
Katalikai paaaullonya turi kilnu nl- 
davinį, — Jneltl J Ielmynaa tr 1 vi
suomene Krlitaua mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasią. Jlsa.ua Širdies vlelpa- 
tavlmas milijonų llrdyse — tai musų 
užduotis. "Draugas’’ padls Jums tą 
apaltuiavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite ‘'Draugą."

Ii
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BRITANIJA PAKILO VEIKTI KANDŽIU 
RUOŠ REIKALE

BAŽNYČIA, KURIOJ ŠV. 
PRANCIŠKUS KSAVE

RAS DARBAVOSI

IŠMĖGINAMA NAUJA TORPEDA

MASKVOS VALDŽIA TEISINASI; GIRDI 
ESĄS BOLŠEVIKŲ APSIGINIMAS

Meksikoj Nauja Revoliucija?
BRITANIJA KINIJOS 

REIKALE

TUTICORIN, Indija. — 
Miestely Manapad padidinta 
Šv. .Jokūbo bažnyčia, kurioje 

! kituomet pamokslus sakė ir 
[meldės Šv. Pranciškus Ksa- 
! veras, žinomas Indijos apaš
talas.

Padidintos bažnyčios atida
rymo iškilmėse dalyvavo pe-

KALBAMA APIE NAUJĄ nki Indijos vyskupai. Apeigas . 
REVOLIUCIJĄ MEKSIKOJ atliko pirmasis indėnas vys- 

------------ : kūpąs Roclie, kurs čia, Tuti-

■

LONDONAS, lapkr 
Britanija pirmutinė 
veikti Mandžiūrijos 
palaikyti ten taiki}.

98 __ !-.0. | 
pakįla

B
I

MEXIC0 CITY, lapkr. 28. corin, vyskupauja.
- Meksikos kongreso komite- j gv Jokūbo bažnyčią pasta- ‘ 

reikale, tas skaito prezidento rinkimų tė jezuitai misionieriai 1591!
’ ' fl

I balsus ir tomis dienomis ofi- m., gi 1745 metais bažnyčia;
Tuo laiku Britanijoj vald- rialiai žinoma, kas pre- y>uvo padidinta.

žia jau susisiekė su IVasliin-. ridentu išrinktas, 
gtonu.

Įspūdingiausia tų bažnyti-

"Draugas" atstovauja organisuolą' 
katalikų mint], remia nuollrdžlal ka> 
tallkllkas draugijas, sąjungas, pai*» 
pijąs Ir lietuvių kolonijas. "Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama ta 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prlą> 
taltSki lauamaL

36 A C 0 P Y
Telefonas: Roostvelt 7791

METAI-VOU XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
! STAMBUS PIRKLIO PABĖ- 
i GIMAS ŠUKELE ŠEN-

I SACIJĄ

j Klaipėda. XI-7 (Elta). — 
Į Klaipėdos prekybos sferose

PASIKĖSINIMAS APIPLĖ
ŠTI PAŠTO AGENTŪRĄ

Spalių 29 d. apie 29 vai. 
Pakražančio pašto agentūron 
(Raseinių aps.) įėjo nepažįs
tama moteris, prašydama pa-, didelę sensacijų sukėlė žino

1 mo pirklio Oskaro Schlennin- Į rodyti kelio. Namie buvo vię 
go pabėgimas iš Klaipėdos, Į •na 16 metų mergaitė. Paro- 

! kuris buvo vienos ekspedicijos ; džiusi kelių, sugrįžo tuoj ka- 
; kontoros savininkas ir Klai-; mbarin — atgal, tačiau ir ši 
1 pėdos laivininkystės bendro- moteris vėl atėjo, prašydama 
j vės, kuriai priklauso vienas nuvesti iki netoliese esančio 
'didžiausių Klaipėdos garlai- namo- De^ant mergaitei lem
čių “Kurische Haff“, reika- (Hktarnų), ši nepažįstama 
lų vedėjas. Prieš jo pabėgi- moteris, puolė staiga mergai-

-p . M v. mų turėjo ivykti bendrovės arėdama pagriebt už ge-
Tai Hammond torpeda. Kada j. paleista paliečia van- * J - «... rklės. Tačiau mergaitė suska-

į, tada! per radio valdoma ir ga i dumti šešių mailių p . ’ . b g un is«nnikti dnrfa
X____ X___________ J? turėio. kari reikalu vedėias. bo sprukti pro atviras durisdenį, _____________  ________  o______ t____ -r ____ T

toiumą. Kiekviena tos rūšies torpeda kainuoja 12,000 do- tur(‘.i°, kaip reikalų vedėjas.
•Valdžios priešas buvusia nių apeigų dalis buvo tai va- Į ,erju šs įvaizduojamas išmėginimas atliekamas New- *»« atskaitomybę. Bėgda- «« <Mdį« k'>ksmu. Gretima-

Iš Tokvo kol-kas neturima kandidatas Vasconcelos poli-.kare miestelio gatvėmis pro-: por, R f pakraščiais. Torpedo vos paleista iš karo m“> -iis bendrovės vardu iš- me kambary gyveno zmonea,
i jos va- ci-i°s ir agentų saugojamas, cesi ja su Tikruoju Kryžium, jaivo torpedinio vamzdžio. ėmė iš banko 7,090 litų. Ben- pajutę šauksmų, norėjo sučufc

drovė perspėjo visas Vokie- PL plėšikų. Tačiau šis irgi lai-
tijos bendroves, su kuriomis ku SURpėjo išsinešdinti. • 
ji turi santykių apie Sohlen-' Agentūroje nieko nepadarė,

------------ ningo pabėgimų, tačiau, tuo tiktai baisiai išgąsdino mer-
Cook apskrities ižde nėra tarpu „jokių žinių, kur jis pa- gaitę. Spėjama buvęs vyriš- 

pinigų. Komisionieriai tad y- bėgo, nėra. Sclilenningas ben- kis, persirengęs moteriškais 
ra verčiami imtis griežčiau- drovei padarė didelių nuosto-' rūbais. “R.”
šių priemonių išlaidų surnaži- lių. Be to, nukentėjo visa eilė
nimui. firmų, iš kurių Schlennirigas

žinių, kų pradės Japonijos 
ldžia.

BOLŠEVIKAI ATLIEKA 
BAISIAS SKERDYNES 

MANDŽIŪRIJOJ

i

kad jis nepakiltų kų veikti, .kokį į Manapad‘prisiuntė Je
| Vasconcelos šalininkai visoj , zuitų generolas kun. Acąua- 
šaly šaukia gyventojus šukei- viva 1583 m. 

j ti revoliuciją prieš valdžių ūži Tuticorin diocezijos plote 
jos neteisingų rinkimų remi-1 gyvena apie vienas miliorias I 
mų. y.mmiin • L-nrin flnic 80 000 Imu- ižmonių; kurių apie 80,000 IŠ

TRAUKIA TIESON 
POLICIJĄ

PEKINAS, lapkr. 27. — -------------------- italikų. Kunigų yra 30, visi jie: ,, . ,.
noji ir žiau.| BRAZILIJA SUTINKA PRI- indėnai. Darbuojasi 26-se pa- 'kontrak^ C“ 

žias per Mm-' IMTI VOKIEČIUS lapijose. . v
Bolševikų raudonoji 
rioji armija veržias per A 
ndžiflrijų išilgai Rytinio ge- J
ležinkelio. Kiniečių armijoje BERLYNAS, lapkr. 28. - 
kilo -heivgrttrtt j?1 vUui vaka- 9—fly* Pran*Sė
riniu šonu galvatrūkčiais atsi- Vokietijos valdžiai, kad ke
rnota. liems tūkstančiams vokiečių

POPIEŽIAUS JUBILIE
JAUS FONDAS INDIJOJ

MADRAS, Indija. — Miręs

rko, traukja ticson Park Ri-
| dge miestelio policijų j— 7 vy- 
ra*-#8btĮ»fc T(X\000 dole- 

[rių atlyginimo.
| To miestelio rotužė apvog
ta spalių 12 d. nakčia. Už po-. kolonistų yra vietos pietinėj Goa patriarkas Indijos hiera- ,. . ,. .„ .

Užėmę Ilailar, bolševikai, -i:- : ............ . , ros dienų Accadia iš Chica-‘ ’ Brazilijoj. Laukiama tik, kad rclnjai įskėlė sumanymų, kad J; , ,
<aip paprastai, atliko baisias , • • o -u; ' • • • x , • • • S°s Eark Ridge namo au-1,1 ’ vokiečiai sveiki įssisiiktų iš geriausnas ir atatmkamiausias , U... v. T.
skerdynes. Išžudė apie 10,000 Busijos sovi(.tlĮ g]obos
kiniečių kareivių ir civilinių, ____________
kurie nesuspėjo pabėgti. j KOMUNISTŲ RIAUŠES 

BESARABIJOJ
MASKVA IMA TEISINTIS

. T ,.. , x z x •• tomobiliu važiavo. Jis ares-Indijos katalikams Šventąjį v
‘m- n - r-r r , , tuotas kaipo įtariamas rotuzes• Tėvų Pijų XI Jo aukso ku- . 1 * . . xi . ,. ....... .t. apvogime. Neleista jam su| ...gysta, jutabejuje pagerbt., nipkn
[tai sudaryti fondų ir pastaty- , . ,. ..; . .. .. . Pėr keturias paras policija------------ dinti rezidencijų apaštaliniam'.. . , . , . .. . . v.

BUKAREŠTAS, lapkr. 28. delegatui Indijoj. 11 kllta k«d jis prisipazin-
- Tomis dienomis Besarabi-i' - tų. Negalėdamas vilkt, kanky-MASKVA, lapkr. 28. — So

vietų valdžia savo veikimų • r«;OD+1-,rvc.n . .» - ' . č . ",, .v. •• . . x • • x- o *)os miesri*ose komunistai su- ir išspręsta surinkti 190,000 • • ,.»■ • ,Mandziurijoj ima teisinti. Sa- kį]4 riauše3; atkreiptas pripS 1 ‘ .... į ’ rmusius piešimus .r vagystes.
ko, nesąs jokis bolšerartinės Knniūni io« valdžia ! P . t i’- -v. Suprato jailicija, kad tai vi-

, x numunijos \ amžių. mpu laiku tečiau surinkta • x i * • •• iarmijos puolimas, bet papras-į .. .......................... , . . , . , .w, , sa jo išgalvota ir ji aplam-’ 1 Policija ir gaisrininkai daug daugiau, negu buvo iškalno paĮiuogavotas “apsiginimias” nuo kinie
čių ir baltosios rusų gvardi
jos, kurie bolševikus nuolat 
užpuldinėję.

riaušininkų sužeidė. 300 rau
donųjų areštuota.

Sis sumanymas pripažintas nių jis išpažino atlikęs įvai-

nustatyta. i Accadia dabar ieško tiesos
Surinktas fondas bus įteik-; |eįsme

tas Šventųjam Tėvui. Tuo ti-!
APLANKYSIĄS WASHING-'kslu Romon vyks maldininki-

GALYBĖS PABĖGĖLIŲ 
HARBINE

TONĄ

COOK APSKRITIS MA
ŽINA IŠLAIDAS

ŠELPIA NUKENTĖJUSIUS
Pranešta, pirmiausia jie pa- pasiskolino pinigų, 

tys sau algas apkarpę ir nu
rodę, kad teisėjai ir kiti vir
šininkai sumažintų savo per-' 
sonalus nors 20 nuošimčiais. •

ąipėdos krašto karo i
indų š-gdFBiI'i 
rektorija gavo iš centro vy
riausybės 200,000 litų avanso

Tokiu būdu šimtai apskri- Į Užsienio laikraščiai rašo, pašalpoms nukentėjusiems nuo! 
ties tarnautojų ir darbininku ikad Lietuva nori atnaujinti ’ karo invalidams išdalinti.

PREI

SU LATVIAIS

neteks užsiėmimų ir dariu). derybas su latviais ir sudary
ti su jais prekybos sutartį.

Dabar pašalpos bus duoda- 
njos visiems karo invalidams, 
turintiems teisę jas gauti. Li- 
gšiol tebuvo šelpiami neturti-

NAUJA PRIEMONE PRIEŠ Tuo reikalu i KaW buvo at- 
KRIMINALISTUS įvykęs Lietuvos atstovas Lat-

------------ , rijai p. Br. Dailidė, o latvių ngį jr nusfoję sveikatos inv#«
PHILADELPHIA, Pa., la- atstovas p. Liepinš — nuvy- ’ ]idai> “R

pkr. 27. — Quarter Sessions k?s ! ^y^?’ kur apie sutar-

HARBINAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 28. — Čia jau suplūdo 
apie 6,0'X) kiniečių ir rusų pa
bėgėlių iš vakarinio Mandžiū
rijos pasienio, kur veikia bo
lševikų armija, kur bolševikai 
atlieka baisias žmonių skerdy
nes.

Kasdien apie vienas tūks
tantis pabėgėlių atvyksta ir 
pradeda trūkti jiems pastogių.

•’jh, kurion ineis Indijos, Cei-
------------ lono ir Burmos katalikų at-

MEXIC0 CITY, lapkr. 28.'stovai.
— Meksikos prezidentas-elek- j šiandieniniu Indijoj apašta- 
tas Rubio žada aplankyti pre- liniu delegatu yra arkivysku- 
zidentų Hoover’į AVashingto-j pas Mooney.
ne.

Atitiesta upė atidaryta
Prakasta ir atitiesta Cbica- 

tgo upės šaka mieste jau baig
ta ir užvakar iškilmingai ati
daryta. Senovės upės alkūnė 
bus išpilta.

teisme pirmu kartu plėšikų Les reikalų referavo latviu 
kaltinti panaudota kalbų-kru- se’mo užsienių komisijai, 
toinieji vaizdai, kuriais atvai-; Tas jo pranešimas sutiktas 
zduojama kaltinamojo išpaži- palankiai. Todėl reikia many- 
ntis taip, kaip jis yra visa ti, kad netrukus bus pradėtos 
išpažinęs prokurorui ir poli- tiesioginės derybos dėl sutar
ei jai. !ties sudarymo, nes kitaip abi

Plėšiko gini*jas griežtai pa- valstybės turėtų prieiti prie 
sipriešino mašinos liūdymui/mUitų karo. Mat, abi yra pa- 
Jis pareiškė, kad masinos ne-' dariusios tik šiokių tokių lai- 
galįs išklausinėti. Bet teisėjas kinų, sutartį ar deklaraciją,

NUSIŠOVĖ' W---- F
Nusišovė dėl to, kad susi

barė su žmona. Iš Prienų gau
ta žinia, kad lapkričio 3 d. 
Mariampolės apskrities IH 
nuovados policininkas Kazya 
Klimavičius, grįžęs iš tamyj* 
bos, susibarė su žmona ir sa
vo bute Prienuos iš valdiško

KELLOGG PAGERBTAS
DAUGIAU APIE GERUO

SIUS LAIKUS

OXFORD, Anglija, lapkr. i ĄYASIIINGTON, lapkr. 28. 
28. — Anglijoj viešįs buvusis — Didžiųjų pramonių ir dar- 
Amerikos J. Valstybių sekre- bo į staigi} vedėjai raštu ir žo- 
torius Kellogg čia pagerbtas. Į džiu užtikrina prezidentų 
Oxfordo Universitetas jam su- Hoover’į, kad darbai nebūsią 
teikė civilinių teisių pagarbos nutraukti, l>et daugiau praplė-

Žuvo darbininkas
City Hali iš 11-ojo aukšto j 

rekorderio ofisų įkrito ir žu
vo ten dirbęs plumbininkas 
Matty Beemich, 45 m. Dar ne
patirta, kas su juom įvyko.

