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FRANCUŪJ NIEKAS NEGALI SUDARY 
IIMINISTERIU KABINETO

Gal Bus Paleistas Patsai 
Parlamentas

LENKIJOS SEIME REIKALAUJAMA 
PALEISTI IŠ KALĖJIMO ATSTOVUS

JGAL BUS PALEISTAS 
PARLAMENTAS

PARYŽIUS, gr. 12. — Se
natorius Lavai negalėjo suda
ryti naujo Francijai ministe- 
rių kabineto ir atsisakė toles- 
niai veikti tuomi reikalu.

Respublikos prezidentas tad 
pakvietė senatorių Steeg su-

“DRAUGAS’
The mosi influentu 
Tjthnamnr l>nc 
\merica.

Telefonas: Roosevelt 7791
vietai-vol o

ATŽYMIMI KARO LAIVYNO LAKŪNAI SENO VEIKĖJO LAIŠKAS PREZIOtN
TU1 SMETONAI

NEDOVANOTINI NUSILEIDIMAI IR 
APSILEIDIMAI

REIKALAUJA PAL1UO5UO- 
TI Iš KALĖJIMO SEIMO 

ATSTOVUS
------------- Amerikos J. Valstybių karo laivyno sekretorius Adams prisega medalius pasižy-

VARŠA.VA, gr. 11. — Ko-1 mėjusiems laivyno lakūnams: H. I. June, Įeit. R. F. Whitehead, Įeit. W. M. • Dillon 
voją Pilsudskio valdžių Len-j ir W. J. Murth.a
kiįos seimo atstovai (opozi
cija) seime iškėlė reikalavi- ,ŠKILM1NG0S PAMALDOS, CHTCAGOTF ‘

BELGŲ BAŽNYČIOJE
ROMOJE

rnų, kad valdžia iš kalėjimų 
tuojaus paliuosuotų dešimts 

daryti kabinetą. Senatorius ’ iSrinktų seiman atstovų. Tie i

(Tąsa).
Tarybai, pagaliaus, nusistačius nagrinėti šią bylą šioj 

sesijoj, Zaunius, nelaukdamas Tarybos posėdžio, susitarė su 
Kurcijum visais taip vadinamais skubiaisiais klausimais, t. 
y. rinkinių ir direktorijos, patenkino visus Vokiečių reika
lavimus, sutiko susiaurinti jau ir taip menkas lietuvių teises 
Klaipėdoj ir Centro prerogatyvas, leido užgauti Lietuvos 
suverenylię, pripažino vokiečiams teisę kištis į vidujinius 
mūs valstybės reikalus ir tuom sudarė pavojingą precedentą 
ateičiai. Knrcijaus triumfaliai padarytus pranešimas T. S. 
Taryboj apie įvykusį užkulisy “arrangement” (susitarimą) 
ir susikontuzijosio 'Zauniaus pareiškimas, kad jis “neturįs 
nieko1 pasakyti” sukėlė visokių spėliojimų, gandų ir komen
tarų. Nepatogu man čia yra visus juos kartoti, pasitenkinsiu 
tik paminėjimu svarbiausių. Visiems čia yra žinoma, kad 
Zaunius yra buvęs Vokietijos pilietis ir tuom aiškina ne
girdėtą jo nuolaidumą ir lengva'širdimi Lietuvos bei lietuvių

Steeg yra radikalas, buvusia 
Morokos gubernatorius.

Jei jam nepavyks sudaryti

Del kokliušo uždaryta 

mokyklos skyrius
Lake Foreste iškilus tarp j teisių. paneigimą Klaipėdos krašte. Kiti aiškina tuom, kad

Dirba politinės partijos
Ateinantį pavasari, balandy, 

įvyks kandidatų į miesto ma
jorus rinkimai. Kai-kas sakę, 
kad gal kandidatu būsiąs ir 
šiandieninis majoras Thomp
son. Jis priguli vienai repu- 

; blikonų partijos srovei.
AMSTERDAM, gr. 12. — žiaus valstybės sekretorius Jo į Demokratai savo ražu dar

buojasi iškėlę savo stiprų ka-

atstovai buvo suimti rinkimų 1 ROMA, gr. 11. — Sąryšy 
dienoje. Tarp jų yra keletas su Belgų karaliaus vardinėmis 
rusinu ir keletas radikalų. '»ir Belgijos 100 metų neprik

lausomybės sukaktuvėmis čia

vaikų kokliušo ligai uždaryta 
pirmasis skyrius privatinėje 
Alcott mokykloje. Šią mokyk
lą lanko turtuolių vaikai.

kabineto, galimas daiktas, bus gjjRINKO ĮRODYMŲ APIE belgų tautos bažnyčioje gruo-į
paleistas parlamentas ir tada 
ligi išrinksiant, naują parla
mentą ir ligi šiam susirink
siant savo vietoje pasiliks at
sistatydinęs ministeris pirmi 
ninkas Tardieui su savo kabi 
beth.

LENKŲ ŽIAURYBES džio 2 d. įvyko iškilmingos pa
maldos. Pirmininkavo popie-

REIKALAUJA PREZIDEN
TO ATSIPRAŠYMO

KOMUNISTAI ŽUDO 
KINIEČIUS

SHANGHAI, gr. 12. — 
Praneša, tūkstantinės komu
nistų gaujos briaujasi per 
šiaurinę Kwantung provinci
jos dalį, pakeliui plėšdamos ir 
žudydamos gyventojus. Sako
ma, tos gaujos jau užėmusios 
Namyung miestą. ,

“International Women’s Lea-i Eminencija kardinolas Pa^elli 
* Į gue for Peace and Freedom’’ ’Rn’tivZ.irtTo Ruvn *hai<*n ds-nin.

Į atstovė Mary Sheepshanks iš
Londono per dešimtį dienų a-
pkeliavo R. Galicijos plotus ir taipat Romoj gyveną belgai.

Vakare Belgijos ambasadoj 
Šventąjam Sostui buvo suruo
šta vakarienė, kurioje dalyva
vo daug diplomatų ir šiapjau 
įžymiųjų asmenų. Vakarienė
je pagerbtas kardinolas Pace- 
lli, kurs teikės apsilankyti. Jo

Bažnyčioje būvo belgų diplo
matai, akredituoti Šventąjam 
Sostui ir Italijos valstybei,

ndidatą.

AVASIIINGTON, gr. 11. — 
Vakar kuone per dieną sena
te demokratai ir pažangieji

ŽEMES DREBĖJIMAS 
TURKIJOJ

ISTANBUL, Turkija, gr. 
12. — Šiaurrytinę Turkijos 
dalį palietė smarkus žemės 
drebėjimas. Erzindjan mies
tas apgriautas. Sužeista šim
tai žmonių.

D1RBDINS SIDABRO 
PINIGUS

PARYŽIUS, gr. 12. — Vię- 
nnos pinigų dirbtuvėje (min
toje) pasiruošta dirbdinti si
dabro pinigus Abisinijai. Ant 
pinigą bus Abisinijos impera
toriaus atvaizdas.

HAVANA, Kuba, gr. 11. — 
Studentų riaušėse žuvo vienas 
studentas.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86
Francijos 100 frankų 9.93
Italijos 100 lirų 13.98
Belgijos 100 belgų

surinko daug įrodymų apie 
lenkų atliktas ten žiaurybes 
su gyventojais praeitų seiman 
rinkimų kampanijos metu.

Mary Sheepshanks, sakoma, 
tuos įrodymus patieksianti A- 
nglijos ministeriui pirminin
kui MacDonald.

VOS IŠGELBĖTAS DANŲ 
MINISTERIS

COPENHAGEN, gr. 12. — 
Danijos parlamentui svarsta
nt nedarbo klausimą pakilo 
kalbėti socialių reikalų mini- 

steris K. Steincke. Vienas 
komunistas iš galerijos pradė
jo plūsti ministerį.

Kada policija raudonąjį su
čiupo už apykaklės, jis staiga 
išsitraukė revolverį ir pasuko 
į kalbantį ministerį. Akiesmir- 
ksniu policininkas smogė jam 
į ranką. Kulipka nuzvimbė į 
kitą pusę.

NUPIRKO RŪMUS AM-, 
BASADAI

Vasario mėnesiu įvyks ai- į republikonai senatoriai karš- 
dermonų rinkimai. Darbuoja
masi majoro “primary” su
lieti su aldermonų rinkimais. 
Būtų mažiau išlaidų.

Nušautas atidarius duris
Kažkoks vyras pabeldė į Į

namų duris, 11354 Langley a- 
ve. Duris atidarė Marco Ma- 

Eminencijai suteiktas belgų. gnabosco 38 m. Nepažįstamas 
Leopoldo ordeno Didysis Kry-iperšovė Magnabosco ir pabė
gius. Tai atliko belgų amba-?. gOe Peršautas tuojaus mirė. 
sadorius Šventąjam Sostui! Policija rado pamestą žmo- 
savo karaliaus ir valdžios va- j, gžudžio revolverį, ant kurio 

rankenos susekta pirštų ant- 
spaudos. Kai-kas girdėjęs ke
turis kartus šaujant.

