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AMERIKOS I- VALSTYBES 2ADA 
ATSAKYTI MASKVAI

LAIVYNŲ MAŽINIMO KONFERENCIJAI 
ITALIJA NUSAKO NĘP A VYKIMUS

Britanija Kovoja Amerikoniš
kus Automobilius
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AMERIKA GAL ATSAKYS 

MASKVAI

AVASHINGTON, gr. 5. — 
Čia reiškiama nuomonė, kad 
valstybės sekretorius Stimson 
gal atsakys į Maskvos notą, 
kokią šios šalies valdžia ga
vo per Franci ją.

Amerikos J, Valstybės ra
gino Rusijos sovietų valdžią 
nutraukti Mandžiurijoj veda
mą kovą ir gražiuoju taikin
tis su Kinija.

Visos didžiulės valstybės, 
išėmus Japoniją, stovi už tai
kos palaikymą T.. Rytuose.

AMERIKONIŠKŲ AUTO- 
MpBILIŲ KLAUSIMAS 

BRITANIJOJ

LONDONAS, gr. 5. — Bri
tanijos parlamente iškeltas a- 
merikoniškų automobilių klau
simas. Norima suvaržyti skai
tlingą automobilių įvežimą į 
Britaniją. Tas automobilių im
portas didina nedarbą.

KONFERENCIJAI NUSA
KO NEPAVYKIMUS

MASKVA ATSIKERTA 
AMERIKAI

MASKVA, g,r. 4. — Sovie
tų valdžia atsakė į Amerikos 
J. Valstybių paraginimą To
limuose Rytuose palaikyti tai
ką, tuo labiau, kad Maskva 
yra pasirašiusi nekariavimo 
sutartį.

Sovietų valdžia , tuo reikalu 
pasiuntė notą Francijai. No
toje, kaip paprastai, Kinijos 
centralinę valdžią kaltina, gi
save teisina. Pažymi, kad so-

a • • i ’ .
vietų valdžia Mandžiūrijos pa 
sieniu-užima ne puolimo, bet 
apsigjnimo rolę. Pažymi, kad 
kiniečiai pirmutiniai visas lai
kas puolę raudonąją armiją. 
Nurodo, kad Rytinio geležin
kelio klausimas esąs išimtinai 
rusų ir kiniečių klausimas į 
kurį niekas pašalinis negali 
maišytis.

Sovietų valdžia ant galo 
stebisi, kad Amerikos J. Val
stybės, kuriog su Rusija ne-

I 1

tun diplomatinių santikių, 
drįsta sovietų valdžiai nuro
dinėti, ką ji turi veikti, kaip 
turi elgtis.

ROMA, gr. 5. — Londone 
sausy įvyks karo laivynų ma
žinimo reikale didžiulių vals
tybių konferencija.

Italija nepalankiai atsineša 
į tą konferenciją ir nusako 

i ja i nepa vykimus.

MANDŽIŪRIJOS KARIUO
MENĖ UŽSIIMA PLĖ

ŠIMAIS

PEIPIN3, Kinija, gr. 5. — 
Apie 40,0(X) kiniečių kariuo
menės, kuri nuo įsiveržusios 
bolševikų armijos pabėgo Ma- 
nčuli šone, betvarkiai atsime
ta ant Harbino ir pakeliui vi
sas sodybas plėšia.

MAIŠTININKAI GULA 
ANT KANTONO

SHANGHAI, gr. 5. — Ant 
Kantono miesto briaųjas 50,- 
000 kiniečių maištininkų ka
riuomenė. Kantoną gina Ki
nijos valdžios armija. Eina 
kruvini mūšiai.

BALSAVIMAS PROHIBI
CIJOS KLAUSIMU

TAIKAI PROTOKOLAS 
PASIRAŠYTAS

NIKOLKK — USSURIIS- 
KII, Siberija, gr. 4. — Bol
ševikų valdžios ir Mandžiūri
jos valdžios atstovai čia pa
sirašė protokolą., kuriuom ei
nant Rytinio geležinkelio val
dyba bus pertvarkyta ir tai
kos derybos bus vedamos.

ROMA, gr. 5. — Praneša, 
Albanijos karalius Zogu pa
vojingai susirgęs. Iš Italijos 
į Tirana išvyko keli gydyto
jai specialistai.

“Pratisas” atstovauja organlauot* 
katalikų nilot), remia nuožlrdllal ka- 
tallklikas draugija* s*junga* para- 
pija* lr lietuvių kolonija* “Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama tr 
■ori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellikl jausmai

36z A C 0 P Y
Telefonas: Roostvelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PAGERBTA IR APDOVA
NOTA RAŠYTOJA MA
RIJA PEČKAUSKAITE 
— ŠATRIJOS RAGANA

kalboje jis pabrėžė, jog pane
lė M. Peckauskaitė yra žino
ma, kaipo uoli ir kukli veikė
ja iš to sietyno darbuotojų, 
karia švietė lietuviams jau a-

Mažeikių apskr. Židikuose nais senąis laikais, “Aušros’’’ 
lapkričio 2 d. įvyko be galo laikais ir žadino tautinę są- 
jspūdingas ir istoriškas iškil- monę bei patriotišką susipra- 

įmingas įvairių katalikiškų ir timą. Kalbėtojas tdliau iškėlė 
šiaip jau organizacijų bei vi- j Panelės uolumą, nežiūrint jos 

I menko sveikatos stovio, orga-suomenės susirinkimas.

Vii
a

■

- ■ i IJ*!*- ’ '
•••■

iii
■

______

Ir iš tikrųjų į susirinkimąJ nizaciniam darbe ir ypač jos 
atvyksta, vyriausybės atstovų*jautrumą vargšų šelpime, 
ir vietos veikėjų lydima, sena , Vietos bažnytinis choras 
ir garsi lietuvių tautos rašy- gana gražiai net keliais atvė- 
toja Marija Pečkauskai tė-6a- jais užtraukė ilgiausių metų.’ 
trijos Ragana. Vietos katali-; Pagaliau, gerb. rašytoja kiu 
kiškosios visuomenės veikėjas kliai padėkojo visiems iškila 
daktaras p. Zarcinas atidaro mių dalyviams. Tuo posėdis 
posėdį, jiaskelbdamas jojo ti- baigiamas.
kslą. Panelė Marija Petkaus- j Šios iškilmės, padariusio!*

Virginijos indionų padermės kas metai rudenį pradėjus medžiokles 'pirmąjį nu- kaitė> už jos nepaprastus nuo- gilaus ir gražaus įspūdžio, iL 
šautą laukinį gyvulį aukoja valstybės gubernatoriui. Šis įprotis gyvuoja jau 309 me- lnus lietuvių tautaii tampamai, ilgai .pasiliks atminty. 6 
tai. Atvaizduojama, kaip indiony delegacija gubernatoriui Byrd aukoja nušautą briedį. a dovallota Lietuvos nirlžjojo rašytoją p. M. Pečkauskaiyę-i 
Tą auką priima gubernaeoriaus sekretorius._____________ _________ Kunigaikščio Gedimino III-jo.Šatrijos Raganą, papuoštą O-

Apdegė gelbėdamas laipsnio Ordenu. Susirinkusių- rdenu, tegu stiprina Aukščiau-
Šeimyną -K1 veklus pridengia džiaugsmo ! sis ilgiausiais metais dirbti

Namuose, 1447 AV. AValton syPsena» ues savo tarP® turi Bažnyčios ir Tėvynės labui!
nepaprastai gabią ir uolią j “Ž. Pr.”

AUKŠTINA AMERIKOS 
KATALIKŲ VEIKIMĄ

ROMA, gr. 4. — Laikraštis
“Osservatore Romano” tomis 
dienomis padavė žinių apie 
Amerikos J. Valstybių vysku
pų suvažiavimą AVashingtone.

1 Be kitko laikraštis aukština
Į
Šalies Katalikų Gerovės Kon
ferencijos uolų veikimą Baž- 
; nyčios gerovei. Kiekviena ša
lis, pažymi laikraštis, turi pra 

1 džiugti Amerikos katalikų 
veikimu.

CHICAGOJE
Du katėjiman, 45 gavo 

pabaudas

Federaliim teisme pasibai
gė byla 4?žmonėm* iš 
cago Heights už prohibicijos 
peržengimą. Vienas jų nubau
stas 6 mėnesiams, kitas 60 die
nų kalėjimu, gi 45 piriigiško- 
mis pabaudomis.

gat., nakčia kilo gaisras. Šei- K™* lr
mininkas Slhvinskas išgelbė- I,lunksnos darbininkę, 
jo vaikus ir žmoną. Pavojin-j Mažeikių apskrities prad- 
gai apdegęs paimtas į ligoni- žios mokyklų inspektorius p.,, 

VhK ------- ... * Bėrtažm* laiko prakalbu-Kal
bėtojas pažymi, jog laikas jau

PASLAPTINGAS SPRO- 
i OIMAS ■*-w*

ne.

Byla žmogžudžiui tautos didvyrius iškelti, .pažy-
AVheaton miestely, Page ap- mėti ir dovanoti. Toliau jis

skrity, eina byla žmogžudžiui I>a«tabi» k«d Marija Pečkaus- 
kaitė mūsų tautos atgimime

“ttrnnrl inrv” Iritnnmef nrv- i Preston, kurs llŪŽudė MlSS (irand jur> kituomet ap- , _ . , kur kas daugiau nuveikė, ne

Vilniaus vaivadijos rūmuo- 
! se šiomis dienomis įvyko pa
slaptingas sprogimas. Kaip 
paaiškėjo, sprogo prieš kele
tą savaičių pastatyta posėdžių, 
salėje krosnis. Sprogimas bu-

VATIKANO MIESTAS 
NETURĖS BANKOS

kaltino 79 asmenis. Iš jų ketu
ri seniau paliuosuota, gi 28 
neatėjo teisman. Iš šių pasta
rųjų keliolika visai nei neare-

j
ištuota, jų niekur nesuradus.

j ROMA, gr. 3. — Vatikano
Miestas su Italija pasirašė 
sutarimą, kuriuomi einant, ta
rp Italijos valstybės ir Vati
kano Miesto automobiliais va-

I
žinėjimas nebus varžomas, 
ty. bus liuosas.

BOSTON, Mass., gr. 5. — 
Massacbusetts valstybės gyve
ntojai gaus progos balsuoti 
prohibicijos klausimu. Tam ti
kslui parūpinta peticija su 
32,000 piliečių parašų. Balsa
vimą pravesti yra reikalinga 
tik 20/X)0 parašų.

Agnes Johnson, kada . . . .
• v ...... -vu gabus generolas, kurs ka-ivo ll)ks stiprus, kad iš langų,pasipnesino kriminaliniam uz-,s b sviirunnb, nuia nn / .

irdu skynė kelią į nepriklau- pabyrėjo visi stiklai. Žmonių 
’somybę. Rašytoja gi ne kardą, j niekas nenukentėjo. Vedamas

puolimui.

200 milionų dolerių darbams
Samuel Insull pranešė, kad 

jo valdomos visuomenės gero
vės įstaigos Chicagoj ir apy
linkėse ateinančiais metais į- 
vairiems darbams išleisiančios 
apie 2(X) milionų dolerių. Tas“Osservatore Romano užgi

na jiaskleistą žinią, būk Vati-jps») gerovės palaikymui.
I kano Miestas turėsiąs nuosa- 
r vą banką arba kokią bankinę 
įstaigą.

