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tullonyz turi kUzq uldavinį, — (neiti ( kelmynu tr | vi*
luomeni Krlataua mokai*, atnaujinti
įmonių dvaal*. JSzaua llrdlea viešpa
tavimu milijonų klrdyaa — tai muaų
ulduotla “Draugu” padla Juma tų
apaktaiavlmo
darbų atlikti. Ultat,
■kaitykite lr platinkite “Drao
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U
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CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH

Lukšo medalis

# A COPY
J.

1179

elihu root’ui

Telefonai: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

Gerb. kun. Ig. Albavičiui, Federacijos
Pirmininkui, netekusiam savo mylimą įbro
li Zigmunto, reiškiame giliausios užuojau
tos. •
< „Draugo” Redakcija ir Administracija

■

BERLYNAS, gr. 14. —
AYuerzburge yra vyriausias
TUO BUDU APDRAUSTAS YOUNGO Vokietijos katalikų ofisas ruo
< j
štiš j Tarptautinį Eucharis
PLANAS, VALDŽIA GAUS PINIGŲ
tinį Kongresų, kurs 1930 me
tais Įvyks Kartagoj (CarthaVOKIETIJOJ SOCIAUSTAI
ge) gegužės 7—11 d. Tame oPRALOŠĖ RINKIMUOSE
fise baigiama ruošti vokięčių
maldininkams kelionės progra .
k.................
, BERLYNAS (per paštų).DOVANOJO BEI SUMA-!
Rusijos Bolševikų Mokyklos — Vien
ma Tam tikslui užsakomi keli ’ Atvaduojamos aukso medalio abi pusės. Šalies Meno Įvykusiuose municipalitetų ir !
ŽINO BAUSMES
Raudonoji Propaganda
keleiviniai laivai.
Akademija
medali suteikė Elihu Root’ui, už jo pasi-■' (listriktl
________
distriktų, rinkimuose centro*
gienui.
(katalikų) partija gali pasi-; Krašto■ apsaugos ministeris
Vokiečių pasiruošimo į tų1 tarnavai
BOLŠEVIKŲ MOKYKLOS Kongresų komiteto garbės nų
VOKIETIJOS VALDŽIA
džiaugti šįmet visur laimė ju- kariuomenės šventės proga
MIRĖ KUN. IG. ALBAVIPASILIEKA VIETOJE
— PROPAGANDOS
‘si. Socialistai-gi visur yra pra .(lapkričio 28 d.) dovanojo bei
riais yra: kardinolas FaulhaČIAUS BROLIS
LIZDAI
kišę, išėmus Berlynu. Narna- sumažino administracines bau
!ber, Municho (Bavarija) ar
BERLYNAS, gr. 15. — Vo
i žas vienur-kitur socialistų smes apskričių komendantų
kivyskupas ; Spire vyskupas
(Telegrama)
kietijos Reichstagas halsų di PEIPING, Kinija, gr. 15.—
BUVO,
SULAIKYT
AS
jSebastian; Osnabrueck vysfeuč
vietų skaičius teko komunis- nutarimais nubaustiems pilie
džiuma reiškė pasitikėjimo vai Iš Rusijos čia atvyko vienas pas Berning; Gurk vyskupas
OftLAJVtUJUDejIMAS Į HOOSICKFALLS, N. Y. - tams.
čiams: 1) 23 piliečiams, esan
, amerikonas. Jis tyrinėjo bol
džia.
Gruodžio 13 d. čia pasimirė j
tiems koncentracijos stovyk
Hefter, ir kunigaikštis Aloys
Valdžiai tas buvo reikalin ševikų vedamas mokyklas.. von Loewenstein,
______ _______Vokietijos
..____ ....
Kel“® p r“ orlalvl,J Judl'- ,Zign.untas Albavičius, gerb. PERSIJA PRIEŠ NUOD1N- loj Varniuose ir 2) 31 pilie
ga,, nes kitaip ji būtų turėjus Atrado, kad tose mokyklose katalikų eentralinio komiteto , 3 *S
lr aP>’ln «®e kun. ig. Albavičiaus, Dievo
GU IU DUJU VARTOčiams, ištremtiems į įvairiais
vaikams visas mokslas yra i
pasitraukti.
-------“
''
buvo
Klimas
dėl
tn-Stų
mig
Apwizdos
Mebo
br
„.
;
i prezidentas.
apskritis, 3) žymiai didesniam
Tuo Reichstago pasitikėji vien komunistiškų idėjų diegi
,lų. Pasta.į. Cbieagą ir U Chi- ,is Jlirė liK„ninėj
sm,ki„s:
skaičiui piliečių, nubaustų ma
mas,
ty.
raudonoji
propagan

'
cago
buvo
vežama
išimtinai
•
I
"*
mo reiškimu štai kas atsiekta:
VOKIEČIŲ KATALIKŲ
operacijos.
gexeva, gr. 15. — T. Sų- žesnėmis piniginėmis baudo
I geležinkeliais.
da.
t
Apsaugotas žinomas Youn“R.”
Velionis buvo 42 metų am- jnngaį Persija pranešė, kad ji mis bei areštu.
SUSIRŪPINIMĄ!
Vaikai
mokomi
neapkęsti
to
j
go karo atpildymo planas, ir
žiaus. Gimęs Lazdijuose, Lie- pa8ira{io protokoų? kurįUomi ‘
visa, kas vra ne bolševikiška.'
plėšikas
padidinti kai-kurie mokesčiai,
Įtuvoje. Amerikon atvyko 1907: inant pasižadama karo laikui
AMNESTIJA
BERLYNAS, gr. 13. — Vokasį buvo reikalinga valstybės
Anksti
ryte
kiniečio
skaimetais.
Paliko
žmonų
Agmeš1
nevflrtoti
okilį
nuodingųjų
į
-----------i kiečiai katalikai bendrai su
CALES
VALDŽIOS
GLO

iždui sustiprinti.
'savo tautiečiais nekatalikais
< *2207 No. California (kų, motinų, vienų broli, trisfirba ^terijų.
! Bei kariuomenės 11 metų
BOJAMAS
!daug susirūpinę savo viengen- ave.^ ųžou<rię plėšikas. Kaip.seseris Lietuvoje ir vienui
. v.
. sukaktuvių daugeliui iĄtrem' tik šis rėBUpsi imtis plėšimo brolį kunigų Amerikoje,-.. • Ligšiol protokolą \ra pasiįr administratyviniu
SUŠAUDYTĄS UŽ PAMO
LAREDO, ,-TOt; gr. 14. £-<«» '“*»»
rlarbo,
tuč-taėjaus
su
ginklu
Koresp.
rašiusios
septyniolika
valšly(ln
ntt
baustųjų paskelbta amKSLĄ PRIEŠ BOL
1922 metais Ha nužudyta du
Tyrolinj ir kitnrŠEVIKUS
fled. prierašas. Gerb. kun.
nestija. Amnestija palietė ke„ v
rankoj inėjo poliemonas. Jis
Meksikos kariuomenės aukš
ipac vokiečių likimas Ru- •», ,
,
•i >
Ig.
Albavičius
vakar
išvažia-j
"
_____
;
liasdešimtis
it į Varnius išsių.. f
... .
ušlauko mate, kas viduj daro
tuoju
karininku.
Susekta,
kad
sijoje
yra
apgailėtinas.
Jų
brolio laidotuves. Sng-’ ITALIJA TURI PERVIRŠIO
žmonių. Tik Kauno komeRYGA, gr. 15. — Maskvos
vo
si.
toj
žmogžudystėj
įmaišytas
Į
protėviai
i
ta
šąli
išvvko
kai-,«
•
.
,
laikraščiai praneša, kad Pet X
X- • u, •.
-1 H
. .
18v-vnu K<1‘ į Suimtas-i'plėšikas pasisakė'rjš vidury savaites,
ndatiiros paleisti iš koncentuometinis
Meksikos
prezidento
kolonistai
ir
ligi
praėju-j_„.
o
,
______________
ROMA, gr. 15.
Italijos |racijos stovyklos Vikt. Berropavlovske stačiatikių šven
esųs kažkoks Chester Susąlą.
tas
Calles.
”
Grand
jury
”
tad
šio
karo
jų
gentkartėms
ten
.finansų
ministeris
paskelbė,
’gas> R Snarskis> L Judeievi.
tikas Podgornov cerkvėje pa
ATSIPRAŠĖ KANADOS
jį
apkaltino
ir
parūpinta
gerai
sekėsi
gyventi.
Pagai kad ateinantiems metams vals čius ir J. Parnauskas. Iš išsakė priešbolševistinį pamoks4 Nubaustas poliemonas
“
warantas
”
jj
areštuoti,
kaip
liau
bolševikai
juos
ėmė
žiau
tybei bus reikalinga apie 800,- trėmimo kigta gugrįžti Oh>
lų.
AYASHINGTON, gr. 15. —
Michael O’Shea, 34 m., butik
jis
čia
pasirodvsiųs.
riai
varginti.
Atėmė
nuo
jų000,000 dolerių išlaidų. Gi pa- ^okoĮUb pr> Petrušauskui, J.
’ Čeką tuojaus jį suėmė ir
J. Valstybių pakraščių
miesto parkų 1 Am.
Dabar
tas
Calles
per
čia
nekilnojamas
savastis,
pakeitė
,
vu8
*
8
pietinių
sargjba, gaudyda''nm‘'šviigai1I j™“ •I*“’***^'’ /fallat-Kelpšai, Al. Markerisušaudė.
’ ‘f
gryzta is Europos. Šerifas * vergais ir uždraudė net mels- poliemonas, uz plėšimus teiš
000,000 dolerių
čiui, V. Urbanavičiui ir A«
rugsėjo j
tari “warantų.” Bet jis iš. tis.
mo apkaltintas ir nubaustas kontrabandininkus,
TURKIJA PERGYVENA
jSkromoviui. Piniginės pabau
11 d. be jokio reikalo ai)- j
IVashingtono
oficialiai
painĮ
Tyroliuj
Italijos
valdžia
1IW>
1
1»8»
20
met
UEKONOMINI PERSIšaūdė Kanados laivų Shaw-į AREŠTUOTI 51 ANGLE- dos dovanotos 19 žmonių.
formuotas,
kad
šios
šalies
vaivokiečius
taipat
spaudžia.
Dar
LAUŽYMĄ
Kitos komendantūros taip
KASIS
nee už 14 mailių nuo New
Susekė žmogžudį
, džia Calles’ui suteikusi diplo- buojasi juos pakeisti italais,
pat amnestavo visų eilę žmoYorko uosto.
Į
i matinę neliečiamybę ir jis jo-1
..
j Kad susekti žmogžudį, du
ANGORA, gr. 15. - TurR. 97
Dabar Am. J. Valstybių vai TAYLORVILLE, III., gr.'nių.
,..
....
. ...
kiu budu negali bnt arestuo
KIEK
KATALIKŲ
JAPO

