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ŠVENTASIS TĖVAS VIRAI MINĖJO 
AUKSO JUBILIEJŲ 1

Suomijoj Sustabdomas Visokis 
Komunistų Veikimas

SMARKIAI BAUDŽIAMI ISPANIJOS 
DIKTATORIAUS PRIEŠAI

NEPAPRASTA ŠVENTOJO 
TĖVO MISIJA ETHIO-

PIJOJ

ŠI ŠEŠTADIENĮ ŠVENTA- TEISMO DIENA KOMUNIS-
SIS TĖVAS ŠV. PETRO 
BAZILIKOJ ATNAŠAVO 

ŠV. MIŠIAS

TAMS SUOMIJOJ

HELSINKI, gr. 22. — Šuo 
mijos seimas pravedė įstaty- 

VATIKANO MIESTAS, gr. mų, kuriuonri. einant Suomijoj 
21. — Šventasis Tėvas Pijus draudžiamas visokis komunis- 
XI šiandie viešai minėjo sa-. tų veikimas, suardomos jų 
vo kunigystės aukso jubilįe- organizacijos ir parlamente jų 
.jų. Šv. Petro Bazilikoj atna- atstovi}'grupė.
savo: šv. Mišias matant skait-
lingiausioms tikinčiųjų mi
nioms. Bazilika buvo kupina 
žmonių.

Šventasis Tėvas j Bazilikų 
atlydėtas iškilmingai skaitlin
goje procesijoje, kurios prie
šaky ėjo trimitininkai. Proce-

AŠTRIAI BAUDŽIAMI 
DIKTATORIAUS

PRIEŠAI

AI)DIS ABEBA, Ethiopi- 
ja, Afrika (E. T.). — Etio
pijos (Abisinijos) valdovų 
Taflari Makonnen andai ap
lankė nepaprasta šventojo 
Tėvo misija, kurios priešaky 
buvo Jo Ekscelencija arkivys
kupas Fr. Marchetti — Sel- 
vaggiani.

Imperatorius misijų priėmė 
nepaprastai iškilmingai ir gar 
bingai. Misija atvežė jam ir 
jo žmonai Šventojo Tėvo do
vanų — jam 1’opežiav.s Pijaus 
XI-ojo aliejini puošnų port
retų, gi jo 'žmonai, miperato- 
rienei Zauditu, Šv. Panelės 
Nuolatinės Pagelbos mozaiki
nę statulų.

Šios Šventojo Tėvo nepap
rastos misijos tikslas buvo 
dvilypis: Ethiopijos valdovų 
pasveikinti užėmus jam sostų 
ir padėkoti už jo apsilankymų 
Vatikane 1928 metais.

APDOVANOTA MOKYTA MOTERIŠKE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJAS SOCIALINĖS 
GLOBOS ĮSTATYMAS

VANDUO APSĖMĖ DIDE
LIUS ŽEMĖS PLOTUS

Rvšv su smarkiu vandensSavivaldybių departamentas 
baigia ruošti, socialinės globos į lygio pakilimu Nemune ir ina- 
įstatvmo projektų, kuris a pi- žesnėse upėse: Pikttrpfej, Šešu-
ms vargšus ir ligonius, kurių pėj kai kurios Klaipėdos kra-
neliečia socialinis apdraudi- što žemesnės vietos apsemtos 

j mas. Pagal šį pro jektų, vai- vandens. Tačiau rimtesnio pa
dais rūpinsis valdžia, o sene- vojaus tuo tarpu nėra. Rim-

tesnė padėtis susidarė Tilžės 
apylinkėj, kur dideli žemės 
plotai apsemti vandens.

“M. T..”

UŽDARĖ 40 KUOPŲ 
BEI SKYRIŲ

Tai Dr. Florence Rena Sabin, kuri darbuojasi vienam 
Rockefellerio Institutų. Už jos atliekamus pasekmingai 
mokslo tyrinėjimus medicinos dirvoje, žurnalas Picto- 
rial Revievv jai Įteikė 5,000 dolerių dovaną.

liais savivaldybės. Globojami
i vaikai bus atiduodami Į pri-
• vačias šeimas, kurios iš vai- 
i *įdžios gaus tam tikrų atlygini
mų arba lalnlaringais sumeti
mais ims juos globoti nemo
kamai. Se/neliai irgi bus lai
komi šeimose, tik reikalingi

! slaugymo bus priimami Į prie- Alytaus karo komendantas 
'glaudas. Po šio įstatymo išlei-, dėl neveikimo uždarė įvairių 
dimo bus griežtai uždrausta partijų, sujungi} ir draugijų 
elgetauti. Nepataisomi elgetos 40 skyrių bei kuopų. “M. L.” 
bus sulaikomi ir atiduodami' .
teismui.

MADRIDAS, gr. 21. - Ka
ro teismas nubaudė buvusių 
kariuomenės maištų, vadus, 

sijoje dalyvavo 40 kardinolų, Pulk. Paz Faraldo nubaustas 
daugybė arkivyskupų, vvsku- 20-iai metų kalėjimu. Atimta 
pų, monsignorų ir kt. 'jam karininko ranga. 31 kari-

Kilus griausmingiems krik- į ninkai nubausti kalėjimu j- j 
kštavimams, šventasis Tėvas įvairiems laiktttns — nuo 1 Ii-* 
rankos numojimu mėgino ū- gi 11 metų. Keturi gi paliuo-j 
žiančias minias aptildyti. Tas suoti.
negelbėjo.

Be kitko įvairių dovanų 
Įteikta valdovo namiškiams.

AUKŠTINAMAS KATALI
KŲ NUSISTATYMAS

Aptaisius reikalingais baž- NAUJA VYSKUPIJA
nytiniais rūbais Šv. Tėvas PAVESTA ŠVENČIAUSIĄ-
prisiartino prie altoriaus lai 
ptų ir pradėjo šv. Mišias.

Pasibaigus pamaldoms Pi
jus XI visiems, kardinolams 
kiekvienam atskirai, suteikė a- 
paštališkų palaiminimų.

JAI ŠIRDŽIAI

MELLORE, Indija, (F. T.) 
— Čia naujai įkurtų vyskupi

DAR—ES-SALAAM, Tan 
ganyika Teritorija, Rytų Af
rika. — Šios Teritorijos švie 
timo departamentas aukština 
katalikų misionierių nusistatv 
mų, kad jie į katalikiškas mo
kyklas priima ir kitatikių vai
kelius. Dar pažymima., kad 
toks( nusistatymas yra ne tik 
garbingas, bet teritorijai nau
dingas ir valdžia visais atve-, 

» pirmas]» vyskupas Bouter kata]ikifkas mokj.ktas
Kristaus Karaliaus šventėje

Iškilmingai tokioje pat pro- iškilmingomis pamaldomis pa- Tetų remti.

cesijoje nulydėtas i rūmus.

KOVOJA AUKŠTUS 
MOKESČIUS

vedė Švenčiausiųjai Širdžiai. 
Įspūdinga apeiga įvyko prie
šais Švenčiausios Širdies sto- 
vylų palei vyskupo namus.

KUNIGAS LAKŪNAS 
VATIKANE

ROMA (F. T.). — Lapkri-

UŽUOJAUTA.

" -
Gerb. Federacijos pirminin-

RADO NEGYVĄ LIETUVI

LIGONIŲ KASŲ PER
TVARKYMAS

M L ” SUSIDAUŽĖ DU PERVA
ŽŲ; 700 ŽMONIŲ 

IŠGELBĖTA

BRIGHTON BARK.

—;---------  j NEW YORK, gr. 31. —
Savii aldy bių depai tamentasipenjiį.a(|įenįf) vakarP Jersey 

baigia ruošti ir socialinio ap- ‘-<Jentral pervažas “AVestkui kun. Ig Albavičiui dėl jo Kaz. Katulis, 65 metų am- ' „„UnU. !
mylimo brolio mirties reiškia- šia®, sutiko staigi# ir neti- p™ k"? i ™ tik'P°in‘” Hu<lson imsi-

giiips Užpūtos. !,irtj.*J,sm gyveno po ““ “ did*n”

’ 8 ' 1F Pn U mingais atsitikimais, nedarbe Į

CHICAGOJE
MIESTAS BE PINIGŲ

Įptų mirĮ 
num
rėjo rfibų siuvimo imone. DarMaviai ir ,Į„rt,n
Gruodžio 2(1 d. policija jį ra- nįn|(aį mokf.g . draadjn)o ka.
do negyva. Atgabeno į Eudei-i , .*• ‘ h 1 ;sas po . lygų procentų ir prie
kio koplyčia, 460o—(b So.'. • ... . _ ... •J .. . .to prisidės savo tam tikrais
Hermitage avė. Giminės lai • , »• • ,• , ,»•” . . i mokesčiais pati valdžia ir sa-
atsisaukia pas Eudeikį, nes . ,, .i « ’uTi^raizia.Kac (pastarosios movivaldvbės! • . 

kės draudimui nedarbe). Pir-
’ 3 „ . mon eilėn numatoma jau esą-

Nubausta trys žmogžudžiai maR draudimas ,igoj igplėšti> 

Už policmono Fix, Hammo- j po to seks draudimas senat-Į

vėtomis paliko turto.

f vagonų- pc y vonu.------------- ——

Pirmasis nukentėjo — pra
mušta šone skylė. Kadangi ne 
buvo miglų, tad greitai su
laukta pagelbos ir iš “West 
Point” išgelbėta 700 žmonių,
kurių tarpe buvo didžiuma a- 
teivių, išleistų! iš Ellis salos.Chieago miesto iždas tuš

čias. Tas pat yra ir su ap
skritim. Už praeitus metus 
nesurinkti mokesčiai.

Miesto kontrolierius miesto! nde, nužudymų trys jauni gal- į vėj, toliau nelaimingais atsi-i ĄVASHINGTON er 21. _
aldermonų tarybos ^nansi-1 važudžiai Crown Point teismo tikimais ir pagaliau, nedarbe. Į Fįel(j (orlaivių stotis)

ivi. u. vakar įvyko baisi, nelaimė.niam komitetui įteikė išlaidų nubausti kai,vjimu ]įgi gyvos 
sųmatas ateinantiems metams.' Įyog

! Tarp kitko kontrolierius pa-1 
taria sumažinti miesto polici
jos skaičių 45 nuošimčiais, gi

BAISI NELAIMĖ; ŽUVO 5 
ŽMONĖS

BRIUSELIS, Belgija, gr.
21. — Vakar vakare šiame 
mieste prasidėjo protestai
prieš aukštus valdiškuosius BET,BRADAS, Serbija, gr.
mokesčius. Krautuvių, užeigų 22. — Jugoslavijos valdžia 
ir teatrų didžiuma uždaryta, panaikino daugpatystę musul

monams, gyvenantiems Bosni
joj ir Hercogovinoj.

PANAIKINTA DAUGPA
TYSTĖ

PAJUOKĖ KARALIŪNĄ, 
NUBAUSTAS

BERLYNAS TURI FINAN
SŲ DIKTATORIŲ

čio 14 d. Šventasis Tėvas au- 
diencijon priėmė kun. Ber
nardų Tonjos; lakūnų, kurs 
Solomon salose misionieriavi- 
mui panaudos orlaivį (hydro- 
planų).

Kunigui Tonjos draugauja 
kiti 7 kunigai misionieriai, nu 
skirti sakomose salose inisio- 
nieriauti.

gaisrininkus 32 nuoš.