Policiją negali patirti prie
žasties.

tai svarstė prezidento Itoove 
rio iškeltus senatui priekaiš
tus.

Senatorius McKellar, deni. 
iš Tenn., kalbėdamas iškėlė 
reikalavimą, kad' prezidentas 
atsiprašytų senato už jo na
rių įžeidimą.

RASTA DU GYVU, VIE
NAS MIRĘS

rdu.

DARBININKŲ UNIJA PA
GERBĖ KARDINOLĄ

BOSTON, Mass., gr. 11. —I u___ ’________
Praeitą pirmadienį suėjo 71 Mažiau federalinių mokesčių
metai amžiaus Jo Eminenci- TV .... . , ...Is vidujinių mokesčių rinkėjai kardinolui O’Connell, vie
tos arkivyskupui. Taip vadi
nama “Longshormen’s” dar
bininkų unija kardinolui su
teikė titulą “Darbo Žmonių, 
Kardinolas.”

KARDINOLAS VERDIER 
ROMOJE

BERLYNAS, gr. 12. — A- 
įmerikos J. Valstybės savo a- 
imbąsadai pirko garsiuosius 
Bluecher rūmus, šalę Bran- 
denburger vartų. Rūmai per- 
idėm bus pertaisyti. Sakoma, 
užmokėta apie 1,890,000 dole
rių.

HAMBURGAS, gr. 11. — 
Policijos su bedarbiais kovo-

13.98 je 1 žmogus uušautas ir kele- 
Šveicarijos 100 frankų 19.39 tas sužeistą. Bedarbius į riau- 
Vokietijos 100 markių 23.85 šes sukurstė komunistai.

ROMA, gr. 10. — Atvyko 
ir priimtas Šventojo Tėvo au- 
diencijon Jo Eminencija ka
rdinolas Verdier, Paryžiaus 
arkivyskupas.

PRINCAS VYKS j P. 
AMERIKĄ

WHITEHORSE, Yukon te
ritorija, gr. 11. — Spalių 11, 
dieną Yukon teritorijoj pra
puolė trys lakūnai, kapit. Bu- 
rke ir kitu?du. Tik tomis die
nomis jie rasti aukštutinės Li-, 
ar upės apylinkės sniegynuo
se. Kapit. Burke buvo miręs. 
Gi kitu du labai suvargusiu.

Tose apylinkėse dabar ieš
koma dar kitų trijų lakūnų,

jo ofiso Chicagoj pranešta,, kurie prapuolė ieškodami ka-
kad šįmet ligi gruodžio 9 d. 
čia surinkta 166,687,878 dol. 
federalinių mokesčių. Praei
tais metais tuo pačiu laikota
rpiu buvo surinkta 182,792,- 
065 dolerių. Bet šįmet daugiau 
surinkta iš tų, kurie norėję 
išsisukti nuo mokėjimo.

LONDONAS, gr. 11. — A- 
nglijos sosto įpėdinis, Valijos1 
princas Edvardas, į Pietų A- 
meriką išvyks ateinančio ko-

<vo mėnesiu.

Paliuosuota žmogžudžio 
motina

Kriminaliniam teisme pri
siekusiųjų teisėjų teismas iš
teisino Mrs. J. Glovka iš Cle-

t

velando. Jinai buvo kaltina
mai gelbėjime savo sūnui žmo
gžudžiui Wm. Lenhardt pabė
gti iš Cook apskrities kalėji
mo.

pitono Burke.

Į 13 VALANDŲ IŠILGAI 
ŠALĮ

NEW YORK, gr. 11. — 
New Yorko lakūnė Miss Ruth 
Nicbols iš Los Angeles, Cal., 
į Roosevelt orlaivių stotį ats
krido į 13 valandų ir 21 mi
nutę. Tai aktualis skridimas.

Pulkin. Lindbergli kitados 
tą kelionę atliko į 14 vai. 43 

gi paskiau kapit. ITawksm
12 vai. 25 min.

HANKOVVE SUŠAUDYTI 
8 RAUDONIEJI

HANKOVV, Kinija, gr. 12. 
— Už komunistiškų raštų sklei

būk Zaunius nenorėjęs Klaipėdos bylos prileisti prie vješų 
debatų T. S. Taryboj, kur besvarstant karo stovį ir cenzūrą 
(skundo 5 punktas) būtų ,buvusi duota, kaikuriems T. S. 
Tarybos nariams paliesti ir visos Lietuvos dabartinę politinę 
tvarką. Čia buvo pradžioj sesijos atsiųsta į Tarybą skundų 
iš Lietuvos ant mūs vyriausybės per tarptautinį socialistų 
biurą Ziuriche, kur) tarp kitko primetama, ir Tamstai, Pone 
Prezidente, neteisėtas pareigų ėjimas nuo 1929 m. gruodžio 
20 d., kuomet pasibaigęs 3 metų terminas, kuinam Tamsta 
buvai rinktas 1926 m. (prašau neįsižeisti, kartoju, ką gir
dėjau), Did. Britanijos Užs. Beik. ministeris Henderson’nas 
buvęs tarptautinio socialistų (II. Internacionalo) biuro, pir
mininkas buvo pasižadėjęs šį klausimą iškelti T. S. Taryboj, 
bet jam išvažiavus, pavedęs tai padarytį savo vice ministe
riui Dalton’ui. Iš tiesų, šis ir buvo įsikišęs labai griežtoj 
formoj, kad einant 11. T. S. Pakto straipsniu Vokiečių skun
das būtų perduotas Hagos teismui, bet pačios Lietuvos po
litinės santvarkos paliesti negalėjo dėl to, kad įvyko susita
rimą?;, o karo ir cenzūros stovio svarstymas buvo atidėtas 
1931 m. Sausio, m. sesijai. Dalton’as pareiškęs T. S. kulu-. 
aruos, kad jis tuometi turėsiąs progą nelemtą mūsų politinę 
tvarką pasmerkti.

Aš skaitau savo priederme šiuos gandus pakartoti. Tam
stai, idant mūsų delegatas busimoj Sausio mėnesio sesijoj 
galėtų tinkamai pasiruošti ir į tai reaguoti.

Tad p. Zaunius, pralaimėjęs bylas su lenkais ir vokie
čiais, apsunkinęs lietuvių būklę Klaipėdoj, nepriminęs pasau
liui mums Vilniuj padarytos skriaudos, nieku neprisidėjęs 
prie kūrybinio T. S. darbo, grįžta Kaunan tuščiom rankom. 
Kavuras, sukūręs iš mažo Piemonto didelę Italiją pasabėį 
kad mažosios valstybės gali neturėti kariuomenės, bet pri
valo turėti gabius diplomatus. Deja, prie šios rūšies nega
lime priskaityti nei p. Zauniaus, nei kitų šios delegacijos 
narių. Su tokiu užsienių reik. ministeriu, mes n e atvaduosime 
Vilniaus, nesurinksime Lietuvos žemių, bet greičiausiai pra
rasime Klaipėdą ir gal patį Kauną ir visą Lietuvą. Ne Zau
niui ir jam panašiems “diplomatams” karjeristams, kuriems 
visu pirma rūpi šiltos vietos, dienpinigiai ir kelpinigiai, — 
atitaisyti Voldemaro padarytąsias klaidas, nes jis, kaipo bu
vęs artimas jo bendradarbis darė jas su juom draugei ir už 
jas yra atsakomingas. Tam darbui reikia naujų žmonių. Jeb 
gu Voldemaras nepadoriu ir neišmintingu elgesiu tarptau
tiniam Genevos areopage pastatė Lietuvą greta Albanijos, 
tai Zaunius neapgalvotu savo elgesiu nustūmė Lietuvą dar 
žemiau, sugretindamas mūs valstybę su Liberija, su kuri*( 
ji buvo šiemet ir pasodvta T. S. plenume viename suole.

Pone Prezidente, jeigu mes būtume taip dirbę, kaip Zau
nius ir jo bendradarbiai prieš karą ir karo metu, tai nepri
klausoma Lietuva nebūtų buvusi sukurta. Aš tikiuosi, kad 
mūsų vyriausybė nebesiųs daugiau Genevon Zauniaus ir jam 
panašių “diplomatų” jo bendradarbių lengvapėdiškai pralai
mėjusių abi bylas, apsunkinusių vidujinę (Klaipėdoj) ir 
tarptautinę Lietuvos būklę. Sunki atsakomybė už tai prieš 
Tautą gula ant visos vyriausybės.

(Bus daugiau). *3

CHICAGO IR - APYLIN-ldimą čia viešai sušaudyta 8 
KĖS. Šiandie debesiuota; komunistai, tarp kurių viena 
daug šalčiau. • moteriškė.

