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Katalikai paaaullonyi turi kilai ul- 
davlnl. — (neiti ( Šeimynas lr J vi- 
auomen* Kristau* mokalą, atnaujinti 
įmonių dvasią. JSzau* Širdis* vlelpa* 
tavimaa milijonų Širdyse — tai musų 
Uiduotla "Draugas” padSs jums tą 
apaltaiavlmo darbą atlikti. Uttat, 
skaitykit* lr platinkite "Draugą."

LITHUANIAN DAILY FRIEND

“Draugas'’ atstovauja organizuotą 
nitu mlnt(, remia nuoilrdtlal ka

taliku kaz draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas. “Draugas” 
dUauglasl didele katalikų parama lr 
aorl. kad toliau pasilaikytų tl* prl*-
telUkl Jausmai 
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MEKSIKO! TRIUKŠMAS, ARTINASI
PREZIDENTO RINKIMAI• •

BELGIJA PERGYVENA NESMAGUMUS;
MINISTERIŲ KABINETUI PAVOJUS 

--------------

VOKIETIJA DARBUOJAS 
PALIUOSUOTI VOKIE

ČIUS IŠ RUSIJOS

Vokietija Už Vokiečių
Paliuosavimą Iš Rusijos

MEKSIKOJ POLITINIS 
TRIUKŠMAS

BELGŲ KABINETUI 
PAVOJUS

MEXICO CITY, lapkr. 15.

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Dešimtys tūkstančių vokiečių 
kolonistų, kurių pratėviai pi
rm poros šimtų metų išvyko 
j Rusiją kaipo kolonistai, bū
tinai nori apleisti tą raudono

sios vergijos šalį. Keliolika 
tūkstančių jų suplūdo i Mas
kvos apylinkes.

Bolševikų valdžia nenori ją 
išleisti iš Rusijos. Reikalauja 
aukštų pagalvių. Vokiečiai gi 
nieko neturi. Bolševikų tvar
ka juos įstūmė vargan ir skn- 
rdan.

Vokietijos valdžia imasi 
savo tautie-

PARYŽIUS, lapkr. 15. —
—; Šj sekmadieni Meksikoj į- ’ Flamandiškai kalbą belgai iš
vyks prezidento rinkiniai. Tad naujo pakyla reikalauti sau priemonių tftos 
visoj šaly gyvuoja nepapras-! prigulinčių teisių, kam griež-*įįus paimti iš to •‘rojaus’’ 
tas politinis triukšmas. Kas- tai priešinas francūziškai kai-Į Kol-kas juos šelpia Vokieti

ALBANIJOS VALDOVAS SU PALYDOVAIS

Albanijos karalius Ahmed Zogu, kurs andai minėjo
35 metų amžins sukaktuves.

..............." ■ "..........

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

bą belgai.
Flamandai belgai išnaujo 

Nei vienais milais Meksi- reikalauja, kad Ghento Uni-

dien apturima žinių apie įvy
kstančias kruvinas riaušes.

jos Raudonasis Kryžius.

APKARŪNAVO STATULĄ
koj tiek daug liesus:idomėta versitete būtų panaikinti fran-

ROMA, lapkr. 14. — New 
Yorko kardinolas Hayes aną

prezidento rinkimais, kaip bū- kalbos kursai,
simais. Politinė kampanija iš- į Belgijos ministerių kabinę 
kelta ligi aukščiausio laipsnio, tą sudaro katalikai su libera-;dien^ sav0 tituliarėj .

Valdžia turi didelių nešina- lais. Katalikai linkę flamandų ^ai^a *n Via iški -
gumų. Iš centralinių valstijų reikalavimą išpildyti, bet Ii- Įni^nSa^ apkarūnavo Sopulin- 
jai pranešta, kad jei kandida- beralai griežtai priešinasi. Jei!^os^os ^evo Motinos statu
tas Vaseoncelos rinkimus pra- nebus surasta priemonė fla- 
laimėsiąs, tenai kilsianti re- mandus numalšinti, atsistaty- 
volincija. dina kabinetas.

------------------- I • Kaip žinoma, flamandai no-
VALDŽIA SUSITAIKĖ SU iri gauti savo provincijai au- 

ANGLEKASIAIS tonomiją, ty. visai atsiskirti
------------ nuo francūziškai kalbančių be-

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Britanijos valdžia susitaikė su 
anglekasiais. Valdžia parla
mentui įduos sumanymą ang
lekasių užmokesnį ir darbo 
valandas apdrausti įstaty-

BAIGĖ KONFERENCIĄ

lą. Karūna yra aukso, nusag 
styta brangiais akmenėliais. 
Tai tikinčiųjų dovana.

CHICAGOJE
POLICIJA IEŠKO LIETU

VAITES
' t

r" 4 >--------
Išėjo vakare j bažnyčią lr 

negryžo
Josephine Strikaitis, 14 me

tų, Šv. Kazimiero Akademi
jos pirmųjų metų studentė, 

trečiadienio vakare iš namų, 
6002 So. išėjo į Šv.
Anselmo bažnyčią 61 gat. ir 
Michigan avė. Išeidama moti
nai sakėsi, kad ji eisianti iš-

SERŽANTAS BEGLEY 
SUSPENDUOTAS

Areštuotą už juodrankiškus 
žmonių išnaudojimus policijos 
seržantą Begley policijos vir
šininkas suspendavo. Kalba

ma, kad Begley yra įgijęs a- 
pie 250,000 dolerių vertės tur
tų.

Vedami nuodugnūs tardy
mai.

MOBILE DIOCEZIJOS 
SUKAKTUVES

------------ J pažinties, gi ant rytojaus —
MOBILE, Ala. — Iskilmin- prie Komunijos.

gai minėtos Mobile diocezijosl
(vyskupijos) 109 metų sukak-! IrJ0 lr negryžo' NamiSkiai 
tuvės. Vietos katedroje puma- susl81ekė ™-giminėmis ir pa- 

žįstamais. Kada nerasta, pra-BADEN BADEN, Vokieti- i dalJ’vav<> 2o vyskupai
ja, lapkr. 15. — Baigė posė-

mais. Kasyklų savininkai tam džius tarptautinė delegacija 
priešinasi. į padėti pasaulio bankai pagri-

--------- :-------- , ndus. Pasirašyta čarteris.
j Kaip žinoma, banka kuriama 
karo skolų atmokė jimo pato
gumams.

St. Louis arkivyskupas Glen- 
non ir San Francisco arkivys
kupas Hanna.

POLICIJA RENKA MO
KESČIUS

GRYŽO KATALIKŲ 
BAŽNYČION

JOHANNESBURG, P. Af
rika, lapkr. 15. — Į Durbaną 
valdžia siunčia 500 policinin
kų rinkti taksas (mokesčius) 
nuo žmonių, kurie nenori mo
kėti gražiuoju.

ARABAI PUOLA ŽYDUS

JERUZALE, lapkr. 15. 
Penki ginkluoti arabai užpuo-

nešta policijai.
Policija vakar ryte patyru

si, būk arti Šv. Anselmo baž
nyčios išvakaro nežinomi vy
rai į automobilių įsivilkę kaž
kokią mergaitę.

Negryžusios namo mergai-
MANILA. — Katalikų Ba- tės tėvas, J. Strikaitis, yra 

žnyčion gry™ Angel Flor Ma-, valgomųjų daiktų krautuvės 
ta y Mendoza, 40 m., refor- savininkas.
muotos filipinų bažnyčios į-
kūrėjas ir buvusis Aglipaya-

ITALIJOJ KVIEČIŲ DER
LIUS DIDESNIS

lė žydus, einančius iš Hedera n° erezl.jps sekėjas, 
į Karksur. Viena žydė nužu
dyta ir vienas žydas sužeis
tas.

EUROPOS KARO IŠ
LAIDOS -

Areštuotas mechanikas

Už orlaivių (ėroplanų) da
ilių vogimą areštuotas mecha- 
įnikas J. Velek iš Cicero. Jis

ROMA, lapkr. 15. — Mini
sterių pirmininkui Mussolini 
pasidarbavus Italijoj kas me
tai daugiau kviečių auginama 
ir netolimoj ateity iš svetur 
kviečiu parsi traukimas bus 
nereikalingas.

SUNAIKINTA APIE 50,000 
KNYGŲ

ŽUVO JŽYMUS LAKŪNAS

MONTREAL, Que., Kana
da, lapkr. 15. — Tbree Rivers 
gaisras palietė Šv. Juozapo 
seminarijos vienių sparną (da
lj). Sunaikinta apie 50,000 
knygų, kurių tarpe būta bra
ngintinų istorinių veikalų.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Britanijos visų išlaidų sąma 
tos 65 nuošimčiai ir Franci 
jos 70 nuošimčių panaudoja-

dirbo National Air Trausport 
kompanijos įstaigose.

Kova difteritui
Chicagos sveikumo departa-

ma apmokėti buvusio karo ll- mantaR iSkelia kov«
laidas ir ruoštis į kit, kar,. |.tikal“ a',ie 400>°OT vaik’l 

drausti nuo šios ligos.
Šiandie Europa j metus gi

nklavimuisi išleidžia 2,629,- 
000,000 dol., ty. daugiau kaip 
1913 metais.

PARYŽIUS, lapkr. 15. — 
Vienam Paryžiaus priemies

čių išmėginant orlaivį žuvo į- 
žymus franeuzų lakūnas Man-
rice AVeiss.

AMERIKOS ATSTOVAS 
KINIJAI

ATSISTATYDINO AT
STOVAS KANADAI

OTTAAVA, Ont., lapkr. 14. 
— Atsistatydino Wil. Phil
lips, Ar.?. J. Valstybių atsto
vas Kanadai.

AVASHINGTON, lapkr. 15. 
— Amerikos J. Valstybių at
stovu Kinijai prezidentas IToo 
ver paskyrė Nelson Johnson, 
vieną valstybės sekretoriaus 
padėjėjų.

“Slot” byla

Kriminaliniam teisme pra
sidėjo byla kelioms dešimtims

PREZIDENTAS PASKEL- žmoni,i- kuri,l ,arPe >ra k«' 
BE MOKESČIŲ MA- ,l(,‘a’ P01*'*” k«piton.Į, už o- 

ŽINIMĄ peravimą taip vadinamų
AVASHINGTON, lapkr. 14.'“8lot” ma5in’b 

— Prezidentas Hoover išspre
ndė artimiausiuoju laiku kon- Ieško plėšikų

gresui pasiųlyti federalius mo- Chicagos policija ieško tri- 
apie 160 jų vyrų, kurie aną vakarą nuokesčius sumažinti

PLATINKITE “DRAUGĄ”

milionų dolerių į metus 
Tas yra sąryšy su šėrų kai.

nos puolimu biržose.

gryžtančios vėlai namo Mrs. 
’L. Jelinek atėmė 9,000 dole
rių vertės brangenybių.

Užpuollkas suimtas

Hammonde suimtas H. Co- 
chran, 27 m., kurs aną vaka
rą užpuolė ir pašovė automo
biliu važiuojantį Kovach, 22 
M- ' ‘

Nušovė tėvą

John Rozinsky, 21 m., 5438 
So. AVinchester avė., susival
dė su tėvu ir šį nušovė. Be* • ■to, dar motina sužeista. Žmo
gžudis suimtas.

VISKĄ PALIKO VALDŽIAI

CLARKSBURG, AV. Va., 
lapkr. 14. — Mirė S. A. Long, 
82 m. civilinio karo veteranas, 
kuriam buvo mokama pensi
ja. Imdamas pensiją jis tau
piai gyveno ir įsigijo keletą 
namų. Be to, bankoj turėjo 
apie 5,000 dol. Tai visa užra
šė valdžiai. Savo rašte jis pa
reiškia, kad jo pareiga grą
žinti valdžiai tą, ko negalėjo 
sunaudoti.

IŠEIKVOTA VIRŠ 3 MIU- 
ONAI DOLERIŲ

FLINT, Mich., lapkr. 14. — 
Vietos Union Indnstrial ban
kos dešimts tarnautojų trau
kiama tieson. Jie susitarę iš
eikvoję virš tris milionus do
lerių.

SUSEKTAS KALINIŲ 
SĄMOKSLAS

BAUDŽ. STATUTO 
PAKEITIMAS

Ministerių kabinetas priėmė 
baudžiamojo statuto 72 str. 
pakeitimo projektą ir karo į- 
statymų XXI knygos 95 strai
psnio pakeitimo projektą. Ši
tuo pakeitimu teismas negali 
teikti nusmerktiesiems malo
nę, bausmę arba jos pasėkas 
atleisti. Ši teisė priklauso Re
spublikos prezidentui, tačiau 
ji neliečia:

1. valdžios ir privatinių as
menų civilinių interesų, k’urie 
kyla dėl nusikalstamojo dar
bo;

2. ir bylų, kurios keliamos 
tik privatinių asmenų skundais 
ir kuriose leidžiama taikytis.

Respublikos prezidentui taip 
pat priklauso teisė grąžinti 
nusAierktąjam, kai jis yra 
bausmę atlikęs arba nuo jos 
atleistas teismo atimtas ir ap
rėžtas teises, lygiai ir sutru
mpinti tų teisių atgavimo ter
minus, bet turto ir šeimos tei
sės gali būti grąžintos tik tuo 
atveju, jeigu jos neperėjo į 
svetimas rankas, o teisės, ku
rių atstatymas galėtų būti ne
suderinamas su ypatingomis 
tarnybinio, profesinio ar vi
suomeninio darbo sąlygų tai
syklėmis, nėra grąžintos.

“R.”

NAUJA MERGAIČIŲ 
MOKYKLA

rėdijų iš viso 1,196 ha miško, 
arba apie 165,000 kietmeterių 
medienos. Taksos kaina nusta
tyta 1,600,000 litų. Šį sezoną 
parduoti vietos reikalams ir 
pramonei skirta apie 1,809,000 
kietmeterių medienos.

Nors Lietuvoj miškų tėra 
ne daugiau kaip 17 proc., vis 

!delto jie .kertami net šimtais 
i tūkstančių kietmeterių. Provi- 
į ncijos urėdai nusiskundžia, 
kad suaugusio miško tikrumo
je nėra nė tiek, kiek jo rodo 
popieros. “Įt.”