Žiema visoje galybėje

Trijų motorų dideliu orlaiviu 
KARININKŲ PAAUKŠTINI-, į ^£a8,«<, valstybę norėjo skris 

MAI IR AMNESTIJA i^į kongresmonas Kavuor, jo
| sekretorius ir kiti trys žmo- 

Ryšy su kariuomenės 11 me-jnėB inėmu8 vairininkų.
sukaktuvėmis Prezidentas! Orlaivis pakilo apie 300 jiė- 

nomi. Spėjama, kad nušauta- | keletu šimtų karininkų pake-Į aukštyn ir krito į žemę. Vi-

Nužudytas žmogus

I Goethe ir AVells skersgatvy 
nušautas nežinomas apie 55 ’ 

įmetu vyras. Piktadariai neži-

BUKAREŠTAS, gr. 21. —
Jaunas rašytojas Mircea Da-
mian pajuokė karaliūnų Nika- BERLYNAS, gr. 22. — Vo- 
lojų — jaunų rumunų kariuo- kietijos sostinės finansų pa- 
menės generolų ir ,vaiko-kara dėtis visai apgriuvo. Iždas JANAIS, Amazon, Brazi- 
liaus dėdę. Už tai teismo nu- tuščias. Įsimaišė pati valdžia, jT ~ Brazilijos 
baustas 4 mėnesiams kalėjimu. įr miesto finansams paskyrė miškuose, Pefuvia jiasieny, 

diktatorių ateinančiais metais bus pas
tatyta katalikiška bažnyčia. 

Kertinis akmuo jau pašven
tintas. šias apeigas atliko 
monsign. Evangelistą Ja Cė- 
falonia, kapucinas, Aukštes
niosios Solimeos apaštalinis 
prefektas.

Didelia-haius miškų plotus ir

DIDELĖ DĖMĖ SAULĖJE
HAMBURG, Vokietija, gr. 

21. — Iš Bergedorf observa
torijos praneša, kad tomis die 
nomis plikomis akimis buvo 
galima matyti milžiniškas sau
lėje dėmes (juodi taškai). 
Viena tų dėmių buvus taip di
delė, kaip dvi mūsų žemės 
krūvon sudėjus. Kitos dėmės 
mažesnės. »

BAŽNYČIA BRAZILIJOS 
MIŠKUOSE

2 LAVONU DAUGIAU 
RASTA KASYK

LOJ

McALESTER, Okla., gr.
21. — Iš Old ToYvn Mining 
Co. anglių kasyklos, kur aną
dien įvyko sprogimas, išimta dykumas apgyvena indipnai. 
2 lavonu daugiau. Tad žavu- Solimeos prefektūroj yra) arti 
šių yra angjekasis. 24,000 katalikų

Chicagų palietė tikroji žic-!gig bugięg bene L Lpalnps iž lė į aukštesnį laipsnį. Be to < į hlV0 prježagti8 nežinoma 
ma. Per dvi dieni miestas vos {Mansfjeid' n sukaktuvių proga krašto! _________
išsikalė iš sniego. Susisieki- ____________ apsaugos ministeris dovanojo |
mai ne visai atnau jinti. Spė- Sugavo plėšiką nrba sumažino bausmę karo I
jama, kad ir Kalėdos bus šal- komefndantų nubaustiems; 1)!

1 žeigų, 901 M. 3.) place, gg piliečiams, esantiems kon-j 
užpuolė du plėšiku. Savinin- eentracijos stovykloj Varniuo- 
kas vienų suėmė, kitas pabė- 'se, 2) 31 pii.,’iStremtiems į

tos. Į dvi dieni pūgos laiku 
Chicagoj ir apylinkėse žuvo 
virš 30 žmonių.

PADIRBDINO MILŽINIŠ
KUS DOKUSI \I - '

KURE, Japonija, gr. 22.— 
Japonija padirbdino čia mil-

c . . ,................ , , ■ ■ ■ - žiniškus sausuosius dokus. Tas,go S,,,imas policijai paaiaakc jvairjas ap9kriliSi 3) kitiemR ,m. a5tu6nis m(,(og 

Norėjo parduoti revolverj eąųs i .i.r.lev Bhopkus, panaįkįno pinigines bausmes!
Fred Leonard, 27 m., kurs 

neturi darbo, liet turi išlaiky
ti šeimynų, vienoj krautuvėj 
dviem vyram pasiųlė pirkti 
revolverį. Pasitaikė taip, kad 
tie vyrai buvo detektivai.

Leonard paimtas į stotį.

geporte. ir areštų. M. L.” GAISRAS SKERDYKLOSE
s ii r

HOLLYYVOOD PAVOJUJE LENKŲ OKUPACINĖ 
VALDŽIA ŠĖLSTA

LOS ANGELES, Cal., gr. 
21. — Šalę krutomųjų vaizdų 
“žvaigždžių” sostinės Holly- 

Kadangi jo šeimynos , padėtis wood vakar kilo gaisras kru- 
pnsirodė tikrai bloga, jis pa- mukšniuose. Miestui buvo ,pa- 
iiuosuotns. ; vojaus. 2 žmonės žuvo ir ke-

■ Jiolika sužeista. Kol apgesin-
Architektai dirba ta, vieni namai sudegė.

Architektai jau pradėjo dar -----------------------------
buotis — parinkti paežerių j PARYŽIUS, gr. 22. —< Mi-

Kaip praneša lietuvių laik 
raščiai, lenkų okupacinė val
džia sukonfiskavo “Vilniaus 
Rytojaus” 55 numerį už stfiri- 
psnį “Vilniaus klausimas ta-j 
rptautinėj arenoj.” Nors lai
kraščių kont'iskavitnas lenkų 
okupacinei valdžiai yra lyg ir 
įgimtas dalykas, tačiau pas

EAST ST. TzOUIS, III., gr. 
21. — Sivift and Co.' skerdyk
lų įstaigas smarkiai palietė 
gaisras. Nuostoliai siekių 400,- 
000 -dol. ’

PINIGŲ KURSAS

žemės plotus, tarp 12 ir 39 rė buvusis Franeijos preziden į kuriniu laiku ji labiau pradė- 
gatvįų, kur įvyks pasaulio pe- tas Emile .Loubet, 91 metų jo šėlti ir konfiskavimai pe- 
rėda 1933 m. amžiaus. dažnėjo. “M. L.”

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

13.98
5.23
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DRAUGAS

DRAUGAS»

Ualna hudltn, Ifekyrua NfcmadlralM
PRJBNUMKRATO8 KAINA: Metama — •«.••. *•' 

■at Metu — ISA*. Tume Mtaeelama — ll.ll. Vienam 
■taeatul — TSa Europoje — Metame |7.ll, Pusei Me
tu — |4.ee, Kopija .lio.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
ttaa, jei neprašoma tai padaryti Ir nepristunClama tam 
tikslui pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:1* Iki 11:1* rak 
nastiien

Skelbimų kalnoe prisiunčiamos parelkalarua. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
vaL po piet

Paguliau prohibieija, iš kurios duugelis 
oorganizuotų gaujų daro sau didelius pinigus. 
Prohibieija iškėlė didelį girtavimų. Tas labai 
skaudžiai atsiliepia į girtaujančių protų.

Administracija artimoj ateity statys nau
jus kalėjimus ir perdėm kuriuose esančių tvai
kų. Nauji kalėjimai būtinai reikalingi, atsi
žvelgus i piktadarių pavojų. Visi miestai už
lieti piktadariais, kurie išstato j pavojų ra
miųjų ir tvarkiųjų visuomenę.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KOKIA YRA RUSIJOS 

VALDŽIA.

Pirmadienis, Gruod. 23, 1929

“DRAUGAS”t ra
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily. Kxcept Bunday. 
HUB8CRIPTIONS: One Taar — «».H. Sta Montfcs

— |B.6I. Three Montha — »«.••. One Month — f6e 
Burope — One Tear — $?.••, Sis Montha — |AM. 
Gupy — .»»o.

Advortblnc ln “DRAUGAS** brlnga bert vanoto 
Adrartlalng rataa on appUcatlon.

••DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

Rusijos sovietų valdžia 
skelbias, kad ji esanti darbi-, 
įlinkų ir valstiečių valdžia. 
Reiškia, ta valdžia darbinin- 

jkus ir valstiečius aukščiau 
už visus kitus žmones statan
ti. Ji savo oficialiuose raštuo-

v į8e dųžnai pasisako, kad dar- H,fes žmių agentūra » Kmijos pranta, va|s,wins

vaujanti, jų valdu valstybę

KATALIKŲ MISIJOS KINIJOJ IR 
KOMUNISTAI.

NAUJŲ KALĖJIMŲ KLAUSIMU

Demokratiška ir laisva Amerikos Jung
tinių Valstybių respublika šiandie labai, už
lieta piktadarybių bangomis. Praeitu dešimt
mečiu piktadarybės taip padidėjo, kad rimtai 
tuomi susirūpinta ir pradėta ieškoti priemo
nių gintis to pavojaus.

Žinovai apskaičiavo, kad 1929 metų pra
džioje šios šalies federaliuose, valstybiniuose 
ir kituose kalėjimuose buvo arti 122,000 kali
nių. Tas reiškia, kad kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų išpuolė- 1 kalinys. Šiandie, matyt, 
yra dar daugiau kalinių.

Šioj šaly piktadarybes pirmyn smarkiai 
pastūmėjo įvesta svaigalų prohibici ja. Didelė 
didžiuma gyventojų yra priešinga prohibici; 
jai. Jaučias neturį pareigos to įstatymo pil
dyti ir nepildo. To įstatymo nevykdymas pa- ) 
lietė ir kitus įst^junusįg^.^

Kalėjimuose- halinių*yrfl' Tokios galybės, 
kad kai-kur kaliniai kelia maištus. Ui fede- 
ralių kaiinių jau nėra kur nei dėti, tat pats 
prezidentas kongresui siūlo statydinti nau
jus kalėjimus, mažiausia nors tris.

Kiek žinoma, probibicijos įstatymas ne
bus nei atšauktas, nei keičiamas. Tat, nau
jų kalėjimų užteks tik trumpam laikui.

Kas atsidėjusiai ieško piktadarybių pli
timo priežasties, tas negali kaltinti vienos 
probibicijos. Tų priežasčių yra keletas.

Pirmoje vietoje yra betikybinšs mokyk
los, iš kurių daug jaunuoli ' išeina nieko ne
žiną apie Dievų ir už blogus darbus atsako
mybę.

Antroje vietoje — begalo palaidus kai
tomieji vaizdai, iš kurių jaunimas semia sau 
piktiems darbams pamokus.

Trečioje — noras greitai praturtėti ir tin
giniauti.

Toliaus automobiliai. Šiandie piktadariai 
gali automobiliais greitai kur nori pabėgti 
ir pasislėpti. ,

kad Pietų Kinijoj katalikų Misijoms šiandie 
yra didesnis pavojus, negu būta 1927 metais, 
kada ten skaitlingai daužės raudonieji. Tais, 
metais kiniečiai komunistai, vadovaujant 
Maskvos agentams, turėjo užėmę didelius 
plotus. Kaikuriuose miestuose jie yra pa
darę baisiausias žmonių skerdynes, nugalėję 
valdžios kariuomenę. Paskiau jie išsklaidyta. 
Daugelis jų vadų pateko valdžios kareivių 
nelaisvėn, paskui — į šaltuosius kapus.

Šiandie kiniečiai ir rusai komunistai dar 
didesnį ir baisesnį savo veikimų išvysto ki
tose Kinijos dalyse. Šiandie jie dega kerštu. 
Smarkiai atgį ja komunizmas ir pietinėse pro-I

valdanti, jų vardu kalbanti ir 
jų vardu norinti užkariauti 
visų pasaulį.

Toks sovietų valdžios ske*- 
birnųsis yra perdėm viliugin- 
gas ir melagingas. Jei šiandie
niniai Rusijos autokratai des
potai teisybę kalbėtų, ty. jei 
darbininkus ir valstiečius at
stovautų, tai juos daugiau' 
gerbtų ir jų gerove rūpintųsi.

Šiandie yra kaip tik atvirkš-

žiuonįų žudymais, jų 
gerybių užgrobimais. Juk 
Kiekvienas desperatas galva- 
iudis nuli tai atlikti.

