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METAI-VOL. XIV

Pijus M-asis Aplankė iv. Jono Laterano Baziliką
Į BAZILIKA NUVYKO AUTOMOBILIU 

ANKSTI RYTE
Britanijoj Vedama Propaganda 

Prieš Ameriką
MEKSIKOJ IŠNAUJO KALBAMA APIE 

REVOLIUCIJOS GALIMUMĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠVENTASIS TĖVAS ŠV. 
JONO LATERANO 

BAZILIKOJ

ROMA, gr. 21. — Vakar 
čia įvyko kitas istorinis įvy
kis.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
savo 50 metų kunigystės su
kaktuves nepaprastai minėjo. 
Anksti ryte (nuvyko į šv. Jo
no Laterano Baziliką ir atna
šavo tykiąsias (skaitytines) 
šv. Mišias. Po to atgal gryžo 
į Vatikaną.

Bazilikos aplankymas nie
kam nebuvo žinomas, išėmus 
Vatikano viršininkus ir Itali
jos valdžią.

Kaip G.-30 ryte iš Vatikano 
policijos lydimi išvažiavo ko-į 
turi uždaryti automobiliai. 
Vienam jų buvo Šventasis Tė
vas, kituose — palydovai, au
kštieji Vatikano prelatai.

Iš šv. Petro aikštės auto
mobiliai Romos gatvėmis lei
dosi į Šv. Jono Laterano Ba
ziliką.

Tenai Šventąjį Tėvą pasi
tiko kardinolas Pompili, Ba
zilikos arkikunigas ir Švento
jo Tėvo vikaras. Buvo dar ka
rdinolas Lepicier ir kapitulos 
nariai.

Bazilikoje Šventasis Tėvas 
pirmiausia aplankė Švenčiau
siojo Sakramento koplyčią, po 
to užėmė sostą šalę Išpažin
ties altoriaus. Tas sostas per 
60 metų buvo neužimtas. So
ste aptaisytas kunigiškais rū- j

DARBUOJASI SUGRIAUTI 
AMERIKOS KARO 

LAIVYNĄ

LONDONAS, gr. 21. — A- 
rtinantig karo laivynų maži
nimo konferencijai, britų spau

i
da pradėjo propagandą, kuri j 
veda prie vieno ir to paties Į 
tikslo, būtent, sugriauti Ame
rikos J. Valstybių karo latvy 
ną.

AM. J. VALSTYBIŲ MARININKAI HAITI RESPUBLIKOJE

“MŪSŲ RYTOJUS” BUS 
JAU PARTINIS LAIK

RAŠTIS

ATSTATO BAŽNYČIĄ

Apie “Mūsų Rytojaus” li
nkimą dabar rašo jau beveik 
j visi laikraščiai. Štai “Rytas” 
vėl ką rašo: “Girdėti, kad 
“Mūsų Rytojaus” leidėjų tu
lpe susidarė toks padėjimas, 
kad iš jų turėjo nusil nukti to 
laikraščio i kūrėjas ir orga .i- 
zatorius A. Bružas. Jis, i . 
dos, buvo manęs leist į kitą ne
partinį ūkininkų laikraštį “iiv 
tojų,” kurio ir pirmas nume-

Miroslavo bažnyčia per ka
rą buvo susprogdinta. Dabar 
kun. J. Lelešiaus ir parapijo- 
nų rūpesčiu ir pastangomis 
nuo pat pamatų atstatyta. U e 
ka sutvarkyti ir išpuošti vi
dus. Šiemet jau užsakyti du 
dideli varpai. Kaštuos varpar 
6 tūkst. lt. Įtaisymas bažny-, 
čios vargonų ir altorių, ir vi
daus gražinimas taip pat pa
reikalaus nemažai lėšų. Bet 
mi rosią viečiai, pasitiki sava 
išgalėmis ir mylimo klebono

Atvaizduojami kai-kurie amerikonišlą inarininkai, kurie Haiti respublikoj einai^jg jau bUVPS atspausdintas, ištverme, todėl greit tikisi su- 
jiems pavestas pareigas. _ > • * *' , * i
........... . ....... i i i ■<—

KALBOS APIE REVO
LIUCIJĄ

MEXIC0 CITY, gr. 21. - 
i Meksikos valdžia išsprendė 
■sumažinti nuolatinę kariuome- 

Seniau karo laivynai buvo! nę ir po to tuojaus pakilo ka
lkinami atvirioj jūroj karo; lbų apie naują revoliuciją.

Buvusio kandidato į prezi
dentus \WonceldriSHliirilyG 
išsprendė tą kandidatą parsi

liiku. Šiandie gi tas atlieka
ma diplomatiniu keliu — kon
ferencijose.

Busimoj konferencijoj ge- • kviesti iš Texaso ir jį prisie 
riau paaiškės Britanijos šie-Į kdinti Meksikos prezidentu,
kimab ' Kai-kas mano, kad tos apie

i revoliuciją kalbos ar tik ne
bus pačios valdžios skleidžia
mos, kad gavus progos savo 
priešus naikinti.

BEDARBIŲ RIAUŠES 
BERLYNE

BERLYNAS, gr. 20. - Tū
kstančiai bedarbių vakar pa-Į 
sitvarkė maršuoti į miesto ro- 
tužę reikalauti darbo ir duo
nos.

Juos sulaikė policija. Kilo 
riaušės ir kova. Du riaušinin
ku nukauta ir daug sužeista, t 

Tarp sužeistų yra ir polici 
ninku. |

Bedarbiai buvo pasidirbdinę 
barikadas daugiausia iš eglai
čių. Jiems vadovavo komuni
stai.

HAITI SALOJE ESANTI 
PAVYZDINGA TVARKA

PORT AU PRINCE, Haiti, 
gr. 21. — Prezidento Hoove- 
rio tyrinėjimų komitetas, ku
riam teks čia atvykti, Haiti 
respublikoje atras jiavvzdingą

DOYLE NEBUS NAMIE 
KALĖDOMIS

-a-u
PAGERBIAMAS ŠVEN- 

TASIS TĖVAS

bet pasaulio šviesos išvysti silaukti gražių maldos namų. 
jam dar netekę. IŠ “Mūsų Ry-j “M. L.”
tojaus” drauge su Bružu tn- • ■ -.............-..... ■ ■, ,

į nėjo pasitraukti ir ilgametis MŪSŲ DIENŲ NERAMYBĘ
'jo bendradarbis Kiimaitis. Da į 
bar “Mūsų Rytojum” stro-

AVillard Doyle, 45 m., Ka 
ledas turės praleisti atokiai, 
nuo namų arba atsidurti ka-;Piai. y«PWiasi “Ūkininkų vię- 
ėiinian. Tnin iJssnronrln tpissė-'

REIKIA KOVOTI NUO
ŠALUMU

Chieagofe „arkivyskupijos ka- lėjiman. Taip išsprendė teisę- VATIKANO MIESTAS, gr.
talikai pagerbia Šventąjį Tė- jas. Nes Doyle namie būdamas' Ukiųinkas lašo: M. Ry- 21. — Šventasis Tėvas Pijus 
vą Pijų XĮ 5į> ju. kunigystės perdaug t/iukšmauja. ir dau- tojau* a(J1Mii‘isti arijoje vald-,xi paskelbė specitilį raštą, ku- 

««.— —^^-žius .paskuti..revizoriai ilu.ro..riuond—n+nedo, kaip pasauli—
patikrinimą, kaip buto sunau- niai katalikai turi kovoti mu-joje.

Vakar visose bažnyčiose at
našauta šv. Mišios ir katali- ■ 
kiškų mokyklų vaikai ir auk- j
lėtiniai priėmė šv. Komuniją.! AVASHINGTON, gr. 21. —

Suaugę katalikai rytoj, se- Prezidentas Hoover paskyrė 
kmadienį, visose bažnyčiose (komitetą ištirti šaly soeiales 
minės tas sukaktuves. pastaraisiais metais atmainas,

t Rytoj Jo Eminencija kardi- Komitetas turės patirti, ko-'.

TYRINĖS SOCIALES 
ATMĄINAS

j doti pinigai gauti 
sybės jam leisti.”

is vyriau- sų dienų neramybes, tV. viso-
< * M T • 4 • • "

ji. n. kius kūno geidulius, pavojin-

GAMINS LIETUVIŠKŲ 
VEIKALŲ

Šaulių sąjunga 
i lietuviškam teatrui

įgas dorai madas, tikėjitne at
šalimą ir t.t. —

Svarbiausioji priemonė tai 
visa nugalėti yra dažnus žmo- 

pasiryžusi į gaug nuošalumas (rekolekci-

PEIPINGE DIDELI 
ŠALČIAI / b

paruošti ,jos) Tas nuošalumas gali tę-. 
•nolas Mundelein atnašaus Po- kion pusėn visuomenė svyra specialių lietuviškų kelias dienas, kadir mene*
ntifikales ..Aukštąsias Mišias Socialiu atžvilgiu. Sakoma, tai.ye*kalų. luo reikalu buvo su-'8į? jr neturi būt varžomas pa-
Švenčiausitfjo Vardo katedro- ištirti imsią porą metų. 
jeSHANGHAI; gr. 21. — Pei-, 

pinga (Pekiną) ir apylinkes „
! palieti šalčio banga, iš Gobi kaltos sargas
tyryno. Žuvo daug kiniečių.’ Už 6 kalinių ]>abėgimą iš 

;2l kiniečių sustingę lavonai; Cook kalėjimo kaltinamas ka 
atrasti gatvėse.<

bais ir atnašavo tyliąsias šv.
Mišias.

Pašaliniai žmonės (publika)
į Baziliką nebuvo įleidžiami..„ . , , . i.- finansų sutvarkymą ir kitokiaBuvo vien ankstieji prelatai w. . .
ir patarnautojai, taipat. Ro
mos ir Lombardijos seminari
jų auklėtinių neskaitlingi bū-į tas, kaip tik šioj respublikoj 
riai. J amerikoniškų marininkų veiki-

Pasibaigus šv. Mišioms ir mas. Geri šios respublikos gy- 
pasimeldus, Šventasis Tėvas ventojai už tą padėtį turi būt 
visus esančius Bazilikoj palai- dėkingi Amerikos J. Valsty- 
mino ir aplankė istorinius La- bėrus, 
terano rūmus ir muziejų. Po

gražią tvarką.
Tai visa įvykdė ne kas ki-

šauktas pasitarimas, kuriame Saliniais reikalais.
dalyvavo rašytojai L. Gira ir

Kita priemonė, tai nuolati-SUŠAUDYTAS SUKILĖLIU P' Vaičiūnas. Prisidėti pra-! .
- V švs ir kitus rašytojus. Tuo ms dalyvavimas v,Šoktuose

nori užkišti labai didelę spra. įl»žuytintuose veikimuose. Iš 
NOGALES Aria ar 21 - «»•»«»« teatruose. Ito veikimo krikščionis pelno

„ . .Vietos meksikoniSk^ kousuli. 1 veikalus paskum ireikalingų dorybių,
bjuno sargas Knepper, kurs| , 1L. . _v leis. Režisūros dalįilr malonių. Gi nuošalumas su-

Visą centralinę ir šiaurinę peržengęs taisyklę įėjęs vie-
Kiniją palietė lietūs ir sniego nas ,į prieangį, kur buvo ka- 

jMėtra ir temperatūra žemai linini. Tokiuose atsitikimuose 
J nupuolė. į Visados turi būti du sargu.

Shanghajus pergyveno di- • Kaliniai ant sargo puolės, 
delį visą savaitę lietų. Nan-^atėmė raktus, išlaužė langą ir
kinge gi gatvės sniegu užver
stos. Daug namų sugriauta.

ŽUVO 15 ŽMONIŲ

BARCELONA, Ispanija, gr. 
21. — Traukinis sudaužė bu- 
są. žuvo 15 žmonių. Areštuo
tas geležinkelio sargas, kurą 
buvęs užmigęs.

pabėgo pūgom

VADAS

' paskelbi'', kad Meksikoj sušau- į Junffa
dytas dar vienas pastarosios prižiuręs B. Dauguvietis. jJ ,
' 1 ■ lr ^avęs pažinimą.

įkelia jo sieloje Dievo' atspin-

to automobiliu gryžo j Vati
kaną.

WASHIN|GTON, gr. 21. — 
Vargais negalais senatas ma-

Tik Šventąjam Tėvui gi yžus ža balsų didžiuma patvirtino 
pasklydo žinių apie tų nepa- Ilopkins federalhi teisėju, kn- 
prastą įvykį. rį prezidentus paskyrė.

k

ten revoliucijos vadas. 
Carlos Bouąuet.

Tai!

30 ŽUVUSIŲ PALAIDOTA

MCALESTER, Okla., gr.

KAUNO MIESTO 
BIUDŽETAS

Miesto pajamos ir išlaidos

FRANCIJA KALTINA 
MUSSOLINI

PARYŽIUS, gr. 19. — Fra-
21. - 30 žuvusių kasykloj subalansuoto, 6,385,800 litų į "cjj°s valdomoj Korsika M- 
glokasių lavonų vakar čia į .urnai. Jeigu iki biudžeto pri-'Sniegas sutrukdė Ieškojimą

< gicKtusių juvuiiu \ amu via į ---------- ------ r>- —-------r.... j—- , . .. .» ...
Policijos ieškomas žmogžu-; bendrą duobę palaidota po ge-, oniirn° būtų išleistas jstaty-, un'^ 

di» Burke, kurs andai St. Jo-' didingųjų šv. Mišių. Didžiuma mas apie nuomos pakėlimą už raneiją. . a a ore
sfph, Mich., nužudė poliemo- jmlaidotų _  neterminines ir činšo nuomos, rancljai 'ra )ianK,ri ina-
ną, niekur nesurandamas. Pa-j _
starųjų dienų oras ieškojimą j 
nemažai sutrukdė.

NELAIME NEVV YORKO 
TUNELY

NEVV YORK, gr. 21. — Va
kar ant vieno požeminių gele
žinkelių vienam vagone suge
do elektros vielos ir vagonas 
prisipildė troškinančiais dū
mais. Kilo pasiauta. Kelios 
dešimtys žmonifc lengviau įr 
Minkiau atari sta.

PROHIBICIJOS VY- 
K1NIMUI

VVASHINGTON, gr. 21. - 
Pavestas grand jury Iškeliamas sumanymas jmdir 
James Grant o7 m., kurs j^Įjntį nors septynis jūrinius 

Boston Store nušovė tos krau- (orinįvjus jr juose įtaisyti kul
tuos vieną viršininkų, kada kftRVaidžius. Tai kovoti svai- 
norėta jj mž vagystę sulaiky- [ ff0,ų 5mugelninkus. 
ti, pavestas “grand jury.”

t teisėmis valdomas žemes, tai j Francijos valdžia už tai k«b- 
pajamos padidėtų 300,000 Ii- Įtina Mussolini, Italijos mini*
tų ir būtų galima daugiau lė- sterį pirmininką. Sako, jo a
šų skirti miestui tvarkyti.