PEIKIA IR GIRIA PREZI
DENTO PRANEŠIMĄ

AVASHINGTON, gr. 5. — 
Kongreso nariai pasiskirstę 
nuomonėmis apie prezidento 

i ilgą Kongresui pranešimą. 
Prezidento šalininkai jo pra
nešimą aukština. Kiti — pei
kia. Kai-kur ie nurodo, kad 
prezidentas prohibicijos klau
simu nebetekęs vilties.

KANONAI RYTŲ BAŽ
NYČIAI

Atsisako būt ambasadorium hct galingesnę pasirinko prie-
,, . .., monę. Ji plunksna kovojo irBuvusį prezidento Coolidge . .. . . I.... ... ..... . iškovojo nepriklausomylie iradministracijoj vidujinių rei- «« r- j t

kalų sekretorių Vest iš Chi- laiav?- pag>,la« Pe<’“’
cago prezidentas Iloover pa-
kvietė į ambasadorius Japo
nijai. AVest atsisakė tos paga
rbos. •

PRAPUOLĖ PASTOS , 
LAKŪNAS

tardvmas. M. R.”

LINŲ IŠVEŽIMAS

gogiškus rašytojos nuopelnus. Linų sėmenų išvežimas į

mnas. Mažeikių apskrities vi- 
CLARION, Pa., gr. 4. — A- ršinin^s p. Brazdžius, daly-! 

ną dieną Pennsylvanijos kai- vaujant daktarui Zarcinui,)

Ji verta, ir teisingai jai pri- §ien!> palyginti, eina neblogai 
klauso Ordenas. (Del gero šįmetinio derliaus ga

Baigęs kainą inspektorius ?ima lal,kti> kad sAm™t iS™- 
skaito iSkilmingą Respublikos'žimas ž>'m,ai lfeiPlė8' Li^‘o1- 
Prezidento Ordeno dovanoji- i '.ik Par KJ„a^dos no8t? i5tc' 
mo aktą. Giedama Tautos hi žta apie 90,090 centnerių.

“M. L.”
Tas pat prezidentu

Chicagos Muzikų Federaci
ja savo prezidentu išnaujo nnose prapuolė su pasta skri- pradžios mokyklų inspektoriui į 

ndąs lakūnas Nelson. Kelioli- P- Bertašiui, policijos vadui i 

ka orlaivių jo ieško po visas P- čepūi, apskrities valdybos
apaugusias medžiais apylin- atstovui ir skaitlingam orga- Žemesniuose Kongreso rumuo- 
kes.

is-dviern. metam vienbalsiai 
rinko James J. Petęillo. 

j Muzikų Federacijon Petrai

KONGRESAS UŽ MČKES- 
ČIŲ MAŽINIMĄ

AVASHINGTON, gr. 5.

ROMA, gr. 4. — Daugeliui lo įstojo 1917 m. ir 1922 m. 
Rytų Bažnyčios vyskupų mel- išrinktas organizacijos prezi- 
džiant Šventasis Tėvas Pijus (lentų.
XI paskyrė kardinolų komisi- i---------------
ją suvienodinti Rytų Bažny-1 ŽUVO 40,000 vištų
čiai kanonius įstatymus.

MIRĖ DARBO VADAS

AVASHINGTON, gr. 5. - 
Nuo apdegimo gaisre čia mi
rė Amerikos Darbo Federa
cijos vice prezidentas James 
P. Noonan.

Fnlton turgavietėje vakar 
gaisras palietė S. Katz & Co. 
sandelį, 223 No. Jefferson gat. 
40,(XX) vištų sudegė arba už
troško. Gesinant gaisrą du 
gaisrininku sužeista.

Nukrito 14 tonų plieno
Prie statomojo buto, 1418 

NE\V YORK, gr. 4. — To- Quincy gat., keltuvu į 22-ąjj 
mis dienomis Atlantiko van- aukštą buvo keliama 14 tonų 
denyne siautė baisi audra. Ke- plieno. Keltuvas sunkenybės 
lėtas keleivinių laivų iŠ Eu- neatlaikė. Plienas krito į gat- 
ropos susivėlino laiku atplau-, vaitą. Visa apylinkė supurty-
kti. ta.

PARAŠUTU IŠ 18,000 
PĖDŲ

nizacijų bei visuomenės susi- ae šiandie balsuojama mokes- 
rinkimui, iškilmingai įteikia pajamas mažinimo rei-
rašytojai Marijai Pečkauskai-,kab'- Prezidentas Hoover pa- 
tei-Šatrijos Raganai D. L. K.' tas mokestis sumažinti
Gedimino III-jo laipsnio Or- milionų dolerių, 
deną.

Po to pasipila ištisa eilė CHICAGO IR APYLIN* 
sveikinimų. Pirmasis sveikina Saulėta; ne taip daug
apskrities viršininkas p. Braz- aaba- «kar žemiausia tempe-

EL MONTE, Cal., gruod
žio 4. — Miss Billie Browne 
aną dieną pnrašutu į žemę lai
mingai nusileido iš 18,000 pė
dų aukštumos. Už dešimts mai ’ džius, prašydamas rašytojos ratura ryte buvo 12 1.
lių jinai pasiekė žeme.

IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ

VARšAVA, gr. 5. — Tur
tingam ūkininkai C. Konieczny 
namiškiai uždraudė vesti be
turtę merginą. Jis pakvaišo 
ir nužudė savo motiną, ketu
ris brolius ir tris seseris.

sutikimo leisti pavadinti jos, 
vardu Židikų Pradžios Moky-1 
klą. Publika triukšmingu “va-Į 
lio” ir rankų plojimu jam pri-1 
taria. Sveikino žodžiu įvairių 1 
organizacijų atstovai, atskiri 
asmens ir telegrama vietos 
žydų bendruomenė. Charakte
ringiausiai pasveikino vietos 
gydytojas p. Zarcinas. Savo

PINIGŲ KURSAS
’ ’r*

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. eteri. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.9,1 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos J.00 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.01
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Prez. Hooveris būtą geriau padaręs, jei 
būtų suradęs kelių pasiūlyti kongresui šį įs
tatymų iš pamatų taisyti Nerimta yra kalbėti 
apie vykinimų tokio dalyko, kuris, po ilgų 
metų praktikos, pasirodė esųs neįvykinamu. 
Kad ir griežčiausių priemonių vyriausybė im
sis, visvien nieko iš to nebus. Jei įstatymas 
nebus keičiamas, padėtie šalyje tuo žvilgsniu 
eįs blogyn, o ne geryn. Ar kongresui nerei
kėjo pasvarstyti to klaųsjiniQ,.kad ir taip jau 
per toli yra nueita.

Žinomų, su vyriausybės pažadu, palaikyti 
salyje gerbūvį visi sutiks? Jei vyriausybė at
ras .kooperacijos kelių tarp industrijos vadų, 
ūkininkų, darbininkų ir bendrai visuomenės, 
tuomet gerbūvis tkirai būs iržtikrintas.

NEPASIDALINA ‘JUDOSIAUS GRAŠIU >1

DIENOS KLAUSIMAI
PREZIDENTO KALBA.

Kiekvienų kongreso sesijų atidarant, 
prezidentas patiekia programų. Jisai pasiūlo 
kongresui svarstyti tuos klausimus, kurie ąd- 
ministracijos nusimanymu yra patys aktua
liausi. f 'j, , . . ■ ■•-T-o

Prezidento Hooverio kalba 71-mam kon- 
gresui buvo ilga, gerai apgalvota ir apimanti 
visus tuos reikalus, kurie yra reikalingi kon
greso dėmesio. Tačiau, jei kas norėjo prezi
dento kalboje išgirsti kų nors naujo — apsi
vylė. Prezidentas išdėstė senų savos partijos 
nusistatymų užsienių reikalų ir vidaus politi
koje. Šiame kongrese norima pravesti visi tiė 
dalykai, kurie skambėjo rinkimų programoje 
ir kurie žymiai galėtų padėti būsimais kon
greso rinkimais. •

Užsienių politikoje paliesta senas repub-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
BLAIVININKŲ SEIMAS,,

Metinis Blaivininkų seimas 
šįmet įvyko Montello, Mass., 
Padėkos dienoje, 28 d. lapkri
čio m. Iš ryto pasitaikė blogas

vįninkų seimas nutarė tų klau j 
simų kuo uoliausia remti, pas- 
kirdamas iŠ savo iždo aukų 
sumoje $100.00 ir paaukodami 
dešimtį tūkstančių įvairaus 
turinio blaivybės klausimu 
parašytų knygučių. Kurtu busoras, bet paskui išsiblaivė, 

tai ir delegatų atvažiavo dau remiamas mūsų visuomeninis
giau iš aplinkinių kuopų. 

Seimas prasidėjo pamaldo
mis šv. Koko bažnyčioje. Šv. 
Mišias atlaikė ir seimui pri
taikintų pamokslų pasakė Su
sivienijimo pirm. kun. Jonas 
Švagždys. Jisai atidarė ir pa
tį seimų, kurio posėdžiai buvo

reikalas ir tuo pat laiku plati
nama žmonių tarpe pilnoji 
blaivybė.

Neužmiršti ir kiti reikalai.
Lietuva ir jos reikalai mums * * - * •visiems brangūs. Iškilus Sese
lių Kazimieriečių klausimui,
jųjų parėmimo, seimas nutarė 

1 Kaip žinoma, lenkai papirko ir užlaiko * laikonji’ vietinėje parapijos! padaryti rinkliavų ir paskirtį
Seselėms Pažaislyje, Lietuvo-kai kuriuos Lietuvos socialistus, kad jie dirb-

tų Lietuvos pražūčiai. Pastaromis dienomis Seūuas buvo gana skaitlin- 
Elta praneša gavus iš Vilniaus žinių, kad gas įr įvairus. Delegatų viso 
vis dėl to emigrantų plečkaitininkų (Lietu- buvo 42 Sei,uui pįrmįninka- 
vos socialistų) skaičius eina mažyn. Vilniuje vo kun dr j xaViekas, raž. 
jų esu apie 30-40 žmonių. Jų tarpe ~ einu tįninkavo p. Blųveckas iš 
smavkus kivirčiai dėl gaunamų iš lenkų vai- ^orcester, Masu. Seime parei- 
džios pinigų pasidalinimo. Sakoma, kad sočia- kgu daug ^-vumo, susirūpini- 
listas Paplauskas, Plečkaičio įpėdinis, gavęs mo esmna girta lietuvių tau- 
iš lenkų stambių sumų, nuskriaudę* bedalin- tos padėtimi. Sulyginamai 
damas tarp kitų socialistų Jankauskų, kuris darbuotojų blaivininkų bure- 
piadėjęs grųsinti iškelsiųs Paplausko visus jįg ne didelig> prie^.gi yra 
darbus. Už tat Jankauskų lenkų valdžia iš- , tikras slibinas, kuris smaugia

į Galiciją. j musų išeivijų. Gaila, kad mū- jšvagždys, kun.
Lenkai per plečkaitininkus Lietuvoje sų visuomenės vadai taip maJkun. P. Juškaitis, kun. J. Na-į 

varų tam tikrų lenkiškų propagandų. Už kiek- ža šiuo mūsų svarbiausiu gy- viekas, kun. S. Kneižys ir kun. ( 
vienų šmeižiančios literatūros transportų, nu- veninio klausimu tesirūpina! 
gabentų į Nepriklausomų’ Lietuvų, plečkaiti-1 Seimo nutarimų žymėtini' 
ninkai iš lenkų gaunu po dvidešimts dolerių. yra gie; visųpirma nutarta su- 

Plečkaitininkai leidžia ir keletu laikraš- ruoįtį Blaivininkų vajus, kū
čių. Be žinomojo “Pirmyn” Lietuvos išdavi- ris tęsis viSų menesį;, laikų 
kai dar išleidžia, žinoma, už lenkų pinigus, nusiskins
.skiriamų neva Vilniaus lietuviams “Vytį”. sujįg seimo nurodytu ir viėti 

Anot “Tr.: “Plečkaitininkų istorija, šiaip nių darbuotojų nematytu pro-

je. Viso surinkta joms aukų 
$40.20. Pinigus persiųs sese
lėms centro iždininkė.