Husijoa darbininkų didžiu
ma ir Rusijos kuone visi vals
tiečiai yra krikščionys (pra
voslavai) ir prie savo tikėji
mo stipriai prisirišę. Jie už 
tikėjimų galvas guldo ir rei
kalauja, kad .|įi tikėjimas: ne 
butų pajuokiamas, kad kry
žius butų gerbiamas, kad cer
kvės nebūtų liečiamos.

Sovietų valdžia gi ar pildo 
tos didelės dižiumos reikala
vimu- ir norus? Ne. Valdžia 
kovoja krikščionybę, griauja
pravo-lavijų, darbininkų ir 
valstiečių vaikuose diegia be
dievybe.

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.

H . (Tusu)

V. VEIKSMAS.
Pirma Scena.

Ateina La Roche’as.
Jie sėdi dar prie stalo. Ministeris tuoj 

išeis. Aš tiesiog be kvapo atliėgnn. Bet, 
ačiū Dievui, jau suradau pėdsakus, vis
kų žilinu. Turiu tave. pagaliau, drauguži 
Helicour’ni! Su ministerių nebuvo kas da
ryt, kol jis buvo draugas. Bet ačiū Die
vui už jo nusikaltimų! Yra paslapčių nu
tylėti, yra kur parodyt pasitarnavimų! Ir 
“ištikimasis”, suvedžiotojas laimėjo, lyg 
vaikas. Jis mųno pastebėjęs vienų minis
terio silpnybę. Kokia puiki veikimo dirva 
jo niekšiškumui! Na, tik, na! Mes esam

NAUJAUSIA MOTERŲ KVAILYS*

Atvaizde parodoma rankos su nudažytais trim spalvom 
— tamsia, raudona ir balta — nagais. Tų madų pradėjusios 
New Yorko “srtiart” moterys.

Grūdais užpylė visus sande 
liūs, net vietų pritruko. Gru
dai reikalingi daugiausia mie
stų gyventojų maitinimui. At
ėjus alkmeeiui, miestų gyven-

To negana. Ji darbiam- . . .. ... ,
. .. , . .. , ,v. jtojufc galima tik duona nu
kalus ir valstiečiams draudžia! ,, ,
melstis ir cerkves pakeičia

.čiai. Kaip darbininkus, taip vincijose. ...... .
Anot katalikų misiųnierių pranešimo, • val^iečius ji^ kamuoja, perse- 

šiuokart komunistai pasirodo toli žiauresni, |ki°3a> spaudžia ir žudo ii lyg 
negu anais metais. Vietomis jie jau plėšia gy- Į krokudiliui jai ašaros iš akių 
ventojus, Misijas. Seka žmonių žudymai ir verzias-
gaisrai. Suprantama, daugiausia nukenčia ka- Jei Rusijos sovietų valdžia 
tulikai misionieriai ir jų vedamos Misijos. į butų, kaip ji sakosi, darbi- 

Komunistai žino, kad jie negali užimti ninku ir valstiečių valdžia, 
vienų ar kitų teritorijų ir tenai įsigyventi, i- tai ji ištikrųjų gerbtų jų ti- 
vedus nuosavų sovietų tvarkų. Tat jie tik, dėjimų ir reiškiamus jos no- 
gyventojus kankina ir žudo, jų mantų už , rus. Jei ji butų tokia val- 
grobia, gi užvislabiaus Katalikų Bažnyčių džia, kaip sakosi, tai tada ji 
kovoja. ! darbininkų ir valstiečių gero-

Kiek žinoma, jie nusimano, kad tais savo vei ir laimei darbuotus?, 
žygiais jie krikščionybės nesugriaus. Bet jie 1 Bet ji, sovietų valdžia, to- 
nori pasirodyti “karžygiais” Maskvai ir iš
ten pelnyti sau visokių malonių. Jie Maskvos 
lėšomis išsilaiko ir Maskvos nurodymais vei
kia.

Kaip 1927 metais, taip ir šiandie kal
kinių krikščioniškų sodybų žmonės palieka 
nan bėga j saugesnes vietas, kad iš-
vent,.: ^omnuistų keršto. Tūkstančiai žmonių
tuo būdu yra nukentėję./

Cintraliųė Kinijos tautininkų valdžia tuo- 
tarpu yra bejėgė. Gi užimta kovoti savo su
kilusius karo vadus. Be to, daug susi rūpinusi 
Mandžiūrijos likimu. Tenai bolševikai sker
džia niekam nekultus gyventojus.

Ir nežinia, kaip ilgai tęsis tos baisios Ki
nijoj suirutės.

DEMOKRATAI RENGIAS KOVON.

1930 metais rudenį daugely valstybių Į- 
vyks kongresmonų ir senatorių rinkimai.
Paaiški, demokratai išanksto jau ima tinka
mai ruoštis, kad ateinantieji rinkimai išeitų 
jų naudai. ,

Tuo tikslu andai Neiv Yorko valstybės j randa ir visuomenės pasitikėjimų.
,--------- .... L etilui.........................................

kia nebuvo, nėra ir nebus. Tai 
kokienis-gi galam- visam pa
sauly bliauti apiė tų savo Mui
lo burbulų!

teatrais arba kitokiais komu
nistų nešvarių darbų lizdais.

Įsidėmėkite: Darbininkų ir 
valstiečių valdžia pačius dar
bininkus ir valstiečius smau
gia! Ne palaimos ir gerovės 
ji milionams darbininkų ir 
valstiečių velija, bet kuodi- 
džiausių nepavykimų ir pra
pulties.

Tai neginčijamas faktas. Ir 
šis faktas kuoaiškiausia liudi
ja, kad sovietų valdžia nėra 
jokia darbininkų ir Valstiečių 
valdžia. Gi jei komisarai ir 
valstiečių valdžia. Kitaip sa
ko, tai jis savo galvose turi 
vien laktas,-kun raudoni gai- 

;iedk7’-n->l ■ UžteV A.
Štai pastarųjų dienų iš Ma-

malžinti. Maskvos despotai 
valstiečius ignoruoja. Gali jie 
alkti, badauti ip mirti. Kas 
kita yra miestelėnai. Jų suki
limai gali skaudžiai į Krem
lių atsiliepti. v

kiškas laikraštis. Laikraštį 
skaitydamas žmogus šviečiasi, 
lavinasi, susipažįsta su pa
saulio tautų gyvenimų. Be 
gero katalikiško laikraščio, 
tai kaip kalėjime uždarytas 
žmogus nieko nežino, kas apie 
jį deltas. Kultūringi ameriko
nai skaito ne po vienų, po 
keletu laikraščių kasdieną.

Ir lietuviams, ačiū Dievui, 
jau netrūksta gerų katalikiš-

Kada grūdams vietų pritru- kų lietuviškų laikraščių, tik-
ko, kų sovietų valdžia daro? 
Sovietų centralinis pildomasis 
komitetas išsprendžia dides
niuose miestuose nuo žmonių 
atimti kai-kurias cerkves ir 
pakeisti jas sandeliais (svir
nais). Kas išspręsta, tas ir 
atlikta.

Tai, vadinasi, darbininkų 
ir valstiečių valdžia taip el
gias.

z; - Akstinas.
i •’■ ' .. h ' '

KALĖDINĖ DOVANA.

Visi turi žinoti, kad sovie-1 skvos atėjusios žinios pa tvir
tų valdžia nėra jokia darbi- tina, kad sovietų valdžia yra 
ninku ir valstiečių valdžia,! vien desperatų gauja, 
bet raudonų j ųjdespe ratų gru- ■ Ši valdžia nuo valstiečių šį-
pė, iškilusi tik sau

gubernatorius Roosevelt, įžymus demokratų 
partijos vadas, aplankė kai-kurias vakarines 
valstybes.

Kaip. žinoma, šiandie Kongrese yra repu- 
blikonų didžiupia. Bet republikonai atstovai, 
senatoriai ir kongresmenai, yra susiskaldę į 
tris dalis. Tos dalys yra kitos kitoms priešin 
gos.

Republikonus daugiausia suskaldė mui
tų tarifa ir prezidento norėjimas, kad šalis 
priklausytų tarptautiniam pasaulio teismui, 
kiirs yra Tautų Sųjungos žinyboje.

Kada partija skaidosi, yra jau blogas 
dalykas. Tuo budu ji ne tik silpnėja, bet pin

Kalėdų metų perkame įvai
rias dovanas savo giminėms 
ir draugams. Viena iš geri a u- 

gerovės' met atėmė daug javų grudų, šių dovanų tai geras katali- 
-,ry.. .«■ •— ..t. -<r.į"iar-------- ,-b

labiau informuoti, drauge Selicour’ai! Ir L. R. Jis yra skiriamas vienai mote
tu nejauti, kad mes tau ant sprando de- r-įškei, kuri su visa savo šeimyna keli 
daine piktų gyvatę. Ateina ministeris. Drų į čia didelį skurdų? Ar ne taip?

N. Kaip? Kų? Jūs drįstate manosos! Dabar yra laikas žūtbūtinai kovoti.
ANTRA SCENA.

Narbonne'as. La Roche’as.
NARB. Kų Ar jūs vėd čia mane iš

šaukėte?
L. K. Jau Ims paskutinis imsi kalbė

jimus. Malonėkite išklausyti mane, ponas 
von Narbonne’ai. Jei jau ir šį kartų aš 
jūs neįtikinsiu... Bet jūsų ir mano gar
bė reikalauja, kad aš ištverčiau... Visa, kų 
aš ligi šiol esu išmėginęs, norėdamas jums 
suteikti tikrų nuomonę apie ponų Selicou- 
r’a, tai vis išeidavo tik jo garbei, o aš 
būdavau sugėdintas. Tačiau aš nenustojau 
vilties: turiu atidengti jo niekšybę.

NARB. Tai jau perdaug! Jau pusi- 
laiigė mano kantrybė!

L. R. Ponas ministeri! Tik vienų žo
delį! .Jus ieškote dabar priemiesty buto? 
Ar ne tiesa?

NARB. Kaip? Kas tai yra?,...

žingsnius sekioti?

L. it. Nepykite/— aš tiktai sužino
jau iš jūsų draugo Sėlicour’o. Tai jis pii 
mas šį rytų mokėjo išgauti iš jūsų tarno 
šių žinių. Iš to dalyko jis tuoj padai * 
skaudžiausių išvadų... Bet, priešingai, 
turiu daug priežasčių visai kitaip inan\- 
ti? Nes jei aš prisipažįstu, tai esu ge 
rai ištyręs dalykų... Aš buvau ten.,, Ma 
čiau tų moteriškę, apie kurių kalbama.. 
(Juokiasi). Ji yra labai sena. O Belicoui 
as mano, kad ji esanti jauna, graži.. G. 
nesikarščiuokite... Prašau, pašaukite jūs 
jį čia!.. TšklausykR jūs jį iki galo, ir j i 
jūs nepažinsite jo, kaip didžiausio niekšo, 
tai aš visų gyvenimų liksiu šelmiu. Ab'i 
jis ateina... A6 jam užleisiu vietų, kn l 
jūs čia p«t vietoje ištirtumėt. (Išeina) -

NARB. Pašėlęs žmogus! Kaip 
apjakino’ jį geiduliai! Kaip? Selicour i

tai juos skaitykime ir užsa
kykime saviemsiems Lietuvon 
po vienų Amerikos lietuvių 
katalikų laikraštį. Štai, jie:

“Draugas”, dienraštis. Lie
tuvon metams $7.00. Išeina 
2334 So. Oakley Avė., Chi- 
rago, II..

“Darbininkas”, du kart 
savaitėje. Lietuvoj metams 
$5.50. Išeina: 36b W. Broad- 
wav, So. Boston. Mass,

, “Varsas”, savaitinis. L4ę- 
tuvon metams $3.00. Išeina: 
222 So. 9 Street, Brooklyn, N. 
Y.

