
Katalikai paaaallonyi tari kilnų «*- 
davinį. — [neiti | lelmynaa lr | rl- 
momeūj Kristau* mokslą, atnaaMatl 
įmonių dvasią. J •saus Alrdloa vfelpa- 
tavlmas milijonų fclrdyse — tai musų 
užduot 1*. "Drauras" padls Jums tą 
apaituKvlmo darbų atllktL Ultat, 
skaitykit* tr platinkit* “Drau<ą"

II
No. 290 36 A COPY

“Druidas/* 8 o. Oakfey Aveniu

.r

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 9 D., 1929 M.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATE R MARCH II, 1918. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 4. 1179 
L!*:nik ,,.jaa

LENKUOS SEIMAS SUGRIOVĖ 
MINISTERIŲ KABINĖTA

KARDINOLŲ DOVANA 
ŠVENTĄJA^ TĖVUI

MEKSIKOJ PLANUOJA
MI SUKILIMAI

"Prtuiu" atstovauja orpanlsuotų 
katalikų minti, remia nuollrdllal ka> 
tallklikas draugija*, sųjungaa panų 
pija* tr lietuvių kolonljaa “Draugas^ 
dllauglasl didele katalikų parama ti 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prl*- 
teliikl jausmai 

36 A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ROMA.'— Šventoji Kardi-1 

Inohj Kolegija Šventajam Tė- 
įvui suteiks jubiliejinę (lova-

Italijos Sosto Įpėdinis Aplankė,^ ”ra"Kint,n,TyW!

MISIJŲ, SEKMADIENIS 
VATIKANE

Vatikaną
SKANDINAVIJA SU PABALTE JUNGIA-1 toriją. 

SI PRIEŠ BOLšEVISTINę RUSIJĄ

ROMA, — Kaplių 20 dieną 
.Vatikane minėtas misijų sek- 

Dovana bus Įteikta gruodžio madienis. Tą pačią dieną mi- 
16 d., kada kardinolai susi- ’ sijų. sekmadienis minėta Ro- 
rinks Į Šventojo Tėvo konsis- mos ir visofe Italijos bažny

čiose. Šventajam Tėvui para
ginus, visiXĮ Vatikano Miesto

SAN ANTONIO, Tex. gr.
, 8. — Gauta žinių, kad buvusio 
kandidato Į Meksikos prezi
dentus Jose Vasconcelos šąli

TREČIĄJA! DAINŲ ŠVEN-APAŠT. SOSTAS LAIMINA
TEI RUOŠIAMASI

Sąryšy su Vytauto Didžio- 
ninkai ruošia sukilimus Mek- j° sukaktuvėmis 1930 metais 
sikoj. Tam tikslui renkamas [vasarą (apie rugpiučio vidu-

ŠV. LUKO LIGONINĖS 
STEIGĖJUS KAUNE

Meksikoj Planuojami Nauji Sukilimai; Nan- 
kinge Karo Padėtis; Vokiečių Valdžia Reika
lauja iš Reichstago Pasitikėjimo

LENKŲ KABINETAS AT- į DARBUOJASI APSIDRAU-

SENATORIAI NELIE
ČIAMI

Į pasiųstąją tretininkų, ati
darant šv. Luko ligoninę, te- 

fondas. Pats Vasconcelos pas- H) rengiama trečioji visos! ipp.rn.rnp, šventasis Tėvas per 
kelbęs Į gyventojus atsiliepi- ! Lietuvos dainų šventė. Tam
mą. Raginąs būsimo preziden- tikslui Šaulių Sąjungos salėj 
to Rubio valdžios neklausyti. įvyko Muzikos ir Dainos cen- 
Nes Rubio, anot jo, suktybė-! tro sąjungos sukviestas susigyventojai savo maldas auko- . .v . ' . • i . ..mis išrinktas ir jis negalįs . rinkimas. Dalyvavo iš visos‘jo už sėkmingą tikėjimo pla-

... , A , . rn. . Imt respublikos prezidentu.-tinimą. Ir šventasis Tėvas ta. - 1
I *2 •* 2 * | " " " - -- j.

SISTATYDINO

VARŠAVA, gr. 8. — Minis
teris pirmininkas Switalski 
atsistatydino su visais miriis- 
teriais, kada seimas reiškė vai 
džia nepasitikėjimo.

Prezidentas Mosčioki atsis
tatydinimą patvirtino, bet me! 
dė kabineto laikinai eiti pa
reigas.

LENKIJOS SEIMAS PRIEŠ 
' VALDŽIĄ

STI NUO BOLŠEVIS- 
TINĖS RUSIJOS

AVASHINGTON, gr. 7. — dieną ta pajčia intencija ture-Į 
Columbia .distriktė “grand 'jo skaitytoj šv. Mišias.
jury ’ ’ parėdė senatoriam Ble- j --------------------
ase ir Heflin paskirtu laiku URgONCf KOLEGIJOS 
atvykti teisman ir “grand ju- AUKLĖTINIAI VATIKANE
ry’’ liudyti apie kilusius čia j —._______

‘skandalus sąryšy su prohibi
COPENHAGEN, Danija, ;ciJa-

ROM A. — Urbono Kolegi
jos, kuri yrą Tikėjimo Propa-

CHICAGOJE
DAUG MOKESČIŲ 

UŽSTATYTA

Jo Eksc. Nuncijų Ark. Rar- 
tolloni atsiuntė šio turinio te
legramą: Šventasis Tėva:< šie
ms šv. Pranciškaus tretinin
kams linkėdamas gausių mei
lės vaisių noriai dėkinga šir
dimi laimina.

Karvlinokis Gasparri.

VEDYBOS IR PERSISKY
RIMAI KLAIPĖDOS 

KRAŠTE

Lietuvos suvažiavę 54 chorve-f z *• •džiai — muzikai ir visų cho
rus turinčių visuomenės orga
nizacijų atstovai. Šventėj da
lyvauti jau užsirašė 4,000 dai
nininkų. Užsirašinėjimas to
liau tęsiamas Kauno muzikos

________ mokykloj. Susirinkusieji susi-
Į Šįmet Cook apskrity mokės pažino su muzikos komisijos Klaipėdos krašto statistikos 
čiai nebuvo surinkti -už 1928 patiekta programa ir jtj ap- biuro žinioraia> kraM„ direfc.

roltavo. Muzikų komisų, su- torija vra „ntaraai vesti tiį; 
daro: kompozitorius J. Ben- ,ią wdybŲ įr re.

kurios galima 
spręsti apie šei-

gr. 7. — Skandinavijos (Šve-I Distrikto vyriausiojo teis- gandos Kongregacijos žinvbo- ,v. .
dijos, Norvegijos ir Danijos imo teisėjas Gordon išsprendė, je, įvairių tautų auklėtiniai .
valstybių) karo ekspertai ga-įkad senatoriai turi teisės Vatikane priimti Šventojo iC a P”truk° dorins (nirmininkasl T Nau- ‘ ?•’ ■ *
mina planus apsidrausti bol-‘“^rand jury ” neklausyti, nes Tėvo audiei|cijon, Trisdešimts pap 8 °ms 1 a* oms; \a . .. y c į Ka<:a SlstracW, i«
ševistinės Rusijos, kuri grąsi-'l^ neliečiami. ‘f įkalbomis auklėtinių -Ūki™ ^aah apskritis ir mies jahs, J. Gruodis, A. Kaca- būUį aižkiai g

na visoms kaiminingoms ša- ------------------ (Popežių jubiliejaus
MERGAITE IŠDAVĖ TĖVĄ vėmis.lims.

Švedija tan blokan darbuo
jasi įtraukti Suomiją ir Pa-

įr miestui

! tas nesurinktus mokesčius už- nauskas, J. Štarka ir koop-sukaktu-U“” -- ,---- -- -- - -- - r- myninį sugyvenimą Klaipėdos
: statė bankoms ir gavo pini- tuotas N. Marlirionis. Susirin-

Kolegijos auklėtiniai moko- Įgų. Tokiu būdu bankoms įsis- kimas praėjo pakelta nuotai-
krašte. Esamomis žiniomis, 
nuo šių metų pradžios iki šio

PHILADELPHIA, Pa., gr.'si j kunigus. Daige mokslus .kolb,ta virS 260 miliom! d°- k#?r Pa‘™‘i.5kan‘° P»na vie- laiko Klaipįdūs kraSt0 i5 vi 
nybe. Susmnkim, sveikino s0 būv0 pa.baltės valstybes — Lietuva,j®- Alvera Paseionette, 7 jie gryž į įjuvo šalis Dievo į „ ' ...... . , .. . . . ♦ ni.izi..;,. - . ■■ -

Latviją ir Estiją. "iety, su kvoteriu (28c) nuėjo^į sketbtt ' i , Bankl"1,nkai nnaaauoja, ka-tyriausiojo Vytauto Didžiojo žymėti„a, kwl viena
j krautuve mėsos nunirkti t -n a v , da gales atgauti tas sko- Komiteto pirmininkas pulk. sisj-vrė - “ -

Karo ekspertams didelius \^rnn+n^n;nVflc las.’Tm?labiau,’ kaT apstrTtis Braziulevičius. Susirinkimu?.... Į į krautuvę mėsos nupirkti, į 
didelius Krautuvininkas pastebėjo, kad' 

nesmagumus sukelia tik Dani
ja, kur socialistų valdžia dar-

gija didinama, kad būtų vie- 
pinigas negeras. Tada mer-Į{os norg 300 auklėtinių, 
gaitė atsiliepė: “Turi būt ge

VARŠAVA, gr. 7. — Len
kijos seimas 246 balsais prieš 
120 reiškė nepasitikėjimo val
džia. Kada atstovų balsavimai buojasi už tos valstybės nu-
paskelbta, komunistai atsto- giau marininkų. 
vai pradėjo bliauti. Jie išs
kleidė didelę raudoną vėlia
vą šūkaudami: “Šalin fašistų 
valdžia. Tegyvuoja Lenkų so
vietų respublika.”

ITALIJOS SOSTO ĮPĖDI
NIS VATIKANE

ras, nes tėvas'jį vos padirb
dino.”

Policija pas Paseionette na
muose rado pinigų dirbtuvę.

NETURĖJO KAM NUSI
KALTIMŲ ATLEISTI

darbuojasi dar 100 
dolerių daugiau gauti 
los. Tuo tarpu mokesčių rin
kimas nežinia kada įvyks.

po 40 metų ‘Sugyveni
mo. Persiskyrimo priežastys 

milionų pirmininkavo Kauno miesto lftbai įvairiog> ąfi persi8kyfį. 
pasko- burmistras p. J. Vileišis. E. mamg tpnVa 43 priežastys>

LENKAI PAGROBĖ 
POLICININKĄ

.daugiausia tai vyro ir moters 
; neištikimybės. “R.”

ROMA, gr. 8. — Vakar
c, . .... ... pirm pusiaudienio VatikanuSeimo pirmininkas socialis- 1 ,

tas Dašvnski neteko kontro-la?takė:I‘ahj0S sos‘° ’PMi- 
ms karaliūnas Humbertas.

HAITI SALOJE KRUVI
NOS RIAUŠĖS

AVASHINGTON, gr.

