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METAI-VOL XIV

KINUOS NOTA MASKVAI; 
REIKALAUJAIAIKOS AR KARO

Berlyno Kotnunistai Mano Jie 
Gyvertą Rusijoje

RUSIJOS VALSTIEČIAI NETEKO DUO
NOS, NETEKS NEI MĖSOS

MIRĖ KUN. TONDOBF

AYASHINGTON, lapkr. 30. Į 
širdies liga j kapus nustūinė 
kun. F. A. Tondorf, George- 
tovvn Universiteto seismologi
nės observatorijos direktorių.

Velionis buvo įžymiausias 
pasauly seismologas, Anaisi 
metais jis nusakė.baisų žemės 
drebėjimų Japonijoj.

! Buvo gimęs Bostone 
metais. - •

1 STO

KINIJOS PASIŲLYMAI 
MASKVAI

NEPAPRASTA RAUDO
NŲJŲ ATKAKLYBE

PARVEŽTI KAREIVIŲ 
LAVONAI

ELEKTRA VAROMAS LAIVAS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

“ŠILUTĖS BURMISTRAS’ 
PATRAUKTAI TEISMO 

ATSAKOMYBĖN

Klaipėda, NI. 9 (Elta). — 
Tenka sužinoti, kad sųryšy su 
užsibaigusiu neseniai revizija

KAIP ŽYDAI REAGUOJA:

Išleidus švietimo niinisteri- 
jos vardu kelis nepaprastus! 
aplinkraščius (ypač 202 ir 2Č 
m.). “Idiše Štime” jų adr«£d| 
parašė visų eilę straipsnių.

Šilutės valdybos įstaigoj, prieš Tik ligi vakar dienos tokių 
Šilutės valsčiaus viršaitį Ku-Strfcipsnių buvo .septyni. Vi
de iškelta disciplinarinė byla į suose iuose ne tik puolamas [ 
ir Kude bus patrauktas atsa-. Pats « autorius, menkos int< 
komybėn už nelegalinį išdavi- Hgencijos žmogus, kuris nori

KANKINO, lapkr. 29. — 
Pasiuntusi pagelbos reikala
vimų T. Sųjungai ir visoms 
pasirašusioms Kelloggo neka- 
riavimo sutarti valstybėms Ki
nijos valdžia pasiuntė'aštraus 
turinio notų ir Maskvai. Pa
davusi taikai pasiųlymus, Ki
nijos valdžia pareiškia, kad 
jei Maskva pasiųlymus atme- 
sianti, tas turi reikšti karų ir 
Kinija kariaus.

Kinijos Maskvai pasiųlymai 
yra tie:

1. Sudaryti iš sovietų ir ki
niečių komisija ir jai pavesti 
ištirti visu Mandžiurijos pa
sieniu padėtį. Komisijos prie
šaky turi būt mėfttfalės vals
tybės atstovas.

2. Abi pusės savo kariuo
menes nuo pasienio atšaukia 
per 30 mailių ir laukia komi
sijos išsprendimo.

Kinija pareiškia, jei Mas-' j
kva šiuos pasiųlymus pripa
žins, tas reikš, kad ji linkusi 
taikon. Jei jie, tad bus aiškių 
kad bolševikai bus linkę ka
riauti.

BERLYNAS, lapkr. 30. — 
Čia aplink Koeslinerstrasse y- 
ra svarbiausias vokiečių ko
munistų centras. Pastaraisiais 
laikais daugelis jų atsisako 
mokėti nuomas namų savinin
kams. Ne dėlto, kad jie netu
rėtų iško, bet dėl to, kad jų 
vadai juos įtikina, jog namai 
turi prigulėti darbininkams ir 
neužilgo Vokietijoj būsianti i- 
vesta sovietų valdžia.

VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ 
SU KOMUNISTAIS KOVA

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Rytinėj miesto daly puskari- 
nė socfalisfrų organigarija-tn-
rėjo paradų gatvėmis. Į vie
nos smuklės išėję komunistai 
socialistus užpuolė. Kilo kru
vina kova.

Nuvykusi policija kovojan
čius apmalšino. Virš 29 su
žeista ir 40 areštuota.

UŽDARYTAS ATĖNŲ 
UNIVERSITETAS

PRISIGROBĖ JAVŲ, DA
BAR GROBS MĖSĄ

MASKVA, lapkr. 30. — 
.Jaunų komunistų organizaci
jos būriai, kurie valdžiai gel- 
bėjo iš valstiečiu atimti javų 
grūdus, valdžios įgalioti leis
tis per sodžius ir iš ten vald
žiai pristatyti mėsos, ko šian
die trūksta miestų darbinin
kams.

Valdžia nori, kad iš valstie
čių būtų surinkta mažiausia 
450,000 tonų mėsos.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 
30. — Valdžios parėdymu dėl 
studentų riaušių penkioms die 
noms uždarytas vietos unive
rsitetas.

NUBAUSTA DAUGIAU 
ARABŲ

HAIFA, Palestina, lapkr. 
29. — Už žydų žudymų 9 ara
bai daugiau nubausti miriop. 
Kitu du nubaustu po 15 me
tų kalėjimo.

PASKIRTAS NUNCIJUS 
AIRIJAI

KAS-GI KITAS BUS 
IŠRINKTAS

VATIKANO MIESTAS, la
pkr. 29. — Tituliarį Tiana. ar
kivyskupų P. Robinson Šven
tasis Tėvas paskyrė nuncijum 
Airijai.

MEXIC0 CITY, lapkr. 39. 
— Meksikos kongreso komisi
ja. baigus paduotų balsų ren
kant prezidentų apskaičiavi
mus.

Atradus; 1,825,761 už Ru- 
bio, 110,279 už Vasconcelos.

ŽMONĖS APLEIDŽIA UG- 
NEKALNIO APYLINKES

NUSKENDO TRYS MER
GAITES

Nadja's turbo-elektrinis garlaivis “Santa Clara” Ca-, nėjimų sienai pereiti leidimų j reikalauti cenzo iš kitų, 
ntden, N. J., dokuose Jis plaukios tarpe Peru ir Chile ir piasų. Revizijų, kuri tęsėsi greičiausiai jo neturėdamas, 

NEW YORK lapkr 29 — Panaifl°s pakasu. , visų mėnesį, pravedė guber-, ^t ir pati švietimo ministeri-
Prp.id.nt Am„ "a“'"'0’ SVetimiiali’l g riaus > ’

, PRIEŠINAS IŠLAIDŲ referentas p. Gailius ir pasų Laikraštis mano, kad t«eGarlaiviu President Roosevelt 
iš Rusijos parvežti 75 atftėri- 
koniškų kareivių lavonai. Bu
vusio didžiojo karo laiktt jiė 
žuvę Rusijos šiauriuose. CHICAGOJ

MAŽINIMUI skyriaus vedėjas p. Taleikis. I juokingi aplinkraščiai, susiau-
------------ Revizija konstatavo, kad 1926; rin$ privatiškų mokyklų tėK

Cook apskrities įvairių ofi- metais neteisėtai buvo išduo- S€S’ ! pasaulį pateko tik pėY 
sų viršininkai priešinas išlai- tas 61 vidaus pasas, 1927 me- nesusipratimų ir, kad nekoi 

j Dejonės Dienoje Chicagų ir das mažinti, kad tuo būdu da- tais — 70 vidaus pasų, 1928 promituotų pačios ministfcrf- 
apylžnkeg palietė didelis šai- lį tarnautojų ir darbininkų pa- m. net — 445. 1929 m. iki re- i°s> tučtuojau bus atšaukti, 
tis. Kai-kur būta kelių laips- liuosuoti iš darbo ir sutaupyti vizijos neteisėtai — 83 pasai. I’ats toks faktas įvertintas

NEGALI PULTI NAMŲ 
BE “YVARANTd”

.........
— Federalis teisėjas Mobil- . L . . ». į. . ’ ug pnsnfeo; siaučia pūgos. \
rough vienojebyloj, isnprefl-1 C!hica)?oj vra d
dė,.k»d prohib.c.nia, agebtą Hų .W»jn8 's«W5lan,» jie daug' 
be teismo waranto ” nėgali įon*|a '
ineiti i privatinius naittttS ir ,
atlikti kratų, kadir žinotų^ kad ' ; pbattudu" b 1 
tuose namuose svaigalai

’ _________ •, f Praeitų ’trečiadienį netikė-
MOKESČIAI SVETIM

ŠALIAMS

Suimta du plėšikai

Be to, yra išduota" daug lei- daugiau negu atentatas prieš 
dimų sienai peržengti, ir vi- privatines mokyklas ir mažu* 
sai eilei atvejų trūksta patei- mas- Vyr. “I. Št.” redaktO-

Du kaukuoti negrai plėšikai sinttnfi« <W™™<>»»II. aulig ku- i ™s«•’« straipsny r.,kalau- 
nakfia išdaužė į turtuolio \V. riais *«"> >ie ^uoti. Kude kad, je. švietimo minis^.
J. Pancoe namus, Higbland ■ b"™5’ 7 .aPbnkraa&,

'Park. Namiškius pažadino it rt™ ” Bud"™’ svetimšaliu, ineaiĮuliaotą, žydai mestą į sa- 
pagrobė apie 15,000 dolerių ,lažl,ai važinėdavo, neturė- Į» ™»« totas tartas, M*g|
vertės brangenvbiu i damas jokių dokumentų, į Vo. ! bendrų darbų visas mnciata

.jrertis biangenybtų. sa„„ aias jėgas, pradėtų daryta*I
tai bvla nutraukta detektivu ™ Ų V8 hj SU8e"|M 8«™J> t™™ atlikdavo už su vyriausybe, nes, anot MJ ktI’ 8uimtl lr b'aa^ay’^« at-|jį vi8ŪS ^ikalus. Be to, jis kova eina l1-ž jų RvMičfcdshis 

“R.”leitenantui Carroll, trims de- 
tektivams ir keturiems kitie-

rastos.

AVASHINGTON, laptor. 30. žmonėms. Jie buvo kalti-, “Caf.e and Martin Pie Co.” 
— Darbo departamentas išfce-11®111! nž advokato Granady, o^ge suskaldytas “seifas” ir 
lia sumanymų mokesčius Už- npgro» nužudymų 1928 metais ])ag.ro|lta ig,0()0 dolerių, 
dėti visiems tiems kanadiė-1 *Pr'ma,'y ’ rinkimuose. i _ - -
čiams ir meksikiečiams, kurie' Bylos pradžioje pasirodė,' cvpmtaq viftac
Am. J. Valstybėse dirba, gi kfld valstybės kaltintojas ne
savo šalyse gyvena kasdien beturi atatinkamų liudininkų,
pereidami sienas.