“Laivas”, savaitinis. Lietu
von metams $2.00. Išeina: 
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, 111.

“Vytis”, dvisavaitinis. Lie
tuvon metams $4.00. Jaunimo 
'žurnalas. Išeina: 473b So. 
Wood Street, Chicago, 111.

“Moterų Dirva”, mėnesinis 
žurnalas. Lietuvon metams: 
$2.50. Išeina 2339 W. 39 Pla
ce, Chicago, tll. Pilsen Sta. 

Federacijos Sekretoriatas, 
Brooklyn, N. Y.

Visiems Am. L. R. K. Fe-

Ir štai demokratai darbuojasi, kad re- 
publikonų silpnybėmis pasinaudoti.

Naujoji republikonų administracijoje pa
sireiškė tų silpnybių daugiau, negu demokra
tai tikėjosi.

Štai šiomis dienomis republikonų admi
nistracija įsimaišė į Texas valstybės reikalus 
dėl gryžtančio į Meksiku žinomo buvusio 
prezidento Calles. dalies administracija griež
tai uždraudė Calles’ų areštuoti, nes jis turįs 
diplomatinį pasų, gi toksai asmuo negali būt
liečiamas. * deracijos draugams ir priete-

Demokratų partija eina visuoinenėn ,ir lianis linkime Linksnių Šven- 
teiriaujas apie jos atsinešimų į šalies rei- tų Kalėdų. 
kalus. Federacijos Sekretoriatas.

SEL. Turi išeiti aikštėn... uš nega
liu ilgiau tylėti... Pikti liežuviai drįso jus 
užpulti... Norėjo apšaukti... Prašyčiau at
sakyti man į porų klausimų, ir atleiskite 
man tų rūpestingų draugiškumų, jei aš 
atrodau nekuklus.

N. Klauskit! Viskų atsakysiu. 
bEL. Jei galima būtų tikėti jūsų tar

nui, jūs, rodos, ieškote buto priemiesty! 
N. Taip, jūs tai žinote.
KEL. Ir girdėjau, visai slaptai.
N. Lig šiol tai buvo vien paslaptis.
SEL. Vienai netekėjusiu! moteriškei!
N. Taip.
SEL. Kuri yra jums labai... (užsi

būtų galėjęs... Ne, ne, ne, tai yra negali
ma! Ne, negalimas daiktas!

TRECIA SCENA.

Narbonne 'as. Seliccur as.
BEL. (į šalį). Jis vienas! Dabar aš 

galiu tai pakalbėti! Jei dabar nepnsisku- 
binsiu jam būti ųaudingu, tai- Firinin’as 
— jo .malonėj.,0 . sykį aš ŽitMu jo pas
laptį, tai jis visiškai mano į rankose.

N. Aš dabar mąstau, kų pasakys mi- I
nisterija apie jūsų dųrbų. Aš jį tuojau 
nusiunčiau, šių Valandų jau jis bus skai
tomas. Aš neabejoju, kad jis pilniausiai 
pasisekė.

SEL. Jei tik jis jums ištinka,, tai Įkerta) labai brangi?
aš visai 'patenkintas. (Į šalį). Kaip aš 
pradėsiu? Aš negaliu išdrįsti, nes dalykas 
yra ttosus. Aš noriu tiktai tiesiai priei-
4- ’ 'tl.. y. •

N. Jūs taip atrodat užsimąstę, mielas 
Selicour’ai!

KEL. Taip., aš... aš apmųstati, kų 
gali-šmeižtas padaryti iš nekalbų dalykų!

N. Kų jūs manote apie tai?

N. Prisipažįstu, aš ja labai rūplnuo-

KEL. (Į šalį). Jis visai nekultas. Da
lykus yru tikrus. Ir jūs labui norėtute iš
vengti kitų dėmesio, ar ne tiesu?

N. Taip. jei būtų galima!

si.

(Bus daugiau)
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f Prašau Į Mano Kampeli
kini 6,394,606.10 

| IV. 151. mono-
____ 1 OTO1 R

2,81 | 8,467,870 3,71 7,732,354 2,98

10,938,417 4,21

Prof. Kampininkas rius, tuojau atsiliepė jo įpėdi
nis ir savo editoriale ’ vienąj 
vietoj pasakė: “Maskuotis 
nereikia. Bukim kuo esam (jis 
norėjo pasakyti — būkim žmo 
nėmis, o ne “Svinėmis” — 
prof. Kąmp.) ir būsim pagerb
ti”.

pol. 8,531,780.20 3,75
V. Išlaidos švietimo, meno 

kai. 33,06G,874.69 14,53
VI. 181. kulto reika

lams 1848,164,56 0,81 2,133,131 0,75 2,077,738 0,80
VII. 151. soc.

0,002,587 3,54 
r gult. rei-

35,691,098 12453 36,740,326 14,13

KUN. PRAL. MACEJAUS- 
KAS APIE KELIONĘ 
IR TIKSLĄ ATVYKI 

MO Į J. A. V.

Brizbaiiis sako,' kad Rusijoj 
nūdien divorsas gauti taip 
lengva, kaip Amerikoj “meč- 
kiu” dėžutė.

Ir da stebimės kad dauge
liui taip labai norisi sovieti? 
ir Amerikoj ir visam pasauly. 
Bedieviai tame tik ir temato 
visų savo “rojų”.

Amerikoj dažnai pasitaįko 
visokių pabėgimų: kaliniai pa
bėga iš kalėjimų; butlegeriai 
nuo probibicijos agentų; viso
kie sukčiai nuo žmonių, ku
riuos jie nuskriaudžia; vyrai 
nuo savo pačių; pačios 
nuo vyrų (dažniausia ne vie
nos) ; vaikinai nuo savo mer
ginų, merginos nuo vaikinų ir 
t. t. ir t. t. Ir visa tai nelai
koma naujiena.

Ale niekas iki šiol tur būt 
negirdėjo, kad kompanija 

pabėgtų nuo savo darbininkų, 
jeigu tikėti Lietuvių Kriaučių

npr. 2,038,284.75 0,90 3,714,697 1,31 4,591,681 1,77
VIII. Išl. sveikatos rei-

kai. 2,225,034.43 0,98 2,532,705 0,90 3,051,130 1,18
IX. Išl. teismo ist. ir suimt na- i

mams 7,621,996.17 3,35 8,506,700 3,01 8,830,948 3,40
X. Išl. valst. po ■ 1

lic. 13,581,943.29 5,97 17,814,816 6,30 18,231,630 7,01

sutrukdė laivo greitumų. Vie
toje 7<)0 mylių į parų, darė

Gruodžio 13 d. laivu “Bre
men” atvykau Į New Yorkų. 
Kelionę turėjau labai pavojin
gų, nes plaukiant per vande

A. .Valstybėse duoti misijas 
lietuvių kolonijose — tose pa
rapijose, kur gerb. kleltonas 
mane 'pakvies. Manau būti A- 
merikoje iki gegužės mėnesio. 
Misijų darbų žadėjau 1‘hila- 
delphijojo šv. Kazimiero baž
nyčioje. Per Šv. Kalėdas busiu 
Brooklyne, Apreiškimo P. Š.

kuri M- bažnyčioje, per Naujus Me
tus manau buti Gimimo P. Š. 
Marijos bažnyčioje Chicagoje 
(2634 W. Marąuette Rd.) pas 
gerb. klebonų kun. A. Baltutį, 
kuris sudarys planų, kuriose

“Ligotam neįtiksi”, rašo 
juodom raidėm Chicagos “ta
vorščių” redaktoriai. . Kaip 
Jabai turi.būti ligoti tie redak- i269 Lokalo biznio agento pra-
toriai, nes nieką 
li įtikti.

s jiems nega-

Kaip tik jūsų prapesorius
«<Kampininkas nesenai 

žė” “editorialų” apie vienų 
“gražių” pavardę, Į kurių buk 
perėjęs buvęs Brooklyno lais
vamaniu laikraščio redakto-

U53VO-

nešimui, kurs sako: “Streikas, 
kuris vienoj kompanijoj tęsė
si keletu mėnesių, tapo at
šauktas dėlto, kad kompanija 
pabėgo iš Chicagos”.

Išeina, kad neužilgo Ameri
koj darbininkams pavojinga 
bus streikuoti, nes sustreika
vus kompanijos pabėgs.

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

(Tųsa)

XI. Išl. susis, reika
lams 57,163,204.54 25,12

XII. Išl. krašto apsau
gai 39,610,344.08 17,41

XIII. Išl. valst. pasižadė- 
jim. 12,646,784.54 5,56

XIV. Išl. kredito reika-
lams 8,745,234.35 3,84

XV. Išl. vert. že-
nkl. 356,142.38 0,16

XVI, Išl. diplomatin. valst,
sien. 2,460,193.04 1,08

3. Palyginamieji 1929 nt biudžeto duomens.
1929 metams numatyta 259,882,865 lt. paprastųjų ir 

140,979,957 lt. nepaprastųjų pajamų — iš viso 300,862,822 lt. 
Pagal atskiras skyrius 1929 m. numatomos pajamos taip at
rodo, palyginant jas kartu su 1927 ir 1928 m. pajamom:

Pajamos 1927 m. 1928 m. 1929 m.
įplaukė. numatyta. numatoma.

I. Tiesioginiai mokesč. 35,926,576 34,773,000 32,893,000
II. Netiesiog. mokesč. 68,530,650 78,430,003 62,925,430
III. Rinkliavos mokesč. 17,936,100 19,914,576 17,543,356
IV. Monopolių pajamos 42,050,811 44,742,606 39,435,000
V. Valst. jmon. pajam. 51,111,897 52,254,003 55,884,562
VI. Valstybinio turto, ir kapi- ' Z"

talo pajam. 29,352,561 33,218,437 36,484,640
VII. Atsiteisimas su vai-

stybės iždu 2,781,051 7,769,624 6,461,057
VIII. Įvairios pajamos 10,338,597 9,191,139 8,255,820

Paprastųjų pajamų 258,034,243 280,299,388 259,882,865
Nepaprastųjų pajamų 8,159,399 40,817,357 40,979,957

* .
Iš viso ......................... 266,193,642 321,117,045 300,862,822

Visa išlai-

Šie skaitmens patys už save kalba.
Sulig valdybų pajamų numatyta:

1927 m. 1928 m.

jNuo audros nukentėjo laivo 
59,403,698 21,02 59,666,970 22,95 priešakys ir priėjo vandens į į —

2,869,613 
XVII. Išl. žemės ref. ir žemėtvar

kai 6,799,565.40 2,95 7,857,275

48,448,027 1 7,14

17,579,870 6,22 23,253,733

33,362,490 11,80

306,400 0,11 
atstovavimui u:

1,01

2,78 5,693,963 2,19

parapijose turėsiu misijas da
lyti. Todėl, jei kas gerbiamų
jų klebonų norėtų, kad jo pa
rapijoje misijas daryčiau, te
gul kreipiasi tuo reikalu pas 
gerb. kun. A. Baltuli.

Su gilia pagarba
Pralotas J. Macijauskas,
Švėkšnos dekanas ir kleb.

‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKĄ SKELB
TIS “DRAUGE> i

laivų. Audra taip staiga užėjo, 
49,354,000 18,99 kad (Iaug nuostolių padarė pa-

’čiam laive, nes sudaužė daug 
8»9i> indų ir sulaužė nemažai bal- 

idų; nukentėjo net ir kaikurie
.pasažieriai: vienų pralotų iš J
lAmerikos tokiu smarkumu par n no *'

’ * įbloškė ant žemės, kad išmušė 
, ‘vienų dantį ir galvų sumušo 

taip, jog turėjo keletu dienu 
lovoje gulėti. Vienas pasažie- 
ras parblokštas nusilaužė ran 
kų; apie kitus nukentėjusius, 
kurių priskaitoma iki 50 žmo 
nir, neminėsiu.