Pagrobė šoferį Ir automo
bilį

Du piktadariai ties Chicago 
Beach viešbučiui! pagrobė tur-

. tuolio H. E. Leopoldo automo-! vėlų vakarą išėjęs į palinijį 
_ žmogą rn.rion.erw8 rnonė pri- u Sofpriu steTCns An_ltikrinti ^begrįžo,

imti Krikšto sakramentą. Kn-‘

PAPAR/Rytų Indijos. - 
Bornes saloje gyvena dar 
daug puslaukinių žmonių,

Vieną sergantį tos rūšies

Šiomis dienomis demarklini- 
jos 3-jo rajono 2-sios sargy
bos viršininkas St. Kotikis

PRIĖMĖ PRAMONĖS MO
KESČIŲ JSTATYMp 

PAKEITIMĄ

lės. Daugelis atstovų puolėsi* , ‘ . . ’ Haiti salos prieplaukoj strei- , . . . , .. ,, . , . . 1 ... :Jam draugavo jo dvi jaunes-i, . , ,. ‘ . .. . . na pirm mirsiant jis buvo p.lIr/vmnmo n ■»-xn cj/iti n-ino -rMilti 1 <“»»>♦» Irii/tin z-1 o rhimn l-oi \ nl-on htv

tomobilius y
komunistų pusėn juos pulti. įkuoja darbininkai. Vakar įvy-
Bet komunistai greitai išsineš ’n Uz S^S?n’ FUR ^HS ko kruvinos riaušės. Kiauši- ,, ,, .

Šventasis Tėvas priėmė pri-' . , A. , . .. klausė, ar jis atleidžia nusi-.... .. 1 1 • mnkus malšinti pasaukti4-1 /A AZ-lrll Z1VZ m I

nai paruoštas, misionierius jo

dino laukan.

Politinė padėtis apsiblausu
si. Kol-kas nežinoma, ką į tai 
atsakys maršalas Pilsudskį 
Vienas dalykas
valdžia pasiliks savo vietoje. 
Jei įvyks kokių atmainų, tai 
tik paskiau, prasiblaivins po
litinei padėčiai.

’vatinėn audiencijon.
aine-

I.r'koniški marininkai. 5 žmo- 
Po audiencijos karaliūnas j nės žuvų, daug sužeistų, 

su seserim aplankė kardinolą j
•xi i j Gasparu ir Šv. Petro Bazili aiskns, kad , 1ką.

GAISRAS ŽIBALO LAU
KUOSE *

savo pne-

VALDŽIA REIKALAUJA 
PASITIKĖJIMO

BUKAREŠTAS, gr. 8. — 
[Dalį žibalo plotų Rumunijoj 
palietė gaisras. 2 asmeniu žu

BERLYNAS, gr. 8. — Už
snūdusią Vokietijos valdžią 
pažadino valstybės bankos 
prezidento Schacbto viešas 
pasipriešinimas Youngo pla
nui.

Pažadintoji valdžia reika
lauja Reichstago pasisakyti už 
ar prieš ją — valdžią.

kaltimus visiems 
šams.

i “Ką, priešams?” staiga

Ministerių kabinetas priėmė
t

... pramonės mokesčių įstatymo
ra brangintinas. (Spėjama, ka jį į nt aisvę pa juo įvedama nau-
________ ėmė lenkai. “M. L. • ii j ja mokesčiais apkraunamųjų

DiTrt£iAci VVTAUTH m lstai^ gradacija. Tarp I ir
DŽIOJO sukakwvemŠ 111 grupilJ įvedania grupė I a'
DZ1UJU oUKAKlUVtMo grupėn prįklauso

skyriai, transporto ir ekspedi-

Suimta du Kariamu

East Chicagoj kituomet nu
žudyta du žmogų ir žmogžu
džiai nesusekti. Dabar polici-

Prezidentas Hoover parėdė sergąs atsiliepė. “Aš neturiu jai pavyko suimti 5 jaunus
Meškučiai. Spalių' 27 d. bu-reijos kontoros. Transporto ko-

.........  . _ ivo sušauktas vietos visuome-į . • x
į tą salą tuojau pasiųsti dau- nei vieno priešo, Tėve. Juos plėšikus. Jie išpažino atlikę vejk^įll gusirinkimas pa- ntoroR senu°3u įstatymu pn-
daugiau marininką. visus esu išžudęs.” [visą eilę plėšimų. Gal jie bus 

žudė ir žmones.
HURLEY KARO SEKRE

TORIUM

AVASHINGTON, gr. 8. — 
Karo sekretorium į mirusio

ŠVENTOJO TĖVO SPE
CIALĖ MISIJA I 

ABISINIJĄ

sitarti Vytauto Didžiojo suka
ktuvių reikalu. Tam darbui

_ ... .vvkdyti sudarytas komitetas!
Pamosuota pasitaisymui ,iš gių žmonių: A Staigio Aj 
Suimta Mrs. Apol. Koscie- yjiįfįno> ^{. švobaitės, J. Ra- i 

,vski, 75 m., už svaigalų pai- manėįonio įr y t Matnzo. Ko-1

klausė I grupei.. R.”.

UŽTIKO NELEGALŲ 
SUSIRINKIMĄ

Karmėlavos gatvėj, pil. Ro-

... , , • j sekretoriaus Good vietą pas-į Pi jus XI Abisiniją (Etlno- pardavinėjusi svaigalus. Pa-Vienas milionas doleriui,. . t tt i x nu I . \ . .. T ... ... 'įkirtas P. ,J. Hurley is Okia-įpią) pasiuntė specialę nepap-jliuosuota vieneriems metamsvo.
nuostolių atlikta.

NANKINGE KARO PADĖ
TIS

SHANGHAI, gr. 8. — Nan 
kinge, Kinijos sostinėj, pas
kelbta karo padėtis, nės žy
miosios valdžios kariuomenės 

! dalys kelia maištus prieš val- 
1 džią.

------------ Nankingui yra pavojaus.
SUPERIOR, Wis., gr. 8.-[Maištus sukėlusi kariuomenė 

South Superior plėšikai apip- .nori varu ^>ašalinti iš valdžios 
lėšė AVisconsin State banką. gen. Ohaing Kai-shek, knrs 
Pagrobė 2,000 <Iol. Policija sakėsi atsistatydinsiąs, bet 
piktadarius pasivijo ir suėmė, vis pasiliekąs valstybės tary-
Ir pibigus atrado. bos priešaky.

SUGAUTI BANKOS 
PLĖŠIKAI I

- i

t ir' i sasisi

ROMA. — Šventasis Tėvas davimą. Teisme ji išpažino injtetas nutarė darbą tuoj pra zen^’urno ,,nte’ Polic’Įa ūžti-

homa, buvusia karo sekreto- rastą misiją (delegaciją), 
riaus padėjėjas ir-pastaruoju (kurios priešaky yra Jo Eks- 
laiku ėjęs karo sekretoriaus celencija arkivyskupas Selva- 

įggiani, Tikėjimo Propagan
dos Kongrėgacijos sekreto

pasitaisyti.

dėti. M. L.

LIETUVOS MIŠKAI

pareigas.

APIPLĖŠTA BANKA rius. Misija Abisinijos kara
liui išvežė Popežiaus sveikini
mų rast# ir dovanų.

Gal tai gazo sprogimas
Apžiurėjus apgriautą didelj 

keturių aukštų būtą, 304-10 
AVest 31 gat., kur aną naktį 
įvyko baisus sprogimas, poli-

Valdžios žiniomis, Lietuvoj 
esą 879,(KM) hektarų valstybi-

ko nelegalų susirinkimą, ku
riame buvo 29 žydai. Už ne
turėjimą leidimo surašytas 

.protokolas. “R.”

MILWAUKEE, Wi»., gr.8.
—Penki plėšikai apiplėšė La-
yton Park State banką. Pag- HONOLULU, Hawaii 
robė 53 tūkstančius dolerių. (Vyskupo Alencastro rūpesčiu

-------------------- šiose salose imta statyti pir- Nužudyta moteriškė
ŽUVO 4 LENKŲ LAKŪNAI [moji žemesnioji seminarija, j Namuose, 6221 Rbodes avė.,į

------------ |Salose yra 120,000 katalikų, j rasta nužudyta Mrs. C. G.
VARŠAVA, gr. 8. • Lvovo Iš jų vaikų tarpo daug atsi- Ford, marškinių gamintojo

apylinkėse aukštai ore susi- ras turį. pašaukimo į kunigus, žmona, 44 metų, kada jos vy- 
daužė du karo orlaiviu. Žuvo Šeminarija bus Kawhili kio-, ras ryte buvo išvykęs į dar- 
keturi lakūnai. , ny. . 'bavietę.

- - ... -- - _____ifa

AVASHINGTON, gr. 8. -- 
nio miško ir 63,000 privatinio. Praeitais administraciniais. 
Visas miškų plotas padalintas metais visoj šaly už prohibi- 
į 41 miškų urėdiją, kurios tu-'ei jos peržengimą areštuota 

cija reiškia nuomonės, kad tai j1’ “81 girininkiją. Ateity nu- 66,195 asmenys.
ne bombos sprogimas. Matyt matoma urėdijų ir girininkijų’ 

skaičių dar jmdidinti. ‘M. L.’kur rūsiuose gazas sprogęs.

■

PINIGŲ KURSAS

LENGVATA SINAGOGAI Į
9

Ramygalos žydų sinagogai 
statyti švietimo ministerija 
leido iš skirto ministerių ka
bineto fondo iki 6,000 litų mi
ško medžiagos be proeentų iš
simokėti per šešis metus. ‘R.’

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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nija Mandžiūrijoj įgytų didžiuosius žemės 
plotus kolonizuoti korėjiečius ir japoniečius.

Jei gi Japonija persimestų bolševikų pu
sėn, tada raudonoji armija tuojaus užimti} 
Harbinų ir atgautų visų Rytinį geležinkelį. 
Tada Japonija iš Maskvos gautų Sibelijus 
'pakraščiais žuklavimo teises.

Tai svarbiausioji priežastis, kodėl Japo
nija atsisako maišytis į šiandieninius bolše
vikų su kiniečiais nesutikimus. Ji nori ten 
karo ir turi nuosavus apsiskaičiavimus. Gal 
japonai turi dar ir kitokių tikslų, kas gali 
žinoti. Gana to, kad jie nepritaria Amerikai 
palaikyti taiką Mandžiūrijoj. Kiekvienam y 
ra žinoma, kad kur du pešasi, ten trečias 
naudojasi. Taip šiandie yra ir su Japonija. 
Ji laikosi savo valstybei ir savo tautai nau
dingos pozicijos.

Chieągos socialistiškųsis dienraštis atvi
rai išėjo už lietuvių taip vadindamųjų “ne-1 
sralaiuinkijų”. Juk tai yra savos rūšies “at-‘ 
sivertimai’3

Sdcialistų laikraštis sako: ‘‘Todėl nėra’ 
pagrindo, kode! turėtų būti taip apsileidusi 
ir išklerusi jų (“nežaležninkų” — “Dr.”i 

į Red.) dvasinė vadovybė, kaip ji buvo iki šiol. į 
Amerikos Jungtinių "Valstybių valdžia an- Į t,£įsįinam Synodui negeisti pasisekimo gali j 

tik siauraprotiškas pavydas”. į
Vadinasi, “N-nos” pasisako remsiančios 

apsileidusių ir išklerusių ‘ ‘ nežaležninkų dva-1 
siškijų”.

Aišku kokiuo tikslu socialistai taip daro. 
Jie remia visokius šlamštus, kad tik jie de
moralizuotų lietuvių visuomenę ir ardytų jos 
vienybę.