SUDEGE PENKI GAR
LAIVIAI

tad teisėjas pareikalavo bylų JERUZALE. Jo Eksce-

jiąnaikinti.
atlikta.

Kas pagaliau ir

BOSTON, Mass., lapkr. 30. 
— Nantaskete prieplaukų pa-, 
lietė gaisras. Sunaikinta pen-

ti.
Kaltinamieji tad priliuosuo-

lencija arkivyskupas L. Mar
tin, apaštalinis delegatas Pe
rsijai lanko šventusias vietas.

ATVYKS J J. VALSTYBES

Nušovė plėšiką j MEXIC0 CITY) lapkr. 30.

,. , . . . . ,T -Trys plėšikai užpuolė S. S. _ Tomis dienomis į Am. J.
^2* .Zi‘° "»"»». M®;N«. St. Lonis Valstybes žada išvykti busi-

avė. Piktadariai apiplėšė jo mas Meksikos prezidentas Ru-tasket Beach Steamboat kom
panijai.

PERMAŽAI VONIŲ

žmonų ir dukterį. Kada jie iš
ėjo kieman su grobiu, Zito pa
griebė revolverį ir paleido ke- 

' lėtų šūvių. Vienų plėšikų pa-
PULLMAN, Wa,h., lapkr. —

30. — Apskaičiuota, šioj šaly 
kiekvienam septintam žmogui 
išpuola automobilius. Gi vo
nių namuose — kiekvienam 
dvidešimtam.

UŽDARYTA 12 BANKŲ

OKLAHOMA CITY, lapkr. 
30. — Mirus trylikos' bankų 
direktoriui McCanley, kurs 
tas bankas vedė, dvylika ba
nkų uždaryta. Atrandamu tru
kumų.

bio.

ATSISTATYDINO JAPO
NIJOS MINISTERIS

TOKYO, lapkr. 30. - Iš mi- 
nisterių kabineto išėjo švieti
mo ministeris Ichida Kobashi.

SUSIRENKA KONGRESAS

Naujas paštos butas 
Waukegane

Praneša, kad federalė val
džia planuoja AVaukegane sta
tyti naujų pastos butų.

AYASHINGTON, lapkr. 30.
Atlikęs visą eilę plėšimą H Ateinantį pirmadienį at,-
Suimto. John Konopka, 27 į ,1’,ronla’ Wr»’“>si» Kongre- 

m., 4539 Nn. Troy gat. Jis 80 
prisipažino prie visos eilės at
liktų plėšimų ir išdavė kitu du 
savo sėbru, kurie taipat su
imti.

palikdavo jam pasirašytus įsitikinimus 
blankus, kuriuos naudojo sa
vo nuožiūra paliktieji valdini
nkai. Kude sūnus dar prješ 
revizijų pabėgęs į užsienius.

SUSIDAUŽĖ DIDŽIAU
SIAS ORLAIVIS ~

------------------- į ROOSEVELT FIELD,
PILSUDSKIS SUTEIKSIĄS r., lapkr. 28. — Didelis kėta-

VILNIAUS KRAŠTUI rių motorų keleivinis Fokker 
AUTONOMIJĄ? orlaivis (ėroplanas) vakar su-

------------- lūžo Jamaica bulvarde, iiž -po-
Ryga. XI-9 (Elta). Atsila- sės mailės nuo čia. Orlairkl 

ūkusieji Vilniuj pasakoja, kad skrido tik vairininkas ir m&-
ten vis dėlto eina gandai apie 
kažin kokius Pilsudskio pla
nus Vilniaus krašto atžvilgiu. 
Pilsudskis neva nusistatęs nuo 
Naujų Metų suteikti Vilniaus 
kraštui plačių autonomijų ku-

chanikas. Abudu sužeisto. 
Nuostolių tai daug atliMs*

Pats orlaivis buvo vertės apie 
100,000 dolerių. Skrindant vid 
no šono motorai sustojo vai
kę. Tad mašina pasviro ant

ri apimtų Vilnių, Gardinu, j šono ir ėmė pulti žemyn. Pa» 
Baltstogę, Lietuvos Brastų ir sviręs sparnas nukirto kelis
Naugarduku. Žymesnėms vie
toms užimti, esu, manoma 
kviesti vietos lietuviai. “Vy
tis,” kurį šiuo metu redaguo
ja emigrantas Ambrozevičius, 
turėtų virsti autonominiu or
ganu ir eiti ne kartų per dvi 
savaites, bet kas savaitę.

telegrafo stulpus, po to 
vertė vienų kaminų, nuplėšė 
kelių namų stogus, pfu- 
galiau į vienų namų stogų įsi- 
trenkė ir užsiliepsnojo. Namai 
sudegė ir keli kiti nukentėjai

GVATEMALA CITY, lap
kr. 30. — Santa Maria ugne- 
kalnio apylinkes gyventojai a- 
pleidžia. Yra baimės, kari ug- 
nckalnis išnaujo pradės Verž
tis.

AUGUSTA, Me., lapkr. 30. 
— Two Mile upely įlužus plo
nam ledui nuskendo trys me
rgaitės 8, 6 ir 5 metų — Al
berta, Irene ir Beatriče Par- 
lio.

7 GAISRE ŽUVO

ATAMI, Japonija, lapkr. 
39. — Iš vieno garadžiaus ki
lęs gaisras sunaikino apie 100 
butų. Septyni žmonės žavb,

Vakar anksti ryte Boston 
krautuvėje ties State gat. iš
daužtas lango stiklas ir iš
grobta kailiniai vertės 280 do- 
Ifrių-

Brolio misionieriaus dei
mantinis jubiliejus

PORT VTCTORIA, Seycbe- 
ilos Salos. — Brolis Heriber- 
ty, Maristas, minėjo deiman
tinį jubiliejų. Jis yra 60 me
tų išbuvęs vienuoliu ir 45 me
tus be pertraukos darbuojas 
misijų dirroje.

DIDELE KOMUNISTU 
BYLA

Kariuomenės teismo proku
ratūra šiuo laiku nagrinėja 
didelę Panevėžio komunistų 
bylų. Tardymas dar tebeveda
mas. Kaltinamų iš viso yra 
apie 42 žmonės. . “R.”

PLATINKITE "DRAUGĄ*

CHICAGO IR APYLDfc 
į KĖS. Saulėta; ryte labai Šal
ta; ĮKipiet temperatūra kįla. 
Vakar 8.GO ryte buvo Ii laips
nis aukščiau O.

- —'-"i
PINIGŲ KURSAS

APLANKE KALĖJIMĄ
Buvęs Respublikos prezide

ntas Aleksandras Stulginskis 
aplankė sunkiųjų darbų kalė
jime p.p. Mikšį ir dr. E. Drau

geli.

Lietuvos 109 litų nr< $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4B7 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
ftveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23M

13.98
5.23
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v&L po piet

sugalvos geriausius planus taikai vykdinti,; 
tačiau kol kas dar taikos nėra. Tai vienur, 
tai kitur iškįla karai; ginklavimųsis visose 
valstybėse eina visu smarkumu, tarptautinių GIMTA KALBA PASILIKS niekiausias gyventojų suskai-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAl

nesutikimų daugybė.
Kam nežinoma, kad ir šiandien eina ka

ras Kinijos — Rusijos pasieniais. Kinija 
šaukiasi pasaulio, kad jų gelbėtų nuo užpuo-

1V30 M. CENZE.' tymas, 30 dienų paskirta cen
zui sudaryti. Tas bus galima

DRAUGAS
LITHUANIAN UAn.Y FRIEND

PubltHked Daily, Ezoapt Bunda? 
SUB8CRIPTION8 Ona Year — t*. M. Blz Monto- 

«S.5«. Tbraa Montka — II. M. Ona Moatb — 7«e
Murope — One Taar - >7 Blz Montka — !*■*'

’upy — t»o
adrartlslnf to “DRAUGIAS” brlnca best rasutta 
Adrertlslng rate* on application.

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
L. R. K. S. A. VALDYBOS NOMINACIJA.
i

Foreign Language lnfor- atlikti tik su pagelba daug iv 
mution Service vėl sėkmingai įvairiausių naujų mašinų Cen- 

likų bolševikų, kurie dešimtimis tūkstančių Į baigė kovų, kad 1930 m. įzo Biure. Tos mašinos pada- 
žnionių žudo ir visų tų kraštų į baisų vargų, cenze bus palikta gimtoji kai- (liną kortelės sulig* metų, ly- 
įtraukia. Bet niekas nekreipia dėmesio Į ten ba. . ties, rasės ir t. t. Jos pada-
esamų padėtį. Ir atskiros valstybės ir net pa- Įygg U1 cenzo Patariamas «> net 123,000 kortelų į die- 
ti Tautų Sąjunga pasidaro bejėgė. Nei nemė- Kolnitetas norėjo įvesti kelis il
ginama sudrausti užpuolikas, kuris žmonių naujus klausinius cenze ir no- Pirmu kartu bus renkama 

rėjo neskaityti gimtos žmonių skačius namų savininkų, 
kalbos. Į Paprastas asmuo turės atsa-

Sulig to plano, visi svetini- kyti į 30 klausmų, o papras- 
taučiai Anrerikoje butų klasi- tos ūkės šeimynos turės atsa- 
fikuojami sulig gimimo ša- kyti į suvirš 240 šeimyniškų 
lies. Turėtume skaičių sve- klausimų. Paprasti klausimai 
timtaučių, atvykusių iš Vokie- inims užrašymų gyvenimo 
tijos, Lenkijos, Lietuvos ir iš vietos, gyventojų vardų, ain- 
kitų šalių, bet neturėtume ti-'.žiaus šeimyniškų santykių, as-

.. , . . „ . ...... ... . kro skaičiaus apie vokiečius,' meniškų aprašymų, mokslų,New Yorko biržoje veikia keli šimtai me- , , ,. . . • , . , • . ,,, . „ , . . , .. . , o.,_ ... . lenkus, lietuvius, italus ir ki- gimimo vietų, gimtų kalbų,klenų (brokeriu), neskaitant 1,325 tikrųjų ... , , v ... „ . , tas tautas sięje salyje, nes.pilietybe, užsiėmimų, pramo-

kraujų lieja ir pasaulio ramybę ardo. Jei į 
tokius dalykus nekreipiama domėsis, tai ko- 
kiu-gi keliu manoma prieiti prie taikos ir 
kųgi reiškia tos visos taikos konferencijos, 
garsios kalbos apie nusiginklavimus ir t. t. 
lei nepajėgiama teigiamai išspręsti mažesnio 
konflikto, kas bus kai iškils didesnis?