NORI DAUGIAU VEIKĖJŲ j reikalas įsigyti daugiau sau- 
IR PINIGŲ sųjų veikėjų, gauti daugiau iš

laidoms pinigų ir darbuotis į-
WASHINGTON, gr. 12. - 

Sausųjų suvažiavime iškelta
vesti griežtesnius prohibici.iai 
vykinti įstatymus.
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Tai buvo nedovanotinas ir Lietuvai ža
lingas nusileidimas, kuriuo lenkai labai džiau
giasi, o pasaulis pradeda manyti, kad palai
komas karo stovis tarp Lietuvos ir Lenkijos 
yra tiktai komedija, o ne rimtas protestas 
prieš lenkų grobuoniškų žygį. Ir dėl to ne
tenka stebėtis, kad po kiekvieno tokio .nusi
leidimo Tautų Sąjungos vadai Vis didesnį 
padaro spaudimų derėtis su Lenkija, aplen
kiant Vilniaus klausimų.

Labai bloga, kad šiuo svarbiu momentu 
Lietuvos viduje nėra tvarkos, nėra vienybės, 
kad tauta neturi savo atstovybės, Seimo, ku
ris tokiai nuolaidžiai ir žalingai užsienių poli
tikai galėtų padaryti galų. Dabar, kad vy
riausybė ir jos atstovai ir daugiausia prida
rytų klaidų, tauta, kurios ir rankos surištos 
ir burna užčiaupta, netur galimybėm vyriau
sybei pasakyti, kad gana kenksmingų nusi
leidimų ir pražūtingų valstybei klaidų.

Aplink Afriką.
Prof. K. Pautas.

LAIŠKAS ŠEŠIOLIKTAS.

‘ (Tųsa). Witwatersrando universite

Pergyvenus visokių refor tas skirstosi į šiuos 7 fakul
tetus : literatūros, gamtos 
mokslų, medicinos, inžineri
jos, komercijos, teisių ir c- 
dontologijos. Šaly, kur žmo
gus sunkiai grumiasi su ne
visiškai pavergta gamta, visai

ir stačios uolų grandinės lai
pioja po dirbtinus kalnus Bar- ' 
barijos ožiai. Surinkta čia 
daug plėšriųjų gyvulių: liūtų, 
tigrų, jaguarų, leopardų, ge-; 
pardų, meškų, liyenų, šakalų,' 
laukinių šunų, kačių, lapių ir 
k. Gerai čia atstovaujami 
milžinai drabliai, liipopota-' 
inai, nosaragiai, žirafai, bet 
daugiausia visokių antilopų ir 
gazelių, kuriomis Afrika gar i 
si. Gausūs ir leniurai, babū- į

DERYBOS TIKRAI ĮVYKS.

Lenkų spaudos agentūra “Pat” praneša 
iš Varšuvos, kad derybos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos tikrai įvyks. Jos prasidės, kaip jau 
buvo pranešta, šio mėnesio 15 dienų, Berlyne. 
Lenkiją atstovausiąs Szumlakowski, užsienių

NERANDA ŽMOGAUS.

mų ir pasikeitimų savo jau
nystėje, šis universitetas pas 
kutinį savo statutą ir vardą 
bei visas teises gavo 1922 m.
Tai yra privatinė įstaiga, sti
priai subsidijuojama valdžios 
ir aplinkinių miestų bei mies 
telių -savivaldybių. Svarbiau
sieji jo trobesiai .susikoncen
travę ant aukštos vietos, 40 
hektarų plote. Trys didieji 
rūmai pastatyti graikiškame 
stiliuje ir atrodo labai impo
zantiškai, įspūdingai. Nesenai
pastatyti dideli benĄrabūčb,i u antropologi„iu'ir etno., linguodamas Šoka, akis pri-, 
studentams ir studentėms at- ... ; , . ,

NAUJAS KABINETO 
NARYS.

William N. Doak, iš Virgi-

natūralu, kad didžiausios do- nai> h““1*6”65- Vienas did.s I 
mės ujiivereitete teikiama in- lis ir ^"’^’^kai negražus, 
žinerijai (kasyklų kraStasI, babr",as Pram°kęs fokstrotų: 
gamtos mokslams ir medicb Sobti ir už nlaž» valgomų: 
nai. Medicinos fakultetas tu- |J°vanelf '"iclai padetnonstrr.o nįu> prez, Hooverio paskirtas
ri ir tropiškųjų ligų skyrių. •>“ sav0 Snbnn>DS; atsistoja Darbo ministeriu (sekreto-
Ižaug daroma ir antropoloai- “at kojų, rankomis
jos bei etnografijos sritvse, sudar0 «lcb'’ tarsi bil"-1 Bavc 
nes šis'kraštas, kaip ir Lie- lla,"« aPkabi”«s> <™Pa‘t P*

riuni) vietoj 
J. Davis.

buvusio James

■ Radikid ' . "mat i-
Chieagos miesto politikai kas kart la

biau Įsitikina, kad yra daug žmonių, tačiau 
nėra žmogaus. Visi pripažįsta, kad busimais 
rinkimais miesto majoru reiktų išrinkti gerą, 
sąžininga, gabų žmogų, gerų biznierių, gerų 
miesto atstovų 1933 metų Pasaulinėje Paro
doje. Tačiau nei vienoj partijoj tokio žmo
gaus, sakoma, neatsiranda. Būtų galima pas- 

įtatyti šiaip jau gabų žmogų, ne politikų, vie-

skirai. Įrengtos didelės spoi-
. v • merkia ir bendrai stengiasigrafiniu atžvilgiu dar . maža: y , .į; ,< į,./ ko, nes i nesilaikė

reikalų ministerijos kabineto setas. i , . v,. .v , nok sunku jam butų prasimušti pro politikieSiame pranešime pažymėta, kad derybos J . . - v. . .* * * * riH Dilps; R įn z yinntufli įon uhion
eis dėl vietinio per sienų (demarklinijų) su 
stsiekimo ir dėl išvengimo pasieniais dažnai 
fvjkštančių incidentų.

Šios derybos, tai nevykusio p. Zauniaus 
žygio Tautų Sąjungoje, ginant IaetUvos skun
dų dėl įvykių Mitraukoje, išdava. Vietoj rei
kalautų kad Tautų Sąjunga sudraustų Len- 
ki|ų Ir atatinkamai apsaugotų lietuvių tei- 
Ses Vilniaus krašte, jisai p. Zaunius sutiko 
Mttmukos ir kitus panašius inrcrdėntus lik
viduoti tiesioginiu derybų keliu, tuomi savo 
pasielgimu lyg ir prip&žiidamas, kad ir Lie- j 
tšvfc. dėl to yra kalta ir kad Lietuva, nežiu- j 
ffftt ėsamo karo stovio su Lenkija, sutinka 1 
bile kuriais kaimyniniais klausimais tartis su 
Lenkija. Aišku, kad tuo būdu yra silpninama 
Lietuvos pozicija kovoje už Vilniaus atvada- 1 
vinių. j

• Tuo kkiustmu vienas mūsų tautos veikė
jas sAVo laiške prezidentui Smetonai tarp ki
šo k» yra parašęs:

“Zaunius užuot padaręs formalę r. zetvų 
kas dėl Administratyvinės linijos- vadinamo 
Tarybos rftpofte frontiera, atsisakydamas 
nuo savo tezės: reikalavimo paskyrimo spe- 
efoiės komisijos einant rezoliucija 1927 m. 
Vfcfiiffdamas, ar nežinodamas, kad čia gali 
ttfttfefettti pritaikymo 11§ T. S. Fakto, kul

-------- T—o.„ —„„„ nuduoti visas išpudruotų gra- 1 “CBlltlII'x jlI I’-ziu-
to aikštės ir puikus eement- eih 1 as- ne 1 ’ ‘ Pl°8\d" žuolių lninas įį grimasas. Už ™ IV neakelbe bedeiviškojc 
nis tvenkinys maudymuisi ir“™ savotiškumų galimatpns- b mokslo darbininkams. Buvo
nardymui. Tvenkinio vanduo 1 “f 9 J “ 3 s’ J n“s tinga žiūrėtojų ir dovanų : ba-.Ukintl u’ Imre su tlkePnm.
ne tik labai švarus, nuolat s“ e pa . a ų mQ s 8 11 nanil riešutu, niravaiciu iri Jai mirų.:, Amerika D-rU; , ... •, . . ,. . . etnografiniai klausimai,keičiamas, bet ir dezmtektuo-. 0

Dabar Witwatersrando u-; 
niversitetas turi apie 1700 _ 
studentų. Jų tarpe tik du lie-5

jamas.
Universitete maloniai mane 

priėmė ir pavaišino rektorius 
H. B. Raikės, registratorius

. nanų, riešutų, piragaičių ir 
■ kitokių gardumynų.