Aš nenukentėjau; buvau 
taip tvirtas, kad kasdien ga
lėjau šv. Mišias laikyti, nors 
Nekalto Prasidėjimo dienoje

260499 laikydamas sumų turėjau pra- 
4030)0 vieno kunigo pagalbos, 

3,123,103 kad prilaikytų kielikų. 
24,272,877! Iš priežasties audros, atvy- 
44,660,377 kau ne 10 d. gruodžio, kaip 
25,220,040 buvo numatyta, bet trim die-

2,300,000
r ' . "

221,930

3,272,296

Iš viso 227,528,414.55 100 282,660,088 100 259,966,193 100
Šie skaitmens taip pat paaiškinimo nereikalingi.
Sulig atskiromis vadybomis 1929 metų išlaidos taip''at

rodo:
Faktiškai išleista. 

1927 m. 1928 m.
Niunatyta 

1929 m.
1. Respublikos Prezident. 209.8
2. Seimas ..................<. .  676.1

3. Ministerių Kabinetas.. 3,077.9
4. Vidaus Reikalų M-ja 23,221.9
5. Finansų M-ja ......... 29,087.4
6. Žemės Ūkio M-ja---- , 30,807.2

30.454.4 
8,319.0

58.514.4 
4,698.4

294.9
221.5

3,688.3
22,986.4
49.108.8
44.793.8 
35,346.7

9,840.5
59,022.8

4,487.9

7. Švietimo M-ja.........
8. Teisingumo M-ja —
9. Susisiekimo M-ja ..

10. Užsienio Reik. M-ja
11. Krašto Apsaugos: M-ja 40,728.0
12. Valstybės Kontrolė .... 1,109.0
13. Valstybės Taryba ..
14. Klaipėdos Kr. Gubern.

nam vėliau.
Ne vienas mano pažįstamų 

stebisi, kad aš vėl atvažiavau 
į Amerikų ir visaip aiškina ti

JOS. F. BUDRIK, Inc.
SENIAUSIA MUZIKOS 

KRAUTUVĖ

Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios ir 
Rekordus. Didelis pasirinkimas

Dovanų Kalėdoms

Brunswick

WW'žils

fijfl

<i'. ’J7?- r-: f

......—|

ti

ti

35,960,543 
9,435,867 

60,385,895 
4,930,653 

49/)88.6.49,354,000
1,214.8 1,268,481 tlksl«- J*““

517 292004 tikslų savo keliones.
334.5 398,854 Turėdamas Švėkšnoj ketu

ris pagelbininkus kunigus ir
IS viso .................... 230,903.4 280,481.2 259,966,193 s<tv0 ™ Tėvo Bruži

ko, Jėzuito, pagelba pirm ke- 
Nuošimčiais (‘atskirų vadybų išlaidos £ra tokios: 'letos savaičių padaręs aštuo-

nerių dienų misijas, apskai-

$

(Bus daugiau)

1929 m.

5.
6.
7.
8. 
9.

Respublikos Prezid.
Seimas....................
Ministerių Kabinetas 
Klaipėdos Kr. Gub.

įplaukė -buvo numat. numatoma
1,583

500
267,317
446,250

248,0
2,051

58,007
403,413

2,196
600

317,706
494,300

Valstybės Kontrolė 1,272 780 155,960
Krašto Aps. M-ja 1,015,798 757,406 994,396
Vidaus Reik. M-ja 4,533,528 5,851,324 6,405,672
Finansų M-ja .... 170,158,823 213,454,785 188,554,090
Žemės Ūkio M-ja .. 29,608,882 37,001,950 38,708,401
Švietimo M-ja __ 2,002,464 2,413,351 2,288,985
Teisingumo M-ja .. 4,505,669 4,733,000 4,700,000'
Susisiekimo M-ja .. 52,326,959 54,532,647 57,134,667
Užsienin Reik. M-ja 1,570,296 1,555,000 1,205,000

Iš viso ................. 266,193,642 321,117,045 300,862,822
100,0 120,6 113,0

SVEIKINU
Visus Savo Košt umėri ils, Draugus, Gera dėjus ir Apskritai 

Visas Lietuvius Su
LINKSMOMIS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Ir Linkime
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 

Su Didžia Pagarba

JOHN MALACHAUSKAS, R. Ph.
GRANT W0RKS PHARMACY

4847 W. 14th Street
CICERO, ILL.

Tyros, AiSkios, Sveikos 

GRAUOS AKYS

Yra didelis tartas
Murins valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Jg pamAgoRs 
Knyga “E»v Care” arbu "Eya 
Beauty” ant pareikalavimo.OUR

Mw4mC«., Dpt. M. S.,9H.OU»9t.,<

čiau, kad man per žiemų ne
bus daug darbo Švėkšnoj, tat 
ir važiavau į Amerikų, kvie
čiamas gerb. kunigų klebonų 
(Pbiladelpbijos, Chicagos ir 
kitų), kad padaryčiau misijas 
lietuvių kolonijose Amerikoje, 
o kad tų darbų jau esu dirbęs 
Lietuvoje, ir Amerikoje, tai 
ir sutikau daryti misijas tose 
parapijose, kur gerb. klebonai 
mane pakvies.

* Žinau, kad misijų darbų ge
riausia atlieka Tėvai Marijo
nai, vienok jų Amerikoje per 
daug nėra, todėl iš Lietuvos 
atvykau į talkų. O, antra, 
priežastis buvo, kad aš jau
čiausi esų’s skoloje broliams 
amerikiečiams, kad jų auko
mis pastačiau gimnazijos rū
mus, o nieko jiems nedaviau. 
Tat norėjau savo, kaipo misio
nieriaus, darbu šiek-tiek tų
skolų atmokėti.
Tai-gi pirmutinis mano tik

slas — per kelis mėnesius J.

įįį Radios geriausių išdirbysčių, visos 1930 
S modeliai

BRUNSWICK, VICTOR 
ATWATER KENT, MAJESTIC, 
SPARTON, BOSCH,
ZENITH, COLUMBIA,
R. C. A. RADIOLAS, PHILCO, 
COLONIAL, BRANDES.

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran
gių dovanų kaipo Kalėdų prezentų.

JOS. F. J Inc.

3417-21 So. Halsted St.
Telef. Boulevard 4795

Nuošimčiais pajamos atitenka: finansų m-jai 62,67 nuoš. 
risos pajamų sumos, susisiekimo m-jai — 18,99 nuoš., žemės 
Ji'io m-jai — 12.87 nuoš., vidaus reikalų m-jai — 2,13 nuoš.,' 
:eisingumo m-jai — 1,56 nuoš., o kitų valdybų pajamos išne- Į 
a vos 1,78 nuoš. visų 1929 m. niuuatytų pajamų.

1929 m. numatytos išlaidos sulig atskirų skyrių taip atrodo: ' 
1927 m. 1928 m, 1929 m. I

Skyriai Išleista nuoš. Numatyta nuoš. Numatoma nuoš. 
Bendrosios valdymo j
išl. 1!U.d. 139.96 8,55 19,011,403 6,73 18,228,522 7,01

Išlaidos žemės ū-II
kini 5,077,122.37 2.23 

lNt Išlaidos miškų ū-
4^57,708 1,TJ5 5,780,555 2,23 •

RąĮslng the Family- P<»p flnesnt leai guim tina a Comeaiun to-gąy*
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DRAUGAS
A

Pirmadienis, Gruod. 4, 1929

LIETI/VIAI AMERIKOJE

ROSELAND, HL
Misijų, atgarsiai.

Nuo gruodžio 9 d. iki g r. 15 
d. Visų Šventų ]«irapijos baž

nyčioj buvo misijos, kurias

, Jau artimui šv. Kalėdos. 
Mūsų sesutes jau rūpinasi a- 
pie bažnyčios išpuošimų, o 
vargonininkas S. Rakauskas

priimti iš manęs gilios padė
kos pareiškimų.

Tad ačiū:
Kun. P. Oesnai (Mahanoy 

City, Pa.) mano mokslo drau
gui, pas kurį turėjau malonu
mo keletu mėnesių gyventi;

Federacijos 3 skyriaus metinį išpildys pačios draugijos na-1110 — Valerija Butkie
nė. švr Kazimiero vyrų ir mo
tėm dr-jų — M. Petrauskienė, 
Moh rų Sųjungos 55 kp. — O. 
Budiikienė, R. K. Susivieniji
mo i i)0 kp. — P. Petrauskas, 
Peili racijų — J. Gikis, Vyčių 
24 ku. — M. Stankelis.

susirinlrinių.
Rap.

WEST SIDE NAUJIENOS.

'res. Per šį vakarų įstojimas 
į dr-jų bus dykai, 

į Kviečiame visus atsilanky 
■ti ir linksmai laikų, praleisti.

Komisija.
X šiandien, 23 d. gruodžio

Aušros Vartų mokykla tari
s- ..... . , 'Kalėdinio vakaro generalę re-N<vnaus pirmininkui p. At- . *

••oi • . peticija ir ix> jos laukia Ka-Kocuimui 8 vai. nepnbavus, 1 - 1 d

Šiandien Ateitininkai Lie
tuvoje ir užsieny skaičiuojami 
m* šimtais, bet tūkstančiais; 
viso apie 8,000 jaun. Jų tar
pe daug yra neturtingų dur- 
hininkų sūnų ir dukterų; ne 
vienas sunkiais, erškėčiuotais

paskendęs kalėdiniu, giesmių! keliais siekia mokslo, kad vė-Jkuiu Kaz. Klevinskui ('lama 
melodijose, stengiasi sudary- bau būtų geri tautos ir kata-!qua, Pa.), kun. Ig. Valančiunui į 

likų Bažnyčios darbininkai. į (Girardville, Pa.), kun. Vacį. |j.
Kai kuriuos skurdas ir var-j Matulaičiui (St. Clair, Pa.),i 

gas į kapus yra nuvaręs. (kun. J. Dumčiui (Shenandoah, 
Statomieji Ateitininkams i Pa.), kun. St. Norbutui (Fra- 

namoi Kaune suteiks jiems j ckville, Pa.), kun. St. Mozu- 
Mūsų alumniečiai jau nuo visokiaropos paramos ir kon-.rui (Nevv Phila., Pa.), kun.

centruos jų veikimų. i Juoz. Karaliui (Minersville, j
Štai kas gerų žmonių dėka i Pa.), kun. J. Tiškui (Maize 

jau padaryta.
1. Pastatyti 5 aukštų mūro 

namui.
2. Jų požemy įrengta virtu-

ti ‘‘Bernelio Mišioms’’ gražų
vedė kun. P. Garmus. Jis Die- orkestrų ir chorų išmokyti
vo duotas pamokslininkas. 
Praktiškai turiningi pamoks
lai, ryški ir lanksti ekspresi
ja visus, patraukia. Ir ilgi pa
mokslai neatrodo ilgi, nuobo
dūs. Žmonių lankėsi labai 
daug. Paskutinėmis dienomis, 
ypatingai sekmadienį, mus 
bažnytėlė jau buvo per ma

naujų giesmių 
pasisekimo!

Visiems gero

ų perėjo prie darbų. Su
sirinkimai būna kas antrą 
pirmadienį. Jau turi suorga
nizavę basket bąli tymų. žai
džia kas šeštadienį po pietų.