JAPONIJOS POZICIJA RYTUOSE.

dai diplomatiniu keliu atsiliepė į Rusijos so
vietų valdžių ir į Kini jų, kad jos pildytų 
pasirašytų nekariavimo sutartį. Patarė liau
tis kovojus, drumsti taikų ir gražiuoju tai-, 
kintis. Amerika tai atliko pirmiau pasitaru
si su kitomis didžiulėmis valstybėmis. Šį A- 
merikos žygį karštai parėmė visos sakomų 
sutartį pasirašusios valstybės. Tik viena Ja
ponija nepasitenkino tuom Amerikos žygiu.

Kilo tad klausimas, kaip Japonija atsine
ša į tų dėl Rytinio geležinkelio Mandžiūrijoj 
konfliktų. Pati Japonijos valdžia aiškiai ne
nurodė to priežasties. Kiti visaip apie tai 
sprendė. Japonijos pozicija pasirodė tamsi 
kaip naktis.

Pagaliau tų Japonijos pozicijų išaiškino 
žurnale “VVorlds Work” kinietis, Dr. Ching 
Ghu-Wang, buvusis Rytinio geležinkelio vir
šininkas. Sakomam žurnąĮc .tarp kitko jis 
rašo:

“Jei Japonija turėtų noro pakenkti ka
rui tarp Rusijos ir Kinijos taip, kaip Ameri
kos J. Valstybės yra tai atlikusios tarp Bo
livijos ir Uragvajaus, aišku, nebūtų karo 
Mandžiūrijoj. Kada ji abi puses pakviestų 
tsaikon, jos balso butų klausoma, tuo labiau, 
kad Japonijų remtų Britanija, Amerika ir 
kitos valstybės.

“Bet Japonija neturi noro pakilti ir 
ten taikos reikalauti. Delko? Dėlto, kad ji 
jaučiasi iš kilusio konflikto gali susilaukti 
sau naudos, nežiūrint to, kuri pusė pralaimė
tų. Be to, Japonija yra pozicijoje kilusį kon
fliktą nusverti taip, kaip jai butų parankiau
sia. Ji turėtų laisvės pereiti ton ar kiton pu
sėn. Kur ji stovėtų, tenai butų laimėjimas.”

Jei Japonija pakiltų remti Kinijų, pažy
mi Dr. Ching, bolševikai negalėtų briautis i 
Mandžiūrijos plotus. Tas reikštų jiems nepa
sisekimų ir jie pralaimėtų. To sekinėje Japo-

Visi diktatoriai spaudai uždeda griežta 
cenzūrų. Kaip žinome, Italijoj prie fašistų, 
Rusijoj prie bolševikų, Lietuvoj prie tauti
ninkų, Lenkijoj prie Pilsudskio yra įvesta 
diktatūros ir dėl to spauda yra varžoma, cen
zūruojama ir persekiojama. Ten ir katalikiš
kai spaudai nėra daroma skirtumo. Priešingai

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo. 

(Tųsa)

SEL. (garsiai). Ar galimas daiktas? 
Tai ar dar ji negavo tūkstančio dolerių, 
kuriuos aš jai nusiunčiau? Man labai 
skaudu! Kokios ten valdžios įstaigos pro
vincijoj! Vargšė geroji motinai Ir kas gi 
galėjo tuos pinigus sulaikyti!

P. B. Taip! Reikia jai padėti.
SEL. Aišku! Tuojau prašysiu ponų 

mittisterį mane paliuosuoti, nes teisingas 
reikalavimas. Aš manau, kad, prigimties 
reikalavimai eina pirmoj eilėj. Aš skubu 
—» po astuonių dienų bus viskas padary
tai Ji nenorės čia vykti į Paryžių, nors 
labai aš jų prašiau! Mieloji sena motina 
perdaug prisirišusi prie savo gimtosios 
vietos. »
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SUNUS PALAILUNA3
Šis įspūdingas paveikslas puošia “Draugo” sieninį kalendorių 1930 metams. Kalendorius jau pa

darytas ir tuojaus bus išsiuntinėtas visiems skaitytojams. Naujasis Kalendorius turi naujų pagerinimų.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
MOTERYS IR PILIETYBĖ.

Allen apskrities, Oliio vals
tybės, teisme teisėjas Becker 
atsisakė pripažinti pilietybės 
raštus (certifikatų) Mortai 
Jane Graber. Tai dėlto, kad

ar linkusi, prireikus, lieti ki
tų kraujų?

A. To nepadaryčiau. - 
M. Jane Graber ėmė aiškin-

Vienas angliškas laikraštis 
pastebi, kad šioj šaly taiki 
ninkai išsijuosę dilba, bet sa
kyto teisine įvykio savo laik-

ti, kad ji lankius publiškas j raščiuose nepaduoda. Taiki- 
niokyklas Ohio ir Kansas vai-1 įlinkai darbuojas už taikų, 
stybėse, kad jos broliai ir se- tuolarpu viršminėtas įvykis

klausimas yra: Sakysi
me, tamsta butum pašaukta 
ginklu rankose kovoti priešų 
kilus karui? Tamsta supranti, 
kų reiškia žodis kovoti gin
klu. Tas reiškia, Amerikos J. 
Valstybių ginimui imtis gin-

j iriai klausiama nesutiko, pri- ldo, jei butų reikalinga, 
reikus, imtis ginklo šios šalies | A. Tas neturėtų nieko ben- 
apginiinui. dra su mano profesija, kaipo

, , , . , , . , . Apie tai praneša laikraštis I slauge.— katalikų spauda dar labiau yra persekio- v . , , TZ. .i* The Nation . Mfuzvini, kad K. ls tamstos pareiškimo 
lama. - ' , • 'r v ‘ •:• sakoma jauna motreiske ape- as suprantu, kad neturi noro 

ors ,T3^“y“ k ,Ti_ liuosionti kodintytiaesian ša- kovoti už Amerikos J. Vals-
lies teisman.

Štai kaip teisėjas teisme jos 
klausinėjo:

Klausimas: Ar turi noro 
tarnauti kariuomenėje kilus 
karui?

taikė su Vatikanu, tačiau fašistai katalikus 
tebepersekioja. Tebecenzuruoja ir spauda. 
Del to ir pats šventasis Tėvas prieš tai už
protestavo ir prašo nuimti cenzūrų nuo ka
talikiškos spaudos.

Lietuvių Darbininkų Sąjunga savo orga
ne “Darbininke” paskelbė narių vajų. Kartu 
skelbiama ir “Darbininko” prenumeratorių 
vajus. Skiriama dovanos ir daroma paleng
vinimai naujai jstojantienis nariams vajaus 
metu.

Kaip L. D. S. yra remtina organizacija, 
taip ir jos organas “ Darbininkas” privalėtų 
lankyli kiekvieno lietuvio darbininko namus.

Linkime vajaus vedėjams gražaus pasise
kimo, o visiems lietuviams katalikams pata
riame rašytis į L. D. S. ii’ užsiprenumeruoti 
turiningą, du kart į savaitę išeinantį laik-
r aistį “Darbininkų”.

ROB. Bet ji mums sakė, kad su mie
lu noru būtų atvykusi į Paryžių, bet po
nas pusbrolis jos nenorėjęs!

SEL. Geroj moteriškė! Ji dažnai pati 
nežino, ko ji nori! Bet žinoti, kad ji varg
sta... ak, Dieve! Man labai gaila ir sopa 
širdį.

P. B. Aš užjaučiu jus, ponas Selicour’ 
rai! Bet jūs tuoj gausite rodų. Aš einu 
ir palieku judu vienudu. Laiminga žmo
na, kuri jus turi. Toksai pareigingas sū
nus, tikrai, bus malonus ir vyras!

AŠTUNTA SCENA.

Selicour ’as ir Robineau.

ROBINEAU. Man liūdna, ponas bro
lėne, aš labai stebiuosi tavimi. Visai ne
laukiau iš tavęs tokio širdingo priėmimo. 
“Jis”, girdi, esųs labui išdidus ir pilnas 
garbės, jis visai tavęs nepažins!”

SEL. (pažiūrėjęs, ar ponia Belmont’a 
jau tikrai išėjo). Sakyk man, tu asile! 
Kaip tu drįsai man čia nelaiku lipti ant 
sprando!

RGB. Na, na! Kaip jau sakiau, aš

tybes?
A. Aš neturiu noro žudyti, 

bet turiu noro šalies apgyni
nt paaukoti gyvybę.

K. Tamsta sakaisi neturi 
kovoti už Amerikos J.prioro

Atsakymas: Turiu noro tar- Valstybes?
nauti savo profesija — būti 
slauge.

K. Sakysime tamstos šalis 
matys tinkamu daiktu tamstų 
pašaukti kariuomenėn būti 
kovotoja ir dalyvauti kare; 
paaiškink, kų darytum kilus 
tokiai aplinkybei?

A. Aš eičiau kovos laukan 
su tavo profesija.

K. Tas nėra atsakymas

‘ko-

To-

A. Tain-tos mintis yra 
voti” tai žudyti?

K. Taip, jei tas būtina 
ks yra karas... Klausimas yra,
ar tamsta linkusi lieti kraujų 
Amerikos J. Valstybių apgi- 
nime kilus karui?

A. Aš sakau, kati esu linku
si pralieti nuosavų kraujų 
.šios šalies valdžios apginime.

serys yra naturalizuoti, ty. i 
palikę šios šalies piliečiais; • 
kad iš jų tarpo nei werias ne-' 
susidūrė su sunkenybėmis šioj Į 
šaly, kad. ji mylinti šių šalį ir į 
valdžios forma jai patinkanti, j 
kad ji neturinti jokių sąryšių 
su Vokietija, kur yra gimusi.

Bet teisėjas nepasitenkino 
ttio aiškinimu ir išnaujo jai 
padavė klausimą, ar ji turi 
noro ginklu rankoje kovoti
priešus. Graber atsakė:*

Sakiau ir- sakysiu, kad gin
klų nenaudosiu; nežudysiu: 
bet už šalį turiu noro paau
koji savo gyvybę.

Teisėjas. Aplikantės petici
ja atmesta.

Pilietybės poperos jai neiš
duotos.

Paniški, kad kai-kuriems no 
risi ir moteris apginkluoti ir

triuškina taikos dėsnį. Jis 
atkreiptas prieš krikščionybę 
ir kultūrų.

LIETUVOJE
GARDAMAS. Šiame Žemai

tijos kampelyj-statoma nauja 
graži, gražioje vietoje — -mū
ro bažnytėlė.

Jaunimas susiorganizavęs 
į didžiulę “Pavasarininkų” 
kuopų. Turi savo garbės na
rius, net Chicagoj, kaip p. 
Mazeliauskienė.

Kad parodyti savo dėkingu
mų tiems, kurie duosnūs baž
nyčiai aukomis ir išreikšti pa
siryžimų — baigti kuogrei
čiausia statomų bažnyčių, šis 
jaunimas nutarė būti abstinen

pastatyti mūšių frontan ben-Į tais, kol bus pastatyta nauja 
drai su vyrais. Išėmus rau- bažnytėle.
donųjų Rusijų, neteko girdėti, 
kad kuri nors valstybė ture-L-
tų noro moteris apginkluoti

Tai kilnus 
1 širdumo ir

Žemaitiško nuo- 
išreiš-dėkin gurno

į \ K. Aš neklausiu, ar linkusi .karo laiku, kad jos bendrai si 
mano klausinių. Mano lieti nuosavų kraujų, klausiu, | vyrais dalyvautų mūšiuose.

atėjau laimės ieškoti!
SEL. Laimės ieškoti! Avingalvis! •
ROB. Ei, ei, brolėne! Kaip tu elgie

si su manim! Aš netilsiu taip mane pa
tikti.

