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RUSUOS BOLŠEVIKŲ ŽIAURYBES 
LAIVUOS PASIENY

Austrijoj Sudarytas Naujas 
Ministeriy Kabinetas

BOLŠEVIKŲ ŽVĖRIŠ
KUMAI

NAUJAS AUSTRIJOS 
KABINETAS

RYGA, gr. 3. — Latvijos VIENNA, gr. 2. — Vorar- 
pasienio (sargyba arti Linava ; lbergo provincijos gubernato- 
sodžiaus sulaikė iš Rusijos irius socialis krikščionis Otto 
pusės j Latvi jų einančių se-jEnder sudarė koalicini kabi- 
nutę. Jinai prašėsi įleisti jų i. netų.
Latviją. Sakėsi Latvijoj turi- j Nežinia, ar parlamentas rei- 
nti giminių. Sakė paeinanti išjkš pasitikėjimo naujais mini- 
Gorki t sodžiaus, kur vyrų di- storiais.
džiuma suimta ir išsiųsta į I -------------------
Archangelsko plotus.

Latvių sargyba turi griežtų 
įsakymų nieko iš Rusijos ne-Į 
įleisti į Latviją. Tad ir senu-

NEVADOS PUSLAUKINIAI ARKLIAI KALIFORNIJOJ

Kitados yra buvę laukiniai arkliai. Bet jie Nevados plotuose sugaudyti, prijaukin
ti prie darbo ir pristatyti į Kaliforniją ūkių darbams.  

VOKIETIJOS PREZIDEN
TAS PATVIRTINO 25 

ĮSTATYMUS
AVASHINGTON, gr. 3.

BERLYNAS, gr. 2. — Pi-i Einant Teisingumo departa 
rm susirinksiant parlamentui, J mento sekretoriaus Mitchell

DIDELI METAI PRO- 
HIBICIJAI j CHICAGOJE

POLICIJOS DEPARTA
MENTE ATMAINOS

DAUGIAU 50 MILIONŲ ]<uri0 valdžia nesitiki sau; pranešimu, šiais 1930 m. pro-
DOLERIŲ BEDARBIAMS jokios pagelbos, prezidentas 

von Hindenburg pasirašė 25 
finansinius įstatymus, kuriLONDONAS, gr. 3. — Bri

tą grąžino atgal per sienų.' lanG0S valdžia šelpia bedar- vy]-įnami nesiklausiant 
Tenai jų tuojaus sugriebė bo- ,bius‘ Kituomet tam šelpimui
lševikų sargyba ir sušaudė. £yyavo fondas. Tas senai išsi-prezįdentų taip elgtis įga 
Tai įvyko matant latvių sar, Kad nenutraukti ^°lpi-, iįoja konstįtricija,'kstda. yra, bū.-
gybai. mo, visas laikas iš abelnojo ,te^ybė 

valstybės iždo skolinama šio

“DBAUG 
The mosi influentu 

Lithnaman Dai» 
Vmerica

Telefonas: Roosevelt 7791
VIETAI-VOL X'

VAKAR SKAITYTAS PREZIDENTO 
HOOVERIO PRANEŠIMAS KONGRESUI

Pataria Skirti Didelį Fondą
Bedarbių Pagelbai

* •

UŽ BLOGUOSIUS LAIKUS PREZIDEN
TAS KALTINA GAMYBOS PERVIRŠĮ

AVASHINGTON, gr. 3. — mentui reikalaujamų sumų, iš 
Vakar kongrese skaitytas pre- kurios būtų galima, teikti pa- 
zidento Hooverio pranešimas, skolų ūkininkams nusipirkti

Pranešimas yra trumpas, sėklai grūdų, 
atsižvelgus į tai, kad šiam po-|' Ir toliaus balansuoti valsty- 
sėdžiui yra. trumpas laikas, bės sąmatas.
Juomi liečiama, vos keletas į Pravesti naujų įstatymų ge- 
svarbesniųjų reikalų ir paduo- ležinkelių sujungimui.

Patikrinti ateivybės įstaty
mus pasirinkimų ir tampres-

idama kongresui keletas pasiū- 
Cliicago policijos viršininkas'1^^ Prohibicija visai nelie-

hibicia turėjusi didelius me- Alcock pagaliau šešis kapito- t-iama. Matyt, laikomasi vidų- niu pagrindais 
tus. Šįmet daugiau kaip pra- nūs, kurie ligšiol nieko nevei- 
eitais metais žmonių areštuo- kė, pasiuntė į policines stotis 
ta, didesnis skaičius nubaus- eiti tarnybų.
ta, daugiau privatinių namų! Kol-kas neišaiškinta, kodėl

rinio kelio. Sustiprinti svetimšalių kri-
i Svarbiausieji prezidento ko- minalistų deportavimo įstaty- ’ 
ngresui pasiūlymai yra šie: mus.

Skirti nors 100 arba 150 mi-
užkalta ir daugiau pabaudų tie kapitonai ilgas laikas ne- Bonų dolerių fondan įvairiai

Už gyvuojančius bloguosius 
laikus prezidentas kaltina ga

surinkta.
. 4.

Šįmet už prohibicijos nepil
dymą apkaltiftfa 27,709 žmo
nės.

turėjo užsiėmimo ir kasdien valdiškai statybai, kad, iškė- mybos perviršį. Sako, gamy- 
turėjo sėdėti vienoj apleistoj lus darbi), pagelbėti bedarbia- bos perviršis palietęs visų pa- 
polieljos stoty. ms* I sąuif. Tad ne vienai Amerikai

Skirti žemės ūkio departa-1 yra vargai. * ; • ; * * *

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i Parlamento partijos tuorai, 
suprantama, labai nepasiten
kinusios. Fašistai reikalauja

, paleisti parlamentų ir nuskir- 
valdžia išsprendė dar daugiau ;a Mąjas rinkimus.

FRANC1IA SAUGOJA ORO fondo P“1®*)™1’1- ši s1“1*
užaugus ligi 353 milionų do
lerių, kada šiomis dienomisLAIVYNĄ

GENEVA, gr. 2. — Paruo
šiamojoj nusiginklavimo ko
misijoj Britanijos atstovas 
pareikalavo nusiginklavimo ko 
nferencijos programon įsegti 
ir oro laivynų siaurinimo klau 
simų. Sakė, kad šių orlaivių 
atsargos tūri būt apribuotos.

Francijos atstovas griežtai

skirti 50 milionų dolerių. To
užteks ligi kovo mėnesio. Pa
skiau ir vėl bus skolinama.

i Valdžia yra nuomonės, kad:
susirinkęs parlamentas neko
vos valdžios žygių.

VYNUOGIŲ PERVIRŠIO 
MAŽINIMUI

VYTAUTO D. PAMINKLAS palyginimą, sako, jei reiktų

PARYŽIUJE POTVINIS

, PARYŽIUS, gr. 3. — Išsi 
diejus Seine ir Mame upių va 
ndenims kai-kurie šio miesto

AUSTRALIETĖ LAKŪNĖ 
IŠGELBĖTA

NASSAU, Bahamas, gr. 3
. . — Įžymi australietė lakūnė, sprendė sumažinti derlius vy-

paa.pneS.no. J.s sake kad nu- priemiesčiai paliesti potrouo..^ j M Keitll_Mill ku. „Iwi krii „„naikinimą. 
----- 1.1------- - - Tūkstančiai žmonių neturi a-

tatinkamos pastogės.

Suimtas įtariamas

Policija suėmė vieną įtaria
mąjį, kuriam pasisekė automo
biliu pabėgti, kada policija už- 

j TRESNO, Cal., gr. 3. —Įtaisė plėšikams spąstus vienoj
' Metai į metus susilaukiama Valgykloj ir suėmė keturis pi- 
perdidelio vynuogių derliaus, ktadarius.
Nuo to nukenčia augintojai. Tai įvyko praeitą savaitę.

San Joa.ĮU.n klonio vynuo-; Val^'kloJ . vi™as PaMinis 
' gi.} augintojų organizacija iš- žmogus nušautas.

Gerai išsimaudė

JURBARKE poetui rašyti ant kopūsto la
po, taip mums šio Genijaus 
dvasią šiame šiurkščiame be-

siginklavimas neturi liesti o- 
ro laivynų atsargų. Kaip ži
noma, Francija turi didžiau
sią karišką oro laivynų.

Nežiūrint: Francijos prieši
nimosi, komisija nubalsavo tą 
klausimą įtraukti programon..

NUŽUDYTAS MAKEDONŲ 
VADAS

SOFIA, Bulgarija, gr. 3. — 
Ties savo namais čia nužudy
tas buvusia makedonų revo
liucinio komiteto atstovas už
sieniams Tomalevskii.

LAIKINAI UŽDARYTA 
TEISIŲ MOKYKLA

BUENOS AIRES, Argen
tina, 'gr. 3. — Del studentų 
riaušių laikinai uždaryta vie
tos Universiteto teisių moky
kla. f : .:

POLICIJA IŠVAIKĖ 
KOMUNISTUS

PAKVAIŠO KAREIVIS

ri keletą dienų buvo prapuo- '• 50,009 akrų plote bus išrauti

Jurbarko miesto visuome
nės pastangomis išdygo dide-' toni įkūnyti. Bet atvirai ten- 
lis ir gražiai imponuojąs 7 me- ka pripažinti, kad dėl tu, mi
trų aukščio Vytauto D. paini- nimiems menininkams niekas 
nklas. Kaip patys žinovai pri-j negalėjo prikišti dėl pačio da-/ Z 
pažįsta, kad šis paminklas y-’rbo. ’ “R.”

Du vyru su trimis vaikinais i ra viėnas iš gražiausių Lietu-
lusi išskridus jai iš Kubos sa- su šaknimis vynuogių krūmai, užvakar pavakarėj valtimi lei- i vos dešimtmečiui paminėti. Jis
los į Am. J. Valstybes, paga
liau čia atsirado sveika. Ji at
vyko čia vienu žuvininkų lai
vu. i

Skrindant ją pagavo jūros 
audra. Tad buvo priversta nu-

MUDON, Žemesnioji Bur- 
ma, gr. 3. — Staiga pakvaišo 
sepoy padermės kareivis rai
telis. Čia jis nužudė 5 polici- 7. . , • , XT •. . . sileisti j vieną salaitę. Nusi-
ninkus, sužeidė kelis praeivius „ . T.’ , leidžiant suluzo orlaivis. Ji
ir ant galo pats nusižudė.

KELETAS SUMANYMŲ 
PROHIBICIJOS KLAU

SIMU

dosi į Michigan ežerą paimti j laikinajai sostinei gėdos nebe
paliktą šunį Lawrence avė. | padarytų. Vytauto D. biustas 
pakraščiuos. Bangos valtį ap-i iškeltas ant aukšto ir gražaus

NAUJI 47 KONTROL- 
ASISTENTAI

pati nesužeista.

AVASHINGTON, .gr. 3. — į kraštą. 
Kongresui jau įduota keletas 1 

I naujų sumanymų prohibicijos į 
; klausimu. Slapieji savo suma-

vožė. Visi penki buvo geri 
plaukikai ir išplaukė 600 pėdų

pagrindo. Pats darbas atliktas

> ♦
Suruoštos Gruzdžių gyvuli

ninkystės mokyklos 4 mėnesių

Išginklavo plėšiką
Plėšikas užpuolė M. F. Ra-

BURMA BUS DOMINIJA
LONDONAS, gr. 3. — Bu- 

rma yra Indijos dalis. Iškel-

GAISRAS APNAIKINO 
ISTORINĘ BAŽNYČIĄ

NEW YORK, gr. 3. — Gai-
tas sumanymas tą provinciją aras apnaikino istorinę kata- 
visai atskirti nuo Indijos irjlikų Šv. Andriejaus bažnyčią, 
pakeisti dominija. ties City Hali place.

SUVAŽIAVIMAI SKLEISTI 
KATALIKŲ SOCIALIUS 

DĖSNIUS

vyks AVashingtone gruodžio 9 
ir 10 d.