MHKLERIAMS TIKROJI PIUTIS.

biržos narių. Mekleriai spekuliantams patar- 
Dabar kuopose eina nominacija į L. R. liauja. Už tai jie paima riebų sau atlygini- 

K. 8. A. centro valdybų. Iš nominuotųjų as- mų.
menų savo laiku bus renkama valdyba. Tat 
svarbu, kad. kuopos kandidatais į 
pastatytij tinkamus žmones, iš kurių
rinkdami valdymų, turėtų gerų pasirinkimų. , žmonių, kurie leidosi į pavojingas spekulia- 

Mūsų Susiv ienymas šiandien yra didžiau- ei jas, tikėdamies greitai praturtėti.
Štai mekleriams atlyginimas už jų

VALAKIŠKI RIEŠUTAI (WALNUT) ŲŽDBBAJJ5.

vokietis imigrantas, gimęs nę, darbų ir t. t.
Čekoslovakijoj, būtų skaito-i Agrikultūriški klausimai pietiiife Kalifornijos valakiškų riešutų (»ahmt) aiiginto- 
mas kaipo čekas ar slovakas; daug sunkesni, nes inims įvai- « stangos “tškilmžse- patirta, kad Šįmet valakiškų riešutų

mas franeuzu ir tt. Taipgi ne- ]yje, nuo didžiausios korpora-
sia fratemalė organizacija, kuri turi keliolikų 
tūkstančių narių, o ižde milijonų dolerių. Ve- tarnavimus”, 
dėjai privalo būti ne šiaip jau berniokai, bet
tikri ekspertai finansininkai ir patyrę admi- 
Histratoriai, nuo kurių daug priklauso orga- 
nįzacijos augimas ir jos turto tinkamas in- 
vestininias ir jo apsauga.

Buvo laikai, kada mes neturėjome tokioms 
atsakom ingėms vietoms tinkamų žmonių.
Šiandien jų turime. Ne tik sekretorių, bet ir 
pirmininkų' galime išsirinkti tokį, kuris Sus-

turėtume jokių informacijų cįjOs iki mažiausios krautu- Mokytojas Chou men K’o skerdynės. Tarp kitų žuvo 
pa' apie mažesnes tautas, kaip Vės, mažose vietose, bus pažy- gyveno tais laikais, kada kai- ir m’irionįerius kun. DellųoUck 

slovėnus, croatus, žydus ir mėtas cenze. Kiekvienas ve- kuriose Kinijos dalyse sekė pranciškonas. Kuųųe visi ka-
Už parduotų vienų šimtų serų vertės kitas tautas. Cenzas neminėtų teranas ir-gi bus. pažymėtas su žiauriausi katalikų persekio- talikų triobėsiųi sudeginti.

oO centų ligi 1 dolerio jiems tenka 3 dole- įvairių tautinių grupių, ku- faktais apie tarnybų. Pirmų tonai Nežiūrint to, jam pavyk Miskttjįeriaus Belbroucli at-
riai atlyginimo. r;Os neturi savo politinės te- kartų darbo ir nedarbo stotis davo piktadarių žiaurybių minčiai ten pastatyta jo stovy

išsisukti. ila.. Lr štai šįmetį sale tos sto-
Tais laikais visur buvo ne- vytos nužudytas vyskupas 

žymus misionierių skaičiusį.-J®118 -F1111 ten rožančių kal- 
Tad kada sakomas mokytojas bant.
įkūrė sodybų, jis pats savo

Jiems atlyginimas vienam šimtui’par- rįtorijos. “Šalis” ir “tauta” tikos bus renkamos, 
duotų šėrų pakįla ligi 23 dol., kada vieno būh} buv? jygūs Js trijų VQ1 y £ j g

Šero vertė yra nuo 100 ligi 200 dolerių. Už kiečių, gimusių Austrijoj, Len 
brangesnius Šerus imama daugiau. kijoj ir Čekoslovakijoj, vienas I

Jei į dienų parduodama 1,000,000 šėrų, būtų buvę; skaitoina« austru, 
mekleriams tenka apie 1,200,000 dolerių. kitas _  lenku, trečias ee-

KINIE6IUI KATALIKUI 
PAMINKLAS.

tautiečiams pagonims sakė — Jutų paukštis Albatro-mo vairų visais žvilgsniais tinkamai galėt Praeitų mėnesį vienų diena parduota, n., irt™, dnvnku u# ......laidyti. Narių pareiga ir fcalsuo- 16,5«W tad .nakleriūn.sb^ apiijL' „Lr Jiesiai'A 1- S X' - a?' U " 'U **» «*»>» Į'“į«»s 36 “varus, .par-u
T ...... .t enn I.. I’ 5dai, ukiamiečtai A kitos gi u- žudytas Icango (Schang) a- pastatydino nedidelę Koplyčių nai pusšešto metro ilgio.

•pės butų skaitomos rusais, paštalinis vikaras kinietis vys įr namus keliaujančių per ten;
kūpąs T. Jans. Paskutiniu jo uiisionierių patogumams. Kokį 

Foreign Language Ink-rma- vyskupavimo darbu buvo pas- iaįkų toj koplyčioj jis kas
-t-l, r • v , . v . .... , . . -i , -i i • i i • v • t rion Service tikėjp, kad daug tatyti paminklų mirusiam sekmadienį veždavo pamaldas,reikalingų ginčų, tryniniųsi, uzsivarinėjimų ir puola, tai vėl kįla, kai kad ir siomis die- , - .. .iZiuk . . v . . , , , . 1 F’ 4 1 1 ’ 1 ’ svarbiau yra žinoti, kiek čekų, pirm metų uoliam katekiz-1 Einant jam 60 metus am-

(kateebistui) žįaus, persekiotojai pagaliau

•į ’ ™
ti už tokįus ^asmenis, kurie, jų nusimanymu, 
yTa tinkamiausi: organizacijos vedime turi 
pūty rimo, o beta ir akademinio mokslo. 

Mūsų Susivienyme šiandien yra daug be-

6,500,000 dolerių.
Ka<la biržoje iškila panika ir šėrai at- ienkais, vokiečiais ir t. t 

pinga, ir daugelis meklerių turi nemažus 
nuostolius. Bet kada Šerams kainos tai

— Italijos miestas Veaecija 
via pastatytas ant 80 salų ir 
turi 150 viešų tiltų.

su tuo surištų bereikalingų išlaidų. Tokie da- nomig butą, mekleriai susižeria daug pinigo. . , , . v / , . . . ..... . . • .... . ,, , . lenkų, vokiečių, lietuviu, italų mo moxyto,jui (1lykai kliudo organizacijos augulių, jų smug- t Patartina su tokiais “ponais” būti at- • , •. , A , • i 7 i........... eii „ , . . v , . 1 . Jr bitų tautų, negu kiek J. kiniečiui Cliou medo. Berods visiems yra aišku, kad jau atėjo sargiems. \ v , + u- • • * rmen K’o. Šis
A. Valstybių gyventojų, girnų nepaprastas katalikas moky-

suėmė ir ilgus mėnesius kaž 
kur uždaryto laikė. Apkaustėlaikas atstatyti vienybe. O tų padarvti bus _______ . - . . .... T ..... ^ . . . ..... ii« , ... . | v . . -ii • • a • šių Čekoslovakijoj, Lenkijoj, tojus he kitko i kure* kutui i- -jĮ ^rundiniuis budu murino.galima tik tuomet, kuomet organizacijos pi ie-i Latvios užsienių reikalu ministeris p. ir , • . Tx ... . .... , . C(. ' , . mmu maunu,

šaky bū8 purtutyti vioais atžvilgiais tinkami Balo,lis pareiškė, kad broliška savo krauju ' ,r 1 all«; &iao t ang, kurs |Svilin„ jal„ kum), retkarfiaL,
žmones, kuriems ne savi asmeniški reikalai Lietuva užima kiek ypatingu padėtį, nes joj - 01 »B",zae‘3a ne tlk las» ‘Isamnu virto dailiu im...iie. .d„r oran pakabindavo pririšt,
rūpės, bet organizacijos gerovė ir jos ateitis.

TAIKOS VYKDYMAS.

Cenzo direktoriui p. Steuart liu. už rankų nykščių. Reikaląvo,

miestely. Vyskupas Jans pas- sios sveikatos jį paliuosavo.Pasaulis yra ištroškęs taikos, bet prie jos krečių rezultatų susiartinimo prasme. Kalbė-
vis dar negali prieiti. Susikūrė Tautų Sųjun- į damas apie kitus Latvijos kaimynus, Balodis . pan i ^mi a. *a tatytų dailų paminklų liepos Neužilgo jis mirė. lai į'?ko

pažymėjo, kad Latvija padariusi visa, kas * U 16 ik^ 1929 nu, atidengė. Pra- 1842 m.
jos jėgose, kad prieitų prie konkrečių rezul- Ateinančiame balandžio 6jus porai menesių piktuliu- Jo įkuitani miestely 1898 

mėn. bus daromas smulkme- riai jį nužudė. .metais atnaujintos katalikų

ga, veikia Pasaulinis Teismas (Worid 
Caurt), daroma nusiginklavimo konferenci
jos, skiriama didelis dovanos tiems, kurie latų

—- Pietinėj Amerikoj, Ama- 
JKmės upėje yra 670 žuvų rū
šių.

— Netoli Londono, lfampto- 
no Couit darže, yra daugiau 
kaip pusė milijono augalų.

yisaine pasaulyje yra apie 
46 tūkstą»čius visokių laišku 
ženklių.

— Užaugusi vidutinio didu
mo žmogų spaudžia jį apsup
tas 13 tūkstančių kilogramų 
(260 centnerių) oras.U',

—- Drambliai kasdien gan 
suėsti 150 — 200 svarų šieno.

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyveninio.

(Tųsa)
SEL. Tikrai jis toks? Taip, taip! Jūs 

tur būt labai gerai pažįstate ponų minis- 
terjf

MICH. Jis kiekvienam žingsny pasi
tiki savo tarnais, aš jį kaip “zeet pa
žįstu. Ir, jei norite, tai jums plačiai apie 
jį papasakosiu.

SEL. Tikiu, tikiu! Bet aš nesu labai
• "t ■ '

žingeidus! žiūrėkit, ponas Michel’iu. Ma
no pagrindinė* taisyklė: elkis teisingai, 
nesibijok nieko!

MICH. Gražiai pasakyta!
SEL. Na, tai toliau! Tęskite toliau! 