SEL. Labai esi jautrus — gaila tavo 
pykčio! Kas matė iš kaimo bėgti į Pary
žių! Vagiš!

ROB. Bet ko taip greit pasikeitei, 
ponas brolėne?! Pirmiau draugiškai pri
ėmė, o dabar toks rūstus tonasf Atsipra
šau, bet pasielgta negarbingai ir netei
singai. Tai melas. Ir kai aš visiems pa
pasakosiu, kaip tu su mųnini apsėjau tai 
tau nebus jokios garbės! Taip, aš taip 
padarysiu!

SEL. (išsigandęs). Visiems papasa
kosi! Kų?

ROB. Taip, taip, broli ne!
SEL. Pamėgink, vaikėze! Aš noriu 

tave patalpinti... Aš rūpinsiuosi motina. 
Būk ramus, aš tau parūpinsiu vietų! Pa
sitikėk manim! ,

ROB. Na, jeigu taip... . **,■. <
SEL. Bet čia mes negalime apie tai

kalbėti! .Mano kambary!
ROB. Taip, išklausyk, brolėne! Aš 

taip norėčiau jau tikrai ramių ir pato
gių vietų turėti. Kad tarp galėtum mane 
prie akcijos pastatyti.

SEL. Nusiramink, aš tau parūpinsiu 
tinkamų vietų. Kaime su kvailais kaimo 
velniais ant sprando ir galvos!.. (Išeina).

III. VEIKSMAS.

Pirma Scena.
La Roche’as ir Karolis Firmin’as abu 

susitinka.
LA ROCHE’AS. Aš jau senui jūs 

ieškau. Klausykit! Aš išlaikiau savo žo
dį: apskuiAtžiau ministeriui tų Selicour’ų.

KAK. Tikrai? Ir jau baigtu su juo?
L. R.*O, dar ne! Ne visai, nes, turiu 

pasakyti, jis išsimolavo, kad aš esųs tik
ras kvailys. Šmeižikas nudavė esųs sujau
dintas, malonus draugas, labai gai lest in- j 
gas su manim. Jis apipylė mane draugiš
kumo užtikrinimais ir nori mane biuro 
viršininku / paskirti.

KAR. Kaip, kų? Labai puikiai! Lin
kiu laimės!..

k imas.

Juozelis.

L. R. Aš jį laikau laimės medžiotoju, 
aš buvau manęs, kad jis viską darė tik 
dcl vietos ir pinigų. Taip, jokiu budu aš 
nebūčiau galėjęs laikyti jį melagiu ir iš 
daviku! Šmeižikas savo saldžiais plepa
lais! Bet aš buvau ne kvailys ir išsirin
kau aplinkinį kelių!

KAR. O mes dar pasilikom, kaip bu
vę? lr mano tėvo buitis nė kiek nepage
rėjo?

L. lt Taip. Bet tik leiskite man veik
ti! Leiskite man veikti!

KAK. Ir aš ne kų laimėjau! Buvau 
išliaužęs į sodų, ar kartais nesutiksiu sa
vo mylimosios. Bet veltui! Kelios strofos 
eilių, kurias ten sumečiau, — tai visas 
mano pelnas, kurį iš ten išsinešiau.

L. K. Puikiai! Bravo! Kurkite poe
zijų savo myliniųjai! Tuo tarpu aš seksiu 
žvėries pėdomis. Šelmis labai klysta ma
nydamas, kud uš mečiau savo planus.

‘ KAK. Mielas La Roche’ai! Tai nesu
tinka su mūs garbe. Leiskime šitam niek
šui varyti savo nešvarų darbų, o savo 
gerais nuopelnuis iškovokime tai,• kų jis 
savo niekšiškumu išplėšė.
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LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 1928

—“
4,4
8,2

(Tęs*)

Atmetus iš šių sumų valstybės iždo lėšas, esamas Lie
tuvos Banko einamosiose sųskaitose ir Taupomųjų Valsty
bės Kasų Valrvboje gausime grynų privatinių indėlių:

Klaipėdos krašto, dabartinės 
esamos baądrųjų ligų ligoni
nės turinčios tik iki 2,000 lo- i 
vų, o reikia mažiausiai bent

PRANEŠIMAS VISIEMS
Kelionė po Europą ir Įspū

džiai.

1923 m.
1924 m.
1925 m.
1926 m.
1927 m.
1928 m.

31,841,200
79,837,500
79,352,100
84,965,300

132,157,500
176,916,109

9,512,700
23,458,500
14,266,800
26,515,100
60,218,300
59,507,200

22,328,500
56,379,000
65,085,300
58.450.200
71.939.200 

117,408,900

1927 m. XTI-31 d. 57,230,500 2,502,699
1928 m. XII-31d. 59,568,600 4,894,965

IŠ šios lentelės matolne, kad diskontuotų vekselių skai
čius metai iš metų pastoviai augo, o< protestuotų vekselių
procentas 1925 m. pasiekęs aukšto skaitmens — 19,7 nuoš. 3jX)0 lovų. Jų išlaikymas mc-
visos diskontuotų vekselių sumos, 1927 m. buvo nukritęs iki puas atsio’tų apie 6 milijonus j Knyga išleista gerb. kun. 
4,41 nuoš., ]X) to nors tas procentas kiek ir pakilo, bet vis [itlL j;as penkeii metai nu- Pr. Vaitukaičio. Tų knygų 
paliko daug mažesnis, negu 1925 m. Tačiau šie protestuotų lllutytn paruošti po 100 akuše- daugelis įsigijo ir labai paten- 
vekselįų duomens nėra tikrais kredito būklės pnrodytojais. riu ‘taigi 1X> 15 metų bus 300 kinti šia knyga. Tų knygų puo- 
Diskontuotų vekselių sumos čia parodytos tik vienų kredito ‘ ki(lkvi(l. >iu ftpie Sjmta (100 paveiksIų

j nam valsčiui po vienų. gražiausių bažnyčių, stebu-
Linkėnų — Smardonės dva-,klingų vietų, pirmų amžiaus 

(Biržų apskrity) nutarta j krikščionių kankinių, antka

pių ir katakumbų. Taigi ta 
knyga turėtų rastis kiekvie
noj lietuvių šeimynoje. Ne tik 
Chicagos, liet ir toliau. Taigi 
paskutinė proga, nelaukit il
giau, gal pritruks. Da per ši
tus du mėnesiu yra užtikrinta, 
o toliau nežinia. Knygos kai
nu $1.50. Knygų randasi 
“Draugo” knygyne:
2334 So. Oakley Avė. Chicago 

Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

įstaigų — bankų, privatinių asmenų išduoti vekseliai priva
tiniams čia neparodyti diskonto sumose. Tuo tarpu protes
tuotu vekselių skaičiuje čia parodyti kartu su kredito įstai- 

i gų protestuoti vekseliai ir privatinių asmenų. Del to tikro-
į vėje kredito įstaigų protestuotų vekselių procentinis santy- įsteigti kurortų. Ten esu labai Į

Iš šitos lentelės matome, kad privatinių asmenų indėlių kis su jų diskontu tyra mažesnis. Be to, vekselių protestas geri mineraliniai šaltiniai ir
sumų augimas atatinkamam santyky palieka, atėmus iš ben-’ pas mus įvyksta ne retai ne per neišsigalėjimų užsimokėti, neblogesni, kaip Kemerų kū
drų indėlių ir žymias vąlstybė3 iždo sumas, laikomas eina- bet per neapsižiūrėjimų ir praleidimų vekselio termino. Ap- rorte (Latvijoj) gydymo dūla
mosiose sųskaitose Emisijos Banke ir Taupomųjų Valstybės skritai, mūsų krašte protestuotų vekselių skaičius nėra aukš- blai. Sveikatos departamente 
Kasų Valdyboje išėmus 1926 m. kada privatiniai indėliai tas palyginti su kai kurių mūsųį kaimynų, pav. Lenkijos, ku-ĮeS{jS jau ruošiamas ir to ku- 
kredito įstaigose buvo sumažėję. Šitas privatinių asmenų in-1 ri pereitųjų metų gale ir šių metų pradžioje turėjo net iki

NAUJI VICTOR RADIO
dėlių augimas kredito įstaigose parodo, kad visos tautos, 
pasiturėjimas nuolat auga ir visokios kalbos apie ekonoųiinį

28 nuoš. protestuotų vekselių. 
Diskonto procentai Lietuvos

rorto steigimo planas, numa-!

gyventojų, smukimų neturi jokio pagrindo.

tąs pradžiai reiksiant milijono 
litų kapitalo. Tam tikslui Šian 
rėš Lietuvai šelpti vyriausias 

besi likviduodamas 
pavedė per

sų ba,nkų aparato išlaikymo ir patarnavimo palyginamas į 300,000 litų likučių, o_kitų da- 
brangumas. Del to kredito procentai gali kristi padaugėjus j lį pridėsianti pati vidaus rei- 
laisvų pinigų šaly ir atpigus bankų patarnavimui. j kalų ministerija.

Pas mus dėl kredito padėjimo spaudos daly pasirodo 
kartais visokių netikrų ir netikslių žinių. Šie duomens dėlto 
ypač yra įsidėmėtini tai spaudos tjaliai.

j(Bus daugiau).

Banke šiais metais buvo
i pastoviai 7 nuoš., eksportui 4—6 nuoš., privatiniuose ban-

Paskolų ir specialinių ejnamųjų sąskaitų visose šaky- kuose — 12—18 nuoš. Šitas procentų aukštumas pareina nuo 
tose kredito įstaigose per tų patį laikotarpį buvo: Į visos eilės priežasčių, vyriausia kurių yra bendrai laisvų ;<onn e ***’

bankuose: (skaitmens n parodo sūnų litą'S‘Om,S 
paskolose ir specialinėse ein. sųskaitose, užstačius vekselius, 
procentinius popierius ir kitas vertybes; skaitens b parodo 
paskolas ir einam, s-tas gautas užstačius svetimų valiutų; 
c gautus užstačius prekes arba prek. dokumentus ir d už
stačius nekiln. turtų.

1923 m. 1924 m. 1925 m. 1926 m. 1927 m. 1928 m.
a. 27,772,500 50,572,490 57,882,800 56,995,900 71,488,800 77,466,700
b. 1,437,900 1,373,000 842,400 155,900 157,700
c. 599,600 3,258,800 5,051,700 4,090,700 8,287,800 10,004,900

1,960,300 4,635,100 8,934,700 15,888,500 29,395,600
2. Kopė racijos bankai: čia parodytos paskolų ir spec. 

ein. s-t'ų sumos gautos užstačius tik (vekselius, procentinius 
popier. ir kitokias vertybes, žodžiu sumas tipo a iš pirmes-

Praėjusiųjų savaitę 
įvyko valdžios ir savivaldybių

nės lentelės. (laikomų ligoninių gydytoju
a. 432,400 1,110,890 1,639,400 1,500,500 1,407,000 2,381,300'suvažiavimas, kuriame iš įvai- 

(turi to

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVI- jdytojų. Suvažiavimas iškėlė
MAS. | reikalų, kud ateity kiekviena

----------------  įme apskrity būtų mažiausiai
Kaune • po vienų bendroms ligoms gy

dyti ligoninę ir kad savivaldy

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

3. Savitarpio kredito Įstaigos ir bankų namai 
pat tipo sumas kaip ir akciniai/bankai):

1923 m. 1924 m. 1925 m. 1926 m. 1927 m. 1928 m.
a. 1,798,800 1,558,300 3,720,200 5,705/500 6,561,600 8,763,800
b. 1,490 8,200 2,300
c. 49,600 455,100 199,600 67,200 58,900 103,500
d. . . 84,100 140,090 .• . 54,200

4. Taupomosios kasos, (paskolų išduota užstačius vekse
lius).

1923 m. 1924 m. 1925 m. 1926 m. 1927 m. 1928 m.
340,000 2,188,300 4,711,500 3,138,800 3,036,900 4,130,700 
1923 m. 1924 m. 1925 m. 1926 m. 1927 m. 1928 m.