Apkaltinta abudu

UNGARIJOS SOCIALISTAI 
PRIEŠ FAŠISTUS

BUDAPEŠTAS, lapkr. 28. 
— Ungarijos parlamentų ap
lankė Italijos kultūros minis- 
teris Gnliano. Socialistai at
stovai prieš jj sukėlė nepapra
stų triukšmų, taip kad minis- 
teris tuojaus turėjo apleisti 
parlamento rūmus.

doktorato laipsnį.

SEKRETORIAUS GOOD 
PALIKIMAS

CHICAGO, Ilk, lapkr. 28. 
— Miręs karo sekretorius 
Good paliko 115,000 dolerių 
vertės turtų. Viskas užrašyta

sti, kad tuo būdu šaliai užti
krinus gerbūvį.

8 ŽUVO, 28 IŠGELBĖTA

MILFORD HAVEN, Angli
ja, lapkr. 28. — Į AVooltack 
Point pakraščius audra išme
tė sulamdytų britų garlaivį

revolverio paleido i krūtinį 
buvo kitokios nuomones. Jis kurios terminas pasibaigs 1930 Kulka pataikė į pačių)
tuos vaizdus patvirtino. i m. sausio mėnesį. Sutarties [Širdį, ir jis netrukus mirė.

Negali būt kas geresnio tei- ’ Pr°jek^u rūpinasi Finansų mi- j 

sniui, kada patsai kaltininkas arterija ir prekybos pranio
viau aky vaizdo j pats save ka- n®a n^mai- “įr
itina visiems teisme matant'

f 9 IŠŽUDYTA ŠEIMYNA

ir girdint, sakė teisėjas.

DEL PROHIBICIJOS PRA- 
MATOMA KOVA

LATVIJOJ NELEIDŽIA 
KURTI LIETUVIŲ 

MOKYKLŲ

AYASIITNGTON, lapkr.
Paskutinėmis žiniomis, Lat- 

28. vijos vyriausybė neleido ku-

OKLAHOMA, City, Okla., 
lapkr. 28. — Netoli Nevalia 

Į vienuose namuose rasta su
šaudyta visa šeimyna: tėvas, 
motina ir du vlaikai.

Tai Frank Henley šeimyna.
Hovvard Dorr ir Mrs. O’ftri- — Ateinantį pirmadienį pra- rtį Latvijos lietuvių Mokyto-j Policija spėja, kad tai paties

sidėjus paprastam Kongreso jų Sąjungai lietuvių mokyklų Henley darbas, 
posėdžiui nusakoma nauja ko- tirščiau lietuvių apgyventose

en “grand jury” apkaltino 
už pastarosios vyro nužudy
mų namuose, 7328 Maple\vood va <k‘l prohibicijos. Visupir- vietose. Taigi pamintas ne tik 
avė. ma Kongrese bus iškelti rei- įstatymas, suteikiąs teisę prie

kalftvimai paskirti atatinka-120 vaikų reikalauti iš varty
mus atlyginimus už žmonių1 mokyklos išlaikymo, bet 
žudymų vykinant prohibicijų. J net paneigta teisė išlaikyti 
Sausieji gi savo ražu dar- mokyklas savo lėšomis. Tai 

negirdėtas ir nelauktas smū-

SUSIRGO BELGŲ 
KARALIENE

BRIUSELIS, lapkr. 28. — buosis, kad Kongresas dau-
likusiai žmonai ir dviem sū-'Molesey. 8 asmenys žuvo, gi ^Pranešta, lengvai gripu susi- giau pinigų paskirtų prohibi- gis lietuvilams, turintis repre- 
nam. , 28 išgelbėta. • • rgusi Belgijos karalienė. cijoe pykinimui. 'sijos pobūdžio. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. stert 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

13.98
5.23

Jlsa.ua


»
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iį DRAUGAS’
UaUia kasdien, laaltyrua »almiaiHwnlaa

CRSMUURRATOS KAINA: Katama — P*
« Matų — >!.»•. Tnma MAoaalaau - ».••. Tlaaaa 
Ktaaatul - T 5c Europoje — Katama I7.M. Puaet Ka 
t« — !* ••. Kopija .VIa.

Bendradarbiaus lr korespondentams raiti! aasr%- 
Masu Jai napraioma tat padaryti lr naprlslundlama tau 
dkaiui palto lankių.

RaCaktorins priima — nno U:M Iki 11:M «at 
laadlan

Skalbimų kainos prisiunčiamos paralkalaTua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki &į

vai. po piet

ne tik liaudžiai, bet ypač jos vadams. Ar tai 
ne gyvenimo parodija matyti jaunimo, ar mo
terų seime daugiau kunigų ir šiaip jau ap- 
šviestūnų negu Blaivininkų seime”.

Tas pats autorius teisingai sako:

“Ir kiek blogo girtuokliaujantis daro 
sanl... Iš kur tiek skurdo? neturto? ligų? šei
mynų suirimų? perankstybų mirčių?.. Iš kur
gi dauginus, jei ne iš girtuokliavimo!

KATALIKŲ APAŠTALAVI
MAS ANGLIJOJE.

Tik pirm šimto metų Angli
jos katalikai pusiliuosavo iš 
priespaudos — atgavo tikybi

“DRAUGAS”
"• LITHUANIAN DAILY FBIEND

*•? Publlabed Daily, Kzoapt Sunday.
SUBSCRIPTIONS: Ona Tear — Bis Montkr

‘ — 91.61, Tkree Montks — SS.M. Ona Month — TSa 
Burope — Ona Taar — |7.M. Slz Kontha — 94.S6

««• Oupy — .Pla
,; Advertlslnc ln "DRAUGAS** brlnca bent raautta 

Advartlslns ratas on applloatlon.
j “DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chioago

nes sau teises. Nuo to laiko 
Dievas per Šventąjį Raštų aiškiai pas prasideda tikrasis Anglijos 

merkia girtuokliavimų ir užtikrina, kad “gir- katalikų atgijimas. Nemažas 
skaičius anglikonų atsiverčia

mai, negu apie tai, apie kų 
kalbama, tada į tai atsako su
sirinkimui pirmininkaująs as
muo, kurs žino visas Bažny
čios tiesas.

Kalbėtojai išlavinimą laiky
tis takto ir nekreipti domės 
į triukšmadarius, kurių visur 
yra pilna. Anglikonai turi 
nuosavą organizacijų, kurios 
tikslas yra visur ir visuomet 
katalikų prakalboms kliudyti. 
Ta organizacija į ruošiamas 
atviriam, ore katalikų prakal
bas siunčia savo narius jei

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

HOOVERIO — FORDO PA
REIŠKIMAI.

ŽMONIŲ BLAIVINIMO REIKALAI.

* Vakar, Montello, Mass., įvyko Lietuvių 
1 Pilnųjų Blaivininkų Seimas. Gaila, kad tuo

• i tarpu dar negalime pranešti, ar jis buvo skait- 
: lingas, ar pasisekęs, ar ne, nes Chicagiečiai 

*■ savo atstovų iš priežasties tolumo ten nepa-
siuntė.

tuokliai neįeis į dangaus karalystę”.
Kristaus Bažnyčia kovoja su girtuoklių- tikrojon Bažnyčion, katalikų

vimu nuo pat pradžios krikščionijos. Skaito- skaičius kas metai didėja 
me Šventame Rašte apaštalus barančius už Kad paskubinti anglikonų 
girtuokliavimų. Popiežiai ir vyskupai pakai- atvertimų, Katalikų Bažnyčia 
totinai draudžia nuo girtuokliavimo, laimina Anglijoj imasi visų priemo-
blaivybės draugijoms ir į jas įstojusiems tei- ni«- Didžiumos anglikonų jo-'netriukšmauti, tai kalbėtojams 
kia gausius atlaidus. Didelį blaivinimo darbų budu nepatrauksi prie paduoti visokius klausimus, 
pravarė Lietuvoje didysis Žemaičių vyskupas, tikėjimo pirmiau jiems nuo-!kad tuo budu juos išmušti iš
neužmirštinas Valančius.” ,dugnini neišaiškinus Bažny-'takto. Tatai kalbėtojai iškalno

' mos tiesų ir neįtikinus, kad, paruošiami prie tų neprania- Tat, linkėtina, kad blaivininku organiza- . . „ ; . ’ . r x , .v. . , . j JU bažnyčia yra žmonių pada-’tvtų įvykių,cija ateinančiais metais susilauktų didelio , , ... -.... ,A. , „ l T- > . A • i ,, .v. v ...... va , . ras, kad tikron Dievo bazny-j Kada kandidatai arba kan-skaiciaus zmomn blaivinimo apaštalu, o pati v. ... „ A „ i ,.. ,. . . . . . . ,.... . čia yra tik Katalikų Bazny-i didutes baigia nustatytus kurorganizacija prasiplestų po visas lietuvių ko- . . v , ! ,v . , . ..cm, kurios priešaky yra Sven- sus, is trijų kunigų komisija
- tasis Tėvas.
Į Pastaraisiais metais tuom

lonijas Amerikoje.

K. PETRAUSKĄ PAVADINO RUSU.

, Teoretiniu žvilgsniu imant, kalbėti apie/ .f *
-i blaivybę Jungtinėse Valstybėse atrodytų lyg 

nenuoseklu, nes čia pilnoji blaivybė griežtu 
f įstatymui yra “įvykinta”. Deja, praktiškai

. imant, šiandien apie blaivybės reikalus tenka 
” kalbėti daug daugiau, negu kuomet nors sė

li niau.
* <

Niekas negali užginčyti to fakto, kad nie- 
rkomet girtybė Jungtinėse Valstybėse nebuvo 
4 taip plačiai išsiplatinusi, kaip šiais prohibici- 
jos laikais ir niekuomet nebūta tiek daug iš 

4 girtybės paeinančių nusižengimų, kiek dabar. 
Del to, kas manė, kad žmonių blaivinimo

Š organizacijoms nebėta darboYėkĄudžiai apsi- 
r- vylė. Toms organizacijos darbo dabar y rtf kur

*£kas daugiau.

>■* Yra darbo ir Lietuvių Pilnųjų Blaivinin- 
‘ kų Sąjungai, kuri vakar turėjo savo metinį
* seimų. Lietuvių taipe girtavimas ir-gi eina 
Z platesne vaga, negu prieš kelis metus. Ypač’ 
*skaudu, kad girtuokliavimas stipriai prasi-

platino jaunimo tarpe. Seniau jaunuolis skai-
* tė sau didžiausiu pažeminimu pasigerti, o
* šiandien tuo didžiuojasi.

Tat, teisingai kun. J. Jakaitis “Darb.”

darbininkains didino užniokes- 
nius. Bet visuomenei nėra 
žinoma, kaip daug dienų į 
metus dirba kiekvienas jo 
135,000 darbininkų. Jei jų 
kiekvienas per metus išdirba 
visas darbo dienas, nebutų 
bloga. Bet ar taip yra, nete
ko girdėti.

Kai-kam teko patirti, kad 
Fordo dirbtuvėse brangiau 
kai kitur darbininkams mo
kama dienoje. Bet kitur į me
tus darbininkai daugiau už
dirba, negu pas Fordų. Tas 
reikštų, kad Fordo dirbtuvė
se dirbama ne visomis darbo 
dienomis.

Prezidentas Hoover, kaip 
žinoma, paskelbė paliaubas 
tarp kapitalo ir darbo. Di
džiosios šaly pramonės pasi
žadėjo nemažinti užmokesnių 
darbininkams ir organizuotus 
darbas pasisakė nereikalauti 
aukštesnių užmokesnių. Abi 
pusės pasižadėjo prezidentui 
taikingai sugyventi tikslu ša
ly ir toliaus palaikyti reika
lingų gerbūvį.

H. Ford, pasinaudodamas 
proga, pareiškė visuomenei, 
kų' jis mintija šiame atsitiki
me. Jis nurodė, kad viso- 
kiaims gaminiams kainos per- 
aukštos ir turi jos sumažėti, 
kad tuotarpu uždarbiai turi 
kilti aukštyn. . Jis pažymėjo, 
kad šiandieninės padėties tik
roji priežastis yra tame: žmo- 

išsisėmus. 
Kad tų jėgų atgaivinti jis ir 

jsiųlo gaminiams kainas suma 
žinti ir darbininkams už lar 
bius padidinti.

To negana, sakė Ford. Rei
kia žiūrėti, kad kada darbi
ninkams bus padidintos už- 
mokesnys, idant jie nebutų iš-

jų kiekvienų patikrina. Tuo 
budu išlaikę kvotimus sako-

anglikonų atvertimo darbu mos Gildijos nariai iš savo . . , ., v. . v .. ,. . . i , . . . , .. , nių pirkimo jėga įssiseplačiai užsiima pasauliniai ge-1 vyskupų apturi atatinkamus I .. ° .
Lietuvos operos artistas ir jos įkūrėjas d°ri katalikai, vyrai ir apaštalavimo leidimus,

važinėjo Brazilijoj ir Argentinoj su rusų ope- in°ler5^. Tas jiems darbas y-Į Kada atviriam ore susirin- 
ra. Laikraštis “Lietuvis Brazilijoj” sako, la geriau prieinamas, negu kiniuose kalbėtojai baigia sa- 
kad lietuviai manę, jog Kipras Petrauskas su- kunigams, Tani tikslui išlavin- ' Vo kalbas, visuomet prie jų 
ruoš jiems koncertų, juos pradžiugins, lietu- pasauliniai sako pakalbus prisiartina keli anglikonai ar- 
vių vardų iškels. Tačiau įvykę kitaip. Jis lie- gatvėse, arba miestų aikštėse, ba anglikonės ir klausia, kur 
tuviams nedainavęs. Operoje p. Petrauskas ^uo kudu jau desimti metai jie galėtų plačiau susipažinti
buvęs vadinamas gryniausiu rusu, net jo pa
vardė buvusi surusinta.

tas apaštalavimas vedamas ir 
duoda gražiu vaisių.

Reikia apgailestauti, kad mes lietuviai 
dar mažai esam išreklamavę savo lietuviškas 
jėgas, todėl mažai pasaulis apie mus ir žino.

Nenuostabu, kad net Paryžiuje visuomenė 
Petrauskų-laiko gryniausiu rusu.