Taigi, jūs sakote, kad gerasis ponas tru
putį savotiškas?

MICH. Jis yra keistas, liet geras. Jo

. širdis brangesnė už auksų.
SEL. Jis yra turtingas, našlys, malo

nus vyras ir gražiausiam savo amžy. Ti
kėkit man: jis myli moteris.

MICH. Jis turi jausmingų širdį.
SEL. (gardžiai juokiasi). Cha, cha, 

cha? Vadinasi, jis truputi įsimylėjęs, ar 
ne tiesa ? ,

MICH. Teesie taip; bet jau jis per 
šitų punktų...

SEL. Suprantu, suprantu, ponas Mi- 
chel’i! Jūs esat kuklus ir mokate tylėti. 
Aš, mat, kuo geriausiu tikslu klausinėju 
apie pasaulį; nes aš esu tikras, kad jam 
pasaulis teikia garbės.

MICH. Taip! Klausykit! Vjenaiu 
mieste jis ieško buto.

SEL. Buto? Kain?
MICH. Taigi, ot aš ir noriu tai iš

gauti. Bet jūs niekam nieko apie tai nė 
pusės žodžio, girdite?

SEL. Saugok Dieve!
MICH. Jaunystėj jis buvo tikras ga

lantas.
SEL. Ir jūs manote, kad jis dabar

dar savo meilužę..
MICH. Kaip tik ne, bet...
SEL. Teesie sau, kas nori! Bet jūs,

jokio skirtumo tarp mūsų nėra! Aš la- , ri būtį gerų* su dalyku.

kaip ištikimas savo garbingo pono t ar- danga leidžtosi.) 
ans, privalote krikščioniškų rankų jam 

* paduoti, — padėt pergalėti savo silpnybę.
Ir ar negalima būtų jam slaptai padėti.’
Del ko ne, ponas Michel’i? Aš neapken
čiu blogų kalbų. Kaip mirties saugojuos 
to, kas panašu į blogų šmeižtų. Visuomet 
reikia tik gera inųstvti apie savo gera
darius. Na, na! Mudu dar vėl pasimaty
sime, ponas Michel’i. Bet ar maJi 
atleisit, kad aš taip jus sutikau? Ar taip?

bai teisingai jus to prašau, ponas Miclie- 
l’i (Jiems taip besikomplimentuojant, už-

II. VEIKSMAS.
Pirma Scena.

Sėdi Narbonne’as ir Selicour’as. 
NARBONNE’AS. Ar mudu, jau pa- 

galau, esava vienudu?
SELICOUR’AS. (Neramus). Taip! 
NARJB. Man labai svarbus šis pa

sikalbėjimas. Aš jau esu labai geros nuo
monės apie jus, ponas Selicour’ai, ir esu 
tikras, kad ji dar labiau padidės, kol

Iš tikro! Aš vis dar raustu dėl to! (Pa- 1 mudu atsiskirsiva. Taigi — prie daly
duoda jam rankų).

MICH. (Dvejoja). Tik jau ne, tik ne,
ku. | šalį klaidingų kuklumų. Kalba, kad 
jūs esate gerai aphipažinn su diplemuti-

ponas Selicour’ai! Aš pažįstu savo tar- i ja ir tarptautine teise?
nybų ir moku padoriai elgtis.

SEL. Be jokių ceremonijų! Paskai
tykit mane taiųie savo draugų! Aš to 
jus prašau, ponas Michel’i.

MICH. Niekados to nepripažinsiu: 
ar esu tik tomas.

SEL. Mano draugas! Mano draugas!

SEL. Toj srity esu daug dirbęs ir, 
gal būt, ne visai bevaisiai... Bet labai .įau 
taip žinančiu aš vienok Begalėčiau...

NARB. Gerui, gerai! Taigi pirmiau
sia paklausykite: kokių ypatybę jūs lai
kote svarbiausių geram pasiuntiniui?

SEL. (Pabrėždumas). Visu pirma tu-

NARB. Susipažinęs, — taip, l»t kaip 
visuomet privalo būti surištas didele iš
kalba.

SEL. Ir aš taip manau.
NARB. Toliau.
SEL. Svetiniam dvare, kur jis ap

sigyvena, tesistengia įsigyti kno daugiau
sia palankumo.

NARB. Taip! ftet neuustodnnųt^ savo 
vertės. Tegul j»« gina valstybės garbę, 
kuriai jis vadovauja, ir savo apsiėjimu 
togul įgyja jai pagarbų.

SEL. Kaip tik aš ir norėjau tai pa
sakyti. Tegul jis nesisiūlo ir moka apsi
mestą

NARB. Nuduoti, tnų\ bet be pasi
didžiavime.

SEL. Taip «š manau.
NARB. Tegul akyliai seka visa tai, 

kas...
SEL. (pettraukia). Visur .jis tegul 

turi akis, kad mokėtų ir slapčiausius 
dalykus pamatyti...

’ (Bus daugiau)

b'5.
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Prašau Į Mano Kampelį J ™
Prof. Kampininkas

Taigi, taigi! Alano kampe
lio maenybė taip smarkiai bak 
sletė.jo •Chicagos komunistų 
redaktoriams, kad ,jų razumas 
ant vietos supliuško ir, kaip 
pasenęs kiaušinis, jų pačių 
“tavorščiarns” neskaniai pa
kvipo.

Kai j komunistų redaktorių 
pliauškimų, buk Katalikų 
Bažnyčia buvo ir yra tamsos 
skleidėja, pažangos trukdyto
ja, pastačiau eilę klausimų ir 
paprašiau jų savo razunią 
parodyti daugelis net pačių 
jų tavorščių, kaip sakoma, 
išsižioję laukė, kada jų re
daktorių razumas manė net iš 
tribūnos išmes, o ir pačių tri
būnų j drebezgus pavers. Bet 
kaip jie nuleipo ir rankas 
nuleido kai, užuot pasididžia
vus savo vadų razuniu, pers
kaitė šitų: ('hieagos klerikalų 
‘ ‘ Drauge ’f viena s keturklesis 
‘dieviškų mokslų prapesoris’ 
sako jog religija nepriešinga 
mokslui. Alini jis visą eilę 
žmonių, kurie šj ar tų esu iš
radę. Tai yra liumbugas”.

“Tai tik šitiek mūsų komi
sarai gali? — sako dabar ta
vorščiai. — Tfu! su savo razu- 
mu.!*Jie neverti nėi pldhiAusio 
“buterbrodo” (sendvičio), jei 
tik tiek tegali “keturklasio 
prapesoriaūs ” tribūnų “ pašei- 
kyti”. O mes manėm, jog jų 
razumas net per akis varva.

iti nereikėjo nei redaktorio; 
j tų galėjo padaryti ir pats ofi- 
|so džianitorius”.

Štai, ir matot dabar, kad 
Cbieagdš komunistų redakto
riai yra didžiausi humbngie- 
riai. Už skanius “tavorščių” 
“buterbrodus”, jie jiems me
lais akis lipdo ir tuo nori pri
versti juos prieš tiesą užsi
merkti. Bet prof. Kampinin
kas sako: “tavorščiai”, kurie j 
skanius “sendvičius” savo 
huinbugieriains nešat, neužsi- 
merkit. Kas galite, pasiskaity 
kitę knygas “The Catholic

los laikas. Todėl kviečiu jusi$3.00: K; Dubyse; $1.50: O. 
visus pasinauduoti Dievo žo-' Rudienė, Šalkauskas. Po $1.00 

ais, kuriuos skelbs misio
nierius ir Dievo malonėmis,

ANKSCIAUS AR VĖLIAUS

Laikas Paliudys irTamsos dažinosite
Kad visuomet geriau apsimoka pirkliauti pil

nai atsakančiose krautuvėse.

TODĖL PIRKITE SAU

MAJEST
AR KITOKĮ RADIO

Iš Atsakomingiausių Lietuvių

Jurgutienė, Paulauskienė, La
pinskienė, O. Alinskienė, Bu- 

kurias įsigysite dalyvaujant jdrienė, O. Kudlienė, L. Kaspa- 
pamaldose ir einant šv. Sakra rienė, V. Lenkauskienė, AI. 
mentų. Kundrotienė, K. Serbentienė,

.Jūsų klebonas Juočys, P. Geimžauskienė,
Kun. Kaz. Bičkauskas. S. Laurynas, J. Laurynas, Ras 

tutis, Vilkunienė, J. Raduski 
Danius, C. Paulauskas, S. 
Tomkums, J. Oželis, AI. Pus
čius, J. Butrimienė, Merkelie
nė, Juodis, dviejų pavardžių 
negalima išskaityt, J. Raduski. 
Smulkių $3.25. Viso $47.25.

PITTSBURGH, PA.
Misijos.

Lapkričio 24 d. pas mus bai
gėsi kunigų Marijonų laiko
mos misijos. Nežinau, ar gali 
geriau pasisekti misijos, kaip 
jos pasisekė pas mus. Per vi
sas misijas dalyvavo daugybė 

Church and AVorld Progress žmonių.AIisijonieriai dirbo iš-

BRIGHTON PARK: $5.00 
— Kun. Vaitukaitis; $3.00: Bi
tautienė; $2.00: Katkąuskas, 
Nevelytė. Po $1.00: J. Šatienė, 
Žukienė, A. Čapas, A. Sande- 
res, J. Bložys, N. N., N. N., J. 
Laukincikė, Čepienė, Švenčic- 
kienė, A. Samoška, E. Pautie- 

*nė, K. Simonavičienė, J. Pik-
_______ . . Jčiunienė, V. Kelpas, J. Rama-

Kn,l i,- musų laikais Sim-1 1)ieve> P^tok misijonie-,ila> SI. 
tiri ištikimų Katalikų Bažny-1™“™ vaisingai darbuotis ir Bar;Cius s,mllkiy $L3+ viso 
Hai sūnų dedasi prie progre-iklt0Be Amerikos lietuvių kolo- $3234
so, garsėja nepaprastais ižra- ni>e> rtiPrinti fr «W™»-
iiimais, nereikia nei rašyti. Vi- ir 0 n™ln5 «‘™nnin-

gai pildyti savo pasiryžimus.
Dalyvavęs.

arba “Wliat Catholics liave 
Done for Sciences” (Galima

sijuosę, pamokslus sakė be 
galo gražius ir turtingais.

gauti ( hiėagoj pas Benziger Kiek nusikaltusių surado sau 
Bros.). I ada, jei tyčiomis ne- pas Dievą. pasigailėjimą, kiek 
užsimerksit, pamatysit, kokie svyruojančių sustiprėjo savo 
lnnnbugieriai jus “šviečia”. įtikėjime.

si žino.
1911 m. Belgijos Karališkoji 

Akademija teikė didėles do
vanas už įvairius mokslus. 
Džiurėje buvo daugiausia ne
katalikai mokslininkai, o do
vanos betgi daugumoje pripa
žinta katalikams mokslinin
kams. Penkiametinė dovana 
už (Socialinį Mokslą pripažin-

PRIVAČIAI CHICAGOJE: 
$100.00: Lietuvių Moterų

VVEST PULLMAN, ILL
Labdariu bunco.