Kiti suvažiavimai įvyks a- 
teinančiais metais šiuose mie-

AVASHINGTON, gr. 2. — stuose: Fall River, Mass.; 
Katalikų organizacija vardu, Cleveland, O.; Denver, Colo.;
Katalikų Konferencija Pramo-I Minneapolis, Minn., ir Los A-

. 1Z1 . . v. , • , • ngeles, Cal. Šiems suvažiavi-nes Klausimais sjmet ir atei °

gražiai ir skoningai. Biusto, kontrolasistentų kurdus lankė 
pagrindo 5.30 cn. aukštumoj ir baigė 47 asmens. Visi išlai- 
puošia graži ornamentika su kiusieji egzaminus bus paski- 
Jurbarko herbą—tulpėmis. At-irti į galvijų ratelius trijų mė- 
vaizdas iš geriausia pa vyku- j nėšių praktikai atlikti. Atlikę 
šių V. D. darytų. Žvilgsniai praktikos darbus, kontrolės„yriais reikalauja prohibici- ”>"*• 46 m' «Tabinink,»' ofiM, . . „

. . . . 3918 Irving Park boulv. Kada griežti, charakterizuoją pat} rateliuose galės dirbti savara-
jos vy nimą eisti ar vi jam kraustyti Į mūsų Didvyri. Užtenka prie nkiškai. Kitais metais tokfų
8ai atšaukti. Sausieji reika 
lanja griežtesnio vykinimo

PAŠTE DIDELIS NEPRI- 
, TEKLIUS

kišenius, grabininkas staiga 
'i nutvėrė plėšiko laikomą gin
klą ir pastarasis atsidūrė gra- 
bininko malonėje. Jį pasiėmė 
atvykusi policija.

Automobillų aukos
Cook apskrity šįmet ligi 

gruodžio 2 d. nuo automobi-

AVASHINGTON, gr. 2. — 
Vakar kongreso' posėdžio ati
darymo laiku keli šimtai ko
munistų sekėjų mėgino sukel
ti demonstracijas. Kilo riau
šės įsimaišius policijai. Grei
tai išblaškyti.

mama dienos dar nenuskirtos.
AVashingtono • suvažiavime

. , v. .... 1JU8 paskaitų ir svarstymų
rengiami plačiau paskleisti ka v. . ,, . ((XT , ,r 1 , siais klausimais: Nedarbas

nančiais metais turės šešis su
važiavimus. šie suvažiavimai

AVASHINGTON, gr. 3. —
Paštų departamento sekreto
rius Brown praneša, kad pra
eitais administraciniais metais , Hų žuvo 1,014 žmonių.
departamentas turėjo apie 59 ■ ____________
milionus dolerių nepritekliaus.
Sekretorius patartai kongresui 
paprastųjų laiškų siuntimą 
pabranginti — 2y2 cento žen
klelį laiškui. CHICAGO IR APYLIN

KĖS. —• Pramatomas snie
gas; pirm pietų šilčiau; va-

Iš Chicago pastos praneša 
kad Kalėdų dienoje nebus iš
nešiojama paŠta.

talikų socialius dėsnius. Suva
žiavime bus turimos įdomios 
darbo klausimais paskaitos.

Pirmasis sakomos Katalikų 

Konferencijos suvažiavimas į-

Šią Žiemą”; “Darbo Valan
dos Ir Nedarbas”; “Užmoke- 
sniai Ir Nedarbas”; “Pramo
nės Organizacija”; “Bažny
čia Ir Pramonė,” ir kt. ,

AVASHINGTON, gr. 3. —
Žemesniuose kongreso rūmuo- kare šalčiau, 
se yra 9 moterys atstovės. Jų Vakar ryte žemiausia tem

peratūra buvo 7 laipsniai au-5 yra reputtikonės, gi 4 — de
mokratės. kščiau O.

šio paminklo ateiti, tuoj jis be kontrolės ratelių bus apie 150. 
žodžių primins mūsų genijų ir 
idarbus. Paminklo pagrindo di
ametras užims 5 metrus, ku
ris bus papuoštas liūtų ar kitų 
žvėrių figūromis.

Šio gražaus ir didingo pro
jekto autorius yra meninink. 
p. V. Grybas. Patį darbą atli- 
iko abu neatskiriami draugai 
menininkai p. p. V. Grybas ir 
Mikutaitis. Minimųjų kruopš- 
čiųjų menininkų šis darbas y- 
ra antras (pirmas taip dide
lis ir gražus Papilėje, S. Dau
kanto) iš didžiausių, 
i Pasikalbėjus su menininkais 
pasirodo, kad nėra patenki n 
ti, nes dėl menkų ir apriboti 
lėšų negalėjo panaudoti gere? 
nės medžiagos. (Statinys iŠ 
betono). P. V. Grybas davė

< ( R. U

Jurbarkas. Spalių 31 d. bu
vo girdimas trumpas lyg va
sarą perkūno griaudimas.! Da
ngus buvo ’debesuotas ir lijo.

“R.”,

Marijampolės “Pavasario” 
rajonas išvykstantiems sav<> 
nariams atlikti karinę prievA 
lę įteikė po gražų kryželį. ‘R?

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų «Hn.
Britanijos 1 rv. ster' «
Francijos 100 frnnk |«»
’talijos 100 lin /'•
Belgijos 100 belą 
Šveicarijos 100 frankų 19.4) 
Vokietijos 100 markių 23.81

paa.pneS.no
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DRAUGAS

I

Trečiadienis, Gruod. 3, 1930■R—
“DRAUGAS”

Hclna kasdien, ((skyrus sekmadienius
PRENUMERK*rdB iCAINA: Metama — (4 00. Pu

teli Merų — (8.50, Trims Mėnesiams — (2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
tų — (4.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą- 
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunCiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo ll;00 iki l>:00 vai. 
kasdien. • į -_

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

kai

PLIUS X fcfcAMATt IR NVfcAKĖ KANĄ.

Bažnyčios priešai kritikuoja šventos at
minties popiežių Pijų X, kurs, kaip jie sa
ko, nevisiškai buvo atsidavęs sulaikyti pa
saulio karų 1914 metais.

IHinys nuihNiAi
i.i 7

- ■ Ii TIKROJI PADtTtB ISPA 

NIJOJ.

“DRAUGAS”
LlTHUANlAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One ,Year — (6.00. Sik Mouthf 

— (8.50, Three Months — (2.00, One Month — 76c. 
Eufopfe — One Y e ar — (7.00, Six Months — (4.0v 
Copy — .‘03c.

Advertislng ln “DRAUGAS” brings best results,
Advertislng rates on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagn

TNA<JfkOWEbl)A tflASKVOJE.

Bolševikai Maskvoje "suruošė ypatingų

Kaipo toksai jis ir turi daug 
priešų. Didžiausiais jo prie- 

jšais yra komunistai. Jie bijo 
Pastaraisiais laikais teko karalių kovoti viešai. Tad ton 

dažnai laikraščiuose rasti bom 1 kovon stumia savo sekėjus — 
bastiškų žinių apie lspanijų, suklaidintus darbininkus. Ki-

5 centus ir devynios 3 čėn- aP*e triukšmingų ten padėtį,' ti karaliaus priešai, tai tie,
tus apie kylančių betvarkę toj ša j kurie seniau papirkimais gy

ly. venų politikieriai. Šiandie jie
Dabar paaiški, kati pašau- yra be valdiškų vietų ir jiems 

Iv yra kokia tai galybė, ku- labai norėtųsi, kad monaicl.i- 
riai rūpi sugriauti katalikiškų ja griūtų tuč-tuojaus. 
valstybę, kaip kitados atlikta Kas įdomiausia, kad štai 
su Portugalija ir kt. Kad tai moderuotieji ispanai socialis- 
atsiekti, po pasaulį skleidžia- faį nekovoja monarchijos ir 
mi įvairiausi prasimanymai, karaliaus. Jie tik reikalauja, 
Pranešama apie riausęs, suki- ]<a(] buvusio diktatoriaus Pri- 
limus, apie numatomų revo- mo de Rivera iškeltos valstv- 
liucijų, apie karaliaus neap- bėję reformos būtų vykina- 
kentimą. Žodžiu, Ispanija at- H1OS.
vaizduojama kuoblogiausioj “Dublin Standard” kores- 
šviesoj, taip kad ten dienos su- be kitko dar pa
skaitytos ir mcnaicbijai. reiškia, h ’1 n^tr’c’ybes apie

Spalių 25 d. i Ameriką gry- Ispanija skleidžia i? maijuaL

MOKlBMAI UŽ GAZOLINĄ Šiandie gi: trys valstybės' 
——------ Įima 6 centus galionui, dvidę-

j “American Automobile As- Į šimts — 4 centus, uštuonioš — 
Į tai atsižvelgus, Romos žurnalas Messa- sociation” prezidentas Tho- 

ero plačiai aprašo to popežrftus veikimų, mas P. Henry praneša, kad 
atkreiptų' prieš pasaulio karų. Taip pat šiandie daug* atskiriu valsty- 

iškelia aikštėn popežiaus įspėjimų apie bai- ;bią renka mokesčius (taksas) 
sų žmonių kraujo praliejimų. ’už vartojamų gazolinų auto- bus aukštesni.

Pijus X numatė karų pirm jam kilsiant.1 mobiliams. Kai-kurios valsty-1------------------ .
1914 metų pradžioje audiencijos metu po-1 bių tuos mokesčius ne vien DAUG GENŲ PINIGŲ NE 

pežius pareiškė j maldininkus iš Pietų A- didina, bet surenkamų pinigų GRĄŽINAMA IŽDUI, 
merikos: ‘Mūs esate laimingi! Jūs nedaly- • dideles sumas panaudoja n? ~----- — *

Jei bus tylima, ateinančiais 
metais mokesčiai už gazolinų

vausite kare, koks artimoj ateity kils”. Po'kelių išvedimui, bet visai ki-j Iždo departamentas skel
to dar prisegė šiuos žodžius: “Veiksiu vis-į tokiems reikalams. Tokia tų bia, kad daugybė’ senų bank- 
kų, kas tik yra galima, kad sulaikyti tų'valstybių praktika, pareiškia nočių ligšiol nepakeista nau- 
baisų konfliktų. Žinau, kad tas nepasiseks, ' Henry, yra ne tik smerktina, jomis mažesnėmis banknotė- 
bet mano pareiga veikti be jokios atodai
ros”.

bet ir pavojinga. mis, kokios pradėta leisti čir-
1929 metais dvidešimts vie- kuliacijon pirm penkiolikos 

Kardinolas Merry dėl Vai Lavai vys-Inos valstybės įstatymų lei- mėnesių.
kupui yra pažymėjęs, kad Pijus X dažnai jdimo rūmai padidino mokės-. Yra įvairių priežasčių. Vie- 
jam, kardinolui, minėjo apie būsiiųų karų čius gazolinai. Pradėjus šių na 'svarbiausiųjų — tai švkš- 
dar pirm 1914 metų. Popežius sakė, kad
nepraeis 1914 mėtai be kraujo praliejimo.

Kada Serajeve padaryta baisi žmogžti- automobilių savininkų perkant vertės ir neturi pakaktinai laivų New Yorko uoste, jis 
šiems gazolinų. ‘ drųsos su jomis skirtis. Tų tuojaus buvo klausiamas apie'

Mokesčiai už gazolinų yra žmonių tarpe yra ir prietarin Ispaniją ir tos valstybės pa-

metų pradžia visos valstybės tpoliai žmonės turi susikrovę žo ambasadorius Ispanijai Ir- Šiems norėtųsi, kad griūtų ši 
pradėjo rinkti mokesčius iš tų banknočių milionus dolerių vįn LaugliKn. Jam apleidus katalikiška tauta ir valstybė.

Akstinas.
'JyStė, iš ko užsiliepsnojo karas, Austrijos 
— Vengrijos imperatoriui popežius pasiun-

tragikomedijų. Teisiami .suokalbininkai sui ,6 . ... ! nesutepti visos Europos žmonių krauju s
Ilgų asmenišką laiškų, ragindamas jį: lengva rinkti. Kad šios paja- g1)- Jie čiano, kad tuon,i I»- dėtį. Suglaudus krūvon visus

prof. Ramsinu priešakyje, kurie planavę su 
kai kurių valstybių pagalba nuversti Sovie
tų valdžių Rusijoj. Teršiamieji suokalbinin
kai padarė pareiškimų, kad jų planuojamus 
žygius rėmusi Prancūzija, Anglija, Lenkija 
ir kitos valstybės. ■ :

'Daug kas klausia, kokiuo tikslu bolše
vikai tų komedijų vaidina. Iki šiol jie savo

paskutinių gyveninio dienų. Tų laiškų im
peratoriui įdavė popežiaus atstovas arki

vyskupas Šcapinelli. Tas popežiaus laiškas 
liko be atsakymo.