11,289,200 16,550,500 22,061,900 29,478,100 39,003,100
Visos sakytos įstaigos paskolose ir spec. ein. sųskaitose 

per kalbamąjį laikų iš viso turėjo;

bės skirtu daugiau lėšų nepa
siturintiems ligoniams gydyti. 

1 rių vietų dalyvavo apie 70 gy- Kaip paaiškėjo, Lietuvoje, be

1923 m.
1924 m.
1925 m.
1926 m.
1927 m.
1928 m.

32.430,800 lt. 
73,851,700 lt. 
95,361,400 lt. 

102,651,200 lt.l 
136,365,300 lt. 
171,306,190 lt.

TREČIADIENIO VAKARAIS*»-.,< fbl •• 1 * . A . ..

LYGIAI 9 VAL. VAK.

IšKYW Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)

---------- DUODAMA-------- —

"DRAUGO”

SPECIALISTAS 
T«.igl nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėų. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus ]nsu kas 
juras kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata. po pilno lšegzami- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.

U ano Kadio — Scope — Ragg’.: 
X-Ray RoeDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egu mina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
tr gyvumas sugryš juras taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstu, odos. 
kraujo, nervų, širdies. renmatla- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
kia užslsenėjusią. Jsikerėjusią, 
chronišką ligą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui. 
n»atld<Mtokit neatėlą pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas lglg 
»• W. JACKSON BOULEVARD

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nno 1* ryto Iki 
t oo olėtų. Vakarais nuo B iki 7

Nedėliomis nuo 1» ryto iki 1 
po pietų.

LISTERINE
L THROAT

TABLETS

10 tūbų, nesulyginanjai gražaus halso; vie
nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 

Kombinaciją
MODEL R. 32 — Kaina ........................................ $178.00 sa tūboms
MODEL R. 52 — Kaina ................................ .. $238.00 su tūboms
MODEL RE. 45 — Kaina ............ ...........................  $298.00 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Snp^rhcatrodine ir Elcctrola, kaina $625.00

Iš šios santraukos pastebime, kad mūsų kredito įstaigų 
paskolų suma, taip pat nuolat didėjo ir ypač žymiai ėmė 
kilti paskutiniais dviem metais, o 1928 m. pasiekė net 171 
mil. lit. Tas iškalbingai rodo, kad kredito būklė.šaly taisosi. 
Jeigu palyginsime paskutiniųjų metų visų kredito įstaigų 
indėlius (1928 m. 176 mil. lit.) ir tų> įstaigų paskolos /1928 
m. 171 mil. lit.) tai pastebėsime, kad indėliai net nebuvo 
pilnai išnaudoti paskoloms, nes jų 5 mil. paliko bankuose, 
kas galėjo pareiti nuo nepakankamų kredito paklausų iš 
kreditingų piliečių pusės arba kredito įstaigų nelankstumo 
kredito teikime.

Jautriausias kredito stovio parodytojas yra vekselių 
mainymas gyvų pinigų — diskontas.

Diskontuotų ir protestuotų vekselių per tų patį laiko
tarpį buvo tokios sumos litais.

Diskon- Protes
tuota. tuota.

IR

Peopies Furniture Co.
KONCERTAI
Gruodžio 11 d.

Antiseptika
Neprilefisk 
Ir Gydyk 
Užkimimų 
Sopa m 
Gerklę 
Kosulį

Lanbcrt Pharaural Co., Saint Lanb, U. S. A.

1924 m. XII-31d.
1925 m. XII-31 d.
1926 m. XII-31 d.

25.759.400
30.285.400 
33,082,700

2,690,214
5,957,413
3,738,343

% santykis 
protest. su

diskont.
10,4
19,7
11,3

BUS

Solo, Duetų, Muzikes ir Choras

Feen-a-mint
The Laxative 
Skanus kramtimul 

Mėgsta j} visi 

mint, taip kaip guma.

Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite 
šį nepaprastai gerą radio DABAR 

Victor Rekordai

Ralslng the Family- f»ą^mu^ifeeiwor»eihanonly 'VERV sngrv

&

V-14017-A Aš užgimiau prašėiokėliu, .................... J. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ................ .T. ŽILEVIČIAUS

PETRAS PETRAITIS, Baritonas

V-14016-B Pirmyn i Kovą .................................... ........ A. ALEKSIS
Motulė mano ................................................. ST. ŠIMKUS

Šv. .Marijos Lietuvių Choras, J. ,T. šaučiunas, Dir.

V-14015-A Chicagos karėiamoj..........  J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
Vienas Artistas ............................................. J. ŽURONAS

V-14009 Sakė mane šiokia ........................... J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas ............................................. VANAGAITIS
Ne už šiareiaus .......................................... >... ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14019 Malda j Mariją ............................................. C. SASNAUSKO
Marijos giesmė .................................... C. SASNAUSKO

Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas- Dir.

16-80752-A Rūtą Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAŲS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A Kalnų Polka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14018-A Onytė, Polka ................................ VELIČKA IR MALI
Caspian Polka .................................... MAKI TREJETAS

BUDRIK0 KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJŲ.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F. Ine.
3417-21 So. Halsted St.
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LIETIMAI AMERIKOJE

GARI, INDIANA.
Darbuotojų sutuoktuvės.

Jonas sako: “Gruodžio 15 
d., 6v. Antano parapijos sve
tainėje. Įžanga bus tiktai 50c. 

Ti kieta i pigus, reikės eiti, 
Antanas Pažėra susituokė Įlies tos sųjungietės vertos pa

su Anele Biliunaite lapkr. 23 rainos.”
d., vietinėj lietuvių katalikų Na, sakau, ir aš norėčiau 
šv. Kazimiero bažnyčioj. Mo- eiti, ale kur galiu gauti tikie- 
terystės Sakramentų suteikė tų.

kun. kleb. Juozas Mar-j “O, štai, sako, ateina poniageru.
tišiunas. Vestuvių puota ir 
pasilinksminimas buvo para
pijos svetainėj.

Jaunavedžiai yra įžymus 
vietos lietuvių katalikų vi
suomenės darbuotojai. Ant. 
Pažėra yra vienas organiza-

IR GI ČEMPIONAS.

kuopos pirm. 
gauti tikietų”.

torių vietines L. Vyčių kuo- visi apie jį kalba.

Kašinskienė,
Pas jų gali

Nusipirkau tris tikietus: 
sau. žmonai ir sunui ir dabar
laukiu gruodžio 15 d. Tur-1 Walter Olson, jaunas far- 
būt, bus tikrai gražus veika- meris iš Rio, Ilk, surengtame 
ias “Bajoras Gaidys”, kad Platte City, Mo., kornų žie-

J. Tatulis, P. Maukus, O. Si' 
dabrienė, J. Ročkienė, M. Jaš* 
keleviėienė, J. Malinauskas, 
V. Tainulaitis, O. Juknienė, T. 
Kubilius, D. Valatkevičienė, 
L. Skirienė, M. Gedžienė, P. 

'Kavalienė, A. Zaveekas, J. 
'Šimkienė, J. Jezukevičienė.

Smulkių aukų $7.20. Viso 
i labo $40.20.
I

Bernaičių kolegijos rei
kalu.

Šalę kitų gražių darbų, ne- 
' teko nepaliestas ir mūsų jau
nimo ištautėjimo klausimas, 
kuriuo ir blaivininkai turi rū
pintis. Po trumpo svarstymo,'

me seime Montellos blaivinki-1 — ( iu traukia dantis be f IŠPLATINO LITERATŪRĄ
kės pasižymėjo vaišingumu. 
Sesijoms užsibaigus, visi at
stovai buvo paprašyti į 
salę, kur jau iš anksto
dailiai papuoštų staių buvo

skausmo.
— Ar du ui

kitų .sivežiėl iš užsienių? 
— Daugybę! Bet

įspūdžių pul

pristatyta įvairių gardumynų, 
paukštienos, lietuviškų kum
pių, tortų ir visokių daiktų 
užsigardžiavimui. Per puotų 
kalbėjo gerb. kun. J. J. Ja-; 
kaitis, kun. A. Petraitis, kun. į 
Dr. J. Navickas, vietos kle- ‘ 
bonas kun. J. Švagždys ir A.; 
Kneižys, kurie savo kalboje 
reiškė prielankumų Blaivinin
kų Sąjungai.

Tas gražus seimo parengi-
seimas rado, kad geriausias i))ias įr malonus svečių prieini- 
būdas apsaugoti mūsų jaunuo ;nias parodo, kad Montellos 

ištautėjimo, tai uo- blaivininkai, bendrai dirbda-

,pusę apdėjo muitu.

Utenoj ir Tauragnų vals
čiuj šiomis dienomis išplatin 

didesnę ta plečkaitininkų literatūros, 
'daugiausia “Pirmyn.” E.

pos ir kitų draugijų, nuo pat 
kai-kurių draugijų pradžios 
eina valdybos nario pareigas. 
Jis scenoj daug yra pasižy
mėję, retas vaidinimas buvo 
parengtas, kuriame jis nebū
tų turėjęs svarbios rolės. Jis 
yra ir parapijos trustisu.

Jaunoji, p. Biliunaite — 
Pažėrienė, daug yra dirbusi 
L. Vyčių kuopoj, eidama val
dybos nares pareigas ir komi
sijose. Ji priklauso ir prie ki
tų draugijų, tenai ir-gi dar
buojasi. Sveikiname susikuru- 
sių naujų lietuvių patriotų 
katalikų šeimynų ir linkime 
jai laimės.

J. Smiičiunas.

Stasiukas.
vių Įlipimo 
čempionatų.

konteste, laimėjo

Etiliiiiii 
Bailio Tonis

MONTELLO, MASS.
Seimas nusisekė.

A. L. R. K. Pilnųjų Blaivi
ninkų 19-tas Seimas pradėtas 
28 d. lapkričio, Šv. Roko baž
nyčioje iškilmingomis šv. Mi
šiolais, 9:30 ryto, kurias at
našavo Centro Pirm. gerb. 
kun. J. švagždvs ir pasakė 
labai gražų pamokslų apie! 
blaivybę. Malonaus įspūdžio 
darė vietinės kuopos blaivi
ninkų ir delegatų ėjimas prie 
Šv. Komunijos “in corpore”. 1 

Po pamaldų buvo užkan
džiai, kur delegatus pavaiši
no. Montellos blaivininkės.

Po pusryčių įvyko pirmoji 
seimo sesija. Seimų atidarė 
gerb. Centro pirm. malda. Se
noji centro valdyba išdavė 
raportus iš praeitų metų dar
buotės ir perskaityta pasvei
kinimai nuo Lietuvos blaivi-

. , , . , . . . ninku ir tolimesnių blaivybės
ir bent tokiu būdu jai ne- , .... ...„ .. . . draugijų, kurios negalėjo pn-

ROSELAND,AL

Mūsų Vyčiai moka nelaimei 
ištikus kitam parodyti užuo
jautos. P. Vvtartaitę sužeidė 
automobilis. Jos draugai ir 
draugės suruošė “bunco par- 
ty”
laimėj padėjo. P. Vytartaiti 
da tebėra ligoninėj (Comuny- 
ty llospital). Dalyvaudama 
Vyčių kuopoj yra aktyve na
rė ir daug dirba įvairiose ko
misijose.