LIETUVIŲ LENKŲ 
KONFERENCIJA?

Prie Ž. U. Akademijos s. 
m. lapkričio 15 d. vietinė 

j “Šviesos” Dr-ja atidaro vie- 
įnuolikos mėnesių “Namų ruo- 
(šos ir daržininkystės kursus.” 
[Kursai bus Ž. U. Rūmų žinio- 
je. Mokytojaus Akademijos 
žmonės. Bus tai naujo tipo 
panašios rūšies įstaiga, kur 

Į plati teoretinių mokslų ir pra
ktikos darbų programa bus 
I išeinama per nepilnus viene
rius metus. Žiemą bus išeina
ma bendro lavinimo bei spe

cialiai mokslai ir taip pat na- 
’mų ruošos mokslų praktika; 
gi vasaros metu visos kursan- 

jtės dirbs pavyzdinguose dar- 
. žuose, prižiūrimos kursų va
dovybės. Už darbą daržuose 
bus atlyginama. Kursų užda

vinys — išauklėti geras šei
mininkes ir kvalifikuotas da- 

! rbininkes.
Be prašymo dar reikės įtei

kti gimimo metrikus arba jų 
išrašas. Įstoti galės tik moka
nčios gerai lietuviškai skaity
ti ir rašyti. Už mokslą" mokes
tis nebus imamas. Kursų ve
dėjai — “Šviesos” Draugija 
Dotnuvoje. “R.”

Vilnius, X-26 /Elta). “Slo- 
praneša, kad šią savaitę 

Vilniaus Trakų apskrities ra
jone įvykusi vietos pobūdžio 
lietuvių lenkų pasienio konfe
rencija. Buvęs svarstytas klau 
simas, kaip išvengti pasienio 
incidentų, kurie nuolat įvyks
ią. “Slovo” skundžiasi, kad 
lietuviai visą konferenciją ste
ngėsi pervesti Į politinių dis
kusijų lauką, liesdami bend
ros politikos ir teritorialinius 
momentus, kas, esą, labai ap
sunkinę konferencijos darbą. 
Lenkų delegacija pateikusi 
projektą, kad pasienių patru
liai, tiek lenkų, tiek lietuvių, 
būtų 5 metrai nuo linijos, t 

Į y. abiejų šalių, sargybiniai tu
rėti} būti vieni nuo antrų per 
10 metrų. Lietuvių delegacija 
principe projektą priėmusi, 
tačiau pastebėjusi, kad turin
ti ji pateikti patvirtinti c<-3- 
tro valdžiai.

wo'

UŽDRAUSTAS SVAIGALŲ 
VARTOJIMAS AFGA

NISTANE

. ALLAHABAD, Indija, lap
kr. 14. — Afganistano emiras 
Nadir Kahn paskelbė atsilie
pimą į gyventojus. Aštriai 
draudžia visoj šaly svaigiųjų 
gėrynių gaminimą, pardavimą 
ir vartojimą.

Pažymi, kad artimiausiuoju 
laiku šalies susirinkimas bū
siąs sušauktas. Gyventojų tei
sės visiems lygios, neatsižvel
giant j tautiškumą, luomą ar
ba gimimą, išėmus nurodymus 
islamo įstatymu.

Be kitko, emiras žada įve
sti valstybinę kariuomenę ir 
ją naujoviniai apginkluoti.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šalčiau; nusakoma 
giedri diena.

NEAV YORK, lapkr. 15. - 
Sing-Siag kalėjime susektas 
kalinių sąmokslas iš kalėjimo 
pabėgti. Sąmokslo* vadai ap
kaustyti ir atvienėti.

MIŠKUS IŠ VARŽYTINIŲ

1929—30 metų žiemą skirto 
iškirsti miško pirmoji partija 
parduodama iš varžytinių bus 
lapkričio 26—27 dieną. Į var-, 
žytines statoma iš aštuonių u-

‘ PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markiu 23.91
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LYGUS KOVOJE — LYGUS TAIKOJE

klaasomybės eksploatuoti kaip individualinės 
nuosavybės.

Šiose tautos kovose aktyviai dalyvauja ir 
katalikai; jie dargi randasi pirmose eilėse. 
Ne kas kitas, tik vyskupas Valančius organi
zuoja kovą dėl spausdinto žodžio laisvės; sa
vo raštais įsąmoniną žmones. Kovoje bend
rai už pilietiškas laisves, jie norėjo jas taikin 
ti ir savo specifiniems reikalams. Rodos, to-

iVAIRĮĮS STRAIPSNIAI
D. L. K. VYTAUTO 500 ME- Visa Lietuva dalyvaus tame

TŲ JUBILIEJAUS 
REIKALU.

paminėjime: visuomenė, ka
riuomenė, ir Respublikos Val
džia. Mūsų politikai, strate
gai, ekonomistai, juristai, li
teratai bandys nušviesti Vy
tauto reikšmę kaipo adminis
tratoriaus, karžygio, diploma
to, ir Tautos Vado. Jo atmin
čiai pagerbti yra sumanyta

Esame jau girdėję, kad vi
soje Lietuvoje 1930 metais bus 

kis noras ir teisingas y ra ir niekam žalos ne-1 į§kįinijngai apvaikščiojamas 
daro. V is tik kai kam pasirodo nepatogu, kad metų sukaktuvių jubilie- 
katalikai turų ir nori pasilaikyti pilnų teologi-; jus vįeno didžiausių XV šiint-
jos ir filosofijos fakultetų, savo privačias mo- niečio Europos galiunŲ Di- (__ ___  J......... ....
kyklas, savo organizacijas. Tad ir daloma vi- ^^iojo Lietuvos Kunigaikščio, eilė kultūriškų darbų: Tautos 
sa eilė žygių, kuriais naikinama fakultetas, sunaus Kęstučio ir Birutės, Muziejus, viešos skaityklos, 
uždaroma katalikų privačios mokyklos, atlei- kurį anot daįnos ,<nebuvo (Vytauto vardu mokyklos bei 
džiami arba keliami masėmis katalikai karalaitė bet iš Palangos ’ moksleiviams stipendijos, ir
kytojai. Tuo tarpu lygiai, jei ne daugiau, ko 
voję su kitais, katalikai nori būti lygūs ir tei-

vargdienė mergaitė”. Didžio- ypač Vilniaus krašto Lietu- 
jo Vytauto vardas tebeturi vių apšvietos įstaigos. Mūsų 

šių naudojime. Daugumoje būdami jie kitiems, Tautai milžiniškos skulptoriai planuoja jam pa-
savo pažiūrų prievarta neprimeta; nereikia! reikžmfts tautiškai politiniu1 minkius statyti, mūsų poetai 
stebėtis, kad ir jie verčiami nenusilenkia ir, a,žvilgiu. jo kortnis
nenusilenks, o kovos nevengia, jie jos nebijo rizikingi ir Mtikėti žygiai 
ir laiko turi jai laimėti.

Mes, šių dienų Lietuviai, ko
kioje pasaulio šaly negyven- 
luinėm, neprivalome užmiršti 
tos liesos, kad, jeigu ne Vy 
tauto sunkios kovos su len
kais ir vokiečiais, gal mes 
šian lun būtumėm beesu palai
doti, kaip kad senovės Lietu
vių giminės — jotvingai ir 
prusai.

Tegu tat visos gyvosios lie
tuviškos jėgos, nepaisydamos 
kliūčių, vienybėje, amerikie
čiams pritinkamu būdu pa 
gerbia tų. didįp ir gail ingą 
vyrų, kuris visų savo amžių 
padėjo dėl Lietuvos vienybės 
ir laisvės.

P. Žadcikis,
Liet. Generalinis Konsulas.

SMUIKININKE.

’ Žemiau dedame straipsnį, kurio Lietuvos 
cenzūra neleido spausdinti:

Šiandien daug kalbama apie valstybin
gumų ir apie vienybę, bet maža daroma vals
tybingumo dvasiai ugdyti ir vienybei kurti. 
Kas viena ranka statoma, tas kita ranka ne
retai griaunama: iš vienos pusės visi ragina
mi gerbti ir mylėti savo valstybę, o iš kitos 
pusės daroma tokių žygių, kurie piliečius ne 
tik neartina, bet juos stumte stumia nuo val
stybės. Tokia politika iš pagrindų, griauna 
valstybingumų ir neretai veda tautas prie Į 
šiurpulingos katastrofos. Štai per ilgus de- 
šijntmečius tauta karžygiškai kovojo dėl spau 
dos laisvės, tūkstančiai kruvinų aukų tam ne
gailėta.* Nesinorėtų tikėti visas tautos kartų 
eiles dėjus aukas bergždžiai; kad jos bus din
gę be vaisių ainžinaL {mūsų.,karžy
gių svajonės apie laisvę šį brangiausįjį 
kiekvieno protingo žmogaus turtų — atrodo 
nebranginamos, purvais apdrabstomos. Kon- 
stitucijinėmis vadinamos pilietinės teisės yra 
permanentinio karo stovio suspenduotos, o 
faktinai liekasi tik dekoratyvinė deklaracija, 
nieko nesaistanti. Visos gyvenimo sritys bai
mės sukaustytos stagnacijoje skursta. Ir ži
noma, kad tada ne vienam atrodo beprasmin
gos tos kovos, kurias kovojo pirmtakūnai už 
gerų ateiti.

Nepriklausomybės laukta kaip išganymo. 
Del jos buvo kovota ir jai didžiausių aukų 
negailėta. Visi tikėjosi, norėjo laisvai kurti, 
tobulintis, laisvai kilti aukštyn ir pilnutiniai 
ugdyti visas savo galias. Tų kultūros sųlvgų 
norėta visiems, visai tautai, bet ne tik mažam 
būreliui. Dedant brangias aukas už geros at
eities sųlygas nesikankinta baime, kad tas sų
lygas galėtų kas tik savo, ne visos tautos 
naudai monopolizuoti. Niekas nemanė nepri-

Piliečiai negali būti taip vertinami, tar
si, jie būtų tik skurdžios valstybės mechaniz
mo priemonės ar kieno nors grobis. Valsty
bė turi tarnauti piliečiams, o ne piliečiai val
stybei. Valstybė yra tik piliečių sųjunga ben-
drųjai gerovei siekti, tik neišvengiama indi- • ■ • •• 9vidui tobulinimosi sąlyga. Ir vyriausybė yra 
tiek pateisinama, kiek ji tarnauja bendrajai

užimponavo visai Europai 14 
šimtmečio gale ir 15 šimtme
čio pradžioje, o Lenkijos poli
tikai buvo Vytauto tarytum 
į kampų suvaryti. Nors Vy
tautui ir nepasisekė ant visa
dos sunaikinti Lenkijos dip
lomatų ir silpnabūdžio Jogai-t
los Lietuvai užnertos kilpos 
pavidale 1385 metų Krėvės U-gerovei: kaip tik ji susirūpina tik savo in

dividualiniais reikalais, tuo pačiu ji netenka į ni jos, bet Vytautas tų unijos 
sau pagrindo — ji virsta tada tik tautos ne- kilpų buvo sukapojęs ginklu
laime, krašto nebepakeliama našta. “Valsty
bė, sako prancūzų filosofas Leinarte, yra ne 
kas kita, kaip tik delegacija kylanti iš ben
dro žygio. Ji yra mechanizmas gimęs iš ko
lektyvinio gyvenimo, ir paskirtas jam tar
nauti. Ji gryna visumos išraiška. Jos teisės ir 
pareigos yra ne kas kitas kaip tik jos pilie
čių teisių ir pareigų sistematizuota visuma..”
Valstybės tikslas — kurti bendrųjų’ gerovę, 
jos uždavinys — saugoti piliečių*'gyvybę, jų 
turtų ir- sudaryti palankia^ ekononAaes ir ju
ridines, socialines ir politines sųlygas jų lais
vai kūrybai ir jų veiklumui. Pilietis — nely
gstamos vertės asmenybė; jo negalima paver
sti daiktu ar tik skurdžia priemone tikslams
siekti. Yra tad itin svarbu, kad vyriausybės, 
žinotų, kur ir kada jos neprivalo kištis į pi- sų kaimo 
liečiu veiksmus.

Jei pati valstybė negali pavergti pilie
čių, tai tuo labiau vyriausybei tas neleisti
na: vyriausybė yra tik valstybės uždavinių 
vykdytoja. Ji turi tik tarnauti savo pilie- (nuopelnai Lietuvių Tautai bu.- 
čiams, o ne juos eksploatuoti. Nerūšiuodama1 įvairinis būdais įvertinami ir 
piliečius, ji lygiai visus traktuoja, atiduoda- ndnėjami ateinančiais melais, 
ma kiekvienam kas jam teisingai priklauso.

iš Jogailos atimdamas Vilnių 
ir per visų savo gyvenimų ne
siliovė >kovojęs-4»- visiškų Lie
tuvos nepriklausęmybę, ir mi
rė 1430 metais Su idėja, kad 
Lietuva negali priklausyti 
nuo Lenkijos. Toękl Vytautas 
yra suvienytos*Lietuvių Tau
tos ir Lietuvių apgyventų že
mių neprikįaĄMiWbės sjaibo- 
Jis^ Vytauto vfliĮlWyra ĮkVė-' 
pinto šaltinis nūn atgimusios 
Tėvynės valstybės vyrams, 
mūsų kariuomenei, musų vi
suomenei. Vytauto vardas nu

rašys jam himnus kaipo Vil
niaus Didvyriui, kuris savo 
laiku buvo iš Vilniaus išvijęs 
lenkų kariuomene ir kurio kau 
lai ir nūnai dar ilsisi Šv. Sta
nislovo Katedroje, deja, vėl į 
lenkų nagus pakliuvusianre 
Vilniuje.