piiesto detektivu tris dienas džia/ už tų įvykį Kanados at-'BY
kijos ministeris pirmininkas i
°
Už riaušes prie kasyk. tas.
NIJOJE?
' dirbo geležinkelio kieme Su- siprašė.'
lshmet paša pranešė parlamen ,
areštuota 51 anglekasis, pri
PROF. VOLTERIS |
____________
į gulįs naujai “National Mi-----------mmit’e paprastais darbinintui apie valstybės ekonominį j
KARALIAUČIŲ
NAUJAS AMBASADO
TOKYO. —- Japonija skai- kais. Tenai jie patyrė reika- DEL AUDRŲ GARLAIVIAI Įners” ™ijai. Be to, dar arešpersilanžymų (krizį). Jis nu
RIUS PARYŽIUJE
to 66,437,000 gyventojų. Iš jų lingu žinių ir pagaliau areš- Iš EUROPOS VĖLUOJASI |tuota 16 moterų. Visi uždary- Lapkriči
rodė, kad turkai kokiam lai
čio 26 d. prof. Volte-:
yra vos apie 90,000 katalikų, tavo įtariamų žmogžudį Joo
kui išsižadėtų visokio pertek
________ ti Christian apskrities kalėji-į ris vyko į
į Karaliaučių moks
PARYŽIUS, gr. 14. - Iš Įvairioms protestantų sek- Messina.
liaus, kadir kavos vartojimo.
lo reikalais. Jis peržiūrėjo, ATy—
NEAV YORK, gr. 14. — me.
Amerikos atvyko AV. E. Edge, toms priguli apie 188,000 žmo
-tauto Didžiojo dokumentus irAnot ministerių pirminin naujas Am. J. Valstybių am
Iš Europos Plaukių keleivinių.
Nori
būt
kandidatu
šerifo
ko, turkai turi pasitenkinti basadorius Franci jai.
Įniai laivai žymiai vėluojasi. HAITI GYVUOJA VERGIJA laiškus ir svarbiausius jųl nuofisan
—,..........
fotografuos.
“R.”
Atlantike kįla audros paskui I
duona, kol ekonominė padėtis
Šiandie susiėjo su Franci Yra žinoma, kad daugelis
PORT-AU-PRINCE, gr. 15.!
------------------J. de King iš Aurora pa- audras.
pagerės.
jos užsienių reikalų ministe pagonų seniau perėjo į įvai
Greičiausias vokiečių garlai — Andre Cbevalier, buvusis j
PHOM-PENII, ( ambodia,
rias protestantų sektas ne iš reiškė, kad jis turi noro būti
rių Briaud.
vis
Bremen
susivėlino
arti
tris
Haiti
paštų
viršininkas
pareis-J
Indo-Kinija
(F. T.). — Jo
įsitikinimo, bet dėl mados, kandidatu į šerifo ofisų Kane
FRANCIJA NEPALEIS
kia, kad Haiti gyventojai ne-, Ekscelencijų arkivyskupų Dreparas.
SIRIJOS
SUŠAUDYTA 20 SUKILĖ kad palinkus prie Vakarų pa apskrity.
pročių. Tų daugelis šiandie
aprimsių, kol nebus pašalin- yA, Pranciškonų, apaštalinį
Kaip žinoma, jo žmonų kiLIŲ
pameta tas sektas.
Paryžius, gr. 15. — Vai [
j tados nužudė šerifo pagelbi VERŽIASI SEPTYNI ALAS- tas respublikos prezidentas' delegatų Tndo-Kinijųi, rūgs
MEXIC0 CITY, gr. 15. —
Borno. Nes jis šaly įvedęs, 10 priėmė kaipo Šventojo,
ninkas už priešinimusi daryti
džios priešai parlamente rei
KOS UGNEKALNIAI
Sahuaripa
apylinkėse valdžios NAUJOSIOS HEBRIDES kratų namuose be “waranto.”
vergiją, panaikindamas viso į Sosto atstovų Cambodia ka
kalavo, kad Francija visai ap
kariuomenė susirėmė su ke
ralius Si8owatb — Monivong.
leistų Sirijų
išsižadėdama
| DUTCH HARBOR, Alas- kių laisvę.
VIKARIATAS
liais šimtais sukilėlių. 20 su
mandato.
ka, gr. 14. — Atplaukusio čia
Už išsisukinėjimą nuo
kilėlių suimta ir tuojaus su
PORT AHLLA, Naujoji Helaivo “Starr” kapitonas And- SUOMIJOS VALDININKAI PLATINKITE “DRAUGĄ”
mokesčių
Valdžia buvo kitokios nuo
šaudyta. •
brides, Okeanija (F. T.). —
iFederalės valdžios “grand erson praneša, kad Alaskos
monės. Pagaliau didžiuma bal
LAIMĖJO AUKŠTES
Naujosios Hebrides vikaria jnry apkaltino U. S. A. Com * pusiausaly ima veikti septysų nubalsuota, kad Francijos
PINIGŲ KURSAS
NES ALGAS
AMBASADORIUS
kariuomenė turi pasilikti Siri
tus užima 3,700 ketvirtainių pany už nemokėjimų per kelis ni ugnekalniai.
LENKIJAI
mailių plotų, kų sudaro visa metus mokesčių už pajamas.
joje.
HELSINKI, gr. 15. — Šuo Lietuvos 100 litų ,.. $10.0(1
eilė
salų.
Viso
gyventojų
yra
VARŠAVA, gr. 15. — Am.
VVASHINGTON, gr. 15. - mijos seimas išsprendė vals Britanijos 1 sv. sterl. 4.87i
BUKAREŠTAS, gr. 15. — J. Valstybių pasiuntinybė pa apie 60,000. Katalikų 3,500.
PABĖGO 5 KALINIAI
Kongresas turi sumanymų pa tybės valdininkams padidinti
Francijos 100 frankų 3.93
MacALESTER, Okla., gr statydink Vyriausiajam Teis algas. Tam tikslui pripažinta
Praneša, kad karaliūnas Ni- keista ambasada. Pirmuoju Apaštaliniu vikaru yra vyski*
13.98
Belgijos 100 belgų
kalojus apie Naujuosius Me Lenkijai ambasadorium skiria pas V. Doucere, 72 m.
Iš valstybės kalėjimo, mui atskirus namus-rūmus, kas 251,000 dolerių. Socialistai ir Italijos 100 lirų
5.23
tas būsiąs paaukštintas ru mas A. P. Moore, buvusis am- vyskupas minėjo 25 meto) vys. rpraMkaęt sisnee apačia, pa- turės atsieiti arti 10 milionų agrarai tam smarkiai priešiŠveicarijos 100 frankų 19.38
knpavimo jubiliejų.
b*gd penki kaliniai.
dolerių.
nosi.
munu kariuomenės generolu. * basadorius Ispanijai.
Vokietijos 100 markių 23.911

Calles Šioj Šaly Laisvas
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“TViener Freie Preikše” korespondentą, ku

liam atsakė į kelius pastatytus klausimus ir
painformavo apie dabartinę situaciją Lietu
voje. To pasikalbėjimo svarbesnes vietas
patiekiame savo skaitytojams.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

atbukusiais protais,
didžiausi tamsuoliai.

kaipo

TAI

BENT

VIRVE.

Tokių tamsuolių Maskvos
darbininkus su valstiečiais
valdžia labai reikalinga. Ne
-ueaun
fte nuropoję
Metame ll.M. Puaet Me
pakeisti
tiesiog
lygiais
ketur

M.M. Kopija .Ma
bus tikėjimo, nebus jokios •
kojams gyvuliams.
cteadradarbbuue ir Koreepondentama raiti) negru
P.
Voldemaras
korespondentą
priėmė
kultūros. Be tikėjimo ir .be
4e jei nepntaoma tai padaryti b aeprtatundlama ta»••ui velto tankiu.
Lietuvos banko rūmuose, savo studijų kam Ginklais pavergi; dešimtis Na, jei tas žygis bolševi Dievo žmogaus jausmai sugytterafetoniM prlana - nuo ll:M Utį 1I:M »e>
bary. Įleido policininkas, kuris paspaudė milionų darbininkų ir valstie- kams pavyktų, tada
vulės. Jie bus tada bolševiskambutį ir davė žinią tarnui. Studijų stalo
Maskvos raudonieji auto- Kremliuje gyvenimas dar ildaelbUnu kainoe prlatuad
. ,
v
. kams
vien
pastumdėliais.
IhldiUi -tekančia) Hienai priimami ik) 0 kambarys buvo apkrautas įvairių laikraš- kratai tui i progos dabai is
°
Šiandie nemaža dalis darbi
vai. po piet
čių iškarpomis, kuriose visaip buvo komen mėginti praktikoje visokias tas. Keturkojų valdymas ne ninkų ir valstiečių vis dar
tuojamas jo vyriausybės krizis. Kai įėjo ko savo socialistiškas teorijas. būtų sunkus dalykas. Juk kai-kada pasipriešina bolševi-'
respondentas, profesorius skaitė prancūzišką Savimi jie išmėginimų neda pas keturkojus nei proto, nei kų valdžios neteisybėms. Dau
DRAUGAS
mokslo knygą. Priėmė su smokingu, nors ro. Net nenori kitiems būti ko kito, kuomi krikščionis gelis jų už tai sušaudoma.1
LITHUANIAN DAILY FBIEND
šiaip daugiausia dėvėdavo paprastu švarku. pavyzdžiu. Bet su Vergais jie žmogus yra Dievo apdovano Bet paskui tos gaujos bolše- '
Publtehed Daily, Szoept Bunday.
kiekvieną gali elgtis taip, kaip kokia tas.
4UBBCRIPTION8: One Tear — M-M, 81x Montta Atrodė ramus, kalbėjo atsargiai
vikų auklėtų tamsuolių bus
lt.ll, Three Montha — ll.M. One Month — 11a
jiems paika mintis ateina j
žodį
apgalvojęs.
Tik
palietus
vieną
skaudžią
Viso pasaulio darbininkai lygios gal tik Afrikos mon•nrope — One Tear — |7.M, BU Montha —
vietą visas susinervindavo ir tardavo žo galvas.
turi gerai įsidomėti: Rusijos kėius.
adrertjeliii in "DRAUGIAI!" bringa haat
Kad ilgiau valdžioje išsilai bolševikų valdžia pavergtais
džius
su
dideliu
kartumu.
Galima
manyti,
ndrertlaln* ratea on anolleatlen.
Bolševikai tuo budu pla
kad tas žmogus, prieš kurį buv. ministerių kyti yra reikalinga pavergtus darbininkais iškelia socialisnuoja visus Rusijos gyvento
pirmininkas »dabar yra taip griežtai nusis gyventojus palaikyti kuodi- tišką eksperimentą — išgriau
Štai vyras ir virvė, kuri
džiausioje priespaudoje ir ti jų šeimynišką gyvenimą ir jus sugyvulinti ir užtikrinti*
tatęs, kadai jam nepaprastai įgriso.
padirbta
Sydnėjuje, Australi
I
sau viešpatavimą.
tamsybėje.
Krikščionybė
žmo

Šiaip p. Voldemaras prieš dabartinę vy
joj. Virvė turi 4G0 pėdų il
kaip vyrus, taip moteris pa
nes
kulturina
ir
juos
iškelia
Dabar
aišku,
kam
verti
yriausybę nieko ypatingo nepasakė, tikrinu
gio ir sveria suvirš du tonu.
1MV.
,A
.
keisti lygiais keturkojais su
aukočiau visų kitų sutvėrimą tvėrimais
ra
ir
mūsiškiai
raudonieji
so

sakant, — jos beveik nė nelietė. Palietė tik
Virvė bus naudojama prie lai
STREIKAI LIETUVOS MOKYKLOSE.
žemės.
Krikščionis yra
ant
cialistai,
kurie
Maskvos
gau

vieną ministerį kurio smarkiai kritikavo vi
vų inkaro Pacifiko salų pa
Tam tikslui jie planuoja jai tarnauja, kursto pačius
susivaldąs,
save
gerbiąs
žmo

daus politiką. Už vidaus politiką, — pareiš
kraščiuose.
Lietuvoje įėjo madon mokinių streikai
gus. Krikščionybė didelėj pa- panaudoti bilionus rublių. Sa- lietuvius darbininkus prisidėti
kė, — jis nesąs atsakingas. Pulkininko Mus
gimnazijose. Jie prasidėjo iš valdžios užda
teikio vedama vidaus politika, profesoriaus garboj laiko Moterystės ne- kosi jie pastatydinsią šimtus prie komunistinio judėjimo. SKAITYKITE IR PLATIN
rytosios Utenos “Saulės” gimnazijos. Kaip
nuomone,
yra
klaidinga.
Ji
veda suardomybę ir pavienį Žeimy- naujų komunistinių miestų Jų tikslas yra tas pat. . IŠ
žinoma, Utenos gimnazijos streikas buvo su
nų gyvenimą.
(ir juose busiąs įvestas kolek- Maskvos jie turi įsakymų ir KITE MĖNESINĮ MOKSLO,
kraštą
prie
neramumų.
Ji Į)uorganizuotas pačios vyriausybės, kad gavus
vo pakenčiama ir net reikalinga tuo metu, Tai visa bolševikams yra j fiv^nis vyrų ir moterų gyve- lietuvius darbininkus keisti' BLAIVYBĖS IR SVEIKA
progos prisikabinti ir gimnaziją uždaryti, nes
TOS LAIKRAŠTĮ
kai vidaus padėjimas dar nebuvo konsoliduo peilis pakaklėje. Jie žino, nimas. Moterys su vyrais ga- keturkojais Ir kas lietuvių
jiA kaipo katalikiška, tautininkų Vyriausybei
tas. Bet kai prasidėjo stabilizacija, pasi kad krikščionys gali būt vien lesią susieiti tik tam tikrose darbininkų prie jų prisišlieja,
nebuvo pakeliui.
rodė, kad ji visai netinka. Savo laiku p. Vol tik susipratę žmonės, tad dormi torijose paskirtomis Va- tas tuo budu patenka Mask
Švietimo ministerija, matomai, nesupra
demaras griežtai reikalavo, kad buvusis vi kaipo toki jų teorijoms yra landomis. Vedusiems bus už vos vergu. Nenoromis turi
to, ar nenorėjo suprasti, kad kurstydama
drausta atskiriuose kambariuo virsti tamsuoliu, kadir jaus
pavojingiausi.
“Sargyba” duoda populia
mokinius privačiose mokyklose kelti streikus daus reikalų ministeris dėl masinių areštų ir
tųsi susipratusiu.
Pakilo tad- jie griauti krikš se 'poromis gyventi.
kitų
savavališkų
aktų
pasitrauktų,
bet
tas
rių straipsnių iš įvairių mok
prieš vadovybę tikslu, kad galėtų uždaryti
čionybę. Kaip Visose šalyse
Tuose
komunistiniuose Kai-kurie žinovai yra nuo slo sričių, supažindina skaity
jo
reikalavimo
neklausė.
Pulk.
Musteikis,
po