Tada Pijus X į Vatikanu pasikvietė
Austrijos — Vengrijos aitibasadorių Itali
jai ir pranešė jani, kad jo valdžios ir Im
peratoriaus pareiga yra sulaikyti pasaulį

SKAITYK IR PL-UriNk 

TIKTAI KATALIKIŠ
KU^ LAIKftASčlUS.lengvu bu- keitimu praras surinktus tur- ambasadoriaus atsakymas, ap- 

tad kaikurios tus. turimė štai kokių išvadų: I
valstybės ir pradėjo jas laip-! Tuos milionus dolerių seno Įniant aplamai, Ispanijos.' 
sniškai kelti vis aukštyn, rtiis banknotėmis šykštuoliai gyventojaį myli savo karalių
neatsižvelgiant į žmonių nepa- laikosi namie. Nes jei jie sc- jį garbia. Ispanijoj padėtis 1________
sitenkinimus- /Juk šiandie nas banknotes padėtų į ban-|gana gera Visoj gyvuoja' Kalėdos jau nebetoli. Link- 
žmonės ir be to įvairiausiais kas, atgal jų negautų. Prii ei-! p.aVyZdinga tvarka. Kad Ispa-'^mų ir malonių melodijų ka- 
mokesčiais apsunkinti. Iš vie- kus> jiems būtų išmokama' nij0 j 8yVUot^ bent keki sunn- ledinės giesmės jau nebenžil- 
nos pusės gyventojams vis la- naujomis. Šimai ar netvarka yra vienas gį0 pasigirs bažnyčiose,
biaus varžoma asmeniška lai- Iždo departamentas apskai-1 prasimanymas. Tie prasimi- j Ghorains ir kitiems giesmių 
avė, gi iš kitos — nuolat di- čiuoja, kad s?nil banknočių nymaį dedami į laikraščius mėgėjr.ms reikia išanksto ap- 
dinamos mokesčių naštos. Štai bgsiol jam negrąžinta apie 70 ^iaįsųnors tikslais tos šalies girupiriti giesmynėliais, jei jų 
ir yra kuoaiškiausias nepa- milionų dolerių.

savo į mos yra
du į gi jamos,

SIESMYNĖIIS

priešus, sušaudydavo be jokių tardymų, be nuo karo.
lelsnič. tamsinas ir kiti kaltinamieji gavo j . Popežius Pijus X nepūstojo veikęs. Sa- 
i$iinfį.< Jiems duodamia pasiaiškinti, pasitei- Vo atstovų Vitrinoje įgaliojo eiti į imperato- 
slntl rie vien'tik teigėjų akyVaizdoje, bet da- ( liaus rūmus ii- pranešti apie Apaštalų Šos- 
iykai taip suorganizuota* kad visas pašau- ; to troškimus. Imperatorius jo nepriėmė. 

Afens žinotą kokį ‘‘niekšiškų.'**-darbų dirbo ’ Atstovo telegrama, siujįtiaina popefiism: buvo 
suokalbininkai, norėdami nuversti proletarų sulaikyta.
diktatūrų. Teisėjai teismo salėjo klauso liū- Žurnalas Messagero tonaus rašo, kad
dininkų lifldymų, o bolševikų minios gatvė- kuomet Austrijos — Vengrijos Otoibašado- 
se jau šaukia — “įnirtis išdavikams”! Iš rius iš Romos turėjo grįžti nairiud, jis no
tos sudarytos scenos galima suprasti, kad' vyko į Vatikaną atsisveikinti su šventuoju
toji komedija baigsis labai tragingai.

19falinas, bolševikų diktatorius, tiksliai 
fOlrfii būčhi bylų 'Hanisintri sttorganizavo. Tuo- 
nri jis nori nttgalėti SftVo g<ėrtri stiprių opozici
jų pftčiŪ bdlšeVikų faipe; parodyti, kad prieš 
jo valdžia “Visas pasaulis” eina; gauti pia 
įčių ptfblikacijų ir tuo Sustiprinti bolševisti- 
irį, judėjimų visame pašalyje.

I Tėvu ir meldė pOlaimini'mo. Popežius jam 
tarė: “Pranešk savo imperatoriui, kad aš 
negaliu laiminti nei karo nei jo, kūrs į karą 
palinko. Aš lafniiOu tik taftų”?

not žurnalo, šiurkščiu balsu atsakė: “Aš 
aliu tik melsti Dievo jam viską atleisti”. 

Kilo karas. Pijus X iš didelio susirūpi- 
Rjerbui keistu, kad visi suokalbininkai, hiiino susirgo. Visų laiką tik kurtojo “Ma- 

taip drąsiai .planavę nuversti bolševikų no nelaimingi sūnūs, mano nelaimingi vai- 
kruvinąją diktatūrą ir turėję moralę ir net kai”.

kępčiaino gyveninio vhiždas, J Rasi, jau yra žuvus tų pi- 
fcada anais metais iškeltas nigų dalis; Nesilaikant pdni- 

sumanymas Rinkti mokės- gus sukrautus namie dažniau- 
čius už gazolinų, tas buvo da- šia jie žūva. Ypač didesnių 
romą tik tųam tikslu, kad su- katastrofų laikais milionai do- 
rinktais rriokesčidis parūpinti lerių negrųžinamai žųsta. Tos 
automobiliams gerus keliu* t- katastrofos — tai žemės dre-
geririti senuosius, pravesti bėjimai ir gaištai.

Be banknočių, pareiškia Iž-

i nenaudai.
Toliaus ambasadorius pasa-

'dar neturi.

naujus ir 
ti Anos ir i - s r •*

' do departamentas, nemažas
Kadangi, kaip saVyta, ’S'ių įmonių skaičius turi susikro- 

Ir kada ambasadorius tičatlaidžtai mel- i mokesčių plūdimas yra letog ,niiįOnus aukso ir sidabro 
dė palaiminimo imperatoriui, popežius, a-'vas, tad sugalvota jų dabs pinigais. Sakomai, visoj šaly

Kada popežius jau nekėlė iš lovos ir ka
las pradėjo įrisiubuoti, Dr. MarchTava 'rnė- 
gino Pijų X raminti. Bet šis silpnu balsu

medžiaginę Prancūzijos paramą, patekę į 
Čekistą nagus taip greit “suburbėjo”, pri
sipažino kaltais ir dabar jau pasižada būti 
ištikimais bolševikais, jei teismas jų pasi- • atsiliepė: '
gailės t. y. nenuleis mirti. Šis dalykas 1 “Ko kito galite norėti, brangus profe- 
iabjarisia yra neaiškūs i? -jis duoda supras- soriau. Tūkstančiai Ir tnkstabčifii vyrų 
ri, kokiuo tikslu toji tragikomedija yra su- J milžta mūšių plotuose”.
fūo&ta. i Tai VuVo paskutiniai žodžiai.

krovas
' PRANCUZUOJ.

(Tąsa). £
Didžiumoje čia vis tenka ma

tyli inteligentijos. Dar kas charakteringa, 
kad Paryžiuje visose gatvėse, Ves baž
nyčiomis, namais ir net kalėjimais, tenka 
matyti Išrašytus revotiūėijofc obalsius: 

“libeTte, ėgaTite, Tratenrile”. (laisvė, ly
gybė’, brirtytlč.). Nėapsakomrti Paryžius 
savo blizga tik iš' ryto; tada
šis kultūros ir modernizmo dentras atro
do lyg veidro.Ms, bet tai vi^a neilgam: 
vos tik prasidėjus judejimut, pasidarė 
Vėl nešvarias,-bes jier ttiebų primetama 
piftios garins visokių pbpieifcalių, papi
rosų, etc. Judėjhiras šiame nyeštę — ne
apsakomas. Gatvėse aūttffūbbilių (levynios 
-galybės. Kaip teko girdėti, Icasdiėb. čia 
suvažfnėjama po kelis žmonės, bet atsi-

žvelgus į tokį didelį judėjimų, tai nieko 
nereiškia ir niekų nestebina.

Tame triukšmingame pasaulio centre 
daug gyvena ir mūsų lietuvili išeivijos, 
bet daugiausiai, tai įvairiose pranėuzij 
(kolonijose) provincijose. Kalbėjaus su 
kėliais Paryžiuj dirbančiais lietuviais.

I Jie pasirodo nusiskundžia savo lilriniu. 
I Daugumas jų užima puprastas darbinin- 
' kų vietas, bet, sako, ir tuo yra patenkinti, 
! nes Lietuvoje ir “tokių negaudavę; netu- 
! rėjo jokių tairnybų, .nors turi ir mokslo 
! cenzų, bet viena jų nelaimė, tai neturėji- 
I mas valdžios viršūnėse giminių ar gerųjų 
“dėdžių” kurie galėtų jiems suteikti tar- 

1 nybų, jų numylėtoje tėvynėje.. Tode, jie 
gyvenimo verčiami privalėjo apleisti sa
vo tėvynę iri vyko į Prancūziją, kur šian- 

j dien jie sako: “vargstame, kaip kad 
I vargsta Rusų tremtiniai. Skirtumas tas, 
1 kuA ttūsijų vkklo bolševikų — komisarai 
1 ir jie jokių būdu ten sugrįžti negali, o

sa" j Šiuo primename, jog turime
Štl £ 1 liiocm-vTinli ’ * cViv+n liavn'U-Roja, kad Ispanijoj pravesti “Giesmynėlį” skirta bažny-

kuogeriausi automobiliams čių chorams, mokykloms ir
vieškeliai. Amerikiečiams pra- šiaip jau giesmininkams. Jį
vartų su šalimi susipažinti.

P. Lauglilin ambasadorium
sutaisė plačiai žinomas lite- 

į ratas A. Jakštas, o gaidas pa-
Ispanijai nuskirtas pirm v.ie-’ra§g taipgi plačiai žinomas 
nerių metų. Pirmiau jis buvo kompozitorius J.Naujalis. 
Amerikos atstovu Graikijai. į ’Sianfe ‘'Giėsniynėly” rhiida 

Dublino (Airijoj) laikraštis gj giesmių adventinių, kalėdi- 
“Dublin Standard” turi nuo- uju, gavėninių, velykinių, sek 
savą korespondentą Madride, minių ir kitokių. Be to yra ke- 
Ispanijos. sostinėje. Tas korės- turįos litanijos.

naudoti kitokiems rerkakvms. esama apie 8,000 nepaprastų! pondentas užgina skleidžia- , gis “Giesmynėlis” gali
Mat, vieniems keliams to vi- šykštuolių, kurie turi surinką 
sa perdaug. ir namie laiko apie 400 milio

nius pasauly gandus, būk tuč- maldingiems žmonėms, gaii 
tuojau kilsianti revoliucija Is-1 atstoti Kantičkas. Be to

Patsai Hemy protestuoja ir ,.q dolerių. Nemažas pinigų panijoj. Jis pareiškia, kad “Giesmynėlis” yra daug pi-
reiškia noro, kad ir risi kiti sumas namie laiko sVetimšft-'nesenai Barselonoj įvyko ne-1 gesnį& Kainuoja tik 60c., o
protestndtų prieš tuos žygius Jtod, kurie nepasitiki banko-[skaitlingas respublikos šcll- 'Kantičkcs dabar kainuoja
— kas metai niokesčių gazo- nūs, ir tie visi, kurie tokftai Įninku susirinkimas. Policija $1.50
linui didinimų. nuo bankų gyvena. ' Ijo nekliudė. Tai viskas. Abel- į

- — . . , , v „ , “Giesmynėhs gaunamasnai imant, karaliaus populeru- _ .- . .
’ 1 !“Draugo” knygyne. Užsisa-

1925 metais tik viena vųls-
ty’jė ėmė 5 centus mokesčių —Vyro 30 — 40 metų am- 
gazolinos galionui, trylika tu- žiaus smegenys vidutiniai sve 
rėjo 3 centus, gi dvidešimti; ria 1424 gramus arba pusket- 
dvi valstybi — 2 centu ga- 'virto svaro, o mo^ėiiės 1-273 

’įlionui. gramus.