Tiems visiems patriotiniams 
sumanymams vykdyti neuž
tenka gerų norų, bet reikia ir 
darbo ir lėšų. Todėl mobili
zuojamos visos kultūrinės pa
jėgos ir dedamos aukos. Lie
tuvos visuomenės veikėjai, pa
ties Respublikos Prezidento 
padedami, po savo kasdieninio 
darbo randa laiko ir nesigaili 
energijos ruoštis Jubiliejaus 
iškilmėms. Nėra tai daroma 
vien pusididžiavimo dėliai. 
Tatai yra tiesiamas kelias į 
Vilnių.

‘ Akyva^įfteje^o y«o. Ameri
kos Lietuviai, visados buvVsa 
vo senos Tėvynės laisvės ko
votojų pirmutinėse eilėse, su-

DARBAS IR MAŠINOS.

P-lė Herriet Urbiūtė, pasi
žymėjusi smuikininkė, muzi
kos mokinusis Šv. Kazimiero 
Akademijoj pas seserį Scl.o-

, lastiką, American Conservato-
New Yorko biržoje (Wall ry pas prof. Haris Meunzer ir 

gatvė) šėlams kainų puolimas j Rochester, Minn., School of
nieko gera nelemia. Seniau ša
lies administracija į tai vien 
ranka numojo. Šiandie jau su
sirūpinusi.

Šerams kainų puolimas pir
moje vietoje reiškia nedar
bu. Kainos ėmė pulti ne dėl 
vienų spekuliacijų. Pramonėse 
atlikta didelės gamybos, visko 
didelis perviršis. Tai įvyko 
įvedus daugiau mašinų. Del 
mašinų daug darbininkų pa- 
liuosuota. Šie pastarieji netu
ri darbo ir pinigų. Kada dau
gelis darbininkų neturi pini
gų, negali reikalingų daiktų 
pirkti. To pasekmėje tų daik
tų gamyba turi būt nutrauk
ta. Nutraukus gamybą, ben
drovių šėrų kaina ima pulti.

Tad Šerams kainų puolimas, 
kaip sakyta, ne kų lemia. Ma
šinos iškėlė gamyboje didelį,

Musical Art, dalyvaus artis
to Rapolo Juškos koncerte, 
lapkr. 17 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

Atrodo, kad Wall gatvėje 
kažkas tikslingai dirbu iškelti 
ned-arbų ir galų — gale darbi
ninkams užmokesnius nukapo
ti. Pusė vargo butų, jei vienu 
žygiu ir pragyvenimas atpig
tų. Butų labai bloga, jei tik 
pinigai atpigtų, gi visoki daik 
tai pasiliktų brangenybėje.

Blogų laikų galima tikėtis. 
Daug žmonių neturi darbo, 
gi dirbtuvėse mašinomis vi
sokia gamyba galvatrūkčiais 
vedama. Turi pasiekti ribas, 
už kuriu toliau nebus galima 
žengti.

Aguona.

prantama nepasiliks kaip šalti! perviršį ir nedarbą. Šėlams; Paminklinis altorius šv. Tė- 
ži Arėto jai. Jau yra girdėti su- kainų puolimas sukels dar di

VI. Balnionis.

DŪMĖ.
•(Romano fragmentas).

nimas ir tebedainuojamas mū-,KįVUpįniino vienur-kitur ir pa-
dainose. Neveltui 

savo himne gie<|fcric: “Ii pra- 
eities Tavo sūnūs te stiprybę

dėsnį nedarbą, jei valdžia

semia

Didžiojo Vytauto darbai ir

stangų organizuotis, ir tam tik 
slui tverti galingus visuome
ninius komitetus didesniuose 
išeivijos centruose, prie jų pri 
sidedant jaunimo organizaci
joms ir pritraukiant mažesnės 
apylinkės -kolonijas. Tam. dar
bui jau tikrai atėjo laikas.

vui.
San — Karlo bazilikoje, kur

prieš tai laiku nesuras atatin- §v< Tėvas Pijus XI prie§ 50
karnų priemonių.

Kada išpradžių biržoje kilo
metų laike primicijas ir šie
met gruodžio 21 d. atlaikys

pasiauba, bankininkai su savo jubiliejines pamaldas, dabar 
milionaįs suskubo pagelbon. Matomas didelis paminklinis 
Laikinai pagelbėta. Šiandie
tas jau negelbsti. Gal nei pa
ti valdžia nesuras priemonių.

ŠERAI VIS TEBEPUOLA.

Šerai, arba “atakai” vis dar puola že
myn, nuskriaudžiant ne tik milijonus mažes
nių šėrininku, bet paliečiant ir stambesniuo
sius. Del to įvyko visa eilė saužudysčių.

Keista, kad Vašingtono ponai į tas bai- 
‘ senybes, į tą begalinį žmonių išnaudojimą, žiu
ri visai ramia sąžine. Jie tenkinasi tik tuo 
pareiškimu, esą “stako” puolimas valstybių 
geroVės ir pačios vyriausybės neliečia. Bet tie 
ponai turi suprasti, kad vyriausybei yra užde- 
ta ir ta pareiga, jog saugojus piliečius nuo

išnaudojimų.
Savo maloniems skaitytojams nuoširdžiau 

šia patariame laikytis nuošaliai nuo visokių 
rizikingi} “stakų”, geriausia jų visiškai ne
pirkti. Mes turime savo saugias bankas, taip 
vadinamas spulkas, kur mūsų taupiniams yra 
saugiausia vieta

altorius. Jis bus 16 metrų aukš 
čio, 12 metrų pločio ir kai
nuos apie pustrečio milijono 

Girų — arti pusantro milijono 
litų. Aplink altorių bus pas
tatyta 12 stovylų, tarp jų du 
marmuriniai angelai pusket
virto metro aukščio.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

puikios varsos, lygiai kaip panelės Danu- : linčios, tėvynės labui pasišventusius Sir-

(Tąsa)

X.
Šaukiant pusryčių dvaro darbinin

kus, balto šilko suknele pasipuošusi dide
liam vazone, nešiną radastų, narcizų, 
lepkonijų priskintą pluoštą, Donė lėtai 
pabaladojo į Ronuildo miegamąjį.

— Prašau! — pasigirdo balsas iš 
Vidaus.

— Labą rytą, Romoldai. Kaip gerai 
miegojote? — Švelniai šypsodama klausė. 

Donė.
— Palyginti gerai. Naujoj vietoj pa

prastai menkai temiegu, visai kitaip bu
vo šiuo atveju.

— Atnešiau naujų gėlių pluoštą pa- 
sikvepint —■ pasakė ji dėdama vazoit 
su gėlėmis ant stalo. Pasilenkęs prie gė
lių, patraukė keletą kartų ir pasakė:

— A, koks skanus aromatiškas kva
pas, ružavųjų pinnvijų kokios skaidrios,

tės veidužiai.
— Kad tu Romoldai nuo labo ryto 

tuojau su komplimentais. Na, pagaliau 
tiek jau to — pridūrė bijodama, kad nc 
perdaug būtų pasakyta.

Romoldui apsirengus, abu nuėjo vai- 
gomąjin, kur gėrė kavą su bulkųtėmis, 
kiek juokavo, nors, prisiminus, kad dvi 
meilės ir tėvynės idealais degančios šir
dys už kelių valandų turės persiskirti, 
juokas buvo kiek sudrumstas. Papusry
čiavę nuėjo snlonan ir, susėdus Donė pra
bilo.

— Šiandien kaž kodėl man taip ne
smagu.

— Kodėl? — lyg norėdamas daugiau 
išgauti1.

— Tu rengies mane aplošti,-širdis'lyg> 
kaž ką ‘nujaučia.

Liūdnai užsimąstė Donė, gaivios aša
ros nuriedėjo jai ant kelių. *

Nesisielok, brangioji.
— Danutė, tu žinni mane. Mylinčią

dys per skausmus ir klastas į garbę ke
liaut pasiryžo.

— Bet, Romoldai, aš vis tik baimės 
turiu...

nai šilkinių, balistinių baltinių ir padėjus 
ant greta esančio stalelio, ėmė skirstyti. 
Išrinko keturias 'poras vyriškų, brazdan
čių, su žuvies kaulo brangimais sagomis, 
šilko marškinių. Likusius sudėjo spinton.

Kaip tai? Baiiuort turi? Nesupran- Nusigrįžus kiton pusėn, ilgą laiką po af-
tu. 1

— Kad paskui miesto moterys tau 
proto neapdumtų ir širdies nesukausty-

— Mylimoji... — pirmą kartą iš Ro- 
moldo lūpų išėjo. Paraudo Donės skruos
tai.

— Kam tos abejonės... Su lavini per
gyventų valandėlių jausmams išreikšti 
man žodžių stinga. Tik tiek pasakysiu,X
jog iš grakščiųjų žemės dukterį} mano 
numylėtinė esi ir prisiekiu aš tau..

— Ir aš tau., giliai susijaudinusi at
sakė Donė. Vilties ir rimties kibirkštys 
žybtelėjo jos akyse. . ,

— Bet metas man prie namų.
— Suspėsi, bet aš turiu reikąU. Tai 

pasakiusi atsiprašė ir nuėjo savo karnba-’
širdį turiu, kuriai tiek metų širdies ieš- rėlin. Greit pravėrusi rūbų spintą, iš vir-
kojnu... Pagaliau suradau. Tos dvi my- šutinių lentynų išėmė porą glėbių imti- bevartant.

tuotus, pūošniai išsiuvinėtus moteriškus 
baltinius kaž ką triūsė; paėmusi dvyliką 
gražiai atsiulėtų šilkinio batisto su sa
vo inicialais nosinėlių, tris plačius rankš
luosčius pridėjo prie atskirtos krūvos. 
Trumpai pagalvojus tarė sau.

— Et, manau neužsigaus, kad ir to
kio priedo pridėsiu. Iš apatinėje spintos 
dalyje esančios dėmutės 'išėmė trejetą di
dokų, žalsvo skysčio su spalvuoto stik
lo puošniai išlietais kamščiais bonkų. Tai 
buvo kvepalai.

— Tebūnie jam “Minosa”. Juk taip 
skaniai.. Tai pasakius į atskirtus balti
nius įdėjo prinktąjį butelį, viską susuko 
į didoką cilindrinį ritinį; suviniojus ža
liu popierių ir surišus tokios pat spalvos 

’ špagatu, rišuliu nešina, nuėjo į^saloną, 
kur rado Romoldą besėdint ir jos albumą

— Geresnio nieko tuo momentu, ro
dos, neturiu, tai bent tuos niekus prašau 
iš manęs priimti, prie progos sunaudosi. 
Tik, brangus Romoldai, būk toks malo
nus, kad nereikėtų daug prašyti. Tu ži
nai mano būdą. Ir padėjo šalę jo atneš
tą riŠulį. Romoldas norėjo riteriškai at
sidėkoti, bet Doneį nesutikus, metė ke
lius padėkos žvilgius ir paspaudė ranką, 
ko pilnai jai ir užteko. Dar pavaišino Ro- 
moldą šokoladais, apelsinais, paskatino 
su didesnė ištverme siekti užmanytąjį tik 
slą, palydėjo iki ošiančio pušyno ir gilų 
skausmą nešdamiesi širdyse išsiskyrė.

Susimąsčiusi ir nuliūdusi sugrįžo Do
nė savo kambarėlin. Numetus išeiginius 
rūbus, kniūpsčia puolė lovon ir ilgai ver
kė, ją apleidusiu tai]) mylimo asmens ge
dėjo.

— Bot nieko, nors likimus lėmė šiuo 
kartu persiskirt, o mūsų širdis kas per
ukus? Romoldas toks jautruširdis, įmi
nė suprantąs, dar daugiau, patriotas, tau
tiniu atgimimu susirūpinęs žmogus bran
gus visais žvilgsniais vis vien bus ma
no. (Bns daugiau)
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Prof. Kampininkas

Vakar pas mane užklydo 
retai matomas pažįstaTnas.

— Alau! — sako įėjęs.
—- Sveiks!
— Tamsta prof. Kampinin

kas ?
— Tamsta taip manai?
— Tavo kampelis turi ne

žmoniški) “macę”: visus be
dievius, veidmainius į ratlan-

— Sapnuoji!
— Visai ne! — sakati. —

Marksas cicilistus mokino,/
kad “jų tikslai gali būti pa
siekti tiktai prievarta sugrio
vus esanti surėdymų*’. Imki
me Paryžiaus komunų (1871 
m.). Paėmę viršų socialistai 
karalių nuvertė, užmušė 40,- 
000 paryžiečių, Napoleono ko
lonų, viešąsias įstaigas sugrio
vė, visas brangenybes sunai
kino, bažnyčias konfiskavo, 
nepalankius laikraščius užda
rė, visus kunigus kalėjimuos- 
na sugrūdo ir daugelį jų nu

liui 50 centų arba ir daugiau. 
Tie visi darbininkai tad ir y- 
ra griežtai nusistatę prieš dar-* * wbo dienų mažinimų. Šiandie 
jie savo uždarbiais vos pra
gyvena, gi paskiau butų toli 
blogiau.

Kas-kita butų, jei darbinin
kams už penkių dienų darbų 
butų mokama šešių dienų už 
mokesnis. Kas čia priešintųsi. 
Bet ne, ir to negalima tikėtis. 
Antai pas Fordų kas norėjo 
gauti šešių dienų už penkių 
dienų darbų, tas turėjo virs1 i 
tikruoju automatu. Daugelis 
tokiomis mašinomis ir virto.

Kas-gį iš to? Greitu laiku 
žymus jų skaičius neteko 
sveikatos. Sugedusių mašinagalabino. O Anglijoj kų ma

tome? Viskas kaip buvo, taip galima kartais dar pataisyti, 
ir yra. Net karaliui nei vie- Kas-kita yra su žmogum, kū
nas plaukas nuo galvos ncnu- riam sveikatų darbas pakerta, 
smuko! Da daugiau! Tas pats Nutraukęs darbų tegul jis 
MaeDonaldas, tapęs Anglijos kiek ir atsigautų. Tečiaus jam 
“valdovu”, atsiklaupę prieš jau nebegryžtų jo gyvoji ener- 
l aralių ir jo delnų pabučiavo.'gija. kartų sunkiuoju darbu 
Tai kur-gi čia jo socializmas? išeikvota ir pakirsta.