katalikišką privatinę mokyklą, demoralizuo
visais laikais yra juodašim- miestuose gimę kūdikiai tuo monės, kad tas Maskvos au tojus su naujaisiais mokslo
ja besimokinančią jaunuomenę, sėja nepasiti- no Voldemaro manymu, norėjo savotiškai su
čių, taip jų ,yra galybės ir jaus busią paimami į tam tik- tokratų užsimojimas panai laimėjimais ir išradiamis.
kėjimą mokytojais, o galų gale ir pačia vy tvarkyti savivaldybes, — jas paskirti, bet
ne rinkti, — ir savotiškai “suformuoti” šau Rusijoje. Maskvos autokratai ras slaugoves. Paskirtomis kinti krikščionybę išgriovus “Sargyba” .plačiai, rašo
riausybe.
lių sąjungą. Prieš tai jis smarkiai prieši davė jiems laisvės ką tik jie valandomis busią leista moti- šeimynas gali kartais labai sveikatos klausimais, pataria,
To pasėkos aiškios. Streikai plečiasi. Toks
nosi ir vidaus reikalų ministerių buvo pakvie norį daryti tikslu išnaikinti noras savo kūdikius ten lanky- nelaimingai pasibaigti patiems kaip apsisaugoti nuo įvairių
pat streikas iškilo Vilkaviškio “Žiburio”
Darbininkuose ligų, kaip pačiam susirgus pa
gimnazijoj ir Telšių valstybinėj gimnazijoj. tęs sutikti būti Alytaus apskrities viršinin krikščionybę. 1 Tie bolševikų t i. Sulaukę trijų metų kudi- autokratams.
talkininkai .juodašimčiai — kiai busią' perkeliami į abi ir valstiečiuose gali kilti pa sigydyti pailginti gyvenimą...
ką
p.
Aravičių,
bet
iš
tų
derybų
nieko
neišėjo.
Be to ir kitose gimnazijose blokiniai vis laP. Voldemaras taip pat labai piktinosi tai daugiausiai nepriaugliai, kirą miesto dalį. Tenai, gir- giežos liepsna. Dešimtys inihiau užsikrečia streiko ūpu.
“Sargyba” kovoja su įvaiDar prie Voldemaro gimnazijose buvo ’• dėl šaulių sąjungos bute suimtų 2o žmonių miestų atmatos — sudarė di, “specialistai” juos auklė- lionų pavergtų darbininkų ir
riomis dvasios negaliomis ir
organizuojama “Geležinio Vilko” skyriai, | ir Elta, anot jo, tik pranešė,' kad jie su prieškrikščioniškas organizaei šią ligi sukaksiant jiems 7 valstiečių kai griausmingiau
gyvenimo nenormalumais, k.
kurtose jauni mokiniai buvo pratinami prie laikyti asmenybei ištirti, bet nepranešė, už jas ir ėmėsi-ncdoiojo darbo, metus. Po to vaikai busi* per- sia banga gaI; užteRi #nt
jlr štai per. dešimtį metų jų keliami į kitų miesto dalt ir ,iromJ ganjos 2m0nėma kan- a. bedievybe, girtavimu, iš
slapto veikimo, prie teroristinių žygių tauti ką jie sulaikyti.
Baigęs tą su dideliu kartumu pastebėjo: pastangos neatnešė bolševi- tenai išlaikomi ligi 17 metų trvbė gali išsisemti. Nes jie tvirkimu ir t. t.
ninkų partijos naudai. Taigi dabar tie “dvi
“Sargyboje” skaitytojas
kojai vilkai” padeda streiko keliu uždari “Lietuvą dabar vtldo pulk. Musteikis. Bet kams jokių vaisių. Del jų vei- amžiaus. Po to jie grąžinami gyvena ne tam, kad raudonų
randa
įvairių žinių ir apžval
jo
metodai
veda
prie
revoliucijos
”
.
Ikimo
krikščionybės
Rusijoje
atgal
į
komunistinį
miestą
evoliucijos“
nėti privatines katalikų mokyklas ir daryti
jų gauja galėtų jais daryti vi
dar daugiau; sustiprėjo, ,< gyventi kolektiviu gyvenimu. sokius socialistiškas eksperi gų iš mokslo, meno, politikos
Lietuvai žalą.
Snsidųrę su tais nepavyki- Suprantama, vaikai ligi 17 me mentus tikslu pakeisti juos ir visuomenės gyvenimo.
“NEPARTINE PARTIJA” VEIKIA.
Bet, kas gali užtikrinti, kad iš jaunų
mais, Maskvos autokratai at- tų amžiaus bus mokinami tik keturkojais.
“Sargyhos” kaina; metams
dienų pratinami jaunuoliai prie streikų ir
6 lit., pusei metų — 3 lit., 1
Lietuvos tautininkų partijos nariai savo ra<To, kad krikščionybės iš iš socialistiškų
rankvedzių
slapto veikimo, neatsisuks prieš pačią vy
numeris 15c. Užsienyj dvigu
nepartine
ir uei
dėl to
pašaukta —
naikinimui
ir --------------------socialistiskų
teorijų,
kas
Kum lieptu
mie 11
tu paatiuitiu
------ -—— geriausia priemo —
T
---------------------_ _
.
riausybę. Mat, streikai jau ir valstybinėse partiją vadina
Istybę ir tautą. O kad> jų nuomo- nė yra sugriauti šeimynas, ty. bus lygu mulkinimui. Gryž | q
bai brangiau.
valdyti valstybę
mokyklose prasideda.
eitos partijos yra partinės, dėl to pavienį šeimynų gyvenimą, vaikai į komunistinį miestą
IHIRvUL Metiniams skaitytojams duo
Gaila Lietuvos jaunimo, kuris pačios ne, visos kitos
jos prie krašto valdymo jokio balso negali
vyriausybės yra demoralizuojamas.
da priedų “Laimės” kalen
turėti ir dėlto vyriausybė jas persekioja ir ant kelio “nepartyviškai” taatininkų parti Centras ne tik siunčia instrukcijų į savo par dorius ir loterijos bilietas.
KAS DABAR LIETUVĄ VALDO?
jas nori visiškai panaikinti.
' Į jai sukurtai “Ūkininkų Vienybei”, kuri pas- tijos skyrius provincijoj, įvairius aplinkraš
Smarkiausiai yra puolama ir persekio- kuriniu laiku prieš naujus rinkimus, kurie, čius ir cirkuliarus, bet “infoinuoja” ir gy Adresas:
Buvusis ministeris pirmininkas p Vol- jama katalikų Ūkininkų Sąjunga, jos vadai kaip oficiališki pranešimai sako, turės įvyk- vu žodžiu. Progą tokiam sambrūzdžiui davė
“Sargybos” Adm. Kaunas,
demaras priėmė “Vossische Zeitung” ir j į kalėjimą pasodinti. Mat, toji sąjunga stovi ti pavasarį kovo mėnesį pradėjo veikimą. lašinių byla.
Liaudies Namai.
tUuNl MSKATOB KJUNA. Metanu -
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CH. (suraišus). Mano vyras!
P. B. Ar tau patinka?
CH. Ponas Selicour’as?
P. B. Mes manome, kad taip galė
sime tau daug laimės suteikti.
Arba
CH. Labai man malonu iš jūs rankų
gauti vyrą. Bet, miela močiutė, laikysit
Sugebėjimas tapti laimingu.
jūs
mane užsispyrėle. Aš nežinau. Ponas
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
Selicour’as, kurį šiaip aš labai gerbiu,
(Tąsa)
prieš kurį nieko neturiu pasakyti... Aš
IV VEIKSMAS.
nežinau, kaip čia yra... Kai aš pama
Pirma Scena.
nau, kad jis — mano vyras, tai... Tai
savo širdies gilumoje pajuntu tam tik
Ponia Belmontą. Charllotte’a.
P. BELM. Palauk, Charllotte’a! Mu rą...
P. B. Gerai jau! Žinau jau aš tokią
dvi turiva vieną kitą žodelį pasikalbėti,
kol dar svečiai neatėjo, sakyk, mano vai baimę!
ke: kaip tau atrodo ponas Selicour’as?
CH. Ne! Klausykite!
CHAR. Ar man, močiutė?
P. B. Tai malonus, švelnOh moderišP. B. Taip, tau!
kas kuklumas! Žinau tai, tikėk man. Ar
CH. Na, jis man atrodo labai nailo gi aš nebuvau jauna? Be to dar, tokia
nus, švelnus, garbingas vyras.
pora laitai tinku tavo šeimynai. Tai pui
P. B. Labai malonu! Aš dzin ilgiuosi, kus vyrus. Jis visa žino. Turi gerą skomielas gerasis vaikeli, kad turi tokią I nį, geras žinovas... Ir toksai meilingas,
gerą nuomonę apie jį. .Jei tik tėvas ir širdingas draugas. Visi varžosi dėl jo.
aš galėtume tave pakreipti, tai ponas Se- Kad ne jo motina, kuria jis labai susirn
pinęs, tai jis šį vakarą būtų mums parašęs
licour’as tuoj būtų tavo vyras.
Friedrich von SchiUer.

PARAZITAS.

UflRAlIPP’

romancą. Jis viską gali, ir tau jis mokėtą , lėraštį, kuri turiu garbės jums perduoti,
P. B. (į Charllotte’ą). Būtų tave su
visokiuose mažmožiuose įtikti. Girdėt jis
ateina! Jo niekados nereikia laukti! Iš graudinęs, jei būtum mačiusi. Tada aš
galėjau gerai pažinti jo kilnią širdį. Po
tikrųjų, nėra jant lygaus!
nas Selicour’ai, aš dar neskaičiusi jau
ANTRA SCENA.
myliu jūsų romansą.
Selicour'as ir tos pačios.

SEL. Jūs šiandien paprašėt mane
jausmingo, švelnaus eilėraščio! Taigi aš,
poniutė, kaip galėjau, taip parašiau,—
ir štai įteikiu jums!
P. B. Kaip, ponas Selicour’ai? Iš
tikrųjų .jau jūs pabaigėt? Rimtai, aš bi
jojau, kad blogos žinios...
• SEL. Kokios žinios?
P. B. Apie jūs motiną...
SEL. Apie mano motiną! Taip, taip..
Kaip tik aš nesenai gavau iš jos laišką,
kuriame ji man praneša, kad ji, paga
liau...
’
,
P. B. Kad ji gavo 1,000 dolerių... Ge
rai, tai labai aš džiaugiuosi...
SEL. Kitaip ar gi aš būčiau galėjęs
susikaupti? Bet, ačiū Dievui! Dabur nu
sirito akmuo.nuo mano širdie#, ir pirmo
džiaugsmo pagautas aš sukūriau šitą ei-

TRECIA SCENA.

Pirmieji. Narbonne’as.

NARB. Selicour’as čia pat jus! Oi,
oi, miela motin! Jūs jį man atitraukiate
nuo svarbių, reikalingų dalykų. Jis taip
skubiai turi dirbti, o jūs dar apsunkinate
jį nenaudingais reikalais.
P. B., Alano sūnau, ar tu pyksti?
NARB. Kaip gi bus su tuo uždaviniu,
kuris yra toks svarbus ir skubus?
SEL. Jau jis atliktas, teitai!

NARB. Ką, jau baigta?
SEL. Tikėkit man, kad aš nesigailė
jau tam nei laiko nei rūpesnių.
NARB. Bet kaip gi galima?
SEL. Pirmiau buvusios vyriausybės
išnaudojimai dažnai spaudė man širdį.
Aš negalėjau pasitenkinti vien paprastu
'dejavimu. Aš ant popieros išliejau savo
nepasitenkinimą, savo skundus ir page-

planus. Ir tokiu būdu tas darbas,
kurį jūs man patiekėte, jau senai buvo
mano padarytas. Iš tikrųjų, aš būčiau
turėjęs drąsos ir viešai jį paskelbti, jeigu
pati vyriausybė, pagaliau, nebūtų įsiti
kinusi ir jūsų asmeny nebūtų radusi vy
ro, kurs vėl viską gerai sutvarkys. Da
bar atėjo valanda, tuos mano raštus
sunaudoti. Reikėjo tik lapai sutvarkyti, Ą
ką netrukus aš ir pudariau.
P. B. Na, mano sūnau! Aš manau
dabar esi patenkintas. Ponas Selicour’as
išpildė tavo norą, ko tu visai nė netikė
jai. Jis ranka rankon dirba su tavim,
ir judu visur išeinate laimingai...
N. Aš labai džiaugiuosi, kad mudi^
sutinkava. Duokite, ponas Selicour’ai,
aš dar šį vakarą pasiunčiu ši raštą Į
valdžios įstuigą.
SEL. (pats sau). Viskas gerai seka
si. Dabar šalin tą Finnin’ą, kuris stovi
man ant kelio, (garsiai). Ar atleisite man,
ponas von Narbonne’e? Man skaudu tai
pasakyti. Bet aš bijau, kad pono La
Roche’o skundai šį rytą galėjo padaryti
kokį nors įspūdį...
lininio
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Toliau Kalėdinėms dovanodas; 5) išlaidos švietimo, meno, kultūros reikalams; 6) iš« 5) Valstybės turtų ir kapi- 9) Finansų ministerijai —
laidos kulto •reikalams, apima tikybinių organizacijų išlai talų pajamų (miškų, vertybės 138 mil. lt.; 1928 m. — 49 mil. ms tinka gintariniai daiktai
1918 — 1928
kymo ir šelpimo išlaidas; 7) išlaidos socijaliniam aprūpini popierių, valst. turtų nuomos) lt.; 1927 m. — 29 mil. litų.
Hš Lietuvos. Tokių daiktų
mui, apima socijalės apsaugos organų išlaikymą, valstybės arti 42 mil. lt.; 1927 m
10) Žemės Ūkio minfeteri-/‘draugo” ofise randasi dideparamą
kariškiams,
valstybės
tarnautojams
ir
pasižymėju