(Bus daugiau)
G r

rių eiles. Kiek žinoma;, jau šiandien'iš abiejų ijj w j van jer gru,,.fte .
didžiųjų partijų po pusę tuzino kandidatų, 
profesionalų politikierių atsiranda. Taigi, 

J žmonių yra, bet žmogaus rtėra ‘ir jį sunku 
sūrasti.

tuvių p.. Kuisis iš Pretorijos 
jau baigia čia elektros inži-'

prof. Wellington ir Df. Fran- 
kel. Daugiausia čia teko ben-' 
drauti, žinoma, su geografu; 
prof. II. J. Welli,ngtonu. Jis!

MOTINA;: JONĖS.

1 Federacijos prezidcciti. 
('pareiškė: “Visų savo gyveni- 
imą jinai buvo kovojančių dar- 
(bininkų priešaky. Jinai kovo
tojus ramindavo, linksminda 
vo ir ragindavo nepaduoti

“Molina” Jonės arba “Mo- pricSalJS tcisiu 
'iai i

niėriaus kursų ir p. Fridma
nas iš Žemaitijos studijuoja *tker ^lary Joties, plačii ,
teises ' (buvo žinoma visoj Amerikoj. į Motina Jonės buvo gi-

' Anądien jinai niire. sulaukų. ĮU1US^ Airijoj, buvo Richardo 
•si 100. metų. suužifttis, ..MirėJ^arFiS. ^ariis. PabkoZoologijos daržas.

man parodė universitetą, sa-į Jęi Jaiko įr vie snbįr Springs,' Md./ Buvę' Airijoj ir patsai
tos, ‘galiiua būtų' gražių ' ‘pirktikUojantt; katalikė. Už atvykę į Amėtikų. Gavo dar- 

ir plačias apylinkes, suruošė (robesįų ir įs-:įnirtosios sielų gedulingąsias, b0 ant gelezinkeko Toronto,
šeimyniškų pikhikų į laukus llian tenka Mišias atnašavo kun. Svee- Kanadoj. Paskiau
ir gražiai vaišino. Tai tipir-’i 
gas anglas, ramus, lėtai kai- / 
bųsj bet nuoširdus- • ir> 'Idbai
malonus žmogus. 'Gyvena gra 'ja^ajs ^engihši tūloti Mt. Olive, III. jmiausia mokėsi Monroe, Micb.
žioje villojei augina tris dūk- ,r; t v,w

T, A, Jei būt laiko ir vie Silber Springs, Md., Buvo savo
Pastaruoju laiku komunistai varo sniar-jVo fordu važinėjo po miestų\• -.u.J :

kių agitacijų už savo naujai sukurtų “Lietu
vių Darbininkų Susivienijimų”. Lietuviams 
darbininkams reiklų būti atsargiems, kad 
nesidavus suvilioti Maskvos agentams. Toji 
or^ailįzacija išdygo po to, kaiįljberalai — 
r-andariečiai komunistus išmetė iš S. L. A. 
šeinio. Naujasai Susivienijimas yra- tikras ko
munistų padaras. Tai naujas sliekas komunis
tų meškerei nesusipratusiems darbininkams 
išna-tsdoti.

Rusijos komunistai savo šalininkų kituo
se kraštuose turi tik tiek, kiek jie ten pro
pagandai gyvais pinigais išleidžia. Prancūzi
joj ya 38,240 komunistų,'Vokietijoj 124,000, 
Čekoslovakijoj — 35,000, Amerikoj 8,385, An
glijoj 3,200, o Lietuvoj 184. Taigi, “susipra- 
tusiij” it disciplinuotų komunistų yra maž
daug tiek, kiek Sovietų valdžia Rusijoje ma
terialiai jų gali išlaikyti.

UŽflrtėrestiotoji pusė (Lietuva turi teisę Veto Lietuva, be Vilniaus krašto, turi 2,340
4f . M. • . a • 1 • . . < 1 • ■ v .• • f Arto 1 A .L. *£• > * v* • 1 ICVZVKZ?-* vlt bė jos sutikimo taryba negali padaryti jo- 
tAo Sprendimo), nuolankiai ir su padėka (ar 
ke irobija?) priima vienpusiškų, aiškiai len
kams palankų raportų, sudarydamas labai pa
vojingų precedentų”.

i 11Ė D y LAIMĖ.
Vfeno veiksmo šių laikų vaizdelis. 

•—— P. Joaef tteub.—-

jis parsi-

(Paskiau persikėlė Į Cliicfigą, 
(kur išlaikė moteriškų drabu
žių dirbtuvėlę. Iš Chicago per-

žioje vilioję; augina tris dūk-• •Zc;op(j:g$jjį‘ (ia'ržų< kurs yra’tar-į Velionė kuone visų savo,
reles ii daug gėlių savo gi a- mastas miesto turtingufno gyvenimų pašventė kovai už !J'UI klaike motei iskų drabu- 
žiame darže. Ponia jo ilgi an- jr (jį(junft0 j^į svarbos, darbininkų teises. Buvo ne- 
glė. Prof. Wellingtona.>, kaip j^eĮsįas įaj saiiiprotavimas, paprastai karinga. Visuose 

daugeĮks anglų inteligentų, Sp1au(uįari j akį ją u didesniuose darbininkų strei
užsiima ir religiniu apaštalo- lna('-.įus5^ šimtus įvairių mies- kuose jinai vadovaudavo, 
vinių: kas sekmadienio rylų ir ,nt(lsteJiy; Mieste, kttr Amerikos anglekasiai visi; 
jis važiuoja į jutdi.:.fų daibi- snįcg..ls jr ^ipįs reti ir trum- eilę didelių kovų yra turėję
ninku prieinesti, ten pasako pii’aikiai svečiai, zoologinis už geresnes darbo sąlygas.
jiems pamoksi, k pamokina pigi>u ir lertg. Visose jų kovose yra dalyva
katekizmo. Geografijų rodyti viau išlaikyti, negu mūsų šdl- vusi. Anais metais sinarkiau-
jam universitete literatūras gaĮyw; Jųhannefe- šių kovų anglekasiai turėjo
fakultete ^deda u cl Daržas np- Čoloradoj su kasyklų savinin-
Bell — John. Prof. Welli.ng- .

O*
į Mem-

038 gyventojus, tame skaičiuje 1,120,561 vy
ras, 1,219,4^7 moterys. 1928 m. gyventojų bu
vo 2,316,615. Reiškia prieaugis nedidelis. Tam 
didžiausia priežastis — per didelis žmonių, o 
ypač. vaikų mirtingumas Lietuvoje.

-jin—m* __

imi? net 89 hektarų (200 ak- ku Rockefelleriu. “Motina” 
rų) plotų, nusodintų gražio- Jonės už uolų savo veikimų 

pogeografijos ir regionalizmo ajej0Hlįs jr gėlynais. Dau- prieš milionierių buvo nubau- 
klausimais, taigi lnflsų a e- gyvulių ir paukščių gv- sta kalėjimu. Bet kada šių
jų geografinių studijų kl*yp- vena gamtiškose apy- metų pradžioje jinai minėjo
tis ta pati, tad anot to žj- kovose. Milžiniški liūtai v^ik-lsavo 100 metų amžiaus sukak
disko anekdoto — tokiam su fc’iėja po uolas, landžioja po tuves, gavo sveikinimų ir nuo
tokiu buvo apie ką kalbėti, urvus, o sale jų už aūkštds to paties Bockefellerio.

1. ' j ..
mniWWKfW.il —.t- lu M1 BL Į —

ton užsiima daugiausia antro-

si kėlė mokytojauti 
pbis, Tenn. 1861 m. susituokė 
su jaunu geležies molderiu 
Jonės. 1868 lu. iškilo geltono
jo drugio epidemija, mirė jos 
Vyras ir keturi 111'ivži vaiku 
čiai. Tada jinai gryžo į Chi- 
cago ir išnaujo įsikūrė drabu
žių dirbtuvėlę. 1871 metais 
didysis gaisras Chicago j ją 
paliko be nieko. Tada Mn? y 
Jonės išsprendė pasišvęsti ko
vai už darbininkų gerovę. Pa
sišventime ištesėjo ligi senat
vė jos neparbloškė.

APSIMOKA SKELS 
TIS “DRAUGE”

HSft
STASIUKAS. Skausmapinigiui,-kaip koje). Taip, viskas bus-gerai, tik turėkite DR. MILVYDIS. Moteriškei, kaip

IhtliMūVino; A. MASIONIS.

v (Tųsa).

SENELIS. Gėdykis, Praniuk. 
PRANIUKAS. Bet p. daktaras sakė,

kad ta žaizda nepavojinga ir pagaliau 
fftamtiteas dabar jau tejaučia alkio. Ar ne 
Skip, Nhfttiuk?

STASIUKAS. Žinoma, nejaučiu. Bet 
kaip aš norėjau, kad ir .jūs visi būtumėt

jis sttkė. '
SENELIS. Ar bet tu nors padėkojai

už tai?
STASIUKAS. Žinoma, seneli. 
TĖVAS. Dabar jau aiškiai matyt,

i kad šitas daktaras nepaprastas žmogus. 
SENELIS. ApvAizvlos atsiųstas žmo

gus, ar tu dar netiki T
TĖVAS. Ką jūs, vaikeliai, dtobcr pra

dėsite au tiek daug pinigų?
1 STASIUKAS. Pirmiausia aš .manau 
1 apie mamytę.