Seimo metu pasakyta daug 
gražių prakalbų, tikrų paskai 
tų, kas suteikė visiems dele
gatams ir skaitlingiems sve
čiams geriausio įspūdžio. Da
lyvavo ne mažas skaičius dva
sios vadų, kurių tarpe matėsi 
Susivienijimo dvasios vadas 
kun. J. Jakaitis, pirm. kun. J.

A. Petraitis,
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NEBRASK06 KORNAI.

J. A. V. reprezentantas E. Howard iš Nebraska, rodo, ko
kie dideli komai užauga toje valstybėj. Atvaizde rodomas 
komius yra 2d colių, ilgio Hr sveria apie 12 svarų. Užaugęs 
arti Columbus, Nebraska.

likonų nusistatymas įvesti^Jungtines Valsty- ar taip žiūrėsim į dalykus, vis dėlto pasiliks gramu. Nutarta kreiptis į dva 
bes į Pasaulinį Tęisiuų X^^JS? VMŪri) . Be tų, juodžiausia dėmė mūsų atgavusios,rieprililau- sios vadus, ypatingai į mišio
pabrėžta, kad Jungtinės Valstybės su rii'ėku ! somybę tėvynės' istorijoj”. L:....:.... i.—x„ .... a..
neis į karų, ves taikingumo politikų. Su šiuo Į ----------
nusistatymu, manbme, dauguma sutiks. į Rusijos bolševikų Valdžiai labai nepatiko gali pasidarbuoti blaivybės

F. Norbutas. t

Kitais metais seimas nutar-
ta suruošti Boston, Mass. Lai
kų nuskirs centro pirminin
kas. Į naujų valdybų išrinkti 

kiekvienų kuopa, sekanti asmenys: pirm. kun.
S. Kneižys Montello, Mass., 
pagelb. p. Adamavičienė, Bos
ton, Mųs^.ir p. Jakutis, Gailiu 
bridge, Mass., ižd. p, Sidabrie 
nė, Worcester, Mass., rašt. p. 
Akstinas, Brockton, Mass. 
Dvasios vadų nuskirs, kaip

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

sa

nierius, kurie gavėnios metu 
duoda misijas; jie daugiausia

Prof. Kampininke, , prašau

Amerika nori taikos, bet jos nori ir vi- ' Jungtinių Valstybių vyriausybės nota dėl t- srityje savo pamoksluose iri per paskutinius trejus metus' atsakyti į žemiau dedamų ma
sas pasaulis. Del to Jungtinių Valstybių įėji
mas į Pasaulinį Teismų, pakeltų jo prestyžų, 
sustiprintų ir jis galėtų suvaidinti svarinu 
rolę nuolatinės taikos vykdyme.

Yra žmonių, kurie nesutinka su tuo p. 
Prezidento nusistatymu. Bet tokie žmonės,

šamo krizio Manžurijoj. Rusijos atsakymas i šiaip jau ragindami žmones j kad daroma, Kunigi} Vienybės; no klausinių.

gal būt, iš atstatyto ofiso pa
sirodys toksai pranešimas:

“Traktoriai sovietų vald
žiai buvo nupirkti ir prika
binti prie “Sovietų Žemės”. 
Ale orlaiviui pakilus iš New 
Yorko, truko “lenciūgai” ir 
abu Įjęųktorių pliumptelėjo į 
nlares. Didžiausia čia kaltė 
bus Amerikos buržujų, kurie 
padirbo netikusius “lenciū
gus”, kati išnaudojus darbi
ninkų tėvynę. Ačiū, draugai, 
už aukas”.

tų notų, tai bolševikiškas išsikoliojimas. Del . glaustis prie blaivybės. Kai 
to į jos atsakymų vyriausybė 
nekreipsianti.

Iš Rusijos atsakymo į Amerikos notų įsigyti sau dvasinio turinio 
reikia suprasti štai kų: Rusija Kelloggo ne- knygelių. Centro valdyba

kurie taip daro, turėtų pirmų paduoti savo ' puolimo sutartį pasirašiusi, bet nepažadėjusi kreipsis į tuos gerb. kunigus
planų, kaip stovint nuošaliai būtų gaiima j jos pildyti. Nežiūrint jokių sutarčių, ji ir klebonus, prašydami leisti ir
praktiškai prie taikos vykdymo prisidėti. Ka- j šiaip jau vedanti taikių politikų su užsieniais, blaivybės turinio knygelės par
dangi jie tokio plano neturi ir negali turėti, Tačiau faktai visai kų kitų sako. Kas sava davinėti.
dėl to ir jų priešinimųsis p. Prezidento užsie- laiku puolė Lietuvų, Latvijų? Kas užėmė Uk- į Be tiesioginių blaivybės plė
nių politikai nieko nereiškia. rainų ir kitas ne Rusijai priklausančias že- timo reikalų, seimas susirupi-1 Pasirodo, kad blaivybė Mon >

Daug kas nesutiks su prezidento nusis- mes? Kas puolė Kiniją? Kas varo revoliucinę no ir platesniais visuomeni- 'tello’je, vadovaujant gerajam! Atsakymas. — 1 ei anksti,
tatymu kai kurių įstatymų vykdymo meto- propagandų visose valstybėse, jei ne bolševi- niais reikalais. Dabartinis mū- ,kun. klebonui, puikiausia gy-j tavoršeiau , teiraujies apie
dais. Vienas iš jų yra prohibieijos įstatymas, kai? sų visuomenės’ svarbiausis vnoja. Delegatai išsinešė ge-‘tokius dalykus. Reikia par
kuris atskiriems piliečiams ir visam kraštui f Vadinasi, šitaip bolševikai vykdo taikų klausimas yra Lietuvių Kode- riaušių Seimo ir-visos kolo- Jaukti kol ysi aukotojai pa
daro daug nemalonumų. ; pasaulyje. : gijos namų pastatymas. Blai- nijos įspūdžių. Blaivininkas. joirš duotųsias aukas. Tada naa. Stipresnio nelaikome.

_____ ______________________ -i ... ■ -i — ■ - į-*-- - - - .............. ................................... . —............." 1 1 ■ " . ■» -- „

)ė jokio dėmesio kųr» bažnyčiose jjra prie Juru valdyba. ,t 
(knygynėlis, kur žmonės gali f’aiėikšt

Naujosios Anglijos Apskrities

tsti padėkos žodžiai 
namų šeimininkui kun. J. 
Švagždžiui už svetingumų ir

Sovietų lakūnams orlaiviu 
lekiant Amerikon, komunistai 
rinko aukas nupirkimui ,dvie- 

tjų traktorių, kuriuos, sakė,

Pameni, panašiai, buvo ir 
rfu komunistų surinktomis au
komis Lietuvos baduoliams 
šelpti. Tik tada Lietuvos buo-

per lakūnus pasiūsiu sovietų žės buvo ‘kalti”, kud komunis
vietinėms šeimininkėms už , • r * , • , r.... v. .valdžiai. Ir as aukojau. Jau
Datuosimų pietų ir vakarie- , • , , •> -• -ue v ikiek laiko praėjo, o nieko ne
neš. Po vakarienės buvo su- . .. . , . • -girdėti, ar tie traktoriai gau-
ruoštas vakaras, į kuri susi-.,. ,’ * ■ ti Maskvoje, ar ne.
rinko visa ,vietinė kolonija, j “Tavorščius.”

tai negalėjo aukų baduoliams 
pasiūsti.

Valgykloje.

Ponas (paragavęs iš limo
nadinio stiklo, purkšdamas). 
Po velnių... kolų tu čia man 
limonadą davei?

Tarnas. 40% stiprumo, po-

Friedrich von Schiller.

PARAZITAS.
Alba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo. 

(Tąsa)
L. R. Aš labai tuo tikiu, malonin

gasis pone! Vienok jis net mane jiatį, ne
žiūrint mano teisingo nepasitenkinimo,! 
valandėlę buvo suklaidinęs tam dalyke. 
Kova, kova tarp mūsų ir jokio susitaiki
nimo! Čia, aš matau, bus veltui visos kai- 
bos. Nors niekšas mano kuo labiausiai 
ragins, bet aš šimtų kartų mieli ai? badu 
miūčiau, negu jam už savo vietų dėko
čiau. Turiu garbės pareikšti Jūyi) Malo
nybei!...

(Išeina). r
PENKTA SCENA.

Narbonne m ir Selicour ’as
NAJIB. Ar suprantat šitų atkaklų už

sispyrimų?..

SEL. Nėr ko sakyti! Tai tikras kvai
lys! Aš jį tuojau vėl nuraminsiu.

N. Jis yra greitas ir neapsisvarstęs, 
bet širdyje jis geras žmogus.

SEL. širdingas žmogus, aš tai pripa
žįstu, bet jam truputį susukta galva. Gal 
būt jį kas nors kitas prieš mane pakurs
tė.

N. Ar jūs taip manote?
SEL. Čia kas nors gal slepiasi už to. 

Kas žino, gal koks nors kitas priešas, pa
vyduolis... Nes šis vargšas velniūkštis yra 
lyg mašina,

N. Bet kas galėję...
SEL. O, daug yra tokių, kurie trokš

ta mano pražūties t
N. Gal būt jūs kų nors įtariate?
SEL. Aš ažgniaūžiu savo įtarimų. 

.Nes, ajį^i jjš galėčiau Jkų nors patHfstyti 
ūpie ponų Pjrmin’ų?.. I'ui, fui! Būtų 
gedu! Tai visai negalima!

N. Taip ir aš manau! Žmogus man 
atrodo perdaug teisus ir kuklus tam da
lyke. •

SEL. Kuklus, taip, kąip sykis jb? 
toks yra!

N. Taigi, jūs pažįstate jį?
SEL. Mes esame draugai.
N. Nu, kų jūs manote apie tų vyrų? 
SEL. Ponas Firmin’as, turiu pasaky

ti, yra vyras, kurs labai tinka biure, 
Nors jo galva yra ir netikusi, bet jis yra 
puikus darbininkas. Negalima sakyti, kad 
jam trūktų mokslo ir supratimo, — visai 
ue! Jis gal ir daug suprantu, bet to iš jo 
nematyt.

N. Jūs mano užinteresavote juo, ir aš 
noriu jį pažinti.

SEL. Aš jau senai jį raginau jums

N. (žiūri į laikrodį). Taip, iš tikro. 
SEL. Galėsime rytų.*.
NARB. Gerai!
SEL. Taigi, aš noriu...
N, Dar vienų žodį...
SEL. Kų malonėsite?..
N. AŠ norėčiau duoti jums darbo,

kurs reikalauja gabumų ir drąsos.
SEL. Prašau!

i N. Mano pirmtakėmis savo blogu 
valdymu daugelį žmonių? išnaudojo. Ne
žiūrint mūs visų pastangų, dar jie visi 
nėra išnaikinti. Reikia'įsteigti tam tik-

pasirodyti, bet, gal būt, jis jaučiasi esųs1] pu memoiių, kuriame būtų iškelta visos 
per žemai ir tamsybei užgimęs, tuo tarpu padarytos ydos ir be jokio pasigailėjimo 
aš norit! jj... "britu ■■nn«nkvtA. nnčini vnldžini

NARB. Nesivarginkit! Nieko ne
kenks, jeigu mee patys paaėjėzini porų

"būtų pasakyta pačiai valdžiai,
SEL. Bet, atsiprašaęd, Jūsų Ekscclęn-

ciju, toks raštas jo autoriui, jums patiems
žingsnių į jį. Aš pats noriu suieškoti po* t gftli’ būti labai pavojinga.-
nų Finnin’ų. Bet dabar vėl grįžkime prie 
savo pirmykštės temos, kurių La Roebe’- 
As mums hutraukė.