-r- Nebeišmanau, jau kų į i ., , , , . . , »’ . Garsus elektrininkas Stem-
tai pasakyti. Na, o katalikai I , . , •»• ; . . . . . metz savam laike buvo pareis-menimnkal, ar istikrujų ne-l, . ... . , ,

žiais nori nuo tavos Drisidoncr 1 v i v i i ■» • netolimoj atoity d&i-nūn nuu uivv ,gajL bedieviu vakaruose daiv- , . . , . , . * , . .
ti ir pagalios po Anglijos prie-'----h. ibininkams pakaksiu keturių

kį riečia ir skaudžiai gelia.

— Nematai ? Visi jie, kaip 
prūsokai į plyšius, lenda į 
“minševiko” baradykę, gi 
pati barzdykė net viduram-

gražiai Kpėjo, bet neatsižvelgė Bet taip nėra. Daug darbiniu
į darbininkų užmokesnį. 

Elektrininkas Steinmetz bu
vo socialistas. Jis dirbo vie
nai didelei elektros įstaigai 
Amerikoje. Jam pasiųlyta au
kšta alga. Jis tai atmetė pa
reikšdamas, kad jam pinigai (ffaiį 
reikalingi tik gyventi ir, pri 
reikus, kur išvaižuoti. Jis tin
tų nenorįs.

kų iš darbo paliuosuojama, gi 
palikti prie mašinų turi dirb
ti ištisiomls savaitėmis.

visi lietuviai. O sužinoti apie 
juos galima iš Lietuvos Albu
mo, kurs pigiai gaunamas 
“Draugo” knygyne. Šiame 
Albume randasi atvaizdai vi
sų žymesniųjų lietuvių veikė
jų ir jų gyvenimo aprašymai. 
Po jų atvaizdais parašai yra 
lietuviškai ir angliškai. Kai-

Gyvuojant šiandieninėms ap 
linkybėms, kitaip ir negalima. 
Socialistai nei kas kitas nc- 

i aplinkybių pakeisti, 
į Tai įrodė bolševikai. Pasiro
do, kad tam svarbiam reika
lui yra atatinkamiausi Kata- 

Tad bendrovė jam leido iš pikų Bažnyčios dėsniai, kokius 
savo iždo imti sau pinigų tiek,' yra paskelbęs didysis Pope- 

žius Leonas XIII savo garsioj
enciklikoj, kuri prasideda žo
džiais “Reruni Novarunr ”.

kiek reikalinga. Jis taip ir el
gės. Ilgus metus ligi mirsiant 
jis taip gyveno. Buvo neve
dęs. '

į Darbininkai tedirba, kiek y-
Aiškus dalykas, visi darbi-1 ra reikalinga, jr už darbų te- 

ninkai negali taip gyventi, J apturi atatinkamų savo pra- 
kaip Steinmetz. Bet socialis- gyvenimui, teisingų užmokes- 
tai pftsigavo to savo “drau

gyvenimui,i .ni.

'aU^' , darbo dienu savaitėje. Tas
hv<n°l žmogus tų spėjimų rėmė iš- 

have tikru kataliku, jokiu b#-,ramlani-iOuuanaujomis darbus
du nesutiks dalyvauti su tais, „,a§inerjjomjs Spėti jis'dirbti mažiau dienų savaitėje

Kaip mane. gyvų matai! j kuiie Katalikų Bažnyčių griau

mero MacDonaldo ūsu pasislėp 
ti.

— Ištikrųjų?

— Žmogus, kuris

Esu, pasiutiškos drųsos rei- j ja, o velnio sėklų sėja. Bedie- 
kia cicilistus prie eretikų ir I vybė yra kipšo sėkla. Bedie- 
jų skleidžiamas idėjas prie e- viai socialistai yra kipšo tar-
rezijos priskaitvti, kuomet 
Anglijos valstybės priešaky 
stovi socialistas MaeDonaldas, 
kurį ir Amerika priėmė taip 
iškilmingai, kaip nei vienų 
svetį iš užsienio. Esu, kai 
MaeDonaldas pradėjo Angli
ju “valdyti” ir Amerika ji 
iškilmingai priėmė visi Ame
rikos lietuvių parapijiniai

nai, jo įrankiai. Jie, socialisto 
Liebkneckt’o lūpomis, kipšui 
yra padarę šitokų priesaikų: 
“Mūsų, kaipo socialistų, pa
reiga yra — visu uolumu 
rauti iš šaknų tikėjimų į Die
vų. Ir nei vienas nevertas so
cialisto vardo, kuris nepašven
čia savęs bedievybės platini- | 
mvi”. Ar dabar neaišku, kad

chorai ir katalikai menininkai; kas padeda bedieviams jų tik- 
turi musų cieilikanrs tarnau-' slo siekti žodžiu ar darbu, jis 
ti, jiems dainuoti! MacDonal- velnio sėklų padeda sėti ir jis 
das yra įrodymas, jog eicilis- negali būti katalikas, 
tai ne eretikai. ; — Širdingai ačiū, profeso-

— Bet pats MaeDonaldas ria u. Dabar tai ir pats žino-
“no more”, socialistas, 
pastebėjau jam..

; siu ir kitiems pasakysiu. Tai- 
“gud bai”!OI

[

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

unijos tuo klausimu atliko 
pažangos. Jonis bepig taip 

į elgtis. Jų darbininkai aukštai 
Darbo valandų klausimas! apmokami. Kai-kas yra nuo- 

darbininkų organizacijose šian Įmonės, kad, statybos amatnin- 
die yra vienas svarbiausių' kai nenukentėtų nei keturias 
klausimų. Šis klausimas iški-Į dienas savaitėje dirbdami, ka- 
lo, kada automobilių gaminto- da darbai pilnai eina. 
jas Fordas į savo dirbtuves j Bet penkių dienų savaitėje 
anais metais pradėjo vykinti I jokiu bildu negali dirbti visi 
penkių dienų darbų savaitėje. I tie, kuriems valandoje moka- 
Pirni to niekam nei į galvų Į
neatėjo mintis mažinti darbo) 
dienas savaitėje. Fordas anl- 
kart išjudino visų organizuotų 
darbų. Kai-kuriose pramonėse 
unijos ėmė darbuotis mažinti 
darbo dienas. Pasirodė, tas 
nepraktiška. Kai-kurie pramo
ninkai darbininkams nestatė 
kliūčių dirbti mažiau dienų 
savaitėje. Bet jie pareiškė, 
kad trumpiau dirbdami dar
bininkai mažiau uždirbsiu.!

DARBO VALANDŲ KLAU
SIMAS.

Juk ir Fordas darbininkams! 
nerodė malonės Įvezdamas pen 
kias darbo dienos savaitėje.

Po tokio pareiškimo darbi
ninkams atsinorėjo trumpinu 
dirbti savaitėje. Tik vienoj 
statybos priu.or.ej kai-kurios

TUBBY

go” apėjimų ir prapliupo už 
trumpas darbo dienas savai 
tėję. Ir jie, kaip Steinmetz, 
neatsižvelgia į darbininko už-
mokesnio didumų. Juk kiek- i ________
vienam aišku, kad penkias ar šiuo tarpu niekas Amerikos 
keturias dienas savaitėje dirb lietuvių taip nejudina ir ne- 
ti, tai reiškia už penkias ar džiugina, kaip “Draugo” kon 
keturias dienas gauti už mo-'certai per radio. 
kesnį, mažesnę užmokesnį, Į - 
kaip už šešias dienas.

Atrodo, kad kuomet šiandie 
įvesta mašinerijomis mašinė 
gamyba, darbininkai galėtų

TREČIADIENIO VAKARAIS
LYGIAI 9 VAL. VAK.

Iš KYW Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)

---------- DUODAMA ----------

"DRAUGO”
IR

Peoples Furniture Co.
KONCERTAI
Lapkričio 20 d.

------— DAINUOS ----------

Liet. Operos art. JUSTAS KUDIRKA 
Ir Kiti.

D. C.

LIETUVIŲ KONCERTAI 
PER RADIO.

Ir ištiesų, juk, radio tai la
bai svarbi lietuviams priemo
nė prasimušti į platų pasaulį.

Anais laikais, karo metu 
lietuvius sujudindavo žinios 
apie lietuvius didžiuosiuose 
angliškuose laikraščiuose. Vi
si lietuviai atsimena anuos 
laikus.

Iki Didžiojo Karo Lietuva na būdavo $5.00. Dabar “Dr- 
ir lietuviai plačiam pasauliui angas” juos parduoda po 
nebuvo žinomi. 0 kai kilus ka $2.50. Ryšyje su “Draugo” 
rui sužibo viltis iškovoti Lie- radio koncertais įsigykite 
tuvai laisvę, tai žinojome, kad “Lietuvos Albumų”.
kol nebusime žinomi pasauliui, j------------------
tai su mumis niekas nesiskai-
tys. Todėl ir džiugindavo mus 
žinios apie lietuvius ameriko
niškuose laikraščiuose.

Dabar mums smagu, kad 
galime per radio paleisti į 
platų pasaulį lietuvių dainas 
ir muzika.

PATS SKAITYK IR KITU? 
PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGA”

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.

xt -j • i i i ... • Štai būdas greitai i” lengvai nu-
Norėdamij kad kiti apie mus raminti ir užmigdint* verkianti vai-

žinotų, pirmiausia, vienok, pri- ! Tai ,budaf: kulJ' daktaral ln- 
A 7 7 1 dorsuoja ir mi.ionai motinų pripa-

valome Žinoti patys apie save žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios

savuosius.

Lietuviai į pasaulį prasimu-
Fletcherio Castorij-os, nuramina ne
ramiausia kudikĮ ar vaikų ir užmig
do Į Keletą, minutų! O nuo dieglio, 

v. ... v .... s sukietėjimų, slogų nėra lygios Cas-se savo veikėjų, švietėjų dė-; torijai. Ch&A H. Fletcherio parašas
4,-.__ ____ :__ yra ženklas tikros Castorios. Vengkka. Apie juos piivalo Žinoti Imitacijų ir buk saugus.

SUDRIKO
Radio Kraitini

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. Budrik.
3417-21 S. Halsted

Telefonas BOULEVARD 4705

0^

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

Corporacijos.
■■■s----------------------e 4— - B —

The Mystery is Solved.
I f TKAT MI6HT BE A RE AL 

, <SHOSTV)E SAVI IMT AE OLE 
/hauajted- HOVSE UP ON goat 

HILL AM' MEB8E ITS OMLY 
A PAKE OP DEAD OMt OA> 

ACCOUNT THAT IT ATEVER. 
MOVĖS I DOMT CARE WHIČH

JT IS rM GOMA GO uPTHERt/ 
Ati' CAYCH rr!
~r
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D R H D O M B Penktadienis, Lapkr. lž), 1920

MUSŲ SVEIKATA.
- Ražo Dr. V. S. Naryauck&s 

VITAMINAI.

Vitaminai y- 
ra tos mais
to dalys, ku
rios yra rei
kalingos ne
tik dėl ener
gijos ir svei
katos, bet ir 
dėl palaiky- Dr. V. 8. 

NARYAUCKAS
1110 pačios gy 12435 »West 69 st 
vasties. L , C,aca8°’ vniai K1|Tel. Hemlęck 8151

Taip kaip gasolino energi
ją automobiliuje negalima su
vartoti, jei neduodi “sparks”, 
taip ir saldumai, riebumai ir 
proteinai negali būti kūne tin 
kainai suvartoti be vitaminų.

Be vitaminų vaikai neturi 
stiprumo, yra pabalę, sunykę, 
ir dėl niekų nemalonumus da
ro: prastai valgo, lengvai li
gas gauna ir daugely atsitiki
mų turi (Rickets) kaulų su
minkštėjimų, škorbutu serga, 
nervų liga (beriberi) ir kai 
kurias akių ligas turi.

Del augimo ir sveikatos rei 
kalinga keturi vitaminai; tai 
yra:

Vitaminai A, B, C ir D. 
Vitamino A turi:

“Cod Ii ver oil”, pienas, 
smetona, sviestas, “ice cream” 
ir kiaušinių trynis.

Be vitamino A:
1. kūnas neguli normališkai 

augti.
• 2. sumažina kūno sveikatų.
3. Duodu priežastį akių 

skausmams ir palenkia prie 
ligų.

Vitaminą B. turi:
1. grudai
2. kapustai
3. spinakai
4. tumeitės.

Be vitamino B:
1. Nenoria valgyti.
2. Užkietinti viduriai.

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

k(Tųsa).
Kiaulių skaičius parodo dar 

didesnį svyravimų. 1913 m. 
kiaulių visoj Lietuvoj buvo a- 
rti 458 tūkst., 1924 m. buvo 
1,564 tūkst. galvų, 1925 m. jų 
skaičius nusileido iki 1,500 
tūkst., 1926 m. sumažėjo iki 
1,440 tūkst., o 1927 m. krito 
iki 1,010 tūkst. ir 1928 m. 1,060 

> tūkst.
į Per tų 10-metį daug buvo į 
daroma gyvulių veislių geri-1 
niinui. Arklius buvo rūpina- j 
masi įsiveisti valkesnius ir i 
stipresnius. Tao tikslu buvo

Nuo 1923 m. pradėta stei
gti koperatyvinės pieninės, 
kurių skaičius iki 1929 m. sau
sio mėn. 1 d. pasiekė arti 30(1 
ir privatinių buvo iki 50 pie- J 
ninių. Pieno perdirbimas pra-į 
dėjo sparčiai augti. 1924 ni. 
perdirbta koper. pieninėse 83,- 
000 klgr. pieno, 1924 m. — 
1,419 tūkst. klgr. 1925 m. jau

i arti 6V2 mil. klgr., 1926 m. —
114^2 milijonų klgr., 1927 m. 
į — 20 mil. klgr. ir 1928 m. 40’ 
mil. klgr. Pridėjus čia priva
tinių pieninių perdirbtąjį pie
nų, tas skaičius išaugtų per 
50 milijonų klgr. per metus. 

(Daugiau bus).