* “R.”

GYVULIŲ EKSPORTAS IŠ 
KLAIPĖDOS KRAŠTO

gentai toje saloje užsiimą gy
ventojų kurstymais.

—niu.-." . ■ T-=a
PINIGŲ KURSAS

CHICAGO IR APYLIN- 
;KES. Išdalieis apsiniaukę; te- 

atiuaina nežino-
Automobttią aukos

Nuo automobilių Cook ap-. mperatūros 
ateity Sjjaet ligi gnmdžip 20,ma. Vakar ryte žemiausia te 

jjnfvh 08Y - mperablre buvo 8 L

Per spalųi mėn. iš Klaipė
dos krašto į Vokietiją išvežta 
7 $32 gyvuliai. Bendrai imant, 
gyvulių eksportas ir ypač kiau 
lių iš Klaipėdos krašto didė
ja. I < M. L.*'

Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
Vokietijos 100 markių 23.931

13.93
5.23
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žemų savanaudiškų reikalų. Šioje, despotinėje, 
atmosferoje jie laisvi ir veiklūs, kaip prideru 
įvairioms šliūžių (chimerų) veislėms, kurios 
nepakenčia šviesos ir sauso, tyro oro.

Kadangi vyriausias ir vadovaujamusai jų 
gyvenimo tikslas yra tik siauras savo naudos1

I ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
m!*a<MmManH^mmHMHBaMaa«ni^maaamnaiMBMia«BamBapnmaBBammHMBaMHmBmM* hmm

VYTAUTAS DIDYSIS IR 

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.

valia nenorėjo atsižadėti. Čia 
daug pagelbėjo valdovų bai
mė, dovanos ir.įvairios ža-

MUSU POEZIJA IR DAINOS

rai.
• u

■kelMmų kainoa prtalunAlanaaa paralkalavua ■ 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
rat po piet
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DIENOS KLAUSIMAI
RUSŲ REŽIMO PALAIKAI.

Rusijos gyvenimas davė tokių terminų, 
kaip popolznovenije, škumičestvo, kuriuos 
mes toli gražu netiksliai išsiverčiame. Mūsų 
vertime jie netenka to moralinio supuvimą 
vaizdo, kuris tiek ryškus rusų kalboje. Bet 
jei terminai atėjo išblyškusiuose vertimuose, 
tai jais aptariamieji fenomenai atėjo gryno
se “kultūrose”. Mūsų pilvas’iaužiai, pataikū
nai, savinaudžiai yra lašas j lašų panašus į 
rusų popolznovitelį ir škurnikų, kuriuos išau
gino beteisiais, despotiškas rusų režimas. Jie 
neblogiau, kaip rusų tipas, išsižioję tyko, 
kaip akuios, progos padidinti savo naudų, 
padaryti karjerų, gauti, ar bent išlaikyti ge
resnę vietų. Jie puikiai nusimano valdančių
jų interesuos ir jiems pataikaudami užbėga 
už akių, padaro tai, “kas reikalinga”, nors 
pakeliui ir sumindžioja (piliečių teises., su
tikina turtų ištisų# šeintyfltsrtpt grupes kru
tai nuskriaudžia. Kas jiems darbo, jei ei

nant prie savo laimės, užpakaly palieka su
laužyti gyvenimai, dejavimai, ašaros ir krau
jas.?. Tas tik jų tarnybos uolumų pabrėžia. 
Jie greičiau parfzymi, pakeliami, apdovanoja-
im.NLZ

Šio tipo žmonių mūsų tautai gausiai davė 
prieškarinė Lietuvos padėtis., Jų pilni Lietu
vos visi gyvenimo keliai. Kur pasisuksi, kur 
kojų įkelsi, visur sutiksi tipų, kurs tuojau ta
ve pasvers, įstatys į jo naudingumo katego
rijų. Ir vargas tau, tavo teisėms, tavo ieš
komam teisingumui, jei šis ponas ras tave 
“naudingu”, tinkamu ant tavęs pastatyt batų 
ir palypėt aukštyn, pasirodyt savo ponams, 
per tavo skausmo šūktelėjimų atkreipt j save 

1 jų maloningų žvilgsnį. Jei teisinė tvarka 
jiems uždeda pareigas tarnauti visuomenei ir

reikalas, turtas, karjera, o priemonės jį pu-l7^111*8 keliauja į Žemaitiją. daui0s. luaion-s žemaičiams L 
siekti prisimeilikavimas, pilvašliauža, tai šio- P° tiek nevykusių bandymų j |,Q|j,iaį jU0SJ nu_ j
mis savo ypatybėmis ir visu savo esunu jie 
yra antivisuomeniški ir antivalstybiški gai
valai. Ir tikrai: ir visuomenė ir valstybė savo 
uždaviniu turi bendra visų gerovę: jos reika
lingos pasiaukojimo, atsižadėjimo savo as
mens naudos. Pilvašliaužiai to padaryti ne

atvėsti Žemaičius i tiesos ke
lių, Vytautas ir Jogaila 1413 
m. nutaria vykti į jų žemę. Su 
stoja Kaime. Be Jogailos at
važiavo jo žmona Jadvyga, 
karalaitė Ona, keli lenkų ku-

pajėgia: jie, kaip matėm, visuomenės reikalus Įnigai. Vilniaus prelatas Mo 
paaukoja saviems reikalams. Jei visuomenės 
darbas reikalingas tvirtų principų, nusistaty
mų, tai jie jų neturi, jie kaip be kaulų. Nusi
statymai, principai sugiltuoju. Verždamiesi i- žemaičių šventus 
sigvventi sueina j šiokių ar tokių kovų, jei'griauti jų žinyčias

tiejus, mokus lietuviškai, daug 
diduomenės ir būrys lenkų ka 
reivių, kuriems reikėjo kirsti 

miškus. 
Aišku.

ne į varžytines. Nors šios idėjų kovos pada- kad tokiems darbams lietu- 
riniuos visuomet yra progresas, visuomenės viai netiko. Suprato gerai, 
santvarkos patobulėjiinas, reforma betgi vis- koks sunkus darbas jų laukia, 
tiek ji duoda aukų. O jų bijo savanaudžiai, [Todėl pirmiausia pasimeldžia.
del to jie nenori kovos — jie nenori ir pažan
gos, nenori reformų, jie yra antivalstybinin- 
kai, jie yra antivisuomenininkai.

Jeigu tokio tipo žmogus yra valdininkas j tais ir-gi laivu leidžiasi Ne- 
administratorius, tai jis viskų padarys, kad i munu žemyn. Privažiavę Du- 
patenkintų valdančios partijos žmogui; jis' bysos įtakų į Nemunų, susto- 
nuskriaus net šimtus kitų, kad, tik neužsitrau- s ja. ,

Moterys lieka Kaune. Prieš 
save laivais išleidžia lenkų ka 
reivius. Vytautas su visais ki-

juos
baus senieji dievai už jų atsi
žadėjimų. O antrų, juk jiems 
tada atrodė, kad katalikų ti
kėjimas, kuii išpažino ir jų 
amžinieji priešai kryžuočiai, 
turi būti negeras, jei jo išpa
žinėjai taip žiauriai su jais 
elgėsi. Bet matydami, kad rūs
tusis Perkūnas tyli, ir iš auk
što dangaus nesiunčia žaibų 
vilyčių savo žinyčių griovė
jams, šventųjų gojų išniekia- 
tojams, išlengvo nurimo ir 
gal slapta pagalvojo: koks jis 
dievas, kad savo priešų nenu- 
baudžia.

Netoli nuo tos vietos, ant 
skardaus Dubysos kranto sto
vėjo pati svarbiausia žinyčia 
— Aukų kalnas. Ji buvo neto
li Betygalos. Kryžuočiai tų 
vietų dažnai lankė, todėl buvo

Dar jiems rodėsi, kad su i 
krikšto priėmimu žlugs jų 
Krašte senoji tvarka, papro
čiai ir t. t Jie manė, kad ap
sikrikštiję nustos liuosybės ir 
liks vergais; kad turės sekti 
kitų šalių papročius, kad nau
jojo tikėjimo kunigai privers 
kalbėti lenkiškai ar vokiškai, 
o savo kalba leinės užmiršti; 
kad moterys nebegalės dėvėti
nuometų, austi drobių.•
tai girdi, reikės pirkti iš vo
kiečių. Tiesa, panašių “ma
lonių” jie buvo ragavę iš 

■ Vi

ktų valdančios partijos atstovo nemalonės, o 
juo labiau, jei dar šis gali jam jo karjeroje 
būti naudingu. Jis paslėps nuo savo vyriau
sybės tikrųjų padėtį, jei šiuo ar tuo bū
du būtų jai nemaloni, suteiktų rūpesčių. Jis 
greit pakiš savo vyriausybei sumanymų vienų
kitų priešų sutrinti, išras jo kaltę, jo pavo- sustiprinta. Čia dabar gyveno 
jingumų padidins. Vargas vyriausybei, jei ji Gintautas — vyriausias žema:- 
duodosi save apsupti šios rūšies žmonėmis. * čių kunigas. Kareiviai kerta 
Ji greit per -juos nejaučia realybės ir atsi-; šventus miškus, griauja auku <)ienis bevaldant.
remdama į juos sugriūva kartu su jos neigia-1 rvu, daužo dievų stabus. Ku- 
mųjų savybių ramsčiais. (.nigai ir valdovai moko žmo-

Neduok Dieve, jei tokių žmonių patėn-'nes< Gintautas Merkdamas ap 
ka; ten žmonės turi ieškoti teisybės, ieškoti leidžia žinyčių.
įstatymų galios. Savanaudis, prieš padaryda- (Kaip vaildavosi žemaičiai ka-

mas sprendimų, atsigrįš pažiūrėti ar vie
nu ar kitu apsprendimu nepadarys kam 

naudos teikiančio malonumo, atsižiūrės kuri 
pusė stipresnė.

Trumpas Lietuvos nepriklausomybės 
laikotai'pis jau duoda keletą ryškių pavyz
džių. Savo laiku ir pats oficiozas tuo apsi
reiškimu buvo nusiskundęs. Bet kas iš skun
do, jei visos kitos aplinkybės popolznovite- 
liui padeda. Ir štai dėl ko šiandien Tliemy- 
dos atstovų bijomasi kaip G. P. U.

Savanaudis popolznoviteiis savo darbais 
gręsia valsybės pagrindams. Sustabdykime 
jį, sudrauskime. Pirmon eilėn pati vyriausy
bė, kurių mes neturime pagrindo laikyti ne
patriotiška, privalo nusikratyti šio tipo ben
dradarbių. Nors ir neskaitlinga, išlikusi lais
va mūsų šviesuomenė privalo kelti savo balsų. 
Mūsų tautos veteranai, kurių balsas jau kartų 
praskambėjo vienu tautai svarbiu momentu,

talikybę.
Žemaičiai amžiais

Norėdami paskatinti prie 
krikšto, Vytautas ir Jogaila 
užtikrino, kad tai netiesa. Vi
sa senoji tvarka pasiliksianti. 
Kac įtikintų, .jog visai nema
no kėsintis prieš .nuometus, 

garbinę įliep^ priėųmsiŲUĮj}. Įyrikatų mo

paskiriems piliečiams, tai despotinė, kurių jie j nejaugi jie nelaiko tai, kas dedasi po jų a- 
labai mėgsta, duoda jiems galybę priversti į kimis kų pavojingu tam, kam jie visų amžių 
pilietį ir net visuomenę būti priemone jų 1 dirbo? Visiems reikia pakelti balsų prieš šj

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.

miesty pasamdęs kambarį. Aš nė kiek tuo 
netikiu, bet galima pabandyt... Ramiai! 
Štai jis ateina!

DEVINTA SCENA.

t k
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.

L. (Tąsa)
KAR. Bet jokios kvailystės, ponas J 41 

Roche’ai! Pamųstykit jūs, koks pavojus 
gresia!

L. II. Jaunas jione, mano garbei gre
sia. Ji nian ne mažiau rūpi, kaip ir jūsų 
m$ilė. Salin! Eikit į vidų! Jūs tolinu apie 
mane išgirsite.

AŠTUNTA SCFNA.

La Roche’as vienas.
Tegul mato. Jis seniau norėjo ištirti 

savo valdovų silpnųsias puses, kad jiems 
galėtų pasidaryt “naudingu”. ,lau šįryt 
jis taip padarė su tarnu. Niekšas yra di
delis plepys. Jis norėjo kų nors nugirsti 
apie ministerio {slaptus reikalus. Jis (prie

La Roche’as ir Selicour’as.

SEL. (jo nepastebėjęs). Viską: 
kiai sekasi. Bct-gi aš nesu be rūpesčių. 
As dar neturiu nei vietos nei moters, ir 
čia dar sūnus su tėvu, kurie tykoja ant 
mano tarnybos ir kiekvienų akymirksnį 
gali viskų atimti. Kad aš juos galėčiau, 
sau pašalinti i.š kelio. Bet kaip? Minis
teris neprieinamas. Tie žmonės eina tie
siu keliu, nieko daugiau nereikalaudami. 
Sunku juos paimti į savo valdžių. Ot, 
jeigu jis būtų kų nors nusikaltęs, jei ko
kias nors silpnybes susekčiau, kurios jį 
pažemintų!..

L. R. (į šalį). Iš tikro, jis jmts man 
į pinkles lenda!

SEL. Ak, žiūrėk! Čia La Roche’as!
L. R. Esu, aš ateinu, jionos lxi Seli

cour’ai!..
ŠEL. Ko jūs norite?

is pm-

MYLIU.

Myliu gegutę, kuri kukuoja,
myliu mergelę, kuri dainuoja.
Myliu Lietuvų, šalį gimtinę,
kurių nuo amžių mūs bočiai gy nė.
Myliu jos gamtų, gražius laukelius,
žaliąsias girias, sraunus upelius;
myliu aš bočius, savo tėvelius,
mielas sesutės, brangius brolelius.

Myliu aš Vilnių — mūsų sostinę,
ir Gediminų, kuris jį gynė;
myliu Vytautų, karžygį mūsų,
kuris mūs gynė nuo lenkų, prūsų.
Myliu Birutų, kunigaikštienę,'
mylia Falangų, kur jįj gimė.
Gerbiu didvyrius savo tėvynės,
kurie už laisvę statė krutinės,
kurie dėl mūsų daugel kentėjo,
už tautos laisvę galvas padėjo;
kurie žudami jaunystėj savo
iš didžių vargų tautų vadavo.
Melskim, lietuviai, mes; Visagali,
laimint visados mūs brangių šalį.
Gerbkim didvyrius už vis labiausia,
ir per juos gautų laisvę brangiausių.

John St. LPKS.

BRITANIJOS VALDŽIA 

NESTIPRI.