KNYGOS APIE 1929 METŲ BIUDŽETĄ.
29 mil. lt. 1928 m. — 35 mil. ijaį _ 30 mil. jt.; 1928 111. — Jis pasirinkimas.
siems visuomenės veikėjams ir labdaringų įstaigų ir prie-;
'A
I. Leidinio pobūdis.
4.) mil. lt.; 1927 111.
31 mil. j y(ų primename, kad turime
glaudų
išlaikymą;
8)
išlaidos
sveikatos
reikalams,
npiidn
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos knygos apie 1929 mo
........
,
. L
. , .
.
b) Iš atsiteisimų sn valsty- lt.
! įvairių religinių daiktų
naskolu ->r-itų valstybės biudžetų. Knygos susideda iš 4 dalių: I-ji dalis samtarijos ir higienos propagandą, maisto, gėralų ir vaistų
11) Švietimo ministerijai —i gražių rožančių, maldaknygių
beturčių ir bepročių gydymą, kovą su epidemijomis,! . . . .,
-i n
paaiškinamasis raštas, II-ji dalis — biudžetas išreikštas dia gamybą,
ligonių laikymą ir visų reikalingų medžiagų įsigijimą ir t. t.; /’1""10' ° su. ^use 1111 ’
37 mil. lt.; 1928 m. — 35 mil. .lietuvių ir anglų kalbose, kry
gramomis, IlI-ji dalis — valstybės biudžeto Ibendrosios pa
9) išlaidos teismo organams ir suimtųjų namams; 10) išlai- ^927 m.
arti •> mil. lt., 192S lt.; 1927 111. — 31 Mil. litų.
žių, medalikėlių ir tt.
lyginamosios lentelės ir IV-ji dalis respublikos prezidentū
m. — apie tiek pat.
dos
valstybinei
policijai;
11)!
išlaidos
susisiekimo
reikalams,
12)
Teisingumo
ministerijai
ros, seimo, ministerių kabineto, valstybės tarybos, Klaipė
Su visais šios rųšies pirki
7) Iš įvairių kitokių paja — K) mil. lt.: 1928 . — 9,dos krašto gubematūros, valstybės kontrolės ir visų 8-ių 12) išlaidos krašto apsaugai; 13) išlaidos valstybės pasiža
prašome kreiptis į
mų (baudos, už valdžios spau 800,000 lt.; 1927 m. — 8,350,- niais
ministerijų pajlamų ir išlaidų sąmatos 1929 metams. Visas dėjimams, apima vidaus ir užsienio paskolų realizavimą, iš
“Draugo” ofisą.
|| leidinys turi 1015 puslapių ir yra išleistas 9 atskiromis bro pirkimo ir palūkanų mokėjimo išlaidas; 14) išlaidos kredito dinius, pensijų fondo ir kt.) 000 lt.
šiūromis. Į-ji' apima I, II ir III dalis, II-ji — respublikos reikalams, apima valstybės išduodamas paskolas savivaldy 9 mil. lt., 1927 m. — 10 mil. 13) Susisiekimo ministerijai
mi,
prezidentūrps, seimo, ministerijų kabineto, valstybės tarybos, bėms, kredito įstaigoms, įvairioms organizacijoms, viešųjų lt. Ir 1928 m. apie tiek pat. _ w mi, „ . ]92g _
darbų
ir
koperatyvų
finansavimą,
bažnyčių,
mokyklų
ir
gy

Išlaidų 1930 111. atskiromis
Klaipėdos krašto gubematūros, valstybės kontrolės ir kraš
1927 111. 57 mil. litų.
venamųjų
namų
statybą;
15)
išlaidos
vertybės
ženklams,
api

radybomis numatoma:
to apsaugos m-jos 1929 metų pajamų ir išlaidų sąmatų; IlI-ji
- - vidaus reikalų m-jos sąmatų, IV — finansų m-jos, V —■ ma pašto ženklus, vekselius, pasų blankų, konsularinių, žy 1) Respublikos prezidentu-, 14) Užsienio reikalų minisžemės ūkio m-jos, VI — švietimo m-jos, VII — teisingumo minių ženklų, banderolių gaminimą; 16) išlaidos diploma lai 300,000 lt., 1928 m. buvo i teri-’ai “ 5 lhiL lt; 1928 n1, “
m-jos, VIII — susisiekimo m-jos ir IX — užsienio reikalų tiniams valstybės atstovavimui užsieniuose ir 17) išlaidos 295,000 lt., 1927 m. — 209,- 4 su Puse nuk lt; 1927 rn’ ~
Muzikos Lankykite
4
su
puse
mil.
lt.
ministerijos. Toks išleidimas atskiromis brošiūromis yra la žemės reformai ir žemėtvarkai.
Ta nauja, išlaidų klasifikacija suskirstytai 17 skyrių, tu 000 lt.
bai patogus, nes kam reikės studijuoti atskiros m-jos są
.2) Seimui — 500,000 lt.,
mata, tam nereikės viartyti viso milžiniško leidinio, kurį ri G8 paragrafus, 225 straipsnius ir 146 punktus arba rai
1928 m. — 222,000 lt., 1927 m.
sudaro visos knygos apie biudžetą, o kam tokios knygos des. Kitų valstybių, pav. Prancūzijos, išlaidų sąmata turi
—x 675,000 lt.
vis dėlto busi reikalingos, tas lertgvai visas 9 brošiūras gali daugiau 1000 paragrafų.
Tokia išlaidų klasifikacija turi didelės reikšmės biudže-lo
-^*n*sbiių
Kabinetui Kalėdos jau visai netoli ir
sujungti j vieną leidinį.
tui: ji palengvina išlaidų vykdymo kontrolę, suvaržo kredito
^., 192S m. 3,600. tos malonios šventės ženklai
Palyginę 1929 metų biudžeto knygas su pirmesniųjų me
000
lt,
1927
m. - 3,114,000 matomi ir ūpas jaučiamas vi
tų tos rūšies knygomis, matome didelį skir.tumą. šiose kny valdytojus naudoti išlaidas ne tam, kam jos buvo skirtos; ji
litų.
sur.
gose visai naujas (Dalykas yra diagramos, kurios labai vaiz- padeda biudžeto tyrinėjimą ir pagaliau statistiką.
KRAUTUVES
4
4)
Valstybės
Tarybai
—
Žmonės
pakilaus
.
kalėdinio
’džiai ir suglaustai parodo atskirų biudžetų pozicijų dydį per
(Daugiau bus).
300,000 lt., 1928 m. — 52,000 ūpo pagauti sveikina artimuo
paskutiniuosius keturius metus. Valstybės biudžeto palygina
lt.
mosios lentelės sutrauktos į vieną vietą ir daug geriau su
sius per šražias pritaikintas
Hemlock 8400
tvarkytos, kaip kitų metų biudžeto projektų knygose, kur
5) Klaipėdos krašto guber- atvirutės ir teikia vieni ki
jos buvo išmėtytos po atskiras knygų dalis. Visai naujai
natūrai 400,000 lt., 1928 m. liems dovanų. Šie kalėdiniai'
biudžeto pozicijų kitėjimui parodyti įvesti indeksai, kurių
Lafayette 3171
1930 metų biudžeto projek 2) Iš netiesioginių mokes 334,000 lt., 1927 m. — 338,- papročiai yra geri, sveikini- j
kitų metų biudžeto knygose visai nebuvo. Bet kas svarbiau
000
lt.
mai
ir
dovanos
yra
geras
tas, finansų ministerio patvir čių (muitų akcizų) tikisi gau
sia, tai 1929 metų (biudžeto įvesta nauja pajamų ir išlaidų
6) Valstybės Kontrolei — daiktas.
patobulinta klasifikacija, kurios įvedinimas privertė sulig tintas, dabar jau yra ministe ti 62J/2 mil. litų; 1927 m. ga
vo 68,/2 mil., 1928 m. — 76 1,300,000 lt., 1928 m. — 1,- Savo skaitytojams ir rėmė
jos perrašyti 1927 ir 1928 metų biudžeto sumas ir dėl to rių kabinete.
225,000 lt.. 1927 m. — 1,109,- jams primename, jog “Drau
Šiems, 1929 metams, biudže mil. litų.
užtraukė ir patį knygos pasirodymą.
go” ofise turime įvairių grate buvo numatyta 259,966,Monopolių .pajamų (deg-p00 litu.
2. Nauja klasifikacija.
193 lt. pajamų ir tiek pat iš- tinęs ir kortų monopolių) 40 7) Krašto Apsaugos minis- žiu kalėdinių atvirukų. Visus j
Af
Valstybės) biudžetas kaip' ir visur, taip ir pas mus turi laidų. Ateinantiems metams iš j milijonų; 1927 m. gavo 42 terijai — 42 su puse mil. lt.,' kviečiame atsilankyti ir pasidvi pagrindines skiltis; pajamas ir išlaidas, suskirstytas' į viso numatyta 265 mil. paja- niįi 3928 m. 44 mil. litų.
1928 m. — 48 mil. lt., 1927 pirkti.
skyrius ir atskiras pozicijas. Galiojęs iki šiol iš pirmesnių mų ir išlaidų; vadinasi, 5 mil.
Pilnas rinkinis Kalėdinių
į Kalėdinėms dovanoms tin4) Valstybės įriionių paja m. — 40 mil. lt.
metų pajamų suskirstymas turėjo 9 skyrius; 1) tiesiogi daugiau.
mų (pašto, telegrafo, telefo 8) Vidaus reikalų ministe- ka Seros knygos. “Draugo” Lietuviškų ir kitatautiškų
niai mokesčiai, 2) netiesioginiai mokesčiai, 3) papildomieji
Vyriausybė tuos 265 milijo no, geležinkelių) 56 mil. lt.) rijai — 25 mil. lt., 1928 m. — ofi?e tokhl knySlJ Tra Sausus rekordų ir volelių dėl pimokesčiai, 4) rinkliavos, 5) (.valstybės įmonių pajamos, 6)
nus litų numatoi surinkti iš 1927 m. 51 mil.,’ 1928 m. — 23 mif. lt.,“® m. — 22 mil. pasirinkimas. Visiems skait įama„,;iA
valstybės turto ir kapitalo pajamos, 7) iš žemės tvarkymo,
lį.
[tytojams yra išsiuntinėtas
541/0 mil. lt.
8) atsiteisimas su valstybės iždu ir 9) nepaprastosios pa tokių šaltinių:
1)
Iš
tiesioginių
mokesčių
_________________________
“Draugo” knygyno katalogas
laiki mos. Įsigilinus į šį suskirstymą galima buvo pastebėti, ja
ir iš jo galima rasti patinka
me kai kurių netikslumų: pav. neaišku buvo kas yra “pa- Į (žemes, turto, pelno ir k.)
l
mų knygų dovanoms. Pavyz
pildomieji mokesčiai”/ir tas, kas į tą skyrių buv oįrašyta,v gauti 34 mil. litų; 1927 m. toncatitiko pavadinimui, Ne visai aiškus buvo ir 7-sis sky-Į kių uat mokesčių gavo 36 mil. Į
džiui Kalėdų laikui tinka
Išėjo
Iš
Spaudos
Nauja
rius “pajamos iš žemės tvarkymo” kaip paprastosios paja-, lt., 1928 m. — 22 milijonus.
knyga ‘*Ben Hur”, kuri kaip
4ŽZ
- -j
mos, turint gretū “nepaprastųjų pajamų” skyrių. Del to
•
---- ■
į sykis yra puiki apysaka iš
s?
<
Knyga:
fe
pajamų suskirstymas 1929 metų biudžeto finansų ministe
, Kristaus laikų gyvenimo. Kai
z#
PILNAS
EGZAMINAS
rijos yrą, pakeistas taip: 1) tiesioginiai mokesčiai, 2) netie
na tik $1.50. Dovanoms tinka!
15.00 TIKTAI $5.00
sioginiai mokesčiai, 3) rinkliavos, 4) monopolių pajamos,
V
'puošnus Lietuvos Albumas,
specialistas
5) valstybės įmonių pajamos, 6) Valstybės turto ir kapitalo
tm*i
nenusiminkit, bet eikit
kuris seniau kainavo $5.00,'
pajamos, 7) atsiteisimas su valstybės iždu, 8) įvairios ,pa pas tikra speclaJlsta. ne pee koki
o dabar tik $2.50. Tinka tam
Tlkree specialistas, ar
— Parašė —
jamos ir 9) nepaprastosios pajamos. Kaip matome, seno nepetyrėll.
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
pat tikslui prof. kun. P. Bu
sios nomenklatūros 3-sis ir 7-sis skyriai visai panaikinti. Jums kenkia, ar kur skauda, bst
KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
pasakys pats. po pilno ttagsamlčio 29-tas Eucharistinis Kon-|
Buvusios 3-me skyriuje žyminio, vekselių ir teismo mokes narlmo. Jųa sutaupysit laikų Ir
Daugeli*
kitų daktarų
gresas, kaina $1.50 ir $1.00, Į
Taipgi
čių pajamos liko perkeltos Į dabartinį 3-čiąjį rinkliavų sky pinigus.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
negalėjo pagelbėt Juma dėlto, kad
kun.
Vaitukaičio
Kelionė
po
t
Reprezentuojame
rių, o bendrųjų pajamų mokesčių įplaukos liko įtrauktos į Jla neturi reikalingo patyrimo, ansinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
žmogaus kenksmingumų.
tiesioginių mokesčių 1-jį skyrių. Panaikinus skyrių “iš že radymui
Europą,
kaina
$1.50,
kun.
1
Visą
Eilę
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
Mano Kadlo — Boopa — Raggt
mės tvarkymo,” to skyriaus pajamos perkeltos į nepapras X-Kay Roentgeno Aparatas ir rtbendrąsias priemones tobulėti.
Pauliuko Kelionės Įspūdžiai,
R. C. A. RADIOLIŲ
tiikaa bakteriologlžkae agsaminatąsias pajamas, kur jos iš esmės priklauso. Monopolių paja vlmaa kraujo atidengs man Jūsų
kaina $3.00, kun. Dr. Matulai-'
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
ATWATER KENT
mos, buvusios iki šiol netiesioginiuose mokesčiuose, išskir tikras negeroves, ir Jeigu ai pa
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
čio Kristaus Patarimo Keliais'
MAJESTIC
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
tos į atskirą 4-jį skyrių. Įvairios pajamos, įrašinėjamos iki Ir gyvumas sugryl Jums taip kaip
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
kaina $1.00.
ZENITH
pirmiau. Jeigu kenčiat nne
šiol į skyrių “atsiteisimas su valstybės iždu” taip plat Iš buvo
gaus
būdą,
temperamentus,
pašaukimus
etc.
Tre