Lidtuvųf... Juk sako Lietuva, esanti 
į “laisva”. Taip ji “laisva”! Bet darbu 
į A tarnybos atžvilgiu ten žmonės gerokai •' 
■sbVaržyti. Jei esi neturtingas ir neturi -
“riebios” rekomendacijos, tai nors mirk 1 
badu į tavo padėtį iniėkas dėmesio neat-»! 
kreips, nes ten tarnauja beteisiai, o išti
kimas pilietis — darbo gauti negali... 1 
Taip pasakojo išeiviai lietuviai Paryžių- 1 
jo. Per savo buvimo-laikų Puryžiuje, teko 
bulvaruose sutikti • ir mūsų lietuvaičių,1 
kurids sakosi taip pat čia jau prieš kelis 
metus atvykusios laukų darbams, kiek 
lafko dirbusios, bet 'atėjus rudeniui, sus
tojus darbams, liko lm darbo, pinigus 
kiek uždirbo išaikvojo -ir šiaip-taip pa
siekė Paryžių, kur susidėjo s’u kitomis-i 
visokios rūšies gatvių-ir laisvų <nei)ės ' 
namų “gražuolėmis” ir tapo pačios to- ' 
kioniis nelaimingomis gyveninio aukomis, į 
Jos Šiandiena gailisi, kad išvyko iš Lie-.: 
luVOs, bet jau viskas vėlu — ateitis jų,

mas yra nepaprastas.. Kuo-! .
, . ............. , . .'kvdami adresuokit:daugiau priešai jį puola, tuo į *
daugiau jį gerbia gyventojų į “DRAUGAS”
minios. Tai dėlto, kad kara-! 2334 So. Oakley Avenue

litis yra gyvas katalikai

tamsi. Taip ir tęsia gyvenimo dienas 
Paryžiaus bulvaruose ar nakties lanta
nuose... Paryžiuje lietuviai turi savo klu
bų kurie patys tvarko ir ten sekmadie
niais susirenka aptarti savo būtiniausius 
reikalus. Tų klubų aplanko ir mūsų kon
sulas Paryžiuje, p. #laveščiūnas, kuris 
taip pat nemažai rūpinasi mūsų išeivių 
reikalais. Yra ir studentų lietuvių drau
gijėlė — būrelis, bet jie mat “ponaičiai”, 
su darbininkais niek-o bendro neturi, 
nors ir jie tokie. pa:t lietuviai, iš tų pačių 
samanotų Lietuvos “bakužių kilę. Tai liūd 
nas mūsų užsienio studentijos gyvenimo 
reiškinys. ,

Puryžiuje ir kituose prancūzų pro
vincijose, bene geriausiai iš 'išeivių gyve
na rusai ir lenkai, o į lietuvį prancūzai 
nelabai palankiai žiūri; taigi gaift kokį 
nors darbų yra neaf,sakomai sunku,* te
nai gauti darbo tik kų atvykusi erti sVe- 
timtaačiui nėra ko ir ūianyti! Nes pa

Ohicago, III.

čiame Paryžiuje turi teisę dirbti tik tie, 
kurie yra išgyvenę nemažiau 3 metų 
Prancūzijoj, ir nepadarė jokio nusikaiti
mo. Taigi svajoti apie tai, kad nuvykęs 
tuoj pasiliksiu Paryžiuje ir dirbsiu, nei 
vienam mūsų išeiviui nereikia. O kas 
svarbiausia, Vykstantiems Prancfl'zijon 
reikėtų žinoti, kad vykti tenai tik tada 
galima, kai yra gautas reikalavimas, tik 
žinoma ne pažįstamojo ar draugo laiškas, 
bet paties fabriko savininko, ar direkto
riaus. O tas reikalavimus turi būti pat
virtintas Darbo Ministerijos ParVžiaje.

Tada tik galima vykti į Prancūziją, 
bet jokiu būdu ne anksčiau.

Atvykus be tokio reikalavimo, arba 
kokiu nors fiktiviu būdu įvažiavus Į Prau 

’efizijų, užtikrinu, kad darbo jokio negaus 
rtei vienas ir tik įpuls į tokių nemalonią 
‘pttėb'tį, ftad Lietuvoje niekas sau įsivaiz- 
■dnoti negali.

i (Bus daugiau)
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Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

UGNIES APDRAUDA, KU- į apygardos kuliamųjų pa- 
|RI NEAPDRAUDE; VISAS veikslų teatrų, kuriame išbu-' 

TURTAS ŽUVO LIEPS- vo virš porų valandų. Išėjus iš 
NOSE. teatro, einant savo namų lin-

-------------  kui, pamatė kilanti Į padan-
Matas Padeginskis su savo ges juodų tirštų durnų debe-. 

niona, Brone, ir trejetą vai- si, iš kurio apačios retkarčiais, 
kų gyveno mediniam, dviejų prasimušdavo kibirkštys, o 
pagyvenimų, nuosavam name, netrukus, pasirodė jr liepsna.

KARNIVALO KARALIENE LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, W1S. Vestuvės.

Iškilmingiausios Montreale
r, . . .lig šiol vestuvės tai" buvo: J.
Spalių 19 d. musų parapi-k... , , . ,r , ,. , . ... . I Mikalausko ir Magdelenos

Mališauskiutės.jos salėje įvyko vienuoliktas 
L. R. K. A. Susivienijimo
Wisconsino apskričio suvažia-

, vilnas. Dalyvavo atstovai iš

Bažnyeia buvo labai gra-
žiai gėlėmis ir šviesomis iš-

Kenoshos, Raeine, Milwau- l)UOSta. 
kee, Port Wasbingtono ir Kadangi Magdutė yra Ne- 
Sheboygan’o ;kaito Pras- draugijos narė,

Suruoštoji' Lietuvių Diena itai » pagerbė draugės iSim- 
liepos 20 d. pelno nedavė,!danios ''raugijos vėliavų ir

nes turėta pajamų $413.16, o 
Miss Doris Parkes iš Van-Į išlaidų $425.53. Gerb. kun. I 

kuris jam kainavo $6,500.00. Žmonės skubinosi Į gaisro ša- couver, B. C. Ji išrinkta būti Pr. Garmus savo auka pa-j'^ 
Ant namo nebuvo jokios sko- iį, o vaikai, kaipo tokie, te- karaliene kamivale, įvykstan- dengė nuostolius.

giedodamos Marijos giesmę.

už dviejų, ar trijų savaičių 
statyti scenoje “Lizdas na
minio liūto”, 3 aktų dramų ir 
“Žydas statinėje”, 1 akto ko
medijų.

Svečias.
Pereitų mėnesį ponus Kaz. 

žižiunus (Kaz. Vaitkiutė) 
lankė garnys ir paliko gražių 
dukrelę, kuriai duota vardas 
“Franytė”. P-nas Kaz. Žižiu- 
nas yra šios parapijos vargo
nininkas,

Lola.

FILNA8 EGZAMINAI 
$5.00 TIKTAI 15 00

CICERO, ILL
šiandie ir rytoj.

Įdomios p. .J. K. Miliaus
“mūvės” bus rodomos šian
die, gruod. 3 d., ir rytoj, 
gruodžio 4 d. vakarais parap. 
salėj. Kiekvienas galt* save 
pamatyti.

Ž. J.

Padeginskis jau prieš kini bėgo, šaukdami: “dega, čiame mieste Bauff, Alberta, Ypač pažymėtina viso aps
kričio nusistatymas prieš 
“tautinius artistus” taip va-

Per daugel metų. Padegins- skambindami ir švilpdami, nuostolio. Jis rado namų vi-!^*namus “dzimdžius”. Jie sa-

(°S
keletu metų buvo jų atmokė- dega!” Ugnagesių autai, su į- vasario 7—12, 1931. 
jęs. 'vairiais gesinimo aparatais . i.- m, 1 — -n-

F

F:is nuolat dirbo vagonų dirb- į gatve perkūno trenksmu nu- saį sudegusį ir tuom pat sy-lvo nepadoriomis dainomis ir 
uvėj, bet dabar, iš priežas-Įdundėjo prie ugnies. Dangus fcįu siržinojo, kad. Padegins-jJakais daugiau gadina žn;c 
’įes viešpataujančios industri- (pradėjo jau raudonuoti, lieps- |)e bendrovės žinios ir lei-

Žnionių atsilankė daug. Mat
'jaunavedžiai yra fiv. Teresės! ■pucia^ibta*

, Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
aummo draugijos nariai. tikr* specialistų. ne pas koki nepa 

Be to Magdutė yra vietinio ££ iZ
kleb. kun. J*. J. Bobino gillli- kla, ar kur skauda, bet pasakys pato 

po pilno ltegsamlnarlmo. Jus sula* 
naitė. pyslt laika Ir pinigus. Daugelis kita

Po šliubo, svečiai susirinko 
į “Lemieux” svetainę, kur 
per visų. dienų linksminosi.

Nekalto Pras. ir Šv. Tere-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97 '

Thls ts e Pamoue Vivanl Sėt and ln- 
dudes face powd«r, 11.00; Rouge,, 7Sc, 
Tlseue Cream 11.00, Depilatory 11.00, 
Faelal Aatrtngent 11.71, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water 11.25, Pertame 12.75. Brll- 
llantlne 76e, Skin Whltener 75c. Totai 
Vaiue 112.00. Speclal prlce, $1.17 for all 
ten precea to Introduce tkls line.

Vardas ............................... ..
Adresas .................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

nės depresijos ir bedarbės, 
dirbo tik dvi dieni į savaitę. 
Nors namas buvo išmokėtas, 
ir įplaukų gaudavo vienų 
randų., Padeginskui nelengva 
mvo verstis dirbant tik treč
dalį laiko, nes užlaikymas šei
mos ir kitos incidentalės išlai
dos dažnai viršydavo jo į- 
įlaukas. Padeginskis pradėjo 
galvoti ir ieškoti būdų padi
dinimui savo įplaukų, kad ga- 
ėjus lengviau pragyventi.

Vienų ketvirtadienio rytų, 
šleidus vaikus į mokyklų, Pa 
deginskis prakalbėjo į savo 
moterį, sakydamas:

“Ar žinai kų, motin?... aš 
^galvojau būdų, kuris page

rins mūsų materialę padėtį.”
“O kų tokio sugalvojai,” 

užklausė žingeidumo apimta 
Padeginskienė.

“Klausyk, pasakysiu”, tarė 
Padeginskis. “Mano sumany
mas yra toks: įdėti didesnį 
langų seklyčios priešaky, už
dėti ten muisto sankrovėlę ir 
įvairių kitų niekniekių. Da
bar, kai mažai dirbu, galė
čiau lengvai prižiūrėti, o die
nose kada dirbčiau, galėtum 
tu su vaikais mane pavaduo
ti. Apygarda tirštai apgyven
ta, vis atsiras žmonių, kurie 
užeis šio to nusipirkti, o ypa
tingai vakarais kada dides- 
nėsės krautuvės būna užda
rytos, nes per daugumų vis 
kam nors ko pritrūksta. Ne 
ožius lupsiu, laiko turint, ga
lėsiu krautuvę palaikyti atda
rę iki vidurnakčiu. Nors daug 
ir neuždirbsim, bet gyvenimų 
vis sau pasidarysim, o ypatin
gai kada randos nereikės mo
kėti. Kų manai, duše!”

“Gal ir pavyks, kas gali iš 
kalno pasakyti; pamėginkim, 
tai dažinosim. Jeigu nepelny
si m, tai nedaug kų ir žudv- 
sim”, atsakė Padeginskieųė.

Sumanymas įvyko. Pade- 
ginskai savo namo priešakį re 
montavo, iš seklyčios padary 
darni sankrovų. Biznis jiems 
neblogai sekėsi, apsimokėda
vo visas lėšas, patys pragy
vendavo ir <la doleris, kitas 
likdavo. Padeginskai buvo lė
liai patenkinti savo pasiseki 
mu ir dideliai džiaugėsi iš to
kio pavykimo, bet ta* džiaug 
smas buvo neilgam.

Vienų nedėldienio vakarų, 
Padeginskai, uždarę savo sati- 
trovėlę, nuėjo su savo vaikais

nes, negu veda prie ko nors 
kilnesnio. Kadangi ..Oarsas7-:^draugijos suteikė jaunave-
vra kataliku Susivienijimo or.'<,iia,ns gražias <JoTanas- 
ganau, tad ir nutarta protus- i Laimi"«° gyvenimo, jaunai
tuoti prieš tų nekrikščioniškų J P°re'e’-

.. , . . . šokiai.artistų garsinimų organe.
Šv. Teresės Jaunimo drau

na didinosi ir kas sykis kįlo dimo, pakeitė savo gyvenimų 
aukštyn ir aukštyn. 'į biznio įstaigų, tokiu būdu

“Ar tik ne mūsų namas padidindami ugnies rizikų, be 
dega, rodosi kad dūmai kaip primokėsimo iš tos priežasties
tik iš tos vietos kįla!” nusi-'pasididinusios apdraudimo . . .
minusiu balsu prakalbėjo Pa, dainos. Tuomi pasiremiant, Suvažiavime paaiškėjo, jog 
deginskis į savo moterį. >, bendrovė atsisakė nuostolio kqĮ ^ie Susivienijimo nariai

Padeginskai paskubino sa !mokėti- Padeginskai patrau- Pn^eję yra pne pneštiky- 
Paaegin. kai paskubino .ai , teisman tikslu-buv'i organizacijų. Užtat visi

vo eisenų. Kada priėjo prie,Re oenarovę teisman, tutsiu
savo gatvės ir pasisuko ja ei
ti į savo namus, jie netik kų 
nustebo, bet ir persigando, pa
matę didelę žmonių minių ku
ri užplukdė visus šaligatvius, 
o pati gatvė buvo pripildyta 
ugnegesių aparatais ir pri-'

organizacijų.
priversti jų prie kokios nors vienn Wsu nutarS kreiI’,i vi’ 
taikos, bet ir teisme vargiai 8» Skm0 nari1 d6mesi ’» 
kų laimės, nes tokiose aplin-,li4dn» ir PneSkonstitneijini

draikyta vandeninių dūdų,

kybėse teismai panašius kon
traktus palaiko.