Štai vienam prancūzų žurnalo balandžio 
mėnesį įdėtas perspausdintas iš rusų žurnalo
(“Teatr žizn”) straipsnis, kuris pavadinta: Įmį įr įg vyskupų apturi lei- įj.' 
“Kiprian Piotrovsky”

su Kataliku Bažnyčios tieso-| , . vr* • , •T_ „ ‘ — , . naudojami padidintomis kaiims. Kalbėtojas tada uzsira-! . „ . . . .
Anglijoj gyvuoja katalikus,, j, vardus ir adresus >'^an,uuus kūne netu-

organizacija vardu Anglijos jiems nurodo atatinkamas vie-į11 1 10 Įos sa'° ^ei es. Bais
K'nfniiv,, t k k • neturės jokios naudos is uz-Katalikų hiudymo Gildija, tas, arba asinėms. , . ..... ,

____ • .. „ • • x • 'mokesnių padidinimo darbi*Šios organizacijos nariai, tai- j Nesenai Amerikoj lankėsi • -ia; i”.
gi,iružsiinu,tuontviria,u..ore;Anglijos Katalikų Tiesos dr-imas ,„<aus “ tas ati„'lanlas’

Kaip ten nebūtų, bet prezi 
dento Hooverio ir Fordo pa
reiškimai šaliai yra daug ką 
žadantieji.

Aguona.

DARBININKŲ UŽMOKES- 
NIAI KITUR.

GaSė: lilll®
.2 “Kų Dievo Apveizda padėjo tautos prie-

- šakin, to pareiga tautų vesti, gi vesti į švie-
- šių ateiti. Todėl mūsų dvasiškiją, mokytojai,
” gydytojai advokatai, laikraštininkai ir kita * • y • * *; apsviestnoliai turi vesti liaudį į kovų su gir- 
1 tuokliavimu, turi pareigų jų organizuoti į blai

vybės būrius ir tiems būriams vadovauti. Ir 
4 .... . . i- .*į Blaivininku seimus yra reikalas suvažiuoti liu yra protestavęs

Ten tarp kito ko ra 
Soma taip: “dabar rusų žemė maža be pagim 
do tikrų tenorų su balsu ir Dievo kibirkštim. 
Ryškioj rusų dainininkų plejado užsieniuose 
pačių garbingiausių vietų šiuo metu užima 
tenoras Piotrovsky... “Toliau rašoma: “Už
sieniuose Piotrovsky išsirinko savo bazę Kau
nu, kur jis yra ne tik mėganiiausias Kauno 
Valstybės Teatro gastrolierius bet ir... vado
vas...” Prie straipsnio pridėta ir Kipro Pet
rausko fotografija. Panašiai rašo ir Šao Paulo
rusų laikraštis “Ruskaja gazeta”.•

Iš tikro gaila, kad mūsų meno žymiau
sios jėgos vis dar nepajėgia nuo rusų Įtakos 
nusikratyti ir neišdrįsta griežtai pareikalau
ti, kad juos lietuviais, o ne rusais vadintų. 
Manome, kad p. Petrauskas buvo pavadintas

apaštalavimu anglikonų tar-Į jos sekretorius Boland. Jis pa- 
pe. lani tikslui jie nuodugniai žymi, kad toks atviriam ore • ,
išlavinami, kunigų patvirtina- apaštalavimas Amerikos kata

kams atrodo nepaprastas, 
dimus apaštalauti angliko- Anglijoj kas-kita. Ir tas apaš- 
nams aiškinti Bažnyčios tie- talavimas vos pradeda įsisiu- 
sas- t buoti. Trumpoj ateity apims

Ši organizacija šiandie turi visų Britaniją. To pasekmėje 
apje 600 narių, vyrų ir mo-,'— Anglija bus gryžusi Kata- 
tertj, ir visi turi vyskupų lei- likų Bažnyčios vienybėm
dimus katalikybę skleisti. 

Kalbėtojai turi pereiti tam
tikrus kursus kunigų priežiū
roje. Visupirma turi būt iš
kalbingi. Kiekvienas narys ar-

Akstinas.

ĮDOMUS TRUPINIAI.

bus
nuomomis arba abelno- 

mis aukštomis kainomis. Tai 
visa yra visiems aišku.

Kaip Ford siųlo atlikti tų 
atmainų? Jis sako: “Padidin
ti užmokesnius ir papiginti 
gaminius yra reikalinga, kad 
įinoninkai gryžtų į savo įmo
nes (biznius), kuip daugelis 
jau tai padarė, kada pradėjo 
pulti kainos Šerams”.I

Į Kitais žodžiais, nnoninkai 
privalo energingiau panaudo
ti savo smagenis, turi dau-— Vidutiniai imant, per

ba narė išlavinama kalbėti ir metus žmogus suvartoja apie Pa^daibuoti, bet ne laux- 
aiškinti tik vienų kurių Baž- 200 svarų visokių valgymų išžiojus keptų kalvelių.
nyčios tiesą. Atviriam ore jie ir gėrimų. | *>»>»«• P™™*.
tik ir kalba apie tai, -kas’ - Žiogo ausys yra priešą- savo darbiniu-
jiems yra pavesta. Taisyklė- kinese kojose.
mis uždrausta kalbėtojams — Mieste Jersey

kam?

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugel>ėjinias tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyveninio.

•| (Tąsa)

SEL. Ir man reikia tuoj eiti prie savo 
į darbo!

NARB. Labui jus prašau: palaukit 
Įmanęs čia mes turime abu pasikalbėti!

SEL. Bet prieš pietus aš turėčiau dar 
įšį tų truputį pabaigti.
* t NARB. Palaukit manęs čia, arba vėl 
-.kuo greičiausiai ateikit! Man lubai rei- 
<■ kalinga, kad jūs būtumei čia! Aš labai 
t esu reikalingas tokio gabaus vyro, kaip

jūs, patarimo! Taigi, tuoj grįžkit atgul! 
LNa, tai gerui. (Išeinu).

ŠEITA SCENA.

Pirmieji be Narbonne'o.

City, di-
rusu be jo žinios ir kad jis prieš tai savo ke-’leistis j diskusijas. Jei kar- džiojo laikrodžio minutė-s ro- 

itais iškeliami kitoki paklausi- .dyklė sveria 2200 svarų.

į nė įsivaizduoti, ponas Selicour’ai, kaip 
daugųly dalykų mano sūnus jumis vaduo
jasi! Bet ir aš taip pat turiu darbo. Mūs 
pažįstami ir draugai šiandien pas mus 
vakarieniaus. Gal malonėsite ir jūs atsi
lankyti?

SEL. .Jei mano daug darbų...
P. B. Tik jau susimildami atsilanky

kit, nes mūsų šventės vainiko trūktų. 
Jūs esat mūsų draugijos siela! Sukau, 
ir Charllotte’a, iš tikro, blogai pamany
tų, jeigu jūs neateitumėt.

C1IAR. Ar aš, mama? Na, taip! Jūsų 
ir tėtės draugui man visuomet yra mieli.

P. B. Gerai jau, gerai! Dabar len
kis! Jau labui vėlus laikas! Žinokit, pe
nas Selicour’ai, kad aš vadovauju puo
šiantis.

SEL. Žinoma, dar dailusis menas 
ateina į pagalbų gražiajai prigimčiai, — 
kas gali tai neigti?

P. B. Jis labai protingas, gudrus 
jisai! Jis nė burnos Tiepravėria, nepasu
kęs kokios nors gilios minties ir ko nors

PONIA BELMONT’A. Jūs negalite inteligentiško. (Eina su Charllotte’a).

SEPTINTA SCENA.

Selicour as, Michel’is.

MICIIEL’IS. (Įeidamas). Pagaliau 
jis išėjo! Na, dabar aš galiu savo žodelį 
pasakyti! Aš turiu garbės su ponu Sėli- 
cour‘u...

SEL. (Šiurkščiai ir nepatenkintas). 
Tai mano vardas!

MICHEL’IS. Leiskite, mano pone!..
SEL. Ar ir čia mane visi vargins? Ko 

reikia iš manęs?..
M.ICH. Mano pone!...

SEI.. Jš tikro, koks elgetavimas!.. Rei
kalas!.. Aš negaliu tarnauti...

MICH. Jieiskite, mano pone!...
SEL. Ne! Čia ne vieta: mano kabi

nete galima paklausti!..
MICH. Aš nesitikėjau, kad mane taip 

blogui priims...
SEL. Ko reikia?
MICJI. Aš visai neateinu čia ko nors 

prašyti, bet tiktai ĮMireikšti ponui Seli- 
cour’ui mano nuolankų dėkingumų,

SEL. Dėkingumų? Už kų?

padidinti užmokesnius.

Tokiu budu Ford pasiskel
bia, kad jj visi žinotų. Kuone 
visi žino, kad jis seniau savo

MICH. Kad mano brolėnui suteikite 
vietų. *

SEL. Kas? Kaip?
MlCll. Aš dar tik nuo vakar esu na

mie, nes mano ponas paliko mane provin
cijoj. Kai aš jums rašiau, tai aš dar ne
turėjau tos garbės jus asmeniškai pažinti.

SEL. Kų jūs sakote, mano garbiama- 
sis? Jūs ininisteriui tarnaujat?

MICH. Esu jo tarnas, turiu garbės 
pasakyti!

SEL. Mano Dieve, koks apsirikimas! 
Ponas Michel’is, — ministerio tarnas, pa
žas, ištikimasis! Tūkstantį kartų prašau 
atleisti, ponas Michel’i! Tikrai man gai
la, — man labai nesmagu, kad aš taip rū
sčiai jus sutikau. Duodu garbės žodį, po
nas Michel’i! Aš jus palaikiau paprustu 
piliečiu.

MICH. Na, o jeigu ir būčiau?!.
SEL. Aš esu taip labai visokiais 

reikalais apsunkintas!.. Juk negalima vi
siems žmonėms į žiponus žiūrėti...

MICH. Bet aš manyčiau, vis tik ga
lima būti su visais mandagiu!

Darbininkų užmokesniai sve 
tur, palyginus tai su darbi
ninkų uižmokesniais Amerikos 
J. Valstybėse, yra toli ma
žesnis. Kada užmokesniai ma
žesni, tai darbininkai negali 
pirkti įvairių gyvenimui rei
kalingų daiktų. Ir kada juose 
pirkimo jėga yra menka, nuo 
to daugiausia nukenčia pra
monė arba tie patys žmonės, 
kurie pigiai darbininkus ap
moka.

Tuo pagrindu remdamasis, 
taigi, automobilių “karalius” 
Ford ir suglvojo savo darbi
ninkams užsieniuose padidinti 
užmokesnius, kurie savo didu
mu prilygtų Amerikos darbi
ninkų ažmokesniams.

Kada Ford savo sumanymų 
paskelbė, Europos šalyse, kur 
jis turi suvo dirbtuves, kilo 
didelis triukšmas. Pažymėta, 
kad ir tų šalių darbininkai 
reikalaus aukštesnių užniokes- 
nių. Kas-gi tada bus, klausė 
Europos pramoninkai. Ir at
sakė, kad jei užmokesniai bus 
padidinti, tada turės griųti 
pramonės.

Bet Ford žino, kų daro. Jis 
pareiškia, kad jei norima šaly 
išlaikyti gerbūvį, darbininkai 
turi būt aukštai apmokami.

(Tąsa ant 3 pusi.)

SEL. Žinoma! Žinoma! Tai 
mano nelaimingas išsiblaškymas...

MICH. Man labai nemalonu, ponas 
Selicour’ai!

SEL. Man gaila, labai gaila; aš am
žinai sau to nedovanosiu.

Midi. Nu, lai būna viskas gerai!
SEL. Na, na! Aš jums parodžiau sa

vo uolumų: mielus brolėnas yra aprūpin
tas!

Midi. Kų tik aš ateinu nuo jo; jo 
nepergeriausia galva, mat, ūkininkas!

SEL. Jaunikaitis galės prasimušti. 
Palikite jau jūs jį man.

MICH. Ar jis nieko rašo?
SEL. Neblogai!
MICH. O ortografija?
SEL. Taip! Tai bus galima rusti prie 

monė!
MICH. Klausykit, jioims Selicour’ai! 

Apie mano laiškų jums rašytų jūs nieko 
neužsiminkit maloniajam ponui. Jis, ke
liaudamas į miestų, aštriai įsakė, kad 

‘mes perdaug nedraugautume. Ponas tru
putį keistas!

buvo



<,
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas
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mis katalikais”, o namuose 
i baisiausia šlykštynė: ant sta
lo bedievių šlamštai, munšai- 
nas, viduj lemiąs, blevyzgos 

J r kiti p ra jo va i?

panijos, kuriose apdrausta 
daugiausia darbininkų, visas 
laikas darbuojasi jiems prail- 
,ginti gyvenimų. Tas joms se
kasi. Bet kas iš to ilgo gyve
nimo darbininkui, jei jis se
natvėje negali gauti darbo.

s

Atsakymas 
džius savo

1. Kad paro-
“relerence”.

Daugelis jstaigų yra j vedu
sios savo pasenusiems darai-

kas ninkama pensijas. Tečiaus tų
Amerikoj būtinai reikalinga, 
užimant atsakomingų vietų.

Atsakymas 2. Tokie lietu-

pramoninių pensijų mokėji
mas neužtikrintas. Įstaigos 
tai gali, kada nori, panaikin-

viai baigia eiti mūsų bedievių ti, ty. gali nutraukti pensijų 
mokėjimų. Jos gali pasakyti, 
kad nėra fondo ir užbaigta. 
Tos 'pensijos nebeturi jokio 
legalumo.

skelbiamo “apsišvietimo ir 
susipratimo” klesas. Iš paty
rimo žinoma, kad tokie žmo
nės save skaito “geresniais

(lerb. prof. Kampininke:
Pirm negu kų sakysiu,

‘‘npzaiminu”, kad mes tavo 
“tavorščiai” Jūsų kampelį
labai pamylėjome. PaėmęI katalikais” negu tie, kuriuos 
“Draugų” į rankas, pirmiau-įjie vadina ‘neapsišvietusiais’.
šia į ji puolome.

Dabar prisipažinsim, kad
Taip dedas

per daug’
dėlto, kad 
proto turi, ku-

Pagaliau įstaigų niekas ne
gali priversti, kad jos seny- iie . . . 1' vesnius darbininkus turėtu Į

mums užėjo “čysta” “bėda”, rio viso negalėdami galvoje 
Jau virš dvi savaitės, kaip sutalpinti, deda į pilvų. No- 
mes galvas laužome ir nori- (rodami, kad tas jų protas bu
me išrišti du svarbiu klausi-J tų “vystas” nuo “visokių 
mu, ale nieku būdu negali- prietarų”, jie jį košia: galvos 
me prieiti prie išvados. 'per bedieviškus šlamštus, o

Taigi, kaip visuomet, taipĮpilvo per munšaina. Kai tuo 
ir dabar, prašome jūsų many-'būdu jie savo protų filtruoja 
b? prof. Kampininke, duokite'Jr gyriasi jo “čystumu”, mū- 
mums tinkamų atsakymų į 'ms, “tamsiems”, “prietarin- 
tuodu du klausimu: Įgiems” žmonėmis ir atrodo at

Klausimas 1. Kodėl kaiku
rie mūsų “mistrai”

priimti į darbus.