Ugų skilvio. Barnų, lakatų, etos,
VICTOR
skirtos į atskirą 8-jį skyrių, į kurį įrašomos visos baudos, kraujo, nervų. tirdlea, renmatlečioje
dalyje
yra
nurodyta
dvylika
tobulinimosi
FADA
mo. kirminų, uždegimo žarnų. sil
uždedamos už nusikaltimus mokesčių įstatymams.
priemonių.
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
KTMBAL RADIOS ir
kia
ulaiaan ėjusia.
įsigerėjusių,
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
Išlaidų suskirstymas iki šiol buvo tik formalinis, tai yra ebronlikų ilgų. kurt nepasidavė
KIMBALL PIJANŲ
APSAUGO
net gabiam lelmynoe gydytojui,
aptaisais.
KAINA
VIENAS
DOLERIS.
sulig ministerijų. Toks išlaidų suskirstymas iš vienos pusės peatldėliokft
neatėle pas mane.
DRABVUTg
Prieinamiausios kainos ir iš
Rašykite:
buvo pateisinamas, nes |kiekvienas ministeris kaip ir atsto
DR. J. X. ZAREMBA
Makšty mas Lnrrea:
lygos. Tarnauja patyrę ir
vauja atskirai savo kreditus, dėl to yra naudinga, jei šie
BPECIALISTAS
Apsaugo nuo kandžių nemandagus žmones.
“DRAUGO” KNYGYNAS
Inėjimas Romas 1111
ska..blamus drabužius, kau
parodyti vienoj vietoj. Tačiau toks ministerijalinis išlaidų
»• W. JACKSON BOULEVARD
rus, rakandus.
Krautuvės atviros kas va
suskirstymas turi ir savo trūkiuąų; jie neduoda aiškaus vtaizArti State Gatvės
2334
So.
Oakley
Avė.
Plovimas Larrexu •
Ofiso Valandos: Nno II ryto iki
karą ir Nedėldieniais nuo
do kiek kuriam tikslui per visą sąmatą yra išlaidų skirta, 1 po pietų. Vakarais nno I iki T
Apsaugo
nuo kandžių
10 valandos ryto iki 4 va
Nedėliomis nno II ryto iki 1
plaunamus vilnonius.
apsunkina apžvalgą vienodų išlaidų, pav. švietimo, nes šios
Chicago, III.
po pistų.
landai po pietų.
rūšies išlaidos yra išmėtytos po atskirų ministerijų sąma
tas, todėl sunku yra apskaičiuoti, kiek yra išleidžiama admi
nistracijos išlaikymui, susisiekimui, melioracijai ir t. t., o
Flshot
neturint tų apskaičiavimų sunku orijentuotis ar tiksliai
daromos išlaidos. Del to 1929 metų biudžete ir išlaidos yra
ę C-tJ KAVVKIiiS 'M' COiiE.^
'Sės- fcuc
.5 \ -4
vAupcr- vooar,
AMO |M
|
roti
O-U
ovO
VC*-**
GOSh
Q«JlT
VA
Lk.Aoc.a or mt
suskirstytos į 17 skyrių sulig reikalų esmės, kuriems jos
4om- vb
■ • tę tvtoc.
C&HC. TO itl XO<J JŽ
-.coo
eAfit
ro
vo Puycr-i our’
Vott ’-Af-O
f* •
yra skiriamos. Tie skyriai yra toki: 1) bendrosios valdymo
it
—
~r
iMi
’
O
E.ssioAJ
W>rs
išlaidos, jos apima valstybės įstfaigų personalo išlaikymą,
e.*eirgME>»v|
r
.jo suvartojamas reikmenis, medžiagą, turimą įstaigose tur
auu MoorP'
tą ir t. t., 2) išlaidos žemės ūkiui, apima visas* išlaidas gy
■>
vulininkystės, pienininkystės, agronomijos, melioracijos, že
mės ūkio statybai ir kitoms |ūkio šakoms kelti; 3) išlaidos
miškų ūkiui, apima miškų ūkio tvarkymo ir apsaugos išlai
das, žuvį) ir durpynų ūkio išlaikymą, savivaldybėms mokes
> K
čius už miškų žemes ir pievas; 4) išlaidos monopoliams,
f b
apima monopolių personalo išlaikymą, jo reikmenų, turto i
įgyjimą ir laikymą, žalio ir valyto spirito pirkimą, denaturavimą, indų pirkimą, transportą ir pelno, mokesčių išlaiiL
CARTOOM
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- — CO H _V 1_
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Pirmadienis, Gruod. 16, 1929
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dums pasiusta laiškeliai, pru-Anglijus artistas George Ar-j
šaut prisidėti prie sustatymo lias. Disraeli yra buvęs Ang
bendro surašo tų asmenų, ku lijos garsus diplomatas.
rie turi būti paminėti šiame United Artists Teatre tebei
žodyne. Gi tų asmenų, gerb.’vi na “Three Live Ghosts.”
suomenės vadų ir rašytojų, , Oriental Teatre eina “Tootkurie nors asmeniniai ar per j lights and Tools.”
laiškus nepakviesti, bet galėitų naudingai pasitarnauti šia
me reikale, šiuo širdingai pra
šoma prisidėti prie šio darbo.;
Jei per neapsižiūrėjimų ir ar
apsileidimų vertas asmuo ne
pateks žodynan — nukentės
STANISLOVAS
pati istorija, nukentės mūsų
FEIZA
pačių garbė. Taigi, be pasidi
Mirė Gruodžio 14, 1929 4 A.M.
džiavimo visus prašau į dar
vai. 10 metų lr 6 įnėn. amž.
bų.
A. a. Stanislovas Feiza gimė

LIETUVIAI AMERIKOJE

ginienė, o kitų vardu nesuži
nojau. Keikia tikėtis nepapras
tų darbų, nes čia didelės jė
Trumpos Žinelės.
gos yra ir jau rengias prie
Lupkr. 28 d. Šv. Jurgio baž teatro.
Liūdna.
nyčioj įvyko iškilmingos ves
tuvės. Gerai žinomas S. Ba- Ir mums priseina liūdėti, nes
ranauskas susituokė su p-lė geros narės id-ealistės ir Šv.
M. Skuodžiūtė. Kun M. Ku- Onos narės, didelės veikėjos’
liavas davė šliubų. Didysis bei scenos mylėtojos, kaip p.
altorius ir takas Į altorių bu- V. Kančienė nuo pavasario
Vo išrėdytas gyvomis gėlėmis negaluoja ir daktarai priski-!
ir painiomis. Per mišias art. rin jai goiterio operaci
.y
ją. Čižauskiene giedojo solo,'jų. P- Sirtautienė ir-gi buvo
••*
taipgi ir duetų su muz. Či- operacijoj, ir jau, ačiū Die- j
Stager, 111.
S. Ž. R. C. Pirmininkas.
žausku. Vestuvių puota buvo vui, pervažiavo namo. VeliPaliko dideliame nuliudime
114 Springarden Street,
lietuvių svetainėj, kur dalvva-'jmn joms greitai pasveikti,
įz
tėvus Ir du broliu — Antanų,
'"
• ....
ir Jonų. ir gimines.
Kaston, Pa.
vo skaitlingas burvs svečių. J nes dideli darbai laukia.
Kūnas pašarvotas 3301 W.
P-nia Ruth Hanna AAcCormick, Suv. Valstijų kongreso narė, Chicagos ateivių
Narė.
Potomec ave., Phone Spaulding
Tų pačių dienų 10 vai. ry- 1
9207.
merginų būrelyje. Merginos tautiškuose rūbuose pasipuošusios. Jų tarpe yra lietuvaitė
“Bunco Party'.’
to buvo laidotuvės a. a. M.
BALABAN & KATZ
Laidotuvės jvyks Antradieny,
Maldos Apaštalystės draugi 1į p-lė Valerija česnaitė. Chicagos ateivių spaudos organizacija p-niai McCormick buProkopo, žinomo lietuvių bizgruodžio 17. 1929. Iš namų 8
jVO surengę bankietą praeitą sekmadienį La Šalie hotelyje.
TEATRAI
•
vai. bus atlydėtas j Sv. Mykolo
nerio, kuris paliko žmonų Vio ja rengia šių pramogėlę para
par. bažnyčią. Kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
rardville, 10 Maiseville, 11 Primrose, 44 Preaston Ilill, lapo. Su statistinių žinių tei
letą ir tris Šimelius. .A. a. pijos naudai, gruodžio 17
sielą. Po paamldų bus nulydė
Chicagos Teatre rodoma
Mykolas buvo pavyzdingas I'parap. svetainėj. Nariai gal- i
tas j šv. Kazimiero kapines.
Carinei, 12 Sliamokin, 45 Keading, 40 Ransliaw, 47 singumu sujungta mūsų išei “The Kiss,” kur dalyvauja
Nuoširdžiai kviečiame visus
katalikas. Visa Šv. Jurgio 'as suka, kad tik pi a lenkus įaipgi jr ju rajonuose esan- Reinerton, 48 Sliaft, 49 Seltzer vijos ir Tautos garbė. Net garsi artistė Greta Garbo.
gimines, draugus ir pažystamus
parapija liūdi netekus gero kitas dr-jas. Kūpinasi geriau-.(-.ias sekal,įias koio„ijukes; City, 50 Scliuvlkill llaven, 51 mažiausia kolonijukė bus Įra Roosevelt Teatre telieina
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Broliai h- Gi
parapijono ir stambaus au- .s*U dovanų sugaudyti ir dau-įj Atlas, 2 Ashland, 3 Al Sclioentosvn, 52 Silver Creek, šyta bendroje statistikoje.
minūs.
“Romance of the Rio gran
iotojo.
j giausia
tikietų išparduoti.į leJltown, 4 Bruckton, 5 Beth- 33 Slaptoįvn, 54 St. Nickles, Lietuvos Žymesnybių Žodyno de.”
laidotuvėms patarnauja gra
borius S. D. Lachavicz,
Graborius A. Jokubauskas Kun. A. Kruša, šios draugijos 'lehem> G Bloomsburg, 7 Boston 55 No. 3 50 Tuscarora, 57 j
Reikalų.
McVickers Teatre eina “Dis
Telfa. 2515.
, Cllmbokl> 10 Centrelia, Tower City, 58 Turkey, 59 j Numatytiems visuomenės va raeli,” kur dalyvauja garsus
mandagiai patarnavo laidotu pini.., ir smarkiai darbuojas., R
Kūne
atsilankys, tikrai n Connertown, 12'Catavįssa, Tarentum, 60 West View, 61 į
vėms.
džiaugsis.
i 13 Duneot, 14 Five Points, 15 Williamstown. (Visos Penna uuįįHįįįinįįįnįįįiįįUiiniiihnniimHnhnniiHUiHhBhhimu
Narė. |Graytown, 16 Gilberton, 17 valstijos).
Per paskutines dvi savai
tes parapijos svetainėj buvo
! llomesville, 18 Jonestown, 19 Iš šių kolonijų tvarkytojų
bazaras. Nors oras visų lai
įKulp, 20 Kaska AVilliam, 21 negalime surasti iose koloni-!
kų buvo nekoks, vienok žmo
ĮKulpmont, 22 Landingville, 23 kėse: 1 Duneot, 2 Five Points,
nės skaitlingai lankėsi. Tiki
į Post Creekj 24 Lanagens, 25 Į 3 Grayto\vn 4 Jonestown, 5
mės gražaus pelno.
į Locust Dale, 26 Locust Gap, Mill Creek, 6 Mt. Caffe, 7 Pal
Kiekvieno visuomenės veikė 27 Mary I). 28 Martin, 29 Mill merton, 8 Ranshaw, 9 Rei
Visų tautų vakaras įvyko
garbės pareiga yra daly- Creek, 36 Meelianicsville, 31 nerton, lt) Tarentum, 11 M est
vidurmiesty, lapkr. 23 d. vauti visuomenės darbe. Tik į Middleport, 32 Minerville, 33 View.
Žmonių atsilankė keli tuks-! visuomenė per savo vadus te-iMt. Caffe, 34 Maple Hills,
Kuris iš šio straipsnio skai
tančiai, bet lietuvių, be ko-.gjjį tiksliai atlikti visuomenę Midvallv, 36 McAdoo, 37 Os- tytojų lųųj malonus pirmas at:
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kų
misijos, buvo tik trylika. A-, iie£įan£ius svarbius ir dide-įceola Mills, 38 Palo Alto, 39 siliepti ir prisiimti brangios
pie tų vakarų iš anksto buvo' liūs darbus.
į Port Carbon, 40 Pottsville, 41 kolonijos' tvarkytojo pareigas,
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
garsinama laisvamanių laik Surinktų statistinių žinių Pal merton. 42 Paulars, 42 to vardas pateks ant istorijos
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai
raščiuose. Bet katalikų laik patikrinimas pradedama. Pir
raščiuose nieko nebuvo garsi mas dalykas, į kurį prašoma
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvų, kad gau
nama. Visos tautos pasirodė atsižvelgti: pasižiūrėk, ar ta-Į
su gražia programa, bet lietu vo kolonija įtraukta bendron '
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugų”.
vių visai nebuvo. Vieni sako, registracijos knygon. Ar ko-i
kad rengiant tų vakarų dau lonija, kurioje pats gyveni,,
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
giau rūpėjo asmeninė garbė, bus paminėta istorijoje? Pa 1
čekiais ir telergamomis.
negu kėlimas tautos vardo. tikrink... Pranešk Centrui!
Nežinia, delko lietuviai taip
Antro Rajono Kolonijos.
prastai šį kartų pasirodė.
Šis rajonas apima 12 lietu
Iš Stoties
Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai.
vių parapijų ribas: 1 SlienanVisi parapijonys liūdi, kad dopb, 2 Tamaųua, 3 Coaldale,
W. C. F. L« 1230 Kiiocycles
ryto iki 8 vai. vakare.
mus apleidžia visu mylimas 4 New Philadelphia, 5 MiNuo 1 iki 2 po pietų
ir didžiai gerbiamas kun. M. nersville, 6 St. Clare, 7 FrackKuliavas, kuris paskirtas į ville, 8 Mahanoy City, 9 GiYoungstown Oliio užimti kun.
A. Karužiškio vietų. Kun.
Iš Stoties
Relieve
Coughs,
Colds,
Karužiškis paskirtas klebonu
W. H. F. C. 1420 KĖiocycles
Headache, Rheumatism
naujoj lietuvių parapijoj Cleand All Aches and Pains
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
yelande.
2334 So. Oakley Avenue,
with
Chicago, DI
Šiuos Programus Rengia

, CLEVELAND, OHIO.