Šiandieninė Britanijos dar- 
Visa bo partijos valdžia labai ap

sivylė dideliu savimi pasitikė
jimu. Kada ji paėmė savo 
rankas ’ valstybės vairų, buvo 
manius tuč-tuojaus visoj ša
ly panaikinti nedarbu ir dar
bininkų skurdų. Pasirodė, kad 
gražių norų ir socialistiškų te- 
rorijų neužtenka. Reikalinga 
surasti atatinkamų prieinu 
nių. Gi tas atsiekiama ne tuš-

savo dievus, buvo taip prie jų terina dalyti drobės galus. r 
prisirišę, kad dauguma gera “M. L.”

svetimos kultūros atneštų mums sibaritų — 
popolznovitelį, kų? jis bebūtų. Tautos labas 
to reikalauja.

VYTAUTAS IR SOCIALISTAI.

J A 4..Socialistai yra internacionalistai, 
kirų tautų jie nemėgsta, joms ir nedirba. Jie 
nekenčia tų žmonių, kurie tautos reikalams

nelinkę užsiimti sunkiaisiais 
(darbais. Prie sunkiųjų darbų 
jir gilaus mintijimo jie nori 
'pastatyti kitus, gi patys tik 
viršininkauti.

Tad ir nestebėtina, jei dar
bo partijoje iškeltas sumany- 

jmas į šiandieninį darbo mi
nisterių kabinetų priimti nors 
tris liberalų partijos vadus. 
Tas Iriausi mas rimtai buvo 
svarstomas ir trys ar daugiau 
liberalų gal būt ir pakliuvę 
j kabineto narius.

Bet štai nelaimė. Darbo val-

čiais norais ir terorijomis, |<Ažio., įtaiga apsižiūrėjo* kųd.; 
bet sunkiuoju dąrbu. Kaip ži- (iei R priimtų kabinetan kelis 
noma, socialistai iš prigimties (liberalus, tada iš kabineto tu-

» 1 retų paliuosuoti kelis savo
i somybę, varėsi prieš išdaviką Jogailų, kurs
Lietuvų į pražūtį Įstūmė, kovojo su kardinin
kais ir visas priemones naudojo, kad tik 
išgelbėjus savo tėvynę. Jo vardas buvo visam 
pasauly pagarsėjęs.

Cbicagos socialistiškas dienraštis apie
Vytautų taip rašo:

“... kad tas senovės Lietuvos valdovas n 
naiptol nebuvo ideališkas, nei kaipo poliitkas,

pasišvenčia, už jų kovoja. Del to, sakysime. ' nei kaipo patriotas, nei kaipo šeimynos tė
Lietuvos socialistai Plečkaitis ir kompanija 
net su aršiausiais Lietuvos priešininkais len 
kais susidėjo, kad tik pakenkti savo tautos 
nepriklausomai valstybei.

Pasirodo, kad socialistai ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto nemėgsta. 
Aišku .dėl ko. Mot, Vytautas savo tautai daug 
nusipelnė. Jis kovojo už Lietuvos neprikkui-

vas, nei kaipo asmuo. Per visus jo ilgo (! — 
“Dr.” Red.) ir audringo gyvenimo žingsnius 
ii darbus raudona gija eina neapsakomai am- 
bitingo, garbės trokštančio žmogaus kova dėl 
savo asmeninės naudos”.

Gal būt, jei Vytautas būt, nuėjęs Jogailų 
ir Plečkaičių keliais, tuomet socialistai į pa
dengės jį keltų.

partijos vadus. Tas negalima. 
Tuomi butų užduotas nuosa
vai partijai didelis smūgis.

Gi pirm to, valdžia jau bu
vo planavus savo tarpan pri
imti kadir Lloyd George, kurs 
gali daugiau vienas mintyti, 
negu visi darbo partijos mi
nisteriai ėmus juos kartu.

Pati viena darbo partija 
tuotarpu nebeturi atatinkamų 
jėgų didelę valstybę valdyti. 
Bedarbių skaičius nei kiek 
nemažėja. Pramoninkui nuo 
jos atšalę. Kiekviena diena 
atneša vis daugiau visokio 
darbo, naujų problemų, vis 
didesnių nesmagumų.

L. R. Prisipažinti neteisingai padaręs.
ŠEL. Aha!
L. R. Tas man nieko nepadėjo.
SEL. O, taip yra geriausia! Nes jūs 

! blogas liežuvis vis tiek nebūtų galėjęs
mane visai pražudys.

L. R. Deja, tai tiesa, ir aš nė nega
liu tikėtis iš jūs atleidimo.

SEL. Aha! Tai šitaip? Mes pradedam 
jau susikalbėti?

L. R. Jau aš nė nesitikiu gauti gra
žių vietų, kurių jūs man pažadėjote. Bet 
dėl mūs seno draugiškumo bent nedary
kit man nieko!

ŠEL. Aš, — jums kenkti?!
L. R. Nedarykite to! Pasigailėkite 

vargšo velniūkščio!
SEL. Bet...
L. R. Kažkas nori mane prie minis- 

terio priimti..
SEL. Taip! Kažkas! O kas tai yra?
L. R. Viena ponia, kurių man tarnas 

Michel’is nurodė.
SEL. Tarnas Michel’is? Taip! Ar jūs 

pažįstate tų Micliel ’į ?

L. 11. Ne labai! Bet kudangi tas, 
kurs vca mane iš vietos, yra jo brolėnas, 
tai jis nori padarys man malonumų...

SEL. Ar ponia yra gerai ministerio 
pažįstama?

L. R. Ji, tur būt, yra graži moteris, 
o jis, esu, ieškųs jai priemiesty kambario..

SEL. Gerai, gerai! Nors aš visai ne
noriu žinoti apie tai. O kaip vadinasi ta 
ponia?

L. R. To aš nežinau. •
SEL. Gerai, gerai!
J.. R. Michel’is jums gali papasakoti 

apie tui.
SEL. Man? Ar jūs manot, man tas 

labai svarbu?
L. R. Aš to nesakau.
SEL. Aš neklausiu. apie tai. Visiškai 

nesirūpinu tokiais dalykais. Ar norite ry
toj pasikalbėti su ponia?

L. R. Rytoj?
SEL. Čia mat, didelė paslaptis...
L. R. (greitai). Žinoma, žinoma!
Del to aš jus prašau nieko niekam 

apie tai nesakyti..

SEL. Gerai, gerai! Nicko (Jaugiau a- 
pie tai nekalbėsiu. Juos nekliudysiu, po
nas La Roche’ai! Tai yra mano pareiga, 
kad nedėkingumų. Nežiūrint to, kad jūs 
man blogai pasitarnavote, aš jus vis tiek 
myliu... lr kud jūs matytumėt, koks dide
lis mano mnadagumas, aš bendrai dirbsiu 
su jūsų globėju dėl jus. Taip, aš pada
rysiu... pasitikėkit manim!..

L. R. Ak, jūs esate kilnios širdies!
SEL. Bet ateity tas ebūnie pamoky

mas...
L. R. iš ikrųjų, jūs turite pamatyti...
SEL. Gana. Tebūnie viskas gerai.
L. R. (į šalį). Jau jis paragavo savo 

niekšybės. Betgi lengvinu gulima laimėti 
šit niekšybe, negu su garbingumu! (Išei
na).

SEL. Dabar — tuojau pas tarnų Mi- 
cliel’j! Čia yra meilės verksnias. Visai pui
ku, tikrai! Aš tave stipriai laikau, Nar- 
bonne’ai! Juk tu taip pat esi žmogus... 
Turi silpnybių, — ir aš tave valdysiu. 
(Išeina).

(Bus daugiau)

t
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Prašau Į Mano Kampeli
Prof. Kampininkas “laisvos” sovietų žemės. Ir! 

penkinė būt likus kišenėj.

Sako, Amerikoj yra laisvė. 
Kur jinai? — piktai paklaus 
“draugas” Gasiūnas, kuriam 
tik pradėjus kalbėti apie “tik 
jųjų laisvę” vienoj gatvėj 
Brigbton Parke, tapo policijos 
suimtas ir teisino nubaustas 3 
dol.

Jei dr. Gasiūnas būtų pirma 
pasiteiravęs pas kytrųjį prof. 
Kampininkų, beabėjo, nebūtų 
turėjęs tos nelaimės. Jam bu
čiau pataręs šiaip padaryti: 
nuvažiuoti j Rusiją, prisisem
ti kišenius žemių ir sugrįžti i 
Chicagą. Išėjus kur ant gat
vės kalbėti, pirmiausia po sa
vo kojomis pabarstyti atsivež
tų žemių. Tada prisiartinus 
“buožei”, drąsiai būt galėjęs 
piktai pasakyti, jog jis 
stovi ne ant “vergų”, bet ant

Mūsų socialistams ateina 
paskutinis liepto galas. Iki 
šiol jie laikėsi Karolio Mark
so, kurį vadina savo tėvu, 
nors gyvenime šiandie jie taip 
toli nuo jo “mokslo” atsisky- 
rę, kaip Žemė nuo Marso.

Dabar-gi komunistų cenzūra 
visai žada uždrausti socialis
tams Karoli garbinti. Mat, 
pranešama, jog komunistai no 
ri Markso grabų iš Londono 
kapinių išsikasti ir palaidoti 
Maskvoj raudonoj aikštėj šalę 
Ijenino, tik naliašninko gi
minės nesutinka leisti to da
ryti. Jeigu komunistams pa
vyktų Marksas Maskvon par
sigabenti, socialistams ateitų 
visiškas išnykimas. Ak, jie 
tai ir nujaučia. Ne Veltui Chi 
cagos socialistai glaudžiasi 
tai prie protestonu, tai prie 
nezaležninkų, o Bostono Mai
klo tavas tautiškoj “bažny
čioj” jau gavęs vietą už 
“ džianitorkonsoltų”.

HOOVERIO MEDALIS

Žuvis be vandens, o mote
ris be naujos mados negali gy
venti.

HAITI IR JUNGTINĖS AM. VALSTYBĖS.
Anų dienų laikraščiai pada

vė žinių, kad Haiti respubli-
ji vietoje ištirtų visų padėti 
ir paduotų savo nurodymų,

koje įvyko kruvinos riaušės, įkas toliaus turi būt veikiama 
atkreiptos prieš respublikos tos respublikos atžvilgiu, 
prezidentų Borno ir prieš Pirmasis įsimaišymas.
aukštąjį Amerikos Jungtinių 
Valstybių komisionierių ' gen. 
J. H. Russėll. Riaušininkus 
nunialfflno Am. J. Valstybių 
marin inkai. Keletas žmonių 
nušauta ir nemąžas skaičius 
sužeista. Po to kruvino įvy
kio, kaip pranešta, žmonės 
aprimę. Tik nežinia ar ilgam.

Kada. parėjo žinių apie pa
vojingas amerikonams ir ki
tiems svetimšaliams riaušes, 
prezidentas Hoover tuojaus 
kreipės kongresan. Jis prane
šė, kad Ilaiti respublikoje yra

Haiti sala yra kuonė pu
siau padalinta. Rytinę jos dali 
užima Domininką respublika, 
gi vakarinę — Haiti respub
lika. 1905 metais, prezidento 
Roosevelto administracijos 
laikais, Domininką respublika 
pasijuto pasinėrusi ligi ausų 
į skolas. Svetimos valstybės 
pradėjo siųsti karo laivus 
kolektuoti skolas. Tada Ame
rikos J. Valstybių valdžia pa
siuntė ten savo administracinį 
agentą ir šis paėmė į savo ži
nybų Dominikonų respublikos

tik 700 amerikoniškų marinin- į finansus. Agentas dar ir šian- 
kų. Tad jo parėdymu į tenai 
siunčiama dar daugiau api?
400 marininkų ir keli orlai
viai. Be to, prezidentas kon
greso pareikalavo greitu lai
ku paskirti komisiją ir ją 
pasiųsti į tų respublikų, kad

die Dominika respublikos fi
nansus tvarko. Visas laikas 
Haiti respublika nebuvo lie
čiama.

Bet štai 1915 metais Haiti 
respublikoj kilo yiolitinės su
irutės. Nužudytas prezidentas, 

i Kad tie Haiti žmonių sukili- 
J mai blogai nepaveiktų i Do
minika gyvenotjus, Am. J. 
Valstybių valdžia pasiunčia 
marininkus ir įsimaišo į Hai- 

j ti vidujinius reikalus. Įveda
'tvarka, ima kontroliuoti fi- 

Jums kenkia, ar kur skauda, bet | .... v •
pasakys pats. po pilno liegaami- ■; nansus, samtacijų, švietimo ir
naytmo Jus sutaupysit laik* Ir į u:*.. ,Unnrfjimnntn« 
pinivus Daugelis kitų daktarų UPpartam, TliU. .

PILNAS EGZAMINAS
S5.00 TIKTAI 15.00

HPECTALJHTAB 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

oas tikrų specialistų, ns pas koki 
nepatyrė!! Tikras specialistas, ar
ba profesorlua neklaus jūsų kas

negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
radimui Smogaue kenksmingumų.

Mano Katilo — Scope — Ragg* 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir ri
si Akas bakterlologlfikas egsamlne
vienas kraujo atidengs man tnsų 
tikras negeroves. Ir jeigu ai pa
imsiu tus gydyti, tat lusų s vai kate 
ir gyvumas sugryi lums taip kaip 
buvo pirmiau Jeigu ksočiar nuo 
Ilgų vkllvlo tarnu. Inkstų odos 
krauto nervų. Kirdles renmatts- 
mo kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnu plaučių arba lelgu turit ko
kia užsinensjusia Isikerėjusta 
ehronlfik* Ilga. kuri nepasidavė 
net gabiam Aelmynos gydytojui 
neatldėlloklt neatėle oas mana 

DR J E ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InAJImae Rūmas ifilfi 
»• W JACKSON BOITLEVARD 

Artl Rtate Gatvės 
nfloo Valandos- Nuo 1* ryto Iki 

no olėtų Vakarais nuo ( lld T

Haiti respublikai paskirtas 
aukštasis komisionierius, kurs 
įgaliotas griauti netinkamus 
įstatymus. Sale to, respublika 
skaitosi nepriklausoma ir turi 
nuosavų valdžių, kurios prie
šaky — prezidentas. 
Respublikos prezidentas.

Kada 1915 metais Am. J. 
Valstybių mnrininkai pirmu 
kartu jžeigė Haiti respubli- 
kon. jos gyventojai buvo už
tikrinti, kad Amerikos «T. 
Valstybių tikslas yra grąžin
ti respublikai reikalingą tvnr-

NLiėuomi.v nu™ X ki" ’ f k* stiprinti nepriklaueomy- 
00 bę, pagellieti gyventojams at-

Prez. Hooverio administra
vimo paminėjimui Pliiladelplii 
joj nukaldintas Šis Hooverio 
medalis.

sistatyti ir įkurti pastovią 
valdžią. Tokiu užtikrinimu 
gyventojai buvo patenkinti.

Bet komisionierius su ma-, 
rininkais įsigyvenęs pradėjo 
veikti. Parinko jis valdžių, 
matininkai durtuvais pakeitė 
respublikos konstitucijų, gi 
respublikos prezidentas pasi
liko komisionieriaus tarnai
čių.