Kliubas; $50.00 J. Elias; $30.00 
! Šv. Jurgio par. mokiniai; 
$25.00 S. L. A. 208 Aloterų 
kuopa per p. Kirienę; Lietu
vių Ratelis; $20.00: Min. Balu-

Alūsų Labdarybės 10 kp. irj^s> kun. Deksnis; $15.00: V. j
vėl rengia
1 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėj, 12227 So. Eme- 

ta jėzuitui kun. Vermeersch;'ld ave. Pražomi visi atsį.
dešimtmetinė dovana už filo
sofinį moksli,

, l

Krautuvių Chicagoje

Peoples Furniture Kompanijos Krautuves būdamos Didžiausios ra
dio ir kitokių namam reikmenų krautuvės netik tarpe Lietuvių, 
bet ir visoje pietų vakarinėje miesto dalyje yra pilnai autorizuotos 
pardavinėti Majestic ir kitokius radios. - Didesnis pasirinkimas, 
geresnis patarnavimas, prieinamesnį išmokėjimo budai, ir ilgesnė 
gvarancija galima rasti tik šiose krautuvėse.

“bunco” gruodžio P-Insodai; $10.00: Roselando 
Labdarių ir Šv. Onos dr-jos; 
p. Kiras, $5.(K): E. Klimavi-j 
čienė, Dr. A. Davidonis, Še- { 
inetulskis, kun. A. Kruša; 
$3.60 “Draugo” piknike Nau
miesčio elioras per Stankunie- i

lankyti. Būsite patenkinti. Pa
są jau imi u- ni.g;.įte ko nei nesapnavote, 

šiam kard.AIereier’iui; dešimt iko „eturvjot, nesitikėjot, lai
mėsite ko nei nesapnuote.metinė dovona už filosofiją 

pripažinta kun. Delehaye.

Išvada gali būti tokia: pa-

Žodžiui “humbugas” pasaky- vęs jų akis

tys hUmbugais apsikrovę be
dieviai pirštu savo sekėjams kietu 
rodo į K. Bažnyčių, kati tik 
kaip nors nukreipus nuo sa-

LIETUVIAI AMERIKOJE

INO. HARBOR. INO,

•nę — Jasiunaitę, $2.25: kun.
Prašomi visi, katrie turi pa- Po $1.00: A. Za

ėmę tikietų, tų vakarų grųžin-1 latoris, N. N., Garuckas, P. 
ti: pinigus ir neparduotus tj.:Petkus. \ iso $345.85.

Katrie ateisite tų vakarą, 
džiaugsitės, o katrie ne, gailė- 
sitės. Ulbai bus puikus vaka
ras.

Kviečia
Komisija.

sekmadieny, gruodžio 8 d. 4 
ival. po pietų. Alisijas laikys!

Misijos.
Pirmadieny, gruodžio 2 die 

nos vakare musų bažnyčioj 
prasidės misijos ir baigsis

misijonierius kun. A. Petrau
skas, atvykęs iš Lietuvos.

Aukos Vilniaus 
Našlaičiams.

CICERO, ILL.: $50.00: i
Kun. H. Vaičiūnas, R. K. Fe-'
der. 12 .Ryrius, $5.00: kun. Al.
Švarlis, Sulgaitė H. Po $2.00:
J. Alotekaitis, K. Andrejunas,

i O. Rašinskienė, N. N. Po $1.0(1
1 r*8. Bukauskas, A. valančius,
! A. Račkauskas, Borden, A.»
’Oricaitė, P. Urba, J. Aleksiu- 
nas. A. Janušauskas, B. Kelp
ša, A. Rabačauskas, V. Bru- 
sokas, V. Vaišvilienė, O. Te- 
rebeisa. J. Vaičiūnas, J. Du-Afieli broliai ir seserys Kri-1 INDIANA HARBOR, IND.. ... ,

stuje, adventas — tai atgai- $10.00: Kun. K. Bičkauskas; Alorozitnt, . . >ry ,
bauskas, A. Mondeika, AI. Bei . 
tašienė.

Viso $136.00.
Ačiū R. K. Federacijos 12,

Kainos ant MAJESTIC RADIO yra LABAI NUŽEMINTOS,

/

LIETUVIU VALANDA PER RADIO
Šį sekmadenj gruodžio 1 d. nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų i.š sto

ties WCFL 970 kilocycles, 309.1 meters. Tik neužmirškit užsistatvti 
savo radio, o išgirsit puikų lietuvių programą, kurį duoda

J.F.Budrik,i»c.
RADIO ir MUZIKOS KRAUTUVE

3417-21 South Halsted Street .

Telefonas Boulevard 4705

skyriui už tokią auką.

PILNAS EGZAMINAS ’ 
$5.00 TIKTAI $5.00
specialistas

T«.lgi nenuelmlak.lt. bet eikit 
pae tlkr. specialistų. ne pas koki 
nepatyrėlj Tikru specialistu, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Juini kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno liegsaml- 
narlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pintu .o- Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, sa
mdymai žmogaus kenksmingumų.

Mano Katilo — Scope — Raggt 
X-Ray Roentgano Aparatas lr vi
siškas baktsrlologtžkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir Jeigu sA pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
Ir gyvumas s u gry 1 Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, ilrdlea ren mat ta
rno. klriptnų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
kia užstsenėjusla. įsikerojusia, 
ohronMka Ilga. kuri nepasidavė 
net gabiam želrnynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėte pas mana.

OR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas lžlž 

«• W. JACKSON BOULEVARn 
Arti State Oatvės 

Ofiso Valandos: Nuo lž ryto Iki 
1 po pistų. Vakarais nno I iki T 

Nedėliomis nno lt ryte Iki tf po pietų.
I> ■ —---------- ■■ Į ----X

NAUJAS MODE
LIS 91 
be tubn

NAUJAS MODE
LIS 92 
be tuby

KOMBINACIIOS 
MODELIS 
Su tūbom

$116.00 $146.00 $245.00
Lengvus išmokėjimai po $1.00 į savaitę ar daugiau, be palukų ir 
carrying charges. Didelė nuolaida už Jūsų sena muzikalį instru
mentų - Demonstracija ir įrengimas Jūsų namuose VELTUI —
KRAUTUVES ATVIROS ANTRADIENIO, KETVIRTADIENIO IR ŠEŠTADIENIO 
VAKARAIS IR NEDELDIENIAIS PAGAL SUTARTĮ. ŠAUKITE HEMLOCK 8400.

2536-40 West 63rd St.
1 >/2 Blodks We st of We»tem Avė.

nenuelmlak.lt
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CHICAGOJE
WEST SIDE NAUJIENOS.

X Šių metų vestuvių laikas 
HŽsįhnigia šiandienų. Prieš Pa 
dėkos dienų Aušros Vartų baž. kis iškilmingumą 
nyčioje buvo du iškilmingi 
žliubai. Abi lietuvaitės Mika
lina Lipniekaitė ir Pranciška 
Jereckaitė ištekėjo už svetim
taučių katalikų vyrų. Malonu 
kad katalikės merginos suran
da katalikus vyrus, bet gaila, 
kad lietuvaitėms sunku suras
ti lietuvius jaunikius. Kas tai 
sukliudo? Sunku akių plotu 
pasakyti. Bet, kad jaunimas 
permaža i dalyvauja savo tau
tiniame gyvenime, tai visi ma 
tome. Kas tik iš jaunųjų nuo
šaliau laikosi savo tautos dr- 
jinio gyvenimo, retai kada su
daro tautinę šeimynų. Žinoma, 
pasitaiko, kad prigulintieji ir 
prie mūsų lietuviškųjų draugi 
jų patenka i mišrų šeimynų 
skaitlių, bet visgi rodos rė
čiaus tai atsitinka!

nes vukure šliubų imant nėra 
galimybės turėti iškilmingų 
šv. Mišių. Tad katalikų dva
sios nuotaikų sudarant viso- 

lig aukš
čiausiojo laipsnio kįla tik ta
da, kada jisai būna sujungtas 
su Šv. Mišiomis. Branginki
me šv. Mišių aukų visur ir vi
suomet, nes tik ji gali padarv-

4

DRAUGAS

tų Aušros Vartų parapįjps‘almančiai dalykėlių, gailina vena Kaune. Bet staigu sune-
svetainėje rengiama Pr. Bie- 
žio paskaita, kaip šalčiams 
užėjus geriau apsaugoti savo 
ir savo šeimynų sveikatų. Bus 
dar duota įvairių kitų higie
nos naudingų nurodymų 
silankvkite visi!

RADIO ŽŽŽ

l'own of Lake. — Del Town 
of Lake salių, balių ir šokių.

gauti šių savaitę rytais ir va
karais šv. Kryžiaus par. sa
lėje.

X Jau rimtai kalbama ir 
kandidatai rašosi, — bus su-

At- kurtu Apaštalystės Maldos 
draugija prie Šv. Kryžiaus 

i bažnyčios, bu pirmu Naujų 
'Metų penktadieniu jau mano 
ima pradėti draugijos pamal
dos.

X Labd. Sų-gos 1 kp. susi-
ti mūsų gyvenimų laimingu Lapkr. 16 d. Pilipavičiaus rinkima» ivYks gruodžio 1 d.
ir tikrai iškilmingu.

. X Ryt Aušros Vintų baž
nyčioje suma su Įstatymu šv. 
Sakramento; pamokslų sako 
kun. J. Mačiulionis.

X Ryt Aušros Vartų sve
tainėje mėnesiniai susirinki
mai sekančių jlraugijų: a) 
tuojau iki sumos Kolegijos Rė
mėjų 19 kuopos; b) 1 vai. Auš 
ros Vartų moterų ir merginų; 
c) tuojau po mišparų -
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų ir d) ateinančiame trečiu- 
dįenyje — Labdariui 7 kuopos. 