PRANIUKAS. Tarp, taip, pirmiausia 
reikia paairūpinti apie mainytę.

SENELIS. Puiku, Praniuk, bet tu

drąsos ir pasitikėjimo. Su moters liga ne .pasakyta^ tuoj bus suteikta pagalba. O
taip jai? bloga.

SENELIS. Ačiū Dievui!
DR. MILVYDIS. Reikia tik imtis

reikalingų gydymo’ priemonių ir viskas

Į jums, galite pasitikėti, aš tuoj parūpin
siu darbo. <

TĖVAS. O, - kaip dėkinga jums, p. 
daktare, būtų visa mano .šeima, jei jūs

bus gerai, moteris bus sveika. (Rašo į galėtumėte tai padaryti.
užrašų knygutę). DR. MILVYDIS. Tik tvirtai pasiti-

PRANIUKAS. Mes padėkosime ta- kękite. Bet, žinoma, kad galėtumėte dirb- 
da Kūdikėliui Jėzui. ! ti, pirmiausia reikia turėti ko valgyt, o

STASIUKAS. Ir jums, p. daktare. ; tuomij ačiū DieVūi, aš pats galiu jums
DR MILVYDIS. (Praniukui). Tu! (į ’ padėti. - y '

gtt ję ten ®ti.^ 1 jj^jau (npggį būtį alkanas.
. TĖVAS. Taip, birtų lobai gera, kad . PRANIUKAS. Tai hiofoo, kad tik

mes nors kartų galėtumėm sočiai povai- galima padėti brangiai rtraniytvi.
gyti, bet apie tai nėra- ko tie manyti. •

STASIUKAS. Bot; štai, tėveli! Žiu- '
rėk, kųp. daktaras man fftdbvnnojo! (Ro- ! Prieš tai btiVusrėjl, Dr, MifvVdis.
do dešimtinę), į IlN. MWiVYWS (išeina iš ligonės

TĖVAS. Dešimt titųf Už ką gi? kambario, paišeliu ir užrašų knygele

rPftVAS. Bet, p. daktare!
DR MlLVYDTS. Nesigėdinkite savo 

vargo. Aš matau, kad jūs stokuojate, ir 
tikiu, kad jūs tam nekalti,

man, p. daktare, paiiųti ir pabučiuoti tą 
rožančių. Tai didelis džiaugsmas. Toks 
žynius ir mokytas ponas turi rožančiui. 
(Pabučiuoja ji dar kartų ir atiduoda dak
tarui).

DR. MILVYDIS (prastai ir kukliai). 
Na, kas gi tokio? Ar tai aš turiu rausti 
ir gėdytis?

SENELIS. Prieš mus ne, p. dakta
re.

DR. MILVYDIS. Ne tik prieš ju<, 
liet ir prieš niekų. Ar tai daktarui ne
reikia melstis? Ar tai jis gali ką nors 
veikti be Dievo? Tas šiandien taip visit 
garbinamas mokslas ne tiek jau turi reikš
mės, kiek jam nori kai kas duoti. Ir,

SENELIS. Gulite tikėti, p. duktara, tikėkite man, šitas senas rožančius ne 
tikrai gulite. ■... k.. kartą, drąsiai galiu pasakyti, ne kartą

daugiau man padėjo kaip pats mokslus;DR. MILVYDIS. Taigi dabar, jei aš

tėvų).vKaip vadinasi šis mažutis?
• TĖVAS. Praniukas, p. daktare, 
i DR MILVYDIS, Gerai. Ar tu, Pra
niuk, žinai, kur aš gyvenu? 

j PRANIUKAS. Žinau, p. daktare. t 
i DR MILVYDIS. (Išplėšia iš knyge- ; 
lės lapų ir sulanksto). Paimk- šitą recep- *'
tų ir nunešk mano žmonai, poniai dūk- Benoriu pasirodyti esąs blogas krikščio- 
tarienei, supranti f Ji jau žinos ko reikia nis, lai pirmoji nlano ptteiga ir prievolė 
ir tau tuoj dtoos vaistų. ' ) , j — janre padėti. (Traukia piniginę ir tuo

PttANlUKAiS. Deras, p. dhktarc. tarpu .išpuofa ant žemės rožančius).

su šituo instrumentu uš padariau sun
kiausias operacijas.

(Praniukas išeina). SENELES. (Visai nustebęs>, Leiskite (Bus daugiau)

niWWKfW.il
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Prašau Į Mano Kampelį
------------Rašo prof. Kampininkas.-----------------

PROF. KAMPININKO 

RADIO.

Jūsų inacnusis prof 
pininkas pakarniai prašomas 
paskelbti savo vožnam kam
pely sekamų:

“Mes, Cbicagos Olstryčio 
lietuviški cicilistai, įvykinę

Pilsudskiui nelaimėjus lenkų 
karaliaus vainiko, finansinė 
jų padėtis pasidarė labai ka- 

Kam- tastrofinga, 4) aplopyti visų 
kitų tavorščių kišenius, 5) už 
sitikrinti sau ‘rojų’ įr, paga
lios, 6) Vilnių IJetuvai grą
žinti.

Remti mūsų fondų prašomi
visus Markso kapitale uka-1 visi, kas tik matot, kokius so

cializmas kuria “rojus” ant 
šio ašarų kalno, pav. Rusijoj.

Kviečiamas į talkų ir Bos
tono 100% kapitalistas Mai- 
kis, socializmo išaukštintas

žus ir jį patį pasodinę ant sos
to amžinai žydinčiame lietu
viškame socializme karaliau
ti, savo gazietų taipgi pada
rę visuomenės nuosavybe,
kaip tas pats Marksas per I senbernių ir senmergių bei 
savo tavorščius Čebelį ir gyvnašlių suženijimo kontrak 
Kautskį reikalavo. (Sulig Mar , torius ir visi kiti. 
kso ukazo, nei joks turtas, Seka visų Cbicagos lietuvių 
taigi nei gazietėlė, negali cicilistų — penki parašai, 
būti vieno ar kelių žmonių 
nuosavybė). Žodžiu, įvykinę 
Amerikos Lietuvoj socializmų 

(100%, susėję būrelis, didžiu
moje senberniai, nutarėm kuo 
greičiausia įsteigti fondų Vil
niaus senų senbernių — cict- 
listų pagelbai. Fondo znokai 
tokie: 1) padėti savo tavorš- 
eiams, kad ir jie Vilniaus 
krašte įvykintų tokį socializ
mų, koks gyvuoja Cbic. ant 
Olstryčio, 2) paliuosuoti Pleč
kaitį iš vokiečių nevalios, 3) 
šelpti plečkaitininkus, nes,

PRAŠAU NESIJUOKTI.

Senelis. — Taigi anūkėli, 
rytoj jau parveši naauo savo 
pačiutę.

Anūkas. — Taip būdavo 
tik senais laikais, seneli. Da
bar jaunikiai eina pas pačios 
tėvus gyventi.

— Kaip sekas golfas lošti? 
— Sako, kad geras sportas, 

bet aš niekad nemačiau golfo 
lošiant.

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

KAIP DIDELIS BEDARBIŲ, paduodamu skaičiumi. Jie sa- 
SKAIČIUS. ko, kad šiandie sumažėję vi

sokį darbai atviriam ore. Tas 
darbų sumažėjimas esąs lai
kinas ir tokių darbininkų ne

nuolatiniais 
gaus darbo

Nėra žinomas tikrasis be
darbių skaičius Amerikos J.
Valstybėse, šįmet balandžio įgalima vadinti 
mėnesiu gyventojų surašinėto j bedarbiais. Jie
jai (cenzo enumeratoriai) be 
kitako rinko žinių ir apie be
darbius. Tikėtasi, kad gal bus 
gautas bent koks apčiuopia
mas bedarbių skaičius. Bet a- 
pie bedarbius žinios taip pai
niai surinktos, kad nei cenzo 
biuras nežino, kas daryti tuo- 
mi klausimu. Sakomas biuras 
iš surašymų skelbė taip pat 
supainiotų žinių. Surado be
darbių nedaugiau pustrečio 
miliono. Tai esą tikrieji be
darbiai. I a

Šiandie Wasbingtone ir ki
tur vedami ginčai bedarbių 
skaičiaus klausimu. Vieni nu-

atžvilgiu. Kiek palankus jie 
tokius pat pareiškimus skelbė 
upie kilsiantį gerbuVį auštant 
pavasariui. Ir tik praeitų va
sarų jie nutilo skelbę gyven
tojams džiuginančias žinias a- 
pie gerbūvį.