Kiekviena ugnies apdrau- 
dos bendrovė, savo raštiškoj 
sutarty, vadinamoj ‘ ‘ Insu-

it milžiniškų žarnų. Būrys ug- rance Policy”, turi įdėjus 
negesių švirškinėmis liejo ^provizijų, kad, jeigu apdraus-' 
vandenį ant degančio namo, jtasis, be žinios bei leidimo 
kurio stogas kų tik įlūžo ir .bendrovės, padarytų kokias 
sienos Įgriuvo, išmesdamos nors permainas savo namui 
aukštyn kulius kibirkščių. '!arba name, kurios padidintų 

“Jėzau, Marija! prapuolę ugnies rizikų, tai minėta su- 
esam!” sušuko Padeginskienė tartis savaimi pasinaikina ir 
ir, susiėmus galvų abiem rau- • tampa bejėgėj Darant namuo- 
kom, nualpo. se arba n

Tai buvo Padeginsku na-

dalykų.
Aišku, norint pažangos Su-' 

sivienijimui, jis reikia apva
lyti nuo dulkių ir dorovinių 
purvų. Tų valymo darbų varo 
įvairūs S-mo apskričiai ir 
galima tikėtis, jog1 visi sueis 
į tvarkų. Geri katalikai tu
rėtų apsidrausti save Susivie
nijime ir savo dalyvavimu 
duoti paramos silpnesniems 
tikėjime.

St. Morkus.

gija surengė didelį šokių va 
karų, lapkr. 29 d., “Rouma 
nian Hali”. Vakaras pavyko 
Griežė “Golden Moon” or
kestrą.

Lošimas.
Dramos skyrius jau pradėjo 

vaidinimo repeticijas. Mano

i kokių nors 
os reikia išperinamų, 7

mas. Sudegė jis iki žemei. Iš kalno pranęšji apdraudos ben- 
ko ugnis prasidėjo, iki šiam drovei, dėlei apsisaugojimo 
laikui yriu nežinoma. Žmohes, savęs ir išvengimo įvairių 
kaip ir visada, visaip kalba, kliūčių ir nesusipratimų ne
bot kalbų negalima supaisyti, laimei ištikus.
Sprendžiama kad užsidegė _ ,. .

. . A i Tokiuose atsitikimuose ap-nuo negerai suvestų elektros , . . ...
. j draustasis gąn atgauti tik ne-

užpelnytų dalį apdraudimo 
mokesties, tai yra, už neišsi-

Tų naktį, Padeginskai, su
savo vaikais, rado prieglau- .

. . i.. baigusių dali apdraudos. 'os pas kaimynus. Ant ryto-,
aus, Padeginskis, išėmęs iš ' ~
lankinės skrynelės apdraudos — Brangiausiai gauna už
popieras, nuvyko į apdraudos tilpusius straipsnius laikraš-
bendrovės įstaigų pranešti a- f<iuose anglas L. George, nes
pie ištikusią nelaimę. Namas į me(us surenka ik; dviejlJ
mvo apdraustas ant $6,000. .... ...

. , , , , . . milijonų litų.Apdraudos bendrove pasiun
ė savo atstovų apžiūrėti ir — Palei Raudonųjų jūrų bū- 

apkainuoti ugnies padaryto na 68 laipsniai karščio.
- — ■*  ......... ............ . P ,1 . ■

MONTREAL, CANADA
‘ Holloween Party”.

Nekalto Pras. Merginų dr- 
ja surengė labai gražių “Hol- 
loween Party”.

Kadangi po bažnyčia sve
tainėj negalima šokti, tad-gi 
“party” buvo “Julės Deres- 
kevičiutės namuose.

Kambariai buvo papuošti j 
tam tikromis spalvomis su į- 
vairiausiom balabaikom.

Valgomas kambarys begalo 
gražiai atrodė. Ir kiek ten1 
buvo skanių valgių bei fįš- 
rymo,

Šok iams griežė: ‘ ‘ Golden 
Moon” orkestrą. Jaunimas 
buvo begalo smagiame upe.I

Lauksime daugiau tokių su-
, ėjimų.

daktarų negalėjo pagelbėt *«mi lai 
to, kad jie eetirl .ctoailngo patyri 
mj. amadytnul tmogaua kenkuuln 
gumų.

Mano Radle — Bcope — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir et- 
atikas baktarlologltkas egzamine vi 
maa kraujo atldonga man Juaų tik 
ra* negeroves. Ir jeigu ai paimsi* 
jua gydyti, tai Juaų sveikata ir gy 
vumaa augryl jums taip kaip buv« 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akli 
rlo. tarnų, Inkstų, odoa kraujo, net 
vų, tlrdiea reumatlsmo. kirminų 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių aito 
jeigu turit koki* utalsenejual*. jai

I aerejuai* chroniškų lig*, kuri na 
pasidavė net gabiam kelmyno* gy 
lytojui, neatldėlloklt neatėjo pa
manė

DR. J. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa Rūmas Jėll 
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti 8tate Gatvės 
Ofiso Va.andoa: Nuo 11 ryto Ik 
t po pietų. Vakarais nuo I Iki t 

Nedėliotais nuo lt ryto iki 1 
oo platų

Daktaras
Kapitonas - 

Specialistas iš

Pasauliniame kare

Seno Krajans

WISS!G.

GYDO VISAS IAGA8 VYRŲ IR MOTERŲ 
NEHURINT KAIP UiSISENRJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JO8 
YRA. Speclallškal šydo ligas pilvo, plaučiu lnkatų ir pūslės, ui- 
nuodljtrną kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, k* jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. ir 5-8 y. v. Nadėliomls 10-1 
4200 West 20 St. Kampas Keeler Avė., Tel. Grawford 6678

uiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiii^

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

80 METŲ
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 

pasitarti su daktaru.
Jo gydymai tapo Išbandyti ir pripažinti Išgy
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės 
pakrikimus, liko išgydyti Ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas 5 
sugrąžinimui stiprumo Ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės, turintys prastų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm 5 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo ! 
puralyžlų, beprotybę Ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikal- 5 
bėkite su daktaru apie blle koki* lig* ar silpnumų. Už geriausi S 
gydymų jus mokate ne daugiau, negu norite Ir galite mokėti

DR. B. M. ROSS !
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Grllly Buildlng, Chlcago.
Imkite elevatorių Iki penkto augšto 

VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 
m. Panedėllals, Seredotnis Ir Subatomls valandos prailginamos 

nuo 10 a. m. Iki 8 p. m.
mHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiijiiij*

Dr. B. M. Ross =

Fiom Youth lo Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginų, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada Lydia E. Pink- 
namls Vegetabl? Compound 
gelbsti atgauti sveikatų Ir 
gajumų. n

I VDIA E. PINKHAM’S 
\ EGLTABLE COMPOUND
IA 1)1 A I . PINKU X\1 MED. CO„ L> SS. M ASS.

■ Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE 0Ų1N1NE
Padary- pįnaUC[

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pl- 
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
N e Vv, Y Ar k, N. Y. Sempelis dy-

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 

phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

3
S VALI 2

Sumintu

kraft<k»cheese

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

TUBBY Finaace.



9 DRAUGAS

Trečiadienis,^ Gruod. 3, 1930

kun. Draugeliui už prielan
kumą ir išgarsinimą ir ki
tiems, kas kuo prisidėjo,

LIŪDNA ŽINIA. tinka. Pranešimus iš bile susi
rinkimo įprašome mums tuoj 
prisiųsti, o nelaukti mėnesio, 
ar daugiau.

Nelaimingam Roy (Kana-

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Be to, tamsta nepftdavėte ne 
tikro savo vardo, pavardės 
ir adreso.Žinomos Mot. Są-gos veikė

jos, buvusios Chicagos Apskr.
M. S. rašt. ir esančios Mot. J. apskrities 
'Są-gos 20 kp. (Brighton 

pirmininkės, p-lės ti

dus, kur yra įrengti apsisau- taip -pat parapijos komitetui, 
igojimo būdai, bet plėšikai sa- Matant visa taį iš tikro jau- 
jvo prisirengimu pataikė tokį ties, kad da yra gerų mūsų 
laiką ir labai sėkmingai at- tarpe žmonių ir malonu, kad’Park)

------------- liko savo darbą, tai ką beirai- savi su savais vienybėje vei- nos Nevulytės pasimirė ma-
lr geruose laikuose jk» di- bėti apie mažesnius krautu- kia, nes yra sakoma, kur vie- mytė, Lietuvoje ir palaidota

dėsnius miestus siaučia plėši- ves, kuriose randasi du. ar nvbė, ten galybė. spalių 4 d.

DA APIE APIPLĖŠIMĄ 
PEOPLES EURNITURE 
KOMPANIJOS KRAU

TUVĖS.

St. Lukoševičiui. N. Y. ir N.
užrašai nuims

vėlokai prisiųsta. Per daug su doj). Eilėraštis ir Nuotikis 
vėlinti dalykai dienraščiui ne- 'labui silpni. Nesunaudosime.

— Šiemet sueina šimtas me
tų nuo atsiradimo armonikos^ 
Jos gimtinė — Austrija.

ku, vagių ir žmogžudžių gau- keletas pardavėjų? Jie le,ng- 
jos, kurios nei gabiausia po- viausiu būdu padarys liokla-

Kol kas cliieagiečių tarpe 
veik visur randu gražų prie-

Skaudžiam ir liūdnam mo
mente, netekus mylimos moti-

licija negali suvaldyti. Bet pą, išplėš turtą su didžiausiu . , . ... . . . . , neles, reiškiame p-lei... . . . .. . lankumą ir tikiuosi jog ir to- ’ . .
dabar, užėjus sunkiems lai- pavojų gyvasčiai, 
kailis, plėšikų, vagių ir žniog- Todėl, visi lietuviai biznie- 
ižudžių gaujos keleriopai pa- , riai turėtų apsisaugoti. Ap- 
sidaugino ir bile firmai, arba.drausti savo turtą, turėti i- 
atskiram asmeniui turint t u r-j rengtus apsisaugojimo būdus,; 
to gresia didis pavojus, nes šautuvus, “burglar alarms”

, . v , y Vulytei nuoširdžiosbau tą rasiu, uz ką ir as pa- . J 
. . . , . , . užuojautos ir prašomesistengsiu kuomi nors atsi d 

teisti.
Su aukšta pagarba.

J. K. M.

O. Ne
gilios 

Die
vo priduot stiprumo ir sura
minimo mūsų organizacijos 
pasišventusiai veikėjai.

1 kps. Sąjungietės.
netik kad jį gali išplėšti, bet 
sykiu ir gyvastį atimti.

Civilizuotas pasaulis smar
kiai progresuoja moksle, iš
radimuose, pramonėje ir t? t. 
Piktadarių gaujos ir-gi nepa
silieka. Jie ir-gi vartoja viso
kius moderniškus būdus api
plėšimams padaryti.

Štai, pa v. apiplėšimas Peo- 
ples Furniture Kompanijos, 
Marąuette Parko krautuves 
kuris1 įvyko 25 d. lapkr.

Peoples įstaigos vedėjai, 
gana gerai žinodami pavoju 
iš plėšikų pusės, įrengė viso
kį atsargumą ir apsiribavimą. 
Bet, pasirodo, kad ir plėšikai 
ir-gi vartojo savo smegenis, 
nes per tūlą laiką plėšikai 
rengdamies apiplėšti krautu
vę, buvo atsilankę kaipo kos
tiumėliai ką nors pirkti.

Ir apiplėšimo dienoje 15 
min. prieš užpuolimą, vienas 
plėšikų atsilankė buk tai pirk
ti radio ir turėjo progos da 
sykį įsitikinti apie esančius' 
krautuvėj žmones ir planin
gai užpulti, prieš pačią vaka 
rienę, kada krautuvėj nėra 
kostomerių ir kada patėmijo, 
kad dauguma pardavėjų ir 
darbininkų buvo išėję vnka- 
įienės. Kas gi galėjo manyti, 
kad per tą pusę neatsargumo 
valandos įvyks apiplėšimas, 
kuomet firma savo biznio is
torijoje da nėra turėjus jo
kio “holdapo”. Bet tas pus
valandis buvo plėšikų laikas.