Sovietų mokykloje (Rusijoj)

Mokytojas: Kokia spalva y- Į 
ra apsaugos spalva?

Mokinvs: Raudona...

importuojama belgų, švedu 
Silpnas kūnas ir pavar- ark,ių GaWjų buy0

rūpinamasi įveisti pieninges-l 
H neiMi danų ir olandų veislių.!4. Kūno nykimas

I Kiaulių įvesta veislės pageri- j 
Vitaminą O. turi: nįmui bekoninių veislių augi-j

1. Fruktai, tomeitės spina-! mas. Nuo 192i įkurta visas Į 
kai ii kopūstai. i tunĮas veislinių gyvulių augi |

Be vitamino C: įntojų draugijų, kergimo pun ■
1. Škorbutu serga, galvos ktų ir reproduktorių laikymo 

skausmai, nesveiki dantų sme- vietų. Vėliau tuo užsienio gy-j 
genys, pabalęs, • neturintis e- vulių veislių importu buvo! 
nergijos ir skausmai panašus kiek apsivilta ir pradėta krei

pti daugiau dėmesio vietos 
veislių auginimui. Taip, Ark
lių pradėta gaivinti žinomoji

rumatizmui pasirodo.

Vitaminą D turi:
Cod, liver oil, žuvis, kepe

nys, pienas, kiaušinis ir sau
lės spinduliai.

Be vitamino D:

žemaičių veislė, o vietos kar
vės randamos visai tinkamos 
pienininkystės reikalams.

Paukštininkystė Lietuvoje

Kuomet Vaikas
t/ w» •Karščiuoja,
Piktas, Nesveikas t/* nutą io sekundų

Dlegbs, gesai, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips 

Milk of Magnesia. Įdėk jo Į pirmu
tinį vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- 
rafcnins vaiką — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio Ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro * 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria delto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
ir vaikams. Išsirašyk lndomlą kny
gą “Useful Information’*. Rašyk į 
The Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. t. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRA Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašlnėjo per 60 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
IftTi.

Gauna suminkštimų kaulųĮ prieš karų nebuvo savaranki 
ir šleivas kojas. ; gyvulių ūkio šaka ir po karui

i . ■ - i per išėjusi 10-metį tokia pali-
J. VINCĄ SAVO OPONEN- jko- Kiek buvo atskirų rūšiųj 

TĄ PAGULDĖ į 1 MI- į Paukžčill Lietuvoje per tų lai- j 
ikų davinių nėra.
1 Paukštininkystei kelti (ir 
smulkių naminių gyvulių au-

KOMPANIJA, KURIOJ 
DARBININKAI YRA 

ŠĖRININKAI.
Spalių 28 d., Bostono Are

noje akyvaizdoje apie 10,000 gybai) susidarė keletas orga- Clevelande> Ollio i>įciiman

vana, o tik investmentas. ji
sai pareiškė, kad gabiausieji 
ir uoliausieji darbininkai pri
deramai tada, kai jie yra už- 
interesuoti biznyje ir kuomet

žmonių mūsų Juozas Vincą nizacUU, kurios reikia tikėtis £>ros ę01 jaj,ar tUri 3,800 dar- .jiems rupi produkto reputaci- 
savo smarkiais smūgiais, sa. j ateinančiame 10-mety sUg^s bininkų. Visi tie darbininkai i ja.
vo oponentų, Dan Hurley, z®mes ukl° saklJ zymiai 18‘[yra kartu kompanijos šėrinin-J Kompanija yra išplatinusi 
paguldė pirmame rounde į 1Į P es b ! Rai.
minutę ir 10 sekundų iš nu- į=
matytų 6 roundų. Beveik visi

savo darbininkų tarpe šėrų tn 
Ricbman Bros. kompanija j mįs atvejais. Tokiu budu se-

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. E. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

Feen;a?mint

The Laxative

Skanus kramtimul 

Mėgsta jį visU 

mint, taip kaip guma.

žiūrovai buvo pakilę nuo sa
vo sėdynių, kaip Vinčos. opo
nentas į taip trumpų laikų! 
sugriuvo. Suskaičius iki 9 
dar atsikėlė, bet Juozas dar 
vienų užvažiavo į pasmakrį, 
tai daugiau nesikėlė. Vincą 
pats jį esanti be sąmonės pa
kėlė ir nunešė į jo kampų. Tai 
buvo pirmas Vinčos viešas pa
sirodymas Bostone ir tas pa
sirodymas buvo įspūdingas. t 
Jo pažiūrėti buvo suėję apier 
500 lietuvių, netik iš Bostono,1 
bet ir iš apylinkės miestų.! 
Jo skelbiamasis openentas 
Paul Wearham pabijojo ir at- 

j sisakė eiti su J. Vincą į vienų 
įringę. Tai buvę bėdos gauti 
Įkitų. Galutinai gauta Dan 
•Hurley, kurs yra truputį ma
žesnis už Juozų, bet už tai 
gerai patyręs. Valio Vincai!

(“D.”).

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

bpecialistah 
Taigi nenuslmiak.it, bet eikit

paa tikrą specialistą, ne paa kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegiaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums delto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — 8ccpe — Regg1.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egsamine
vi mas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jua gydyti, tai Jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmlasi. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, širdies, reumatls- 
me. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą, įsikerėjusią, 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA 
BPECIALISTAB

Inėjimas Rūmas 101$
»• W. JACKSON BOULEVARD

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 do pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7

. Nedėliomis nuo Iš ryto Iki 1 
( po pietų.
'---------------- ---------------------

, gamina ir pardavinėju vyriš
kus drabužius. Jos centras ir
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nesnieji darbininkai jau yra 
pusėtinai pasiturintys. Šiemet 

dirbtuvės randasi Clevėlande. i keletas darbininkų galėjo pa-
? Krautuvių ji turi visuose di
lesniuose Suv. Valstijų niiea- 
1 tuose.
i Ricbman Bros. kompanija 
neturi sau lygios pasaulyje. 
Jos darbininkai Serais turi i 
$13,500,000. Jos svarbiausioji 
ypatybė yra ta, kad jos dirb
tuvėse nėra “time clockų” ir 
nėra bosų.

Pereitų vasarų minėjo savo 
auksinį jubiliejų, iš tos prie 
žasties kompanija išplatino sa
vo darbininkų tarpe 50,000 
šėrų, kurių vertė yra $50, o 
jų rnarketo kaina yra dvigu
ba. Tokiu budu darbininkams 
suteikta apie $3,000,000 dy
kai.

Kompanijos pirmininkas 
N. G. Richman pareiškė, kad 
tai nebuvo drbininkams du-

si įraukti iš dribo ir be daibo 
tęšti savo gyvenimo paskuti
niuosius metus, nes jų tūriai 
jau siekė $SO.OOO.

Kad toks kompanijos nusis
tatymas buvo geras biznišku 
žvilgsniu rodo tas faktas, kad 
kompanija nuolatai auga. 1921 
metais biznio turėjo $2,700,(KM), 
o 1929 metais jau padaryta 
už $80^000,00.

Ricbman Bros. kompanija 
krautuvių turi 40, kurie ran
dasi 38 miestuose. Be to turi 
800 agentų.

Kompanija prie drabužių 
gamybos pritaikė Fordo meto
dus, butent kompanija tenki
nasi maža uždarbiu, bet už lai 
rūpinasi kuodaugiasia išplūda 
ti savo garniu:ų.

Flsher'——i

DAaUeo tF k
Kwou|. Bu f <
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MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas. Fr. Yotko, Leader

10” 75c.
16137F Žalia Girelė ’ 7

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

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

K. MENKELIUNIUTfc ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš 
MUSŲ PILNO KATALOGO 

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkcstros akompan.

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

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

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

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

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader 

1C135F Šokikų Polka
Naujų Metų Polka 

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c. ,
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKCNAS 

16096F Trys Sesutės 
“Valia Valužė”

RALPII V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkcstros akompan.

1C134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis) 

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
16183F Žldeli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 

Su Orkestros akompan.
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis lr M. Žemaitė)

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

Pas Draugą Julių
160S5F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčiamą
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

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

Be Nosies (A. Vanagaitis )
IJETUVIV TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F. Ine.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

nenuslmiak.it
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LIETUVIAI AMERIKOJE

lecmiLL
Didysis Įvykis.

Lapkričio 24 d. 1929 m. 11 
vai. ryte įvyks naujosios šv. 
Petro ir Pavylo lietuvių para
pijos bažnyčios ir mokyklos 
pašventinimas. Šventins pat
sai Jo Malonybė Vyskupas 
Edvardas Hoban.

Rockfordo lietuviai laukia 
į savo iškilmes svečių iš visų 
artimesniųjų ir tolimesniųjų 
lietuvių kolonijų. Jiems ma
lonu parodyti sveteliams, kų 
naujo dabar įsigijo.

.Lapkr. 10 d., sekmadienyje, 
nakty ir išryto labai smarkiai 
lijo. Išrodė, kad bažnyčia 
per Mišias bus tuščia. Bet, ne.
Uolieji katalikai išpildė savo 
katalikiškųjų pareigų ir, pa
lyginamai, labai skaitlingai 
susirinko. Gerų norų žmonėms 
klintys nyksta.

Iškirto šposų.
Lapkr. 10 d. lietuvių katali

kiškosios draugijos ir šiaip 
didis būrys parapijiečių iš
kirto savo klebonui “šposų”.

Apie 4 vai. po pietų neti
kėtai ateina į parapijos ofisų
keturi parapijos komiteto na-, „ ,
riai ir aako klebonui: “Kle- L .daU';
bone, eik šen pad-eti užbaigti! .
L. R. K. Susivienijimo “initin

(“mitingas”? Kokis čia svar-Į 
(bus reikalas!
i Klebonų ragina eiti tolyn.1 
Jis eina. Štai atsidaro kamba
rys. Jis gražiai išpuoštas. Sta
lų eilės. Gėlės ant jų. “Siur- 
p raižas”.

Klebonui sako sėstis į išpuoš 
tų kėdę. Sėda.

Štai mokyklos mergaitės 
L. Sautilaitė su gėlių pinti
ne. Ji sako: “Tai nuo mylin
čių Jus parapijiečių”.

Toliaus prisiartina prie kle
bono mokyklos berniukas, Rim 
kutis, įteikia klebonui gražių 
dėželę ir gana sunkių. Jis sa
ko; “Tai nuo mylinčių Jus 
parapijiečių”.

Keista. Klebonus nežino, 
kas čia darosi f-

Parapijos komiteto nariams 
įteikiami konvertukųi ir ne 
tušti.

Galutinai, paaiškinama, kad 
visa tai yra “pagerbimas kle
bono ir komiteto narių už gra
žų pasidarbavimų”.

Moterų Sųjunga tai padarė. 
Ji parengia gražių puotų. Puo
ta tęsėsi iki 8 vai.

Mokyklos mergaitėsf vaiku
čiai ir merginų choras padai
navo gražių dainelių.

NAUJA VOKIEČIŲ MOKĖ
TA.

trai, kad visiems gerai išmik
linus kojas.

Žodžiu, kas ten bus ir kiek 
ten bus smagumo, linksmumo 
ir džiaugsmo, tai tik atvykę 
sužinos ir pasidžiaugs.

Todėl nuoširdžiai kviečiami 
visi ir iš visur į minėtų balių.

Kvieslys.

1 '
ROSELAND, IL
Iš mūsų padangės.

Pereitų sekmadienį buvo su
rengtas šokių vakaras. Rengė 
draugija šv. Vincento a Pau
lio. -

Lapkričio 17 d. įvyks vaka- motina negaunanti nuo jo

kalbu.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
III. Paieškoma:

Januškevičius Janice, Eu
genijus, gimęs 1899 m. Rygo
je ir 1913 m. atvykęs Ame
rikon, gyvenęs Naujorke ir 
Denver, Colorado, tuo laiku7 J[buvęs studentu, karo metu! 
tarnavęs armijoje, Fort Lo- 
gan, Col. Išmokęs skraidyti, 
1920 m. tarnavęs Kelly Field, 
San Antonio, Texas. Nuo 1921

gų. Ten yra labai svarbus da
lykas ’ ’.

Klebonas kepurę ant galvos 
— ir tiesiog į naujųjų moky
klų. Ten duris atsidaro — c. . j • 4v » ‘I*•
čia pilnas ilgas koridorius 
žmonių — senų, jaunų, mažų 
vaikų — ploja delnais.

Dovanų klebonui, kad atlai
kytų naujoje bažnyčioje, pir- 
mųsias Mišias už aukotojus, 
sudarė draugijos ir daug at
skirų draugijų narių ir šiaip 

A...'.. 'parapijiečių.

Specialė 100 markių auksi
nė vokiečių moneta, išleista 
mirusiam Vokietijos uižs. reik. 
ministeriui Stresemann’ui pa
gerbti. Vienoje monetos pusė
je Štresemann’o atvaizdas ir 
aplinkui įrašas: “Taikos ir 
Tėvynės tarnas.” Kita pusė 
reiškia paminėjimų paliuosavi
mo Reino distrikto.

ir pasipuošimo darbai. 
Greitai viskas bus baigia.

Raporteris.

GARY, INDIANA.

ras Strumilo svetainėj 158 E 
107 St. Greuter Pullman Bet 
ter Government kliubo. Muzi-

jokių žinių.
Alekevičiai, Jonas ir Vin

cas, kilę iš Kidoliškių kaimo,
ka bus Steponavičiaus ir By- Šunskų Valšč., Mariampolės
anskio radio orkestrą.

Roselandietis.

Jaunimo šokiai.
Lapkr. 10 d., Šv. Kazimiero 

liet. par. svet. įvyko L. Vy
čių 82 kuopos šokiai. Atsilan
kė nemažai žmonių: jaunimo/ 
ir jaunimų prijaučiančiųjų j 
augesniųjų žmonių. Atvyko bu 
rys vyčių iš Roselando ir So. 
Čhicagos. Linksminosi gražiai

Aplink bažnyčių lauke ir vi- 
Na, kas gi čia dabar perjduje eina sparčiai užbaigimo

Eve:'5l(l'
Aspirin

r.
? '"3

Nereikalingas
Skausmas!