X Paukščiu bazaro Rengi-

šv.išv

salėje, kur dėl uždraudimo 
neįvyko, bidius buvo rengtas 
ne Šv. Pranciškos dr-jos, bet 
Šv. Kazimiero Ak. Jiem. Dim- 
bėlio salėje neuždrausti -šo
kiai, tik uždrausta gėlimų 
vartojimas. Yra Tovvn of La
ke uždarytų salių, bet ne vi
sos.

X Jau atidarytas fondas 
įtaisymui Panelės Šv. Lurdo 

Kryžiaus bažnyčioje. Lur-
das bus labai gražus. Visi kvie 
čiami prisidėti.

X Šv. Kryžiaus bažnyčia 
šia savaitę rytais ir vakarais 
pilna žmonių. Misionieriai sa
ko gražius pamokslus. Ž1110-

Tėniykite, bažnyčioje bus pra
nešta susirinkimo valanda.

X Labd. Sų-gos tik atsigai
vinus 1-inoji kuopa jau sušel
pė senukę Apal. Kasmauskie- 
nę. Nariai, narės jų dažnai 
aplanko, prižiūri.

galėjo ir rūpestinga pagelba 
neišgelbėjo iš mirties nagų.

Velionis gyveno pus Antanų 
Jucių, 929 W. 33 St. Jisai už
siima velionies laidotuvėmis ir 
taipgi paliktas jo testamento 
vykintoju.

Velionis jau buvo sulaukęs
70 metų amžiaus. Buvo bajo-1
riškos kilmės. Lietuvoj gerai!
vertėsi renduvodųmas ir gerai
vesdamas dvarus. Amerike! , Į
taip-gi buvo sėkmingus.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny gruodžio 2 d. Dabar randa
si pašarvotas graboriaus Ma
žeikos koplyčioj.

Šeštu dieni h, Lupki*. 1920

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

MIRĖ ANTANAS 
WAZGIRD.

X Palyginant Mikalinos mo Komisija, nežiūrint į pra-
Lipnickaitės šliubų su Pranciš 
kos Jereckaitė*, reikia pripa-

šynius dar porai vakarų baza-

5 vai. ryte Padėkonės Die
noj šv. Kryžiaus ligoninėj mi- 
rė Antanas AVazgird.

Veliaiiis rengėsi vykti Lie
tuvon ir pas p-nų Baltutį jau 
buvo atlikęs kaikuriuos for
mališkumus. Jo šeimyna gy-

Mųrąuette Park. — Šventos 
Barboros draugija eis ‘‘in 
corpore” šv. Mišių išklausyti 
ir prie šv; Komunijos sekma
dienio rytų, gruodžio (Dec.) 
1 d, 1929 m.

Visos narės turi atsinešti 
draugijos ženklelius ir susi
rinkti į parapijos svetainę 
6:30 vai. ryto. Iš čia eisime 
kartu į bažnyčių.

Kviečia visas nares dalyvau 
ti. Valdyba.

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

rų pratęsti, iškilmingai Padė- įnės kalba: ‘‘šitie kunigai, tai į ?=
žinti, kad pirmoji nedėjo pa-1 kos dienos vakare bu dideliais! tikri misionieriai”. Misionie-
stangų į jokius paviršutinius Į pelnai bazarų uždarė, visuo- 
pasipuošimus, bet imdama met laikytis iš kalno nusta-
šliubų su šv. Mišiomis j visus 
darė net 'paviršutinio didesnio 
įspūdžio. Antroji gražiausiose 
lydinčių jų. pasipuošusiųjų apy 
stovose, išdabintoje bažnyčio
je net dviejų kunigų asistenci- 
joje išrodė ne taip įspūdingai, 
U— --------------------L-

tyto programo, kad nepaiki
nus delsiančių parapijonų, ku
rie niekuomet nesuspėju atsi
lankyti savo parapijos naudai 
dalomuose parengiinuošė.

X Advento sulaukus pirmų 
sekmadienį 4 valandų po pie

nai yra prof. kun. Vaitkevi
čius ir kun. Petrauskas, Ma
rijonai.

X Misijos Šv. Kryžiaus baž 
nyčioje baigsis sekniąd;, gruo 
džio 1 d.

X Lietuvių ir anglų kalbo
se maldaknygių ir pasiskaity
mo knygų, ir kitokių misijų

Užgirsk Lietuvių dainas ir muzikę su 
Nauju Crosley Setu

) Pilnai

r

ANT KARU 1929
Naudokitės šia proga. Pirkite automobilius Kalėdoms sau, savo gi

minėms ir draugams.

GRAHAM PAIGE
4 Spydų Priekin Transmišinas 

--- - SAVININKAI —

Įrengtas
$7Q50

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete. 
Pirkit dabar dėl

Joseph Bagdonas 
John Slegaitis 
Charles Waszak

Carl Wamoris 
Steve Rumchak 
Peter Nova k

tuojautimo pri
statymo

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
Į savaitę

1 metu DYKAI aptarnavimas. DYKAI Įvedimas

UPSKY MDSIC & RADIO STORE
4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Atdara vakarais

Demonstravimas Jūsų Namuose Dykai

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

1. Inžinas yra Graham Paige išdirbystės, 6 cilindrų, L-head, 29.4 arklių jėgos, 
7 main beringų, inžinas ant keturių kojų ir roberinių paduškaičių. Pamatas, turi 
Lanchester vibration daniper, naujas pridėčkas ant šio karo, kad sulaikyt judė
jimą arba virpėjimą inžino. Važiuojant iki 60 mylių per valandą, nesigirdi jokio 
balso arba virpėjimo.

2. Inžino visi beringai aliejuojasi su pumpu tiesiog nuo paties inžino.
3. Elektros systema, Delco — Remy.
4. Keturių spydų priekin trensmišinas, du high spydai.
5. Visas reikalingas tulšis gaunate su karu, veltui. Taipgi extra ratą ir bum- 

perius.
6. Turim dideli pasirinkimą vartotų karų, nuo $25.00 iki $1.000. 1929 Nash 

1925 Cadillac, 1927 Essex, 1926 Studebaker, 1926 Dodge ir daug kitų, visus 
garantuoja savo vartotus karus. Ateikite ir pamatykit.

Archer Motor Sales
610 VVest 35th Street Phone Yards 0699

Kurie interesuojatės pirkimu naujo automobiliaus telefonuoklt, o mes 
duosim demonstraciją veltui.

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
Ml n y a ■

‘KRISTAUS PATARIMU 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.

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIV ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukevičius ir Maro Urbas, Er. Yotko. Leader

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

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

1613SF Kaeiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IŠ 
MUSŲ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritoną)
Su Orkestros akompan.

10” 75c.
16136F PirSlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIV ORKESTRĄ

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

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

61004F Liotuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, -Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Vaicas
Jonelio — Polka ,

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

16135F Šokikų Polka
Naujų Metų Polka ,

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Vaicas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25 *
61002F Karvelėli j

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c. t t .
16041F Mes Be, Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ Ir F. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės
"Valia Valužė" į

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

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

RKOOKLyNO LIETUVIU ORKESTRĄ 
16133F žideli-Judeli. Polka Singing by F. STANKŪNAS

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka

Senos Mergos Polka K
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 

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

O Jus Krlaučiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados

Pas Draugų Julių 
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas 
16078F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčiamą 
16071F Karvutė

Doleris
16072F Sbarkey Daina 

t Munšainukas
18073F Reikia Tept, Dalis I 

Reikia Tept, Dalis II 
16030F Margarita (A. Vanagaitis)

• Pe Nosies (A. Vanugaitis )
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ 

16113F Pulki Porelė Polka •
Šešupės Bangos, Polka 

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

1
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JOS. F. BUDRIK, -
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III 
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CHICAGOJE
LIETUVIŲ PKOGRAMA 

PE* RADIO.
gražus, gražus rūtelių darže
lis”.

Dain. Kazimieras Pažerskis 
savo tvirtu baritonu dainavo
solo šias dainas: “Žalioj Lan Bus įvairių kitokių pamargi-

Pracitų trečiadienį “Drau
go” ir Peoples Furniture Co. 
koncertas iš KYW radio sto- koj” ir “Prirodino seni žrno- 
ties pasižymėjo savo įvairu-į nėš” — Petrausko. Dainavo 
mu ir gyvumu. Visos liaudies! gerai.
dainos buvo parinktos labai! Artistas Justas Kudirka ir 
gražios. Jomis ne tik lietu- Ant. Čapas dainavo “Kur jo- 
viai, bet ir svetimtaučiai gė- si“ — Petrausko. Jų balsai 
rėjosi. ' gražiai liejosi. Tokių duetų

Pirmiausia komp. A. Po
ciaus vadovaujamas vyrų dvi
gubas kvartetas gražiai dai
navo: “Plaukė Žųselc”, paties 
vedėjo suharmonizuotų liau
dies dainų. Kvartete dalyva
vo šie žinomi mūsų daininin
kai: J. Kudirka, A. Mondeika,
J. Brazaitis, B. Lauraitis, A.
Čiapas, J. Balsis, A. Stulga ir
K. Pažerskis.

Antanina Feravičiutė ir 
Viktorija Šūkis dainavo Pet
rausko “Valia Valužė”. Due
tas išėjo gerai. Antrų duetų 
dainavo Antanina Feravičiutė 
ir Justas Balsis. Juodu sutar
tinai padainavo “Kaip - gi

-ima m t jui-u
MIRĖ ONA tEBRAUSKlE 

MA.
Kazimiero Kari. dr-jos susi
rinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 1 d., 1 vai. po pietų, 
parapijos svetainėj Visi na- 
riai kviečiami susirinkti, nes 

mas bus utarninke, gruodžio'^ priešmetinis susirinkimas, 
j d., S valandų \aLtue, paia- Tur^gjine daug svarbių reika- 
pijai svetainėj. Visi nariai ir apUrti „ svarbiaasia, tai 
narė., kviečiami atsiluakyti, blts reaĮ;aiaa nauja valdyba 
nes yra labai svarbu dalyku 1930 m. Brangūs broliai, ne 
svarstyn.uk Korespondentė. paniirSuirnC) kad valdyba -

Town of Lake. — Dr-ja šv. tai svarbus draugijos rams-
Agotos mot. ir merg. laikys būtinai visi turime
įpriešiuetinį susirinkamų sek- nusirinkti. Taipgi kiekvienas 
Įmadieny, gruod. 1 d., 2 vai. po atsiveskime po naujų narį. 
[pietų, šv. Kryžiaus par. svet. J* Butkus, rašt.

Narės būtinai turite susi
rinkti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. ‘ Bus rin-jkanto draugijos priešmetinis
kimus valdybos sekantiems me j8US*1 likimas ivX^s sekmadie-
tams. Kurios esate pasilikę įu^’ 8ru°džio 1 d. 12 vai. die- 

' nų, Chicagos Lietuvių Audi
torium.