Tr štai tokiam atsitikime, 
nėra kitokių priemonių, kaip 
tik. įvesti valstybinį pensijų 
mokėjimų pasenusioms darbi
ninkams, kurie neturi jokio 
nuosavaus arba pašalinio išlai
kymo, kaip tas jau ilgi laikai 
praktikuojama kaikuriose Eu
ropos šalyse.

Kada tas butų atlikta, tada 
senyvesniems darbininkamsbulai: jų protas, anot Mar

kui g o, atrodo kaip nešvarus xajgtusį nedarbo dienos. Tada 
užimsiant kokių vietų katuli-j restoranas, kaip karčiama, [įstaigos, imdaniog darbininkus 
kų tarpe, vyksta Chicagon. kurioj nuolat viešp. šauks-)į darbus, neatsižvelgtų i jų 
bedieviams pasiklonioti? ----- .... ----------------- 1 ' 1

Klausimas 2. Kodėl kaikurie Iriausios blevyzgos ir kiti prn- 
lietuviai save vadina “ge- jjovai.

DARBAS.

pirm

mas, rėksmas, klyksmas, biau- senumų, bet žiūrėtų jų at.itin-
kainumo.

Darbinin.

KALAKUTAS 1
DYKAI j

Su Kiekvienu Radio j 
Ar Pianu

BUDRIKO Radio Krautuvėje, 3417-21 So. Halsted St., dabar yra didelis išpardavi
mas Radios ir Pianų. Kainos yra sumažintos ir Kiekvienas apturės kalakutę dykai. Parduo
dama ant lengvų išmokėjimų įmokant 1 O dolerių.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Iš to tad kai-kurie ekonomis 

tai išveda, kad Europos šaly
se darbininkai ištikrųjų turė
tų būt aukščiau apmokami.
Butų naudos pramonėms ir 
valstybėms. Darbininkai, tu
rėdami daugiau pinigų, dau
giau visko pirktų ir šalyse 
pramonė daugiau imtų klestė
ti.

Kai-kas tvirtina, kad svetur 
brangiau darbininkų apmokė
jimas butų naudinga^ ir Ame- neišspręstas 
rikai. Tas padidintų iš Ameri
kos prekių išvežimų. Be to, 
pigiai Europoje pagaminti 

kaip kad šiandie

vinio Įstaigai mokėti taip pat 
!pensijas netolimoj ateity.
1 Įstaigos išlaiko senyvesnių* 
darbininkus, kurie iš jaunat
vės tose pozicijose dirba. Tas 
yra kas kita. Dažniausia to
kių nepaliuosuoja. Tad kada 
prisieina samdyti naujus dar
bininkus, žiūrima, kad jie bu
tų jauni, kad ir darbų tinka
mai nemokų.

Tas kas daryti neturintiems 
darbo 45-50 metų amžiaus 
darbininkams ?

Šis, taigi, klausimas stovi

MISIJOS.

Jo sprendimu, kiek žinoma, 
niekas nesirūpina, išėmus dar
bininkų organizacijas, kurios 

gaminiai, kaip kad šiandie y- kai kada suvažiavimuose jų 
ra, nebūtų didelėmis kieky-į iškelia, kad ir vėl padėti į 
bėn.is j Amerikų siunčiami šalį.
ir čia netrukdytų darbinin
kams darbo.

Tiesa, Ford nėra darbinin
kų didelis geradaris. Kaip 
(langelis kitų, taip ir jis, dau
giausia žiuri sau, ne darbi
ninkams naudos. Nežiūrint to,
Ford tuom savo nusistatymu 
nemažai naudos daro ir dar
bininkams. Del jo to gudraus 
nusistatymo nemažai pelnija i 
ne vieni .jo darbininkai, bet ir ! 
kiti, dirba kitose pramonėse. Į 

D. C.

DARBAS IR SENESNI DAR 
BININKAI.

Yra žinoma, kad daugelis 
Amerikoj darbo įstaigų nepri-, 
ima darbininkų, turinčių 451 
nr 50 metų amžiaus.

Delko, taip yra? Įstaigų ve
dėjai nepaduoda aiškių prie
žasčių. Bet ir be jų tas žino
ma. Įstaigos turi atatinkamų 
skaičių senų darbininkų, ku
riems artimoj ateity prisieis 
mokiti pensijas, jei tas yra į- 
vesta. Taigi, priimti senyves- 
nius darbininkus, reiškia, 
jiems be ilgų metų pasitarna-

Gyvybės apdraudimo kom-

Town of Lake. — Nuo sek
madienio čia laikomos misi
jos. Jas laiko KK. Marijonai. 
Kasdien sakomi yra keturi 
pamokslai: 5:30, 8:30 ryto ir 
vakare 7:30, 8:30 vai. Po pas 
kutinio pamokslo būna palai.-, 
minimas ŠŠ. Sakramentu. Kas 
dien daug žmonių renkasi net 
iš kaimyninių parapijų. Ma
nau, kad savaitės pabaigoj 
nebetilps klausytojai musų 
d i d ž i u 1 ėję bažn yčio je. 
girdėt, visi misijomis 
patenkinti.

Parapijietis

Kiek 
labai į

— Cinko liejykla ■ Te danėj , 
(Britų Kolumbijoj) turi aukš-j 
čiausių pasauly kaminų, tu- į 
rinti 120 metrų aukščio.

PATARIMAS APIE DOVANAS
Štai dovana, kurių kiekvienas Įvertins — Šio 
stipraus banko Kalėdinio Klubo knygelė, Ka
lėdų metu pradėk taupymo sųskaitų vaikams ir 
auklėk juose taupumo dorybę per ištisus metus. 
Šiame banke rasi Kalėdinio Klubo pienų, kurs 
pritaikomas kiekvieno kišenini.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

TRUST1NE KOMPANIJA 
1110 WEST 35th STREET

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Victor No. 8-35, Orthoponic Victrola, 
nauja su elektros motoru, šiame išpar
davime už $6800 Išvaizda kaip 
ant paveikslo.

Gražus naujas grojiklis pianas vertės $450.00, Mū
sų didelis carload factory pirkimas daleidžia par
duoti už NEPRALEISKITE PROGOS.

Atvvater Kent modelis 40 
septynių tūbų su dynamic 
speakeriu. Gražus kabine
tas kaip ant paveikslo. Kai
na su viskuo

$7900uz

RCA Radiola 33 jbudavota į specialį gra
žų kabinetą su dynamic speakeriu, kai
na su tūbomis su viskuo. $9800

Budriko Krautuvėje yra didžiausis pasirinkimas Radio: Zenith, Victor, Sparton, Bosch, 
Columbia, Atwater Kent, Earl, Majestic, Brandes, Brunswick, RCA Radiolas.

Atvvater Kent Model 55 Screen Grid gra
žus kabinetas
Budriko kaina . .. $10900
RCA 33 be tūbų kaina . .. . <£ 54.00
Brandes 8.tūbų kaina .... $ 97.00
Bosch 8 tūbų kaina .. $ 85 00
Earl 8 tūbų kaina .. $ 92.00
Atvvater Kent radio ir phono
gr.aphas krūvoje už .... $16900

Victor-Radiola VE9-4o superheterodinė 10 
tūbų , groja rekordus ir Radio labai gra
žus kabinetas
Budriko kaina . . . $19500
Majestic naujas modelis 91 $11600
Victor R32 10 tubu...........$-| 55.00
Richelieu 9 tūbų Radio ir victrola krūvoje,
kitur kaina $275.00, pas Budri-
ką u* ............. ••••• $155.00

S

M

s
L

Jos. F. Budrik. Inc.
3417-21 S. Halsted St. j

Telefonas BOULEVARD 4705 SINepamirškite: Lietuvių valanda kas nedėldienį nuo 1 vai. iki 2 v. po pietų galingą
WCFL stotį. Voice of Labor, 970 kilocykles, 309.1 met. ■
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M U SĮĮ SVEIKATA.
Rašo Dr. V. S. Naryauckas

TONSILLITIS.

Dr. V. S. 
NARYAUCKAS

Kenčiant nuo tonsilių užde
gimo gali pasinaudoti sekan
čiais paturimais:

1. Barniai užsilaikyti laike 
ligos ir apsvarstyti tonsilų iš
ėmimą, kad ateity tas nešikai* 
totu.

vra
Turint karščio, 

lovoj gulėti.
geriau

st.

ba Šv. Sakramento namelį. įtutis, K. Aitutis ir kiti, ku- 
Daug pagerinimų pridėjo prie Irių pavardžių raporteriui ne- 
altoriaus tas darbštus ir su
manus žmogus. Tai padarė 
vakarais, atitraukdamas laiko 
nuo savo atilsio.

Darant platformą gana 
daug jam gelbėjo Pr. Rimkus 
ir Pr. Budvidas bet šiaip jis 
vienas visus kitus darbus atli-

teko gauti. Dar pirmiau dirbo

bo paskutinius prisirengimo 
darbus.

Parapijos komiteto nariai f
Pr. Kriseiunas, A. Kairis, Pr. (Zuzinas, Keliotis, Sautilas,

l<0.
Didysis altorius gavo ne tik 

naują formą, bet ir naują spal

Rimkus.
Sodinti medelius Judickui 

padėjo J. Politika ir Pečiulis.
I-apkričio 21 d. susirinko 

visa moterų armija — Kulvin- 
skienė, Gelažienė, Misiūnienė, 
Budvidienė, Noreikineė, Ši
linskienė, Užubalienė, Vara- 
kojienė, Pieterienė, Keliotienė,

Nėra kitos 
ligos, kuri 
sergančiam 
daugiau ne
smagumų da 
rytų, kaip 
tonsillitis.

Šiurpulys 
karštis, pe
Čių, galvos 11' 2435 West 69 

... , I Chicago, III.
gerkles SkaU-jTel. Hemlock 8151 

amai, taip-gi skausmas gerk 
lės valgant — yra apsireiški-j £ 
mai tonsilų uždegimo.

Priežastys tonsilų 
yra šios:

Drėgnumas ir šaltis 
Negrynas oras.
Kūno nusilpnėjimas. 
Mikrobai.

IlilO

1.
2.
o.
4.
Uždegimo laiku tonsiluos v-

3. Saldainiai iššaukia dau
giau seilių. Tat geriau tuo 
laiku visai jų nevalgyti.

4. Uždėjimas vaistų ant ton
silių yra jų gydymas. Bet tai 
gali atlikti tik tikras dak-

ligos pradžioj5. Viduriai 
turi būti liuosi.

6. Gerai yra kas trys* va
landos gargaliuoti šiltu van- 

1 deniu, kuriam reikia ištarpin- 
ti paprastos druskos.

7. Galvos šluostymas su šal
tais rankšluosčiais kas trys

ra daug pūlių ir mikrobų, ku- valandos karščio laiku yra
rie patenka i 
ir ten būdami gamina 

Rumatizmą.
Širdies ligas. 
Augimus. 
Išbėrimus.
Inkstu uždegimą.

žmogaus kūną

vą. Dabar jis baltas, žvilga, Valiulienė, Deltuvienė, Pili 
nuo jo spindi auksinės žvaigž- paitienė, Getautienė — ir stvė
dės, gėlės ir ištisos juostos. rė dirbti tui viena diena pa-

Altoriui spalvų davė dau- dar? dviejų dienų darbą. Jos 
giausia Jonas Zubinas ir A. gražiai išvalė 'ir išplovė mo- 
Keliotis. Šv. Kazimiero Sese- kyklos kambarius ir bažnyčią.

Rimkus, Budvidas ir Ivanaus
kas, padedant Pilipaičiui, Būt 
kui, Patapavičiui, Geležiui, 
Rupšiui ir nekuriems kitiems 
gabeno iš senosios bažnyčios 
įvairius daiktus ir dėstė juos 
naujoje.

Jie varė ir kitokį visokį pri- į 
rengimą. Nekurios moterys,1 
kaip Šilinskienė, Pilipaitienė, 
Getautienė ir rodos, Sautilie- į 
nė ir dar kitos padėjo rengi-1 
mus prie altorių.

Išpuošimą bažnyčios atliko 
(Tąsa ant 4 pusi.)

Lietuviški 
Rekordai Columbia

*

I
u

rys davė daug šiuo žvilgsniu 
naudingų patarimų.

Seserys ir Naujunienė jas 
pavaišino. ’

Artimesnis prisirengimas. 
Šeštadienyje diena ir vaka

re įvairūs asmens uoliai dir-

KUDIKIAI PAGERĖJO 
ŠIUO BUDU.

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 in good 
cheese. And all 
the essential ele
mente of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

1.
2.
3.
4.

geras patarnavimas ligoniui. 
Kartais tonsillitis gali bū

ti ir užkrečiama liga 
ligonis turi būti atskirtas
nuo sveikųjų, nes kartais liga 
gali nebūti tonsillitis, bet
terijos apsireiškimas ir t. t.

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko 

liausius lietuviškus rekordus
visus

Lapkr. 1G d., šeštadienyje, 
susiriko daug geros valios 
parapijiečių ir daug pasidar
bavo pagražinti išvaizdą lau
ke apie bažnyčią.

Andr. Škėma leido iš savo . Daktarai sako, kad surūgę ir ne- 
fanuos prisiplėšti velėnų iš- Vttvalytl vaikų vidurėlląl paprastai 

1 y J.yra priežastis vaikų neaugimo. Ir
galiausias Įrodymas, kad tai tiesa, 
yra greitas būdas silpnus, nera
mius, sunykusius vaikus pagerinti 
išvalant jų' vidurius su keliomis do
romis grynai augtneninės, gardžios 
Fletcherio Castorios. šitas malonus 
nekenksmingas vaistas yra pirmiau
sia daktaro mintyj, kuomet reikia 
vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo, 
slogų ir tt. Tik žiūrėk, kad gautum 
tikrą. Castorią butelį; su Fletcherio 
parašu.

taisyti nuokalnumus apie baž 
nyčią'.' Petras Pranis pats sa
vo “troku” vežė velėnas visą 

■^ada| dieną.
Y. Judickis prisodino mede

lių šalyje bažnyčios. Baskis 
iptvėrė ir pabaltino.dif-įjuos

LIETUVIAI AMERIKOJE

BOGKFORD, ILL. jją laiptą, paplatino šonus, 
perdirbo “tabernaculum” ar-

Bažnyčios pašventinimas.
Tūkstantis devyni šimtai 

dvidešimt devintųjų, metų lap. 
kričio 24 d., paskutinis baž
nytinių metų sekmadienis, bus 
atmintinas Rockforde, 111. lie
tuvių kolonijoje. Toje dienoje 
įvyko naujosios šv. Petro ir 
Povylo lietuvių mokyklos ir 
bažnyčios pašventinimas.

Prie pašventinimo iškiln ių 
lietuviai prisirengė gražiai vi
sais žvilgsniais.