DabartinSmis dienomis daug Žmonių 
Ima Bayer Aspirin nuo daugelio ma
žą skausmų, ir taip tankiai kaip 
jaučia skausmų.

Kodėl ne ? Tai užtikrintas antido
tas nuo daug skausmų. Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tablrtai visai ne
kenksmingi. Tame jus turite dakta
rų ažlikrlnlmų; jis nesllpnina Širdies.

Dėlto, neleisk Šalčiu “persirgti.'’ 
Nelauk, kad galvos skausmas “per
eitų.” Ar kad neuralgija* neuritls ar 
net reumatizmas yra tai kas tokio 
kuriuos turi perkęsti. Tik daktaras 
galt kovoti su tokiais skausmais, bet 
jus galit visada pasinaudoti Bayer 
Aspln-ln italengvlnlmiil.

Bayer Aspirin visada yra ir jis 
visada pagelbsti. Apsipažink su 
Jo vartojimų skailllngumu, lr ifi- 
veng daug bereikalingų skausmų.

BAYER 1SP1H1V
Aspirin yra trade žymč Bayer Fabriko Monoacetleaeidester Sallcylleacid

I LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

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

-dlKF’-s ,

CICERO. HL

apskr. Jonas atvykęs Ameri
kon 1905 m. ir apsigyvenęs 
Verona, Pa., o Vincas Amen 
koje apie 20 metų. Ieško se
suo.

Kamantauckas, Matas, arba
Mitt Kimintoks, kilęs nuo [ 
Vilkijos, Kauno apskr., se
niau turėjęs adresų: National 
Legislative Committee, Vete- 
rans of Foreign Wars, 319

Šv. Grigaliaus choro (šv.
Antano parapijos) metiniai 
šokiai įvyks lapkr. 16 d., Šv.
Antano parap. salėje, 15 St. 
ir 49 Ct., 7:30 vai. vakare.

Kadangi choras dalyvauja! Metropolitan Bldg., VVashing- 
visame lietuvių veikime, mū-jton, D. C. Ieško motina, 
sų parapijos naudai, tikimės,

draugiškai. Bus kiek nors ir1 
pinigiško pelno.

Susirinkimai.
Dabar L. Vyčių 82 kuopa sa 

vo susirinkimus laikys kas 
dvi savaitės, pirmadienio va
karų. Manoma, kad kuopos 
veikimas daug pasmarkės.

i Susituoks.
Pora jaunų, veiklių vyčių 

kuopos ir kitų organizacijų 
darbuotojų: Antanas Pažėra 
su Anele Biliunaite susituoks 
lapkr. 23 d., Šv. Kazimiero 
lietuvių katalikų bažnyčioj.

Džiaugutė.

IND. HARBOR. IND.

______________________ _______ • B

NAUJOS DAINOS. t
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKĄS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi 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 ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .............. 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau
i

“DRAUGAS” PUB. CO-
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

, , • _ ,1 Kasparas - Casper, Boriskad visuomene parems choro i 1 v
vakarę, rkaitlingai atsilankv.! lki 5- nL Pradžios 8-vveB«8 De'
dama.

Komisija

PORT WASHINGTON, 
WIS,

Lietuvių "parapija.

Šv. Ambroziaus parapija 
nors yra maža, bet geru vedi
mu mylimo klebono kun. Pr. 
Garmaus tvirta. Draugijų y-

KAINOS SUMAŽINTOS

troit. Mieli, ir dirbęs Fordo 
dirbtuvėse. Reikalinga tiksliai 
patirti kurioje Fordo dirbtu
vėje jis dirbęs, — adresų ii 
darbo skyrių.

Holger Petersen ir Wilma 
Peterson, turį Brooklyn, N. 
Y. namus ir vyras dirbus li- 
togralu.

Rupkevičius Pranas, arba 
Frank Lenkas, miręs 1927 
metais AYilmington, Del. Ptjli-

Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116.00 be tubu

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

ylT lA&Tf „
POWER DETECTIOM

with the NEW"4'S Tubes

8

ra trys: šv. Laurino, Lietuvių!^0 P^dakų, bet nesurandama

Rymo Katalikų Suslvienymo 
ir Lietuvos Vyčių kuopos, ku
rias suorganizavo minėtas kle
bonas.

Jaunimo yra nemažas bū
relis, bet sunku jis sugaudyti. 
Tat Vyčiams priseina daug 
dirbti.

O. S.

Naujos salės atidarymas.
Mūsų šv. Pranciškaus lietu

vių parapijos naujoji salė 
jau visai baigiama rengti.

Šio mėnesio 17 dienų, sek
madienyje, lygiai 6 vai. vaka
re įvyksta iškilmingas salės 
atidarymas.

Šventins Jo Malonybė kun. 
prel. M. Krušas dalyvaujant 
gerbiamiems svečiams kuni
gams: kun. Bubliui, kun. Paš- 
kauskui, kun. Krušai, kun. 
Martinkui, kun. Deksniui, 
kun. Vaitukaičiui ir kitiems.

Mūsų šeimininkės darbuoja
si dienomis ir vakarais, deda
mos visas pastangas, kad sve
čius tinkamai priėmus, pavai
šinus.

(liedoriai ir artistai lavina 
balsus, miklina kojas, rankas 
ir liežuvėlius, kad- visus atsi
lankiusius užžavėjus.

Taipgi turėjime garbės už
girsti milžiniškąjį balsų, pono 
Čiupo, kuris pusižadėjo mūsų 

I šiame baliuje dalyvauti.
P. Šerpetauskas valo dūdas, 

j <leda naujas striunas orkes-

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

jo žmona Marijona Lietuvoje, 
neigi kiti artimesni giminės. 
Reikalingi giminių adresai.

Visi ieškomieji arba žinan
tieji kų nors apie ieškomuo
sius maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA,
15 Park Row,

New York City.

offers Etclusively tAis

WONDERFUL llMPROVEMENT

KALĖDOS
Jau Nebetoli

Atsargūs Taupytojai turės linksmas Ka
lėdas dėlto, kad jie iŠ šio banko gaus Ka
lėdinio Klubo čekius. Dabar yra laikas 
pažvelgti į ateitį ir pradėti taupyti 1930 
metams. Prisidėk prie mūsų Kalėdinio 
Klubo šiandie! Po mažą sumą dėdamas 
k.as savaitė susilauksi didelės sumos se
kančioms Kalėdoms.

Kaina buvo $137.50 dabar <£-| "|0,OO
lengvus išmokėjimai

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

TRUSTINE KOMPANIJA 
1110 VVEST 35th STREET 

Vatetijinis Bankas ' Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600 Ii,

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

Tel. Boulevard 4705
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Pęnkt«di«iųs, Lapkr. 15, 1929

CHICAGOJE
IS RĖMĖJŲ DARBUOTĖS.

Marąuette Park. — 6. K. A. Į
rėmėjos veikia. Pereitas susi
rinkimas buvo gana skaitlin
gas. Visų lipas gražus. Prie 
bazaro, kuris bus 24-28 lapk. 
visos ruošiasi. Vienos žadėjo 
dovanų, kitos apsiėmė bazare 
dirbti, kitos eina pas gerašir
džius biznierius aukų prašyti. 
Taigi, darbas jau pradėtas— 
lankoma 63 gatvė. Ne tik lie

tuviai biznieriai, bet ir svetim
taučiai duodu vieni mažiau, 
kiti daugiau.

Čia turiu pažymėti Peopies 
Furniture Co., kuri suteikė 
gražių “floor lamp”, kurių vi 
si bazare pamatysime. Ponia 
Janus su šuneliu,' turinti 
Hardvare ant 63rd, dovanojo 
gražių duonai susidėti dėžę. 
Kiti aukoja smulkesnių daik
tų. Visa matysim bazare.

Rėmėjų komisija turi sesu

čių paliūdijimų, taigi lai nie
kas nemano, kud aukoti daik
tai gali žūti. Viskas užrašoma 
ir sesutėms suteikiama.

Gerb. biznieriai, prašome 
paremti tų gražų darbų, tuom 
paremsite brangių įstaigų — 
vienuolynų.

Turiu da pažymėti, kad po
nia Stirbienė prie pereito sky
riaus pikniko da pridėjo $3.00 
Širdingai ačiū geraširdžiai 
rėmėjai.

Ponios Stradomskienė, Če- 
reskienė ir Akočiunienė — 
vienos atsivedė kitos vardus

atnešė naujų narių ir da ža
dėjo daugiau paieškoti. Pra
šome ir kitų rėmėjų tų patį 
padaryti. Begalo tai gražus 
darbas.

Taipgi neužmirškime rūpin-j 
tis bazaru, kad jis būtų sėk
mingas.

Rūtelė.

NEUŽMIRŠTA SERGANČIO 
NARIO.

jos surengia, surengia tobu-Įbus ir ‘‘farma’ Įrengta, Ims 
lai. Pas jas daug iniciatyvos {jaunas fermeris — Augusti-

ir originalumo. |nas. Jisai turės ūkį. Bus
Girdėjom, kad šiame bazare 1kelios “farmerkos ’ — ponos

įr

Marcelė, Barbora ir kitos. 
Dar ir daug kų galės parašyt, 
bet lai lieka kitam sykiui.

Aš.

RICHMAN
BROTHERS

ESTABLISHED

1879

GERUMAS, MADA
PATOGUMAS 
. . . randasi RICHMANO
DUBELTAVŲ KRŪTINIŲ

OVERKOTUOSE

WVRAl IR VAIKINAI randa, 
v kad šis madnas dubeltavos 

krūtinės overkotis, kaip kad ant 
paveikslo parodoma, tinka kaipo 
bizniavas ir kasdieninis aprėda
las... tokiais overkoėiais pasirė- 
džlusius vyrus pamatysi dideliuo
se footbollo geimuose.
Gaunama įvairių naujų, rausvų, 
pilkų ir su kitokiomis priemaišo
mis, taip-gl mėlynų ir Oxford 
Meltons, drūtų Boucles, tvveeds, 
vilnonių ir dailiomis nugaromis... 
kiekvienas atsargiai pasiūtas ir 
jums tiks nepaisant jūsų aukš
čio ir sudėjimo.
Niekur nerasi didesnės overkotų 
vertybės... tai vaisius Richman 
Brolių masinės gamybos ir par
duodant iš dirbtuvės tiesiai ju
ms... niekur nerasite tokios ge
ros rūšies drabužių už tokią že- 
mą kainą,_________________  •

Bile biznio siutas, overko
tis arba formališkas siutas 
kiekviename RICHMAN 
BROS. store Jungt. Valsti
jose už VIENĄ IR TĄ 
PAČIĄ KAINĄ.<22™

RICHMAN’S VIENATINIS 
CHICAGOJ STORAS

114-18 SO. STATE STREET

PRIEŠAIS PALMER HOUSE

Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras, 
matyt, neužmiršta savo nario, 
Juozapo Kareivos, kuris serga 
ir guli County ligoninėj.

Ne tik siunčia kas savai
tę gėlių, bet nariai grupėmis 
važiuoja jį lankyti.

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
taip-gi įteikė jam didelį ge
lių bukietų, linkėdami kuo
greičiausia pasveikti.

Lakštutė.

ŠIS TAS IŠ M. SĄJUNGOS 
67 KUOPOS.

Marąuette Park. — Perei
tas kp. susirinkimas buvo 
skaitlingas. Apsvarsčius rei
kalus ir pranešus apie Aps. 
“bunco”, kuris įvyks 29 d. 
gruodžio, tuoj serijos tapo 
tarp sųjungiečių paskleistos 
be didelio raginimo.

Atsilankius mūsų sųjungie- 
tė dainininkė ponia Janušaus
kienė su viešnia ponia A. Si
mutiene, “Draugo” red. žmo
na, tapo mūsų kp. narėmis. 
Garbė mūsų kuopai, kad vis 
susilaukia žymių moterų. Lau
ksime daugiau, nes Marąue
tte Parke daug yra moterų ir 
merginų, kūrios da nepriklau
so prie tos kilnios moterų or
ganizacijos. Visas mes myli
me ir j savo eiles dideliu ma
lonumu priimam.

Susirinkimai kp. būna kas 
trečių pirmadienį kiekvieno 
mėnesio.

Beje, kuopa rengia gražų 
vakarų, 5 d. sausio. Jame bus 
statoma gražus Veikalas. ‘ Nei 
vai” vadovaujant p. Sakalui. 
Veikalas begalo juokingas. 
Verta visiems tikietus įsigyti 

•pelnas skiriamas pusiau su 
•parapija. Taigi, tikslas gra
užus, tik dirbkime.
5 Rūtelė.

NEGIRDĖTI — NEMATYTI 
DALYKAI.

Jau keliatų kartų buvo ra
šyta, kad pirmų sykį per pen
kerius metus įvyks bazaras 
šv. Kazimiero Vienuolyno nau
dai. Bazaras tęsis labai trum 
pai, būtent prasidės lapkr. 24 
d. ir baigsis lapkr. 28 d.

Bazarų rengia šv. Kazimie
ro Akad. Rėmėjų dr-ja. Bus 
tai šauni pramoga. Kų rėmė-

HAS
MADB GOOD wfth

mdUons!

Šame Price for Over 
38 YearsŽSMMMterSS#

M1LLIO1VS O* FOUNDS J 
VMDBY Otl COYBBNMKirr

Petrienė, — "AS labai džiaugiuoa su Atwater Kent Kadio, 
kurj tik ką pirkau lft Didžiausių Lietuvių Kadio ir Rakan
dų krautuvių, The Peopies Furniture Co. Setas labui Kra
žiai grajina lr dailiai atrodo; atvežė greitai ir įrengė na
muose. Mes taipgi dairėmės kitose krautuvėse, bet mano 
vyrui ir man labiausiai patiko "Peopies.” nes čia žmonės 
patyrę, mandagus, teisingi, ir davė daug geresnę kainą, 
kap kitur”,

' Taip, ir mes eisime ten pirkti sau .radio, nes mes nega
lime rasti atsakomingesnės krautuvės kaip "Peopies,” — 
atsakė atsilankiusi kaiminka.