PRANEŠIMAI.i gruodžio 1 d., 7:30 vai. vak.
Įšv. Mykolo par. salėj įvyks 
smagus vakaran su gražiu 
programų. Jį raugia 1.. Vyčių Mar«“eMe Park. - Vyčių 
5 kp. parapijos .raudai. Bus 112 k,"°Pus. Iuetn“s 
vaidinama linksma komedija 
“Moterims neišsimeluosi”.

retai kur tenka išgirsti.
Programa baigta dvigubo 

vyrų kvarteto dainpmis “Ir 
atlėkė sakalėlis” ir “Gerk, 
gerk, girtuokkli, pilnų”. Abi 
daini kvartetui specialiai pri
ruošė komp. A. Pocius. Daina
vimas išėjo tikrai gerai.

Pranešėju buvo p. J. Bule- 
viČius.

Praeito koncerto programa 
paliko labai gero įspūdžio,

R. M.

VAKARAS SU ĮVAIRIU 
PROGRAMŲ.

North Side. — Sekmadieny,

LIETUVIŲ VALANDA 

PER RADIO.

nimų.
Maloniai prašome visus at

silankyti, smagų laikų vi
siems užtikriname.

Rengėjai.

PIRMAS KONCERTAS.

Marąuette Park. — Sekma
dieny, gruodžio 1 dienų, Gi
mimo P. Šv. parap. salėje į- 
vyks šaunus koncertas. Pro
gramų išpildys “Vaidylų“ 
vyrų choras. Bus duetų, kvar
tetų ir -pavienių solistų, ku
riems akomponuos choro va
das p. J. Sauris.

Koncertas prasidės lygiai 7 
vai. vakare. Jį rengia A. L. 
R. JK. S. 163 kuopa. Pelnas 

parapijos naudai. Rengėjai.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

Fada Radio
THE FADA LINE IS CO M PLĖTĖ

*<•«

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

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

BRIDGEPORT FURNITURE COMPANY
Laiko sau už garbę atstovauti tokius augštos rūšies radio special istus-išdirbėjus
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modeliai su jbudavotais Dynamic 

kalbėtuvais, magnetiškais ir (lynamiškaiš kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport 
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sųlygas ir patenkinantį patarna
vimų.

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

Bridgeport. — Siinano Dau

5224 SO. HALSTED STREET
*-------------4-----------4-------------- 4

CHICAGO, ILL.

su mokesčiais, malonėsite užsi
mokėti.

Valdyba. Susirinkimas yra svarbus. 
Bus renkama valdyba sekąu- 

Rumboldt Park. — Hum- tiems metams ir svarstoma 
boldt Parko lietuvių Poltikos daug kitokių svarbių reikalų, 
kliubas rengia balių šiandie,' Todėl kiekvienas narys priva- 
lapkričio 30, 1929. Spaulding lo dalyvauti.

.salėj, 3312 W. North Avė. 
Komisija rūpinasi, kad viskas 
butų kuogeriausta prirengta.

P. K., nu t. rašt.

Marąuette Park. — Nekalto 
j Prasidėjimo Panelės Šv. tner- 

Brighton Park. — Draugi- 'gaičių sodalieijos ekstra susi
jus Saldžiausios Širdies V. J. įlinkimas Įvyks pirmadieny, 
No 1 priešmetinis susirinki-! gruodžio 2 d., 1929, 9:30 vai. 
mas įvyks nedėlioję gruodžio vakare, Gimimo Panelės Šv. 
(Dec.) 1 d-., 2 vai. po pietų,[Parapijos audtorijoje.
Nekalto Prasidėjimo parapijos
mokyklos kambary. Malonėki
te visi susirinkti, nes brfs ren- ir labai svarbių dalykų svars- 
kama valdyba' 1930 m. ir tvmui ir turi būtinai būti at- 
svarstomi draugijos reikalai, likti šiame susirinkime. Taip- 
Tajpgi užsiiuokėkit mėnesi- gi turime išrinkti darbinin- 
nius ir pomirtinius mokesčius, kės tarnauti prie stalų atei- 
kad nepaliktunigt skolingi. nančiame parapijos, bankete.

Svarbu, kad kiekvienų na
rė atsilankytų, nes vra daug

t' Valdyba Valdyba.

i Town of Lake. _ Moterų1 PRIEŠMETINIS SUSIRIN- 
Sųjungos 21 kp. laikys prieš-į K1MAS.
metinį susirinkimų nedėlioj, j -----------
1 d. gruodžio, <Šv. Kryžiaus1 Bridgeport. — šv. Petronė-
parapijos mokyklos kambaiy,. 
2 vai. po pietų. Visos Sųįun-

lės dr-jos priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny,

gletės kviečiamos skaitlingi gruodžio 1 d. 1 vai. po pietų 
susirinkti, nes bus renkama šv. Jurgio par. salėj. Draugės 
valdyba 1930 metams ir be malonėkite skaitlingai atsilan- 
to susirinkimas turės daug kyti, nes turime daug svar-
svarbų dalykų aptarti.

Valdyba.

Marąuette Park. — Šv.

bių dalykų jums ant nutarimo 
ir-gi bus rinkimas valdybos.

Kviečia
Ona Taujėnienė, pirm.

DIDELIS BALIUS
Rengia Hum boldt Parko. Lietuvių Politikos Kiiubas 

Šeštadieny > Lapkričio-Nov. 30 d., 1929
SPAULDING SVETAINĖJE

3312 W. Nortli Avė., Kampas Spaulding Avė. 
Pradžia 8 valandų vakare

Todėl gerbiami kliubiečiai ir visi lietuviai meldžia
mi atsilankyti, o atsilankę busite užganėdinti.

KOMITETAS.

ffi

PRANEŠIMAS VISIEMS
Vienintelė lietuvių aptieka We»t Sidėj, per il

gus metus buvusi p-no Urmuno nuosavybė, dabar lio
vėjo į mano rankas.

Esu pilnas aįptiekorius ir pasirengęs savo tuu- 
tieciams maloniai ir sąžiningai tarnauti.

d- S ŽILINSKIS, R- PH.
2300 South Leavitt Street

Telefonas Roosevelt 1771- -2

Lietuviškas programas pw 
radio įvyks rytoj, gruodžio 1 
d. nuo 1 iki 2 vaj. po pietų 
per stotį WCFL (970 kilocyc- 
les). Programų rengia J. F; 
Budriko radio ir muzikos krau 
tuvė Chicagoj 3417 So. Hala
ted St.

ss=

Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Ona Žebrauskienė lapkri
čio 29, 8 vai. ryte. Gyveno 520 
E. 89 Place. Bųruside. Velio
nė buvo plačiai žinoma savo 
kolonijoj. Laidotuvės įvyks šv. 
Juozapo par. ‘bažnyčioj So. 
Chicagoj- Laidotuvėse patar
nauja graborius Eudeikis.

NAUJI VICTOR RADIO
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie

nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 
Kombinaciją

t

MODEL Ii. 32 — Kaiua ..................................... .... $178.00 su tūboms
MODEL R. 52 — Kaina ................ ......................... $238.00 su tūboms
MODEL RE. 45 — Kaiua .......................... .............. $298.00 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrola, kaina $825.00

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

Victor Rekordai «

V-14017-A Aš užginūaH prasčiokėliu, ................... J. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ................... I. ŽILEVIČIAUS

PETRAS PETRAITIS, Baritonas

V-14016-B Pirm.ni į Kovą ............................................. A. ALEKSIS
Motulė mano ................ .................................. ST. ŠIMKUS

Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šauėinnas, Dir.

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

V-14009 Sakė mane šiokia ............................ J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas .,........... ............................. VANAGAITIS
Nc už Siaučiau* ............. .................................... ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERĄITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14019 Malda j Mariją ................ .................... ’.... C. SASNAUSKO

Marijos giesmė. ............... ..................... C. SASNAUSKO
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šdučiunasj Dir.

16-80752-A Rujų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

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

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

'■ • 5 V

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELĮ PABIRI NKIM.y 
VICTOR KAULIŲ.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5,00 ir už tubad.

Pašauk Boulevard 47OT

JOS. F. BUDRIK, Icn.
3417-21 So. Halsted St.

f

svarstyn.uk


R X U O K S

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.)

Gerbiamieji:
Turiu pareikšti dėkingumą 

“Draugui” ir Peoples Furni
ture Co. už tokią gražią pro
gramą, kurį man teko išgirsti 
trečiadienio vakarą, nes buvo 
gražios dainos ir muzika. 
Taipgi tariu dėkui visiems 
dainininkams
kėnis. Lauksiu
dienio. Frank Dargėlas.

karais. Mūsą
labai graižini dainuoti ir mu
ms lietuviams malonu klausy
ti tokią gražią dainą ir muzi
kos. Mes esame dėkingi dien
raščiui “Draugui” taip-gi 
Peoples Furniture Co. ir gerb. 
artistams p. J. Kudirkui ir

ir daininin- A. č'iapui, kurie dainavo. Mu
kite trečia

kaip aš prijojau prie Vilniaus 
miestelio”. Malonu būtą jei* 
galėtumėm klausyti Tamstą 
programą visą valandą.

Šeimynos Zaran avišką ir 
Noreiką.

Gerb.:
Reiškiame savo

Šeštadienis, Lapkr. 30, 1923
.i—........ g

i PAIESKAU merginos pabu 
ti vakarais prie vaiku dvi va
landas. Turi būt gyvenanti 
Marąuette Parke. Bile kada 
pnšaukti:

, Republic 0598 w

“Vienas iš mus tur apsives
ti” btis gruodžio 8 d., Dievo 
Apveizdos parap. salėj. -Įžanga 
vistu nebrangi. “Dainos” cho 
ras gražiai užsirekomendavo 
per radio “Draugo” ir Peo
ples Furniture Co. programose 
Atsilankę koneertan irgi visi 
Ims patenkinti. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

park iečiai labai laukia “Dr
augo” kalendoriaus

KALĖDOMS DOVANA.

L Išsimaino naujas 10 fla- 
tų namas. Mainysiu ant se
no namo nepaisant aplinky
bių.

2. Biznio namas išsimaino 
ant 2 flatų namo.

3. 2 pagyvenimų namas po 
5 kambarius karštu vandeniu 
šildomas. Kaina tik $12,000.

Visi šie namai randasi arti 
Vienuolyno, Marąuette Parke.

Atsišaukite:
2453 West 71st Street
Telef. Republic 4537

BRIOGEPŪRTAS
Pranešimas Chicagos Lietu

viams.