Prigavę įstaigos džiani,to
ra?, kuris šlavė sniegą prie 
kyj krautuvės, ir skaudžiai 
užgavę revolveriu (kuriam 
net žada užėmė) įsivarė į 
krautuvę prie raštinės, prie 
keletos krautuvių savininkų 
ir kostomerių ir liepė visiems 
iškelti rankas. Matant, savo 
džianitorį ateinant priekyje 
dviejų vyrų nemanyta, kad 
tai plėšikai prisiartina. O ka
da jie savo kamandą pareiš
kė, tada jau buvo parvėlu 
krautuvės užvaizdai pavartoti 
savo apsisaugojimo būdus, nes 
atstatyta automatiški šautu
vai, kurie vienu paspaudimu' 
paleidžia dvyliką kulkų, reiš
kia mirtį. Tad suvarę 5 as
menis į seifą, iškraustė jų ki
šenes ir krautuvės pinigų re- 
gisterius, pasigrobę pinigais 
ir čekiais netoli $900.00 išdū
rė savais keliais.

Iš seifo pasiliuosavę prane
šė policijai, bet veltui.

Šis įvvkis labai yra svar
bus visiems lietuviams biznie
riams. Nes, jei plėšikai drįso 
užpulti tokią didelę krautuvę, 
kur visuomet
žmonių įsisklaidžiusių po er 
dvią krautuvę ir kelis auka

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

— Pereitais metais Lietu
voje iškirsta 20 tūkstančių 

i 900 tonų šimtamečių ąžuolų. .

Naujas Essex Super — Six Coupe, dailus, ruimingas, patogus.

ŠIANDIE... Du Nauji Karai Jau Pagaminti ...ŠIANDIE

ir visuomet saugiai tėmyti į
atsilankančius žmones. Ir jei
matote įeinant abejotinų žilio- j.
gų, nebūkite krūvoje, bet iš !
siskirstyti, pasislėpti ir sau-1,
giai tėmyti, kas jis yra, nes'
krautuvininkų neatsargumas: Ofisas vidurmiestyje
duoda lioldaperiams pasiseki-' one north la salle blog.

Į ONE NORTH LA SALLE ST.
1 (Cor. La Salle and Madison Sts.) 
, Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

mą ir daugina jų skaičių.

PADĖKOS ŽODIS. J, P. WAITCHES
Aš, Barbora 

širdingai dėkoju visiems už 
sušelpimą mainęs nuliūdimo 
valandoj ir neturte. Dėkoju 
draugams ir draugėms už au- ( 
kas ir kurie pagelbėjo jas 
rinkti. Ačiū Areskai, Maro-' 
zui, Jozaitienei, Žvibienei,., 
Samsonaitei, Buraskai. .j

Buvau labai nusiminus; rna 
niau, kad aš viena ant svieto. 
Bet pasirodė, kad daug yra 
sviete gferų žmonių.

P-nia Jozaitienė pridavė 
vardus tų žmonių kurie auko
jo;

$5 S. Rakauskas ir J. Ra
kauskas.

$4 A. Zalatoris.
$3 K. Dani unas.
$1.50 A. Kasparavičiai.
Po $2.00: S. Kirdeikis, K. 1 

Marozai, J. Burauskai, J. A-i 
lišauskai, A. Kraujalis, P. Bu-'
ei unas, A. Samsonaitė.

• — i
Po $1.00: K. Žvibienė, A. 

Valonis, J. Krotkas, Judikis, 
B. Statkus, G. Buda, J. Žu
kauskas, J. Žilvitienė, K. Ma- 
rozas, A. Zalatorius, J. Ariš- 
ka, J. Gusavičienė, B. Gunsiu- 
nas, A. Aleliunas, A. Jašku- 
nas, J. Barauskas, J. Misiū
nas, M. Šelnienė, J. Kuodis, 
A. Vikevieius, K. Areškaitė, 
J. Garuckas, O. Mažantienė, 
Bardauskas, J. Vasiliauskas, 
J. Ivanauskienė, A. Grinienė, 
Šiagamogas, Žurienė, J. 
Skrebe, Rakauskas, O. Bud-' 
gen, C. Janionis, Vertelka, 
Haller.

75c. M. Zurienė.

(l)eliai vietos stokos aukoju
sių mažiau nei $1, vardus pra, 
leidžiame. Red.).

Aleliunienė,- LIETUVIS ADVOKATAS

Iki

, .Tel.

3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 
Subatomls nuo 9 iki 9 

52 East 107th Street
Kampas Michlgan Avenue 
Pullman 6950-Namų Puil. 6377 

Miesto ofise pagal sutarti
127 North Dearborn St.
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

f. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Salle St. Rm. 1431 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
Leeal Office: 1900 S. UNION AVIE. 

Tel Roosevelt 8710 
▼ai. nuo C iki 0 vai. vak. 

(Uaklrlant aeredoe)

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 8o. La Salle St., P.oom 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
8241 30. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčloe

JOHN B, BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street 
Arti Leavitt Street7

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredecais ir Pėtnyčm 
mis nuo 9 iki A

PADĖKOS ŽODIS WESTSI 
DIECIAMS.

Lapkr. 30 d. vakare, Auš
ros Vartų parapijos salėj 
man rodant iš Lietuvos juda
muosius paveikslus, pasirodė 
tikras nuoširdumas. VVest- 
sidiečių lietuvių prisirinko 
pilnutė salė; boto, buvo atsi
lenkę visi apielinkės ir net iš 
toliau atvykę inteligentai ir

yra desėt ko i 'visuomenė,-j veikėjai.
Visiems reiškiu širdingui 

ačiū, t. y. vietos klebonui

Nepaprastos vertybes Stebėtinos kainos

SPECIAl E0UIPMENT EXTRACTHER BOOr MOOELS AS ATT« ACTIVELY PRICLD ALi PP1CES F O. B DETROJT

Mes įžengiame į naują lauką su labai page-
pintais karais už žemiausią kainą

Per WILLIAM J. McANEENY
Prezidentą Hudson Motor Car Company

JVLes pagaininom šiuos modelius kiekvienu žvilgsniu pa
siekdami ir viršydami 1931 standardus veiksmo ir kokybės, ir 
mes niekad mūsų istorijoj nesam pasiūlę tiek daug pagerini
mų. Kokybė yra didesnė iki pačios mažiausios smulkmenos. 
Kiekviena veikimo fazė tapo labai pagerinta ir luksusas kokį 
mes įdėjom į šiuos karus yra daug didesnis negu kada pir
miau buvo. Motorai yra didesni ir turi didesnę jėgą. Yra į- 
vesta veiksminga sistema aliejaus šaldymo. Pažymėtinas pa-- 
gerinimas karburacijos padidina lengvumą veikimo ir eko
nomiją. Bodies yra ilgesni ir platesni. Šie karai turi puikiau
sias, lengviausias važiavimo kokybes. Pirmą kartą tokis kom
fortas yra prieinamas už šias žemas kainas. Tiktai didelės 
gaminimo ekonomijos ir tas faktas, kad mūsų didelis ištek
lius duoda mums galimybės pilniausia pasinaudoti progomis 
pirkti reikmenis atpigintomis kainomis, leidžia mums pasiū
lyti publikai didžiausią visoj mūsų istorijoj kombinaciją ko
kybės ir žemų kainų. »

Sav Įninki} MiMinžmcntas Leidžia 
Telkti Nepaprn.Mtas Vertybes

Savininkų manažmentas leidžia Hud- 
son-Essėx teikti jums Šias nepap
rastas 'kokybes už tokių žemų kainų, 

'žmones, kurie da'bar veda kompa
nijos reikalus yra su Šia kompanija 

f nuo pat jos Įsikūrimo dvidešimt du 
metai atgal. Jos departameptų vir
šininkai ir vyriausi distritautorlai y- 
ra jos kontroliuojantys savininkai. 
Jų nepriklausomybė yra paremta 
nepaprastai dideliais kapitalo ište
ktais ir gerai Įrengtomis dirbtuvė
mis. Tas leidžia Hudson-Essex va
dovauti dezaiho Ir inžinierystės ko
kybėje. Tai leidžia ekonomijas ga
myboje Ir pardavime, delei ko gali
ma telkti tiesiai publikai nepapras
tas kokybes už stebėtinai žemas kal-

Pamatykite abu naujus karus šiose vietose šiandie: 
BUTLER MOTORS,

DISTRIBUTORS 
Michigan 2000 »

SALESROOM
2251 So. Michigan Avenue
METROPOLITAN DEA

LERS NORTH SIDE 
Buckingham Motors, Ine.

3948 N. Datnen Avė. 
Broadway Hudson Essex 

Co. 5657 N. Bfoadway
Dampman-Schanitt Co. 
1820 Rldge Av. Evanston 
Keystone Motor Sales Co.

3143 Lawrence Avė.
Keystone Motor S. Corp.

4 950 N. Western Avė.
Schellenberger M. Sales. 

4101 Miltvaukee Avė.
SOITTH SIDE

Aja\- Auto Co.
7800 Stony Island Avė. 
8635-39 Commerclal Av

SOUTH SIDE—Cont. 
Beverly Motors Ine.

8933 S. Ashland Avė. 
Burke Motor Sales

3512 Archer Avė. 
Calumot Motor Co.

10940 Michlgan Avė. 
He^ne Motor Sales

5101 S. Ashland Avė. 
Hlll Auto Sales

Blue Island III.
Midway Hudson-Essex C.

6014 cBttage Grove A v. 
WEST SIDE

Chicago Oakley M. sales 
2307-13 W. Chicago Ar.

WEST SIDE—Ount. 

GrandaiI M. Car Co.
Oak Bark, Iii. 

Sulllvan-Morgan M. Sales
4701 W. Washlngton B. 

Sullivan-Morgan M. Sales 
• 6?01 W. 22nd St.

StBURBAN DEALERS 
Barrington Hudson-Essex

Co., Barrington, III.
A. D. I^lentge Motor Co.

I)es Plaines. III.
Davis Garage and Sales

E. Chicago, 111.
Crandall Motor Car Co.

Elmhurst, III.

SUB. DEALERS—Oont. 
Mclnty.re Hudson Oo. Ine.

Gary, Indiana 
Harold Oross and Co.

Glen Ellyn, III.
Agnew Motor Company

Hammond, Indiana 
Wlllitts Hudson - Essex

Co., Highland Pk., III. 
Hinsdale Hudsbn Co..

Hinsdale, 111.
Leslle Storcy

Hobart, Indiana 
Calvin Motor Sales,

Indalna Harbor, Ind.

SERVICE DEPT. 
25th & Indiana Avė.
SUB. DEAIJCRH—ContĮ,
Lombard Auto Repair 

Lombard, III.
Fricke Motor Sales 

Park Rldge, III.
Round Lake Garage 

Round Lake. III.
Shllling Motor Sales 

South Holland, III.
Grlgsby Hudson Co., 

WaukegaTi, IH.
Wlllltts Hudson - Essex 

Co.. Winnetka. III.
Fosaland Ser. and Garage 

Winthrop Harbor, III.

ftatsfng Mib Family- me<eer»nfltrijn
«o4h. mose 

MBM 
auiNC -omcs, 

HHCkK -

/'Mutr* 1 
ĮsnMuiNCĮnbobic
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JLi- ut:1:

G R A B O R 1 A I: C H I C A G O J E D A K T A R A
Telefonu Tardė 11S 8

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Tariu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUĖ 
Chicago, Illinois

S, M. SKUŪAS
IiHŪTUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

WEST SIDE ŽINIOS. LIETUVIŲ VALANDA.

X šiandien visu YVest Sid< Šioje radio gadynėje net ir
<lirbuoto-lreP°rIeri *ina didesnis žingei

S. D, LACHAW1C2
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau-
kla. ReikaTb meldžiu atsRaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt -2515 arba 2514
2314 West 23rd Placė 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 CouVt Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 6927

J. LULEVICIUS 
Grubortns Ir

Balsamuotojas

Patarnauju laido- ti lUIulutinj 
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted
Bt. Chicago, III.

Pel. Victory 1115

fc dv Z O L P
ORkBORIUS IR LAIDOTUV1 

VEDĖJAS

1650 West 46th Si.

J. F. AADZUIS
PIGIAUSIAS 1 

CH1
IET. GRABORIUS 
ILGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
sau prie grabų tt- 
dlrbystės.

OFISAS
198 West 18 Street 
Telef. Canal '6174 
SKYRIUS: 3239 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4098.