— Tai toks žmonių išsireiškimas yra šiandie, kurie 
lik žino Peopies Krautuves.

Kviečia Lietuvius Pamatyti Ir Išgirsti Naujus Ateinančių
METŲ MADOS

Atuater

Radio
KURIE DABAR PARSIDUODA UŽ LABAI NUŽEMINTĄ 

5 KAINĄ

Tarpe desetkų skirtingų madų, Atwater Kent radio ir kitokių 
rasite musų krautuvėse už prieinamesnę kainą ir išlygas, su geresniu 
patenkinimu.

Atvvater Kent Radio yra dailiausi ir ekonomiškiausi setai ant marketo. 
Pilnai įrengti puikiuose kabinetuose, kaina nuo

$109 .00
ir aukščiau be tūbų.

Bukite šiandie Peopies Krautuvėje pamaty
kite ir išgirskite Šiuos setus ir su pilnu užsi- 
tikėjimu duokite užsakymą.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadie
nio ir šeštadienio vakarais. Taipgi Nedėldie- 
niais pagal sutartį.

Demonstracija yra suteikiama jūsų namuo
se veltui. Šaukite:

Hemlock 8400 arba Lafayette 3171

Lengvi Išmokėjimai Suteikiami Visiems Pagal Išgalę. 
Didžiausios ir Atsakomingiausios Lietuvių Krautuves Chicagoje.

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St.
Telephone Hemlock 8400
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CHICAGOJE 24, 26, 27 ir 28 d(L šio mėne- Midw*y bbu
'šio. Kitų kloonijų lietuviai

MISIJŲ UŽBAIGA. Laidotuvėse dalyvavo 
Antano, šv. Pranciškaus ir da mos 
viena drauijos, kurių velionis ■ 
buvo pavyzdingas narys.

t
Klebonas kun. lg. Aibavi- 

čius, palydėjęs į šv. Kazimie-

ir-gi kviečiami atsilankyti, 
šv. Paukščiai bus tiesiog nuo far-

Dievo Apveizdos Parap. —
Dar -porų dienelių, ir misijos 
užsibaigs.

Iškilmingas užbaigimas bus člug, pttlydėjęs j šv Kazinue-1 x Vakar vakare New Yor- 
sekmadienp va.popie. ai kapįnes> p^akė pamoksle- ke dailininkas Ižas liekis sėdo 
gi, labai patogiu ai u ir r-nupiepdamas velionio dory- iaįvan Berlin, kurs šį rytų iš-

ŽINIjJ-ŽINELĖS

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

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

tr Ketvergals vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4401 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. <841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 8-8 NedėlloJ 10-12

DAKTARAI

joms, užbaigus savo susirinki 
mus, ir šiaip visiems žmonėms, paĮįko 
kurie vakare turėtų kitonišką 
reikalų atlikti.

Žmonės,rytais ir vakarais rapqlO JUŠKOS KONCER 
skaitlingai lankosi.

' į nes ir gražų pavyzdį, kurį jis piaukė į Europą.
X P-nas J. S. Uamančio-

Aštuoniolikietis.

Phone Armitage 2822 /

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Boulevard 1939

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

dienų. Ir 8:30 Iki 9:30 vakare

i 4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 4{th Street Chicago. IU.

Ofiso Tel. Vlctory 3887

Of. Ir Rea Tel. Hemloek 2374'

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Resldendj*

8504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-8 po 
piet: Utarn. tr Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą-

Km. tel. Van Buren 8881

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS

Balte 408 1578 MUtvaukce Avė.
Tel. Brunswlck 9824 i

Valandos; nuo 2 Iki 7:28 vai. vak; 
kasdien. Nedėllouiis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po plotų Ir 7-9 v. v. 

Nėdelloj pagal susitarimų

Tel. Canal 67(4 Republic 8441

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
▼yru, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomis ir seredomls tik 
iškalno" susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

nis, savininkas didelės malia-I 7 ' .
j vų ir geležinių daiktų krau
tuvės, 3147 So. Halsted st.,! 
I šiomis dienomis pabaigė • ma-

_ . liavoti Bridgeport Furniture
Kaip girdėti, Chicagos lie- koinpanįjos krautuvės vidų. 

tuviai susidomavę nepapras- Da|)ar krllutuv<į graži>i įro.

TAS.
Tėvai misionieriai tikrai sun 

kiai darbuojasi, sakydami kas 
dien po 4 pamokslus ir ypač 
misijoms įpusėjus, kada klau- įu koncertu kurį duos Rapo- llo.syklos žmopių apgulėtos. Per »og juįka> Phįladelpliia ope- 
šitas brangias Dievo malonių rog artįstas lapkričio 17 d., 
dienas tikrai atgims ir sustip- 'chicagos Lietuvių Auditorijoj, j**?® . ™<l°T ,I*V^Kslai 
rėš šios parapijos katalikų j Apie artistų R. Juškų jau 1 1 ?.. X lkin*/. 
dvasia.

Iškilmingos laidotuvės

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Canal 8118
Namų Tel. Lafayetto 8899

DR. A. L. YUŠKA

Praeitų pirmadienį 
mingai palaidotas a. a. Anta
nas Stuikis, kuris buvo pavyz
dingas katalikas ir didelis pa
rapijos ir visokių katalikų 
reikalų rėmėjas. Tikrai gaila

X Šiandie ir rytoj Runiovos 
teatre rodoma paveikslas

Apie artistų R. Juškų jau1 ""? ....... , .T, , ; . , . .narsius senovės skandinavųdaug buvo rašyta visuose lai-i. . . . . . • * v, . jūreivius, kurie dar prieš Ko-krasciuose, kaipo gabų muzi-
koje asmenį, nuo pat kūdikys
tės dienų pamėgusį muzikos 
menų ir šiandien jau pasie
kusį gana aukštų laipsnį. Už- i ! 
tat mums, lietuviams, džiaug
smas ir pasididžiavimas —

Gumbų buvo pasiekę Amerikos 
1 pakrančių.

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8484 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. WALLACE STREET

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
į NAMAI:

| 4193 ARCHER AVĖ.
| Valandos; prieš pietus pagal sutarti 
\ Namuose 2-4 po piet, ofise 4-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory <892 
Rezidencijos Tel. Drexel 919J.

DR. A. A. ROTH

Tel. Hemloek 8161

3a

netekus taip garbingo žmo- :|urįtį savo tarpe tokį meni-
gaus.

ADVOKATAI-

A. A, OLIS
ADVOKATAS

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

• Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 .
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117

Telephone Randolph 4727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

ninku, kuris kelia lietuvių 
vardų kitataučių akyse. j

Neužtenka mums gražiai a- 
pie juos parašyti, vienų, kitų 
komplimentų per spauda su
teikti. Bet paremkime juos 
medžiaginiai. Jei taip padary
sime, neabejoju, kad musų 

■ lietuvių išeivijos jaunoji kar
tų ne ištautęs, bet, priešingai, 
labiau pamils savo tautų, jos

v / » ? .•papročius.
Nepamirškime lapkr. 17 d.! 

Pripiklykime erdvių auditori
jų. Kam teko artisto R. Juš
kos balsas girdėti, visi tik ir 
laukia tos dienos.

Tat, svarbu yra visiems at
silankyti ir paklausyti žavin-

TelepbMM Roosevelt 8080 

■amle: 8 Iki I ryte Tel. Repub. 8800

go balso.
Laima.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonig Canal 2552

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

WEST SIDE NAUJIENOS.

JOSĖPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS

X Šiomis dienomis lankėsi 
Westsidėje kun. Vincentas Ku 
likauskas, kad mus užkvietus i 
į Roekfordo lietuvių naujosios 
bažnyčios pašventinimų, ren
giamų šio mėnesio 24 dienų, 
tai yra paskutiniam sekma
dieny prieš Adventus.

X Pereitame trečiadienyje 
Aušros Vartų klebonas, lanky
damas parapijomis pastebėjo, 
kad deliai “Draugo’’ per-ra
dio duodamų lietuviškų pro
gramų, daug yra į namus pur-

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
Knyga:

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

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

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

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

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

Rašykime:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
j' ■' !■ M. j II .— — 4. . ■ — 11

OR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2486 West 69 8treet
Vai.: 8—12 ryte, 1—4 p. p. 8—8 

v, v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visų chronišku ligų

Ofisas 2102 So. Halstel St. Chicago 
arti 2lst Street

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

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

Tel. Kenwood 5107

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

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washtngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2481

DR. S. A. DOW1AT
Gydytojas Ir Chirurgas

Tel. Lafayette 6798

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

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) FabentV radio-
X Veiklus AušrosTelef. Beulevard 2308 

RESIDENCIJA: 
8516 80. Rockvvell Street 

Telef. Republic 9721

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė. 

Tel. Pullman 5950 Ir 6877

Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street

Rooms 028 ir 936 
Tel. Franklln 4177

Telenhor.e Central 6928

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalIe Stroht 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 1:20 Iki B vai. vak.
,x>cal Office; 1900 So. Union Ava 

Tel.' Roosevelt 8710 
VaL nuo 8 iki 9 vai. vak.

Vartų
paiapijos komitetai su pagal
ba kai kurių Jiems pritarian
čių draugijų jau baigia musų 
mokyklos septintojo kambario 
atnaujinimų, kuriame dažniau 
šia yra daromi susirinkimai ir 
dabar bus atidaryta Aušros , 
Vartą dvidešimts penkių me
tą jos gyvavimo paroda, išsta
tant visų žymesniųjų įvykių 
iaizdus, fotografijas, aprašy
mus, knygas metines spanzdin 
tas apyskaitas ir panašius da
lykus.

X .Šiandien Brazauskai lai
doja savo mažutę dukrelę.

X Kas bus. kas nebus, o 
riebių paukščių Padėkos die-z
nai kiekviena šeima turės tu
rėti. Tn paukščių galima bu? 
laimėti parapijos salėje 23,

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

OPTEMITRISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4602 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Blvd. 9459

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <222 
■ Rezidencija: <840 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7881
I Valandos 1 — I & 7 — 8 ▼. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

ji:
Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30,y. v. ,, 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 

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

Office Boulevard 7042

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

PeopksTuniiture (d
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

RADIOS sSSuSa / * a d i o s 
RADIOLAS Atdater Kjent

k’mball

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Stree
Telephone Hemloek 8400

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

LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. i. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt 8t)

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

Tel. Canal 0287 Rea. Prospeet 6889

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

Realdenclja <800 S. Arteslan Ava 
Valandoa. 11 ryto lkl I H pietų

8 lkl 8:38 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, -Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryte nuo 10—13 nuo 2—4 po 

plotų: 7—8:38 vakaro 
Nedėliomis 16 lkl 13 

TELEFONAS MIDWAY 3386

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Jtempimų kuris 

ošti priežastim galvos skaudėjimo, 
.vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Brunswlck 062 4 Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. GUSSEN OR. Y. A. ŠIMKUS
LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avenue 

Valandos’ 9-12, 1-5, 6-8:30
Seldmadienlais ir trečiadieniais 

pagal sustarlmų

Tel. Lafayette 5820

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 8t. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Valandos nuo 6:20 ryto iki 8:86 va
karo. beredomls nuo 9:86 lkl 12 V. 

ryto. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 6S2<

Boulevard 7689
Rea. Hemloek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKISo-
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto lkl I vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTIOTfc

X-Ray
2137 8. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M.

Trečiadtena pagal sutarimą

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IA BORUOS

Gerai lietuviam* Itnoma* per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir ehronlškas li
tas vyrų, moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 13 pietų lt 
nuo 8 Iki 7:20 vai. vakar*.
Tel. ofiso Canal 2110 Re*. So. Shore 
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dienų. 

4301 ARCHER AVĖKI F.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4G31 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2266 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 18 lkl 11 dienų. 
Nuo 7 lkl 9 vakar*.
Nuo 10 Iki 12 dienų, 
fTuo 2 Iki 3 po plotų,
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“DRAUGO” KONCERTAS PER RADIO. AM. L R. K. FEDERACIJOS KAMPELIS
Trečias iš eilės “Draugo” 

ir Peoples Co. koncertas iš 
KYW radio stoties taip-gi 
buvo labai geras. L. Vyčiu 
Apskrities choras pasirodė e- 
sąs geriausiu lietuvių mišriu 
choru Chicagoj, o gal ir visoj 
Amerikoj.

Šio koncerto programa ėjo 
šia tvarka:

Pagrojus suktini, pranešė- 'kad musų šimtai parapijų ir 
jas p. Juozas Bulevičius pro
gramą pradėjo šiais žodžiais: 
“Brangūs Klausytojai:

Šiuos koncertus iš KYVV ra
dio stoties rengia dienraštis 
“Draugas”, 2334 S. Oakley 
įve., bendradarbiaujant di

džiausiai lietuvių biznio js- 
tuigai — The Peoples Furni- 
tpre ir radio Kompanijai, už
laikančiai dvi didžiausias krau 
tuves, kurių viena yra 2536 
AV. 63 St., o kita 4177 Archer
Avė., Chicago, III.

GRABORIAI:

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausta. 
Reikaie meldžiu at
sišaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 8816 
arba 2516 
2114 ^7. 23r<J Plaee 

Chicago. m.

J. F. RADZIUS
I

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 1S- 
dlrbtrstės.