1922 metais iš marininKų 
malonės respublikos preziden
tu išrinktas L. Borno. 1926 
metais jo paskirtoji “taryba” 
jį antru kartu išrinko.

Pirm kelerių mėnesių jis 
gyventojams paskelbi*, kad 
1930 metais prezidento rinki
mų nebusią ir jis pats toles
niai pasiliksiųs. Tas jo pra
nešimas imta aiškinti, kad jis 
turi noro pasiskelbti diktato
rium. 1936 metais baigias Am. į 
J. Valstybių su Haiti sutar
tis, tad Borno iki to laiko 
norįs pasilikti.
Sukilimų priežastis.

Gyventojai patyrę apie pre
zidento Borno norus pradėjo 
nerimti. Ieškota progos sukil 
t i ir prezidento reikalauti, kad 
jis pasitrauktų. Pasitaikė lan 
kiaina proga kilus vienam — 
kitam streikui. Vienur — ki
tur kilo riaušės. Marininkai 
numalšino kulkasvaidžiais. 
Žmonės laikinai aprimo, nes 
prezidentas Borno pranešė 
atsisakąs prezidentūros bai 
ges šių tarnybų. I

| Bet žmonės nenurimo prieš 
komisionierių ir kitus vai-* 
džios patarėjus amerikonus. • 

1 Kas-gi toliaus bus daro
ma?

i Atšaukti komisionierių ir 
(marininkusT To negalima da
ryti. Nes tada reespublikoj 
galėtų kilti kraujo pralieji
mas. Sakoma, gyventojai dar 
nepribrendę patys vieni val
dytis.

Į tai atsižvelgus, preziden
tas Hoover ir reikalauja kon
greso pasiųsti komisijų, kad 
ji patirtų, kas reikia toliaus 
daryti. Kiek žinoma, prezi
dentui labai norėtųsi mesti 
tų į svetimas šalis niaišymosi 
politikų. Nes tas sukelia tarp
tautinių nesusipratimų ir ne
smagumų. Bet, matyt, nebus 
lemta tas atsiekti. Marininkai 
turės ten pasilikti jei ne a- 
merikoniškus interesus saugo
ti. tai kitus svetimšalius ap
drausti.

SKAITYTOJŲ BALSAL
Tylėjimas yra pritarimas, 

sutikimas.

Dubai- tik pasipylė žinios iš 
Lietuvos apie uždarymų Ute
nos “Saulės” gimnazijos ir 
kokius ten suruoštus streikus.

Gerai žinome, kad šiuo tar
pu Lietuvoje yra priveista be 
doros, tikėjimo mokytojų, ku
rie stengiasi užimti vietas vi
sose mokyklose ir tvirkinti 
jaunimų'. Bet tokie į priva
čias negali įsibriauti ir tuo 
būdu daroma streikai, ar kas 
kitas, kuriems, matomai, val
džia pritaria ir remia, užda
rydama privačias mokyklas, 
kaip kad įvyko su Utenos 

1“Saulės” gimnazija.

| Aš gerai žinau, kad keliose 
vietose, kur buvo dori ūkiniu - • 
kai ir ištikimi šalies piliečiai, 
kuriems rūpėjo, kad jų vaikai 
eitų į tikrų, dorų mokyklų, 
o ne į ištvirkėlių namus. Jie

•dėjo visas pastangas, kad iš 
{valstybinės mokyklos pavers- 
di “Saulės” gimnazijų ir kad 
tuomi nusikratyti tų tvirki
nančių bedievių mokytojų, n 
kad išgelbėjus savo* jaunimų 
iš pražūties versmės.

Kaip kur tus pasisekė Įvy
kinti, bet mažai. Jau šiandien 
girdint Utenos gimnazijos 
streikus ir jos uždarymų, 
aišku, kaip diena, kud tai kur 
nors vra šuo pakastas.
Čia nereikėtų tylėti, kam rūpi 

dora ir šviesi ateitis. Jeigu
Lietuvos vyriausybė to ne

mato, tai reikia ir reikalau
ti, kad panašių nesąmonių 
nebūtų daroma. Čia glūdi vi
sos šalies gerovė ir šviesi at
eitis, o ne vieno, kito užsispy
rimas, ambicija. Tie ainbiei 
ninkai kasa sau ir tautai pra
žūties duobę.

Susirūpinęs.
... » ‘ —

“Spauda yra toji akis, ku
ria žmogus gali pamatyti pla
tųjį pasaulį”. Wanderbiit.

*

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ 
PREZENTŲ

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, 
KALENDORIAIS. FOUNTAIN PENS 

gintarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne galima 
gauti šiuos:

MOTERIMS:
1. Karoliai
2. Branzalietai
3. Špilkos
4. Auskarai
5. Agrafos

VYRAMS:
6. Cigarnyčios
7. Pypkės.
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveikslams.
Taipgi kitų dalykėlių gintarinių ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendės galite gauti gražiau

siose dėžutėse tinkamose teikimui kalėdinių dovanų 
bei šiaip pasi pirk i mui.

Kalėdinių atviručių su pasveikinimais bei lin
kėjimais anglų ir lietuvių kalbose. Taipgi įvairių 
laiškų su aprašymais. >

Platus pasirinkimas sieninių kalendorių su Lie
tuvos vaizdais — tinkami siųsti Lietuvon arba sau 
pasilaikyti.

Turime šimtus skirtingų turinių knygų: apysa
kų, žodynų, teatralių, muzikalių ir tt.

Didelis pasirinkimas Parker Fountain Pens, 
plunksnos gražios, labai geros išdirbystes. Parduodam 
pigiau, negu kitose sankrovose.

Gyvenantiems toliau nuo Chicagos siunčiam gin
tarų ir knygų katalogų kalėdinių prezentų pasirin
kimui. Gyvenantieji Chicagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečiami atsilankyti asme
niškai tikslesniam pasirinkimui įvairiausių kalėdinių 
prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki Kalėdų kasdien nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 10 
vai. ryto iki 7 valandai vakare.

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 S. HALSTTD ST.. Chieago, III., Tel. Victory 1266

NSO

S V E I K 0 N U
Visus Savo Kostumerius, Draugas, Grindėjus ir Apskritai 

Visus Lietuvius Su
LINKSMOMIS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Ir Linkime
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 

Su Didžia Pagarba

JOHN MALACHAUSKAS, R. Ph. 
GRANT W0RKS PHARMACY 

4847 W. 14th Street
CICERO, ILL.

ntK

SKAITYKITE IR PLATU* 

KITĘ “DRAUGĄ”.

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS

I
Siutus darome ant užsakymo pagal kostumerių rriknlavimo. Užlai
kome didelį |>nsirinkimą materijų. Kainos prieinamos. IS senų dra
panų padarome kaip naujas. Taipgi valome moteriSkus skūrinius 
kantus. Sudedame .naujus pamuSnltis ir sutaisome kas tik yra rei
kalinga. KAINOS PRIEINAMOS.

4146 Archer Avenue
Talephnna LafRyettc 0057

„
įh/įvfcis. .a.

Išmokėsime Prieš Kalėdas
Užtikriname, kad jūsų pinigai dabar išsiųsti per 

mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
putį reikės primokėti už telegramą.

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas a- 
pie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų 
ir iš Lietuvos.

t
Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir 

kitokius biznius
M

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku

REGISTRUOTAS NOTORAS

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chieago, Illinois

Telefonas Yards 4669

’ JOS. F. BUDRIK, Ine.
g SENIAUSIA MUZIKOS
5 KRAUTUVE
6
g Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios ir 

Rekordus. Didelis pasirinkimas 
Dovanų Kalėdoms

Brunsw« k

JJ

ti
ti
ti

Radios geriausių išdirbysčių, visos 1930 
modeliai

BRUNSWICK, VICTOR 
* ATWATER KENT, MAJESTIC,

SPARTON, BOSCH,
ZENITH, COLUMBIA,
R. C. A. RADIOLAS, PHILCO, 
COLONIAL, BRANDES.

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran
gių dovanų kaipo Kalėdų prezentų.

JOS. F. Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Telef. Boulevard 4705
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DRAUGAS šeštadienis, Oruod. -I d., 192A

LIETUVIAI AMERIKOJE
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ROCKFORD, HL
Nauji Darbai.

Senoji bažnytėlė virsta sve
taine. Buvusio didžiojo alto
riaus sienos nugriautos. Nau
ja, aukšta scena padaryta. 
Suolui nuo grindų at liuosuoti. 
Choro platforma prašalinta. 
Scenerijos rengiamos. .

Prie šių-darbų uoliai prisi
dėjo V. Karvelis, Pr. Rimkus, 
Pr. Budvidas, St. Keliotis, J. 
Pilipaitis, A. Kairys, A. But
kus, D. Misiūnas, A. Keliotis, 
M. Sautilas.

Jų vieni griovė, kiti statė ir 
Šiandien jau galime pasilžiaug 
ti geroka savo svetaine, aukš
ta gražia scena. Bus svetainė
je visiems ir viskas gražiai 
matyti ir girdėti.

Kad ir nedidelė, bet bus gra 
ži svetainiukė, o ypač kad sa
va.,

Šioje svetainėje įvyks mo-

— -
kvklos auklėtinių vaidinimai 
Kalėdų dienoje 3:00 vai. po 
pietų visiems genesniesiems, o 
sekmadienyje 29 d. 3:00 vai. 
jaunuomenei.

stus, bažnyčia#, kaimus, jau
nimų, sportų, kariuotiieilę, or- 
laivija, mokyklas, parodas ir 
daugybę kitų įdomybių, žmo
nės patenkinti.

Mūsų draugijos, kaip tai: Šv 
i Veronikos, Šv. Kryžiaus, šv. 

Jrfunuomenė po vaidinimo (Juozapo ir jaunimas Vyčiai, 
mano valandžiukę kitų pašok- kaip kas meL taip ir si metų

į stalus rtešiojo suaugusio
sios merginos iš sodaliečių dr- 
jos.

Svetainė buvo puikiai iš
puošta, kaip japoniškas dar
želis.

Vakarienės vedėjui Aukšta-

ftanta Pi uaas. Kilęs iš Škais 
girio vai., Šiaulių apskr. Gy- 
veflo Chicagoje.

Dirgėlas Antanas. Kilęs iš 
Dausnių k.. Krūtingos apskr.

Gasparonis Antanas. Kilęs

Paryžiaus policija įsteigta 
apie 1918 m., tuomet turėjo 
74 policininkus, šiandien skai 
to viršaus 14 tūkstančių.

Pirmasis laikrodis išrastas 
1,000 met. prancūzo vienuolio 
Geroert. Pirmiau buvo varto- 

ljutui saulės laikrodžiai
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Del Kalėdų
Muzikos Lankykite

Peoples
FurnitureCo
KRAUTUVES

2536-40 W. 63 STREET
Hemloek 8400

4177-83 ARCHER AVĖ,
Lafavette 3171
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Pilnas rinkinis Kalėdinių 
Lietuviškų ir kitatautiškų 
rekordų ir volelių dėl pi- 
janų.
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Taipgi
Reprezentuojame 
Visų Eilę

R. C. A. RADIOLIŲ 
ATWATER KENT 

MAJESTIC 
ZENITH 
VICTOR 
FADA

KIMBAL RADIOS ir
KIMBALL PIJAMŲ

Prieinamiausios kainos ir iš
lygos. Tarnauja patyrę ir 
mandagus žmones. 
Krautuvės atviros kus va
karų ir Nedėldieniais nuo 
10 valandos ryto iki 4 va
landai po pietų.

I iš Raguvos vai., Panevėžio ap- 
kalnini tampai prakalbėjus Rudais gyvwl0 sioux

ti arba šiaip pažaisti.
Nelaimė.

Nelaimė ištiko Jonų Griga
ravičių — jis susižeidė ran
kų.; Dobrovolskį — jis kažin 
kaip sako, nusilaužė kojų; o 
K. Pakelį pirmiau išgabeno į 
ligoninę ir iš ten, rodos, iš
gabeno, ar gabens j sanatori
jų nervams taisyti.

Labd. Są-gos 22 k.
Gruodžio 15 d. Įvyko tos

advente ėjo prie išpažinties ir 
bendrai priėmė šv. Komunijų, 

Be galo gražu yra matyti 
draugijas pasipuošusias savo 
ženklais, vėliavomis ir skait
lingai artinanties prie Dievo 
stalo.

Šv. Teresės choras, kuriam 
vadovauja gabus chorvedys p. 
V. X. Medonis po puikiai pa
vykusio pirmutinio koncerto,

kuopos susirinkimas. Kuopa kuris dav5 Parapijai gražaus 
pelno, visu smarkumu rengia
si prie antro koncerto. Antras

sulyg savo išgalių dirbo gra
žiai per ištisus metus.

Ji uždirbo ir paaukojo $100 
naujos bažnyčios statybai. 
Ji sušelpė keletą pavargusių 
šeimynų. Ji, ištyrus visus da
lykus apie Lietuvių Šv. Kry
žiaus ligoninę pasirįžo įmo
kėti pasižadėtus pinigus.

Kuopa kitiems metams iš
rinko tų pačių valdybų, iš
rinko atstovus į Federacijos 
skyrių. Jais yra S. Kasputis, 
Pr. Budvidas ir L. Trepkus.

Pavargėliams aprūpinti iš
rinkta komisija iš J. Zubino, 
Pr. Geležiaus, E. Keliotienės 
ir O. Naujunienės. 

i Ši kuopa yra pasirižus dar
buotis kotinkamiausia pagal 
savo konstitucijos, 

i Ji nusitarė surengti po Ka
lėdų kokį tai “maskaradinį 
balių”.

i ' Ligoniai.
Serga senoji Magolienė, Mi

eli igan Avė.; M, Padeleckie- 
nė, 1511 Central str., dar ne 
visiškai pasveiko P. Kalat- 
kienė, 925 Island A Ve.

Sveikstu, bet dar labai silp
na M. Deltuvienė. 412 Lin
coln Avė.

Raporteris.

koncertas įvyks po Naujų Me
tų. Dienų paskelbsime Vėliau. 
Šį kartų choristai suvaidins 
vieno veiksmo operetę “Ku
protas Oželis”. Po lošimo da
lyvaus puikiai išlavintas 
skaitlingas choras. Dainuos 
daug gražių dainelių.

Gruodžio 22 d., parap, sve
tainėje įvyks labai gražus te
atras, kuri išpildys žinomo ar
tisto Vaičkaus, mokiniai iš 
Chicagos. Kas nori pamatyti 
gražų vaidinimų, atsilankyki
te į parapijos svetainę.

Tas pats.

MINERSVILLE, PA.

WAUKE6AN. ILL
Iš choro darbuotės.

šv. Baltramiejaus parapijos 
choras laikė metinį susirinki
mų, 13 d. gruodžio. Susirinki
mų atidarė malda pirm. J. 
Junčius. Buvo skaitlingas.