Prisirengimas buvo iš lau
ko apie bažnyčią ir. viduje. 
Neužmiršta prisirengti ir dva
siniai.

Federacijos skyriaus susi
rinkime draugijų ir parapijos 
atstovai nusitarė užsiprašyti 
savo intencija šv. Mišias nau
joje bažnyčioje ir eiti koskait- 
lingiausia prie šv. Komuni
jos.

Visa tai labai gražiai Įvyk
dė.

Tolimesnis prisirengimas.
Naujoje bažnyčioje žmonės 

gėrisi didžiuoju altoriumi. Jis 
atkeltas iš senosios bažnytė
lės. Bet jis dabar kitaip atra
do.

Vinc. Karvelis padirbdino 
jam dviejų laiptų gražią ir 
stiprią platformą. Jis ant al
toriaus stalo įtaisė vieną nau-

Tarp besidarbuojančių buvo 
matyti St. Keliotis, J. Zuzi
nas, M. Sautilas, Pr. Budvi
das, J. Kulvinskas, Malinaus
kai, V. Judickis, A. Budkus, 
J. Pilipaitis, Pr. Geležius, A. 
Atkočius, J. Vaičiūnas, P. Ai-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls l.« a Paitious Vlvanl Sėt and ln- 
cludea fane powder. $1.00; Rouge. 7Sc, 
Tlsaue Cream $1.00. Dcpilatory $1.00, 
radai Aatrlngent $1.75, Bath Salt l.#9, 
Tollet tVater $1.55, Porfume $2.75, Brll- 
llantlne ?5c. Skln Whltencr 75c. Totai 
Value $12.00. Speeial prlce, $1.97 for all 
ten pleces to Introduce thls line.

Vardas ...................................
Adresas ............ ......................
Siunčiame per ppžtą COD 

Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.**

Bea Van 58O-5th Avenue, New York
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

KRAFT- ^CHEESE

3sa

Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
lios su sugedusiu automobiliu, tan
kiai dirba protu visą dieną plėšiant 
jam galvą.

Tokį bausmė nėra sveika nie
kieno nervams; Ji neišmintinga ir 
bereikalinga. Tabletus ar du Bayer 
Asplrln atleis galvos skausmą kiek 
vieną syki. Ilelto atminkit šj pri
imtą antidotą nuo skausmo, ir iš
vengi; daug bereikalingo kentėji
mo. Skaityk patikrintus .nurody
mus ir rasi daug naudingų tiks
lų šiems tabletams. Nilo galvos 
skausmo; sustabdyti šalt). Paleng
vinti skaudanėią gerklę ir suma
žinti infekciją. Palengvinimui nuo 
neuralgijos, neurltls ir reumatizmo 
Skausmų.

Žmonės a bejodavo ar Beyer 
Aspirin tabletai nėra kenksmingi. 
Daktarai atsakė) tą klausimą daug 
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Kai

kas dar abejoja ar Jie tikrai 
atleidžia skausmą. Tas Išrišta! 
Nes milionai vyrų ir moterų per
sitikrino. kad atleidžia. Prašalin
ti priežastį bile skausmo Jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
Jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

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 Ave.

Chicago, III.
5B:

galstng the Family- bcieive irt Capnai Ponis h mnn t-sometimesl
Flsh<,

VANAGAITIS

MAHANOJAUS I.IETUVISKA MAINIERIU ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

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

1C13SF Kaėiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

į K. MENKELIUNIUTĖ Ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ IŠ 
MUSŲ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINltUIŲ ORKESTRĄ 

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

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

61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Vesei'.ia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS y
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINEIUŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1C135F Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka,
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

1G09GF Trys Sesutės 
••Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su- Orkestros akompan.

16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
1G133F Žideli-Judeli. Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

Su Orkestros akompan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė) 

O Jus Kliaučiai (A. Vanugaitls)
16088F Lietuvoj Mados

Pus Draugą Julių
l(085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1CO78F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčiamą
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšainukas
1G078F Reikia Tept. Dūlis I 

Reikia Tept, Tiulis II 
16030F Margarita (A. Vanaguitis)

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Pulki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos I’Olka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

3417-21 So. Halsted St., Chicago, III
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

(Tųsa nuo 3 pusk)
Šv. Kazimiero seserys. Iš se
serų rankų jis išėjo labai pui
kiai. Liko tik gėrėtis ir džiau
gtis.

Jos pasišventė atlikti sun
kų svečių priėmimo ir vaišini
mo darbą. Ji atliko labai gra
žiui.

Lapkričio 24 d.
Rytas gražus. Saulelė skais

čiai šviečia. Ji, rodos, džiau
giasi kartu su Rockfordo lie
tuviais. Truputi šaltoka.

Žmonių, kurių daugybė šeš
tadienyje, dėka kunigų sve-'llles> prieš joms įvyksiant ir gus, rimtas veikėjas Chicagos 
čių lg. Albaviciaus, P. Ka- į joms įvykus. * lietuvių katalikų tarpe. Daly
tinus, J. Mačiuliono ir \ it- Lietuviai ima sau vis aukš- vauja visuose svarbesniuose 
kaus atsilankymui is vakaro,, tesnę pozicijų Kockforde ka- parengimuose, yra Chicagos 
priėjo išpažinties, jau nuo sės-| tulikų ir kitų žmonių tarpe. . Apskričio organizatorium ir,

•puikiai pasakytu, prakalbėlė mokslų išėjęs. Atkeliavęs į 
ir įteikė gėlių bukietų. Jungtines Valstybes laikinai

Alergini) choras padainavo apsistojo Ne\v Jersey valsti-

datura į Centro raštininko vie 
tų. P. Žvirblis, turėdumas ge
rai apmokamų darbų, nenorė-

pasveikinimų vyskupo anglis- joj, vėliau pradėjo lankyti jo sutikti. Bet mūsų neatlei-
kai ir dvi dainelės lietuviškai. Šv. BoneVenturo Kolegijų Al- 
Yisiems svečiams labai puti- legcny, X. Y., iš ten persikė
lių duetus “Plaukia sau laive-Jė i Valparaiso Universitetų.
lis”. Jį dainavo J. Aitučiukė | Indiana, kuri lankęs 3 metus A. labui ir šviesesnei ateičiai,
• • • I •• *ir K. Noreikaitė, akompana- persikėlė i Tri-State College

Įvo V. Deltuvukė. Smuiku elio- (Universitetų) Angola, India- 
rui pritarė Čepuliukė. na, ir po trijų metų baigė e-

Xuo pradžios ligi galo ėjojlectros inžinieriaus kursus,

<

1

džiamai prašomas sutiko, pa- 
reiškdamas: “Malonu man 
būtų pasidarbuoti S. L. lt. K.

ko trūksta jos
patobulinime.”

Taigi, draugai ir draugės,
visi mes turėtume pareikšti

nes da daug

viskas sklandžiai ir rimtai. gaudamas diplomų su laipsniu džiaugsmo ir p. A. J. Žvirblį
Jo Malonybė Vyskupas E. S. B. In Electric Enginering. 

tlohan po kelis kartus klebu- Baigęs mokslų apsigyveno 
imi reiškė savo pasitenkinimų Chicagoje ir gavo savo profe- 
iš viso lietuvių pasielgimo ir sijos dalbų vienoj didelėj įs- 
gražaus priėmimo. taigoj — Temple Radio Co. 1J.

Rockfordo anglu laikraščiai A. J. Žvirblis vra nuoširdus, 
daug rašė apie lietuvių iškil- draugingas ir sukalbus žino

tos valandos ryto buvo pilna 
senoji bažnytėlė per visas ket
verius Mišias.

Keli šimtai žmonių priėmė 
šv. Sakramentų, Komunijų.

Tai darė nepaprastai gražų
vaizdų. Tai tikroji Dievui pa- Gerb

Raporteris.

VIEŠAS ATSIŠAUKIMAS 
S. L. R. K. A. NARIUS 

IR NAREs.

] jo pasidarbavimu kaikurių 
kp. nesusipratimai su centro 

Į raštine tapo išlyginti. P. A. 
J. Žvirblis gražiai vartoja a- 
bi kalbi lietuvių ir anglų. 
Mes, matydami, p. Žvirblio

Draugai ir Draugės!
dėka už gėlai pasisekusį dai- Ar jums įlipi gerovė ir svie-Išėmė, kad jis paimtų kandi- 
bų. Gyvas tikėjimas ir karš- si ateitis mūsų brangios orga-' 
tas mylėjimas Dievo yra tvir- nizacijos S. L. R. K. A.? Be! 
eiausias parapijos pamatas. abejonės, kiekvienas atsakysi- 

10:30 vai. ministrantai, Šv. te — taip. Tat balsuokite už 
Vardo Draugija, Marijos Vai- šiuos parinktinius veikėjus 
kelių Sodalieija, Moterų Sų- mūsų plačioje visuomenėje, 
jungos kuopa, Susivienijimo kuriuos Chicagos Apskritys 

nominavo Į Pildomąjį Komi-i 
tetą 1930 — 1931 metams: 
kun. J. K. Miliauskas, Wana-Į 
mie, Pa. Dvasios Vadas, A. J. j 
Sutkus iš AVaukegan, III. i | 
pirmininkus, V. J. Purickis iš

R. K., Labdaringoji Sų-ga, Šv. 
Petro ir Povylo draugija iv 
daugybė žmonių su bažnytinė
mis ir tautinėmis vėliavomis 
išsirikiavo ir pasitiko vysku
pu

išrinksime netinkamų raštinin 
kų iš kokių da nesubrendusių 
vaikėzų, kuriems daugiau 
rūpės panelės negu nuolati
nis sunkus centro raštinės dar
bus, tai prie ko privės mūsų 
brangių organizacijų?

Berods, praeitis jau mums 
davė gerų lekcijų. Tai pasi
saugokime, draugai, kol da 
ne vėlu.

išrinkti Centro raštininku, su 
kuriuom kiek vienas galės ko
operuoti.

Iki šioliai mūsų S. L. R. K.
A. neturėjo nei vieno savo 
raštininko, baigusio augštąjį 
mokslų. Dauguma jų nebuvo 
pasiekę nei vidurinės moky
klos. Taigi Susivienijimas ne
kartų turėjo skaudžiai nuken- jnž. A 
tėti medžiaginiai bei finan-Į .
siniai iš priežasties negabu
mų ir mažo įsilavinimo rašti
ninkų.

Atminkite, draugai ir drau
gės, “garsiųjų” Brooklyno 
bylų, kuri Susiv. lėšavo virš! K 
15,000 dol. O kiek jų buvo

j veikimų cbieagiečių tarpe, pra j mažesnių, sunku būtų ir sus
kaityti. Ir jeigu mes ir vėl

(! į eitai vyskupas pVisirdligė Į Eorest City, Pa., į vice-pirm., i 
ir atliko pašventinimo apeigas.1 A. J. Žvirblis iš Chicagos, III. j

I’o to sekė iškilmingos šv. į rašt., J. Tamošaitį iš Scran- 
Ališios. Prieš Mišias iškilmei ton. Pa. į iždin., T. Šeimis iš 
pritaikintų pamokslų pasakė j Chicagos, lll. ir P. Slapikasl 
kun. P. Karalius Ateitininkų i iš Alaspetb, X. Y. i iždo glob.,1
atstovas iš Lietuvos. Dr. Ažukas iš VVilkes Barre,

Pasibaigus Mišioms kalbėjo Į ibi. j D1'- kvotėjus.
pats Vyskupas.

Alergini) choras labai gra
žiai giedojo Ališias ir kitas 
giesmes. Buvo girdėti chore

L P. A. J. Sutkus, žymus I 
darbuotojas ir plačiai žinomas 
mūsų visuomeniškam judėji
me. Jis yra buvęs Chicagos

naujų gražių balsų ir solo. Jei Apskričio organizatorius. Jo 
neklystų tai A. Cbapnian (Čia- pasidarbavimu, susitvėrė S. L. 
paitė) gražiai giedojo solo.

Chorui vadovavo jauna, bet 
gabi muzikė p-lė K. Noreikai
tė.

Visoms iškilmėms vadovavo 
parapijos komiteto nariai ir 
viskų tvarkiai atliko.

Visi žmonės pasirodė man
dagūs ir tvarkūs. J bažnyčių 
nesusigrudo, bet suėjo rinitai, 
gražiai.

Kunigus sutiko ir palydėjo 
į jiems skiltus vietas du vai
kinu, Šv. Vardo draugijos, na
riu, S. Valiulis ir P. Aitutis. 
Kiekvienas galėjo gėrėtis jų 
darbu.

R. K. A. 27 naujos kp., ko nė- l j 
ia padaręs nei vienas ikišiol 
buvęs S. L. R. K. A. Pirm.
P. Sutkus yra gerai susipa
žinęs su organizacijų auklėji
mu. Dabartinis jo užsiėmimas 
yra real estate biznis. Per ke- 
liolikų metų ir gerai susipaži- 

I nęs su saugiais investmentais 
(bonais). žodžių visais žvilgs-j| 
niais tinkamas į L. R. K. A.1 
Pirmi įlinkus.

2. P. A. J. Žvirblis yra pro
fesionalas žmogus, gimęs ir 
augęs Lietuvoje ir pradinį

Vaišės.

šv. Kazimiero Seserų, ku
rių dvi gerbiamoji Motinu 
Ala rija specialiai atsiuntė pa- į 
gelbon iš Chicagos, (ji žinojo, | 
kad vietinėms bus persunkti 
viskas atlikti), vaišės nereika 
lauja komplimentų. Visi žino, 
kad jos yru puikios. Taip 
laivo ir Rockforde.

Visi, itin klebonus, joms y- 
ra labai dėkingi.

♦Sodalietės mandagiai patar
navo svečiams. Jauna moky
klos mergaitė J. Urnežiukė pa 
sveikino vyskupų turininga, ,

TUBBY

v

lęatr
wilV ABEtt'T YOU 
Aki VJlLLlE FBATEB 
FCIE.MOS, AMYM0R.E, | 
COOSIM PATRlClA

Di//J

v

Kalėdos

KLAUSIMAS — Buvau su
žeistas darbe ir dabar kas 
savaite gaunu kompensiacijų. 
Man mokės per 50 savaičių. 
Ar aš galiu išvažiuoti į kitų 
valstijų apsigyventi ir ar 
man vis mokės tų konipensaci-

D. II., Bismarck, N. D.

ATSAKYMAS — Gali gy
venti kur tik nori. Kompen
sacija turės mokėti už sužei
dimų. Y'patingai jeigu jau nu
tarimas galutinas ir atsitiki
mas “uždarytas”. Bet vis tiek 
turi pranešti Kompensacijos 
Biurui, kad permainai savo 
adresų.

JAU JAUČIAMAS RUDENS ORAS...

Dabar turime auksinę pro-į 
gą išrinkti raštininku aukšto 
mokslo žmogų, kuriuomi bus 
galima pilnai pasitikėti, kad1 
jvyks kuogeriausia tvarka ne 
tik Centro raštinėje, bet ir 
visoje mūsų organizacijoje.