ža. Labai daug žmonių pasi-1 Rūpinasi taipgi įsigyti ata-
naudojo misijomis, atliko iš- tinkamų kostiumų vC ir valgykla.
pažinti, priėmė Šv. Komunijų. 
Pagelbon buvo ii svetimų ku
nigų: kun. Karalius, kun. J. 
Statkus, kun. A. Petraitis, 
kun. J. Jusevičius. Misijos pa 
liko gražų įspūdį ir, duok 
Dieve, kad jos neštų gerų 
vaisių.

ir padengti rūbų išlaidas. E- 
nergingas Auguraitis vra bas- 
ketball tvarkytojas. Šidlaus-

Baigiama rengti salė ii
Tik var

gas su pinigais. Mano tuo į 3,
tikslu suruošti “bunco party” ;t. i. iI

J ūs, Brangieji, skirdami š.; 
m. 15 Liet. Dienos pelnų $1,-' 
103.98, — ateitininkų namams i

kiukas nuo M abasli apsiėmė'baigtį Kaune, pareiškėte gi ’ 
gauti su gera nuolaida aukš-ijaus nuoširdumo savo tėvynės 
čiau minėtų kostumų. Rimtam jaunimui ir pasisakėte, kad 
Šlikui labai gerai sekasi ves- {artimi ir brangūs vra Jums

ville, Pa.).
Taip pat ačiū klebonų padė

jėjams, rėmusiems mano mi
sijų: kun. P. Juraieiui (Maha
noy City), kun. Ant. Šmulkš
čiui ir kun. D. Mikšiui (She
nandoah).

Prašau priimti aukštos pa
garbos pareiškimų.

Kun. P. Karalius,
Ateitininkų Atstovas Am. 

1515 So. 50th Avenue
Cicero, 111.

ledų Dieduko su dovanomis.
X Kalėdų vakare Aušros

(Vartų mokykla užprašo visus*• uuiviuo —w lugovjv prvvv-
kolą 
kad
palių 9 d. paminėjimas Auš

ros Vartų svetainėje gražiai 
surengtas, Vilniaus našlai
čiam- aukų surinkta ir paves- X Šiandien, 23 d. gruodžio 
tų. Jonui Krotkui passiųsti Ee vakare 8 vai. Nekalto Prasi-1 
deracijos Centro kasininkui dėjimo merginų draugijos pas I 
Iš visų Federacijos 3 skyriaus i kurinis šių metų susirinkimas

pirmininkavo klebonas, sekre
toriavo p. Petrauskas, kuriam

i per. kaičius 20 rugsėjo proto- .....
................ v. latsdankvti ių paruosime, ku-ir jį priėmus, pranešta, . • *’* ;

, . . .v iriame dalyvauja virs šimtovisi nutarimai išpildyti: . J d
žymiausių mokyklos artistų, 
kurie nori pasirodyti su savo 
gabumais.

naiių. A. Radomskio pasiūly
mu, metinius mokesčius iš 
draugijų pavesta surinkti jų 
pačių įgaliotiniams. Vakari
nių Valstijų Federacijos kon- 
ferencijon 23 vasario 1930

Aušros Vartų mokykloje.

NAUJŲ METŲ LAUKTU
VĖS.

Dievo Apveizdos Par.

PATS SKAITYK IB KITU? 

PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGĄ*.

Del KalSdti
Muzikos Lankykite

Peoples
FurnitureCo

Gruodžio 17 d. Maldos Apaš !ti susirinkimai. Mūsų buste- j tautos reikalai, 
talystės Brolija suruošė pa-j riams būtų dabar labai gera 
rapijos naudai ‘bunco palty’, j proga jauniems padėti ir nuo 

kalbų pereiti prie darbų.
A. Gorainius.

Ruošinio kdmisijoj dirbo šios 
narės: Venckienė, Genienė,
Jonelienė, Jasinskienė, Deivi- 
kienė, Daukšienė ir Doveikie
nė. Delei blogo oro “bunco” 
negalima skaityti pilnai pa
sisekus. Bet pelno vis dėlto 
liks apie 45 dol. Jonelienė,
Venckienė, Deveikienė, Jasins
kienė, Daukšienė pardavė net 
po 10 tikietų. Reikia pasi
džiaugti, kad daugelis idealių 
K. Meno Kliubo narių neap
leidžia nei vienos parapijos
naudai ar šiaip ruošiamos pra nant ir auklėjant jaunųjų kar- 
fuogos. Mačiau jų ir šioj

AČIŪą

Aukštai Gerb. 15 Liet. Dienos 
Komitetui, Mahanoy 

City, Pa.
Brangūs Tautiečiai, lietuviai!

Komiteto pageidavimu mi
nėtuose namuose bus įrengta
bibliotekos salė kilniam Jūsų•
(vardui įamžinti. Todėl, gerb. 
Komiteto nariams, visiems 
Mahanoy City ir jo plačios a- 

įpielinkės liet. katalikams ruc- 
išusiems ir dalyvavusiems mi
nėtoje šventėje už gausių au
kų reiškiu nuoširdžiausio dė-i /

i kingumo jausmus.
šioje apielinkėje

CHICAGOJE
Iš FEDERACIJOS 3 

SUSIRINKIMO.
SK.

“bunco party”, pav. p. Giu- 
zelienę, p. Gadeikienę, p. Vai
čienę, p. Misiūnienę ir k. I. 
M. M. Kliubų sudaro jaunes
nės kartos moterys katalikės. 
Ačiū visiems už pasidarbavi
mų.

PILNAS EGZAMINAS 

15.00 TIKTAI 45.00

SPECIALISTAS
T%ig| nenusiminkit, bet eikit 

pu tikrą specialistą, ne pas koki 
•epatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ka profesorius, neklaus Jusų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno į&egsaml- 
aavlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
Begalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, Mi
ndymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadlo — Scope — Ragg*.. 
X-Kay Roentgeno Aparatas Ir rl- 
alfikaa bakteriologlfikas egramina- 
elmas kraujo atidengs man Jusų 
tikras negeroves, lr Jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jusų sveikata 
h- gyvumas sugryt jums taip kaip 
kuro pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Mgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, Širdies, reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užstsanėjuslą, JsikerėJuslą, 
ekronlfiką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
■eatidėlloklt neatėle pas maus. 

DR. J. E. ZAREMBA

8PECIALI8TA3 
Inėjlmas Rūmas lfilfi

•• W. JACKSON BOULEVARD 
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo lfi ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo B lkl T

Nedėliomis nuo Ik ryto lkl 1 
| po pietų.
V-

Feenamint
Skanus kramtimui 

mint, taip kaip gum*. 

The Laxative

Mėgsta jį visi

metų paruošti įnešimus ir su- (šv. Onos draugija laikytame 
manymus išrinkta komisijon: 
klebonas, A. Radomskis, J.
Gikis ir I
ruošti 16 
prieš tai

mėnesiniam suskilkime imta-
rė surengeti šaunių vakarienę,

Usaitė. Nutartai31 d- gruodžio, Naujų Metų 
! laukiant.

KRAUTUVES 
2536-40 W. 63 STREET

Hemlock 8400

4177-63 ARCHER AYE.
Lafayette 9^71

iškilmę irvasario
9 d. vasario šaukti l Bus puiki programa, kurių

West Side. — 20 gruodžio, 
Aušros Vartų mokykloje įvy
ko Federacijos 3 skyriaus me
tų ketvirčio susirinkimas, ku
riame parapijų atstovavo kle- į 
bonas, parapijos komitetų —- i 
Ig. Sakalas, Blaivybės dr-jų- 
Jokubas Kamarauskas, Kole-

Kadangi
", Kiekviena tauta siekia švie-įmano misija įgavo malonaus 
sesnės ateities; jos galima su-i palankumo tiktai gerb. liet. {gijos Rėmėju?-— E. Motuzie- 
laukti katalikiškai moksli- katalikų par. klebonų, kurių į nė ir Karolina Usaitė, Aušros 

par. lankiausi, dėka, to dėtį Vartų Vyrų ir Moterų dr-ja— į
tų. Doras jaunimas įlies tau-(prašau Jūs, Dvasios Vadai, (A. Radomskis, Altorių Puošį-
tai naujos, sveikos gyvybės ir !-------- — -■ _ ___________ --------- -------- =
ves jų garbingais pažangos

keliais.
Tai suprasdami liet. katali

kų mokslus einančio jaunimo 
“Ateitininkų” vadai, jau ke
linti metai,
iganizacijai

kai stato šiai or- 
auklėjimo židinj 

ir mateįialės paramos namus 
Kaune. Laisvės Al. Ny. 3.

Ateitininkų organizacijos 
į jaunimas vertas via ypatingos 
j globos, nes jie pirmieji auko 
i jo savo gyvybę ant tautos au
kuro 191S, 1919 ir t. t. lim

itais; jie gynė mūrų tėvynę
i Lietuva nuo bolševiku, lenkų i . .ir liermontiiiiukų.

Ateitininkui, būdami katali- 
i kiškos minties ir dorovės, ne 
(tik patys savęs tobulinimu su- 
sirūpkię yra, bet jie veikia ir 
padeda augti kitoms liaudies 
kat. draugijoms, pav. kaimo 
jaun. org. “Pavasaris”, mies
to jaun. org, “Vytis” ir t. t.

TUBBY

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ 
PREZENTŲ

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, 
KALENDORIAIS. FOUNTAIN PENS 

gintarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne galima
' , gauti šiuos;

Pilnas rinkinis Kalėdinių^ 
Lietuviškų ir kitatautiškų 
rekordų ir volelių dėl pi- 
įanų.

MOTERIMS:
Karoliai 
Branzalietai 
Špilkos 
Auskarai 
Agrafos

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

' 9. Kolionikai
10. Rėmai. Paveikslams.

LIETI
KAS

IVIIJ VALAN
NEDĖLDIE

DA
(Nl

Iš Stoties
W. C. F. L. 1230 Kilocycles

Nuo 1 iki 2 po pietųKas Ketvertą
W. H. 1

tt

3417-1
L.—--------

Iš Stoties
F. C. 1420 Kilocycles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite

Šiuos Programus Rengia

F. BUDRIK, Ine.
21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

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

siose dėžutėse tinkamose teikimui kalėdinių dovanų 
Šiaip pasipirkimui.bei
Kalėdinių atviručių su pasveikinimais bei lin

kėjimais anglų ir lietuvių kalbose. Taipgi įvairių 
laiškų su aprašymais.

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

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

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

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

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

' KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 S. HALSTTD ST., Chicago. IU, Tel. Vietory 1266

• '■■y

Taipgi
Reprezentuojame 
Visų Eilę

R. C. A. RADIOLIŲ 

ATWATER KENT 

MAJESTIC 

ZENITH 

VICTOR 

FADA

KIMBAL RADIOS ir 

KIMBALL PIJANŲ

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

The Best is Noue Too Good,
ANY Ote OAY HAkiKS \ 

SCNWA DOG 8lSeuVT \
APTER HEVJUSjS A PRI 2 6 ■—

TrtC BtuE BLOCD L^.

GHOVO - HES >Z\z
UVC FAAJCV X'z X.
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SV. K. AMD. RĖMUI DARBUOTE
IŠ CENTRO

IŠ A. R. I)r-jos veikimo ži
nių nestinga. Tai iš skyrių, 
tai iš centro paduodama gra
žių ir įdomių žinių. Iš to 
sprendžiama draugijos pro
gresavimas ir darbuotė.

liunienė, S. Jurgaitė, K. Lin- 
džiutė.

Šios pavardes pažįstamos.
Tai gabiosios ir darbščios. Re 
roėjų dr-ja, turėdama šias
nares Centro valdyboje, gy- Visos gavome p< 
vuos.

Pareikšta

suruošdamos 
mų ir vakarienę 
valdybes, vėikj 
(Gaila, kad mažai 
me; būt galėję k 
gramo malonumi 

Negano to, ir 
atsilankėse > 1

džiaugsmo dėl 
Sekmadienyj, gruod. 15 d. ponios Nausėdienės pasilikimo 

įvyko priešmetinis Ak. Rėmė-!ir toliau pirmininke šios or-
jų Centro sus-mas, į kurį rė
mėjos skaitlingai suvažiavo,
kad net reikėjo paimti didesnj darbų eigoje.

gonizaeijos. Ištikro, yra gar
binga jų turėti visuomeninių

vių.
Daug, daug e>i 

gerb. seselėms!

progra
kerbiami
rėmėjų, 

įsirinko- 
įitai pro- 
ėtis). 
ita Claii- 
Ivanomis. 
pų ražan- 

[tlėkingos

Tyla.