Apsvarsčius visus choro rei
kalus, linkta liauja valdyba. 
Kadangi senoji valdyba gerai 
darbavosi per pereitus metus, 
p. S. Žilius įnešė, kad ta pa
ti pasiliktų ir ateinantiems me 
tams. Jnešimas ^vienbalsiai 
priimtas. Valdyba su tuo su
tiko, išėmus p-lę Urbaičiūtę. 
protokolų raštininkę, dabar 
Mis. Vanda Vere. Jos vieton 
išrinkta p-lė M. Brazauskiūtė.

Choras dabar mokinos ptii 
kų veikalų “Klaipėdos Julė”, 
kuris neužilgo bus statomas 
Lietuvių Auditorijoj.

Žibutis.

Išleistuvių vakarienė.

Lapkričio 21 d. Šv. Pranciš
kaus parapija surengė išleis
tuvių vakarienę savo myli
mam ir klebonui kun. J. A. 
Karoliui, kul s dabar perkeltas 
į Sbenandoali, Pa.

Susirinko apie 650 parapijo
nų su nuliūdusiomis širdimis, 
nes buto jiems skaudi! skirtis 
su savo taip mylimu ir tikru 
tėvu, maloniu ganvtojum.

Vakarienės vedėjais buvo 
ponai Fr. Aukštakalnis, V. 
Valinskas, F. Mandzarskis. A. 
McAlarney, J. Beecber, S. 
Baiminosi*, M, Vatnagirienė, j 
O. Degutienė, Mt Venslauskic- 
nė ir M. Bružienė. Šeimininkės 
prie valgių: O. Gibavičienė Tr 
A. Lapinskienė Pagelbininkės 
iš Moterų Sąjungos ir Rožan
čiaus draugijos.

apie tikslų, perstatyta vakarui 
vesti Dr. J, Palauskas.

Vakaro programas ėjo se
kančiai;

1. Pirmiausia kalbėjo kun. 
M. Daumantas, naujasis mūs 
klebonas ir kun. Šmulkštys iš 
Shenondoah, Pa,

2. Mokyklos vaikeliai pa
dainavo atsisveikinimo daine
lę, o 6 ir 7 skyrių mergaitės 
atvaizdavo 2 veikalėliu: “Šv. 
Kryžius” ir “Sveika Marija” 
(pantoininai). Vaikus išlavi
no Šv. Kazimiero Seserys.

3. Muzikų išpildė Miss Cis- 
nocks ir S. Krasnitskio or
kestros.

4. Kalbėjo kun. Ivlevinskas 
iš Tamaąua, Pa., o ant galo 
mūsų buvusis klebonas kun. 
J. A. Karalius. Jo kalba bu
vo labai .jausminga, griaudi
nanti visus parapijoms. Do
vanų kun. Karaliui suteikė; 
parapijonys — auksinį kieli> 
kų; mokyklos vaikučiai — 
kunigiškų plosčių; sodalietės 
gėlių bukietų, taip-gi ir, nau
jam kleb. gėlių bukietų.

Gaila buvo atsiskirti su 
mylimu ganytojum.

Parapijonas.
Nuo Redakcijos. Korespdn-' f );

dencijų dedame žymiai sutruin 
pinę. Kodel-gi to viso nepara
šėte tuojau po išleistuvių? 
Dabar jaū suvirs mėnuo pra
ėjo nuo įvyki©. Pasenusios ži
nios į laikraščius nededamos, 
nės jos skaitytojams neįdo
mios.

City, Iowa.
Giačas Pranas. Kilęs iš Vai

nuto vai., Tauragės apskr. 
Kadais gyveno 2457 West 46 
Plaee, Chicagoje.

Januškai Ona ir Balys. Ki 
lę iš Kuršėnų vai., Šiaulių 
apskr. Gyveno Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi astiliepti, ir 
kiekvienas kas kų nors apie 
juos žinotų yra prašomi su
teikti žinių. Bet kokia žinia 
bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1032
608 So. Dearborn St., 
Chicago, III.

Phoūe Cicero 3346J ®

A. F. Pocius S
Gerbiami Tautiečiai:

Gyvendami sutikime remdami vieni
kitus galime nuveikti didelius darbus— 
ar tai draugystės biznio ar kitokiuose 
užmanymuose. Pavyzdžiui mes be tamstų 
pritarimo, be tamstų paramos nebūtume 
išsidirbę taip dideli ir gražu biznį. Bet 
ačiū tamstų pritarimui. Šiandie mes turim 
didžiausių ir gražiausių auksinių, deimon- 
tinių bei sidabrinių daiktų krautuvę Ci
ceroje, netik lietuviams yra garbė turė
ti didesnių biznierių savo tarpe, bet ir 
svetimtaučiai gėrėjas musų gražia krau

tuvė. Gerbiamieji, per tiek daug metų rėmėte mus. 
Taigi artinantis Kalėdoms vėl kviečiami atsilankyti 
j musų krautuvę. Musų krautuvėj rasite didelį pasi
rinkimų kalėdinių dovanų, teisingų ir mandagų pa
tarnavimų. Mes parduodam daiktus tik tuos, kurie 
yra geros vertės ir pilnai garantuojami, kaip tai 
Elgin, Ifamilton, Illinois ir kitų gerų išdirbysčių lai
krodėlių ir kitokių daiktų. Kainos musų krautuvėj y- 
ra labai populeriškos ir visiems prieinamos.

4930 WEST 14-th STREET
Cicero, Illinois

Tuose kraštuose, kur akme
nų nėra, grįsti gatves ,ir ties
ti plentus vartoju beržų žie
ves, nes jos dėl savo sakų 
nepūna.

ymmmmiummimummmtmmmmmmiūimmmummu:

(Fada Radio I
~ THE FADA LINE IS COMPLETE

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE. I —*

Ame-

WEST PULLMAN, HL
Trumpos Žinelės.

Gruodžio 15 d. parap. sve
tainėje p. Milius rodė iš Lie 
tavos gyvenimo judamuosius 
paveikslus. Paveikslų pama
tyti prisirinko publikos pilnu
tėlė svetainė-. Paveikslai gra
žūs, nes matėlnc Lietuvos mie-

Šie asmenys gyvenų 
rikoje yra ieškomi:

Bielskis Juozas, Kilęs iš 
Ingavangio k., Klebiškio vai., 
Mariampolės apsk. Prieš ka
rų gyveno Chicagoje.

Bedikai Adomas, Antanas, 
Kostas iv Kazys. Kilę iš Re
navo* dvaro, Mažeikių apskr. 
Gyvenų Chicagoje.

Čeikus Antanas. Kilęs iš Ka 
žikdėfavo k., Varėnų vai., A- 
lytaua apskr.

LIETUVIU VALANDA
AS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
W. C. F. L. 1230 Kilocydes

Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketvergą
Iš Stoties

W. H. F. C. 14-20 Kilocydes
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programas Rengia

los. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705 . .

Pasirenkant dėl savęs naujų radio arba norėdamas išmainyti savo seną radio 
Jus beabejonės norėsite susirasti radio, kuris teiktų nuolatinį pasitenkinimų už 
prieinamų kainų.

FADA budavojo radio priimtuvus ir kalbėtuvus geriausios rūšies per visų me
tų eilę. KADA nuo to laiko kaip tik komj«mi,įa buvo suorganizuota visų savo ener
gijų pašventė vientik išdirbimui radio aparatų ir iki šiol dar nebuvo prisidėjusi prie 
jokios kitos išdirbystės.

BRIDGEPORT FURNITURE COMPANY 
i.aiko sau u% ggrbę atstovauti tokius nugštos rūšies radio specialistus-išdirbėjus 
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modeliai su įbudavotais Dynamic

kalbėtuvais, magnetiškais ir dynamiškais kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport 
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sąlygas ir patenkinantį patarna
vimų.

Krautuvė atvira vakarais dėl patogumo dirbančių dienomis.
KAINOS NUO $60 IKI $165

HĮKEPDHmH|ĮĮUR E įjl
3 5224 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. ~

nuimi Įiuniuimutiifumuiiuumiuiium mum uummmm(7
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FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

736 West 28th Street
Phone: Canal 1603

ATSILANKĖ ŽYMUS SPOR 
TININKAI.

JAUNIMAS REMIA BAS 
KfiTBOLININKUS.

Pereiti) nedėl ių vėl pasirodė 
jaunimo pasiryžimas remti 
Liet. Vyčių basketboles lygą, 
kada susirinko jo j iš visų ko
lonijų. Buvo net matyt būre
lis jaunimo iš Indiana Har- 
bor. Be abejo, visi buvo pa
tenkinti, nes po rungtynių 
visi išskirstė linksmi ir pilni 
ilpo, taip-gi laukdami ateinan
čių susirėmimų sekmadienį, 
gruodžio 22 d. tuoj pačioj vie
toj, Kt. Phillips Gym, Jack-i 
son Blvd. ir Kedzie.

Pirmas lošimas prasidedai 
pusę po pirmos po pietų. Ku-Į 
rie da nebuvot, atšilau- j 
kę į žaidimus bandykite at
silankyti nes vėl loš geri ty
mai ir galėsite pamatyti, 
kaip gražiai mūsų jaunimas

CftOWlE? RfcSlONS

Prieš pradėsiant lošimo j 
tarp Koselando ir Ciceriečių, 
buvo pertrauka. Tame laike 
P. Šultimieras paaiškino apie 
garbę, kurių Lyga gavo tų'die Charles F. Crowley, coacli

augę. Tftt ir sunku buvo Bri- 
ghton tytnrti pasiekti jų aukš
tį. Bet ir Brighton parodė sa
vo getų loditnų.

Tikimės, jog nųrtlisidiečiai 
dės pasiryžimo — supliekti Ci 
bėro tymų nedėlioj.

Be to, malonu yra matyti 
ir mūsų lietuvaites vedant sp- 
vo riuterių armijas.

Kemkite jaunimų, kad jie
pirmyn žengtų. Pasimatysime 
tat nedelioj. Atsiveskite ir 
draugus bei drauges.

Paul faUtimieras.

Būdamas Norwood Higli 
Sehoolėje jis laimėjo mokyk
lų pirmenybes šiuose sportui, 
se: Baseball, Football, Bas- 
ketbail. Dabar football teame 
jis užima visoje Amerikoje 
footballo spirėjas (punter). A- 
not sporto rašė jo Nich Flatley 
jis esųs “super-athlete” ir

žaidimuose su Fordham ir Mo
ly Cross parodęs tiesiog stebu
klus savo žaidime. Be to jis 
esųs rimtas vaikinas, todėl 
jam ir teko garbė būti vado
vu garsaus Jėzuitų Kolegijos 
football’o teaino vadu — ka
pitonu.

(“D.”).

“Drąsiai galima sakyti, jog 
du trečdaliu, net trys ketvir- 
tdaliai tikinčiųjų Prancūzijos 
katalikų atkrito nuo tikėjimo 
del socialdemokratiškos spau 
dos”-..

Prancūzų ministeris
Corabės?

LA!...........J11-11" .................

"« turėdama sa»0 tarpe iŠ of Colun||)ia foolb(|1 tealu
jaunimo pasižymėjusius ir iš
rinktus Chicagos miesto ir 
net Illinois valstijos geriau
sius basketboles ir footbolės 
lošikus. Ypatingai buvo ma-j 
lonu išsgirsti, kad minėti trys j 

vaikinai yra tidiiai Lietuvos 
Vyčių 4 ir 13 kuopos, tai yra 
Dievo Apveizdos ir Town of 
Lake, Lygos Kontisionierianis 
visi trys buvo perstatyti ir 
pasisveikino, linkėdami pasi
sekimų.

Pirmiausia p. Šultimieras 
1 perstatė p. E, Kraučiunų, kit- 
j ris Illinois Valstijoj yra vie
nas geriausių. Paskui jo bro- 

! lis Pliillip pasižymėjęs foot- 
i bolėj ir geriausias sportiniu-

for the past four years, \vho 
lias tendered his resignation 
to tlie university connnittee 

on athletics. Cro\vley came 
to Columbia as end coach in 
1925 folknving tlie rertirement 
of Dr. Paul AVithington. This 
year Crowlev’s teain failed 
to win a single major gaine.

rodykime savo Vadams, kad 
turime savyje tikrų Lietuviš
kų dvasių, pasirodykime pa
sauliui savo darbais. Mes dirb 
sime kol lietuvių vardas vi
siems bus žinomas.

Cicero, ik* re i to meto čampio
na i vėl pasirodė, kad jie yra

, Įkas katalikiškose aukštesnėse:pasiryžę pirma vietų atgauti, šiandien gyvuoja, taip pat pa- ... ... v . 1 , ‘ 7... L ; ,, .. . . *. ,. „A- • ■ mokyklose. Abu broliu zai- kada jie supleke Roselando
Į džia vardais Ed. Kiauše ir .tymų. Abti tymai gerai žaidė 
Į Pliil Krause. ' ... . ... ... „

žvelgti j mūsų šiandieninio jau 
nimo ūpų sporte.

Sekantieji tymai loš šį sek
madienį:

Bridgeport vs Brighton 
Park.

North Side vs Cicero. 
Roseland vs Jftdiaaa Har-

bor.
West Side vs Town of l.ake.»
Providelice liuosas.

Trečias tai buvo Ponzevi- 
čius, kuris šį metų labiausia 
pasižymėjo basebolėj ir vė-

T0WN OF LAKE PASILIE 
KA PIRMOJ VIETOJ.

LIETUVIS — B. C. FOOTBO
LO kapitonas.

Bostono Kolegijos garsioji I 
footbolo komanda sekantiems 
metams savo vadu-kapitotiu 
iŠsirihko lietuvį Jonų P. Dirsę 
— DLton’ų iš Norwood, Mass. 
Dirsa taipgi vietos dienraščių 
ir sporto ekspertų yra stato
mas kaipo tvirčiausias kandi
datas į taip vadinama “Old 
America Teain” (Mat, pabai
goje footbolo sezono Amerikos 
dienraščių sporto ekspertai 
išrenka iš visų Amerikoje 
footbolo teanrų geriausius Žai- 
dikus ir sudaro Vienų taip va
dinamų Ali **- America Tea- 
luų.

Tų proga visi Bostono dien
raščiai įdėjo plačius aprašy
mus apie Dirsos nepaprastus 
gabumus sporte ir visi pasi
puošė jo atvaizdais įvaduose 
pozose.