Šiandie jie apie gerbūvį jau 
tyli. Bet dirba kitu ruožu. Jie 
užgina, kad šaly būtų didelis 

bedarbių skaičius, nors aiš
kiai žino, kad visuose pramo
nės centruose gyvuoja didelis 
vargas, kad visur sudarytos 
komisijos bedarbiais rūpintis, 
renkami šelpimo fondai, ir tt.

Toksai elgimųsis yra ne no
ras tarnauti visuomenei, arba 
rūpintis gyventojų reikalais, 
bet tik aiškus partijos reika
lų gynimas.

Negalima nei laukti nežino
ti tikrąjį bedarbių skaičių, 
jei pati administracija painio
ja tuos dalykus.

Demokratų partijos vyriau
sieji vadai kituomet pareiškė, 
kad už nedarbu negalima kal-

nedarbų, jei jau 
geruosius laikus.

Nedarbus dideliu tempu y- 
pač ėmė kilti, kada kongresas 
pertaisė muitų tarifų ir kada 
lėkio administracijai didinti 
įvairių komisijų, komisijėlių, 
boardų. ir kitų skaičių.

Akstinas.

negrąžinti Palengvinta natūralizacija at-ikričio 12 d., 1918 m., įgyti A-
eiviams veteranams.

NAUDINGOS INFORMA
CIJOS.

Nemokslumo informacijos.
KLAUSIMAS. Dabar ka

dangi Federalė valdžia surin
ko pilnas informacijas apie 
nemoksi ūmų J. A. Valstybėse, 
ar nebūtų galima gauti sura- 
šus nemokytų kiekvienoje 
valstybėje, apskrityje ir mies
te, kad būtų galima vesti su 
nemokslumu, t. y. žmones mo
kinti skaityti ir rašyti i

S. B. Providence, R. L
ATSAKYMAS. Kadangi, to

kios statistikos buvo surink
tos cenzo suskaityto jų ir ka

KLAUSIMAS. Ar įstaty
mas, palengvinti natūraiizaci- 
jjos procedūrų ateiviams, kurie 
| tarnavo Amerikos pulkuose 
IPasauliniam Kare, vis egzis
tuoja ?

A. D., Cleveland, O.

ATSAKYMAS. Privilegija 
ateivių-veteranų, kurie tarna
vo prie Amerikos kariuomenės 
pasaulinio karo laiku tarpe 
birželio 5 d., 1917 m., ir lap-

merikos pilietybę palengvinta 
procedūra yra pailginta iki 
kovo 4 d., 1931 m. Tokie vy
rai neturi pristatyti intenci
jos deklaracijos ir neturi tu
rėti atvažiavimo certifikato, 
Jie gali bile kada prieš kovo 
4 d., 1931 m., paduoti natūra
lizacijos peticijų.

JEI TURIT KĄ PARDUO
TI ARBA NORIT KĄ PIRK 
TI PASISKELBKIT “DRAU 
GE”.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» I. a Fnnioua Vlvanl S»t and In- 
eludPH facf. pow.|pr, $1,00; Rouge. 75c, 
Tlapue Cream 11.0#. Uepllatory 11.00. 
Fortai Antrlnsent 51.75, Sath Balt 1.00, 
Tollat AVat.r 51.25, Perfume 52.75. Brll- 
llantln. 75c, Skln tVhltcner 75c. Totai 
Valuc J12.00. Speclal prtce. 51.07 for all 
tan pfeces to lntroduce thla liną.

Vardas ...............................• •
Adresas ...................................
Siunčiame per pafitiį GOD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

tinti šalies administracijos. į dangi jos buvo rinktus tik
Tais reikalais jos veikimas j“statistiniams tikslams”, jų 
apribuotas. Atsakominga par-j negalima išduoti nei asine-i 
tija, iš kurios kilusi adminis- j nims, nei organizacijoms. Ga- 
tracija. Iki šio laiko ta parti-na daug organizacijų bandė 
ja vyrauja kongrese. Kongre- , tas informacijas išgauti, bet 
sas gi visados gali sumažinti! be sėkmių.

Išgirskite šiandie gražų Radio Programą iš Sto
ties WHFC 1420 k. Pradžia nuo 7 iki 8 vai. vakare.

2 KARAI RADIOS
Nupirkti iš New Yorko Finance Co. 

Visi Nauji Vėliausi 1931 modeliai 
Standard Išdirby,sčiy 

PARSIDUODA ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ UŽ PUSI KAINOS

SKINIICHIHG ENDS
M/fien sootffiJng Žemo la uaetli

Right from the first touch, antiseptic,; 
healing Žemo takes the itching 
misery out of moequito bites, raahes, 
and many other akin afflictiona. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Fimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alway« 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

This new cheese 
treat

pagerejus orui.
Tie visi, kurie darbuojasi

mažinti bedarbių skaičių yra 
šalies administracijos tarnau
tojai ar jos šalininkai. Admi
nistracijos (valdžios) nusis
tatymas yra kuodaugiausia 
mažinti bedarbių skaičių ir 
nepaduoti visuomenei žinių a- 
pie bloguosius laikus. Admi
nistracijos nusistatymas yra

KALĖDŲ DOVANOS
Visi dabar renkasi Kalėdų dovanas ir jas perka. Tikrai 

dailus yra paprotys apdovanoti savo gimines, draugus, pa
žįstamus, arba savo vaikus Kalėdų metu.

Tas geras paprotys bus dar geresnis, jei dovanos bus 
jiems pritaikintos ir ilgam laikui naudingos “Draugo” skai
tytojai protingai elgiasi, apdovanodami saviškius geromis 
knygomis. O tokių knygų, ačiū Dievui, turime daug ir gerų. 
Siūlome sekančios knygas užsisakyti Kalėdinėms dovanoms:

NAUJASIS TESTAMENTAS, apdaruose ,K>........... $1.25
JĖZUS KRISTUS, Vyskupo P. Bučio par. apd.. . $3.001
DIEVIŠKASIS IŠGANYTOJAS, 480 pusi.............. $2.00
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, parašė kun.

Dr. K ̂ Matulaitis,apdaruose.............................................. $1.00
BlČį^ŲR, rsi apysaka iš Kristaus laikų gyv. $1.50
ŠVftfTS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS ..m-............. 95c.

NUOLANKUMAS .................................................  75c.
KEjAONNS ĮSpŲDŽlAI, par. kun. Pauliukas .... $3.00
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI, par. kun. P. Vaitukaitis $1.50
MILIJONIERIAUS UŽRAŠAI ..........    $1.25
LIETUVOS ALBUMAS ........................ $2.00
Visos šios knygos labai tinka kalėdinėms dovanoms. Vi

sų krikščioniškos apšvietos mylėtojų prašome atsiminti mi
nėtas knygas, kuomet patys norėsite savo draugams malo
numų padaryti, arba kuomet pasitaikys proga kitiems patar
ti apie tai, kas būt tinkamiausia Kalėdų dovanoms.

Visos viršuje įvardintos knygos atseitų $18.20. Kas pirk-
kuodaugiau paduoti žinių apie gįg Kalėdoms jas visas, gaus už $12.00.
gryžtantį gerbūvį ir geruosius 
laikus.

Dėlto, štai praeitais metais 
šiuomi laiku (pirm Kalėdų) 
Prekybos, Darbo ir Iždo sek-

rodo, kad bedarbių skaičius retorini pradėjo plačiai ( vi-
visoj šaly begalo didis. Kiti 
*ako atvirkščiai. Šie pastarie
ji nurodo, kad šioj šaly ir ge
raisiais laikais bedarbių yla 
galybės. Tai esą toki, kurie 
ilgus metus nedirba. Neturi 
nei progos gauti darbų, nes 
tuo reikalu patys nesidarbuo- 
ja. Kiti nuolatos kilnojasi iš 
vienų miestų į kitus ieškoda
mi laimės. Bet neranda ir ne
turi darbų.

Federalės valdžios aluogs- 
,, niuose pripažįstama, kad be

darbių šiandie būsią nedau
giau 3,000,000. Bet Ameri

kos Darbo Federacijos prezi
dentas Green tų skaičių padi
dina ligi 4,860,000. Jis pa
reiškia, kad į tų skaičių nei
mami nedirbu ūkių darbinin
kai ir įvairios rųšies klerkai.

Dar kiti “autoritetai” ne

sutinka su prezidento Green

suomenę raminti apie gryčtan 
čius geruosius laikus. Paskiau 
šių metų pradžioje jie tvir
tino, kad šie 1930 metai šioj

Kas pasirinks knygų iš minėto surašo už $15.00 prieš Ka 
ledas mokės tik $10.00. Kas užsisakys knygų Kalėdoms do
vanų už $10.00, dabar gaus už $8.00.

Naudokitės proga. Siųsdami užsakymų, jei norite gauti 
papiginta kaina, siųskite ir pinigus. Galite taipgi užsakyti, 
kad mes stačiai pasiųstume Jūsų giminėms, ar pažįstamiems. 
Ši nuolaida veikia tik iki Kalėdų dienai. Sėskite ir rašykite 
laiškų

“DRAUGO” KNYGYNUI
šaly būsiu istoriniai gerbūvio 2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAGO, ILL.