SEL. (sumišęs). Jau truputį per vė
lu.

N. Gerai sakai.
SEL. Jau bus laikas audijencijai.

N. Tas man nesvarbu. Joks pavojus, 
joks asmeniškas prielankumas, neprivalo 
kliudyti pareigų. ' j.., • •

SEL Įdubai garbingas sinuanymasl
N. Jūs esate tikę šitam darbui. Nėra

reikalo daugiau apie tai
geriau už mahc pažįstat

ie trtl Ralliėti Jūs dar nors šiam vakarui!

SEL. ir aš esu tos nuomonės.
N. Be abejo. Šis darbas yra skubūs. 

Aš pasitikiu jumis. Negaiškit rtė valandė
lės. Kaip tik dabar yra progos: aš norė
čiau kaip galint greičiau, dar šiandien, 
tų raštų pasiųsti į valdžios įstaigų. Reikia 
trumpai ir aiškiai... Ir trumpai galima

f

daug pasakyti! Sudieu! Tuoj eikite prie 
(.laibo! (Išeinu).

SE&TA SCENA.
Selicour’as. Ponia Belmont ą.

PONIA BELMONT’A. Ar jūs tik 
vieni, jionas Selicour’ai? Aš norėjau jki- 
laukti, kol jis išeis, — jis apie tai turi 
nežinoti.

SEL. O apie kų, malonioji ponia?
P. BEL Mes ruošiame šį vukarų ma

žų koncertėlį, ir mano Cliarllotte’a jame 
dalyvaus.

SEL. Ji taip gražiai dainuoja!
P. 13. Jūs kartais rašote eilėraščių? 

Ar ne tiesa?
» SEL. O kas jų nerašo, tų eilėraščių!

P. B. Na tai jūs sukurkite mums kų

pažįstate blogybę. (Bus daugiau)

i'l l
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LABDARYBĖS SKYRIUS Marijonų Bernaičių Kolegijų 
vos 50 gali sutalpinti, o sko
los tiek ir tiek. Arba Seserys 

2) A. Vaičiulis, AVest Side. j Kazimierietės ar Prnnciškie-
3) V. Duoba, AVest Side.
4) J. Šileikis, Cicero.
5) P. Bernotas, Cicero.
G) K. Srubienė, Cicero.
7) E. Audrus kevičienė,

North Side.
8) P. Labanauskienė, AVest

puikus reginys, kuris žadino nyčių lankyti, vadovaujantUERMAI AMERIKOJE 

MKtns.

kun. Vaitkevičiui, kun M. Ka
zėnui ir kun. J. Skripkui.

Baigiant šv. Misijas, kun. 
Vaitkevičius apvainikavo vi

visų jausmus.
Pelnyta Jubilėjaus atlaidai.

Šv. Kazimiero parapijonys 
nevien atliko šv. Misijas, 40

A. Genius. Savo darbų jie at
liko kuogeriausia.

_____ w__  .. . — - Klebonas pranešė, kad du
jėto darbuojasi. Taigi klausi-Kazimiero parapijos baza- įbal» panų)ijos grynais l6jaus atlaidus. Sekmadienyje,

raS'. |pinigais yra $1,482.56. Tai-gi lapkr. 24 d., tuojau po sumosĮkėjimo dalykais ir įrodė, jog
si Klebonas kun. A. Balinskas ismftgi naujiena parapijonams. misionierius Vaitkevičius pa- vienas gyvenime nenuils, 
• gruodžio 1 dienų Jjiagarsino B. V. sakė gražų pamokslų, ir kvie- kuris dažniai priiminės šv.

tė visus dalyvauti procesijoj.

tės taip pat.
Labdarybei visai maža sau- vai. atlaidus, bet ir įgijo jubi- sas tas brangius iškilmes. Į- 

tikrino visus svarbiausiais ti-

Side.
9) M. Casiemė, Cicero. žmogaus, kurs drįstų pakaič
io) Z. Gedvilas, AVest Pull- duot. Amerikiečiai užjaučia 

man. labdarybei ir gana duosnūs,
11) Kliinašauskienė, Bridge-. tik reikia perstatyti reikalų, 

port. Garbė p. Antanui Nausėdai
12) J. Rudienė, Brighton už jo nenuilstantį darbų. Jis

mas, kos kultas, kad mes sa
vo karvutę duodame kitiems 
melžti, o patys neįstengiam,
Mes amerikiečiai ižponėjome: bažnyčioj, kad iš buvusio pa

muš taipo neatsiranda į rupijos bazaro pelno liko gry
nais pinigais $1,085.27. Pagal

įs

IŠ SEIMO.

Be abejo, jau girdėjote, kad 
labdarių, aštuntasis seimas bu
vo labai pasisekęs. Jis buvo 
skaitlingas kuopų ir draugijų 
atstovais, svečiais, gausingas 
aukomis ir vaisingas savo nu
tarimais. Apie tai dienrašty 
“Drauge” jau buvo rašyta. O 
iš protokolo, kuris neužilgo 
bus įdėtas labdarių skyriuje, 
sužinosime visas smulkmenas.

Kai kas gal jau manė, kad 
įvykdžius tokį didelį darbų
— pastačius ligoninę, labda- Park. nieko nepaisė, ėjo prie tikslo kų.
riai pavargo, ilsėsis. Tačiau 13) J. Bložis, Brighton Park ir jo atsiekė: ūkis nupirktas
pasirodė kitaip. Jie ėmėsi ki- 14) Naugžemienė, Bridge- ir planuojama prieglaudos
to dar didesnio ir atsakomin- port. . statyti.
gesnio darbo. Nupirko ūki, ant 15) M. Jatužis, Dievo Ap- A. a. kun. Staniukynas bu- 
kurios savo laiku bus pradėta veizdos par. įvo įdėjęs visas savo jėgas lab
statyti prieglaudos. Paaiškėjo, Vedėjas priminė, kad tame darybės darbui. Turėjau gar- 
kad šis labdarių žygis susi- vajuje ligoninei sukelta virš bės išgirsti ir sesers (kurios 
laukė pilniausio plačiosios vi- $32,(X)0 dolerių. Daugiausia vardo nežinau) apie a. a. kun. 
suomenės pritarimo ir para- aukų gauta laiškais. Gana Staniukynų, kad jis tų pačių 
jnosz Taip skaitlingas seimas daug gauta ir iš svetimtaučių, dienų prieš mirsiant kėlė gal- 
ir gausios aukos, tai tikriau- Papietavus, padėkuota kon- vų, žiurėjo per langų ir sakė:

mūsų mažos parapijos, bava
ras labai gerai pasisekė, y- 
pač atsižvelgiant į duburtinį 
laikų, kad daug žmonių nu
dirba arba dirba nepilnų lai

Gerb. klebonas, turėdamas 
tai omeny, dėkojo bazaro šei- 
mininkams-(ėms) ir visiems 

[prisidėjusioms: darbu, auko
mis ar atsilankymu, ypač gy
rė jaunas paneles, kurios da
lyvavo konteste. Be pagyrimo

PfTT&BUBBH. PA,
________

Sėkmingos šv. Misijos.
Lapkričio 19 d. prasidėjo 

šv. Misijos šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kurias vedė Tėvai 
Marijonai: kun. J. Vaitkevi
čius ir kun. A. Petrauskas. Mi 
sijos traukėsi per visų savai
tę ir baigėsi lapkr. 24 d. Nuo 
pat pradžios iki pabaigos žmo 
nių buvo pilna bažnyčia. Net 
vietų truko visiems susėsti.

Pamokslai misijouoriu bu
vo įdomūs ir patraukiantieji.

Šimtai tikinčiųjų keliavo Baž-

pri
Komunijų. Sužadinti tuo šini-

(Tųsa ant pusi.)

NAUJI VICTOR RADIO

sias to įrodymas. testininkams už nuoširdų iigo- “O, kaip būtų man linksma
Iš nutarimų svarbiausieji ninei pasidarbavimų ir gražio mirti, kad ir seserų koplyčios

buvo šie:
1) Užgirta ūkio nupirkimas.’
2) Užgirta vajus sukėlimui! 

užtenkamai pinigų ūkio sko- rama yra reikalinga. Del to

ir našlaičių namo sienų nors 
pamatus kasant išvysčiau”.

lų išmokėjimui.

ir dėkonės, tla gavo dovanas žmon(.s klausė s„ dideIiu ido. 
anksu: pirm, Jovalų - $30 nlul„u Ne,ien k|aUBė

10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie
nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 

Kombinacija

MODEL R. .32 — Kainų   ................... ................. $178.00 su tūboms
MODEL R. 52 — Kainą, ......................................... $238.00 su tūboms
MODEL RE. 45 — Kainą .........................................$298.00 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrola, kaina $625.00

gavo p-lė M. Darkintaitė, an-
trų dovanų — $20 — p-lė S.

slų, bet buvo patėmyta, kad
visi prisitaikė juos prie savo 
gyvenimo.

Bazaro šeimininkais šįmet | 40 vai. atlaidai,
buvo: A. Gečius, š. šapikas, Per šv. Misijas, lapkr. 22 
P. L. Kručienė ir p-lė E. Kum
pytė, kuri yra baigusi šv.

Rupšį auskaitė.

je nuotaikoje išsiskirstyta.
Bazaras ligoninėje.

Šv. Kryžiaus ligoninei pa Tai buvo velionies kun. Sta
niukyno atsisveikinimas su 
seserimis ir su labdariais.

Dėlto visi į darbo! Vilkime 
labdarių vežimų iki galui, nors 
ir atsiranda kliūčių.

Jonas Mikolainiš.

ligoninės rėmėjų draugija li-
3) Kitam seimui paruošti goninijc ruošia bazarų, kuris 

j danai prieglaudų statymui. Į bus gruodžio 6, 7 ir 8 dieno-
4) Ateinančių vasarų su-* mis. Bazaras bus labai įvai- 

ruošti didelį išvažiavimų į rus. Prašoma jį kuoskaitlin- 
1 .abdaringorios Sąjungos far- giausia lankyti ir tuomi pa

remti šių šaunių lietuvių įs
taigų.

Iš centro susirinkimo.
Labdaringosios Sųjungos 

centro susirinkimas buvo lap
kričio 27 d., Aušros Vartų par. 
salėje. Susirinkimui vadovavo

mų.
5) Suorganizuoti vajų, per 

kurį kviesti visus lietuvius 
ir draugijas prie labdaringojo 
darbo.

G) Remti lablarių pastaty
tąją Šv. Kryžiaus ligoninę ir
išreikšta pageidavimas, kad sųjungos pirmininkas p. A. 
pažadėjusieji ligoninėje savo Nausėda. Išklausyta valdybos 
vardu įrengti kambarius, ar narių ir komisijų raportų ir

sv.
ti., prasidėjo 40 vai. atlaidai. 
Bažnyčia buvo labai gražiai

Kotrinos Akademijų ir dabar- išpuošta. Tvarka buvo pavyz-
tiniu laiku dirba vienoj tir ti inga. Garbė gerb. klebonui
moj, kaipo raštininkė. Nors kun. M. Kazėnui už jo rūpes- 
yra jauna, vienok daug dar-j tį ir pasišventimų. Altoriai 
buojasi parapijai. Per bazarų buvo gražiai papuošti ir vai-

Rimtas pasiteisinimas.
Plerijonas. Tamstos akutės 

tikrai atrodo sapningai gra
žios.