Iki šiol mūsų Susiv. Cen
tras neturėjo tokių aukšto 
mokslo narius, kaip kad yra 

J. Žvirblis.
draugai ir draugės, 

pasinaudokime šia auksine 
proga, gal panašios nesulauk
sime pralaidę šių.

Chicagos Apskričio S. L. K. 
A. Sargybos Komitetas:

J. Jusevičius,
J. Mikėnas,
J. K. Butkus.

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

Dabar jau laikas pinigus siųsti j Lietuvų, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugų”.

I

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

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

DRAUGAS PUB. CU.
2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Chicago, III

Wil!ie Got'an Earful
Ht KEPT ME VJA'TIMG 
OH THE COeuSR, 
FOR TEU MlMUTES, 
VESTE R DAT, so 
I GAVĘ HIM THE AlB

O

\Vi D//

(•HC VM)
vou MUŠTA BEEM ORETTV SORE,' 
— FOR HE. TR.1EO TO GET MIETO 

TELL \AJHAT 700 AKOUT
Hltt VUHEU y0U CAME. HOME Fot

i OMLY CEMTS* 
l SAIO, MOTHIM' OOIM, 

HE. MUŠT THIMK l’M
l A AU1FUL 8006'
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I
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Geso Šiluma
VIENAM KAMBARIUI, DVIEM TRIM KAMBARIAM 

IR DAUGIAU

Su Šia

GASHEATROLA.

*10 ALLOWED
UŽ JŪSŲ SENĄ ŠILDYTU

VĄ JEI PIRKSI gABAR,

Dabar atėjo laikas pasiliuosuoti nuo 
darbo ir nešvarumo senojo netikusio šil
dytuvo. Išmainyk jį i patogų, jaukų, tik
rą (lesini Šildytuvų savo namams. Ši gra
ži Heat rola kurinasi gesu — leidžia daug 
šilimos — tyros, sveikos šilimos į visus 
jusi) kambarius. Geso nedaug tesuvarto- 
jama. Kūrink jį, kada tik reikia — ran
kenos pasukimu....ir užsuki, kai .jau pri- 
sišildai. Jokių durnų, jokių suodžių.„jokių 
dulkių, teršiančių jūsų namus. Raudon
medžiu nubaigtas kabinetas moderniško 
styliaus pilnai harmonizuoja su kambario 
rakandais. Ideališkas namams ir aprtmen- 
tams. Specialė geso kaina namų šildymui.

METAI IŠMOKĖTI
Kaina $89.50, prijungiamas, $10.00 nuo
laidos už jūsų senų šildytuvų i>'07Q CO 
jums ši Heat rola atseina..........OluivU

PEOPLES GAS KRAUTUVĖSE
Patogiausia vieta pirkti geso įrankius

122 South Michigan Avenue 

GESU JUS VISKĄ GERIAU PADARYSITE
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TU8BY HECERTMNLY
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CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.

X Jau baigiama prisirengi
mo drubas prie metinės para
pijos vakarienės, kuri įvyks 
ateinantį sekmadienį. Aštuo- 
niolikieėiai laukia daug sve-

X Aušros Vartų paukščių 
;bazaras daugumui westsidiečiu 
praėjo nepastebint ir lyg ne
žiniomis, bet veiklieji parapi
jonai ir komitetai gražiai pa
sidarbavo ir parapijos iždan 
keletu šimtelių pridėjo. Kai

__ įvairių kuopų. Gražinusia pa
šoko ir dovanų laimėjo tai P. 
Krank Novak ir su paneli' Net- 
tie Visin (kažin ar Vyčiai).

only 159. Joseph Sapitas of 
Marųuette who rolled the hi- 
ghest gante lašt season, do- 
esn’t seem to get started this

SOUTH CHICAGO

Tik gaila, kad kai kurių mū- lyear. What’s the trouble Joe
sų kuopos narių nesimatė tuo
se šokiuose.

Na, tiek to. Manau, pasima
tysim 1 d. gruodžio šv. My
kolo parapijos svetainėj, ku-

vus?
is some blonde on your ner

MARQUĖTTE
J. Sapitas 146 145 157

kurie parapijonai net bazaro rioje yra statoma labai gra
vių iš kitų kolonijų, kuriems komisijos prašė — bazarų Ižus veikalas “Moterims Ne-
šeimvninkės užtikrina “good
time”. Programa susidės iš 
visokių “surprizų”.

X Praeitų sekmadienį 
Vyčių 4 kp. Dramos Ratelis
puikiai atliko savo uždotį vai
dinant komedijų “Moterims 
neišsimeluosi”. Žmonės išsi
skirstydami tarp savęs kalbė
jo: į tokį teatrų tikrai negai
la eiti. Tarp mūsų jaunuolių 
nemažai yra tikrai talentin
gų, tik tuos gabumus reikia 
pakreipti naudingam darbui.

pratęsti: ateinančio šeštadienio 
vakare ir pirmame adventų 
sekmadienyje padaryti urmi- 

L. nį likusių daiktų išpardavimų. 
Komisija prašymus priėmė ir 
visa kų apsvarsčius, savo nu
tarimų pagarsins ateinančiojo 
šeštadienio “Drauge”.

X Aušros Vartų aštuntojo 
skyriaus mokiniams jų pačių
rašymas į “Draugų” patiko 
ir jie dabar nori iš savo mo-

išsimeluosi”. Veikalų stato 
Vyčių 5 kuopos dramos rate

Maskolaičiams vado 
vau jant. Šis Veikalas tikrai 
yra labai gražus, juokingas ir 
pamokinantis, ypač moterims, 
kaip pagauti savo vyrus joms 
meluojant. Taip pat bus juo
ko, kuomet Stasytė vanos 
savo vyrų radus pas artistę.

Todėl te nelieka nei vieno 
northsidiečio nepamačiusio to

Lauksime daugiau tokių va- jų savaitinę kronikų, kurioje

kytojos gauti paramos, kad|taip graržaus ir pamokinan- 
“Drftugo” redakcija priimtų uo veikalo.

O ant galo bus da kas ne
paprasto, ko North Sidėje ne- 

X Sekmadienį, gruodžio 8 savo pažangų moksle, mokinių buvo. Taip pat turiu priminti, 
d. savo svetainėje vėl laukia- j sveikatos stovį, žaidimus, mo
me L. V. Chicagos Apskričio kinių ministrantų, Angelo
Choro koncerto. Šitas choras I Sargo bernaičių ir mergaičių'parapijonų pareiga dalyvauti

karu. i visuomenė informuotu apie

kad visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai. Taigi visų

pradedamas naujų sezonę jau Į draugijų susirinkimus ir vi- 
puikiai save užrekomendavo 
“Draugo” radio koncertuose.
Taigi, netenka abejoti, kad ši
tas Vakaras sutrauks skaitlin
gų' publikų.

X Praeitų trečiadieni per Town of Lake. — šv. Kry- 
iškilmingas mišias kun. Ig.' žiaus bažnyčioje šių savaite

sus kitus svarbesnius iš mo
kyklos gyvenimo įvykius.

tame vakare ir paremti para
pijos reikalus.

Bijūnėlis.

RADIO ŽŽŽ. LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

F. Šnekutis 
T. Šimkus 
T. Sapitas

135 169 158 
178 205 153 
140 143 146

W. Laurinaitis 169 177 201 
Totais 768 839 815

WEST SIDE No. 1
S. Zaura 
Vaičiūnas 
Žemaitis 
Al Lukas 
Gedrainis

Totais

203 176 245 
163 206 223 
167 155 163 
203 201 159 
150 172 203 
886 910 993

Altlio bowling \vith a dum- 
my, South Chicago managed 
to take the first and tliird 
gailies from Brighton, on al- 
leys 17-18. F. Redwick’s se- 
ries of 566 and J. Masiūnas 
single of 231 were tlie bright 
spots of the fracas.

BRIGHTON PARK 
J. Mitchell 152 169 144
W. Dausinas 134 154 153
B. Sanders 
T. Kupris

Totais

163 141 182 
169 160 158 
771 855 776

A. Ivibelkis 
T. Regašius 
Du mm y
B. Pečiulis 
F. Reduiek,

Totais

202
112
135
176
191
816

140 174 
117 160 
135 135 
131 192 
204 171 
727 829

The North Enders rolled ra-1 Kaminskas 
tlier nicely būt that wasn’t Kalašinskas

sufficient to overtake the es
tablished piu getting systein 
of West Side Seniors. Joseph 
Kalašinskas, a Veteran in the 
game, l’eatured witli 582 ma- 
ples .

WEST SIDE No. 2 
P. Jokūbaitis 161 143 197 

211 198 142 
190 1 80 212

Vabolas 
P. Zaura

161
143

NOKTU SIDE
Urbonas
Pauža
Manstavičius
Drazdauskas
Kisielius

Totais

131
157
141
166
143

210 190 
148 196

179 176 
188
149
177
194

738 887

137
200
159
188
860

UŽSISAKYKITE RADIO DABAR
-IR-

Mite Puikiausia Lietuviu Programa Per Radio
Kas Seredos Vakarą!
Pasinaudokite žemomis kainomis ir lengvais išmokėjimo bu

dais, kuriuos tik galima rasti Didžiausiose Lietuvių Krautuvėse 
Chicagoje.

Laikas jum paliudys, kad visuomet geriau apsimoka pirkti iš ži
nomų ir pilnai atsakančių krautuvių The Peoples Furniture Co.

Albavičius palaimino mote
rystės ryši p. Antano Laury- 
naičio ir p-lės Onos Zemec- 
kaitės. Jaunavedžiai yra kil
nios dvasios jaunuoliai, kilę 
iš senų parapijoje atsižymė
jusių šeimynų. Laurynaičiai 
yra pasižymėję kaipo gabūs 
sportininkai. Didelis draugų 
būrys dalyvavo vestuvėse ir 
linkėjo jaunai porelei geriau
sio pasisekimo gyvenime.

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Šiandien prasideda Auš
ros .Vartų bažnyčioje prieš 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios iškilmę devynių 
dienų pamaldos, taip vadina
ma Nekaltojo Š. P. Marijos 
Prasidėjimo karunkėlė, apdo
vanota 300 dienų kasdieniniais 
atlaidais ir vienų karta iš tų 
devynių dienų pasirinktoje 
dienoje visuotiniais paprasto
mis sųlygomis, t. y. atliekant 
išpažintį priimant šv. Komu
nijų ir pasimeldžiant.

yra Misijos. Jas veda Tėvai 
Marijonai: kun. A. Petrauskas 
ir J. Vaitkevičius. Kad ir di
delė bažnyčia, pilna prisirenka 
žmonių, ir vis kasdienų dau
ginasi klausytojų skaičius. A- 
bu pamokslininku iškalbingu, 
jų pamokslai turiningi ir šir
džiai ir protui.

X Rožančių, škaplerių, kry
želių, paveikslų, maldakny
gių ir k. šventinamų daikte
lių per misijas galima gauti 
šv. Kryžiaus par. mokyklos 
salėje.

X Lapkr. 23 tk I C. B. V.

502
505
518
523
525

Baculevich Toma 
Biciusas I. F. 
Gigmantas Morkūnui 
Jonilionis Jonas 
Kleaviekis Kaz.

SPORTAS

GAMĖS ROLLED NOV. 19.

M est Side Juniors had no 
difficulty in taking tbree 
straiglit from Marųuette. Stan 
lev Zaura and Vaičiūnas fea- 
tured Avith series of 624 and
592 respectively. Al Lukas 

M. Sodalietės surengė pasi- started out nicely witli games

ŽVAIGŽDĖ N0RTHWES- 
TEN’O.

PILNAS EGZAMINAS 
$5 00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

T«.tgi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas kokj 
nepatyrėlj Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno liegsaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir 
plnlrus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, sn- 
radymul žmogaus kenksmingumų.

Mano Parito — ficope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
slftkss bakterlologlftkas egiamlna- 
▼Imas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aS pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatts- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą. {atkerėjusią, 
chronišką Ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėlloklt neatėle pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimaa Rūmas ltl<
«• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
t po pietų. Vakarais nuo B Iki T

' Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1 
f po pietų.

_ ■ -------------- —

linksminimų J. J. E. salėje. 
Pasisekimas buvo vidutinis. 
Kaikurios ir narės ar nežinojo 
kur salė, ar užmiršo, kad jos 
rengia ta pasilinksminimų, 
nebuvo.

X Lapkr. 25 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje, 5:45 vai. vak. vie
nas Totvn of Lake geras vai
kinas, Šv, Kryžiaus. (Šv. Ce
cilijos) choro narys, Antanas 
Katauskas su Bronice Rakaus 
kaitė iškilmingai priėmė Mo
terystės Sakramentų, kurį su 
teikė pralotas Krušas asistoje 
kun. A. Martinkaus ir kun. 

A. Linkaus. Per ceremonijas 
solo giedojo p-ni A. Pieržins- 
kienė ir Šv. Cecilijos choras.
Pralotas pasakė pamokslėlį, i 
Bankietas buvo Melrose Park, 
II L, Vaičiūno salėje. Svečių 
buvo apie pora šimtų. Po to 
viso. jaunoji porelė, lapkr. 26 
d. išvažiavo keletai savaičių 
linkui Californijos. Visi linki 
malonios kelionės ir palaimin
go Moterystės luome gyveni
mo!

PAVYKO.

Russ Bergbam, fulbekas 
of 203 and. 201 būt flopped in jNortliwestern universiteto fut 
tlie tliird wlien he collected jbolo tymo.

Baltic America Line

North Side. — Vyčių me
tiniai šokiai puikiausia pavy
ko. Jaunimo prisirinko pilna 
Meldažio Auditorija. Visi sma
giai linksminosi prie geros 
muzikos. Matėsi Vyčių iš į-

Tarnauja keliautojams lygiai žiemų kaip ir vasa
rų. Ir žiemos laiku teikia kuogeriausių patarnavimų.

Į senųjų tėvynę parvykti yra indomu ir smagu ne 
vien vasarų, bet ir žiemų. Važiuok aplankyti Lietuvos 
dabar, kada Kaune veikia graži opera, visuose miestuo
se teatrai, paskaitos ir kitokie socijalini ir šeimyniški 
judėjimai.

, Jus idar lengvai galite suspėti parvykti j Lietuvą, 
Kalėdoms.

GRUODŽIO — DEC. 7 išplaukia laivas Lituania.

Tuoj kreipkitės į mus ir viskų jums prirengsime 
minėtam išplaukimui ir Kalėdas švęsite Lietuvoj.

Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų gimines Lie
tuvoj prieš Kalėdas siųskite per musų įstaigų. Išmokė
sime kiekviename Lietuvos pašte litais arba doleriais.

Visokiais reikalais kreipkitės laišku ar ypatiškai

PAUL P. BALTUTIS & CO.
REGISTRUOTAS NOTARAS

3327 So. Halsted St. Chicago, III.

Telefonas Yards 4669

Naujausios Mados, At- 
water Kent Radio dėl 
vartojimo tScreen Grid

Girdėkite muziką iš oro ir 
rekordų; pirkite kombinaci
jos radios su gramafonų. — 
Peoples Krautuvėse. Kainos 
labai žemos.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI!