Anot amerikonų spaudos, 
Dirsa (jis/.vadinasi Divofl’n} 
esųs nepaprastas atletas. Dar 
jaunas "būdamas o jau yra- d 
pėdų 4 colių anksčio ir sveria 

dint milžinais, nes visi ftol-th-i virš 200 svarų. Ir tai vien

flRIGHTGN tRALAIMĖJO

Netikėtas dalykas, bet .fak
linu buvo išrinktas į antrų ty- ^as: Bnglltonparkiečiai pralo
ti ią visos Valstijos ir į pirmų s<‘- Nortlisidieeių tymas, pasi
enių Cbieagos mfesto. Jis bu-t**1*“ stiprus iki pat ga
vo Quarterback pozicijoj foot-p0, Tikrai juos galima para
bolėj. Visi linkėjo trims Vyčių 
lygos vadams geriausio pasi- i aidinčių tjntie yra dideli, su-Į muskulai if kauku.
sekimo ir jie išbuvo iki pas-j 
kutiniausio lošimo

------------- Norime priminti, kud Pon-
Pereitų ne.lėlių Town ot zevičius lošia su 4 kuopa. Ti- 

Lake tymas supliekę Providen [kimės, jog neužilgo ir Krau- 
ce tymų ir tuo pasirodė, kad jčiunus matysim lošiant su 
pirmos vietos nenori paduo- Tovvn of Lake. Jau dabar ga 
ti. Iš pradžios Prov. pasirodė Į limo iš lietuvių sudaryti ^ge 
smarkus, liet ant galo siisilp- riausį tymų ar basketbolėj ar-
tiėjo, kada To'vn o f Lake ty
mas pradėjo, kaip paprastai 
punktus pilti. Ateinančių ne
dalių Town of Lake tymas loš 
prieš AVest Side ir vėl mėgins 
palaikyti pirmų vietų.

ba footbolėj.
Valio, jaunimel Pirmyn, pa-

CUNARD LINIJA LIETUVON
GrelCIausi plaukimai per okeanu pasauly. ISfrlatUctftifcl 15 NeW 

Yorko j Southompton kas Sereda vienu 15 milžinų ėkspresinlų laivų
BERENGARIA AQUfTANIA MAUHETANIA

lu 15 KeW Yorko J Kanri» 
lr brangiau. Atskiri kamb., ef- 
dvl vieta, geras naminis val
gia, fnandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų kltuskltd bilė 
Cunard agento, irba rašykite 
tiesiai pas:

346 No. Mfehigan Blvd.
Clilcago, m.

■ — ■ —- —į—*-‘ir-*-   - — - - — J

e paskui saužemiu J Kauna, 
ėalnatykito Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai Į Londo
ną kas Pdtnyčlg natljl, alio
ji) vardml laivai. Trečios 
klesos fSlvSkdrtėS J abu

CUNARD LINE

1NDIANA HARBOR LAI
MĖJO.
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Visi nustebo, kada Indiana 
llarbor Vyčių tymas stipriai 
užpuolė ir supliekė gerų' AVest 
Kidiečių tymų. Niekas neitu- j 
VO manęs, kad jie laimės, bet j 
galėjai matyt kaip jie vra 
pasiryžę ir turi atkreiptas a- j 
kis į pirmų vietų, kuri duba? 
yra užimta tvirto To"<vn of j 
Lake tymo.

Matysime, kiek ir kaip pa
sirodys šie abu minėti tymai 
šj sekmadienį, kada jie susi
tiks. Girdėt, kad Ind. Mar
iau- tymas praktikudja j ren
giasi šioms rungtynėms ir 
nebūtų per virš vienam uždė
ti savo centų ant Indiana 
ifarbor tymų, nes tik savaitė 
atgal kaip jie supliekė Rose- $ 
lando Golden Ktars tymų. 
Cllicagiečiai gal turės sunkiai 
darbuotis, jei norės minėtų 

tymų supliekti.
Matysime nedėlioj.

9
l

9

V
9
i&&&to
t
9r

$9r

ĮSTOKITE ŠIANDIENA I MUSŲ KALĖDINI 
TAUPYMO KLUBĄ

(CHRl3TMASx SAVING CfLUfi)
►Šitas Kliubas pagelbės Jum sutaupyti savo pinigus 

ateinantiems metams, kuriuos gausite su nuošimčiu 
prieš Kalėdas ir galėsite pavartoti tuos pinigus Kalė
dinėms dovanoms ir kitiems reikalams, fstokit į vienų 
ar daugiaus iš musų patogių klesų. Brisirašyk dabar.

Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lie
tuvon savo giminėms ir draugams jei 

nori, kad nueitų prieš 
šventes. MFTlMTBOLI- 
TAN STATE BANKAS 
siunčia pinigus pigiai, sau
giai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.
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KRAUTUVES 

Bus Atviros Nedelioje
Nuo 10 vai. ryto iki 4 valandai po piety

. t
Atsilankykite pamatyti naujus

vn.it
Scheen-Grid

i

Kurie dabar yra siulijami už labai numažintą kainą

peoples KttAinruvesE v 

Tai bua tinkamiausia Kalėdom dovana! %

Naujas At\\ater Kent 
Screen grid radio, Mados 
55. Pilnai įrengtas dailiame 
kabinete. Kaina l>e tūbų

$109.00

Naujas 9 tūbų Atwater Kent 
Screen Grid radio, Mados 60. 
Pilnai į rungtas, kaip parody
ta, be tūbų

$133.50
Plačiausis pasirinkimas Atwater Kent naują dailiausių kabinetų, dabar parsiduoda labai pigiai — Matykite juos šiandieną ar rytoj

PEOPLES KRAUTUVĖSE!
Įmokėkite kiek galite, o liekančius apmokėsite po 02.00 j savaitę 

be palukų.
Krautuvės atviros vakarais ir nedėlioję nuo 10 v. ryto iki 4 v. p. p. 

Didžiausios Lietuvių Radio Krautuvės Chicagoje \ f? ,

4177-83 Archer Avenue
Corner of Richmond St. 

TEL. LAFAYETTE 3171

2536-40 West 63rd Street»
Near Maplewood Ave.

TEL. HEMLOCK 8400
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GAILA, KAD:
Prieš pot besiartinančias 

šventes taip dang žmonių, ne
tik darbininkų, bet ir biznie
rių, yra labai nusiminę. Jie 
tarpo savęs svarsto, kąlbasi

kėjo “cash”, kiti pirko ant! tu# dalykus, davė kaikuriems gali minimų dalykų išgarsinti,
išmokėjimo, įmokėdami kiek 
galėjo, o likusius kas mėnesį 
su nuošimčiu; prisirišo savo 
prie vargo ir, galų gale, su 
žinoję kad tų lotų kainos nu
smuko, labai nuliūdo. Treti

biskį pelnyti, o kaip tik su-
varė atsakantį būrį avelių į žodžiu.

no tik filmoinis, bot ir gyvu
truoja paveikslus J;o Chicagos 
kolonijas. Tėmyk ii e, tikrai 

įdomybių pamatysitdaug
{Urbų, tada vilkas apnyko • Tuomi daroma begalo dide- iDaųg, daug malonumo ture
visus aveles. Patys sumetė po 
kelis tūkstančius šėrų ant bir- 

su labai numažintomiszos
kainomis ir pradėjo sijoti sta-juos pirko įmokėdami kiek

ir pranašauja blogus metus, j pinigų ir paskui jų išsižadėjo ko šėrus, kaip su rėčiu. Tarp 
taip kaip kad žydai laukia už-. ir prarado įmokėtų turtų, kitų tautų, daug ir lietuvių 
gimstančio ir atvažiuojančio Lotų yra išpirkta suvirs 3,- nukentėjo.
Mesijošiaus, netikėdami į 000,000. Vietoj žaliuojančių ū-
Kristų. Tas visiškai neišpil- 
dys nei žydams, nei laukian
tiems blogesnių laikų.

Teisybę sakant, prasti lai
kai buvo ir jau baigias, apie 
kuriuos tik galime prisimin
ti. Teisybė yra, kad keletas 
didelių Real Estate firmų per 
pereitus kelis metus, kada bu
vo geresni laikai, išpirko ža- 
liojančias ūkės, kur buvo au
ginama visokios daržovės, ja
vai, ir t. t. žmonių maistui, 
išdalino tas ūkės į lotus, pra
dedant nuo Michigan City, 
Indiana iki Racine, AViscon- 
sin. Agentai garsino didelį 
pelnų perkantiems tuščius lo
tus, o žmonės, nesiklausdami 
patarimo iš patyrusių, pirko

kių matytis tiktais kuoleliai 
ir dideli augmenys. Tų nesą
žiningų kompanijų agentai, 
atsiėmę savo komišinus, ge
rai gyvuoja, o nekalti žmo
nės įdėję savo turtų, įsigijo 
vargų.

Prie to da daugelis netik iš

lis darbas. Lietuvių visuome
nė privalėtų tuo susirūpinti, 
remti savo darbuotojus, tik
rus tėvynės patriotus. Tik 
taip pakelsim savo tautos var
dų..

Jau užsakyta iš Lietuvos
Todel ar nebūtų geriau, ka

da manote kų nors daryti, kad 
iš anksto pasitart urnėt su pa
tyrusiais tose srityse žinone- j pradėtos skelbti visuomenei, 
nėmis. Reikale nelaimės pasi-j Amerikos Lietuvių Filmų ii 
tarkite su advokatu, reikale j bendrovė sujungė sa-

apie vagonas “lt-ūtos” fabri
ko saldainių ir kitų įvairių 
prekių, kurios tuojau bus

šit. Nes nieko n.'ia malones
nio, kaip būti savo Tėvynėj. 
Žiūrėdami Į vaizdas, jausitės, 
kad lig joje esate.

Kas virš minėtu reikalu su
si interesuos, kreipkitės pas 
seki. O. Aleliunas, 3251 South 
Union Ave., Chicago, III.

kini šįmet įvyks Chicagoje, kuri kiekvieną šeštadienį pra- 
“East AVindermere” viešbu- neša pasauliui apie šiuos Vy
ty, 56 St. ir Įlydė l’ark Blvd. čių šokius. Kviečiamo visus 
Prašome visų Vyčių, ir lietu- Vyčius ir ne Vyčius, jaunus 
vių, kurie interesuojasi Vy- ,bei senuolius, dalyvauti, 
čiais, dalyvauti šiuose šo
kiuose, nes jie yra rengiami, 
kad davus progos visiems 
linksmai baigti šventes.

.Šiems šokiams griež “\VW 
AE Radio Stars” orkestru.

Komitetas.

PATS SKAITYK IR KITU? 

PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGA”

N.

VY6IŲ ŠOKIAI.

ligos—sugydvtoju, reikale pir 
Į kimo nuosavybės — su paty-I
rusiu žmogum, o reikale in-

Lietuvos Vyčių Centro šo-

mažesnių biznierių, bet ir pa- vestuvinio pinigų i stakų arba
prastų darbininkų nusipirko 
automobilius, kam reikalinga 
garadžiai, gazolinas, ir t. t., o 
tas viskas traukia prie dides
nių išlaidų.

Bar tie, kurie nebuvo Įkin
kyti Į minėtus investmentus, 
turėdami kiek sutaupyto tur
to, pirko stako šėrus. Milioni-

bonus — su bankomis. Ten 
gausite teisingų patarimų ii 
apsisaugosit nuo išnaudotojų, 
kurie vėliau tyčiojasi, kad 
jiems pasisekė įkalbėti tiems, 
teisingai gyvenantiems svetim 
taučiams, o labiausia lietu
viams, ir išsiurbti iš .jų sun
kiai uždirbtus dolerius.

Čionai mes turėtumėm at-nės kompanijos per savo agen
tus — brokerius varė biznį la- į mesti politikų, partijas ir tų

tuos lotus. Vieni už juos mo-' bai gudriai. Jie garsino nebu- prakeiktų užvydėjimų, kurs 
i taip plačiai yra įsigalėjęs mū- 
jsų tautiečių tarpe. Eikite su 
visokiais reikalais

vo jėgas, veikimų su Liet. Iš
radėjų ir Išdirbę jų Sųjunga, 
kur daug turi įvairių išradi
mo patentų.

Dabar taip pat pradėtas va
ryti pirmyn. Yra sakoma' 
“Kur vienybė, ten galybė”. 
Jei vienybėje dirbsim, gali
ma tikėtis geros ateities ir 
gerų sėkmių.

P. J. K. Milius jau demons-

Garsus Europiškas

PAIN-UPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

KUPONAS
GERAS IKI JfAVJU METŲ

J. BARKAUSKAS 
Fotografas 

4090 Archer Ave.
Tel. Lafayette 0265

Visi, kurie fotografuosis pas 
mane iki Naujų Metų. gaus 20 
nuošimčių pigiau.
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R. ANDRELIŪNAS__  u
JEWELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti 

laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai 
gintariniai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir 
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram. 
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos 

plačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip 
Steuart-AVarnęr, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų. 
MUZIKA^ Kimball pianai, smujkai, armonikos, 

pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir 
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiem ir vai-

_ kam.
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir 

dainavimui solistam bei choram. Grama- 
fonam rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom
kalbom.

Visos čia išvardintos ir neišvardintos 
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (qua- 
lity). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
TAISAU ir pertvarkau čia išvardintus ir tam

lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema, 
darbas užtikrintas gerume ir pažymėtam laike. 
EXTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly

kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir 
amžiaus asmenims. Pasirinkimas didelis ir įvairus 
kainoje ir kokybėje.

Perkantiems iš kitų miestų pristatau 
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.

MARUUETTE 1ENELRY
R. ANDRELIŪNAS, Savininkas

2650 West 63rd Str. Chicago, III.
MUSIC------------------

Z
o

RADIO O

S^IINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65.00

1

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHIOAGO, ILL.

■■ ' —T—— -L - ■ ?7 36

„ . . . , . Pri<^ aV° Naminis linimentas naudojamas
žmonių, o jeigu atsiranda kur per suvjrš 50 metų greitam sus- 
neteisingas žmogus, tokį tuo- tabdymui skausmų nuo Neuričio,
inn viešni neskelbkite kad Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, jau Ąiesai paskeiokite, Kau Mėšlungio, Danty skaudėjimo, 
ir kiti saugotus. , Neuralgijos, Skaudamų ir Susti-

Todėl, artinanties Naujiems rus.ių M“skul'l ir S,«ari<Į.
_r . - . . , • , , Amerikos vyrai ir moterys gali
Metams nusistatvkinie, kad t^rai pasidžiaugti, nesą bonkų 
ateityje tokių klaidų, kaip Pain-Expellerio su Inkaro vaizba-
kad minėtos, nedaryti ir savęs ?enkliu.’ ku.ri.s tarptautiniai naudo- 

’ * Y jamas ir ginamas kaipo skausmų
neslopinti manant, kad- dabar ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek-
yra bloga ir bus da blogiau. vienas £ali lengvai nusipirkti bile 
“ . . .... . .v vaistinėje visoje Amerikoje tik uzTas niekados neatsitiks ir iš 35,. ar yQc
tikrų šaltinių yra žinoma, kad Paimkite blogiausi ii visų senų
ateinanti metai bus geri, bus skausmų —■ ReumKtiem^ arba 

. . . Neuraitj, Neuralgija, Mėšlungi,
daug darbo, labiausia Cluca- Galvos Skaudėjimų, Dantų Geli-
goje, ir biznis bus daug gėrės- mų, Įsisėdantį i kūnų Peršalima—

1 - . • - tik pavaktuokite kaip kelki minu-ms visose srityse. Apie tai ne- pFatrynimas su pa^n.Expelleriu 
ra nei abejonės, tiktai' kei- su Inkaro vaisbeženkMu urnai at-
kime savo tautos vardų, gy- palengvinimų. -Sunku tikėti 

.... . tam, kuris turėjo kankinančius
venkime draugiškai, remkime skausmus.
savuosius ir busime kitų tautų O prašalinimui apSlublmo ir 
gerbiami skaudėjimo iš pailsintų ir ištam-° t 1. t vi* pytų muskulų ir sustirusių sųna-

Josepn J. Elias, rių negalite gauti lygaus liniinen-
Prez. Universal State Bank. to. Jokis darbas nebus jums per

sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgųs. Jus jausitės begaliniai

LINKSMA ŽINELĖ. sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu-
__________  rėdami laisvų nuo skausmų kūnų

.ir lanksčius, liaunus muskulus ir
Praeitų pavasari Chicagoj sąnarius, 

susitvėrė Amerikos Lietuvos Kartų patyrę kaip urnai ir efek- 
Filmv ir Importo bei
to bendrove tikslu kelti Lie- niekuomet nebandysite save svai- 
tuvos pramone. Sinti s? kenksmingais ir vidurius

_ *■ 1 • apsargmancias vaistais, kad tuo
P. Jonas K. AIilius, kaipo budu sumažinti skausmų, 

vienas gabiausių lietuvių ki-
nomatografų, buvo išvykęs į 
Lietuvų. Visų vasarų dirbo.
Pririnko įdomiausių vaizdų, 
kad, ištikrųjų, yra kuom pa
sididžiuoti. Jis sugebėjo nu
filmuoti tiek, kad kits būtų 
dirbęs per ištisus metus, Be 
to da ir pramonės reikalais 
darbas pradėtas ir visais bft-* 
dais varomas pirmyn.