Kotryna. Taip. Aš vatai Ta
liai vėlai guliau.

pranešimų iš kuopų veikimo, 
{domus buvo seimo rengimo 
komisijos raportas, iš kurio 
paaiškėjo, kad seimas visais 

poliais šaunia pavyko.1

— Kada pietauji?
— Antrų valandų.
i— O kų darai po pietų?
— Laukiu vakarienės.

viskų surašė, kas kų aukojo 
ir kiek gauta už kiekviena lai

kučiai tvarkingai viskų atli
ko. Garbė Šv. Pranciškaus se-

mėjimų. Tad ir tvarka buvo t sutems, kurios savo pasišven- 
kuogeriausia. Klebonas ir visi timu padeda klebonui ir tar- 
parapijonys tokiu bazaro
“gaspatlorių” darbu labai pa
tenkinti.

Be to, buvo da išrinkti ko
lektoriai, ku?ie< rinko aukas 
daiktais arba pinigais: 11 
Siaustas, S. Rupšlauskaitė, A.
Mikulskis, A. Zizr.iinskaitė.

nauja parapijai.
Procesijoj, pradedant, 40

vai. atlaidus, dalyvavo vien! 
bernaičiai, o baigiant atlaidus, 
ir Misijas, kartu ir mergaitės.' 
Kaip angelai, rožėmis ranko- į 
se, giedojo kartu su choru 
‘Garbė ir Šlovė”. Tai buvo

{•

šiaip jau aukoti, kad savo pa
žadus išpildytų.

Pagerbimo pietūs.
Labdarių seimo dienoje šv.

Kryžiaus ligoninėje buvo su
ruošti pietus kontestininkų Jfe buvo skaitlingas. Aukų ir I 
pagerbimui. Pietuose dalyva-, programų, atmokėjus
vo apie 60 žmonių, daugiausia visas spaudos darbų ir ki teiš
buvusiojo ligoninės vajaus tias bilas, likę virš šešių šim- | 
kontestininkų. Pietūs sesučių tų dolerių, 
buvo rūpestingai priruošti. Pildant seimo nutarimų, su- 
Bv.vusiojo vajaus vedėjas pa- tarta ateinančių vasarų labda- 
skaitė kontestininkų vardus J rių ūkyje suruošti dideli iš- 
laimėjusius pirrnųsiųs dova- važiavimų, 
nas. Dovanas gauna šie ir to
kioje tvarkoje:

1) Akadėmi'kės, Marąuette 
Park.

PRIEGLAUDŲ REIKALU.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PBOIALI8TAB 

T«4ti nenusiminkit, bet eikit 
pas tikra sprciallsta. ne pas koki 
nepatyrėlj Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Juaų kas 
Jums kenkta, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno Megsaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laika ir 
plnlffus Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, an- 
r adymui žmogaus kenksmingumų.

klano lturtio — Scope — Raggt 
X-Hay RoeDtgeno Aparatas tr ri
dikas bakterlologlikss egasmlna- 
▼Itnas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, ir Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio. Caraų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų. Mrdlea reomatts- 
mo, kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kių utslsenėjuslų, įslkerėjuslų. 
okronlikų Ilgų, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėtų pas mana

DR. J E ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 19H 
lt W JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo I 1W T 

Ksdėllomts nuo Ii ryto iki 1 
f po pietų.

»■ . . - ........— ",—v

Didžiausis sunkumas nus
linko nuo mano širdies, kaip 
išgirdau, kad labdariai nupir
ko ūkį. i

Man sykį prisiėjo pasikalbė
ti su italu labdariu. Šis ita-. 
las sakė, kad Italijoje labda
riai turi virš milijono dolerių 
pinigais ir ne vienam neduo
da pinigais pašalpos. Katras 
užsiregistruoja pavargėliu, tai 
nuveda pas daktarų, kad iš
tirtų, ar iš tikro negali dirbti. 
Jei taip, tai patalpina palie
gėlių namuose, o kad gali 
dirbti, tai jie turi tokių dirb
tuvių, kaip batsiuvių, rūbsin- 
vių, mezginio ir medžio dar
bo ir iš to turi pelno. O kad 
nenori dirbti, tai eik, iš kur 
atėjęs. Aš patarčiau ir mums 
amerikiečiams taip pasielgti. 
Kaip aš, taip ir daugelis mū
sų amerikiečių nusiskundžia, 
kąd daug aukų via keliauja į 
Lietuvą, o mūsų amerikiečių 

’ būklė labai bloga. Paimkim*

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kų 
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų. 
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai

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

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

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

DRAUGAS PUB. GO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

Victor Rekordai• i ‘ • t? - ‘ A ' *•'» ’ • . * 0-», \ -C.. į,.s , . .‘ -f’/.;
V-14017-A AS Užgimiau prašėiokėlhi, .......... J. ŽILEVIČIAUS

Ugd^ motušė tris dukreles ___ r... .T. ŽILEVIČIAUS
PETRAS PETRAITIS, Baritonas

V-I4016-B Pirmyn j Kovą ............................................. A. ALEKSIS
Motulė mano ................................ ............ .. ST. ŠIMKUS

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

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

V-14009 Sakė mane šiokia ............................ ,T. TALLAT KELPŠA
Molio usbonaa ............................................. VANAGAITIS
Ne už šiaučiaus ................................................. ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14019 Malda j Mariją..............................................C. SASNAUSKO
Marijos giesmė ..................................... C. SASNAUSKO

Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šauėiunas' Dir.

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

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

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

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJŲ.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F.
3417-21 So. Halsted St.

r.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
PITTSBURGH, PA.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
tas vyrų pasirašė savo var
dus, davė misijonoriui j rankų 
korteles, kad jie bus ištikemi 
Jėzaus Vardo nariai, per visus 
metus kas mėnesis priims šv. 
Komunijų, kaip darė pereitais 
metais.

Žodžiu, Misijos čia buvo 
sėkmingiausios. Visuomet ku
nigo Vaitkevičiaus pamoks
lai yra patraukianti, bet šį
met buvo ypač pritaikinti prie 
kiekvieno žmogaus reikalų.

Paskirtų dienų svečių ir 
draugijų narių prisirinko pil
na svetainė. Šeimininkės jau 
lauke su vakarienė. A. Sutkus, 
vakaro vedėjas, pakviečia ko
misijų ir svečius prie stalų. 
Gerb. klebonas kun. J. B. Kiu
ris sukalba maldų.

Pavalgius vakaro vedėjas 
daro pranešimų, jog dr-jų nu
tarimu tas vakaras surengtas 
pagerbti tuos, kurie pirmieji 
dr-jų išrinkti pradėjo organi
zuoti svetainęs statymų.

Po savo kalbos perstato L. 
Žigą, kuris atpasakoja, kokių 
naudų duoda svetainė draugi
joms.
Po kalbos dainuoja plė Kan 

taučiutė, pianu pritariant p.Kas tik išgirdo jo vienų pa
mokslų, daugiau už jokios ap-'žiliui, vietos varg. Dailiai pa
linkybės nesulaikė nuo kitų 
pamokslų. Kun. A. Petraus
kas, nesenai atvažiavęs iš Lie 
tuvos, ir-gi pilnas energijos ir 
uolumo — vesti visus žmones 
prie atgailos Sakramento.

Garbė klebonui, kun. Kazė
nui už surengimų šv. Misijų, 
40 vai. atl. ir davimų progos 
įgyti jubilėjaus atlaidus. Visa 
tai brangus turtas, kurį rasi
me po mirties.

Garbė tėvams Marijonams 
už tokį uolų pasišventimų žmo 
nių reikalams.

Garbė Šv. Pranciškaus se
sutėms už pasišvehtimų mo
kykloj mūsų vaikučių tarna
vimui.

£arapijonas.

VVAUKE&AN, AL
Pagarbas vakaras.

Lapkričio 20 d. 7:30 vai..va
kare Lietuvių Auditorijoj Šv. 
Baltramiejaus ir Šv. Juozapo 
draugijos įretigė jragarbos va
karienę, pirmutiniams komisi
jos, nariams (nors jau trys 
metai praėjo kaip pabaigta 
svetainė statyti). Mat iki šiol 
draugijos nebuvo tariusios pa 
dėkos žodžio. Tat pereitame 
metiniam draugijų susirinki
me vienbalsiai nutarta sureng 
ti vakarų ir pareikšti padėkų. 
Susirinkimas jgaliavo dabar
tinius komisijos narius ir du 
prie jų išrinko: A. Sutkų ir 
L. Žigų. Kaip dabartiniai sve
tainės komisijos nariai, taip 
ir draugijų išrinkti dėjo pas
tangų, kad vakaras būtų kuo- 
puikiaūsias.

ninkas to didelio durbo. Per 
jo rankas viskas turėjo perei
ti. P. Jakutis yra vienas uolių 
darbuotojų tarpe katalikų ir 
politikos srityje. Nors jis yra 
čia gimęs ir augęs, bet lietu
vių kalbų vartoja taip, jog 
niekas negali jį atskirti nuc 
ateivio. Jis dirba šv. Baltra
miejaus parapijai,'ilgus metus 
buvo trustistu, priklauso prie 
choro, taip pat prie visų kata
likiškų draugijų ir visose turi 
užėmęs valdybos Vietos. Dide
lę rolę lošia Lietuvių Statymo 
ir Skolinimo Bendrovėje, yra

CHICAGOJE kad tarp jų ir Town of Lake rios draugijos nori vakartis
bus varžytinės dėl “champion- 
ship”. Abu tymu šias metais 
labai sustiprėjo. Duosis maty-

~~_______ ti šį sezonų St. Phillips gyni, i t i. Rašyti: J. Kareiva arba
X Visos draugijos ir vieti- Kedaie ir Jackson. Sezono Z. Vyšniauskas, 2517 W. 43

BMGhTon Tark

rengti, lai kreipiasi pas jį. 
Tnri išmokęs virš 15 veikalų 
ir komedijų. Galima pasirink-

scenoje.
rumskis.

Hėzisoriauja K. Za-

niui turį žinių, lai atneša Zig. “passes” galima gauti pas vi- 
Vyšuiauskui, 2517 W. 43 St.'sus Vyčius. Žaidimai prasi- 
Taip pat katrie nori užsira-J deda nedėliomis, 1 vai. po pie 
Kyti “Draugų” lai kreipiasi tų.

St.
X Parapijos choras auga. 

Turi išmokęs daug dainų ir 
dar mokinasi. Choro repetiei-

tuo pat adresu. Jo broliai An- j X Sugrįžęs iš ligoninės kuo į jos įvyksta kas penktadienis
Ginas ir Edwardas kasdienų1 pos narys J. Kareiva, kuris j parapijos salėje. Katrie nori- 

turi gerų trupę lietuviškų vai-' te įsirašyti, ateikit 8 vai. vak.

dainavo.
Seka kalbos draugijų buvu

sių ir dabartinių pirminin
kų: F. Sedaravičiaus, (buv. 
Šv. Baltramiejaus draugijos 
pirm.), B. Mačiulio, F. Kaptu- 
rausko, A. JtiUkausko. Visi 
kalba, kaip sunkiai turėjo 
darbuotis", kol surinko pinigus 
ir pastatė svetainę; dėkojo 
tiems nariams, kurie buvo iš
rinkti tuo laikų.