STATISTINIŲ ŽINIŲ
RINKIMAS,

*• į

Kalėdos Netoli!

LIETUVIŲ VALANDA

DRAUGAS PUB. CO.

B0SE1ANB, ILL
Ldealistės sparčiai auga.

Šioj parapijoj labai daug
visokių draugijų ir visos gana i
gražiai gyvuoja, veikia, kad
tik kita kitų veikime ^-pfalen
ktų.
Nepersenai susitvėrė mote
rų mergaičių lietuvių kat. idealisčių meno kliubas. Ro
dos, tik antri metai, o kiek
jau turi rinktiniausių narių
— jaunų, t energingų mergai
čių ir moterų.
ši idealisčių draugija, ga
lima sakyti, yra tikra žodžio
prasme meno kliubas, nes
daugumoje mylinčios scenų ir
dainos menų, kaip tai mūsų
lakštutė p-lė T. Končevičiutė
ir kitos, o praeitame susirin
kime įsirašė p. Vaicekauskie
nė, p. Lauraitienė, p. K. Bud-

BUDRIK,
All drulftiat,—35c and 46a (ars and lubea.
Children'a Mualerole (milder fono) J5e.

3417-21 So. Halsted Street

Bctter than a Mustard Plaster

Telefonas Boulevard 4705

COMEO«,7QOT CUT M
S'OOfi MEAVV U IT TEPS,
t'LL STAND'EM OM
TTHEIR HEADS - OI G
SMOKE-8AIL BAXTEC
(S IKOTHE eOK.'T’OAS'

s/1 •< 'ffimutuifiunnnifuiuinnminmiiiumninHuntmummuf

Heroes Are Mot Apprecžated.

TUBBY

T

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Orl.eo1-/'. \WHAT A
HVtfCIAKSEB OF A
CATCU - T HAT OME

TA G OAJ rr
--------- r

j

eiGHT OVERTH* PAM,
STRIKE THREE.
'VER Oirr!‘

ę,T(CK AMOTHEQ 8ATTEQ
OP THERE AM' VAJATCH
OLE SHARP-SHOOTEO
8AXTEB MOVO'IM

—----------

C

_________

r

GAMĖS OVEB,
STRGCK EM ALL OOT.
THEV DlDM’TGETA
HIT OQ

ROM OTFA

ME-TMAT'S HO^Al
I DO VT !
T

ALL&teurr! ALlBlCBT'
IF VOO TRINK MOfcE
OF A LOTTA OLE
CABSACES TRAN tolKJ^IN
THE W0QLD SEQ\ES
l VNOULDM T STAY (N
C^TjOUO OLE

1

PivnSadnmis, (iruocL 16, 1929

chicagoje

<<^'r

O R X e QX B

, ŠV. K. ftittB. RĖMĖJU DARBUOTE

B

Ru Tei. Mldiray 6612

Telefonai Boulevard 1*1*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1718-0261
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
lr Ketvergais vakare
Ofiso Valandos; 9 Iki II, 1 Iki
dieną, lr 6:20 Iki 1:20 vakare

Ofiso Tel. Vlctory 2(87

Ot. Ir Res. Tel. Hemlock 3376
Bet kur čia kiekvienų gera
persekioja katalikiškas moky ŠV. K. A. R. DR-JOS 2-ROJO
TIES PAREIŠKIMAS.
SKYRIAUS DARBUOTA.
darį suminėsi. Jų, ačiū Die
klas, jas uždaro, naikina ka
talikų ekonomines organizaei-----------vui, šimtus turime.
A. L. R. K. Federacijos Ap jas, primesdami jų vadams Bridgeport. — 6v. Kazimie2128 S. HALSTED STREET
Štai, maždaug, sąrašas au1 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Antras ofisas lr Rezidencija
skritys, atstovaudamas didžiau nebuvusias kaltes, sudarę par- ro Akademijos Rėmėjų Dr-jos kojusių gražias ir brangias Kea tel. Van Buren 6868
6(04 S. AKTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Cbicago. IU.
sios lietuvių kolonijos organi tinį karininkų teismų, smerkia 2 skyrius didelius žingsniais dovanas bazarui (suminėsiu 1
Ofiso Vai. Nuo 2-12 rytais: nuo 7-2
▼ak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
zuotus lietuvius katalikus, ilgiems metams į sunkių dar- žengiu pirmyn. Naujų narių vardus, kad visuomenė žino-i
piet: Utam. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
kreipiasi į plačių' Amerikos bų kalėjimą katalikų veikėjus, nuolat įsirašo.
tų mūsų duosnius žmones): Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visuomenę sekančiu reikalu:
— taigi A. L. K. Federacijos Ponia M. Tamanauskienė kp. M. Pikturman, Račiūnas, | 8ulte 106 1576 Mllwaukce Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Brunsirick 6424
Republlo 8666
Tel. Canal 6766
Reliable
Lietuvos tautininkų parti- Chicagos Apskritys šaukiasi sumušė rekordų prirašinėjime
_
______ Dep’t tSore VaičeOfisas
2403
W.
63
Street
jos valdžia, nors iškilminguo- • į visas Amerikos lietuvių ka- naujų narių; “to date” jinai kauskienė, B. Naugžemienė, IkaS^NedMoL^nJo’i įk^iTij
Kertė So. Wentern Avenne
ju aktu — konkordatu — talikų‘organizacijas:
Tel. Prospect 1028
prirašė 40 naujų rėmėjų ir tai M. Tamanauskienė, Ant. Nau-jpo pletų‘
Rezidencija 2351 So. Leavitt St.
pasižadėjo Šventajam Tėvui,
Protestuokime prieš tauti- ja ne visos. Tik Il-me Seime sedienė, Vyšniauskienė, TriliGYDYTOJAS.
Tel. Canal 2320
Canal UIS
CHIRURGAS
Lietuvos katalikams ir pasau ninku partijos valdžios per sužinosim, kiek viso musų kauskienė, Masalskienė, M. Ofiso Tel.
| Valandos: 2-4 po pietų lr 7-2 ▼. ▼.
Namų Tel. Lafayette •tat
Nedelįoj
pagal
susitarimą
IR 0BSTETRIKA8
liui nepersekioti katalikų ir sekiojimus nekaltų katalikų gerb. darbuotoja pritraukė Silverman, S. P. Mažeika, Mrs.
I
Gydo stalgias lr chroniškas ligas
jų organizacijų Lietuvoje, ne veikėjų.
skyriun naujų rėmėjų.
Moore, J. Murdock, P. Petter▼yru, moterų lr vaikų
Ofiso Tel. Vlctory 6898
žiūrint to, tautininkų parti Kadangi nukentėjusių eilės Įvykusiame “5 metų’’ ba- son, O. Stankienė, B. MajausRezidencijos Tel. Drezel 9191
DARO OPERACIJAS
OFI8A8
jos žmonės, kurie Lietuvoje kasdien didėja, kuriame jiems zare šv. Kazimiero Auditoriu- kienė, D. Nausėdienė, Louis
Ligonius priima kasdieną nuo
sudaro nykių mažumų, netei šelpti fondų, pirmieji į jį dė me, Bridgeporto rėmėjų sky- Maukus, Beck’s Dep’t Store, 1900 S. HALSTED STREET
pietų iki 8 vaL vakaro.
(
NARAI:
Nedėliomis lr seredomls tik
sėtu būdu valdydami brangių dami $25.00 ir raginame visus rjus įr_gį sumušė rekordą, t. P. Morgan, M. Beinar, Miss
Iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4193 ARCHER AVĖ.
Tėvynę, kurios Nepriklauso Amerikos Lietuvius prie to y. .daugiausiai bazane pelno Mooh, Mrs. Sloan Teter Slioe |Į
Specialistas Moteriškų. VyrlSltų
Ofisas ir Laboratorija
Vaikų ir visų chroniškų ligų
mybės atgavimui ir sustiprėji prisidėti.
padarė ir daugiausia daiktų Store, S. Lerner & Son, M. A. iI Valandos; prieš pietus pagal sutartiIr X-RAY
Ofisas 8102 So. Halstol St. Chicago
Nukentė jusiems, ypač dr. sukolektavo. Ir koks tų sumui Amerikos lietuviai kata
B. Shop, K. Klimas, M. Ta- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. ▼.
arU 8lst Street
2130
WEST
22nd STREET
likai yra sudėję milijonus do E. Draugeliui, p. F. Mikšiui 'kolektuotų dovanų įvairumas! kauskienė, Auburn Fancy I
CHICAGO
VALANDOS:
1— 3
po . piet,
lerių aukomis ir paskolomis, ir jų šeimoms reiškiame gi-1 Buvo ten gyvų ir negyvų da Goods Store, p. Gudjonienė, J. j Tel. Hemlock 8161
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.
liausios užuojautos.
Tel. Lafayette 6798
lykų.
Petrauskas, J. Budrik, p. Pa-į
A. Bacevičius,
ADVOKATAI:
Būtinai reikalinga pažymėti liulionienė, Douglas Electric'
Apskr. pirm.,
OFISAI:
mūsų didelius darbuotojus. Co., F. Budrik, 12 St. Store,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashington
P. Atkočiūnas,
10-12, 2-4. 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2426
West
69
Street
Bazare ypatingai pasidarba- F. W. Woolworth, Klein Bros.,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2650-2661 Vai.: 2 tkl 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Sek r.
Vai.: 2—12 ryte, 1—6 p. p. 6—9
vo, t. y. kas vakaras “Lietu St. Daugėla, C. Suromskis, p.
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Avė.
vos Ūkyje” darbavosi B. Stulpinas, p Adomaitienė, p.'
ADVOKATAS
PRANEŠIMAS.
Nedėlioję pagal sutarti
11 So. La Šalie St., Room 1701
Gydytojas lr Chirurgas
Naugžemienė, p. Marcelė Ta- V. Balanda aukojo brangių
Tel- Randolph 0321-0332 Vai. 9-6
REZIDENCIJA
manauskienė, p. M. Bakienė ‘‘gyvą” dovanėlę kuri ir-gi ne (
Vakarais
Roselandiečiams ir apie
Nedėliomis
4729 W. 12 PI.
2261 SO. HALSTED STREET
ir p. A. Vardauskas.
mažai pelno davė.
Susitarus
Tel. Cicero 2888
Tel. Victory 0562
linkės.
4910
So.
Michigan
Avenue
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
P. Ona Sekleckienė, musų
Musų jaunas darbuotojas,
Petnyčios
Čia gruodžio 19 — 20 d.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Phone Armltage 2822
Tel. Kenwood 5107
2 sk. iždininkė visus vakarus p. Aug. Vardauskas daug įX — Spinduliai
7 vai. vakare parapijos salė
Ofisas
2201
West 22nd Street
darbavosi
bazaro
“
dešimtštovairių dovanų nuo svetimtau Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
JOHN B. BORDEN je bus rodoma nauji iš Lie- |
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6129
re
čių gavo. Jisai lietuvių mažai nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Rezidencija: 6 640 So. Maplewood
tuvos judamieji paveikslai.
(John Bagdziunas Bordea)
1145 MILWAUKEE AVENUE
Avenue
Tel. Republlo 7868
Šitos keturios darbuotojos “teišnaudoja”. Jam sekasi šventadienio ir ketvirtadienio Valandos:
12
iki
2
ir
6
iki
8
P.
M.
Programa labai ilga ir įvairi;
Valandos 1 — I A 7 —- 8 v. v.
ADVOKATAS
Seredos vakare uždaryta
netik darbavosi, bet ir visus pas svetimtaučius. Ar bazaras,
Nedėlioj: 16 — 12 ryto
visus
užinteresuos
ir
patenkins
Nedėlioj pagal sutartį
105 W. Adams St. Rm. 2117
daiktus bazarui sukolektavo. ar piknikas, mūsų p. Augus-,
OPTEMITRISTAI
savo įvairumu.
Telepbme Randolph 6727
Ir netik sukolektavo, bet tinas vis pilnų trokų dovanų
Tel. Canal 9267 Rea Prospect 8866
Kviečiami visi atsilankyti
DENTISTAI
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
“gyvuosius” išlaikė pas save nuo amerikonų gauna.
. K
-f-,.-- •
ir pasigerėti savo tėvyne, ku
Tel. Lafayette 3315
f elepbeae Roosevelt 6060
namuose, p. Naugžemienė, “le
Vardu
šv.
Kazimiero
Akad.
m 8 ikt • ryte Tel. Repab. 6600 ria taip senai matėt, nors vie
sino ir šėrė” kol buvo laikas Rėmėjų 2 sk., lai bus leista
na vakarą į metus.
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
visus bazaran nugabenti. Tai mums išreikšt senovišką, dė Examlnuoju akis ir prirenku akinius
Paveikslus rodys ir aiškins
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
1821 8OUTH HALSTED BT.
2045 WEST 35th ST.
didelis triūsas.
Tel. Blvd. 9459
kingų lietuviškų “Dieve at
Jonas K. Milius.
Rezidencija 6609 8. Arteslan Ava.
Tarpe didžiųjų aukotojų ir mokėk” visiems Seserų prie- Nuo 9 Iš ryto iki 6 vai. vakare Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v. Valandos. 11 ryto Iki 2 po pietų
LIETUVIS ADVOKATAS
Žemaitis.
6 Iki 8:19 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Seserų prietelių pažymėtinas teliams ir darbuotojams. Gra
Tel. Lafalette 4484
2221 West 22nd Street
Vai.: 12-3 vai. kasdien
AUŠROS VARTŲ MOKYK musų gerb. biznierius p. Po žūs darbai ir duosnumas —
Arti Leavitt Street
vilas Dambrauskas. Jisai vi tai dvasinis turtas, kuris ir
LOS ATBALSIAI.
Office Boulevard 7042
Telefonas Canal 2552
sus dalykus Vienuolynan pri už auksų brangesnis.
Perkėlė savo ofisą po numerių
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-1 West Side. — Ar mūs “Tag statė veltui ir jo dovana (gy Valio 2 sk. rėmėjams!
4729 S. Ashland Avė.
vas avinėlis) išleistas išlaimėkare. Sered*nis ir Pelnyčio- Day„ pavyko? ir kaįp.
LIETUVIS DENTISTAS
SPECUALISTAS
mis nuo 9 iki 6.
Anksti rytą lapkričio 27 jiinui gryno pelno davė $50.
4645 So. Ashland Avenue
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Ant Zaleskio Aptiekos
dienų buvo galima pastebėti Ponas Jonas Vanagas visuo
PRANEŠIMAS
Vai.: ryto nuo 16—12 nuo 2—6 po
pietų: 7—1:26 vakare
kas nors nepaprasto. Jau prieš met Seserų geradaris ir baza
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Canal 6222
Nedėliomis 11 Iki 12
7:30 valandą mokiniai būriais ran jisai brangių dovanų tei
SPECIALISTAS
TELEFONAS M1DWAY 1886
(Juozas J. Grisius)
•
rinkosi į mokyklų. Visi jų kė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Palengvins aklų įtempimą
kuria
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai eatl priežastim galvos skaudėjimo,
Taip
pat
p.
Šiuris
visuomet
veidai
rodė,
kad
jie
kuom
ADVOKATAS
DENTISTAS
čiu — ’-iršuj Belsklo-Rakščio aptie svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuTel. Boulevard .1401
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. mo. skaudamą akių karštį. Atitai- 2201 WEST 22nd STREET
duosnus
p.
Fr.
Voidat
nuolat
nors
yra
labai
užsiinteresa