Lietuvoj p. J. K. Milius pa
daręs didelę pradžių eksporto 
reialu.

Susitarta su kai kuriomis 
ministerijomis, įvairių firmų 
savininkais ir išdirbėjus, 
kad visais budais pagalbėtų 
judomaisiais paveikslais skel
bti ir rodyti Lietuvos kultū
rų pramonę, įvairias firmų 
išdirbystės ir tuomi supažin
dinti mūsų išeivyjų ir svetim
šalius su Lietuvos kultūra ir 
pramone.

J. K. Milius, važinėdamas 
po lietuvių kolonijas, gerai

; Reumatizmassausgėle
Healkankyklte savęs skaus

mai*. Reumatismu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
tr dainai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND rno- 
•tls lengvai pražalina v Iri mi
nėtas ilgas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka
vones pasveikę Kaina B»c per 
paktų BBo arba dvi už tl.BB. 

Dukart tvirtesnė 7Eo. 
Knyga: “fl ALTINIS SVEI

KATOS" augalais gydyties, kai
na Bt oentų.

Justin Kulis
USB South Halsted 8 

CHICAOO ILD.!■■■■■■■!
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Geriausi Pasauly Fonografai
Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
i-* *
į22 Victor dezaino, Victor darbo _____________ 2
22 — Nauji kiekvienu žvilgsniu.
22 Modernizuotas circuit, pritai- 
22 kintas prie šių dienų broad- 
22 castinimo ir radio reguliacijų, 

i^* Naujas Victor electro-dyna- 
mie kalbėtuvas. Naujas pilnai 

-* matomas, superautomatinis tu- 
22 ninimas, išimtinai Victor.
222 Dešimt radiotronų. Nesuskai- 
22 tomą daugybė naujų pageri- 
22 nimų. Trys units, visos užda- 
22 rytos, išimamos, perkeliamos 
22 ir greitai sudedamos. Nau- 
įį jas gražus ir parankus kabine- 
2^ tas. Veikimas kokio dar negir-
5 dėjote. PASIKLAUSKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie- S 
22 šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis— 22 
22 gražiai pritaikinti venirai, 38% colių augščio, 27 colių 22 
22 platumo ir 16% colio storumo. 22
22 VICTOR RADIO R^32, kaina $155 (be Radiotronų) 22 
22 Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamų. 22

= VITAK - ELSNIC CO. |
■S 4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471 E

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais * 
nHfUUHHfUHfUUUfHfUHHHUHfUniHUf;

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmentai visokių ligų, .reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomię iki 2-.ros va’., po pietų. 

Phone Boulevard 4552

Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbystės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkę-, 
jo norą.

Elektros fikčieriai Atliekame 
visokį elektros darbą.

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP

G. NAVADOMSKIS, Savininkas 

2215 West 22nd St. Tel. Canal 2591

, KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
a i v a i s

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase .............................. $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ................................... 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck ..................... 129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir

atgal, tik ..............r.... 216.00
Cabin............................................ 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 -vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Sekanti laivai išplauks 18 New Yorko,
“Lituania” Dec. 21 , ♦ , „ c
“Lituania” jan. 30 I EstonIa Febr- 20

Del visų Informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.



Šeštadienis, Gruod. 21 d., 192$

CHICAGOJE
WEST SIDE NAUJIENOS.

X Pereitame trečiadienyje 
pas Šarkauskus gyvenąs Juo
zapas Rokas sunkiai susirgo 
širdies liga. Vakar ji aplan
kė su šv. Sakramentais Auš
ros Vartų klebonas. Dabar 
jaučiasi geriaus. Širdies ata
kas praėjo.

X Jau penktas mėnuo bai
giasi, kaip serga Anelė Mika- 
daitė, kuri pereitų vasarų bū
dama kelionėje užvalgė pake
liui kokių tai konservuotų 
bei marinuotų žuvelių-sardin
kų ir jomis užnuodijo vidu
rius. Nors ligoninėje išvemdi-

Kad Kalėdų ir Naujų Metų laikas 
jums tikrai malonus, tai 'jūsų vidų-

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard £911

DR. A. J. BERTASH
1464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
• pietų lr ( Iki 8 vai. vakare 
Res 8301 S WALLACE STREET

■mų Kalėdų.

AD VOKAI AI

OFISAS

1900 S. HALSTED STREEl

ARCHER AVĖ
vaiand->a; prieš pietus pagal sutarti 

' Namuose 3-4 po piet. ofise 6-8 v •

Tel. Hemlock 8161

A. A. OLIS DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3485 VVest 68 Street 
9—12 ryte, 1—4 p p 
v, v Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų lr visų chroniškų ligų

ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti lįst Street

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

OFISAI: I
1446 S. 49 Ct 2824 VVashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
rei. Cicero 462 Tel. Kedzie 2450-2451 Vai.

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

ge. Del j: 
'einančio t

V. . .i suvažinėjo
X Stella Pivarūnaitė ren- vėse patarnauja 

giasi į kelionę apie visų pa- Masalskis.' 
šaulį. Apie Naujus Metus ma
no iškeliauti. Lankysis po vi
sas istoriškas pasauly vieta. Į 
Ant galo vyks į Lietuvų.

ŽUVO LIETUVIS DEL 
PŪGOS.

Pereitų ketvirtadienį, gruo
džio 19 d. ant geležinkelio žu
vo lietuvis Antanas indeksą į 
(Aleksiunas), apie 50 metų 
amžiaus, gyvenęs 6419 So.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ
Alano kotdomeriains ir drau

gams
DR. K. NURKAITIS
2045 West 35 Street

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai-
1 du — "Iršaj Delskio-ltakšdo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj padoj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo i ‘tęs. tel 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6 G 41 S. Albany Avė. Tel. Pros- I 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su 
tartj.

SMAGIAM KALĖDŲ 
LAIKUI

Maplewocd avė. Nelaimė atsi
tiko dėl siautusius tų dienų
pUgOS. A. a. Aleksa dirbo Sint riai privalo būti pilnoje tvarkoje, 

no, tačiau nepasisekė jai šio Chicago Beit Linijos Clearin- TRINERIO KARTUS 
lengviausio gydymo būdo už
sinuodijusiems pritaikinti ir 
ji gavo konvulsijų ligų. Perei
tame sekmadienyje su šv.
Sųkramentan ja aplankė Auš
ros Vartų klebonas.

X Ryt Aušros Vartų para
pijos svetainėje šv. Kazimie
ro Akad. Rėmėjų 16 skyrius 
7 vai. vakare turės “bunco 
party”, kviečiame westsidie- 
čius atsilankyti.

BRIDGEKORTAS
PRANEŠIMAS.

VYNAS
yra vaistas, kurs nedaleidžia arba 
atitaiso vidurių trubelius ir garan
tuoja gerų. nuotaikų Šventėms. Jis 
pašalins jums blogų apetitų, sukie-

Labai skanus labinifli dešros tčjinių, gesus, galvos sopėjimų, ner-

ir palingvicai iš Lietuvos j vinsu"‘* ir bendro nu8ilpn^imo jau‘ j ° smų. Visose aptiekose, kus jus gali-
Geriausios rūšies Birutės te taip-gl gauti gražų sienini 1930

: saldainiai ir didelis pasirinki- Trinortjį Kalendorių, nupieštų gar-
- v -n saus artisto Mucha (arba kalcndo-

lllUS Gintui O KUlollll, spilklj, rįų galite gauti tiesiai iš Jos. Triner 
brasletų, auskarų ir kitokių Co. 1333 So. Ashland avė. Chicago, 
dalykėlių ' 111 įdedant 10c pašto lėšoms). Link-

| Taipgi užlaikau saldaus 
X Ryt Aušros \ artų bažny- medaus, labai gardžiu grybų į 

Čioje iškilminga suma laiko- ir strimelių — žuvelių, 
ma intencija šv. Tėvo ir pa- Krautuvė atdara iki 9 vai.'
rapijonai tų pat intencija per va];aro
visas šv. Mišias aukoja šv. Ko-1

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare A. L YUŠKA

DR. A. J. JAVOIŠ
ADVOKATAS

i.
11 So. La Sallfe St., Room 1701 

Randoljh 0331-0332 Vai. 
Vakarais

3241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 05 C 2 

7-9 vai. lak. apart Panudėlio ir 
Pėtnyčios I A. L. DAVIDONIS, M. D.

nuuujų.
X Ateinančio pirmadienio 

vakare Nekalto Prasidėjimo 
merginų draugija Aušros Var
tų svetainėje turės savo prieš- 
metinį susirinkimų ir rinks 
naujų valdybų.

Nedėlionis iki 4 po pietų. 
Visus kviečiu, atsilankyti

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted Street

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

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

Tel. Lafayette 5820

ituuuuHunuuuHHmihnunnuuuhnnt

-■< John A.Kass
> (KAZAKAUSKAS) 

Watchmaker And Jeweler

2045 W. 35 ST.
Chicago, 111.

JOHN B. BORDEN
*
*•

.n
(Jobo Usjdilunti. Borden j-

ADVOKATAS •
L05 W. Adams St. Rm. 2117

Tclephooto- Randolph 6727
2151 W. <St. 6 iki 9 vak

Tclcpbeoe Roosevelt 9090 
tanale: S iki 8 Vyte Tel. Krpub. 9600

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

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

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

OPTEMITBISTAI

Tel. Lafayette 3315

dovanų; didelis 
laikrodėlių.

Kainos vra

Geriausia vieta pirkimui Kalėdinių 
pasirinkimas deimantų ir auksinių

■žemesnės, negu kur kitur.

JOHN MINSKASH*- j ■ ‘

-1 LIETUVIS ADVOKATASHe-~* 1į «
2221 Wešt 22nd Street

E? Arti Lpąvitt Street
Telefoną*- Canal 2552 

X!
v alandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sercdraris ir Pėtnyčio- 
nis uuo' 9 iii 6.

OR. K. NURKAITIS
Examlnuoju akis ir prlrenku akinius

2045 VVEST 35th ST.
Nuo 9 tš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

21 PRIRENKAM AKINIUS K. NURKAITIS, 0. D. -
Registruotas Optometristas

'*•*’ _ ___ ___ — _ *—

T<>wn of Lake. — Gruod.
22 d. Šv. Kryžiaus par. salė
je vakare bus “Bunco’’. Ren
gia šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolijos rėmėjos. Visus kvie
yj - •čia.

X Kalėdų rytų, 9 vai., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, jie r Mi

šias pirmų kartų griež Šv. 
Kryžiaus mokyklos vaikų be-r i
nas.

X Draugijos Amžinojo Ro
žančiaus susirinkimas įvyks 
gruodžio 22 d., 2 vai. Visos 
narės privalo susirinkti. Bus 
valdybos rinkimas.

X Pastaba. Kas ketina da
lyvauti gerb. klebono, kun.
A. Skripkaus pagerbimo ban-i'l!^ 
kiete, kuris įvyks selini, gruo
džio 29 d. Congress Hotel, tu
ri dabar, iš anksto, įsigyti 
tikietus. Tikietų galima gauti 
pas kunigus — vikarus, pas 
komitetus ir darbuotojus pa-j 

rapijonis.
X Kraučiunų sūnus, Felik-' 

sas ir Edvardas, kuriuodu 
mokinasi De La Šalie kolegi
joj, pasižymi sporte ir gerai, 
mokinasi. Praeitų sekmadienį 
“Tribūne” ĮMulavė, kas šįmet 
katalikiškų mokyklų geriausia 
atsižymėjo “Football” žaidi
me. Vienų tarpe tų rinktinųjų _ _ _ . » pažymėjo Edvardų Kraučiunų, 
ir įdėjo jo fotografijų. Ponai 
Kraučiūnui užlaiko z valgomų 
daiktų sandelį, 4614 So. Pau
lina St.

X Darbininkams žmonėms 
Town of Ijake yra gera gy
venti; pragyvenimas pigesnis 
kaip kitur; komunikacija j 
darbų labai gera. Skerdyklose 
įvesta sanitariai pagerinimai; 
oras dabar toks, kaip ir ki
tur miesto.

30

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

o31 S. Ashland Avė, (2 lubos) 
Telef. *»ulevar<l 2806 

RESIDENCIJA: 
<618 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9721

2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9

Office: 4459 S. California Ai 
Nedėlioję pagal sutarti

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 VVest JInd Straat 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6646 So Ifaplesrood 

Avenue Tel. Republio 7261 
Valandos 1 — 8*7 - Iv. v 

Nedėlioj: 26 — 12 ryto

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

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

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

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.

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampui Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 lr 6377

Miesto oM5e Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rootk* 928 lr 985 
Tel. Franklin 4177

DENTISTAI 1,1 Canal 1,87 Rea Prospeot •••»
DR. P. Z. ZALATįįRIS

Gydytojas ir Chirurgą*’’"’

1881 SOUTH H ALKTE IJ ST. (
Rettdenoiia 6600 8. Arteslan Avė 

Valandos. 11 ryto Iki 8 po pisti. 
6 Iki 8:86 vakare

DR. CHAMUS SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numurtu

4729 S. Ashland Av. 
8PECU AUSTAS

UOlovų, Motorų tt Vyrų Ligų 
vai.: ryto nuo 18—28 nuo 2—4 

platų: »—8:88 vakarų 
Nedėliotais 16 ik] 18

fMLJEFONAS MIDVVAY 3886

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

Val.: 9-12 prieš piet; 3-8:30 y. ▼.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuria 
! esti priežastim galvos skaudėjimo 
avaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų akių karštj. Atita. 
bau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. C

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Telenhose Central 1931

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAOO. ILLINOIS

Nuo 9:86 iki I vai. vak. 
ocal Office; 1904 So. Union Avė.