Lapkr. 30 d. įvyko a. a. J. 
Gricienės laidotuvės. Paliko 
aštuonis vaikučius. Jau be
veik visi suaugę ir dirba. A. 
a. Juozapa buvo gera katali
kė, tretininkė ir pavyzdingai 
išauklėjo skaitlingų šeimynė
lę. Visi vaikučiai gyvena kar
tu ir gerai susiklauso.

Mūsų seserų mokytojų rū
pesčiu per devintąsias šv. Mi
šios sekmadieniais vaikučiai 
išmokyti giedoti įvairių baž
nytinių giesmių. Tai šių metų 
naujanybė. Žmonės labai pa
tenkinti. Panaši praktika la
bai brangi. I\ų jaunas pamėg
sta, prie ko pripranta, ir su
augęs neapleidžia.

A. Gorainius.

CICERO. ILL,

nas — rast., O. Sidabrienė —1 
ižd., iždo globėjai — J. Ta
tulis ir A. Zaveekas. Dvasios 
vadų paskirs Kunigų Sųjun- 
ga. Redaktorium numatomas 
jau buvęs kun. A. Daugis.

Naujoji valdyba pasižadėjo 
uoliai pildyti seimo nutarimus.

Svarstant blaivybės reika
lus, seimas rado reikalo pa
remti šv. Kazimiero seseris, 
Pažaislyje, Lietuvoje. Tani 
tikslui aukojo: kun. J. J. Ja
kaitis $10.00, J. SvirskasĮ ha
$2.50,
$1.00:

V. Rimža 
kun. Dr. J.

$2.50; po 
Navickas,

įus nuo ištautėjimo, tai 
Įliai remti Tėvų Marijonų Ko
legijų, kurioje būtų mokinami 
|jaunimui vadai. Nutarta tam 
tikslui paaukoti $100 iš Centro 
iždo pažadėta nuolatos rem
ti tų kilnų T. Marijonų- dar
bų. Be to da paaukota 10,- 
000 egzempliorių knygučių 
‘ ‘ Alkoholizmas Pavojingas ’ ’.

Tėvų Marijonų atstovas ku
nigas Dr. J. Navickas pareiš
kė, kad Marijonai, duodami 
šv. Misijas, darbuosis Blaivy
bės labui ir, baigiant misi
jas, stengsis suorganizuoti
naujus blaivybės skyrius, ar

senus atgaivinti.

mi su savo gerb. klebonu, ga-1 
li nuveikti didelius darbus, i 
Nes, kur vienybė, ten ir dar- i 
bai gražūs.

S. Rast. j Pamatyk pas

Nesusipratimas.
— Ar čia gyvena ponas dai

navimo profesorius?
— Ant antro aukšto.
— Bet man rodosi, kad iš 

šito kambario sklvdo

JOS. F.
3417 S. HALSTED ST.

garsas..

Puota ir pagerbimas atstovų.;
Kaip visuomet, taip ir šia-

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Kalėdos Netoli!

siųsti atstovų. Tuomi ir baig
ta pirmoji sesija.

Antroji prasidėjo po pietų. 
Peršaukus delegatus, pasiro
dė, kad jų yra 44. Prezidiju- 
man išrinkta: vedėju — kun. 
Dr. Navickas, pagelb. — O. 
Adomaitienė, rast. — V. J. 
Blavackas, antru — B. Jaku
tis. Rezoliucijų ir pasveikini
mų komisijon — kun. J. J. 
Jakaitis, J. Svirskas ir A. 
Zaveekas, tvarkdarys — P. 
Virinu uskis.

Ūpas kuogeriausias.
Visų delegatų ūpas buvo ; 

aukštai pakilęs iš priežasties i 
skaitlingo dalyvavimo mūsų i

dvasiškijos.
Sekantiems metams išrinkta Į 

Centro Vaidyba: kun. S. Knei- 
žis — pirm., B. Jakutis — 
vice-pirm., O. Adomaitienė —
antra vice-pirm., A. Aksti-

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

Z6* IA aplaikysite veiklesni 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:

‘ »OVO •NkV
OU« «TO«t RADIOSRADIOS

RADIOLAS, Atwater Kent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

TUBBY

Vienų vakarų.

Einu į susirinkimų ir su
tinku onų ir Anielę. Kal
basi apie kokį ten teatrų. Su
stojau ir klausiu, kur bus tas 
teatras ?

“O-gi ar negirdėjai, kad Į 
Sųjungjetės rengiasi statyti j 
scenoj labai juokinga kome- • 
dijų “Bajoras Gaidys”?”

Klausiu, kada statys tų ko- i 
mediją?

*lCV>.'Teb8'< i HOPE 
VOJ V.HLL O B E V 'l'OUR 
MOTUEO AMO STAV OOT 
O- -, HE. PAPlOR. 
EUEMIMG
VOUU.E S AM 
VULSOM IS 
MERE WITH 
HtS B AM JO

DOM’T UJORCV 
A8OUT ME. 

COOSfM PATRlClA 
l VlOM'T BOTUEft 
V0U, CM PIGGERIM 

OM MAKlM' 
SOME MONE.V 
TUlS EVENING

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ka 
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų. 
Geriausia ir brangiausia jiems dovaną - Litai ar doleriai

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

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

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

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, 111

TELEFONAS; ROOSEVELT 7791

He Become. -■ Man.

CoNGih

.rtūBfcVBAxTE<!
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U SV. KAZIMIERO A. RB- bė Z.' Jurgaitė. Sveikino re
čių.

Labdarybės Seiman iSrink-
mėjaa ir žadėjo dabar dažniau ta pirm. A. Nausėdienė, B. 
lankytis. Tikimės, kati ji savo Abromaitė ir M. Gurinskaitė. 
pažadų. išpildys. Taipgi atsi- Surinkimą uždarė pirm. A. 

Susirinkimas įvyko lapkri- lankė dainininkė M. Janu- Nausėdiene. maldų atkalbėjo 
čio 17 d., 1929, šv. Kazirnie- Aauskieot, kuri taipgi sveiki- gerb. Motina Maria, 
ro Vienuolyne. Susirinkimų uo rėmėjas.
atidarė pirm. A. Nausėdienė,

M±JŲ DRAUGUOS 
SUSIRINKIMO.

' siems darbininkams ir visiems 
atsilankiusiems už paramų.

Dieve, atlygink šimteriopai 
visiems.

Komisija.

GYDYTOJAS IK CIU KUKO AS 
Oakley Avenue lr 21-tus Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandom 2 Iki 4 p. p. Panedėllale 

Ir Ketvergais vakare

<*-e. tel. vai* Uuran SS&6

FARMACEUTAS.

maldų sukalbėjo gerb. Motina 
Maria.

Skyrius atstovavo:
Skyrius 1 — M. dėdienė, E. 

Mališauskienė, Z. Jurgai tė, 
A. Kinčinienė, T. Cereskaitė.

Skyrių, raportai.

i Skvrius i — susirinkimai 
•r 8

įvyksta, bazarui dirba kiek 
gali. Surengė vakarų nuo ku
rio pelno liko apie $30.00, iš

A. Nausėdienė, pirm., 
M. L. Gurinskaitė, rašt.

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 198#

DR. S, A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 11. 1 lkl * 

dieną. Lr 6:30 lkl 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 48th Street Chicago. IU.

WEST SIDE NAUJIENOS.

Pastaromis dienomis Bei 
1 nardės J. Balčiūnas gavo prk 
nešima iš Springfielde, 
sėkmingai perėjęs

kad

GYDYTOJAM IK ČIURLIU. Y h
Muite il)B 1879 Mllwauk(u A»e p, 

Tel. Bruu«wtck 0621

Ofiso Tel. Vlctory 3887

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
8133 8. HALSTED 8TREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

8504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Kuo >-8 po 
plot: Utivrn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimąDR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. W ėst ar n Avenue 
Tel. Prospect 1028 

Rezidencija 2859 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2830

Valandos; 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedelioj pagal susitarimą

Tel Canal 8764 Repubilc 8488

.. . VuiaudOB; nuo 2 IMI 7:39 vai vau
‘ 0 I Kasdien. Nedėliomis auo 1 IMI t vai

kvotimus (State Board Exami !t>° p‘«u*.
nation in Pharnmcv). Į - • .. ......--j==

Kiek laiKo atgal paftnaceu-
tas Balčiūnas baigė Valparai
so Universitetų Ph. C., laips- , 
niu. Dabar iš Illinois valstijos j 
gavo R. Pii. į

Vincukas.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

X Šio menesio pirmojo 
penktadienio Vakare įvyko

Seimu?. Mė- Maldos Apaštalystės brolijos 
narių visuotinas susirinkimas, 
kuriame išsiaiškinus intenci
jos jaunimo globos svarba, 

., „u lalėjimu, kuris į.VkK »Btarta: l> gracijos 3 sky-
gruodžiu 18 d., ledižiama aak riaus ‘ husi“nt» 20 S™*1“0 

. . , .... .... „ susirinkimų deleguoti Slioge-... sinis laikrodėlis, turės savo . ,vNorvaimene, . . . riene, Jankevičiene, Dačiolie-į būdų ir dirbs kiekvienų va- • .
karų. 63 naujas nares turi, 
mėnesinių duoklių atvežė .
$20.10. Labdarybės Seimui P“*kai‘°je> 3) 16 ir 17 gruo-

kurių $5.00 paskirta l.abda-
Skvrius 7- A. Nausėdai, ,

O. Aleliunienė, O. Sekleekin- ““♦““O $2.00.
nė, B. Naugžieniienė, J. Ka-1 Skyrius 2 — Bazarui renka 

daiktų, rengia “Bunco par- 
tv

’flMO Tai Ganai 8118 
Namų Tai. C&Iayeite *«V'

nušienė ir M. Gurinskaitė. i1
Skyrius 4 — Petr. Pustei- 

kaitė, K. Naujokienė, E. Ze-. 
puliomenė, M.
D. Žukauskienė.

Skyrius 5 — B. Abromaitė.
Skyrius 6 — Z. Junokienė,

E. Pautienė.
Skyrius 8 — B. Stradoins- 

kienė, A. Sutkienė, M. Janu
šauskienė.

Skyrius 9 — O. Reikauskie
nė, Kotrina Andrulaitienė.

Protokolas skaitytas ir pri
imtas. Del stokos laiko, ne
atsilankius p-lei V. Galnaitei, 
raštininkavo M. Gurinskaitė.

Susirinkiman atsilankė p-

nę, Mikšienę ir Pletienę, 2) 15 
gruodžio dalyvauti Dr. Biežio

Tai.