Po pirmininkų kalbų, vėl 
dainuoja p-lė Katitaueiūtė.

A. Sutkus kalba ir perstato 
svečius: Lake County šerifų 
p. Doodlle, kuris pažymi, 
kaip naudinga yra lietuviams 
turėti toks namas. VVaukegatie 
lietuviai, sakė, yra susipratę 
ii- fetoVi ant aukšto laipsnio vi
sų svetimtaučių tarpe. Taip 
pat pažymėjo, jog VVaukegano 
lietuviai basenolininkai jau 3 
metai kaip turi čempionatą 
visam Lakė kounte. Neperdė
siu pasakęs, jog p. Doodlle 
puikiai kelia lietuvių vardų. 
Jo kalba palydėta dideliu ran
kų plojimu.

Po šerifo kalbos, kalba adv. 
Jadrich, vietinis klebonas 
kun. J. B. Kloris, kuris pasa
kė. gražiausių prakalbų.

Einama prie svarbiausios 
vakaro dalies. A. J. Sutkus 
aiškina, jog piie to sunkaus 
darbo daugiausia dirbo ir ki
tus ragino prisidėti sekantieji:

P. Bujanauskas, visų- laikų 
dirbęs ir buvęs pirmininku 
statymo komisijos. Jo rūpes
čiu ir sunkiu darbu VVaukega- 
jio lietuviai turės atimtį.

Jonas Jakutis, buvęs rašti-

pristatys “Draugų”.
X Vyčių 36 kuopa laikys

s va r bų susirinkimų gruodžio 
5 d., 8 vai. vak. Visi nariai 

jos pirmininku. Jo vedama b i susirinkit. Bus prieš metinis
Vė pasiekė iki $170,000 nuosa 1 susirinkimas ir reikės viską 
Vybės. Taigi jiemdviem su Įiš senų dalykų apsvarstyti, 
teikta, hors mažos, atminčiai X Vyčių 36 kuopos bo\vle- 
dovanos. riai gerai varosi pirmyn. Mi-

Negalima pamiršti ir mirų tcliell, Dausinas, Masiunas, 
Sanders ir Kapris nepasiduo
da kitiems.

X Basketballininkai dabar 
turi daug “pep”, kad Town 
of Lake suplėkę Cicero “cbam 
pions”, kuriais buvo per du 
metu. Dabar Brighton mano,

i
sijomis taip dedasi. Bereikė
jo pranešimo ir visi parapi jo

siu M. Skiriaus ir J. Ašmio
Tuodu buvo uolus ir dideli
darbuotojai. Už jų stelas už
prašyta šv. Mišios.

Taip pat padėjo dirbti ir p.
J. Matulėnas, T. Baronas ir
jiems buvo pashkirta dovanos.

Išdalinus dovanas, kalba
Baronas, Matulėnas, komisijos
nariai, tint galo J. Jakutis ir
P. Bujanauskas. Jiedu papa-
šakojo visą istoriją, kiek tu- "" uoliai ’«*'> ^nyči,, nau 

dojasi iškalbingais misijonie-rėjė nemalotiuim* ir bereika»- 
lingu rugonių, bet ištvermė 
\ iskų pergalėjo, troškimai iš
sipildė ir šiandie draugijos 
turi nuosavų namų.

Ant galo p. Žilius sudainuo 
ta Lietuvos himnas ir tuo va
karas baigėsi.

Vakaras pavyko kuopuikiau 
šia. Be gardžių valgių, gėri
mų, dovanų da ir pelno drau
gijoms apie $150.00 liko. 
Svarbiausia-gi, kad-. susirinku 
šieji buvo pilnai patenkinti.

Daugiau panašių pramogų 
VVaukeganė!

Pakeleivis.

riaus pamokslais ir rūpinasi 
įgyti Dievo malonių.

LABDARIU CENTRO 
VALOYBA

INO. HARBOR. INO.
Misijos gerai eina.

Musų šv. Pranciškaus para
pijoj ant greitųjų tapo sureng 
tos misijos. Jas Veda misio
nierius gerb. kun. Petrauskas, 
nesenai iš Lietuvos atvykęs.

Musų parapijos lietuviai nė 
ra snaudaliai. Jiems užtenka
tik priminimo. Tai ir su mi-_

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

B. Petkevičius
A. Vildžiūnas
M. Milašienė
St. UžiemeCkis
J. Žiedas
A. Einikis
J . Paul i kas
Ag. Balsienė
P. Meištininkas 
A. Saunorienė 
F. Všgris 
M. Brajinskienė 
J. Savickis (2 siunt.)
Ad. Vildžiūnas (2 siunt.) 
St. Žukauskas 
J. Bašinskas 
Ag. Balsienė 
Pranas Meištininkas 
T. Vasiliauskienė 
R. Baliauskas

Stei. Lenkauskienė 
J. ŽiOgienė 
St. Balčiūnienė 
J. Pocius 
P. Pučkorius 
O. Daujotienė 
Ig. Baltrušiunas 
D. Ceponienė 
J. Bileviče 
A. Balčytis 
St. Jocių 
W. Jankauskas 
A. Grubius 
J. Garuckas 
U r. Miliauskienė 
Dr. N.
M. Kruševičienė
J. Padžiuvelis 
S. B.
K. Vaitkienė

■

dintojų, daro programų, ku- 
įiosė parapijose vaidins. Ku-

X Vyčių 36 kuopa mokina
si Veikalų, kurį tuojau statys

Gruodžio 2 d., 6 vai. vaka
ro, einant iš darbo Mataušuį 
Nornšui, prie 16tos ir 54t 
Avė., Cicero, 111., greitai v| 
žinodamas automobilius ui 
kliudė ir ant vietoti užmuši. 
Automobilistas sulaikytas.

Velionis paliko nuliudusii 

Šeimynų. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius Kadžius.

Velionis gyveho Brighton 
Parke. Rap.

#
Radio Kainos Numažintos
Didžiausiose Ir Atsakahčiaušiose Lietuvių 

Krautuvėse

Peoples Furniture Co.
Pirkite sau radio dabar ir gėrėkitės puikiausia muzika per Kalė

das. Kainos labai nužemintos, ant lengvų išmokėjimų.

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v.

. 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
TeL Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.*

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, iii

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė., 

Tel. Victory 1566.

M. Šlikas
10535 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
n y sl :

‘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.

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

I /
Chicago, 111.

Naujausios Mados, At- 
water Kent Radio dėl 
vartojimo Screen Grid 
tūbų. Pilnai įrengti, su 
dynamic.kalbėtuvu, pui
kiausias kabinetas, kai
na tik

$109.00
Be tūbų.

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

Majestic kombinacijos radio 
ir gramafonas su tūbom ir 
viskuo, kaina

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

$275.00
Kimball kombirtacijos radio 
ir gramafonas, puikiausias už 
šiuos pinigtis. Kaina

$350.00 ,

LL_1!

i 1

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

r~
$116.00

be tūbų
Majestic Radio Model 92

$146.00Naujausių Lietuviškų rekor
dų pilnų pasirinkimą visuo- 4
met rasite Peoples Krautu-|pjinas pasirinkimas mūsų 63 
vese‘ gatvės krautuvėje.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI PO $1,00 Į SAVAITE AR DAUGIAU!
Didelė nuolaida už jūsų senų mtizikalį instrumentų. Demohstracija ir įrengimas 

Jūsų namuose veltui!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. .J’

| Nedėliomis pagal Sutartį, šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171 U

v

■urntt
C,EN. nOUSEHOii!

For The kom
ttep;

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Cor. Richmond St. VĄ Blocks VVest of VVestern Avė.
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DAKTARAI!jog jo kainos nedidelės, pa- R« ™ 
darė štai kų. Nuvažiavo “do- 
wn town” į “Stop & Sliop” 
krautuvę ir pažiurėjo kaip te
nai importuoti produktai par
siduoda. Pamatė, kad vokiš
koms dešroms rokuojama po'

žymesnių Chicagos lietuvių 
biznierių. Palinkėta geriau
sios kloties p-lei Bronislava! 

mų Chicagos Mot. Sų-gos Ap- naujame luome ir gražiai pa-

CHICAGOJE
MOTERŲ SĄJUNGOS 1 KP. 

PRIEŠMETINIS SUSI
RINKIMAS.

skričio per trejus metus, at
sistojimu ir delnų plojimų 
pareikšta pagarba.

Bridgeport. — Mot. Sų-gos Kadangi gruodžio 13 d., 
1 kuopos priešmetinis susirin- 19ū9 m., sukanka 15 metų
kimas įvyko gruodžio 2 d. nuo įsisteigimo Mot. Sų-gos

silinksminta iki vėlyvos nak
ties.
Iškilmingas šliubas įvyko šv.

Jurgio bažnyčioj pirmadieny, 
lapkr. 25 d. Neatmezgamu
mazgu surišo jaunavedžius 

šv. Jurgio par. mokyklos sa- 1 kps. tuomi duota pradžia ■ gerb. pralotas kun. M. L. 
Įėję ir buvo labai gražus. Bu- ir visai Sąjungai, kuopa nu- Kimšas, šv. Jurgio par. klebo- 
vusieji maži nesusipratimai tarė pavasariop surengti gra- nas. Vestuvių pokilis Įvyko 

inteligentiškai likviduoti ir žų vakarų-pagerbimui kuopos Melrose Parke biznieriaus 
kuopos visos narės sutarė dar valdybos ir pasidarbavusių V aiciulio salėj. Svečių buv o a- 
buotis taip gražioj vienybėje, kuopos narių. i pie 200. Kaip bažnyčioj per

Tartasi apie Mot. Sų-gos šliubų, taip ir vestuvių salėjkaip ir pirmiau. Kadangi šio
je kuopoje didžiuma inteligen
tiškos moterys, tai yra iš ko 
ir valdybų rinkti.

Ateinantiems 1930 metams 
aklemacijos būdu patvirtinta 
visa buvusioji valdyba, bū
tent: pirm. p. H. Nedvarienė, 
viee-pirm. p. Ručinskienė, fin. 
rašt. p. F. Burba, nutarimų 
rašt. p. Ambrazienė, kuopos 
iždininkė per aštuonius metus 
ta pati p. B. Bitautienė.

Kuopos pirm. p. H. Nedva- 
rieiiei atsistojimu ir delnų plo 
jimu pareikšta padėka už gra
žų kuopai pasidarbavimų.

Poniai iždininkei, B. Bitau- 
tienei už paskolų kuopai $100 
(tuomet kuomet buvo reika
las) ir už pasidarbavimų taip 
kuopoje, kaip ir gražų vedi-

ADVOKATAI-

Chic. Aps. rengiamų “bunco”, viskas atsibuvo nepaprastai i pigesnės ir gardesnės, 
gruod. 29 d. įsteigimui šv. ir aukštiems svečiams daly-1 
Kryžiaus ligoninėje kambario, vaujant. Vestuvių pokilyje 
1-mos kuopos visos narės nu- teikėsi buti ir jaunavedžiams 
tarė “in corpore” dalyvauti linkėjimus pareikšti gerb. pra-
Apskričio pramogoje.

Kadangi įvyks metinė kuo-
lotas Krušas ir jo asistentas 
kun. Martinkus. Buvo taip-gi

DR, R. G. CUPLER
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

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

lr Ketvergais vakare

$1.29 už svarų, o vengriškoms 
net $1.39, o p. Stulpinas už 
geriausios rūšies lietuviškas 
dešras terokuoja po 90c.