1930 MBS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belbkio-KakSčio aptie
kos) po n r. 2423 West Murųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tc-l. Pros
pect 1830. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Rez Tel. Mldwzy 6111

! DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergais vakare

Rea tel. Van Buren 6868

i OR. T. DUNDULIS

DAKTARAI
Telefonas Boulevard USB

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki U, 1 Iki 8 

dieną. Ir 6:80 Iki 9:89 vakara

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chicago. UI.

kambarį šulniui. Kadangi 
Centre pirmininkauja žymiau
sia lietuvaitė, asmenyje gerb. 
A. Nausėdienės, tad apie sus- 
mų taktų bei tvarkų nėra žo
džių. Visados jauki, rami, vie
nodumo dvasia viešpatauja ir 
užmanytieji darbai sklandžiai 
su dideliu pasisekimu įvykdo
mi.

Visi skyriai buvo reprezen
tuojami, išskyrus VVest Pull

Užsibaigus sus-mui 
Motina kviečia visas prie 
“Arbatėlės”. Nueita ir nus
tebta. Svetainė išpuošta, sta
lai priruošti.

“Arbatėlė”, bet tikra vaka
rienė su didele muzikalę pro
grama, kur ėmė dalyvumų žy
mios muzikos pajėgos: p-lė 
Briedytė laimėjusi pirmų do
vanų piano konteste. Išpildė 
sunkų klasinį kurinį. P-lė Ur-

gerb. JAUNIMAS 37 
PAMINKLĄ 
DIDŽIAJAM;

NUMERUfl

GYVĄ 
tUTUI 

KIPRE
lS.

“PA V AMR Į”

man. Kas-gi atsitiko su West- į biūtė griežė smuiko, p-lės
pullmanietėmis ? Pasigendama 
p. Lukošienės ir kitu. Lauksi
me į sekantį sus-mų.

Skyrių raportuose pasirodo, 
jog visi gražiai pasidarbavo 
buvusiame Vienuolvne bazare, 
ypatingai 2 skyr., Bridgepor- 
te, sumušė rekordų. 4 skyr. 
Roseland; taip-gi pasirodė 
smarkus.

Bazaras galėjo būti sėkmin
gesnis, negu tiek — padaryta 
apie $1,500.00. Galėjo būti du 
sykiu tiek, jei visi būtume jį 
savu reikalu skaitę.

Generalė viršininkė, gerb. 
Motina Maria, puo^irdžįai dė
kojo visiems bazarų rėmu- 
siems, atsilankiusiems ir dir
busiems. Ypatingai biznie
riams, kurie taip daug ge
rų daiktų sudovtmojo ir vi
soms rinkėjoms.

Centro sus-muose visad es
ti malonumo dalyvauti. Ne
žiūrint kaip jausiesi pavalgu 
si dvasioje, ten įgausi naujų 
jėgą, inspiracijos.

Gerb. Motina Maria ima da
lyvumų susirinkimuose? Links
mutė, maloni, tikra motina ne

Skyriūtė, Poškaitė, Paliliu- 
naitė, Pranskaitė ir Lukosevi- 
čiutė — skambino pianu. A- 
iadeniikės savo gabumais dau 
giau negu sužavėjo. Tikrai 
geros muzikantės ir aukštai 
seserų išlavintos. Brighton 
Parko mokinių benas grojo 
dviem atvejais ir labai gerai 
atliko. Buvo ir kalbų. Progra- 
mui vadovavo p-nia A. Nausė
dienė. Iš eilės kalbėjo p-iė M. 
Gurinskaitė, p-nia M. Šedienė, 
p-nia O. Reikauskienė ir Bri
dgeporto veikėjos: p-nia B. 
Naugžemienė, p-nia M. Tama- 
nauskienė.

“Ir mano širdis sužavėta, 
Tavo gerumu nugalėta”. Taip 
ir šį sykį atsitiko. Niekas ne
sitikėjo ir niekados nesitiki 
jokių Vaišių iš gerb. seselių. 
Rėmėjos jaučia priedermę 
dirbti palaikymui šios garbin
gos įstaigos, sutraukti visus 
lietuvius į rėmėjų draugijų, 
tečiau gerb. seserys, besiarti
nant Šv. Kalėdoms, nustebino

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ

“Pavasaris” 
lietuvį išauklėt 
energingu, sųžiiįj 
ištvermingu.

Vytautas Ditiyl 
kiu buvo ir toliu 
tyti visus ateitie^

“Pavasaris” 
lit. Kaunas, p.

vien seselių, bet ir rėmėjų. Dė- Mano kostomcriam5 ir llrou. 
kinga už mažiausi pasidarba-
vinių.

Paskui Centro sus-muose 
reprezentuojama Moterų Sųj. 
Chicagos Afpskr., kur jo pirm. 
p-nia Bitautienė, duodama 
raportų, pasako prakalbėlę.

K. Fed. Chicagos Apskr. ra 
portus išduoda p-nia Ona A- 
leliunienė. Detalų, gražų 
Labd. Sų.j. Keinio raportų iš
davė p-lė M. Gurinskaitė, vie
na mūsų pirmaeilių Veikėjų.
Šie eentralių organizacijų ru- 
portai įneša susirinkiman 
daug įvairiumo. Užtad garbė 
rėmėjoms. .los, mat, visur 
dalyvauja, dirba ir nedejuo
ja. Bravo!

Kadangi šis sus-mas buvo 
priešmetinis tai išrinkta val
dybą 1930 metams. Aklamaci
jos būdu užgirta vienbalsiai 
vienu sykiu visa ta pati vai
dyba. Kapelionas — gerb. ku
nigas Dr. K. Matulaitis, pįrtn-
— A. E. Nausėdienė, I vice- 
pirm. — O. Reikauskienė, 11 
vice-pirm. — M. Šedienė, I 
rašt. — V. A. Galnaitė, II rašt,
— M. L. Gurinskaitė, ižd. — 
viena iš gerb. seserų, iždo 
glob.t J. Čepulienė, S. Jurgai
ti, korespondentės: — O. Ale- &

S

gams
DR. K. NURKAITIS
2045 West 35 Street

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

• DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

GYDYTOJAS 
Sulte

IR CHIRURGAS
SO# 157# Milvraukee Avė. 
Tel. Brunsvvlck 9624

Valandos; nuo t Iki 7:29 vai. rak
Į kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai 
po pietą.

I
Ofiso Tei. Canal 2118

Namų Tel. Lafayette 0098

, DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOVVARSKIS

Ofiso TeL Vlctory 3687

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock

DR. J. P. POŠKA
8188 8. HAUSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

<604 8. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytate: auo 7-9 
rak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 rak. 
Šventadieniais pagal sutarimą-

3174

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Western Aveaue 
Tel. Prospect 1028 

Rezidencija 2869 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2389

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 r. r,
Nedeltoj pagal susitarimą

Canal <744 Republto 84«

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

molį * — 
ų, kilniu, 
*, narsiu,

pats to- 
nori ma- 
i tuvius.

[amuoja
18.

BRIDGEhAS
PRANEs 

Labai skanus
ir palingvicai j

Geriausios rūl 
saldainiai ir tl 
mas Gintaro ka 
brasletų, auski

Taipgi užlaikj 
medahs, gani 
ir strimelių —:

Krautuvė ai 
vakaro. Nedėhoi 
pietų. Visus 'k'| 
kyti.

V. M. SI
3255 So. Hal 

Chicar
Tei'. Victd

Tol. Vieloj

I

o

Ofiso Ir Ree. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. BERTASH
3464 80. HALSTED STREET 

Ofiso, valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 8 iki 8 vai. vakare 

Rea. S281 S. WALLACE STREET

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
1 NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
. Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
.Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 6892 
Rezidencijos Tel. Drecel 9191

DR. A. A. ROTH

ADVOKATAI

lS.
iai, dešros 
sietuvos

Birutės 
pasirinki

mų, špilkų,

saldaus 
grybių

ilių.
iki 9 vai. 
iki 4 po 

fiu atsilan-

»INAS 
Street

m.
6122

16279

DR. 6. BNER
LIETUVIS AKIU

Ofisas Ir Ahn 
3265 S. Ha|

Valandos 10-8. 
2-ras Ofisas 41

Tel. Lafay«

Išėjo Iš Spaudos Na)

‘KRISTAUS PATARIMŲ Kl
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS,
Knyga yra naudinga visiems, kurie 

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į t 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovy 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite d 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovi 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite 
gaus būdą, temperamentus, pašaukimu 
čioje dalyje yra nurodyta dvylika to| 
priemonių.

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGY
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
--------------- +-----------------.fr==

►ecialistas

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salto St., Room 1701 
Tel. Randolfh 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vnk. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bąjįizlunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephoae Randolph #797

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
I Tclcpteaue Roosevelt Ui-90 

H antie: 8 (kl • ryte Tel. Rcpub. 9800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredetnis ir Pėtnyčio- 
nais nuo 9 iki 6.

Dirbtuvė 

id Street 
lėlloj 10-12 
|Archer avė.

6820

I
3sa

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

A D V O K A T A S

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

It E S I D E N C I J A: 
6515 So. Rockcvell Street 

Telef. Republic 9723

ja

JAIS’
L I. C.
čia dva- 

Idalis. 1.
3. Apie

|g naujų 
dvasią,

Kie žmo- 
įtc. Tre- 
ilinimosi

Ibrikoid”

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampos Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2485 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. (—9 

v, v. Nedėlioj susltarua

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

Tel. Kenwood 5107

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką. Vyrišką
Valką Ir visą chronišką Ilgą

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo stalgias Ir chroniškas ligaa 
▼yrą, moterų Ir valką

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nno 

pietą Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir x-rat

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠs
Vai.: 2 iki 6 po pietą, 7 IU 9 vak. 

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėltomis
Susitarus

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West llnd Street 

Cor. so. Leavitt St. Tel. Canal 1222 
Rezidencija: 6640 So. Mapletrood 

Avenue Tel. Republlo 7262 
Valandos 1 — 2497 — 2 v. V. 

Nedėlioj: 1# — 12 ryto

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak. 
ecal Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8719 
▼•i. nuo s Ik) 9 vai. vak.

F. P. BRADCHULIS
Attoniey & Counselor at Law 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394 

Cbicago, III.

DR. VAITUSH, 0. D.

g rJ’ J g J A J |Tet Canal Re*- Prospeot

DR. P. Z. ZALATORS
Gydytojas ir Chirurgas .
1221 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 8. Arteslan Ava.
Valandos, ii ryto iki B pe pietą 

• iki 8:20 vakare

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

0
Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.

Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Tol. Lafalette 4484 

Vai.: 12-3 vai. kasdien

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kurte 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speeialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
13 po pietą.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią aklą

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 9 aukštos 

, Pastebėklt mano iškabas 
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 8:8# va
karo. beredomte nuo 9:3# Iki 12 v, 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.

Ganai 8888

Boulevard 7689
Res. Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avc.
SPECUALISTAS

Džiovą. Moterą te Vyrą Ligą 
Vai.: ryto nne 19—12 nuo 2—4 p#

pietą: 7—8:88 vakare 
Nedėliomis 1» Hd 12 

fBLEFoNAS MIDWAY 382#
.........

Tsl. Boulevard 1491

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STBEET
Valandos: Nuo i — 4 ę. 9- 

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per »• 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas te akušeris.