Labai gardus lašinai, dešros 
ir palingvicai iš Lietuvos.

Geriausios rūšies Birutės 
saldainiai ir didelis pasirinki
mas Gintaro karolių, špilkų, 
brasletą, auskarų ir kitokių

; X Rytoj įvyksta Dievo Ap- dalykėlių, 
vėiados parapijos metinė va- Taipgi užlaikau saldaus 
karionė, prie kurios taip ru- me(iaus, labai gardžiu grybą 
pestingai buvo rengiamasi. *r strimelių žuvelių.
AMuoniolikiečiai da sykį nuo J Krautuvė atdara iki 9 vai. 
širdžiai kviečia savo priete- vakaio..
liūs, ypač savo “oldtemerius” 
į šitą trrtdicijinį parapijos po 
kįlį įr žada malonius svetelius

* t IEsu labai dėkinga “Drau
gui” už tokius labai gražius 
programus per radio iš KYW 

i stoties. Taip-gi ir Peoples 
Furniture Co. Man yra labai 
malonu išgirsti lietuvišku 
dainą kurias prirengia komp.

lietuviai moka A- Pwiug- Tod!'1 linki"
liausią sėkmių “Draugui”, 
kad ateinančiais metais turė
tų daugiausia skaitytojų. 
Gero. lietuviai, užsisakykite 
tą vieną geriausių laikraščių, 
kurs lankys jus kasdieną ir 
teiks daug naudos.

Ilgiausius metus lai gyvuo-

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
ai!}, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Rožė Čepaitė.

dėk ingumą
dėl “Draugo” programų, ku
riuos girdime trečiadienio va

Nepamirškite! “Dainos” 
choro liaudies dainų koncer
tas ir juokinga komedija

Nedėlioms iki 4 po pietų. 
'Visus kviečiu atsilankyti

< eABORIAl

S. D. LACIEOIGZ
Lietuvis Graborlue 
Patarnauja laido

tuvėse kuoptglauala. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o maao 
lar t u busite ulįn>- 
ledlntl
Tel. Roosevelt 2615 
trba 2516 
1814 W. 23rd Place 

Chicago. III

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMU0T0JAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis if Piges
nis už kitų patar 
na vimas.

I. J. ZOLP
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenu* 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero ?7 94 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel Boulevard 3201

Kampas 46th lr Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dei šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAltlNG CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia Dykai
T10 West 18th Street

Canal 3161

A l A.
JUZEFĄ GRIGIENĖ

(Po tėvais Norkaltė) 
mirė lapkr. 27, 1929 m., 2:20 
vai. ryto 50 metų amžiaus. Ki
lo iš .Šiaulių Apskričio, Užven
čiu Parap. šimatiškių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

PtUlko dideliame nubudime 
3 dukteris Ona, Petronėlę ir 
Helen, 5 sūnūs Antaną, Vincą, 
Prancišką, Joną ir Petrą, 2 
seserį Antanią Metrikienę, Vin
centą Manstviliemę, brolį Ado
mą Norkų lr gimines, o Lietu
voj brolį Leoną. . ’

Kūnas pašarvotas 10621 So. 
Indiana Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj lapkričio 30. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Visų 
šventų Roseland bažnyčią, ku-v 
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Dukterys, Sunai, Seserys, f 

Brolis lr Giiftlftės.
Laidotuvėse ^ataonaųja gtab 

Eudeikis. Tel. 'Yards 1741.

pilnai patenkinti
• X ftt. Martišauskis, 2249 

W. 23 PL, grįžtant iš darbo 
buvo sužeistas. Automobilius 
perlaužė koją. Nuvežtas į šv. 
Antano ligoninę.

X Kaz. Šerpetis, šv. Myko
lo par. zakristijonas, nuo gruo 
džio 2 d. pradės išnešioti pa- 
rapijonams plotkcles. Sykiu 
platina katalikiškas knygas 
užrašinės “Draugą” ir “Lai
vą”.

X Silvestras Paukštis* 
“Draugo” agentas ant Town 
of Lake, 4508 So. Honore st. 
renka “Draugui” ir “Laivui” 
naujau skaitytojus.
. X F. Gubista, “Draugo” 
agentas Biivįitoią Parke, 4355 
So. Mozart‘Wt. labai sėkmin
gai platina ~1‘Draugą”, ypač 

!aUg išparduoda prie bažny
čios. Sako/’Kfld: visi brigVton-

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted' Street 

Chicago, III.
Tei. Victory 6122

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Subatoj Lapkr. 30 
‘ W0MAN TRAP”

Dalyvauja H ai Skelly, Evelyn 
Brent, Chester Morris.
Ned. ir Pan. Gruodžio 1, 2 

“OH YEAH!”
Dalyvauja Robert Armstrong 
ir James Gleason.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Pamatyk šį prieš pirksiantį 
bile knr. 3 Šmotai vėliausios 
mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas,

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj 
KETV., PET. ir SU®. 

Lapkr. 28, 29, 30 
“SAY IT WITH SONG8”
Dalyvauja Al .Tolson

Ned. ir Pan. Gruodžio 1, S
‘THE UNHOLY NIGHT”

Dalyvaua Ernest Torrence, 
DoTothy Sebastian ir Sojin.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokia

J. F. RADZIUS
PIGI A esi AS MET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju - geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl kad prtklau- 
eau prie grabu Iš į 
dlrb-vstės

OF.’SAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
8X1 RIUS: 8238
So Halsted Street 
Tel Victory 4088

E7ERSKI
IIKTCVJH GRARORIOa 

O f t s a s:
»«•« 8. MARSHFIEI-D AVEITOH 

Tel Boulevard 0877

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tol. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musu patarnavimas 
leuomet sąžiningas ir 
lebrangus, nes neturi 
me Išlaidy užlaikymui 
įkyriu- I

Nauja, grąži h® 
plvčia dykai.

3307 Auburn Avenne

KENOSHA, AVIS.

ANTANAS WAZBIRD

A. PETKUS
Oraborius ir Balzamuotojas

Mes šutei 
klam mandn 
gų. draugiškų 
patariavimą
Pašaro avim ac 

visose Chica 
gos dalyse I» 
prtemlesčuoee 
Grabai pigiai

net už $25 
OFISA8 

82.38 South 
Halsted St 

Victory 4088- 
$t

♦424 So. Rockwell SL 

Virginia 1290

A. A.

ANTANAS MAŽEIKA
I-apkrlčlo 28 d. Antanas Ma

žeika, 2 3 metų amžiaus, va
žiuodamas autoinoblliumi neti
kėtai apvirto iv susimušė gal
vą. Nugabentas ligoninėn tuo
jaus mirė. Laidotuvės bus pir
madieny, gruodžio 2 d. Gedu
lingos pamaldos Įvyks šv. Pe
tro lietuviu bažnyčioje 8 vai. 
ryte.

Palaidotas bus šv. Jurgio 
kapinėse. Giminės, pažjstamus 
ir kaimynlis kviečiame daly
vauti pamaldose Ir laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Tėvas Kazimiera*, Brolis 

Ir Seserys.
♦703 — 8 AVe.

mirė lapkr. 28, 1929 m. 5 va,, ryto, 70 metų amžiaus. 
Kilo iš Raseinių Apskričio, Obelino Parap. ir dvaro. 
Amerikoje išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nubudime draugus. Laidotuvėmis 
rūpinasi Antanas Jucius, 929 W. 33 Št. Lietuvoj, 
Kauno mieste paliko moterį Bronislavą, dukterį Bro
nę Budzinskienę, žentą ir gimine?.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioj 3319 Au
burn Avė. Laidotuvės įvyks panedėly, gruodžio 2. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į ftv. Jurgio bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Av. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Drangai.
Laidotuvėms patarnauja gr&b. Mažeika, Yards 1138

Electric Heateris tiktai .... $1.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

88c. ir aukščiau 
Quortines bonkos dcl alaus tik

58c. iloz.
Pečiaus paipos 6x24 tik ___  15c.
Taipgi užlaikom boileriam cino-

tas paipas vsokių šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockweil Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Lafayette 4689

tuksimų ir sida- JVAIRŪS KONTRAKTORIAl
orinių daiktų, vė 
liausios mados ra- 
dio, planų rolių,

Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas . HEMLOCK 818Š

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto-
tikras senoviškas rayon, ver- rus ir p,onus- taipgi ir vilnones pan- 

člakas. Parduodam pigiai- Neriam
tas $350, atiduosim už $115.

' 1930 metų modelio naujas 
sereen grid elektrinis radio 
kaina $250, atiduosiu) už $75. 
9x12 M'ilton 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. 1-mas apt. Tel. Stevart 
1875. .

sulig užsakymų naujus sveterlus tr 
taisome senus. Vilnonioa gtJoa d«> 
nėrinių ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyrams lr vaikams. Atsilan- Į 
kykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien lr vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

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

Tel. Victory 3486

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntln* 

A Hardvrare Oo., dabar perėmė visą 
blsnį į savo rankas lr duos visose Mo 
blsnio šakose plrmee klesos patar 
Bšrtmą.

HANDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnter* & Decorators J
J. S. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

TsL Victory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortus

matau įvairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemiock 5S1S

RENDON 4 kambarių fla-i u A
tas, pečiu šildomas, geroj vie
toj. Savininkas ant vietos.

7135 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.

BRIOGEPŪRTAS
VISI Į PRAMOGĄ.

Pirmas Pranciškiečią vie
nuolyno rėmėją skyrius rengia 
vajų seserų Pranciškiečią nau 
dai. Tam bus rytoj gruodžio 
1 d. rinkliava, o vakare šv. 
Jurgio parapijos salėj puikus 
programas, kuri išpildys sese
lių Kazimieriečią prirengti 
mokiniai. Vadovaujant kom
pozitoriui p-nui Pociui grieš 
parapijos mokyklos mokinių 
orkestrą. Pramogos pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visus brolius ir seseris lie
tuvius prašome atsilankyti 
j minėtą pramogą. Busite pil
nai patenkinti programų, sma 
giai laiką praleisite ir nau
dingą įstaigą peremsite. 

Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at-| 

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

Tai. Boulevard Š214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lleturtama patar
nauju kuocerlauMa 

46*4 80 PAULINA

MORTGECIA1-PASKOLOS
Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chicago, UI.

2- RI MORGICIAI
3- TT MORGIČIAl

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama i rteną dieną. 
Pirkime real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 ••
$804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6718-071$

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyČius ir 6% mortgyčią bonus 

ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA & CO.
3801 W«rt flOth Street