Tel Rųosevelt 6716 
v«l nn» ė Iki 9 vai vsk.

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

F. P. BRADCHULIS
Attomey & Counselor at Lnvv 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394 

Chicago, III.

Boulevard 7689

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 Soi Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto lld 8 vakare

- ifflcfr Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS-

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt st)

Valandos* Nuo 9 Iki 18 ryte 
nuo 1 Iki 9 vakare

Tsl. Boulevard 1481

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas tr Akukerls

3343 SO. HALSTED STREET
Į Valandos: Nuo 9 — 4 gi *.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
tftarninkc, Ketverge, Subatoj I __ t> tt « T v a
Nuo 10 ryto iki 8:30 vukare * ® a U S 1 J O &

Ciceroj 4847 W. 14th Street Oeml lletuvl<m, «noma.
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto Iki S vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

86
metus kaipo patyręs gydytojas, okh 
rurgas lr akušeris.

Gydo staigiau lr o bro n iškas ik 
gaavyrų. moterų lr valkų pagal aa» 
jauslus metodus X-Roy lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WBST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 18 pietų tr 
nuo 6 Iki T:86 vai. vakare.

Rea Hemlock 7811 Tel. ofiso Canal 8116 Rea. Se.
2288, arba Randolph 6806.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nue 6:86 ryto Iki 8:86 va
karo. beredomls nuo 6:86 Iki II v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S.
Phoae CansJ 8118

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISrt

X-Ray
2187 S. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 8-12 A. M. 8-8. 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal autarkna

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ. 

Tel. tards 0994

Resldenctjoe TeL Plaaa

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dienų. 
Nuo 7 Iki 9 vakare- 
Nuo 10 Iki 18 dienų, u
Nuo 9 lld > po pietų* i



GRABORIAI: CHICAGOJE

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
ose kuopigiausia. Rei
<ale meldžiu utsiSauk- 

rti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VED® J Al 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tards 1741 Ir 1743 
SKTRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKTRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicerp 
Tel. Cicero T794 

SKTRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tei Boulevard 8201

J. F. RADŽIUS
'IU1AIK1AN LIET GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa 

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu klt> 
rodei kad priklau 
«au prie arabu Iš 
llrbvstės

OFJSAS
(tb West lb tn. 
Tel. Canai 0174 
MCI RIUS: 3238
So Halsted Street 
Tel Vlctory 4038

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

ausų pa tarna v»ma» 
iduomet sąžiningas b 
ebrangj*. nee nebari

saanj^iaidu nŽlalbvm. 
kvrlu

Nauja, grato * 
jiyčia dykai

3307 Anburn Avenue

A. PETKUS
Graborius u* Balzamuotojas

Mes sutei
kiam mandb

draugiški, 
atamavlmų
Patarnavimu,- 
Įsose Chlca 

gos dalyse 1* 
priemiesčuoer 
Grabai pigia, 

net už |2fi
OFISAS 

<238 South
Halsted Hi 

Vlctory 4088- 
8t

4424 80. RockvreU HV

virginia litą

Telefonas Tards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIU8 IR 
BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
oRAnonirs IR 
B AI jK AM UOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka kop’yčla veltui.
8103 R. Halsted 
St. Chicago, Iii.

Tel Vlc«MV JUS

APIE ORĄ.

Šiuo tarpu žmonės dauginu 
šneka apie orą', negu bile ka
da. Mat užėjo pūga ir šiaip 
jau šiurkštus oras. O čia lau
kiama kalėdų, daugelis nori 
pasipirkti įvairių daiktų daik
telių.

Toks oras gali išeiti ir. į 
gerų. Arba bent reikėtų, kad 
taip atsitiktų. Mat prieš Ka
lėdas žmonės perkasi daugiau,

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 40th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Ttl. Blvd. t! 03

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
tegu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia Dykai
riO West 18th Street

Canal 31(1

f E 7 E R S KI
I IKTUVI8 GRABORIUS 

Ofisas:
«•» U MARSHFIELD AVENUS 

t«» Ropisvard 037’

A fA 
ANTANAS ALEKSIUNAS

(ALEKSA)
mirė gruod. 19, 1929 m. 2 vai. po piet. apie 50 metų 
amžiaus. Kilo iš Šakių Apskr., Lukšių Par., Okečių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Onų (po tėvais 
Skaisgirytė), sūnų Juozapą, 2 dukterį Onų ir Teofilę, 
žentą Vincą Grybinę, švogeri Jurgį Skaisgirį, švo- 
gerką Nataliją, marčią Juzefą Aleksiunienę ir gimi
nes, o Lietuvoj seserį Marijoną Bacevičienę. Velionis 
buvo narys dr-jų Šv. Augustino, Tėvynės Mvl. ir 
Šv. Kazimiero, ir Susivienijimo 335 kuopos.

Kūnas pašarvotas 6419 S. Mapleivood Ave. laido
tuvės įvyks pirmad. gruod. 23. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys, Sūnūs, Švogeris,
Žentas, Marti ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Masalskis, Blvd. 4139

ONA JAKŠEVIČIUTĖ
mirė Gruodžio 20, 1929 m. 1 vai po pietų, 18 metų ir 
11 mėnesių arnžiauR. Gimusi Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime tėvų Petrų, motinų 
Elzbietą, 2 tetas, Karoliną Misiunskienę ir Justiną 
Pečiukienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 507 W. 81 St. Laidotuvės įvyks 
Utarninke, Gruodžio 24, 1929. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. Lilis bažnyčią 77 ir Emerald. Ave. ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulipdę: Tėvai, Tetos ir Giminės,

laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Yards 1138

negu bile kuriuo kitu metų 
laiku. Mes visada primename, 
kad biznį reikia daryti su sa
viškiais, kad pelnas liktų sa
vųjų tarpe. Dabar, kada dau
giau pirkinių daroma, tai ypač 
reikia apie tai atsiminti.

Del blogo oro, dėl sutruk
dytos transportaeijos ir dėl o- 
balsio “savas pas savų’’ ne
važiuokite “do\vn toįvn”, o 

j rinkitės ir pirkitės kalėdines 
I dovanas pas vietinius savo 
biznierius. Kreipkitės pas 
tuos, kurie skelbiasi “Drau
ge”, kurie remia parapijas i f 
tautos reikalus. Tokie biznie
riai savųjų remiami pataps 
dar gausesniais aukuotojais
geriems tikslams ir taps dar 
uolesniais tautiečiais.

X Per ištarusias dienas 
“Draugo” skaitytojai galėjo 
nusiskųsti del neregulerio lai
kraščio gavimo. Patys skai
tytojai gali atspėti kodėl taip 
atsitiko — tų padarė pūga, 
gilus sniegas, transportaeijos 
pakrikimas.

SĄJUNGIEČIŲ “BUNCO”.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopa rengia 

Paugienės,“bunco party” p.

DRAUGAS

NEGIRDĖTĄ - NEMATYTĄ 
VAIDINIMŲ IR DAINŲ VAKARĄ

---------- Rengia-------------

WESTPULLMANO PARAPIJA
PARAPIJOS SVETAINĖJE

Programą Išpildys:
Vytauto Teatrališko Kliubo

SEKANTIEJI ARTISTAI:
P-lė B. Stulgaitė, P-lė O. Ivinskuitė, P-lė M. Stulgaitė, P-lė A. 

Mockaitė, P-Je S. Mockaitc, l’-lc A. Ramošauskaitė, P. B. .Simonaitis, 
P. B. Kastėnas, P. K. Šimkus, p. g. Barkauskas, P. B. Arinofika, 
Režisierius — P. į. Kareiva.

VAKARAS ĮVYKS GRUODŽIO 22 D., 7:30 V. V.
Kviečiame šv. Petro ir Povilo parapijiečius ir visus lietuviu^

KLEBONAS KUN. J. STATKUS, 
VYTAUTO TEATRALIŠKAS KLIUBAS.

name, 4556 So. Marsbfįeld 
Ave., 7 valandą vakare.

Visus nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti. Užtikrinain, kad 
būsite patenkinti. Sųjungietės 
jei jau kų rengia, tai publi
kos neužvilia.

Sųjungietės atsilankydamos 
nepamirškite dovanų atsineš
ti.

Eglaitė.

Bridgeport. — Liet. Teatr. 
draugijos Šv. Martino prieš- 
nietinis susirinkimas Įvyks

Išpardavimas
. • ‘ ■ t '

žieminių dresių, kautų, fur coats 
(kailinių). Nelaukit pokalėdinio lai
ko. BUkit dabar.

tBA

VEIK DYKAI.

Zicmlnių Gražių Paltų Kepurių 
| Kailinių-Palių

Nelaukit po Kalėdų! Pirk Dabar!
Musų patyrimas yra, kad neapsi

moka laukti iki pd' Kalėdų, nes ta
da, nors kainos atrodo nužemintos, 
jos tikrenybėje nėra nužemintos.

Pamirškite tą senoviškų paprot), 
ir pirkite dabar. Mums vieta reika
linga pavasariniams drabužiams ir 
todėl išparduodame pigiau. Pasinau
dokite proga kol dar nėra išrink
tas stakas.

' BURBA CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Chicago, III.
Tel. Bonlevard 2477

METINfcfi SUKAKTUVES BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

MORTGEČIAI-PASKOLOS

JURGIS ZAKSAS
Mirė gruodžio 25, 1928, su

laukęs 38 metų avižiaus.
Be laiko Ir netikėtai persis

kyrė an šiuo pasauliu didžios 
kventės dienoje, palikdamas 
mane su maža dukrelė. Tokia 
mirtis palieka neišdildomų vala- 
dų mintyse Ir gailesti širdyje. 
Jo užmirkti negalėsiu Iki gyvos 
galvoa Dabar rengdama me
tines sukaktuves užpraklau tre
jas šv. Mižloa. kurios Jvyks 
pirmadieny, gruodžio 28 d. šv. 
Jurgio par. bažnyčioj. Pirmos 
bus 4, antros 4:30, trečios ? 
vai. ryte. Visus gimines Ir pa- 
ž|«tarnua maloniai prašau at- 
si'ankytl J tas, pamaldas ir 
pasimelsti ui a. a. Jurgio sielų, 
kad mielaštrdingas Dievas Jai 
sutelktų amžinų atilnj.

Nuliūdusį:
Moteris ir Duktė.

sekmadieny, gruodžio 22 d., 1 
vai. dienų, Šv. Jurgio' parapi
jos svet.

Visi nariai būtinai privalo
te dalyvauti. Turime daug 
svarbių reikalų alpsvarstyti, 
taip gi valdyba reikės išrink
ti sekantiems metams.

P. K., rašt. nut.

AVASHINGTON, gr. 20. — i 

Senatas, padėjęs visus darbus 
į šalį, pasiliuosavo šventėms 
— ligi sausio 6 dienos.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

NEDELIOJ ir PANEDĖLY 
Gruodžio 22, 23

“SENOR AMERICANO” ■ ~ . „ , , ,
Dalyvauja Ken ir Maynard tas Douglas Falrbanks ir 

Loretta Young
Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

Indomus paveikslas jau
niems ir seniems.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

$275 vėliausios mados 8 tu- nuos jūsų namo ar loto Taxos 
bų elektrinis Fada Neutrody- už 1928 metų kreipkitės pas 
ne radio. Už tų geresnio nė-
ra. Turi puikias slankiojan- ' ’

j • • - . , 3241 S. Halsted St. 2nd Floorčias duris, riešuto medžio ka- 
binėtas ir Ce-Co drūtos tu- Cia «ansite pil"» 
bos, dynamic spykeris. Ati
duosim už $80. Taipgi 3 šmo
tų tikras 'senoviškas rayon 
parlor siutas, vertas $350, a- 
tiduosiui už $115; 9x12 Wilton 
kauras, vertas $65, atiduosim 
už $25. Riešuto medžio valgo
mosios ir miegamosios setas, 
veneeijiniai veidrodžiai, dai
lios lempos, pietų setas. Tuoj 
ateik pamatyti. Privatinė re
zidencija. 8228 Maryland Ave.
1-mas Apt. 1 blokas Į rytus 
nuo Cottage Grove Avenue.
Tel. Števvart 1875.

ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ

PRIEŠ KALĖDAS DIDELI 
BARGENAI

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

, taisome senus. Vilnonios gijos del 
I nėrinių Ir vilnonės materijos del 
kelnių vyrahis Ir valkams. Atallan-

Didelis pasirinkimas Ceve- kyklt ir Jsitikrinkit musų prekių ge- 
, .... rūme. Atdara kasdien Ir vakaralarykų vyrams, moterims ir vai- sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie-

,».ų.kams.
Atsilankykit pas mus musų tus. 

patarnavimu husite patenkinti. Į F. SELEMONAVIČIUS 
B. ZALESKIS, Savininkas

2644 West 63rd Street 
Telef. Prospect 6839

REIKALINGAS vargoni
ninkas. Tinkamiausia, kad at
sirastų žmogus, kurs dirbtų ir 
galėtų vargonininko pareigas 
eiti, nes didelės algos negali
me mokėti.

KUN. GELUMBIS 
1910 E. Pails Street 
Niagara Pails, N Y.

šeštadienis, Gruod. 21 d., 1929

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

31 verčios tiktai 69c. 
Taipgi užlaikom {vairiausių

Geriuuai iA visų "lce Skeltai" visokių
■alsų dėl vyrų, merginų Ir vaikų $5 08 zabov,l del vaikų ir mer- 
37.50 varčios už •••••••••••• gaičių.

ELEKTRIKOS SETAS del papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
8 lempikėn. Tiktai ............................................ f...........................--95c M ta9

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų del parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Setas šešių peilių Ir videlčių "Stainless Steel", kurių nereikia 
šveisti.
Juodom Kriaunom setas .......................  •.......................... ................... $2.98
Baltom Kriaunom setas .....................  .......................... ....................... $3.48

JOHN DERING
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj 

NEDELIOJ, 

Gruodžio 22 d.

“THE FORYVARD PASS” 

Dalyvauja pagarsėjęs artis-

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai-

MARGUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK Uit

Siunčiam užsakymus J kitus mlee-

504 W. SSrd St. Prie Normai Ave. 
Tel. Vlctory 3488

a.
NESPEKULIUOK!

Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 
ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA 8C CO.
3501 West 26th Street

Del geriausios rųšies 
*lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

■ Ūselis šviežių kiauši 
alų, sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvus vedėjas Bridgeport Paintlng 

A Hardware Oo., dabar perėmė visų 
blanj J savo rankas Ir duos visose Slo 
blanlo Sakose plrmoe kleaos patar 
□avimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators
J. 8. Ramancionls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7>«1

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS.

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4550 So. Rockvvell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATINO 

Kaipė lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogerlausla 

4604 SO PAULINA STREET

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktua 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 3500.000 gg 
1804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4738-4714

J