Gydo stalgias te chroniškas U- 
gosvyrą, moterų Ir vaiką pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 12 pietų te 
nuo 8 lkt 7:29 vai. vakare 

7891 Tel. ofiso Canal 8119 Res. Se. Ikare 
3238, arba Randolph 6809.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc 

X-Ray
3137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL 
Valandos: 9-12 A. M. 37 9 P. M. 

Trečiadlena pagal sutarkna

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2119

VALANDOS: ,
Nuo 10 iki II dieną,
Nuo 9 Iki 8 po pietą,
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki II dieną. .
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I tn KAUIU j saVaite, kad tinkamai susi?

______ mokinus Kalėdų giesmės, taip
stoties trečiadienio vakarais Pnt naujflH «n»8ia-s kurion yra 

t Peoples Furniture Co.) ’ gana sunkios, bet laimi gra?
------  . žios. Paskutiniu laiku prie
--------- 'choro daug prisirašė jauni)

Ištikro lauksim daugiau to- chorisčių.
kių programų ateinančiais 
metais.

Su pagarba
Kuodžių šeimyna

GRABORIAI
KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS ~West Sfc

Pan. ftv. 
metini sųsį 
nv, gruodi 
m., Aušros;

Į— Nek. Pras. 
i&ijti laikys prieš 
ūkinių pirmadie- 
«.) 23 d., 1929 
artų parap. salė-

Lletuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rei 
kaiti meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti. Gerb. “Draugo” Red.:

Paskutinis šių metų “Dr
augo” ir Peoples Co. koncer
tas užbaigtas su “Adeste Fi
delis”, paliko mums labai 
malonų įspūdį.

Skaitėm kiekvienų dienų vi
sus patenkinimus; mes ir-gi 
nors pabaigoj prisiunčiam sa
vo ačiu.

Ačių ne tik “Draugui” su 
Peoples Co. už tokių brangų 
lietuvių visuomenei darbų, bet 
taip-gi komip. A. Pociui už 
tokius įspūdingus programus. 
Paskutinis ačiu p. Bulevičiui, 
kurs labai aiškiai išgarsino 
skelbimus.

Visos nas 
rinkti, nes n, 
ja valdyba

$1 verčios tiktai 69c. 
Taipgi užlaikom įvairiausių 
gąbovų dėl vaikų ir mer
gaičių; i

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
8 lignpikėh. Tiktai ............................................. j-•,•• •...........••••95c. sc,as

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.
DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Tel. Roosevelt 
Arba 251G lonėkit

nkama
susi

Vyčių dramos ratelis atei
nančių nedčlių' vyksta į Cice
ro su veikalu ‘‘Moterims no- 
išsimeluosi”. Veikalas labai 
gražus ir patartina, lyis da 
jo nėra matęs, nepraleisti ne
pamačius.

Geriausi iš visų “lce Skeltai'* Visokių 
salsų dėl vyrų, merginų ir Valkų <6.98 
17.50 v erčios Už ............

2814 W. 23rd Place 
Chicago, III.

londentė
Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges 
nis už kitų patar 
navimas.

LlETUVt
CHICAi

Gerb.: «
Malonu mums buvo girdėti 

kiekvienų trečiadienį lietuviš
kas programas. Ir labai pati
ko, kad pereitam trečiadienį 
dainavo kvartetas ir vargoni
ninkų choras.

Bus labai ilgu laukti, kol 
vėl pradės lietuviškai dainuo
ti ir lietuviškus šokius griež-

iis; Jincent 
a Martin 
nta& Kaz

Vyčių 5 kuopos basketbail 
ratelis šįmet varosi visu smar 
kurnu pirmyn. Da ligšiol ne
pralaimėjo nei vieno žaidimo. 
Visus savo priešus smarkiai 
sumuša. Dabar jau stovi pir
moj vietoj. Yra vilties, kad 
šįmet ratelis pasiliks čempio
nų Vyčių Chicagos Apskričio 
Lygoje.

Laimingo pasisekimo.
Bijūnėlis.

videlčių "Stainless Steel'*, kurių nereikiaSetas šešių peilių lr 
šveisti.
Juodom Kriaunom setas 
Baltom Kriaunom setas

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

»-07 So. Hermitage A 
Tel. Yards 1741 lr 1742 

SKYRIUS
147 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f794 
SKYRIUS

8201 Aubtirn Avenue 
Tel. Boulevard 8201

baries JOHN DERING
Tel. Lafayette 46894414 So. Rockwell Street

Julė Klimauskaitė ir 
Motina.

Del geriausios rųšles 
patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY IUH PRODUCTS
tgdmr Olselis šviežių klaušl- 

sviesto lr sūrių.
Wm. J* Kareiva

Savininku

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1889

M0DERNI&A8 yR atras

3140 So.Halrted St.

NEDfiLIOjir PjUNEDELY 
Gruodžio 22, 23 

“SENOR AMjBftCANO”

Dalyvauja Een ir Maynard
Indomus pvei|slas jau

niems i: seįiems.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE 

Kalbantieji Paveikslai

RamovaLABDARIŲ DOMEI kolonijose atgaivinti labdary
bės veikimų. Kur nėra kuopų, 
veikėjai prašomi atsišaukti į 
Centrų.

A. Nausėda, Pirm.

DR Sti PALAIMINTOS 
LItTUVOS.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE;
Laidotuvėse pe- 

" tarnauju geriausia 
h Ir pigiau negu kiti 
B todėl, kad priklau- 

sau prie arabų 18- 
W dirbystės.H OFJSAS
y <«8 West 18 St.

Tel. Canal B SKYRIUS:
So. Halsted 

< Tel. Victory

3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

PANED. IR UTARNINKE

Gruodžio 23, 24

“A MOST 1MMORAL 
LADY”

Dalyvauja Josephine Duun 
ir Montague Love

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Dnrys atsidaro 1:30 vaL po p.

JVAIROS KONTRAKTORIAI
NORTH SIDES ŽINUTĖS

<174
8288

Street
4088

X Pereitų antradienį Fede
racijos vietinis skyrius laikė 
pusmetini susirinkimų. Valdy
bos rinkinio nebuvo, nes pa
sirodė, kad da ne visos drau
gijos išrinkusios atstovus 
1930 metams. Todėl valdybos 
rinkimai paliktu ateinančiam 
susirinkimui. Tarp kitų ra
portų, buvo raportas iš ren
giamo vakaro skyriaus nau
dai. Vakaras įvyks 16 d. va- 

kreipkitėa , sario. Komisija pranešė, kad 
ir pigiau veikalas jau yra nužiūrėtas, 

šermenų ia|)ai tinkamas, patrijotinis ir 
pritaikintas tai dienai, bet re
žisierius atsisako pasidar
buoti Federacijos labui. Ko
misija tuo labai susirūpino. 
Bet aš patariu prisiminti mū
sų tautos kilnaširdžio dai
niaus žodžius: “Jei ant jus 
namo virstų stulpas vienas, 
namas negrius. Jus nenusimin
kit, bet jo vietoj tuoj kitų 
tvirtesni statykit.”

Borus vedėjas Bridgeport Palntlng 
A Hardirare Co.. dabar perėmė Tisų 
M«n| t savo rankas lr duos visose Uo 
blanio lakose pirmos klesos patar 
□avima.

VEIKPhone Boulevard 4139

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPERGRABORIUS
Palnters Jb Decorators 
8. Uamaaetonia, savininkas
47 So. Halsted Street

TeL Victory 7281

Masu patarnavimas 
nsuomet sąžiningas lr' 40^^
įebrangus, nes netari- <
ne Išlaidų užlaikymu*
■kyrlų. ylglH

Nauja, graži fee AS 
alyčia dykai * MBS 

3307 Auburn Avenne

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46tb Street

keltis, fin. rašt — F. Mikliu- tų tikras s<io viskas rayon 
nas, kontr. rašt. — A. Stanke- pąrlor siutas, vertas $350, a- 
vičia, ižd. — F. pledaiinskis, tiduosim už $.15; 9x12 AVilton 
iždo globėjas — Mažeika ir kauras, verta- $65, atiduosim 
J. Čelkis, maršalką.— V. Bal- už $25. Kiešuto medžio valgo- 
sevičia, F. Margąyičia, teisė-, rnosios ir miuaiosios setas, 
jas — A. Tamkevjčia, rašt. — Į venecijiniai vekįlklžiai, dai- 
V. Andriulis, Lietuvių Audito- lįos lempos, p-tif/setas. Tuoj 
rijos atstovas — A. Htankevi- ateik pamatyt;. Privatinė re- 
čia, komitetas knygom peržiū zidencija. 822'Maryland Avė. 
rėti Ą. Tamkevičid, V. Ąndriu i_nias Apt. P lokas j rytus 
lis ir K. Stulas, Aigonių pri- nuo Cottage i rote Avenue. 
žiūrėtojai — K. Miliauskas, J. Tel. Stewart lS75i

M. ZIZAS

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc. 

Koplyčia Dykai
no West 18th Street

Canal 8161

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiško 
patarnavimų
Patoumavlmai- 

rieose Chlca 
gos dalyse h 
prlemleečuosf 
Grabai pigia >
net už <25 

OFISAS 
<288 South 

Halsted Si 
Victory 4088-

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS > 

Namų Statymo 
Kontraktorius :> 

4556 So. Rockwell StreetSavininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių < 

lukslnių tr aida- 
orinių daiktų, vė- • 
liausios mados ra- 

1 jjįįfejM lio. pianų rolių,

Taisau laikrodžius 
muzikos instru

mentus.
2650 West 63rd St. Chicago.

Telefonas HEMLOCK 8884

LIETUVIS GRABORIUS 
Ofisas

4603 S. Marsh field Avenue
Tel. Boulevard 9277

HEIKALIMU 
ninku?. Tinkliniai 
sirastų žniogn.-. ki 
galėtų vargoninil 
eiti, nes dideli i 
m e mokėti.

KUN. GELI 
1910 E. FaU 
Niagara Fall

vargom- 
fia, kad at- 
fs dirbtų ir 
o pareigas 
gos negali-

Tei. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
fLUMBING & HEATING 

Kaipo Uetuviš, lietuviams patamau 
ju kuogeriausia

4484 80 PAULINA STREET

Parapijos choras visu sniar-

4424 Bo. RockweU St.

Virginia 1298

tfBIS 
Street 
N. Y.

BRIDGEPORT KNITTING 
\ SHOP

Telefonas Yards 1188

Neriam vilnonius sveterius
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterioe ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyrakns lr vaikams. Atsilaa- 
kyklt ir jsitikrlnkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie-

8iuhčlam užsakymus J kitus mies
tus.

P. SELEMONAVIČIUB
KO4 W. SSrd St. Prie Normai Ava 

Tel. Victory 3484

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paakola suteikiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas |58<4888.«
>884 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8788-4718

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

LINKSMŲ KALEDmirė Gruodžio 20, 1929 m. t vai po pietų, 18 metų ir 
11 mėnesių amžiaus. Gimusi Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime tėvų Petrų, motinų 
Elzbietą, 2 tetas, Karoliną Misiunskienę ir Justinų 
Pečiukienę ir gimines.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamas dalyvauti šioae laidotuvėse.

Nubudę: Tėvai, Tetos ir Giminės,

laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Yards 1138

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

LAIMINGŲ NAUJŲ M
LIETUVIS GRARORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Linkėdami visiems savo koRtnmeriam- C 
ir pažystamiems, kartn dėkojame už 
tikimės, kad musų geri bizniški ryšiai 
senovei.

lugams 
|nių ir 
liks poTel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRAnORIl'S IR 
I1ALSAMIOTOJ.VS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3108 S. Halsted 
St, Chicago. 111.

Tel. Victory 1115

GRANT WORKS COAL ’i
ADOMAS BKKHADUIVB 

16-th St. 8£ 49-th Ct. Go

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3801 Wm1 Mth Street

r

Pirmadienis, Gruod. 23, 1929

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

• • kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5526