Naujos Majestic Radios kaip 
parodyta kitur parsiduodavo 
po $159, dabar nužeminta 
kaina, kas padaro šių dienų 
didžiausių Radio vertybę, kai

tūbų. Pilnai įrengti, su Majestic kombinacijos radio Ua dabar 
dynamic kalbėtu™, pu.- h. su tnbom ir

viskuo, kainaklausias kabinetas, kai
na tik

$109.00
Be tūbų.

Naujos Mados, R. C. A. 
Radiola 33 be tubu

$54.00

$245.00
RCA. kombinacijos radiola 
’r gramafonas naujos mados 
17, be tūbų

$275.00

$116.00
be tūbų

Majestic Radio Model 92

$146.00
Pil/ias pasirinkimas mūsų 6C 
gatvės krautuvėje.

LeidosIšmokėjimai po $1.00iSavaittar Daugiau!
Didelė nuolaida už jūsų seną muzikai} instrumentą. Demonstracija ir įrengimas 

Jūsų namuose veltui!
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. 

Nedėliomis pagal sutartį, šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Cor. Richmond St. 0/2 Blocks West of Westem Avė.
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STATISTINIŲ ŽINIŲ kad surinktos žinios pasens. J 
tai galu atsakyti: 

i 1. Jei manoma leisti knyga 
j būtų vien statistinių davinių 
(knyga — būtų mažos vertės.

Gana senai nutilo spaudai]^ ^ag - pįnnįau paskelbto 1 vų. Taipgi galite čia gauti ir 
apie statistinių žinių linkimų. pnyg0S tūrinio .susipažino su'konvertų. Su užsakymais krei- 
Ne vienas, gal, mano, kad juomj, žįno, kad statistika už-;pkitės j 
ištikrųjų šis darbas pasirodė įmg dalelę ir bus dokumen 
neįvykdomas, kaip Kad no ^ag įani tikroms išvadoms, 
vienas panašiai manė pačioje 2. Kuomet pavyks darbų 
šio darbo pradžioje. atlikti ir turėsime visuose A-

Taigi, galutinai aprūpinęs merįkos kampeliuose žinių rin- 
Jo Eminencijos Kardinolo, Kėjų tinklų ir žinąs sutvarky- 
Philadelphijos arkivyskupo tag _ bug nesunku jas papil-
pavestos man parapijos reika- .jytį tam tikrame trumpame

RINKIMAS.

lūs, ir susitvarkęs aplinkybes, 
kad galėčiau vėl daugiau lai
ko pašvęsti šiam darbui, šiuo 
vėl naujai kviečiu į darbų vi
sus, kas tik prijaučia šiam 
brangiam dalykui.

Tiesa, man, dabar užimtam 
įvairiais parapijos reikalais, 
daug yra sunkiau, negu pir
miau, bet, trumpai ir aiškiai 
pareiškiu visiems priekio dar
bo prisidėjusiems ir priside- 
siantiems, savo griežtų nusi
statymų: Mielai ir ateityje pa- 
švęsiu laikų, ir jėgas ir dirbsiu 
iki galutino šio darbo užbai
gimo, jei tik gerbiamieji vi
suomenės vadai ir pati visuo
menė šį brangų dalykų pa
rems!

Reikia pripažnti, kad žinių 
rinkimas perilgai užsitęsia,

Al OKA l AJ

TURIME dvidešimts tūks
tančių gražių Kūčibms plot- 
kelių, kurias atsikreipę žemiau 
jmduotu adresu galėsite gau
ti. Plotkelės yra įvairių spal

Broli Vlada
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, 111.

Tel. Roosevelt 7791

Ru Tel. Mldwny 1111

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAB IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-taa Street

Telef. Canal 1718-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliaie

lr Ketvertais vakare

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

laikotarpyje.
Penkių rajonų valdybos pra 

nešimas, jų darbas atlikta, iš- 
kiriant dalį Brooklyn, N. Y., 
New York, N. Y., Elizabeth, 
N. J. ir kai kurias mažas ko-i

kime. Labai gaila, drauge at
siprašome, kad dėl tam tikrų 
susidėjusių aplinkybių tik da
bar tegalime atsakyti, ir tuo 
pats darbas vilkinamas.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

. Š. m. rūgs. mėn. 25 d. L. K. 
lonijukes jų ribose. Bendra., M Ak>demijos Uetavos Zy.

mesnybių Žodynui Ruošti Kų 
misija, apsvarsčiusi Tamstos 
pasiūlymų, entuziastiškai pri
tarė ir

1. Maloniausia paveda Tam
stoms, sudarius , komisijų ar 
kuriuo kitu keliu, pagaminti 
žymesnių Amerikos lietuvių 
darbuotojų vardus, pavardes, 
adresus ir pasižymėjimo rūšį. i

2. Išrinkti iš jų paminėjimo 
vertus asmenis ir

a) iš gyvųjų išgauti auto
biografijas,

b) mirusius aprašyti iš kny
gų ar iš kur kitur.

3. Po kiek laiko mums vie

A. A. OLIS
ADV OKATAS

II So. La ’alle St., Room 2001 
Tel. Randolllfl 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
2241 SO. ’JALSTED STREET į • 

U •’ Tek Vtttofy 9562 » fll---' ’
7-9 vai. vak'. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

apie Rytus galima tarti: Ry
tai atlikti. Beliko surinktas 
žinias patikrinti, perleisti per 
visuomenės- kontrolę ir kur 
ras reikalinga papildyti. Tas 
darbas būtų gera baigti iki 
Naujų Metų. Po Naujų Me
tų eilė. Vakarams parodyti sa 
vo darbštumų Už tad, pildy- 
dams gyvenimo aplinkybių ir 
knygos “Amerikos Lietuviai 
Leidėjų” uždėtų man pareigų, 
šiuo uiž garbę sau skaitau ir 
vėl pratarti: Į darba! Kur at
likta, patikrinti ir papildyti; 
kur dar žinios nesurinkta, 
pradėti ir baigti!

Pirmiau buvo skelbiama 
spaudoje gautos žinios. Nuo 
dabar bus skelbiama ir-gi kol
onijos ir žinios, kurių negau

nama. Iš anksto tad atsi pra 
šau už tai kad teks mums ne

Oflao lr Ree. Tol, Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare • 

Res 3201 S WALLACE 8TREET

OHN B. BORDEN
i John Bagdziunas Borden >

ADVOKATAS
(05 W. Adams St. Rm. 2117 

Telepboae Randolph 2727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

Telepbaae Roosevelt 9090 
Sąrate: R iki 9 ryte Tel Repub. 92<M

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Aslii&nd Ave. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2806 

RESIDENCIJA: 
6616 So. Rocktrell Street 

Telef Republio 9722

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street

Itoorns 928 Ir 935 
Tel. Franklin 4177

Telenhone Central 6926

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4401 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6441 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-1 Nedėlioj 10-12

O A M A «

tel Van Buren 6862

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kulte 209 1579 Mllwaukee Ave
Tel. Brunsulck 0624

Valandos; nuo 2 tk: 7:2* vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai 
po pietų.

Telefonas Boulevard 1282

ŪR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 2 iki 12, 1 iki 2 

dienų, lr 6:30 Iki 2:20 vakare 

4008 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago III.

oflao Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 92 *

OR. A. L YUŠKA i
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
į NAMAI.

I 4193 ARCHER AVE.

į Valandos; pneė pietus pagal sutart, 
-Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2169 So. Leavitt Ot. 

Tel. Canal 2222
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso Tel, Vlctory 6898 
Rezidencijos TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

Ofiso Tel. Vlctory 1687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
2121 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6604 8. ARTESIAN AVE.

Oflao Vai. Nuo 9-12 rytais: auo 7-9 
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 2-2 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 2-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą

Tel. Canal <764 Republio 2464

Tel. Hemlock 8161

Tel. Vlcfbry 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

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

Tel. Lafayette 5820

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2486 Weat 69 Street 

Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. 4—9
v t Nedelioj susitarus

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
▼yru, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ugonlus priima kasdienų nuo 
pietų Iki 2 vai. vakaro.

Nedėllomls ir seredomis tik 
ISkalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

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

Tel. Kenwood 5107
siuntė žodynui medžiagos, o'Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nu kartu "ar dalimis prisiųsti aBtri- nors ~ ^žiau Pamuiš- „„„ 6 iki 8 vai. vak. apart

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Busltarus

D E N T I S T A I

visų medžiagų.
4. Vyriausioji Žodyno Re

dakcinė Komisija palieka sau 
teisę savo nuožiūra, medžiagų
susiaurinti, pertvarkyti... 

kartą išvardiji kpopas ir ko- Aj Itogkm-
lomias, iš kuriu negalime laiš- .

jimo verti, ne neatsiliepė. Da
bar darbas yra jau daugiau 
kaip įpusėtas. Gaila, kad apie 
Amerikos lietįvius veikėjus, 

labai nul
os. Todel,

šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4C03
Tel.

S. ASHLAND AVE. 
Blvd. 9 459

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
Office, 1900 So. Union Ave. 

TeL Roosevelt 8719 
▼ai. nuo < Iki 9 vai. rak.

lonijas, iš kurių negali 
kais prisiprašyti žinių. Žino
ma, tas paliks nemalonų doku
mentų tyrinėtojams ateities 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
apie tas kolonijas ir jų Vei
kėjus, bet Lietuvių tautos ir 
visos išeivijos garbė reikalau
ja statistinių ižinių pilnumo. 
Čia trečdalis mūsų tautos! Jį 
negali žūti be žymės. Mes tu
rime daug gražių nuveiktų 
darbų, daug nuopelnų dėl tė
vynės, daug gražių įstaigų, o 
visa tas pakrikę, nesurinkta, 
nesutvarkyta.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos Lietuvos Žymes
nybių Žodynui Leisti Komite
tas ir-gi mūsų brangiems sta
tistiniu žinių rinkėjams pave
da pagaminimų reikalingos 
medžiagos į tų žodynų. Ka
dangi tas darbas — dalis mū
sų darbo, taigi neabejotinai 
mūsų brangūs bendradarbiai 
neatsisakys prie to prisidėti.

Kun. S. Draugelis,

Statistiniu Žinių Rink. Centro 
Pirmininkas.

114 Springgarden str.,
Easton, Pa.
Čia talpinu gautus iš L. Ka 

talikų Mokslo Akademijos laiš 
k us:
L. Katalikų Mokslo Akad. 
Liet., Kaunas, Rotušės

Aikštė N. 6. I
.1929 met., rūgs. mėn. 27 d. Į 

Kun. 8. Draugeliui,-
Amerika. I

Aukštui Gerbiamas Kunige, • 
Jūsų laiškų iš «. m. birž. 

mėli. 17 d. gavome. Nuošird-I 
žiai dėkojame Tamstai už taipl 
malonų sutikimų bendradar
biauti ir pirmininkauti Ame
rikos lietuvių medžiagos rin-

sius' sveikinimus.
Kan. J. Tumas,

Lietuvos Žymesnybių Žodynui 
Leisti Sekretorius.‘Si

Atsišaukimas į Amerikos Lie
tuvių darbuotoju.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, kaip jau prieš pus 
antrų metų laikraščiuose buvo 
paskelbta, ruošia spaudai di
dokų Lietuvos Žymesnybių Žo 
dvnų. Garsas nuaidėjo ir nu
tilo. Vieni po tūlo laiko pri-

gyvus ar nu: 
žai teturime 
da kartų pri 
mesnių lietuvių;
kitataučių iš ^Lietuvos emi
grantų, prisifest savo, taip 
ir mirusių savb giminaičių ar 
pažįstamų trumpas autobio
grafijas ir biografijas, kurio
se tūri būti pažymėta: a) var
das, pavardė, b) gimimo data, 
vieta, c) kur mokslai eita, 

d) kas padaryta tautiniam, 
ar religiniam darbui (darbu, 

(Tųsa ant 8 pusi.)

k'eL.pafayette 3315

~v » i" DR. L totais
O taip pat Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 44 58 S. CALIFORNIA AVE.

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

Office Boulevard 7042

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

LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Geriau Busite PateaKinti,
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomu ir «unai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

RADIOS kSvSsa (/radios

RADIOLAS Atmatek Kent

PADA KIMBALLJL JFCa d t os radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Ave. 
Telephone Lafeyette 3171

2536-40 West 63rd Stree
Telephone Hemlock 8400

-5/

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jtempimų kuris 
ošti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštj. Atitai 
sau kreivas akis, nulmu cataractus 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itaitiklmuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančia mažiau 
uas klaidas.

Tel. Brunswick 0624

Tel. Lafayette 6798

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

Office; 4459 S. California Ave 
Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ®

X — Spinduliai 
Ofisą* 2201 West 22nd Street

Cor So. Leavitt St Tel Canal 422> 
Rezidencija: 6640 So Maplewood

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 1 & 7 — 8 v. v 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 2267 Ree. Prospect 6661

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

Rezidencija 6600 8. Arteslan Ave 
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų I iki 8:29 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALLSTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nno 8—4 po

pietų: 7—1:89 vakare 
Nedėliomie 19 Iki 12

TELEFONAS MIDWAY 8829

Tel. Boulevard 1401

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

Valandos; 9-12, 1-5, 6-8:30
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

pagal sustarimų

kiosPevL7ku “ams alkrelplama moky’ Tel. Lafayette 5820
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va

kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel, Boulevard 7589

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo I ryto iki 9 vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DF.NTISTfc 

X-Ray
2187 8. CICERO. A V. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 2-6. 7-9 P. M. 

Trečiadiena pagal sutarkma

Rsperras tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
iatt Bldg.. kamp 18 St. I au kitas 

Paatebėkit mino Iškabas
'alandoe nuo 9:80 ryto iki 8:99 
caro. beredornls nuo 9:89 Iki 12 ▼.

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų Room t.
Phone Canal <619

Tel. T,afayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dleuų.

4301 ARCHER AVENIE

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 p. p.

7—I vakare

DR. HERZMAN
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus Kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prletatsua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų h 
duo 6 iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2110 Res. Bo. Khors 
2381, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8199 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 19 Iki 12 dienų.
Nuo 7 iki t vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų,
Nuo 2 Iki 9 po pietų,



8

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

(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais 
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

——
;zini giedojo p. Janušauskienė 

Gnnnnd’s “Avo Maria”, p|j 
tariant p. Bičiūnui smuiką. 
Tai darė didelj įspūdį.

Gerb. kun. Linkus pasako 
gražų pamokslą, pritaikintą 
prie labdaringų darbų.

JULemi g g g

PRANEŠIMAI.
DEL PASAULINĖS PARO

DOS.

Penktadienis, T/tipkr. 29, 1929

'Gerb.:
Labai dėkinga esu “Drau

gui“ ir Peoples Furniture Co. 
už tokius puikius programus.

Svetimtaučiai stebisi, kad 
lietuviai turi tokias puikias 
melodijas ir sako jog yra la
bai maloni muzika.