.41

Naujas Radio su 3 Screen grid tūbom vertės $129.00

$69.50
Naujas Radio Day Fan General Motors Padarytas 
vertės $175.00

“ž $79.00
Naujas Baby Grand Midget Radio vertės $69.00

$39.00
Naujas Radio ir Victrola kombanacija vertės $190.00

už M 39.00
Dykai Pritaisome ir Gvarantuojame 

Telefonuok Boulevard 3986
Del Dykai Bandymo Jūsų Namuose 

Arba atvažiuok patsai, nereikės nei jokiem agentam
mokėti už darbą.

Rex Radio Shop
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milK. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifuliy. Try a half 
pound package today.

KRAJFT
\Zelveeta

y The Delicious New Cheese Food

The fellows 
thatcause

SORE 
TH RO AT
Colds and sore throat 
are infections caused I
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help natūra 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Liiterine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue. 

Gargle with

LISTERINE
f

4

How Else Could He Hear Himself Talk.TUBBY
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1 DRAUGAS Penktadienis, G ruod. 12, 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE duoti drabužių, trys draugijos Per Nekalto Prasidėjimo su lietuviškais lašiniais ir vi
sus pavaišinti.

Todėl, visi Harboriečiai šir-
jau prisidėjo: Šv. Vincento, 

1 Kalvarijos Stacijų ir Šv. O-

NCKFORB,ftL sirinko daug draugijos narių nos. Šis komitetas yra laiki-
ir pašalinių asmenų. Lošė nas‘
“tango”. Mažosios mergelės ( Ateinantį sekmadienį, 14 d, 

Moterų Sąjunga. atlikto trumpų programėlę, gruodžio šaukiamas visuoti-
Sekmad., gruodžio 7 d. tuo- SodalietSs pavaišino visus nas susirinkimas 2 vai. po 

jaus po pietų įvyko A. L. R. svečius skania kava ir “pi- pietų, Strumilo svetainėj. 
K. Moterų Sųjungos vietinės ragais”. , Kviečiami atsilankyti visos
kuopos susirinkimas. Jis buvo a. L. R K, Susivienijimas. kuopų ir kliubų
labai gražus ir skaitlingas. A L R K Su-mo vietinė val(iybos, taipgi visi profe- 
Beveik visos narės iki v ienai pUOpa turės savo susirinkimų Penalai. Kviečiamos visos dr- 
susirinko. Kad visi susirinki- seknh gruodžio 14 d. Šv. Pet- j°s’ kuopos ir kliubai iš Ro
mai butų toki skaitlingi, tai ro įr poviio mokyklos kamba- seland°> West Pullmano ir 
moterys nepaprastų darbų ryje rpas susirinkimas bus Burniside. Visiems bendrai 
nuveiktų.

Kuopos narės be savo dar
bų dar pasiėmė nekuriu paša
linių. Jos stengsis skleisti ka
talikų dvasių tarp kitų žmo
nių. Jos rūpinasi per savo iš
rinktųjų komisijų . aprūpinti 
parapijos virtuvę reikalingais 
indais ir kitokiais daiktais.
Žodžiu, visokį naudingi dar
bai yra jų remiami.

Mergaičių ir merginų sodali
cijos.

Sekm., gruodžio 7 d., baigė
si novėna prie Šv. Panos Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo.
Iš ryto mažųjų mergaičių ir 
merginų sodalicijos, Apašta
lystės Maldos nariai ir šiaip 
labai daug asmenų ėjo prie 
šv. Komunijos. Mažosios mer
gelės pasipuošusios velionais 
ir savo draugijos ženklais da
rė malonų įspUdį. Merginos 
sodalietes ir Apašt. Maldos 
nariai taip pat ėjo prie Ko-

priešmetinis ir labai svarbus. re^ dirbti. Šiam susirinkime 
Kuopos valdyba tikisi, kad bus trinkta nuolatinė valdy-

ba.
Visus širdingai kviečia,

Komitetas.

m HARBOIL INO.
Rėmėjų darbuotė.

Gruodžio 7 d., Šv. Kazimie-

ir su

šventy buvo priėmimas naujų 
narių draugijon. Įsirašė 18 
mergaičių ir visos po sumos 
padare įžadus. Dabar draugi
ja narių ttiri apie 40.

Ateinanti sekmadieni, gruo
džio 14 d., Susivienymo R. K. 
176 kuopą rengia didelę “bun 
co party”, kokios da Harbo- 
re nebuvo. Mat, tam darbui 
yra išrinkti smarkiausi vyrai: 
vietinis varg. A. Glemža ir J. 
Jocius, kurie jau du mėnesiu 
kai darbuojasi. Dovanų turi 
surinkę jau apie šimtų ir į- 
žangos tikietus pardavinėja. 
Jiems padeda O. Gudienė ir 
S. Lapinskienė. Kitos žadėjo 
iškepti vokiškų ‘ ‘ bismarkų ’ ’

dingai kviečiami dalyvauti, 
nes pelnas eis parapijai.

Radio.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

rat
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENĖJCSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaue- 
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge- 
fj metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO V AL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. Ir 6-8 y. v. Nedėliomts 10-1 
4200 Wcst 20 St. Kampas Keeler Avė., TeL Cravrford 6671

munijos įn corpore 
savo draugijų ženklųis.

Po pietų 3:00 vai. įvyko 
priėmimas naujų narių įL^soda- 
licijas.

Po to sodalietes turėjo savo 
pramogėlę svetainėje. Čia su-

susirinks visi nariai. Taip tu
rėtų būti. Nariai privalo atsi- *
minti, kad užsimokėti į kuopų 
tai dar ,ne visas darbas. Kad 
kuopa gerai gyvuotų, reikia 
išrinkti gerų valdybų, reikia 
visiems nariams skaitlingai 
rinktis, reikalais susidoininti 
ir į platesnįjį visuomeninį
darbų stoti. Vietinė Su-mo 10 Akademijos Rėmėjų 21 

‘kuopa yra daug gero padariu- skyrius buvo surengęs smagų 
si, bet tais pelnytais vaini- va[karų, parapijos svetainėj 
kais nedera pasitenkinti, rei- parapijos labui. Svečių 
kia jai eiti pirmyn ir daryti pdririnko pilna svetainė, 
naujų gerų darbų. f Pirmiausia sulošta labai

Šv. Vardo draugija. gražus ?r pamokinantis vei- 
Antradienį, gruodžio 9 d. kalas “Smilčių laikrodis”. Lo 

vakare Šv. Vardo draugija ttb šėj*i' ^Vo užduotis atliko tik- 
rėjo savo susirinkimų. Nusi- ra‘ artistiškai. Svarbiausias 
tarta iškilmingai švęsti savo r<^es attiko Ai Matulevičius, 
metinę šventę, kuri įvyks'I- Gusčius^ D.' Musteikiene ir 
sekm., sausio 4 d. 1931 m. [septyni vaikai mokiniai. B.

Tų dienų nariai nusitarė(Maurišytė (Angelo rolėj) sce- 
eiti visi bendrai prie šv. Ko- W atrodė kaip; tikras ange- 
munijos, turėti priėmimų nau-^as- Rezisorium buvo varg. A. 
jų narių, valgyti bendrus pus, Glemža.
ryčius ir vakare turėti teatrų* po. lošilpo žaista “bunco”. 

koncertėlį. Į Už goriausi žaidimų tapo ap-
Iki metinės šventės nusita-1 dovanota žmonės. pirmų do 

rė rūpintis susirasti daugiau!.g^. Gustiebė, opas-
naujų narių.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

i SS£K5fc

~ haarlem oil
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1 DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — {STEIGTA 

30 METŲ
= Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 

pasitarti su daktaru.
S Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti Išgy- 
S dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa-
2 sėkmių. Tūkstančiai turėję kraujo. Ilgas, privati

nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės ^r- B- M- Hoss 
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas

3 sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm

3 nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo 
3 paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- 
3 bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausi 
3 gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti

1 DR. B. M. ROSS
35 SOUTH DEARBORN £TREET

Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto

3 VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 
1 p. m. Panedėliais, Sej-edotnis ir Subatomis valandos prailginamos

nuo 10 a. m. iki 8 p. m.. s
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PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokj n e pa
tyrėt). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavitao. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kit,ų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. Buradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tat jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ufcis taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujs ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenė justą, įst- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos“ Nuq 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po piet

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 2414-

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madisoa Sts.) 
Ofiso Tei, STATE 2704; 4412

J. P. WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS

▼ai. kortuose—nuo 3 iki
Subatomis nuo 9 iki 9 

>2 East 107th Street 
kampas Mlchigan Avenue 
’ullman 6950-Namų Pull. 6377 
lesto ofise pagal sutarti 
!7 North Dearborn St.t J
:etvergais ofisai uždaryti.

ik f

AR IEŠKAI B0HJS 
IM60S?