Plione BanteVard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Jr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko--

3307 AUBURN AVENUE

dumas sužinoti, kas nulio sto-

Telefonai Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE RGAD
Nu« 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 Ir 7 iki 9 vai. vakaro. 
Eeredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. Westem Avenne 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt 

Tel. Canal 2339
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

St

Ofiso Tel. Victory 86 87

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock

DR, J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 

Antras ofisas Ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

2374

Kampas ««th f r Realine. Bta
Tel. Boulevard 6203 - 8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

tunus

710

UNDERT4.KING CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT 

Cinai siei

A, PEIKUS GG.
UETUVTS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virgiuia 1290

draugijų valdybų, 
jų — veikėjų, parapijom) ir 

(parapijos komitetų susirinki- Lyje dedasi. Tad pasisekė į- 
mas Aušros Vartų svetainėje sprukti į YYIIHJ įadios stotį- 
vakare 7:00 vai. tikslu išrink- pereito ketvergo vakare nuo 

bedarbiams bei i^i 8 valandai laike .Jos, F.
vargšams globoti komitetų ir Budriko lietuvių valandos, 
padaryti reikalaujančių, pa- Programas visais atžvil; 
gelbos registracijų. giais man patiko, kaip tai: du

X Gruodžio 1 d. Aušros jauni muzikai, tai Antanas ir 
Vartų parapijos Nekalto Pra- Pranciškus gerai ir smagiai 
sidėjittio merginų draugija griežė ant armonikos ir kon- 
prieš metini ame susirinkime įį. vertinos maršus, valcų, polkas 
sirinko ateinantiems metams ir noriu miego. P-!e Veronika 
naujon valdybon: pirm. Juzę Skusevičiutė savo graž u so- 
Jakonytę, v'ice-pirm. Stepani- Prano balsu padainavo gerai 
jų Kazanauskaitę, sek. Irejių porų dainelių. Taipgi gražiai 
Aitutytę, ižd. Bronę Petraity- dainavo kontestante No. 29, 
tę, iždo rašt. Julę Markintų, Jauna 11 nietų mergaitė. O 
niar. Elenų Rudytę ir Marytę kontest^nte No. 25, reikia pri 
Brazauskaitę, koresp. Moniką pažinti, tikrai liuosai valdo 
Žibaitę, Agnę Kulikauskaitę sav° lankstų ir malonų sopra- 
ir Julę Grigaitę; parengimų n°- Neblogai pirmų syk pasi- 
bei pramogų komisijų iš A- rodė kontestantė No. 21 ir kon 
nastazijos Varaniutės, Papli-.testantas No. 28 taipgi gerai 
nos Labanauskaitės, Liucijos dainavo. Abelnai, Budriko va- 
Seniavičiutės ir Elenos Po- landos programas buvo geras 
ciunaitės. •' ir turiningas, Padėkavonės

šventei pritaikintas. Beje, p.
iš

iš savo
kelionės. Taipgi p. Budrikas 
duoda radio programas kas 
sekmadieni nuo 1 iki 2 vai. po

Ofiso Tel. Virglnla 0036 
Į Rezidencijos: Van Buren

DR, T. DUNDULIS
6858 Telefonas Boulevard 1939

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f I « * aZ
44603 S. ’Marsfcfield Avenue

Tel. Boulevard 9377

Naujoji vaidyba bendrai ,r , ...J d .. "L . . Varkala kų tik sugrįžęs
su Anastazija Varaniute ir . . . _xi .. ... . . Lietuvos si«ų pasakų
Monika Zibaite, pastarosios tė ,
vėlių namuose, rinks ir la
vins artistes šv. Teresės pers
tatymui, kuris Aušros Vartų
parapijos svetainėje bus sta- iš stoties V ( k L.

v f*

tomas parapijos dvjdešimts 
penkių metų sidabrinio jubi-1 
lojnusr at i (Langinio*, sausio 18, 
1931 metų dienoje.

Tėmijęs.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 iki s v. v.

Nedėllomla nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Krankliu Blvd.

Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vok.

ttez. Tel. Midway 5512

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

Telef. VVUmette 195 arba 
Canal 1713 

valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlial* 
ir Ketvergais vakare

A. L. DAVIGGNIS, M. D.
4910 KO. MICH1OAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto; 
Nuo 6 lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir kstvlrtadleoki

Dr. Si A. Brenza
Ofiso Valandos: j

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare 

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tet Victory 6899 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3101 So. Halsted St
Kampas 31 Street 

VALANDOS: ’l—8 po plet. 7 8 vak. 
NedėliomU ir šventadieniais 10-12

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomis Ir seredomis tik 

i&kalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofi. VAITUSH, 0. P. D,

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Itd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
jo. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
ki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
tez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- 
ject 1930. Nedėliomis tik pagal su
art}.

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal sutartį.

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą. 8
Mtisą firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudėikk) graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hemutage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

A.
JUZEFĄ 

. ADfilDNIENĖ
mirė lapkr. 29, 1930 m. 2:30 
vai. po pietų, 37 metų amžiaus. 
Ki'.o iš Kartinių Apskričio, 
Skaudvilės Parap., Barzdžių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 32 
metų.

Paliko dideliame nubudimo 
vyrą Kazfmterą, ' dvi dukterį, 
du sunu, žentą Petrą Migonį, 
Seserį Marijoną Tautkus, bro
lį Pranciškų Tautkus, dėdės, 
švogerius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1529 So. 
49 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks seredoj, gruodžio 3 d. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta į Šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sie^ą. Po pamaldų bus 
nulydėta į flv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Dukterys, Simai. 
Sesuo, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawicz, Roosevelt 2515.

I

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą kurk 
esti priežastimgalvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
nio, skaudamą akių karštį. Atitai 
sau kreivas akis, nuimu cataractus 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro 
oias su elektra, parodančia mažiau 
dos klaidas.

ftpecialo atyda atkreipiama mok; 
<108 vaikučiams.

OFISAI:
1901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451

DR, S. A. DOWIAT
•GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

j Valandos nuo 10 ryto iki 8 va 
tarė • Nedėliomis nuo 10 ryto Ik 
12 PO pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rezidencija 
1729 West 12 PI. 
fel. Cicreo 2 888

rel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

HHBSSMHORBEDHRRmH
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3201 Aubum Avenue 

i'i'SS T

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tek Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tek Cicero 3794

SKYRIUS
Tel. Boulevard 3201

A.
APOLONIJA

MIKNEVIČIENĖ
(l’o tėvais Užemecknitė) 

mirė gruod. 2, 1930 m. 8:45 
vai. ryto. 62 metų amžiaus Ki
lo iš Šiaulių Apskričio, Šiaulė
nų Parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 18 metų.

Pullko dideliame nubudimą 
vyrą Antaną, sūnų Povilą, mar
čią Julijoną, du antikų Povilą 
ir Marijoną ir gimines. Buvo 
narė Tretininkų, Apaštalystės 
ltožnnčinės dr-Jų CiceroJ, o ant 
Town of lAko Šv. Agotos ir 
šv. Jadvygos dr-jų.

Kunns puKarvotas 1 422 Ho. 
48 Ct. (CIcm\», III. Laidotuvės 
(vyks pėtnyčloj, gruodžio 5 d. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtu į 
šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, l’o pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kilpines.

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

Nubudę: /
Vyras, Mumis, Mrfrti.

Anukai ir Giminės. 
Laidotuvjfns patarnauja grab. 
S D. Lacluiaiez, Iloo.'evell 2515

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868

Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

Nedėliomis 
Susitarus

Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedžie 
Rgz. 6 G 22 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Į II ................ —■ —.............

DENTISTAI

Tel. Boulevard 7049

Tsl. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

DRl C- LVEZEL1S OR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arH 
Ashland Avenue

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 St. t aukšta* 

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
mls 9:30 iki 12 ▼. Nedėllomla nėi 

aklrtų valandų. Room i 
Phone Canal ssss

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midtvay 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Hemlock 7491 Rezidencijos Tel. Pis 1:01

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto iki S vakare

T. A. D. Man reik tokių žmonių, 
kurie lankytų mano kos- 
tomerius. Gera mokestis 
atsišaukti

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
• vai. vakare 

Nedėliomis pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTĘD STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki t po

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACEį STREffiS

T. A. D.
PRODUCT

Tel. Cicero 2963

DR. S. ASHER

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
13133 S. Halsted St., Chicago

* Tek Caluuict 4470

DENTisTAB . Gydytojas ir Chirurgas
t,."”?. 6558 SO. HALSTED STREET

Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
I vakare Ned. susitarus Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakuro
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C H I C A G O J E
MUSŲ RADIO KONCER

TAS.

bonas leido. Susirinkimai bus 
laikomi pirmadienių. vaka>- 
rais. Toliaus gerb. klebonas 
patiekė sumanymų, kad komi
tetas pasiskirstytų į grupes ; 
ir pasiimtų darbus. Sumany-

1930

'/draugijas reikale Vak. Vaistu JONO K. MILIAUS JUDO- ■
MŲJŲ PAVEIKSLŲ 

MARŠRUTAS.

Praeito pirmadienio Peo-»» ■
:;ples ir dienraščio ‘‘Draugo” 

koncertas iš WUFC radio sto
ties buvo vienas iš geriausių.
Tai buvo liaudies dainų va-**landa nuo pradžios iki galo.
'Jas dainavo dvigubi duetai ir 

, /dvigubas kvartetas, susidedųs 
iš šių dainininkų: p-ni A. Ska 
-Įnarakienė, p-ni Sarsevičienė,
'į)-lė K. Mickaitė, p-lė Zalato- 
yyiutė, J. Romanas, J. Balsis,
♦fe. Pažerskis ir A. Čiapas. Va
dovavo ir akomponavo komp.
A. Pocius. Klausytojai, pap- Varakulis. Paprašyta 
rastai, mėgsta įvairumus. Tų klebono kun. Ig. Albavičiaus,

žiai perskaityta ir programų 
savotiškai įvairino. Reikia 
laukti, kad ateity “Draugo” 
ir Peoples radio programai mas priimtas. Komitetas išsi
bus dar gražesni ir įvairesni, dalys į tris komisijas, būtent:

R. Kl. j viena komisija rinks aukas
-------------------- - (pinigais, drabužiais valgiais

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA- ir kitokiais daiktais; taip
RAPIJOS VARGŠAMS 
ŠELPTI KOMITETO.

Susirinkimas įvyko pirma
dieny, lapkr. 24 d., 7:30 vai. 
vak., knygyno kambary.

įvairumų šiame koncerte ne
trūko. Net ir skelbimai bei 
-pranešimai ir tie gyvai ir gra
ti

pat kalbins prisidėti prie 
bedarbių šelpimo fondo. Šios

Lietuvių Katal. Konferenci
jos. Atstovai turės juos pasi
imti ir savo kolonijos draugi
joms išdalinti.

Valdyba.

IŠ MENKOS KLAIDOS ! 
RIAUŠES

------------ Į LONDONAS, gr. 2. — Iš
Naujai pagaminti iš Lietu- menkos klaidos — policijos

Sloge 
Yra Pavojingos

West Side. — si vakarų, 
gruodžio 3 d., Moterų Sųjun- 
gos 55 kuopos parapijos mo
kyklos tuščiame kambary į- 
vyksta “bunco partv”. Nuo
širdžiai kviečiame visus skait

vos paveikslai bus rodomi šio
se vietose.

Gruodžio 6-7 dd., Dievo Ap- 
veizdos par. salėj.

Gruodžio 10 d. North Side, 
ŠV. Mykolo par. salėj.

Gruod. lt-12 d. Roseland 
par. salėj.

Gruod. 20-21 d. Marųuettekomisijos nariai turės palių- Niekuomet neužleisk slogų. Fra- ««
.... . T ... fw. dėk greit ir tas sulaikysi. Niekuo-,ll,n8ai atsilankyti. įžanga ne-

dijimų su knn. Ig. Albaviciaus met nemlgdyk slogų. Tas duoda j brangi, t ik 35c. Gi sujungta-! Purk par. salė j, 
ir komiteto valdybos para- Ydingų, saugumo jausmų, imk t6s turi daug gražių.dovanu. I Turiu nažvmėti kad na
mus. 1* vis. prašomi kreipti ................................ Taigi proga b„s

giai su savo draugais, pažįs- ]na, kaįp Lietuvoje minėta D.
Vytauto 500 metų mirties su-

Valstą) tuoj. Tada jus

neapsižiūrėjimo, Ilvde parko 
kilo riaušės. Daug žmonių ir 
keletas policininkų sužeista. 
Pabaigoje 4 areštuota, 

i Policija, norėjo suimti kele
tu triukšmadarių šalę parko. 
Tie spruko į parkų ir įsimai
šė į minių žmonių, kurie klau
sės radikalų prakalbų, kas toj 
parko vietoj leista jiems da
ryti.