AT VOKĄ i AI

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Randolt* 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET ' 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
o(John Bagdziunas Bordi

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

TelephosM Randolph 8717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

paaukuota $5.00.
Skyrius 4 — susirinkimai

įvyksta skaitlingi, bazarui 
renka daiktų, turės savo bū-

diio atvykti pamatyti p. Mi 
liaus iš Lietuvos 'pargabentų 
naujų krutamųjų paveikslų; 
4) Seserų Pranciškiečių vajų

Telephone Roosevelt 909®
: 8 Iki 9 ryte Tel. Repnb. 8800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4531 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Haulevard 8809 

RESIDENCIJA: 
8616 So. Rockvrell Street 

Telef. Republio 9788—rr—an f ronngaa—esaB——eta
J. P. WAITCHDS

ADVOKATAS.
52 East 107th Street

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950 lr 6877

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 928 ,
Tel. Franklin 4177

r
Telephone Central <988

F. W, GUERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalIe 8traet 
CHICAOO, ILLINOIS 

Nuo 8:88 lkl 8 vai. rak. 
uooal Office; 1900 So. (Jnlon Ava 

TeL Roosevelt 8716 
Tai- nuo I lkl 9 vaL vak.

ir dirbs kiekvieną vakar,- P*remt*’ auk°>nt $5’35: 5)
Ketina surengti vakaru kurio Va“U "lokykl°“

, , . .. dimame parengime atsilankytipelnų skirs savo parapijos 1 ® _
« ., . . .ur 6) surengti Naujų 1930sesutėms. Naujų narių turi x A x

prirašę,.
Skyrius 6 — susirinkimai 

įvyksta reguliariai, nors bū
dos neturės, bet prisidės dar
bu prie Centro. Ketina reng
ti “Bunco Party”, kurio pel
nų skirs Lourdo įtaisymui.
Mėnesinių duoklių atvežė 
$6.00.

Skyrius 8 — susirinkimai 
įvyksta, bazarui einama per 
biznierius rinkti daiktų, nau
jų narių taipgi savo skyriui 
turi prirašęs.

Skyrius 9 — bazarui išrin
ko darbininkas, prisidės prie 
Centro. Po Kalėdų ketina su
rengti “Bunco Party”.

Skyrius 5 — rengiamas va
karas įvyko sėkmingai, prisi
rašė 7 naujos narės. B. Abro
maitė pasiima dirbti bazare.

O. Aleliunienė išduoda ra
portų iš Katalikų Federacijos 
Apskričio. Taip-gi raportų iš 
Kolegijos Rėmėjų Seimo, pra
nešdama, kad Seime suaukota 
$2,650.00. Seimas buvęs skait
lingas ir labai įspūdingas.

Komisijos pirmininke O.
Reikauskienė išduoda rapor
tų apie rengiamų bazarų. Pa
sitarus su gerb. Motina Ma
ria, kad skyriai, kurie išgali, 
turėtų savo būdas, o kurie ne
išgali, kad prisiųstų darbi
ninkes dirbti prie Centro.
Komisijos narės susirinks se
redoj, 1 vai. po pietų, Vienuo
lyne aptarti bazaro reikalus, 
gi kitos susirinks ketverge pa
siskirti vietas ir atvežti daik
tus į bazarų. Gerb. Seselės pa 
kvies visus gerbiamus klebo
nus ir asistentus dalyvauti 
bazare.

Gerb. Motina Maria labai 
gražiai papusakojo apie Ry
tiečių veikimų, ypač Phila
delphia, Minersville, Penna; 
tenai rengiamasi prie vakarų, 
kurių pelnų skirs Rėmėjų 
draugijai.

Pirm. pn. A. Nausėdione 
prašo Rėmėjų, kad rengtųsi 

(prie Vajaus, nes mėsiedas il
gas, iš anksto prisirengus ga
lima tikėtis gerų sėkmių.
M. Gurinskaitė, finansų rašt. 

įprašo, kad skyriai prisiųstų

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — ’iršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiomis tik pagal su
tartį.

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI;

4193 ARCHER A VE.
valandas, prieė pietus pagal sutarti, 

j Namuose 2-4 po piet. ofibe 6-8 v. v.

Ofiso Tel; Vlctory 6 898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 VVest 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9

v. v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, VyriSkų 
Vaikų ir visų chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
erti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-18.

Tel. Lafayette 6798

Phone Armitage 2822

me
tų sutiktuves sutaisant Aušros 
Vartų parapijos svetainėje ro
jaus vakarų, kurio rengimo 
komisijon Įeina: Šiaulienė, Da- 
čiolienė, Mikšienė, Kairaitė, 
Šarkienė, Budrikienė, Jodi- 
kienė ir Gadeikienė.

X Sunkiai serga p. Stake- 
nienė.

X Šiandien vakare Aušros 
Vartų parapijos komiteto su- 
sirtnklinaš. V

X Nekalto Prasidėjimo šv. 
Panelės dienai merginų drau
gija labai sumaniai išpuošė 
Aušros Vartų parapijos sveti
nę; kas nedalyvavo jų šventė
je iai pamato nors gražius pa
puošimus.

GRAŽUS VAKARĖLIS.

DR. W. F. KALISZ Į a, l, DAVIDONIS, M. D.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

1145 MILVVAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 lkl 2 Ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenvvood 5107

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

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

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

Office: 4459 S, California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS

OPTEMITRISTAI:

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET | ------------—
. Vah j 24.iir7ri^ah vakare, kTeL Lafa^ette 3315

'•C ' :
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREE1

Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare

Ree 8201 S WALLACE STREET

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

. NURKAITIS
Esamlnuoju akis ir prirenku akinius

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

DR. VAITUSH, 0. D.

DENTISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 445S S. CALIFORNIA AVĖ. 

Tel. Lafalette 4184 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

I i
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd 8treet

j Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6888 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 847 — 8 v. y. 

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

Brighton Park. — Altoriaus 
Puošiuto draugija turėjo mar
gų vakarėlį 1 d. gruodžio, pa
rapijos svetainėj. Draugija 
yra dėkinga gerb. klebonui 
kun. A. Briškai už gražių pra 
kalbų iš savo kelionės ispu-

• Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

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

Tel. Lafayette 5820

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.>

Valandos* Nuo 9 lkl 18 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Tel. Canal 9887 Ree. Prospect 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1831 SOUTH HAL8TED 8T.

Rezidencija 6600 ri. Arteslan Av*. 
Valandos. 11 ryto lkl S po pietą 

6 lkl 8:89 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterą ir Vyrą Ligą 
VaL: ryte nuo 18—18 auo 8—4 pe

pietą: 7—8:88 vakare 
Nedėliomis 18 lkl 12

t TELEFONAS MIDVVAY 3889

-------- -m
,ia [Išėjo Iš Spaudos Nauja

KRISTAUS PATARI KELIAIS
—Parašė —

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

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

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

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

Raiykite:

“DRAUGO99 KNYGYNAS
2534 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

SE

t

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų {tempimą kuria 

•atl priežastim gal ve s skaudėjimo, 
svaigimu, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivus akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky* 
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS _ 
1579 Mihvaukee Avenue

Valandos; 9-12, 1-5, 6-8:80
Sekmadieniais tr trečiadieniais

pagal sustarimą

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. 9.

7—9 vakare

3S:

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akintą dėl visokią aklą

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRIflTAS

Ekspertas tyrimo aklą Ir pritaikymo
akintą

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8L 1 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Valandos nuo 8:89 ryto lkl 8:86 va
karo. beredorals nuo 8:86 Iki 19 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtą 
valandų. Room S.Phone Caaal 8688

Boulevard 7639
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTĖ

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

Trečladlena pagal sutartina

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.š

Gydo staigias lr chroniškas U- 
gasvyrų, motery lr valką pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietą ir 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8119 Rea Sa Phora 
2238, arba Randolph 6808.

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS
T

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 lkl 12 dieną.

4301 ARCHER AVENPE

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgaa 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994,
Rezidcncljoa Tel. Plasa 8888 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 18 iki 18 dlen8. 
Nuo 7 lkl 9 vakara

1 Nuo 10 tkl 18 dieną,
Nuo 3 iki 3 po pietą, i
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GRABORIAI: CHICAGOJE "DRAUGO” KALENDORIAI

S. D. LACHAWIGZ NORTH SIDE ŽINELĖS. PADĖKOS ŽODIS.

Lietuvis Gralioritts 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Kei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darliu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Ąrba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chieago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Moterų Sųjungos 4 kuopos 
susirinkimas įvyks 10 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, par. 
svet. Malonėsite visos narės at 
silankyti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui ir kad tinka
mai prisirnošus prie rengiamo 
“Bunco Party”, kurs įvyks 
18 d. gruodžio, namuose, 1708 
N. Uainen Avė. Metinis vaka
ras ir-gi netoli — 29 d. gruo-

1930 m. yra nepaprastai 
gražūs. Siųskite į Lietuvą jį 
dovanų, giminėms. Vieno ka
lendoriaus kaina 25c.

0 kas
North Side. — Savo vyres

nybės įgaliotas, esu padaręs 
rinkliavų Amerikos Lietuvių 
Bernaičių. Kolegijai po North 
Side parapijų.

Neatsižvelgiant į tai, kad linksmais juokais jie mokėda-

tieins dovanų. Šie kalėdiniai 
papročiai yra geri, sveikini
mai ir dovanos yra geras 
daiktas.

Savo skaitytojams ir rėmė
jams primename, jog “Drau-

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

ofise turime įvairių gra- 
uisako giminėms »ju atvirukų. Visus

■Dtnn” kalendorių jiems UvW.inmc atoitonkyli ir pasi- 
pirkti.

dovanoms tin

stančiame dovanai.L ,=
$1 verčios tiktai 69c. 

Taipgi užlaikom {vairiausių
Geriausi Iš visų “lce Skeltai” visokių
šaižų dcl vyrų, merginų ir valkų JJ5 Cjg r.abovų dėl vaiki) ir mer- 
»7.50 verčios už ....................... ' galčių.

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
• 8 leimpikėn. Tiktai ..............................................,...............................95c setas

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dcl parėdymo eg
laitės.

. DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Kalėdinėms
North Sidės apielinkę buvo vo įkalbėti ir nenorinčius au- ka geros knygos, 
užėjusi didelė bedarbė, bet rinJ;<Ai vienų —- kitų dolerį 
kliava netikėtai gerai pasise-J, Suprantamas dalykas, jog

j » • • . i f . • III*

‘Draugo” 
ofise tokių knygų yra gausus 
pasirinkimas. Visiems skait-

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS

vietiniam kle
bonui kun. J. Svirskui, vieti
niam Kolegijos Rėmėjų sky
riui ir visiems parapijiečiams.

Gerb. klebonas, kun. J. 
, Svirskis patsai paragino para- 

Šv. Kazimiero Akademijos pįjįegius nesigailėti aukų taip 
Rėmėjų 3 skyrius pradeda reįkalingam ir naudingam dar 
daihuotis. Turėjo . Bunco viso j0 pasielgimo ma-
Party , 13 d. lapkričio, kuri, jog jam rapį Amerikos 
manau, pavyko. Dabar ruošia-!lietuvių. berjiaičilJ ateitis ir 
niasi prie vajaus vakaro, ku- '
ris įvyks 9 d. kovo, 1930 m.
Laimėjimui leidžiama geras 
daiktas. Kas laimės, džiaugsis.
Jau baigiama tikietai pardavi

kė, už kų turiu pasakyti nuo-J« tokiais palydovais rinklia-, ty tojams yra išsiuntinėtas
_ _ _____________ i.l: • __ m i____

“ačiu”1
džio, parap. svet. Kiekvienai 
narei tas svarbu, nes kito su
sirinkimo jau neturėsime.