OF.’SAa
668 VVest 18 St. 
Tel. Canal 6174 
MYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Rusų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj*as

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
pa tar ravimą.
Patajrnavlmas 

visose Chica
gos dalyse ir 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai

net už |25. 
OFISAS

S338 South 
Halsled St

Vlctory 4088- 
86

4424 Bo. Ro<kwell 84.

Virginia 12&#

EZERSKI
LIETUVTH GRARORII ■

O f t ■ a a:
4691 8. MARSHFIELD AVENUK 

Tel. Boulevard 9217

RUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street 

Canal 3161

Šių koncertų tikslas yra 
supažindinti platųjį pasaulį su 
musų dailios ir muzikos me
nu, plačiai išgarsinti lietuvių 
vardą, kelti lietuviuose tau
tini entuziazmą ir stiprinti 
vienybės ryšius. “Draugui”, 
kaipo vienatiniam organizuo
tosios lietuvių visuomenės 
kasdieniniam atstovui, rūpi,

mokyklų bujotų, kad organi 
zaeijos augtų, kad musų kui- Į ^ajp jia(j npį kiekvieno žodžio 

skėmuo aiškiausia buvo gir-turinės, ekonominės, finansi
nes ir biznio įstaigos stiprėtų, 
dėl to “Draugas” ne vien sa
vo plačiose skiltyse, bet ir per 
radio energingai šaukia; Lie
tuviai, bukime tikrais lietu-; jr ()lla pėstininkaitė dainavo 
viais ir laikykimės tautines “Vakaro Daina”. Ir
vienybės! :daina graži ir jos padainavi-

Lietuvos Vyčių Dairios nias ]a|)aį geras. Abi. turi gra- 
Clioras, kompozitoriui A. Po-jįįug balsus. Rodos, kad jiedvi
ciui, Beethoveno konservato
rijos direktoriui, vadovaujant 
dainavo: “Motynėlė Sengalvė
lė” — Šimkaus ir “Šėriau Žir
geli” — Sasnausko.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenus 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAtDOTUVTŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46th lr Paulina Sta 

Tel. Blvd. 5203
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

tA. I A.
ANTANAS JUDEIKA

mirė lapkr. 13, 1929 m., 11 vai. 
vak. 6 metų amžiaus. A. a. 
Antanas gimė rtigpj. 18, 1923, 
Chicagoj, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Ameliją, tėvą Antaną, 
seserĮ Ameliją, tetą Eleną Elt- 
vadtenę, gyvenančią Brooklyn, 
N. Y., o Lietuvoj tetą Marijoną 
Jucienę, dėdę Dominiką Ber- 
golj lr Amerikoj dėdę Antaną 
Borgel).

Kūnas pašarvotas 4602 So. 
Mozart St. Laidotuvės Jvyks 
panedėlyj lapkr. 18. Iš natrių 8 
vai. bus atlydėtas 1 Nekalto 
Pr. P. ftv. bažnyčią, kurioj J- 
vvks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j ftv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kaiečlame visus 
gimines, draugus Je požlstainu.i 
dalyvauti Jlene laidotuvės.;.

Nuliūdę*
Tėvai, Sesuo, Tėtą, Dėdės

Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežcrskl, Blvd 9277.

Dainavo labai gražiai. Visi 
fba'sai skambėjo sutartinai, ly
giai. Bosai kaikuriose vieto
se labiau pasigirsdavo, bet 
tas dar labiau grąžino daina
vimą. Chorui pritarė studijos' 
orkestrą.

Žinomas musų dainininkas .
A. Čiapas dainavo solo: “Era nį°A _y _ °’
mano brangi” — Šimkaus ir
“Skyniau skyniau skynimėlį”
— Petrausko.

Dain. Čiapo balsas yra gra-T ,. .. neumas spalio 9 d. buvo sek- veikėjus rengti vakarus sužus. Ir per radio jis geram / f .. I . .... .... .. . ; ... ■ finmgas visose kolonijose, ku- paskaitomis ir prakalbomis,skambėjo. Dikcija ir-gi aiški, . ® J ’ fnos tik suprato to reikalo keliant katalikų tarpe katali- 
naudingumą ir svarbą. Žemiau kiškos akcijos svarbą.

dimas. Jo dainavimas padarė 
gero įspūdžio į visus klausyto
jus.

P-lės: Genovaitė šidiškiutė.

ir užgimusios duetams dainuo
ti, Padainavo tobulai.

“Mažas musų brolužėlis”— 
dainavo Lietuvos Vyčių Aps
krities Choras, muzikui A. 
Pociui vadovaujant. Dainavo 
taip gražiai, kad dainai užsi
baigus, žmogus gailėjais ir 
pats savęs klausiai: kodėl ji 
buvo taip trumpa.

P-ni Lauraitienė/ viena iš 
l iet. Vyčių Apskrities Cboi'o 
solisčių gerai ir gražiai dai
navo: “Kur bakūžė samano
ta” — Šimkaus. Solistės bal
sas gražus ir gerai per radio 

j skambąs. Tai buvo šio pro
gramo surpryzas, nes išanksto 
nebuvo garsinta, kad ji dai
nuos. Vedėjas tą patį vakaro 
ją parinko ir ji gražiai neti
kėtą jai pareigą atliko.

Programas užbaigta paties 
vedėjo konip. A. Pociaus dai
na: “Piauti linksma”. Reikia 
duoti kreditą kompozitoriui 
už gražų dainos parašymą ir 
Vyčių chorui už puikų jo.s iš
pildymą. Programo finalas bu
vo taip įspūdingas, kad klau
sytojai ir kito “Draugo” kon 
certo nekantriai lauks.

Gale tenka pasakyti, kad 
L. Vyčių choras labai gražiai 
užsirekomendavo. Tat, tegy
vuoja mūsų organizuotasai 
jaunimas!

Radio Mėgėjas.

Gerbiamieji:
Ačiū “Draugui” ir Peoples 

Furniture kompanijai už gra
žius radio koncertus. Aš ir 
mano artimieji kas sykis ge- 
rėjamės tais koncertais.

Dr. A. J. Dikselis.

Gerb.:
Ką tik sutinki, paklausus a- 

pie “Draugo” ir Tbe Peoples 
Furniture Co., radio progra

mas, visi reiškia . didžiausį
pasitenkinimą. Tas reiškia, labai pigiai, geroj vietoj, 
kad programas yra šimtą nuo
šimčių. Ex.

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašelpinis kliu
bas rengia puikų balių lapkri-

PARDAVIMUI 
Marinis namas — cottage, 

čio (Nov.) 17 d., Medora Hali, 6 kambariai, furnace heat, e- kaina $250, atiduosim _už $75. 
4158 W. Van Buren Street, 6'lektra gesas, maudinė, su vi- 9x12 IVilton kauras vertas 
vai, vakare. sais forničiais, taipgi piano,'$65, atiduosim už $25. Riešu-

Kviečiam visus skaitlingai'radio, valgomojo kambario se-(tinis valgomojo ir miegamojo 
atsilankyti, linksmai laiką pra'tas. Norinčiam įsigyti namą kambario setai, lempos, kėdė, 
leisti ir smagiai pasišokti prie labai prieinama kaina ir geroj indą,i kurtiniai ir tt. Viskas 

vietoj. Kreipkitės: kartu arba dalimis. Privatinėgeros muzikos.
Baliuje bus priimami nauji

nariai į kliubą už $1.00.
Komitetas.

P. BALTUTIS & CO. rezidencija. 8228 Maryland
' 3327 Co. Halsted Street -*■ avė. 1-mas npt. Tel. Stewart 

Tel. Yards 4669 1875.

NESPEKUĘIUOK!
Pirk pirmus mortgyčins ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street

Rs-s a b

Iš Federacijos Darbuotės.
Mėnesinis Am. Lietuvių Ry

mo — Katalikų Fed. Chicagos 
{Apskričio susirinkimas įvyko 
lapkr. (Nov.) 7 d., Aušros Var 

par.. mokykloj.
Nors atstovų skaičius nebu

vo didelis kiekybe, bet koky
be buvo žynius.

Atstovai pranešė, jog pami- visas kolonijas, skyrius ir jų
rengti

pažymėtose kolonijose pami
nėjimas įvykę šioje tvarkoje. 
Rytmety bitvo laikomos šv. 
Mišios už žuvusius Vilniaus
gynėjus, o vakare prakalbos,'tarime prW akis didj darba. 
kuriose suaukota Vilniaus naš iSekančiame susirinkime bus 
laičiams virš $280.00; Cicero, I renkama komisijn. į kuril( į. 
Šv. Antano par. $80.00; 18 g., eis narį i6 ki(,kvk
Dievo Apveizdos par. $60.00; nos kolonijOSj parapjjos. 
West Side, Aušros Vartų par. bus centralink komisija. Ko- 
$50.00; Nortli Side, Šv. Myko- lonijos bu(inai tup5s į-Hrink_ 
lo par.- $32.00; Marąuette t; ko|onijų komisijks ir to. 
Pat k, Gim. Panelės Šv. par. kju badu bus galimybės vy- 
$21.00; Brighton Park, Neką!- kdinti darb?
to Pras. P. šv. par. $20.00. Užbaigus svarstyti organi.
, Ar tai ne gražus darbas? 
Tokie darbai yra atliekanti 
ten, kur Fed. skyriai gyvuo
ja ir veikia. O skyriai gy
vuoja ten, kur’nėra visuome
nės ardytojų ir gerų darbų 
griovėjų.

Konferencija. ,
Vakarinių valstybių konfe

rencijos reikale šis susirinki
mas nutarė šaukti konferenci
ją vakario (Feb.) .23 d., Die
vo ApVeizdos par. Darbas yra 
didelis. Reiks nemažai padėti
energijos kad .surengus sek- 1
mingą konferenciją. Tad visos 
katalikiškos organizacijos, 
kaip Cliicagoj, taip ir apielin- 
kinių miestų išrinkite atsto
vus į minėtą konferenciją.

Katalikiškoji akcija.
Kaip atsimename, Fed. Sei

me buvo nutarta organizuoti 
katalikišką visuomenę po Fe-

REIKIA KELIŲ VYRŲ KU
RIE NEBIJO DARBO.

Šitas biznis yra pilnai tei
singas, ir į trumpą laiką ne- 
apkainuojantas turtas ateiha.

Atsišaukit:

J. O. K.
5221 So. Halsted St. * 

Chicago, III.
BRIGHTON PARK.

Ant pardavimo 2 aukštų 
namas su bizniu. Užpakaly 

PARSIDUODA labai geroj [biznio 3 kambariai ant 2 auk- 
vietoj 3 flatų namas, akmeni
nis frontas, po7kainbarius. 1- 
maine flate furnace apšildy
mas, antrame ir trečiame pe
čiai. Kreiptis subatoj ir ne
dėl io j.

3106 W. Į»olk Street

PARSIDUODA grosernė,

10806 So. Michigan Avė. 

Chicago, UI.

derucijos vėliava. Todėl Cen
tras pradės tą darbą’ vykinti 
Chicagoj nuo gruodžio iki va
sario 23 d. Susirinkimas, iš
klausęs tokį centro valdybos 
pranešimą, pilnai pritarė ir 
pažadėjo remti. Kad darbas 
eitų sėkmingai, Fed. Chicagos 
Apskritys kviečia ir ragina

Yytauto jubilėjus.
Susirinkimas svarstė ir nu

tarė minėti 500 metų Vytau
to mirimo sukaktuvės. Čia

zaeijos svarbius reikalus, at
stovai, jausdamiesi atlikę ka
talikiškos akcijos uždavinį, 
linksmu upu skirstėsi į na
mus.

P. Atkočiūnas, rašt.

PRANEŠIMAI.
West Side. — S. L. R. K. 

A. 100 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 17 d., tuoj po sumos, 
Aušros Vartų mokykloj.

V. Petrauskas.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

PĖTN. IR SUBATOJ 
Lapkričio 15-16

Bus rodoma
“THE LONG LONG TRAIL”

Paveikslas parodo, kaip vai 
kinas kovojo dėl merginos.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

što 6. 2 karų garadižius, prie BALZEKAS MOTOR SALES 
šalies lotas. Galima pirkti ir 4030 Archer Avenue
vieną biznį. Namas su visais 
įtaisymais.

Didelis Bargenas.
4149 So. Campbell Avė. 
Telef. Lafayette 6134

Pamatyk šį prieš pirksiant 
bile kur. 3 šmotai vėliausios 
mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas, 

‘tikras senoviškas rayon, ver
tas $350, atiduosim už $115. 
1930 metų modelio naujas 
screen grid elektrinis radio

Town of Lake. — Draugi
ja Nekalto Prasblėjimo Pane
lės Švenčiausios moterų ir 
mergaičių rengia dailų vaka
rėlį, kuris bus lapkr. (Nov.) 
17 d., Dymbelio svetainėje, 
4523 So. Wood St. Orkestrą 
bus gera. Pradžia 6 vai. va
kare.

P. Vileišius aukojo laikro
dėlį. Tikietai jau išdalinti. 
Prašome atsilankyti jaunikai
čius ir paneles, moteris ir vy
rus. Visi busite patenkinti.

E. S. Darbininke.

LENKAI VIS ŠAUDO

Iš Ukmergės gauta žinia, 
kad ketvirto rajono ribose a-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėt. ir Sub. Lapkr. 15 ir 16 
“ THE VIKING”

Dalyvauja Pauline Starke ir 
kiti pagarsėję artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIU

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chioago.
Telefonas HEMLOCK 8886

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 dėt 
kelnių vyrams ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir Jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien lr vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus j kitus mies
tus.

F. SELEMONA VIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3486

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chicago, III.

Penktadienis, Trfipkr. 15, 1929

napus demarklinijos buvo gir
dėti smarkiai šaudant. J ką 
lenkai šaudę — sužinoti ne
pavyko. “R.”

num.

Jonas Kilikevičius baigė St. 
Gallene aukštąją prekybos 
mokyklą su spec. banko sky- 

“R.”

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
. PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauši
ai*}. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4844 So. Paulina St
Tel. Boulevard 118 J

Electric Heateris tiktai ___  S 1.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. Ir aukščiau 
Quortines- bonkos dėl alaus tik

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

tas pąipas vsokių šaižu.i
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hafdvrare Go., dabar perėmė visą 
blsnj j savo rankas lr duos visose Mo 
blsnlo Sakose pirmas klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators 
J. 8. Ramanclonls, savininkas 
8147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7261

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 5519

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 9114

M. YUSZKA & CO.
FLUMBING A SKATIKO 

Kaipo lletuvla. lietuviams patar
nauju kuogerlausia 

4694 80. PAULINA

M0RTGEČIA1-PASKŪL0S
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola zutelklama | vieną dieną. 
Perkame real eatate kontraktui. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 4600,000.09 
1804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-6716

e