Kada keli policininkai įsi
maišė į minių, susirinkusieji 
manė, kad norima suardyti tei

įdomūs į s°tai laikomas prakalbas. At-

šis komitetas veikia išvien į tai dėmesio, kuomet atsilan- lluO8UOjatė8 nuo nuodlngų atmatu 
su Labd. 4 kuopa. jkys aukų rinkėjai. Tat, žios kurtos sargina jus. Tas vaistas tun!tamais laika praleistL Tiį ne_

Susirinkimų vedė pirm. P. kolonijos lietuviai, kurie ga- Jlsuršveeln^d°u ^'pamirškime, kad tas įvyksta kaktuvgs ir kitokta
lit, neatsisakykit suteikti au- suerzintų odų, pasalina susikimsi- šį vakarų pusę po septynių vaizdai kuriuos čia surašvti'sisukta prieš policininkus. Ki
ltų. Visiems reik prisidėti m*- Imant regulerlal, apsisaugo-! ... knlnbnrv * ' ‘ ‘ •' k i

.......................... . jame nuo sloau. Tinka »«<>«} KIOS Kdllinary.

gerb.

kad leistų knygyno kambary 
laikyti susirinkimus ir suau- 
kuotus daiktus pasidėti. Kie

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE
GALITE įSIGYTI SU GERESNIU PATENKINIMU

COLUMBIA RADIO
arba

Columbia Kombinacios radio su gramofonu
" Taipgi visa rinkinį

COLUMBIA REKORDŲ
Lietuvių ir kitataučių kalbose

Atvaizdas Naujos Columbia
“TELE FOCAL” KOMBINACIJOS RADIO SU 

GRAMAFONU 1931 MODELIS 939
Įsigydami sau Columbia radio, galėsite gėrėtis viso 

pasaulio muzika, kuri tik yra leidžiama per orų ir re
produkcijos budu. Peoples Krautuvėse rasite pasirin
kimų visų eilę Columbia radios, už kainas nuo

$145.00 “ $235.00
Suteikiami Lengvus išmokėjimai be palukų.

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Užsisakykite arba. išgirskite sekančius naujo leidinio 

Columbia Lietuviškus Rekordus
.♦ 16147F Katrutes Polka — Klaipėdos Polka

16149F Atėjo Rudenis I’žSalo — Baltos Rankeles 
16156F Ar Tau Seselia — Kelkis Berneli 
16157F Shenadorlo Polka — Bernelio Polka 
14159F Linksmybes Polka — LletuvlSko Kllubo Polka 
16160F Lazdijų Polka — Mylimo Polka
16164F Močiutės Mazurka-----KarlSka Daina
16165F Dviejų žodžiu Polka — Lietuvos Kvletkos Valcas 
16168F Sharkes Kumštynės (Dalis Pirma) Sharkes Kumšty

nės (Dalis Antra)
16170F Siaučlaus Polka — Jlevutes Polka 
16172F Elnlk Polka — Lietuvos Kareivių Polka 
16177F NaSlio Polka — Mano Polka 
18178F Panemunis Polka — Karolina Polka 
16179F Prlrodina Seni Žmonės — Saulelė Leidžias 
16182F Sabas <3ud Polka — Lakstutė Polka 
16186F Ludvlkas Polka — Vilkas Pilkas Polka 
16187F Vaikelio Polka — Prusu Užpuolimas

Iš kitų miestų užsakymus priimame su dėkin
gumu ir veikiai išpildame.
Didžiausios Lietuvių. Muzikalių Daiktų ir Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

_ betteR | 
< irrniiNG ForThe KOMES

4177-83 ASCH8S AVI CO» RICHMOHO ST.

4177-83 Archer Avė.
Oor. Richmond Street

TEL. LAFAYETTE 3171

23)8-40 W 6)M ST 8 MAPLtWOOD AVZ

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood A Ve.

TEL. HEMLOCK 8400

v , • ... . jame nuo slogų. Tinka dideliems, išiam sunkiam laike prie su- nekenkia nel mažiems Netbri nei 
šelpimo nelaimingi} vargšų ir aikoiio. nei nuodų, jūsų aptiekorius 
bedarbių. [pasakys jums, kad tarnavo tukstan-

Kita komisija patirs, kokia 
pagelba bus reikalinga tiems,

ėiuose šeimynų per virš 75 metų.

PRANEŠIMAI., kurie šauksis šelpimo.
' Trečia komisija tvarkys su
rinktus daiktus. Am. Liet. R. K. Federacijos
Iš to matyt, kad komitetas Chicagos Apskrities mėnesi- 

stropiai ir sutartinai rengiasi’1“® susirinkimas Įvyks tre-

Ta pati.

Bridgeport. — A. R. D. 2
sk. priešmetinis susirinkimas 
įvyks pirmų penktadienį mė
nesio, gruod. 5 d., šv. Jurgio 
par. mokyklos salėje, tuoj po 
pamaldų.

Visos rėmėjos ir rėmėjai
prie didelio ir mielašircu. go ciadieny, gruodžio 3 d., 8 vai. prašomi būtinai ateiti siu, 

vakare, Aušros Vartų parapi- priešmetinin, susirinkimam 
jos mokyklos kambary. Bus rinkimas 2 sk. valdybos

Susirinkimas svarbus; kolo- ir svarstomi svarbūs reikalai 
nijų atstovai prašomi skait- (mūsų organizacijos 
lingai susirinkti.

užimtų daug vietos.
Parodoma ir Chicagos lie

tuvių spalių 26 d. apvaikščio- 
jimas, minint D. Vyrauto pir
ties sukaktuves; paradas-mar- 
šavimas nuo 18 gatvės i Ash
land auditorijų. Rodo ii aiški
na pats p. Jonas K. Milius.

Nepraleiskit ne vienas, šios 
nepaprastos progos.

Rap.

lo riaušės, kurias numalšino 
nuvykusi nemaža policijos 
kuopa.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

darbo.
Korespondentas.

ŽINiy-ŽINELĖS
X Sekmadienyje Šv. Kry

žiaus parapijoje pasibaigė mi
sijos, kurias laikė kun. M. Ur
bonas, Dubois, Pa., parapijos 
klebonas. -

X Ateinančiame šeštadieny 
je kun. A. Deksnis išvažiuoja 
į atlaidus, Sheboygan, Wis- 
consin, pas kun. Garmų. Tenai 
įvyksta bažnyčios Globėjos 
Nekalto Prasidėjimo 
Panelės atlaidai.

X Ciceroj 
prasideda keturdešimtė. Kaip’ 
tik išpuola per Nekaltų Pra-1 
sidėjimų. Pirmų pamokslų per 
sumų pasakys garsus pamok
slininkas kun. J. Jakaitis.

X Ateinančiame sekmadie
nyje įvyksta Kolegijos Rėmė
jų seimas, kuris prasidės iškil 
mingomis pamaldomis Aušros 
Vartų bažnyčioje. Sumų lai
kys Rėmėjų Centro reikalų

Kurie nariai neužsimokėję 
Jau gatavi atsišaukimai į narystė8 mokė anių už šiuos 

metus, prašomi tai padaryti 
šiame susirinkime.MARQUETTE JEWELRY 

& RADIO
Savininkas R. Andrellunas

CFpąikau visokių 
Auksinių Ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
dlo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
ralsau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

sekmadienyje ] 2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

Švenč.'

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREttN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių 

044 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1389

Valdyba.

WALTER THE TAILŪR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių, vyrų Ir moterų kau
tų išvalymas Ir suprosijlmas $1.00

Kailiniukų Išvalymas, glaziravimas 
ir pamuša’.o indėjimas .... $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

Dainininkas — Vargoninin
kas Tik kų grįžęs iš Italijos— 
Romos po 3 metų studijų, tuo-- 
jaus ieškau vietos kurioje 
nors iš didesniųjų parapijų. 
Darbų galiu pradėti tuo jaus. 
Adresas:

PETRAS VYČAS 
3585 Salmon Street

Philadelpihia, Pa.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius Darnus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VIL1MA8

Namų Statymo 
Kontraktorios

4656 So. Rockwell Street

Phone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktoriūs
Mes moliavojlme, dekoruojame ir 

ižpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, fomičius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies , už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef- Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir įvairius įvairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — relk-MES

Budavojam naujas namus, manls- Musų kainos labai prieina 
mos.

dirbam cemento darbus - fun- 4414 So. Rockwell Str. 
damentus saidvokus, taipgi Telefonas Lafayettc 488#

a iito m nn ii iai muro darbus, iš medinių pavedėjus kun. dr. K. Matu- A U i U M Ų p ILK I |d
laitis. Pamokslų pasakys Cen- in m
tro pirmininkas ir kolegijos SOTO IR PLYMOUTH
direktorius kun. dr. J. Navic
kas. t

X Prieš Nekalto Prasidėji
mo šventę bernaičių kolegijos! Ateik pažiūrėti musų nau- 
bus suruoštos trijų dienų jausiu DE SOTO ir PLY- 
rekolekcijos išimtinai skiria- jMOUTH Chrysler išdirbystės 
mos merginoms, kurios dirba automobilių už labai prieina- 
kolegijos namuose. Rekolekci- mų kainų.
jas duos prof. kun J. Jakai-[Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
tis. Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

X Ia Katalikų Vakarinių 
Valstybių 8-ji konferencija

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

arom mūrinius, apmunnam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveune 

Tel. Lafayette 7674

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktorial, suvedam Švie
sas Ir Jėgą. Elektros retkmenos Ir 
flkžčierial.

L. DOMBROWSKI A SON 
3019 West 47 Street

Telefonas Canal 7281

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Telef. Republlc 6398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIŪS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktoriūs 

Maliavų Ir steninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa 

2384 8o. LEAVITT ST. CHICAGO

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus par

S. L. FABIAN & 60.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. MII ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečlus Ir Bonua 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lžmalnom Ir lnžlurl-

nam visokį turtą.
Padarom davernaatea Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallžkus raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortas. 
ATSAKANTI8 PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATI.IKTĄ DARBĄ.
V.---------------------------------- >

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

bus 8 d. vasario, 1931 m., i Joe Bagdonas, Savininkas 
Gimimo P. Š. parap. salėje,'5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
Marųuette Parke. KonferenJ Telefonas Prospect 5669 
cija bus labai svarbi. Drau
gijoms reikia iš anksto rinkti 
atstovus. ,

X Gruod. 28 d. J. Zubavi- 
čių ištiko nelaimė. Važiuoda
mas dviračiu į darbų susidūrė, 
su automobiliu ir sužeidė gal-

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

Tel. Republic 5G49

ANION LUBERT

M. YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
MAI.IAVOJIMO KONTRAKTORIŪS 

Maliavoje m e, Dekoruojame ir
Popieruojafne I "

5BS7 So. Nordicn. Avė. Chicago Sapos Telef.
- ---------------------------------------------------------Hemlock 2847
Tel. Lafayette 8442 Ofisas Ir Rea 

Ir 2384 4101 8. Mozart 8L

Tel. Lafayette 8227

Namų Telef. 
Republic 8484

6RAHAM PAIGE J-c-ENCHER & co-
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 

| Real Estate ir visokia apdraudė

Jei manai pirkti karą. pirmiausiai skyrius 4429 80 Falrfleld
, . , - , c, a,e,k pas mus ir persitikrink, kad',VU bei deš< nę rankų. Guli Gar- pas mus rasite gerlaustos rųžles au- i 

field ligoninėj, Washington
Blvd. (kamb. No. 333). Drau- ™*otų karų už labai mažą kalną, 

gai ir pažįstami malonėkite BRIGHT0N MOTOR SALES 
aplankyti. Lankyti galima kas-
dien nuo dviejų po pietų ir va te^^ow“£u£tu •mT’’ 
kare nuo 7 iki 9 vai. 3962 Archer Avenne

$S4B.OO r. O. B.

JOHN PAKEL & GO.
Gcneraliai Kontraktorial 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIŪS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLi;»iBERI8

Turiu patyrimą per daugelį metų.
Darbą atliekų greitai ir pigiai 

2313 SO. O AKLE Y AVB. 
Telef. Canal 4414

RAKANDII PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio Ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
naa
3040 W. 03 St. Arti VFhlppIe Stroet

Tik ką gavom karliodą bulvių iž 
Idaho. Prlstatom 100 sv. už |?.35. 
Cibuliai 95c. Tel. Kedzie 1434

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chi- 
cagoj į ūkį arba namų mieste 
Lietuvoj.

JULIUS SLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

BARBENĄS
2 flatų muro namas po 0 kamb., 

karštu vandeniu Aildomas, vėlaus! 
įtaisymai, arti vienuolyno ir Marųue- 
tte Parko. Bus parduotas už pigią 
kaina Nepraleiskite progos. Greit 
telefonuoklt.
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