1631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 1^ kreiVas akis. nuimu cataractus.
(Kampas Leavitt 8t,)
aukoja geriems tikslams.
vę.
Prospect 1930.
Telef. Boulevard 2806
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj: regystę.
RESIDENCIJA:
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
“Kas tai per diena?” “Kas Žinomų bankininkų sesuo, 4601
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6616 So. Rockvrell Street
nuo 1 Iki 9 vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 atsitikimuose, egzaminavimas daro
Telef. Republlo 9798________ čia gali būti”? “Prieš ką jie
3343 SO. HALSTED STREET
p-lė Marija Brenzaitė, Šv. Ka Res. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
mas su elektra, parodančia mažiau
taip ankstį susirinko?” Tai zimiero Akademijos Rėmėjų pect 1930. Nedėtomis tik pagal su sias klaidas.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
tartį.
7—9 vakare
buvo praeivių kalba.
Dr-jos amžina narė, netik Sei
Specialė atyda atkreipiama moky
LIETUVIS DENTISTAS
klos vaikučiams.
Na-gi tai mūsų “Tag Day” mams prisiunčia po penkdeADVOKATAS.
North Side
Tel. Wentworth 3000
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 v
našlaičių Kalėdinėms dovanė šimtkę, bet ir bazarui suteikė
52 East 107th Street
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto i
1579 Mibvaukee Avenue
Rez. Tel. Stewart 8191 12 po pietų.
lėms. Visiems buvo žingeidu dovanų virš $5.00 vertės. Gar
Kampas Michigan Avė.
Utanrinkc, Ketverge, Subatoj
Ifi RUSIJOS
Tel. Pullman 6950 lr 6877
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare
pamatyti, kas bus pirmutinis bė mūsų draugijai turėti taip
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Ciceroj 4847 W. 14th Street Gerai lietuviams žinomas per 22
Miesto Ofise Pagal Sutarti:
įmesti savo aukutę.
kilnių narę. Ačiū p-lei M.
Tel.
Boulevard
7589
I’anedėly, Seredoj, Pėtnyčloj
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
127 N. Dearborn Street
Gydytojas ir Chirurgas
Brenzaitei.
Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Ir,
štai,
belaukianti
ilgoką
rurgas Ir akušeris.
Rooms 928 lr 936
I
6558
SO.
HALSTED
STREET
laiką visų mažiausia mergaitė
Tel. Franklin 4177
| Gydo staigias
lr chroniškas 11Tel. Lafayette 5820
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
iš pirmojo skyriaus pradėjo suteikė našlaitėliams.
jausius metodus X-Ray lr kitokios
Telephone Central 8916
elektros prietaisus.
šį garbingų darbų, į mesdama Sekantieji rinkėjai pasižy
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS X-RAY
penktukų. Jai pradėjus, kiti mėjo aukų rinkime:
Ofisas ir Laboratorija
Ofiso Ir Ree. Tel. Boulevard 6918
Netoli Morgan Street
4193 Archer Avenue
jau ilgiau ' nelaukė, nes visi Irena Budaitytė ___ $2.77
ADVOKATAS
Rez. Tel. Lafayette 4365
norėjo įsigyti ženklelį. Ženk Elena Pupliūtė ......... 2.31
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
8464 80. HALSTED STREET
leliai buvo padaryti iš žalios Kaz. Rainis ...................2.30
196 North La8alle Street
VALANDOS: Nuo 11 — 12 pietų to
Ofiso valandos nuo 1 Iki t po
CHICAGO, ILLINOIS
Boulevard 7680
nuo 6 iki 7:2* vai. vakare.
pavidalo.
popieros,
kalakuto
pietų
lr
6
Iki
8
vai.
vakare
Sofia Lamanauskaitė 1.60
Nuo 9:90 Iki 6 vai. vak.
Rez. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 1119 Rea Bo. Phore
Res. 8261 B. WALLACB STREET
<ocal Office; 1900 So. Union Ava. Jas padarė
visas aštuntasis
2238, arba Randolph 6809.
Fulgenčius Klikūnas
1.40
Tel. Roosevelt 9716
Vai nnn 4 iki 9 vai. vak.
skyrius.
<
Tel. Victory 6279
iI
Tą dienų buvo sunku pas Viso surinkta......... $10.38
DENTISTAS
v.
tebėti studentų, kuris nebūtu Vnrdu visų rengėjų, taria
4712 So. Ashland Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
turėjęs ženklelio.
Vai.:
Nuo 0 ryto Iki 8 vakare
me širdingiausia ačiū.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Attorney & Counsclor at Law
Šį gražų darbų parėmė 8-to skyriaus mokinės
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ekspertas tyrimo aktų Ir pritaikymo
Phone
Cicero
721
akinių
visa mokykla. Matyt, kad ji
Marijona Erbriederytė,
Tel. Yards 0994
ADVOKATAS
1801 South Ashland Avenue
gerai supranta našlaičių rei
Petronėlė Pranckiūtė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 9 aukštas
Rezidencijos Tel. Plasa 1169
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3112 South Halsted Street kalus.
Paatebėklt mano Iškabas
I
OETUVE DEWTISTE
VALANDO8:
Valandos nuo 9:19 ryto Iki 1:99 va
3265 S. Halsted Street
Ijai Kūdikėlis Jėzus jiems i Remkite tuos Profesionalus
Nedėl. nuo 10 Iki lt dienų.
karo. beredorals nuo 9:89 Iki 12 V.
X-Ray
Tel. Victory 2394
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
Nuo 7 Iki 9 vakare.
ryta Nedėliomis nėra aklrtų
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
visiems suteikia Linksmas Kajir Biznierius, kurie garsinasi
Nuo 10 iki 19 dienų,
JĮ?*]
valandų. Room 9.
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M.
2-ras Ofisas 4191 Archer avė.
Nuo 2 lld 2 po pietų, .___ r_
Phone
*821
Trečladlona
pagal
sutartas
Tel.
Lafayette
5820
ledas,
nes
jie
tų
linksmybę
dienraStyj
“
Drauge
”
.
Chicago, III.

FEDERAUIJOg APSKRI

DR. S. A. BRENZA

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

OR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J.

A. A. OLIS

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. S. BIEŽIS

DR. W. F. KALISZ

A

DR. K. NURKAITIS

DR. A. J. DIKSELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

JOHN KUCHINSKAS

DR. VAĮTUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

JOSEPH J. GRISH

DR. M. T. STRIKOL

DR. G. I. BLOŽIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. A. J. GUSSEN

J. P. WAITCHUS

DfLHERZMAN

DR. H. BARTON

25 MĖTĮ! PATYRIMO

F. W, GHERNAUCKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

F. P. BRADGHULIS

DR. MAURIGE KAHN

DR. 6. SERNER

DR. HELEN M. WISNOW

1
I
6 .
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OS A U O A S

Pirmadienis, Gruod. 16, 1929

Lietuvių Auditorijos svetai rengiasi statyti savo kandida
nėj. Komitetas darbuojasi, tūrų Į Suv. Valstijų senato
KALĖDINIAI BARGENAI
rius.
kad balius butų linksmiausias
NESTOR JOHNSONS
ir sėkmingiausias. Kurie na Už gari lės stalo, kur sėdėjo
(Koncertus Iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais riai negalėję dalyvauti meti gerbiamoji viešnia, sėdėjo aLietuvis O ruborlus
niam baliuje ir prisidėti j>a- pie 20 mergelių įvairių tautų,
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rel
rurna draugijai, tai dabar bus pasipuošusios tautiškuose rū
kale meldžiu atsišauk
progos .pasidarbuoti ateinan buose. Tarp jų buvo ir lietu
Gerb. “Draugo” Red-:
Gerb. “Draugo” Redak.
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
vaitė. Bankieto vedėjo buvo
čiame baliuje.
Visa šeima klausome lietu Siunčiame jums padėkos žo
$1 verčios tiktai 69c.
Tel. Roosevelt 2515
John R. Palandecb, veikėjas
Arba 2516
džius.
už
tokius
gražus
pro

Taipgi užlaikom {vairiausių
Vardu draugijos tariu ačiū
viškų programų ir mums jie
Geriausi ift visų “Ic4 Skaitai” visokių
svetimtaučių
laikraštininkų
2314 W. 23rd Place
gramus
per
radio
KYVV,
ku

saisų
dcl
vyrų.
merginų
ir
vaikų
Jjį5
gg
8abovų dėl vaikų ir mer“
Draugo
”
redakcijai
už
tal

labai patinka. Ak, kad taip
Chicago, III.
tarpe.
$7.50
varčios
už
.........................
gaičių.
riuos teikiate trečiadienių va pinimų korespondencijų ir
būtų kasdienų!
EI.EKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
karais. Kur tik kas jausda susirinkimų pranešimų per iš Mrs. McCormick savo kal
8 leimpikėn. Tiktai ............................................ ,................ . ........... ggg setas
Aš
dilbų
tarp
svetimtaučių.
Simpatiškas —
boje trumpai papasakojo apie
mas radio, būriais susiėję nė- tisus metus.
Taipgi turim visokių gražiausių papuoftalų dėl parėdymo eg
Kada
tik
lietuviškas
progra

Mandagus —
laitės.
.
kantriai laukia tos valandos. Pagalios sveikinu su šven savo vyro darbuotę ir apie
mas būna, visi jie giria. Va
Geresnis ir Piges
tai,
kaip
ji
jam
talkininkau

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ
O jau nuo vieno trečiadienio tėmis: Linksmų Kalėdų ir
dinas, ne tik mums, lietu
nis už kitų patar
dama
priprato
prie
visuome

ligi kito rodos, metai virata.
Naujų Metu linkiu
viams, liet ir visiems progranavimas.
niško darbo ir politikos. To
A
Tai-gi linkime diliausių visi<>nw dTM,giio3 „ariams.
mai patinka.
dėl dabar ji einanti savo vy
sėkmių dienraščiui “Drau
P. K, rašt.
ro pėdomis. Pabriežė tų, kaip
Prašome, kati ateinanti tre gui” ir Peoples Furniture
Setas fteftių peilių ir videlčių “Stainless Steel”, kurių nereikia
Šveisti.
,
jos vyras gindavo ateivių tei
čiadienį
padainuotų
“
Kur
ba

Co.
PAGRABŲ VEDĖJAI
PADĖKOS ŽODIS.
Juodom
Kriaunom
setas
.....................
................................................
$2.98
ses ir kad dabar ateivių tei
kūžė samanota”.
Su pagarba
Didysis Ofisas:
Baltom Kriaunom setas ..................... ................................................ $3.48
ses jai esančios arti širdies.
4605-07 So. Hermitage Ave.
J. K.
S. Klimauskas ir
North Side. — Metinis pa
JOHN DERING
Kad ateiviams pagelbėjus ji
Tel. Yards 1741 lr 1742
Už visus nortlisaidiečius.
visa šeimyna.
rapijos
bankietas
įvyko
8
d.
4414 So. Rockvvell Street
Tel. Lafayette 4689
SKYRIUS
AVasliingtone užlaiko tain ti4447 So. Fairfield Avenue
gruodlžio. Nežinia dėl kokios krų biurų, į kurį gali* kreiptis
.
SKYRIUS
priežasties neskaitlingai pu bile kas teisių apgynimo rei
1410 So. 49 Ct. Cicero
įdomi visiems: vaikams ir au-.
Tel. Cicero P7 94
blikos buvo. Gal dėlto, kad kale.
Del geriausios rųfiies
ir patarnavimo, Saukit
gusiems,
seniems
ir
mažiems.
|
SKYRIUS
jau antrą bankietų šįmet tu
GREEN VALLEY
3201 Auburn Avenue
PRODUCTS
Tel. Boulevard 3201
Susirinkimai laikomi kas au rėjome.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Olaella Šviežių klaufilX Šiandien ir rytoj vaka
— Kaimyno sodne, kai šu
alų, sviesto lr aurlų.
PARAPIJOS.
trų sekmadienį kiekvieno mė Bet rūpestingi parapijonys rais 7:00 vai. p. Milius Auš va pririštas, — gudriai atsa
Wm. J. Kareiva
nesio, Dievo Apveizdos para- visi buvo bankiete. Ir svečių ros Vartų svetainėje rodo pir
Savlnlnkaa
ko Jonukas.
atsilaknė, kurie dalyvavo pro mu kart labai turtingus ir
pijos
salėj.
Susivienijimo
Brolių
ir
Se