Dėkoju dainininkams ir dai-! 
nininkėnis. Pageidaučiau iš
girsti da p. K. Sabonį dainuo
jant.

Lauksiu ateinančio progra
mo.

E. B.
Harrisono mokinė.

MUSŲ CHORAS.

Marąuette Park. — Praeitų 
sekmadienį Gimimo P. Sv. pa 
rapijos bažnyčioj įvyko labda
ringos Sųjungos šeiminės pa
maldos.

Per iškilmingąsias šv. Mi
šios parpaijos choras giedojo
“Peter’so Mišios in “D.”• •

Pirmų kartų girdėjau tokį 
giedojimų. Garbė parapijai tu 
rėti tokį chorų.

Solo vietas giedojo “Dai-
gražia-

Lietuvių Moterų Verpimo
__  ir Audimo dr-ja PasaulinėsSausio 12 d., 1930 m., para-' , . .viii Parodos reikale turės susirin- 

pijos choras rengia dublį kon Upkri{io 2g d
ccrt,). Nepamirškite atvyko. „ y|i| fiogc Pnrk
Visiems bus proga išgirsti ^eg|ern jr 55 gatvių. Vi- 
Maupiette laiko e mrų genu narės prašomos dalyvauti, 
išlavintų p. B. Janušausko. Po Valdyba
koncerto bus šokiai.

Aida- Marąuette Park. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
8 skyriaus mėnesinis susirin-

* 7 7” - . • (kimas įvyks penktadieny, lap-
Sv. Kryžiaus ligonine jau 192„ 7;30

d n m s bus pasiusta laiškas pra
šant surašyti visų, kuriuos tik 
žino, verta šiame žodyne pa
minėjimo, vardus ir pavardes. 
Tš tų, kurie malonės suteikti 
atsakymų, neatidėliojant bus 
sudaryta komisija ir jai pa
tiekta visi prisiųsti surašai, iš 
kurių sustatys vienų bendrų. 
Jis buspasiūstas L. Ž. Ž. L. 
Sekretoriatui ir sulig šių užr 
tvirtinimo suredeguota me
džiaga. Statistinių Žinių Rin
kimo Rajonai malonės ir-gi 
pagaminti tani tikslui sųrašų.

S. Ž. R. Centras.

JAV LAIKAS.
KARO LAUKO TEISMAS 

NUTEISĖ 12
veikia. Bet visuomenės para- Gimimo Pa
„in dar jai yra reikalinga. Y-l^ fly mįkyWog kam,
ra draugijų ir pavienių asme-'

GRABORIAl:

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano
da.-tu busite uiflr»-£ 
aedlntl.
Tel. Roosevelt SE151 
arba 2518
>814 W. 2Srd Place 

Chicago. IlL

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

uos” choro solistės: 
balsė p. M. Janušauskienė, p- 
lė K. Mickaitė, p. Damber, mu 
zikė p-lė Kiauliutė ir pats ve
dėjas.

Per “Offertorium” solo gra

i a.,, pasižadėjusių ligoninėj j., Mri. kvWiamos nt.
taisyti savo vardu kambarį. „ . .. . /*. ..I J .v 1 J silankyti ir atsivesti naujų
Jau laikas pažadus išpildyti. narį„ •
Yra jau dalinai įmokėjusių,
dėl to ir tų prašoma baigti 
mokėti.

Valdyba.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tards 1741 lr 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49. Ct. Cicero 

Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel Boulevard 3201

Kampas 46th lr Paulina Sta 
TU. Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m pat 1B- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl Šermenų 
dykai.

We»t Side. — L. R. K. Lab
daringosios Sųjungos 7 kuo
pos priešmetinis susirinkimas

„ . ,, „ , _ , įvyks sekmadienyje, gruodžioBrighton Park. — Nek. Pra , ‘ ..... «, . , ’ ” . .., .. , (Dee.) 1 d., 4 vai. no pietų,sidėiimo parapijos choro narys . „ ,7* , . ,, Aušros Vartų parap. svet. ir teatrališkojo kliubo vedė- ,r , .... , ... ...._ rr . . Malonėkite atvykti susinnki-jas Juozas Kareiva jau grizo „ , . , ,.T. , v . . mąn, nes turime daug svarbiųis ligonines. Sveikata žymiai ... ... ,. , , , _. . dalykų aptarti Labdarybėspagerėjus. Tuomi džiaugiasi . . _ ... ,,. . ...... . . naudai. Bus rinkimas valdv-netik choro bei kliubo nariai, . . , .mn, . , . . . . v. . bos ateinantiems 1930 metams,bet ir briglitonparkieciai.
Grįžęs iš ligoninės Juozas 

Kareiva savo trupę uoliai 
tvarko ir rengiasi prie gas- 
troliavimo apielinkinėse lietu
vių kolonijose. Numatoma 
gastroliavimų pradėti 29 d. 
gruodžio Roselande. Toliau 
seka West Pullman,.IruĮ Har
bor ir t. t.

Brightonparkietis.

GRĮŽO IŠ LIGONINĖS.

Taip-gi, malonėkite užsimokė
ti mokesčius už 1929 metus.

Valdyba.

STATISTINIŲ ŽINIŲ 
RINKIMAS.

(Tųsa puo 7 pusi).r
žodžiu, spauda) e) verslas ir
k* u > «. ...

Medžiaga, sistemingai sut-

J. F. RADZIUS

BUTKUS
CNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 3161

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie , arabu tfi- 
dlrb-rstės

OF.’SAS
888 West 18 St. 
Tėl. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

<«•>

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRABORICa 

Ofisas:
S. MARSHFIELD AVENOB 
Tel Boulevard 9817

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

Musų patarnavimas 
rlsuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me lSlaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mm sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimą
Pajarnavlmae 

visose Chica 
gos dalyse lr 
prlemlesčuose 
Grabai pigiai

net už «25 
OFISAS

1338 South 
Halsted St

Vlctory 4088 
as.

4424 So. Roekwell Nt. 

Virginla 1298

A. A.

JONAS SIRUNAS
mirė lapkr. 27, 1929 m. 10:40 
vai. ryto, 56 metų amžiaus. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio, Pa- 
ki uojų Purap. Lalptišklų Kai
mo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Paiko dideliame nulludime 
moterj Magdaleną po tėvais 
Dvarzaekaltė, 3 sūnūs Joną. Pe
trą Ir Slanlslovą. dukte.rj Mag
deleną. anūkę Helen, hrolj Juo 
zapą, brolienę Elzbietą Hirunle- 
nę Ir gimines. Buvo narys Sv. 
Petro ir Povilo dr-jos.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
\Vashtenaw Avė, Laidotuvės 
}vyks subatoj, lapkr. 30. IS na
mų 8 vai. bus atlydėtas | Ne
kalto Prasidėjimo par. bažny. 
člą, kurioj Jvyks gedulingos 
paklaidos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas 1 šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
g" nlnes, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Sloso laidotuvėse.

Nubudę;
Moteris, Hunai, Duktė, Anrukė, 

Brolis, Brolienė- Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Etidelkls, Yards 1741.

Lapkričio 2 d. įvyko karo 
lauko teismas 12 plečkaitiuin- 
kų, kurie buvo kaltinami da
lyvavimu priešvalstybinėse o- 
rganizacijose, turinčiose tiks
lo nuversti esama vyriausybę. 
Visi jie pripažinti kaltais.

Du kaltinamieji Kelpa ir 
Paulauskas Vincas pasmerkti 
mirti, bet dėl sušvelninančių 
kaltę aplinkybių teismas rado 
galimu pakeisti bausmę kalė
jimu iki gyvos galvos. Kiti 
du kaltinamieji Paulauskas, 
Mekšys ir Valecką pasmerkti 
kalėti iki gyvos galvos.

Kaltinamuosius Kauno “Au 
šros” gimnazijos mokytojų 
Kudirkaitę ir Kauno Žydų gi- 

i mnazijos mokytojų Murzaitę 
! pasmerkė po* 15 metų kalėti. 
Kiti 6 kaltinamieji Montvila, 
Puidokas, Lembergas, Zdana- 

į vičius, Kaminskas ir Šakurs-4
kis pasmerkti nuo 10 iki 4 
metų kalėti. Elta.

sekmadienį J. F. Budriko. 
krautuvės lietuvių nulio pro
gramo. Kaip pranešė anaunce- 
ris p. Valančius, tai tas pro
gramas iš stoties \V1IFC bu
vo paskutinis, nes nuo atei
nančio sekmadienio, būtent 
Gruodžio 1 dienos lietuvių 
radio valanda jau bus iš di
džiausios Chicagos radio sto
ties WCFL tuoj po pietų nuo 
1 iki 2, visų valandų. Radio 
stotis WCFL yra operuojama 
Chicagos Darbo Federacijos 
ir ant radios gaunama ant 970 
kilocycles. Lietuvių valanda

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

UT. IR SER. LAPKR. 28-27
“THE RIVER”

Dalyvauja Charles Farrell, 
Mary Duncan, Ivau Linow.

KETV., PĖT. ir SUB.
Lapkr. 28, 29, 30 

“SAY IT WITH SONGS ’
Dalyvauja Al .Tolson

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
• Užlaikau visokių

luksinių lr sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2850 West 63rd St. Chicago.
Telefoną* HEMLOCK 8884BUDRIKO RADIO VALAN- 

DA.

bus kas sekmadienis nuo 1. 
iki 2 vai.

Žemaitis.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
ai!}, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

Electric Heateris tiktai .... 81.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. ir aukščiau 
Quortines bonkos dėl alaus tik .

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

tas paipas vsokių šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

DELKO LENKAS PASIPIO- varkyta, bus panaudota pami- 
VĖ. nėtam žodynui. Adresas korės

------------ pondencijai: Dr. Tumui, A-
Lcnkas Stanley Skoivron, 40 leksoto g-ve N. 6, Kaune, Lie-

inetų amžiaus, gyveno po num. tuvoje.
1441 W. 45 st., lapkričio 21 j ‘ Amerikoje tuo reikalu ru- 
d. staiga mirė. Policija velio- pintis L. K. M. Akademijos y- 
nį atgabeno į Eudeikio laido- ra įgaliotas kun. S. Draugelis, 
jimo įstaigų ir pašaukė se-j Lietuvos K. Mokslo Akade- 
serį gyv. 5337 Montrose avė. mijos Pirmininkas 
Jai patiko Eudeikio įstaiga pr. A. Dambrauskas-Jakštas, 
ir laidojimų pavedė jam. Vy- Lietuvos Žymesnybių Žodynui 

Leisti Sekretorius 
Kan. Dr. Juozas Tumas.

Kaipir pirmiau su žingeidu
mu teko klausytis pereitų

ras tuomi tiek susierzino, kati 
sau galų padarė.

— Didysis jūrų dramblys 
sveria 45 centnerius (135 pū
dus) ir kasdien suėda 350 
svarų žuvų.

t

P. S. Šio dalyko įvykinimui 
_j siūloma sekantis projektas: 

visų pakraipų ir partijų nu
matytiems žymiausiems va-

A. I A.
JUZEFĄ GRIGIENĖ

(Po tėvais Norkaltė) 
mirė lapkr. 27, 1929 m., 2:20 
vai. ryto 50 metų amžiaus. Ki
lo iš Šiaulių AjMtkričio, Užven
čiu Parap. šlmatiškių Kaimo. 
Alne.rlkoje Išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nulludime 
3 dukteris Ona, Petronėlę lr 
Helen. 5 sūnūs Antaną, Vincą, 
Prancišką. Joną ir Petrą, 2 
seserį Antanią Metrlkienę, Vin
centą Manstvillenę, broli Ado
mą Norkų lr gimines, o Lietu
voj brcl} I^oną.

Kūnas pašarvotas 10621 So. 
Indiana Avė. Laidotuvės Jvyks 
Subatoj lapkričio 30. Iš nam,ų 
8 vai. bus atlydėtas J Visų 
šventų Roseland bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta 1 šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Duktorj-s, Hunai, Seserys, ’t 

Brolis ir Giminės.
įšildo tuvėse patarnauja grab. 

Rudei kis. Tel. Yards 1741.

A.-Į-A.
ELZBIETA ARTCIENĖ

PO TĖVAIS ČFSNAITĖ 
Mirė Lapkr. 26 d., 1929 m.,
2:20 vai. vak. 55 metų amžiaus. 
Kilo iš Suvalkų rėdytos. I.lud- 
rlnavo parap., Dviratinio kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nulludime 
vyrą Pranciškų. 2 seseris: Ko- 
triną lr Oną; 2 švcgerlu: Juo- 
tapą Bučlnauską tr Kazimierą 
Degli; pusbrolį Aleksandrą Le
oną, anūkę Matildą Tuchocki, 
3 anukus: Kazimierą, Edvardą 
ir Martyną, taipgi lr gimines.

Kūnas pašarvotas 1024 0 Co- 
mmercial Avė. laidotuvės (vyks 
Pėtnyčioje, Lapkričio 29 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėta | šv. 
Juozapo bažnyčią, So. Chioago, 
I”.!., kurioj Jvyks gedulingo*: pa
maldos ui velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta ) šv. 
Kaztmioro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drau gus-ges ir pažys- 
tamus-ina* dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyras, Seserys, ftvo- 
geriai. Pusbrolis lr Giminės.

Leidot u v«4ns patarnauja gra
borius Budrikis. Yards 174t.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

UT. IR SER. LAPKR. 26-27 
‘HER PRI V ATE AFFAIR”

Dalyvauja Ann Harding.
Ketv. Lapkr. 28

“THE LOVE DOCTOR”
Dalyvauja Ricbard Dix.
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

PARSTDUODA Delicatessen 
mokyklų reikmenys ir saldai- 

:niu krautuvė. Geras biznis,
i -
galima sutaupyti po $75.00 
Savaitėj. Yra gyvenimui kam
bariai.

2650 W. 63 Street

Pamatyk šį prieš pirksiant 
bile kur. 3 šmotai vėlinusios 

i mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikini išdirbtas, 
tikras senoviškas rayon, ver
tas $350, atiduosim už $115. 
1930 metų modelio naujas 
.screen grid elektrinis radio 
kaina $250, atiduosim už $75. 
9x12 AVilton kauras vertas 
$65, atiduosim už $25. Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, lempos, kėdė, 
indai, kurtiniai ir tt. Viskas 
kartu arba dalimis. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland 
avė. l inas apt. Tel. Stewart 
1875.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius lr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
ne-rinių ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyralms ir valkams. Atsilan- 
kykit ir įsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

F. SELEMONAVICIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

PRANEŠIMAS,
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALE8

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

7750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chicago, III.

JVAIROS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardrrare Go., dabar perėmė visą 
bien| | savo rankas ir duos visose Mo 
blsnlo šakose plrmea klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

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

Tel. Vlctory 7161

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorins 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 55M

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
1 Kontraktorins

4558 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 9114

M. YUSZKA 1 CO.
PLUMBIMG A HEATIMG 

Kaipo lietuvią lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4884 BO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola eutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktua 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,000 08 
8804 SO. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 6788-6718

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus inortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street