Be to p. Stulpinas štai kų 
dar padarė: parsivežė vokiškų
kilbasų ir savo kostomeriarns i ^VmVdėUoinis nuo i nu 3 vai 

duoda jų paragauti. Visi pri-!®° v**1*
•pažįsta, kad lietuviškos gar-1 =^= —...
desnės. Reiškia lietuviškos ir

rtea. tel. Van Buren (858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

Saite 209 IMS Milvvaukee Avė. 
Tel. Brunewlck 8684

Ik: 7:88 vai. vak

Tel. Canal 1118 
Namu Tet Lafayette

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. RRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 12. 1 Iki I 

dienu, lr 6:30 lkl 9:30 vakare^

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, III.

1888

*»p . DR. A. L YUŠKA

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. lr Rea. Tel. Hemlock 2874

I DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
.GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Į

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028 

' Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 ▼. v. 
Nedelioj pagal susitarimą

X Visi žiūrėkite: Vyčių 36 ofisas
kuopos metiniai šokiai įvyks 1900 S. HALSTED STREET
sausio 12 d., 1930, Meldažio 
salėje, 2242 W. 23 PI. Muži
ką bus “Paul Simutis Royal

k

1
NAMAI: 

4193 ARCHER

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
AVĖ.

8188 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tai. Canal 6764 Repubilc 8466

pos knygų revizija, užkvietus kun. A. Linkus. Žymių biznie- ,,
iždininkei p. Bitautienei pas rių buvo iš įvairių Chicagos . IcaSoa^_ 
save į namus, nutarta revizi- lietuvių kolonijų ir apylinkių.
jų įvykdinti gruodžio 10 d., į Vestuvių pokilis įvyko Mel- i
8 vai. vakare, dalyvaujant' rose Parke dėlto, kad p-nas K.' chirurgas
kuopos valdybai ir išrinktai Rakauskas šiuo tarpu gyvena atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- 

... čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie-
toje kolonijoje. kos) po nr. 2423 VVest Marąuette Rd.

DR. M. T. STRIKOL
Valandos; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 8-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Tel. Hemlock 8161

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visu chronišku ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti Slst Street

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

' DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

• CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigiaa lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY i

2130 AVEST 22nd STREET 
CHICAGO

komisijai iš ponių: Z. Lcščaus 
kienės, Kučinskienės ir A. 
Nausėdienės.

Pasveikinus “naujųjų” val
dybų, maloniai pajuokavus vi
soms, baigtas susirinkimas 
kvietiniu gerb. visuomenės į 
Mot. Sų-gos lmos kps. “bun
co party”, kuri įvyks Lietu
vių Auditoriume, gruodžio 5 
d. ketvirtadienyje, 8 vai. vak. 

Pasibaigus “bunco” įvyks

Naujai porelei linkime ge- Prospect 1930 
riausios kloties visame jų gy- s«»a» ofisas 
venime.

į Rap.

toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Itez. 6641 S. Albany Avė. Tel. I’ros- 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3435 West 69 Street 
Vai.: 9—13 ryto, 1—4 p. p. I—9 

t, v. Nedėlioj susitarus.

Tel. Lafayette 5791

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Vėashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 Vai.

DR. A. J. JAVOIŠ

LIETUVOS PRODUKTAI 
PIGESNI IR GERES

NI.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ

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

Tel. Kenwood 5107 »

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
•n flTel, : Randolp*- 0381-8932 "ValLV-S

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory D562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

V. M. Stulpinas, kurs par
davinėja iš Lietuvos inipor- j

išlaimėjimas gintaro karolių, tuotus lašinius, dešras ir kito- * i
kuriems knygutės buvo seniai kiūs mėsiškus produktus nere-

1145 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 Iki 2 ir 6 lkl 8 P.

Seredos vaKkre uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

M.

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

JOHN B. BORDEN
(John Dagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepboae Randolph 9717

2151 W. 22 St. 6 iki 0 vak.

Telepboae Roosevelt M90 
(■■■h*! R iki 9 ryte Tel. Repub. 060c

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

pardavinėjamos. Prašom visų, 
pirkusių “chances” ant tų 
karolių ateit į šių “bunco par
ty”, kur bus surengtas išlai
mėjimas.

Pirmos kuopos sųjungietės 
visuomet surengia gražias 
pramogas, taigi ir ši “bunco 
party” pasižymės įvairumu, 
“praizų” gražumu ir sųjun- 
giečių svetingumu. Kviečiame 
sųjungietės iš visų kuopų į 1 
kp. bunco, gruod. 5 d. ketvir
tadienyje, Lietuvių Auditoriu- 
nie.

Koresp.

tai išgirsdavo iš savo kosto- 
merių priekaištų del sių pro
duktų kainų. Kad parodyti.

APSIVEDĖ IR IŠVAŽIAVO 
KALIFORNUON.

PAIN-IMPEILER
5 > 
M ♦-

Tel. Wentworth 3000
Rez. T$l. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

DENTISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

Vai; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Tel, Lafalette 4 484 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

DR. S. BIEŽIS
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai
I Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6288

Į Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republie 7868 
Valandos 1 — 8 4 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Roulevąrd 2899 

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockvrell Street 

Telef Republie 9723

P-nas Antanas Šatkauskas 
iš Tovvn of l4ike apsivedęs su 
p-ie Bronislava Rakauskaite 
išvažiavo iš šaltos Chicagos 
lioneymoon praleisti į šiltų 
Kalifornijų. Ketina sugrįžti 
apie Kalėdas.

Kaip jaunavedis, taip ir 
nuotaka yra plačiai žinomi 
Chicagos ir apielinkių lietu
viams. Jaunas Antanas Šat
kauskas yra gerų tėvų išauk
lėtas ir turi gerų darbų prie 
geležinkelių kompanijos. Nuo

Naudokite išlaukiniai nuc 
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitcmpimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- , 
r*jį! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbts jums apsisaugoti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLKRIO daugely atsitikimu. pri
dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai ii

PAd-AICHTER fcr CO.i
•amsv ano soutm ►ims ava. 

BMCOKUVtt,

K I I LS P/\» N *

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal 8utart|:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 93S 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6924

F. W, GUERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:80 lkl 6 vai. vak.
Oocal Office; 1900 So. (Jnlon Ava 

Tel. Roosevelt 8718 
Vai. nuo 6 Iki 9 vaL vak.

Ofiso lr Ros. Tol. Boulevard 6913

DR. A. J, BERTASH
9494 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo I Iki 3 po
pietų lr S lkl 8 vai. Vakare 

Rea 8201 8. VVALLACE STREET

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
I LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ’ lr Akinių Dirbtuvė 

3265 S. Halsted Street
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

' 2-ras Ofisas 4191 Archer avė. 
Tel, Lafayette 5820

AU JOS DAINOS

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimą kuria 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 

{Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
J regystę.

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

LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišrum Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 

taka pdė Bronislava" Rakauš- 4> Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

kaitė yra duktė p-no Kazimie
ro Rukausko, savininko vasa
rinio rezorto Sodus, Mich. Į 
tų rezortų vyksta vakacijų 
praleisti žymesnieji Chicagos 
biznieriai ir profesionalai. To
dėl p-nas Rakauskas turi pla
čių pažinčių ir jo dukters ves
tuvės pasižymėjo puošnumu 
ir iškilmingumu.

Dar prieš vestuves p-nia 
!Olga Janeliunienė savo rezi
dencijoj 6338 So. Mozart St. 
šeštadieny lapkričio 23 d. nuo
takai buvo surengus “Slio- 
,wer Party”. Dalyvavo žmonos

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............  30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieine-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Murgytė Mano (Chorui) ......... 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
9. Vui augom, augdm-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

u DRAUGAS’ PUB. CO.

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

Tel. Canal 0257 Re*. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto lkl S po pietų 

I lkl 8:89 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 lkl 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2888

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milvvaukee Avenue

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

pagal sustarimą

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

kio.PevSkueums atkre,plama moky- Tel. Lafayette 5820
Valandos nuo 10 rytd lkl 8 va

kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par 88 
metua kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr' akušeris.

Boulevard 7589
Rea.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vlaoklų aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
0FT0METRISTA8

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTIST&

X-Kay
2137 8. CICERO. AV. CICERO, ILL. 
Valandos: 9-12 A M. 8-6, 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutartais

' Gydo staigias lr chroniškas 11- 
Hemlock 7691 jaavyrų, moterų Ir valkų pagal nau

jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 platų U 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2110 Rea. 8o. Chorą 
2238, arba Randolph 6800.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 1 aukltaa 

Paatabėkit mano llkabaa
Valandos nuo 8:89 ryto lkl 8:89 va
karo. baredomla nuo 9:89 lkl 19 v. 

ryta Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room t.
Phoaa Gaaal 9iia

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto tkl 9 vakaro 
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dieną.

4301 ARCHER AVENT E

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994a

Rezidencijos TeL Plasa 8299 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dienų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 Iki II dienų, ’Į.
Nuo 8 Iki 9 po pietų, r
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano dariu: busi
te užganėdinti,

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23ril Place 
Chieago, III.

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.)

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar 
navimas.

Gerb.:
Linksma girdėti Tamstų 

programa per radio. Laukiam 
kito trečiadienio, kad išgirdus 
smagių lietuviškų dainelių.

P. Srebaius.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ir 1743 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero !*794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel Boulevard 3201

Gerbiamieji:
Pereitų trečiadienį jūsų ra

dio programas buvo labai 
gražus. Prašau, jeigu galima, 
dar atkartoti tą patį progra
mų.

Visi programai yra gražūs, 
bet tas paskutinis už visus 
vakarus man labiau patiko.

Ačiū tamstoms už tokius 
linksmus programus.

Su pagarba
A. Pikelienė.

Pono Bulevičius aiškiai žo
džius taria. P. Pažerskis aiš
kiai dainavo ir žodžius aiškini 
tarė. Reikia džiaugtis ir dėko
ti dienraščiui “Draugui” ir 
Peoples Furniture Co. už su
rengimų tokių koncertų.

Agnietė Gilienė.

J. F. RADZIUSk i
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 1 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFJSAS
6(8 West 18 St. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4088

Gerb. “Draugo” redakcija ir 
Peoples Furniture Co.

Nusidžiaugėm, kada jšgir- 
dom per radio jūsų koncer
tus: dainas, lietuviškų muzi
kų. Linkini geriausių sėkmių.

‘ ‘ Draugo ’ ’ skaitytojas
F. Grigalaiits.

Gerb. “Draugo” Red.:
Labai yra mums malonu 

klausyti lietuviški programai 
per radio kas seredos vakarą.

Bet da smagiau būtų, kad 
lietuviški programai būtų kas 
vakaras.

Malonėtume išgirsti “Bū
tų” polkų arba dainų: “Ko 
tu žvengi, žirgeli”.

Adelė Klimaičiutė,
Springfield, 111.

niūkė, p-lė S, Bartkaitė Fin. 
rašt. dafinkta.

X Del misijų užbaigimo 
apeigų, Lahd. Sų-gos 1 kp. su
sirinkimas gruodžio 1 d. ne
įvyko. Valdyba praneš, kada 
įvyks susirinkimas. Manoma, 
jog neužilgo.

j X Gruodžio 1 d., 4 vai. p. 
p. buvo užbaigimas Misijų šv. 
Kryžiaus bažnyčioj. Misijos 
užsibaigė, bet pasėti geri vai
siai neužsibaigė: jie auga. 
Gražus įspūdžiai pasiliko pa
rapijoj. Šių misijų atbalsiai ii 
gai, ilgai skambės nešdami 
žmonėms naudos. Užbaiga bu
vo labai įspūdinga. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė bažnyčia, 
kitiems net stovėti reikėjo.

W1ST SIDE NAUJIENOS.

REZIDENCIJOS ĮKURTU
VĖS.