— Kada ir kur geriausias
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
4644 So. Paulina St.
CHICAGOJE
serų Lietuvių draugija laikė
Juozas Blankus, rašt. grame.
gažius lietuvių gyveninio vai laikas obuolių derliui nuimti?
Tol. Boulevard 1189
Laidotuvėse
pa
Pirmiausi® širdingai ačiū zdus judamuose paveiksluose,
tarnauju
geriausia priesmetinj susirinku^ gruo— klausia mokytojas gamtos Į
seserims
už
prirengimų
vai

kurių
programa
begalo
yra
SdaTkld^rikiS?,^0 8 d-> parapijos svetainėj.
SIMONO DAUKANTO
pamokoj.
kučių.
Pono
Kulio,
varg.
pas

JVAIROS KONTRAKTORIAI
sau prie arabų «- j
Pranešta, kad svetainė vaDRAUGIJA.
dlrbystės.
.
tangomis,
programas
gražiai
ofisas
'karui paimta 9 d. vasario ir
T A X O S.
į" ^ana.18.m atvelyky, 1930 m.
Bridgeport. — Dr-ja laikė priruoštas.
Norintieji žinoti, kiek kai
skyrius:
8288 į (Šauta laiškas nuo A. a. Šerno priešmetinį susirinkimų gruo Ačiū vyi-ų chorui, kuris sa
nuos jūsų namo ar loto Taxos
So. Halsted Street I
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Tei. victory 4088 . fondo komiteto. Laiškas pri džio 1 d., Lietuvių Auditori vo dainelėm publikų linksmi
už 1928 metų kreipkitės pas A Hardware Oo., dabar perėmė visą
3518 So. Halsted Str.
.
.
imtas ir paliktas metiniam joj. Atidarius susirinkimų dr- no.
blsnj { savo rankas lr duos visose Mo
biznio Sakose plrmee klesos patar
A. OLSZEWSKĮ
Phone Boulevard 4139
Gražiausias
Teatras
Chieagoj
Ačiū
p-lei
Lukošaitei
iš
susirinkimui svarstyti.
jos pirm. — T. Janulis pranavimą.
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Draugi jon įsirašė: S. Sta- nešė, kad. mirė 2 dr-jos nariu, West Pullinonoj kuri atsilanPANED. GRUODŽIO 16
čia gausite pilnų informacijų
HARDWARE PAINTS
nulis, A. Gagvilienė, A. Bru būtent: K. Lengvinas ir P. j kilis pas mus savo gražiom
THE GREAT DIVIDE
& WALL PAPER
žienė, B. Dermontienė, J. Pu- Ambrozaitis. Sus-mas išreiškė dainom visus žuvėjo.
GRABORIUS
Palnters ft Decorators
ksnienė, J. Jokubauskienė.
liūdesio vienai ininutai atsis Ačiū p. Medoniui, kurio Dalyvauja Dorothy Mackaill
Masu patarnavimas
J. S. Ramanclonls, savlnlnkaa
gražiom dainom publika nesi
visuomet sąžiningas lr
Valdybon 1930 m. pirm. ant tojimu.
3147 So. Halsted Street
arklių lenktynes.
nebrangus, nes neturi
gailėjo
katučių.,
TeL Victory 7261
Nutarimai pereito susirin
14 metų išrinktas J. Blankus,
me lftlaidų užlaikymui
įkyrių.
Vitaphone
Vodevilio
aktai
Ačiū
p-lėms
Panliukaitėms
pagelb. senasis V. Samis, kimo patvirtinti vienbalsiai.
Kalbantieji paveikslai, dai- j Savininkas R. Andrellunas
Nauja, graži ko
rašt. J. GriŠius, ižd. — M. Atsišaukimas Šerno Fondo už gražų paskambinimų ant
Užlaikau visokių
nos, muzika, pasaulio žinios, j
plyčia dykai.
uilcsinių ir sidaU .
Bankevičia, senasis ant 11 Komiteto buvo perskaitytas ir Pianoorinių daiktų, vė
Ačiū p. Kaminskui, kuris Durys atsidaro 1:30 vai. po p. į
Namų Statymo Kontraktorius
metų, kuris teisingai eina sa priimtas, bet kaslink aukos,
liausios mados ra
3307 Auburn Avenue
Statau {vairiausius namus prieinama
lio,
pianų
rolių,
vo pareigas, turto rašt. sena kadangi dabartiniam laike gražiai padainavo,
kaina.
rekordų
ir t. t.
Ačiū kalbėtojams: ŽaldoTaisau laikrodžius
sis Š. Abromaitis, antras nau randasi daug sergančių ną____
Ir muzikos instru 7217 S. CALIFORNIA AVE.
mentus.
Telefonas Hemlock 5526
jas J. Grigonis, turto globė rių. tat nieko nenutarta att- kui, p. Bacevičiui, kun. Kru
šai,
Bergeliui
už
pranešimų,
2650
West
63rd
St.
Chicago.
.Graborius ir Balzamuotojas jai: J. Gaizauskis, J. Geral- koti iš iždo.
MODERNIŠKAS TEATRAS
Telefonas HEMLOCK 8388
tauskis, duni sargas J. Gudo Toliau sekė raportai apie! kokias simef sėkmės turėjoMes sutei
Phone Virginia 2054
3140 So. Halsted St.
kiam manda
ms, santaikos teisėjas — V. sergančius narius ir iš Lietu me parapijos darbuose.
JOSEPH VILIMAS
tų, draugišką
BRIDGEPORT KNITTING
Musų gerb. klebonas savo
Dapkus, teisėjo rašt. — A. vių Auditorium Bendrovės
patarnavimą.
NEDĖLIOJ ir PAN.
Namų Statymo
SHOP
Draugijų į kalboje pabrėžė, kad jei ir }
Patarnavimas
Jnščus, knygų peržiūrėtojai ir Susivienijimo
Kontraktorius
visose Chica
Gruodžio 15, 16
Neriam vilnonius sveterius — sto
A. Grišiub, J. Grisius, M. Ja- Bridgeporte. Raportai priim- toliau taip dirbsime, tai negos dalyse ir
4556
So.
Rockwell Street
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panpriemlesčuose.
ti. Dr-jon įsirašė du nauju ųžilgo liksime liuosi nuo sko
narauskis.
člakas. Parduodam pigiai.
Neriam
“
THE
SOPHOMORE
”
Grabai pigiai
sulig užsakymų naujus sveterius ir
iynet už |25.
Ši draugija yra daug auko nariu.
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 1
Daly nėrinių ir vilnonės materijos dcl Tel. Boulevard 0214
Parapijonys
džiaugiasi
tuIS
studentų
gyvenimo
OFISAS
Apsvarsčius
visus
draugijos
jusi — $600.00, turi Lietuvos
1238 South
j kelnių vyralms ir vaikams. Atsllanreikalus, buvo renkama val Dėdami darbštų klebonų.
Halsted St
M. YUSZKA & CO.
vauja Eddie Quillan, Sally kykit Ir Jsitikrinkit musų prekių ge
Paskolos
Bonų
už
$450.00,
Victory 4088rume.
Atdara
kasdien
lr
vakarais.
PLUMBINO
& HEATING
Širdingai
ačiū
šeimininkėms
/
metams:
naujai bažnyčičai $300.00, be dyba. sekantiems
89
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
Moterų
Sųjungos
kuopos
už
J^^nette
Loff.
tų.
ju kuogeriausia
to, remia parapijos reikalus, pirm. liko T. Janulis, viceSiunčiam užsakymus ) kitus mies
4424 Bo. Rockvvell M.
4604
SO
PAULINA STREET
Sumaningą
valgių
pataisymų
NAUJAUSIO
IŠRADIMO
tus.
prisidėdama prie piknikų. Į pirm. •— J. Balčiūnas, nut.
Virginia 1294
-L.
VITAPHONE
tokią draugijų reikėtų priklau rašt. — P. Killis, fin. rašt.— ir mergaitėms, kurios patar
F. SELEMONAVIČIUS ’
✓
Kalbantieji Pąveikslai
504 W. 33rd St. Prie Normai Ave.
syti visiems 18 kolonijos lie A. Kaulakis, kontrol. rašt. — navo.
Tel. Victory 3486
Ačiū
rūpestingiems
parapiTelefonas Yards 1188
J.
Stanaitis,
ižid.
—
J.
RaGraži
Muzika
tuviams.
cevičia, iždo glob. — Iz. Ma- jonams už dalyvavimų.
Tel. Victory 5371
VEIK DYKAI.
Komitetų.
saitis ir J. Krikščiūnas, mar
I.
J.
ZOLP
>1 ?.......!■!< . - —
$275 vėliausios mados 8 tū UNIVERSAL RESTAURANT 2- RI MORGIČIAI
šalka — A. Vilkis, atstovai į
GRABORIUS IR
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
BALSAMUOTOJAS
LANKĖSI CHICAGOJ.
bų elektrinis Fada NeutrodyVEDĖJAS
Lietuvių Auditorium Bendro
3- TI MORGIČIAI
A. A. Norkus, Savininkas
Turiu automobilius
visokiems
ne radio. Už tų geresnio nė
vę
—
K.
Butkus
ir
A.
Vilkis
1650 West 46th Street
6% Nuošimčiai
reikalams. Kaina prieinama.
Gardus ir sveiki valgiai,
atstovai į Susivienijimų Drau Šiomis dienomis Chieagoj ra. Turi puikias slankiojan
Paskola
autetkl&ma 1 vieną dieną.
3319 AUBURN AVENUE
Kampas 4<th Ir Paulina sta
čius duris, riešuto medžio ka greitas ir mandagus patarna Perkame real estate kontraktua.
lankėsi
kun.
Rupšis
iš
Spring
gijų
Bridgeporte
—
J.
Balčiū

TcJ. Blvd. 8108
vimas.
Chicago, III.
Internationl Investment
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės nas, A. Vilkis ir K. J. Deme- Valley, III. ir kun. Bartkus iš binėtas ir Ce-Co drūtos tū
prie . manęs,
patarnausiu slmpattBCorporation
reckis. Ligonių prižiūrėtojai lWestville, IH. Atsilankė pas bos, dynamic spykeris. Ati75tT West 31 Street
kal, mandagiai.
gerai
lė pigiau
Kapitalas >500,000 #t
negu kitur. KoplrHa dai iermenų — K. Valaitis. Žodžiu, valdy- p-nų V. M. Stulpinų ir pas; duosim už $80. Taipgi 3 šmo
Arti South Halsted Street
8804 SO. KEDZIE AVENUE
Sykai.
Tel. Lafayette <738-0714
ba liko beveik ta pati, išsky pirko palengvicų ir saldainių tų tikras senoviškas rayon
Chicago, IU.
parlor siutas, vertas $350, arus vice-pirm., kuris naujai į- atgabentų iš Lietuvos.
LIETUVIS GRABORIUS
tiduosim už $115; 9x12 AVilton
;
....................... U.....................
ėjo valdybon.
Didelė graži koplyčia dykai
PAGERBTUVIŲ
VAKARIE

kauras, vertas $65, atiduosiu!
718 WEST 18 STREET
Da turiu priminti, kad me
UNDERTAKING CO.
P.
6.
Hadley
IJc.
už $23. Riešuto medžio valgo
Tel. Roosevelt 7 532
tinis maskaradų balius gerai
Koplyčia Dykai
mosios ir miegamosios setas,'
pasisekė ir draugijai davė
MO West 18th Street
J. Lulevičius
Canal 8141
daug pelno. Tat draugija taria Pereitų sekmadienį La Šal venecijiniai veidrodžiai, dai- j
GRABORIUS IR
BALSAM! OTOJAS
ačiū visiems, kurie prisidėjo ie Kotelyje Chicagos svetim lios lempos, pietų setas. Tuoj
NESPEKULIUOK!
ateik
pamatyti.
Privatinė
rePatarnauju laido
taučių
laikraštininkų
Sųjunga
surengimu baliaus ir aukojo
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
tuvėse visose mie
dovanas, ypatingai nariams bvrvo surengus pagerbtuvių zidencija. 8228 Maryland Ave.
sto
ir
miestelių
ant Cbicagos real estate.
dalyse.
ModerniftLIETUVIS GRARORIUB
vakarienę Mrs. Ruth Hanna 1-mas Apt. 1 blokas į rytus
biznieriams.
Va koplyčia veltui.
JOHN OUSKA & CO.
Ofisas: ____
MeConniek, kuri šiuo tarpu nuo Cottage Grove Avenue.

GRABORIAI:

S. D. LACHAVVICZ

BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE
CO. KONCERTŲ PER RADIO

J. F. EUDEIKIS KOMP.

C H T C A GOJĘ

J. F. RADZIUS

Ramova

J. S. RAMANCIONIS

A. MASALSKIS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

A. PETKUS

MILDA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

STANLEY P. MAŽEIKA

Vienas

S. M. SKUDAS

BUTKUS

NĖ.

E7ERSKI

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.
Tel. Victory 1115

««•! S. MARSHFIELD AVENUD
Tai. Bonlsvard 8177

Draugija rengia da antrą
j balių, sausio 12 d., 1930 ’m., vTa Congret»8Women

ir kuri Tel. Stewart 1875.

3501 We«t 2fith Street