Valilvba.

va negalėjo nepasisekti ir,“Draugo” knygyno katalogas 
nortbsidiečiat gausiai dėjo iš'ir iš jo galima rasti patinka 
savo Uždarby aukas. Tiesa, mų knygų dovanoms. Pavyz- 
buvo ir tokių, kurie šaltais
žodžiais, arba tuščiais išsi* 
kalbėjimais mus pavaišino, 
lig tai botumėme rinkę sau, 
o ne Amerikos Lietuvių ber
naičių, tjr. Savųjų, ne svetimų 
naudai, bet kur šitokių nėra, 
arba kada jų nebūdavo?! Yra 

likimas, jis tikras sielų Gany- ^ar *r dabar ne maža tokių,

Setas šeši), peili), ir vldelčlų “Stainless Steel“, kurių nereikia 
šveisti. |
Juodom Kriaunom setas ...................... .................................................. $2.98
Baltom Kriaunom setas ...................... .................................................. $3.48

JOHN DERING

4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

džiui Kalėdų laikui tinka 
knyga ‘‘Ben Hur”, kuri kaip 
sykis yra puiki apysaka iš j 
Kristaus laikų gyvenimo. Kai
na tik $1.50. Dovanoms tinka 
puošnus Lietuvos Albumas, 
kuris seniau kainavo $5.00, 
o dabar tik $2.50. Tinka tam 
pat tikslui prof. kun. P. Bu
čio 29-ta3 Eucharistinis Kon
gresas, kaina $1.50 ir $1.00, 
kun. Vaitukaičio Kelionė po 
Europą, kaina $1.50, kun. 
Pauliuko Kelionės Įspūdžiai, 
kaina $3.00, kun. Dr, Matulai
čio Kristaus Patarimo Keliais 
kaina $1.00.

Toliau Kalėdinėms dovano
ms tinka gintariniai daiktai 
iš Lietuvos. Tokiu daiktu

kreiptis įniais prašome 
“Draugo” ofisų.

“Draugo” ofise randasi dide
lis pasirinkimas.

Vėl primename, kad turime 
įvairių religinių daiktų — 
gražių rožančių, maldaknygių 
lietuvių ir anglų kalbose, kry
žių, medalikėlių ir tt.

Su visais šios rųšies pirki

kurie tesupranta tikrosios 
žmonėms naudos, reikalo pa
sirūpinti ateitimi ir toliau 
savo kiemo nemato. Bet, ačiū 
Dievui, Šitokių yra nedaug.

Tatp aukėtojų buvo kele
tas ir davusiųjų po kelias de
šimtis dolerių. Visos aukos bus 
išvardytas “Laive”, todėl aš 
čia jų ir neminiu.

Žodžiu, visa rinkliava pada-

tojas!
Bernaičių Kolegijos sky- 

j l iaus valdyba ir nariai pasi
rodė ne vien gerų norų žmo
nės, bet ir tvarkingi ir išmin
tingi.

Reikia žinoti, jog North Si- 
ŠioniLs dienomis mūsų varg. I je parapįja yra labai išsimė

čiusi — po keletą it net ke

nėti.
PIGIAUSIAS RIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 1 
tr pigiau negu kiti
todėl, kad prlklau- N. 
eau prie arabų Iš
dirby s t ės

OF.’SAa

I
Jauna Narė.

Tel. Canal 
SKTRIUS: 
So. Halsted 
Tel. Vlctory

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiaušl- 
alų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

Kulys persikėlė gyventi
kitų vietų. Kas ima pamokas ]joiįkų blokų viens nuo kito! 

oss wes?Ai» st. Piano ir smuikos arba nori Susirinkę Rėmėjai £ kalno,
imti, lai kreipiasi nauju ad- nusįstatė, kur ir po kiek šei-Įt1^ i mane I«t>ai gero įspūdžio, 
resu: N. Kulys, 2156 Alice kasdien aplankyti; iš-tTod€l tariu nuoširdų ‘ačiū’

•174 imti, 
8228

Street l’<
4088 Place.

Phone Bonlerard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me ISlaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patari.avlmą.
Patarnavimas 

▼Įsose Chica
gos dalyse Ir 
prtemiesčuose 
Grabai pigiai

net už $25 
OFISAS

8338 South 
Halsted St

Vlctory 40 8S- 
89

Ht.4434 So. Rockwell 

Virginia 1294

f
Telefonas Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR

BALSAMUOTOJAS*
Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

S. M. SKUDAS
OETUVJS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

Jaunas Mokinys.

OPERACIJA PAVYKO.

rinko iš savo tarpo vedėjus; 
parūpino automobilius rinki
kams vežioti.

Vedžiojo mane p. p. Bacevi-
į čius, Plečkaitis, Kavaliaus-

Brighton Park. - Juozas kas> ir kiti net ke.
Vilimas, 4556 So. Kookwell iet, dienų. Vežiojo irgi po ko- 
St., gruodžio 4 d. pasidavė je,a dienu: Villtelis "Stasys, 
“appendicitis” operacijai, Sv. Dargažis ir Ramojį™ gil 5i.
Kryžiaus ligoninėj. Operacija tokiais pagelbininkals rinklia- 
pavyko ir ligonis sveiksta. va buv0 labaį nemlobodi, ka. 
Guli privatiniam kambary N dan^ savo ,inksmu h. manda_ 
324. '

ir savo ir jaunimo vardu Nor
th Sides gerb. klebonui, kun. 
J. Svirskiui, kolegijos Rėmė
jams ir visiems northsidie- 
čiams. Oeriaipis Viešpats te
atlygina jjųu^r šimteriopai! 

tuo. Ak iublys, M. I.’Č.

(<

Operacijų, darė Dr. Jovaiš.
Juozas Vilimas yra gabus 

namų statybos kontraktorius.
Lankytojas.

giu pasielgimu jie priversda
vo užmiršti ir tų’, jog porų die-' 
nų ir gerokai už mūsų apy
kaklių varvėdavo lietus. Savo

BRIGHTONPARKIEČIŲ
DOMEI.

Katalikiški] knygų ir laik
raščių galima gauti pas O. 
Kazlauskienę, 4356 S. Rock- 
well St. Ji taip pat užrašo 
“Draugų” ir iš savo pusės su
teikia dovanėlę — gražių kny
gų’; užrašinėja “Laivų”, taip
gi ir Lietuvoj einančius laikr. 
“Žvaigždę” ir “Varpelį”.

Rap.

I. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 4flth Street

Kampas 40th Ir Paulina Sta 
Ttl. Blvd. (208

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

A. Ae

VINCENTAS
VENCKUS

Mlrč Gruodžio 7, 1929 m. JI 
vai. ryte, 18 fhetų amžiaun.

A. a. Vincentas Venckus gi
mė Gruodžio 2, 1911 m. Chl
cago, III.

Paliko dhleliamei nulludime 
motiną Petronėlę, po tSvals 
Budraltę, pats -j Juozapą' Sku
čą, seserj Oną Ir brolj Anta
ną Ir gimines.

Kūnas paštu votas Eudeikio 
koplyčioje, 4f06 S. Herinltng *
Avc.

Is.i(lę<uvės jvyks At! irvl’c- 
nyje. Gruodžio in, 192:- |.i na
mų 8 vai. bus atlydėtas j Sv. 
Kryžiaus pilt-. bažnyčią, kurie J 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Motina, Patėvis, 
Sesuo Ir Brolis.

Laidotuvėms patarnauja gmb. 
Eudelkls. Yards 1741.

SUfcfcAlEAS” P. KODIE-
feįn.

.......
Marąuette Park. — Lapkr. 

30 d. p. Kodienei, '6639 So. 
Artesian Avė., surengta “su- 
prise party”.1 Daugiausia ta
me pasidarbavo jos brolienė 
Ona Dačiolienė, taipgi Kodio- 
nės dukterys.

Svečių dalyvavo apie 135, 
kaikurie bttVo atvykę net iš 
Michigano vai. Taip-gi buvo 
iš kitų Chiėagos kolonijų. 

r Kalakutas bttVo prisiųstas iš 
pVoodboro, WIs., nuo K. Ko- 
’džio. Po užkandžio svečiai 
’ pasilinksmino prie puikios 
muzikos.

P. Kodienei įteikta visokių 
dovanų, tarp kurių ir 3 šmo
tu “Parior Saite”. P. Kodie- 
nė visiems taria širdingų a- 
čių už surengimų “party”, 
už dovanas, ypač O. Dačiolie- 
nei, kuri ir laiko pašventė va-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

PANED. IR UTAR. 
Gruodžio 9 ir 10 
“OUR MODERN

MAIDENS”
Tik suaugusiems 

Dalyvauja Joan Cravford
ir kiti garsūs artistai 

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

NED. IR PANED. 

Gruodžio 8 Ir 9
‘ NIGHT PARADE”

Ir komedija ‘Meet The Queen’
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

karolini įrengti.
Svečias.

Mėto dėžutė.

BUTKUS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAK
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka kop’yfla veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chieago, III.

Tel. Victory UIS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Uo.

Koplyčia Dykai
no West 18th Street

Canal llll

E 7 E R S KI
LIETUVIU GRABORIUU 

O f I I t ■:
4498 MARHHFIELD AVENUB 

TsL Boulevard 8877

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Cbicagos Teatre rodoma 
“Half Way to Heaven”.

United Artists teatre rodo
ma “Thee Live Ghosts”.

McVickers teatre eina “Di- 
sraeli”.

Oriental Teatre prasidėjo

Mot. SųJ. ii kp. ir iv. Kas. 
Ak. Aobl 1 sk. valdyboms To-
wn of Loki. Jūsų pranešimus 
gavome pervėlai, dėl to liko 
neįdėt) į Šeštadienio numerį.

KALĖDOS JAU ČIA PAT

PAMATYKIT šiuos pirm

negu pirksite kur kitur. 3 
Šmotų vėliausio styliavųs sek
lyčios setas, turtingai išrodan
tis, apsiūti guzikai, pleituoti 
frontai, tikras antiųue rayon, 
vertas $350, parduosiu už 
$115; 1930 modelio naujas 
sereen grid elektrikinis radio, 
vertas $250, parduosiu už $75; 
9x12 Wilton kauras, vertas 
$65, parduosiu už $25; riešu
to medžio valgomojo ir mie-

Kalėdos jau visai netoli ir ganiojo kambario setai, lem
tos malonios šventės ženklai pos, coxwell kėdė, indai, už
matomi ir ūpas jaučiamas vi-> laidos, ir t. t., viskų kartu, ar 
snr. dalimis. Privatinė rezidencija,

Žmonės pakilaus kalėdinio 8228 Maryland Avenue, Įst
“The Giri from Woolworths” npo pagauti sveikina artiniuo- apt., 1 blokas į rytus nuo 

sius per Itafitas pritaikintas Cottage G rovė Avė., tel. Ste- 
atvimtės ir teikia viėni ki- ’\vart 1875.

' Roosevelt teatre eina ‘ Ko 

manca of the Rio Grande”

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8tS8

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

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

Siunčiam užsakymus j kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 TV, 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3 486

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

7otT West 31 Street 

Arti South Halsted Street
Chieago, UI.

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S, RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė risg 
blsnj J savo rankas Ir duos visose Mo 
blsnlo šakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators 
J. S. Ramanclonls, savlnlnkaa
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7881

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausla 

4604 SO PAULINA STREET

M0RT6EDIAI-PASK0L0S
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paakola sutelkiama 1 rieną dieną. 
Perkamo real eatata kontraktua. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 08 
8804 SO. KEDZIE AVENUB 

Tol. Lafkyetto 0728-6710

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgy<v‘ta bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 We>t S«th Street

A