Phone Bonlerard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavlmar 
rtsuomet sąžiningas Ir 
įebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymu’ 
įkyrių.

Nauja, graži k* 
olyčia dykai

3307 Aubnrn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Gerb.:
Lietuvių programos per ra

dio begalo gražiai skamba ir 
naudingos dviem žvilgsniais: 
viena, namie sėdėdamas gali 
klausytis gražių dainelių, o 
antra lietuvių tauta puikiai 
garsinama.
———————t

|. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sts 
Ttl Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
urte manęs, patarnausiu slmpatlS- 
tal, mandagiai, gerai ir pigiau 
legu kitur. Koplyils dėl šermenų 
dykai.

Marąuette Park. — P-nas 
Nakrošas, plačiai žinomas .se
nas biznierius, vedėjas Peo
ples Furniture kompanijos 
Marąuette Parko skyriaus, 
pereitų sekmadienį turėjo šei
myniškų pokilį. Tai buvo nau
jės rezidencijos įkurtuvės. P. 
Nakrošo daili rezidencija ran
dasi po mini. 6623 So. Fran
cisco avė.

Pokilyje dalyvavo gražus 
būrelis žymių Chicagos lietu
vių biznierių ir profesionalų 
ir visi turėjo j^pletų malonių 
valandų.

Rap.

X Pereitų trečiadienį prof. 
kun. J. Vaitkevičius išvažiavo 
iš West Sidės i Pensilvaniją 
su misijomis, kurios prasitęs 
ligi Naujų Metų.

X Merginų Nekalto Prasi
dėjimo draugija rengiasi prie 
savo metinės šventės, kurioje 
turės iškilmingų priėmimų 
naujų natių bažnyčioje, da
rant Panelei Švenčiausiai pa
siaukojimo aktų ateinančiame 
sekmadienyje, 7:30 vai. ryto 
per šv. Mišias.

X Ryt vakare, kaipo pirma- 
,me šio mėnesio penktadieny
je, Aušros Vartų bažnyčioje 
Šv. Jėzaus Širdies pamaldos ir 
tuojau po jų^Maldos Apašta
lystės priešmetinis susirinki- 
mas ir intencijų lapelių išdali
nimas.

X Anastazija' Stakėnienė, 
gyv. 2301 So. Leavitt St., sun
kiai susirgo. 1

Žiliu Žineles
X Kas nori skaniai pasi

juokti, kviečiamas gruodžio 
8 d. nuvykti j Dievo Apveiz
dos parap. salę. Ten pamaty
sit, kuris “vienas turės apsi
vesti”.

; X AVestsidietis St. Marti
šauskas, kuriam grįžtant iš 
darbo mašina sulaužė kairių- 
jų kojų,* šv. Antano ligoninėj 
pasidavė anlrai operacijai.

• X P. Vincas Rukštalis, pla
čiai žinomas ir labai sėkmin
gas apdraudos agentas, atida
rė ofisų po numeriu 2423 W. 
Marąuette Rd. (tel. Hemlock 
5219). Rukštalis apdraudžia 
žmones, automobilius, namus, 
rakandus ir viską kas tik ap
draudžiama.

X Žinomas išradėjas p. A. 
Kazlauskas, važiuodamas į 
Springfield, 111., su savo au
to, patiko didelę nelaimę ir 
tapo sužeistas. Pagulėjęs sa
vaitę laiko ligoninėj ir atga
vęs sveikata perkraustė savo 
šeimynų į Cliicagų ir apsigy
veno Brighton Parke.

PRANEŠIMAS.
Šį vakarų, gruod. 5 d., 8 

vai. vak., Aušros Vaitų par. 
įvyks Fed. Chicagos Apskri
čio priešmetinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus renka
ma įvairios komisijos ir Fed. 
Cbicagos Apskričio 1930 me
tams valdyba.

Valdyba.

RADIO žit.
KĄ MERGAIČIŲ SODALICI 

JA VEIKIA?

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

$1 verčios tiktai 69c.
Taipgi užlaikom įvairiausių 

Ocrlausi iŠ visų “Tco Skeltai” visokių . ,
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 zabovų dcl Vulk'J, ’r mCr' 
$7.50 verčios už .......................... galėtų.

. ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
8 lcmpikėn. Tikta: ...........  ..................................................................95c. setas

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg- 
luitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Setas šeštų pei'.ių ir vidclėių “Stainless Steel”, kurių nereikia 
šveisti. ' .! i
Juodom Kriaunom setas ........................ ............................................ $2.98
Baltom Kriaunom setas ............ .................................................. •• $3.48

JOHN DERING
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiškb 
patarnavimą
Patarnavimu, 

visose Chica 
gos dalyse I- 
prlemiesčuost 
Grabai pigia <

net už $25 
OFISAS

•338 South 
Halsted Ki

Vlctory 4088 
89

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
riO West 18th Street

Canal 3161

4424 So. Rockvrcll HV 

virginia 1294

E JE R S KI
LIETUVIS ORABORIUS 

O f t a a a:
«•• S. MARSHFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 937 7

r Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halsted
St. Chieago, III.

Tel. Victory 111R

A. + A.
MATAUŠAS NORUSIS
mirė gruodžio 2, 1929 m. 6
vai. vak. 46 metų amžiaus. Ki
lo iš Suvalkų Red., Seinų Aps
kričio, Šventežerio Par. Miky- 
31al Kaimo. Amerikoje Išgyve
no *23 metus.

Paliko dideliame nulludipio 
moterį Marijoną po tėvais Kru 
plnskaitę, 3 sūnūs: Stanislovą, 
Kazimierą Ir Antanų, marčią 
Stanislavą Ir anūkę Alriną, bro
lį Ignacą, brolienė Leonorą, ir 
gimines Amerikoje, o Lietu
voje paliko seną tėvuką.

Kūnas pašarvotas 4144 So, 
Campbell Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoje, gruodžio 7 d. 1929. 19 
namų 8 vai. bus atlydėtas i 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šv. par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Nūnai, Brolis,

Anūkai ir Giminė*'.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Badžius, Telef. Vlctory 4088.

j Town of Lake. — Vėl di- 
.delis Šv. Kryžiaus parap. ju
dėjimas. Gruodžio 29 d., t y. 
sekmadienį po Kalėdų., para 
rapijonai rengia savo kle
bonui kun. Alex. Skripkui par 
gerbimo bankietų', Congress 
Motei, Gold Room. Jau>25 me
tai suėjo, kaip kun. A. Skrip- 
kus klebonauja ir darbuojasi 
šv. Kryžiaus parap.

X Town of Lake yra mo
terų draugija ir mergaičių dr- 
ja, kurios šelpia senelius, naš
laičius, ligonius ir varguo
lius. Dabar, artinanties Kalė
doms, tos draugijos nori suži
noti tikrai varguolius pavie
nius, šeimynas ir suteikti šven
tėms dovanėlių. Patys, arba 
kas žinote tokius varguolius, 
našlaičius, prašomi pranešti 
kun. A. Linkui iki gruodžio 
14 d.

X Marijonų kolegijos gyva
vęs sk. Town of Loke pradės 
veikti. Valdyba rengiasi šauk 
ti susirinkimų.

X Moterų Sų-gos 21 kp. 
rengia “arbatėlę” su progra
ma gruodžio 8 d. vak., parap. 
salėje. Kalbės ponia -M. Vai
čiūnienė.

X Gruodžio 1 d. įvyko Mo
terų Sų-gos priešmetinis susi
rinkimas. Renkant kp. valdy
bų, pirm. p-ni J. Čepulienė no
rėjo rezignuoti, bet narės ne
paleido, ir p-niai Čepulienei 
vėl reikėjo apsiimti pirm. Pa
likta valdyboje p-lė S. Jurgai
ti rašt., p-ni Paukštienė iždi-

Marąuette Park. — Du me
tu atgal, apie trisdešimts Mar 
fįuette Parko mergaičių sut
vėrė Neklato Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios mergaičių 
Sodalicijų.

Per tuos du metu tas mažas 
būrelis padidėjo iki šimto na
rių, kurios sutartinai dirbo 
parapijos ir savo draugijėlės 
naudai.

Sekmadienyje, gruodžio 8 
d., Nek Pras. Pan. Švenč. 
šventėje, sodalicija mini savo 
dviejų metų sukaktuves. Vi
sos narėms eis drauge prie Šv. 
Komunijos per šv. Mišias, 8:30 
Po Mišių bus pašventinta vė
liava, kurių sodalietės nese
nai įsigijo. ( .

Ta patį sekmadienį (gruo
džio 8) sodalicijos narės tar
naus prie stalų parapijos ban- 
kiete, kuris prasidės 6:30 va 
kare. .

Sodalicijos susirinkimas, 
kuriame bus renkama valdy
ba ateinantiems metams, bus 
pirmadienyj, gruodžio 9 d., 8 

i vai. vak. Visos narės prašo
mos atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių, nes su šiuo su
sirinkimu baigiasi Sodalicijos 
vajus.

Artimoj ateityj Sodalicija 
ruošia vien tik narėms “so
čiai” vakarėlį su programų 
pagerbimui buvusios valdybos 
ir kaipo “initiation” naujų'jai, 
taipgi priėmimui naujų narių. 

| Sodalietė.

t »(

West Side. — Lietuvos Vy
čių 24 kp., turės mėnesinį su
sirinkimų ketverge, gruodžio 
5 d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje.

Visi nariai prašomi atsilan
kyti į šį susirinkimų, nes yra 
paskutinis priešmetinis. Val
dybos rinkimas Įvyks gruo
džio 12 d. •

* Pirm.

Plėšikai užpuolė J. Cendro- 
vskį, 48 m., 2301 Marshall
boulv., einant vėlai namo su 
žmona. Užpultasis pasiprieši
no, tad pašautas.

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klauSl- 
alų, sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

EKSTRA! EKSTRA!

Bridgeport. — Didelė “bun
co party” 'Moterų Sųjungos 
1 kuopos bus gruodžio 5 d., 
S vai. vakare, Lietuvių Audi-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

UT. SER. ir KETVERGE 
Grudožio 3, 4 ir 5
“MARIA NNE”

Oscar Sliaw, Mack Sivain

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

KETV. ir PtTNYČIOJ 
Gruodžio 5-6

“The Lašt Performance"
Dalyvauja Conrad: Veidt, Les- 
lie Fenton, Mary Pliilbin.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

toriam, 3133 So. Halsted St.
Moterų Sąjunga 1 kp. kvie

čia kuo daugiausia svečių atsi
lankyti. Dovanų turim labai 
gražių ir daug. Ir da kava su
pyragaičiais pavaišinsim. 

Manom, kad svečiai nesi
gailės atsilankę.

Rengėja.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8884

1 BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

j Neriam vilnonius sveterius — sto- 
i rus Ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
|čiakas. parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius Ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyralms Ir vaikams. Atsilan- 
kyklt ir jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 \V. 33r<l St. Prie Normai Avc.

Tel. Victory 3486

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

& Hardsrare Co., dabar perėmė visą 
blsnį j savo rankas Ir duos visose Šio 
blsnlo Sakose pirmas klesos patar- 
navlmą. •*

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters ft Decorators 
J. S. Ramanclonls, savlnlnkaa
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 71(1

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
į Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKĄ & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausla 

4604 SO PAULINA STREET

MORTGECIAI-PASIOIOS
Tel. Victory 5371 
UNIVERSAL RESTAURAltT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

75(F West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chieago, III.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas (500,000 66 
8304 80. KEDZIE AVENUE 

Tsl. Lafayette (738-6716

<3?

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Cbicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 20th Street