Kad šiais laikais- Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti^ tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti 
vienų knygų, kuria niekas nė- 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygų var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

“DRAUGAS” PUB. CO,

Ligoniai
1 kutinę M. Moekaitienė. Vedė
jos vakaro buvo O. Musteikie-

Monika Andriukaitienė ei- ir D. Jocienė kurios dėjo 
nu vis geryn. i daug pastangų, kad viskas

Naujai buvo sunkiai susir- kuogeriausia pavyktų ir liktų 
gęs Antanas Atkočius. Bet;!**00 parapijai, 
jam palengvėjo. Pradėjo eiti
geryn. Yra vilties, kad pereis 
ir jis darbuosis sau toliau.

Raportėris.

ROSELAND, ILL.

Bedarbių šelpimo komitetas.
Sekmadieny, 7 d. gruodžio, 

įvyko visuotinas susirinki
mas Visų Šv. parap. svetainėj 
tikslu sutverti Komitetų su-

Gruodžio 7 d. Šv. Pranciš
kaus tretininkes savo mėnesi
niam susirikime nutarė labai 
svarbų darbų atlikti, tai yra 
įsteigti parapijos svetainėj 
knygynų. Pirmiausia eis per 
namus ir rinks knygas, o pas
kui nutarė surengti kokį va
karėlį ir kų pelnys, tai da- 
pirks daugiau naujų knygų ir 
tada, kurie norės pasiskaity
ti gerų knygų ir katalikiškųvargusiems bedarbiams šelpti.., vv._ ° / laikraščių, galės gauti para-Po trumpo pasikalbėjimo, su-, .. ,

tarta išrinkti valdybą ir •... . ,.A. j , , . Tegul Auksciausias jomsmisijų ir pradėti darbų. Į vai-1 . ,
■ , ... . tA padeda,dybų įėjo A. Draugelis 

pirm., M. Pavilionis — pag.,
K. Rubinas — rast., J. Dtub-

Mūsų parapijoj jau beveik
7 v' y*—- ju metaį kaip labai gražiai
dauskas — įzdin., J. Zukaus-1 . < ,v.7 irvvnnin nipruaipiii Nok. Hra-
kas iždo glob. Į komisijų įei
na V. Miknevičia, P. Lififcšis, 
J. Chutra, R. Bružas, S. Žeb
rauskas, K. Žebrauskas, J. 
Žukauskas, J. Valentienė, A. 
Genienė, M. Vasiliauskienė ir 
Vaičienė, kun. J. Ptaškanskas.

Tolinu tartasi, kokiu bndu- 
prudėti darbų. Sutarta pradė
ti registruoti, kas reikalingas- 
pagelbos. Taigi visi, kas rei-* | 
ktfkmjat greitos pagelbos, I 
kviečiama ateiti į Visų šven-' 
tų parap. svetainę užsiregis
truoti 7 valandų vakarais.

Nldwnr.s kun. J. Paškaus- 
kus ,įau aukoja pradžiai $5.0W 

2334 flb OAKLEY AVĖ. - ir- žarięjrr aukoti po $5.00 į I 
Chicago, UI. mėnesį. J. Cliiutra pasižadėjo t

'gyvuoja mergaičių Nek. Pra
sidėjimo P. Šv. sodalieija, ku
ri kas mėnesis eina “in cor- 
pere’’ pri# Šv. Komunijos.

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

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

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

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

2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

nuons D«*rllorn ee*Y

W. CHERNAUCKAS
dvokatas 

To. La Šalie St. Rm. 1431 
CHICAGO, ILL.

NVo *«• iki 6 vai. vak:
Office: 199# 8. UNION ATM

TfeI RoeMvelt 871*
Tai. nuo • Iki » vaL vak.

(lįsk įrita t seredčs)

A. A. DUS
DVOKATAS

9O-. La Šalie St., Room 1791 
Randeiph 0JI1-4J3M VaL »-» 

Vakarais
ii SO. HALSTED STREET 

TeL Victory 454J
* vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pčtnyčlos

IOHN B. BORMH
lohn Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
W. Adams St. Rm. 2117
Celcphone Randolph 67271

W. 22 St. 6 iki 9 vak.
relephone Roosevelt 9096 
: 8 iki 9 ryte Tcl. Rcpub. 9600

emkite tuos biznierius ir 
esionalus, kurie garsi- 

dienraštyje “Drauge.”
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Teltfonu Varde 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Tariu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBUftN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

VARGŠŲ ŠELPIMAS.

S. D. LACHAW1CZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, < 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Cdnrt Cicero, BĮ..

Tel. Clcefo 5927

S. LULEVMKU8 
Graborkis Ir

Balsamuotojas

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Z OLP

Bridgeport. — Pereitu tre
čiadienį par. salėj įvyko Vavg 
šų Šelpimo Komiteto susirin- 
limas. Susirinko pusėtinas bu 
rėtis rėmėjų ir taipgi atsilan
kė bedarbių. Prašymų buvo 
daug ir nemažų. Vieni guo
dėsi, kad kelių mėnesių geso 
bilos nemokėtos, kiti rendų 
po kelis mėnesius nemokėję ir 
tt. Tokių pavargėlių užsirašė 
17.

Svarbiausias komiteto užsi
brėžtas tikslas yra kasdien

M. Dobrovalskienė, I vice- 
pirm. — J. Klikuniene, U vi- 
ce-pirm
iždininkė — P. Šliogerienė ir

Telefoną* GrovehlU 8241

_» k «• e. mm™
| GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

...... ». n... ... 2433 W. MARQUETTE ROAD
raštininke Alena Bitinaite Nuo 9 _ n vaf. vyto. Nuo i vaL —
prašyta dar pasidarbuoti vie- < ir 7 iki » vai. vakar*.
,nų metų, bei surasti iš tarpo
savo draugių darbščių pava
duotojų.

X Sųjungiečių moterų 55• 
kp. choras su savo vedėju p. i

Seredoml* nuo 8 — 11 vai. ryto. 
Nedėllomls pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojai ir Chirurgas

Ofisas 1408 WEST 48 BTREHT 
Kertė So. Weetern Avenu*

Tai. Proepect 1028
Rezidencija 1888 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 3880

Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 
NedėlloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlrglnla 0034
Rezidencijos: Van Buren 6858

J. Brazaičiu smarkiai ruošia
si į ateinančio sekmadienio p. 
Vaičiūnienės pagerbimo puo- 'j 
tų, kuri bus šv. Antano par. I 
svetainėje, Cicero, III. Perei-

GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 
VEDfiJAS

1650 West 46th St.

duoti pietus parapijinės lito- tame trečiadienyje tuo tikslu

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenu*

Tel.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
S Iki 4 ir « Iki 8 v. v.

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd.

Val.: nuo 8:80 iki 9:80 vale.

Telefonas Boulevard 1939

D p. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tb St. Chicago, BĮ

Ofiso Tel. Victory 8887

Of. Ir Rea T*L Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 1-18 rytais: ano 7.8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 p* 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 1-8 vak. 
Sven tądien lala pagal sutarimą.

J. F. RADINIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš 
dirbystėa

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 

’ SKYRIUS: 3238 S 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Kampas 48th Ir Paulina Sta 
Tėl. Boulevard 5208 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAK1NG CO.

P. B. Hadley Uc
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREFT
Ginai 8101

kyklos pavargusių tėvų vai
kams. Komitetas pripažino, 
kad tų darbų būtinai palaiky
ti ir tęsti. Kiti darbai bus an-. 
troje vietoje.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
12-kai pavargėlių suteiktu 
drabužių ir apie tiek šeimy- 
nų gavo retkarčiais maisto. 
Susirinkime , nutarta dviem 
šeimynom nupirkti anglių po 
pusę tono.

Ten buvęs

buvo susirinkimas ir pasirin
kimas gražiausių dainų.

X Mrs. Higgins, 2313 So.
Oakley avė., atsišaukiantiems 
prie jos eina su pagelba ir 
padeda išgauti iš įvairių lab- i 
darybės įstaigų reikalaujan
tiems paramos. Lig šiol iš lie
tuvių prie jos kreipėsi tiktai
Jonas Rinkevičia, 2153 W. 24 A. L DAVIDONIS, M. D. 
Street. Tad patariama ypač 
dabar prieš Kalėdiniu laiku 
reikalaujantiems paramos ne
praleisti progos paduoti savo Apart gveWadtenio lr ketvirtadienio 

prašymus.

R*z. Tel. Midway 5512

DR. R. C. GDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-taa Street 

Telef. Wllmette 186 arba 
Canal 1718 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliale 
Ir Ketvergala vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 ĄUBURN ĄV.ENUBJ.

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

WEST SIDE ŽINIOS.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenw-ood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Ofleo Tet Victory 8888

Retddendjos Tel. Drevei 8181

DR. A. A. R6TH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 8108 So. Halsted'St 
Kampas SI Street 

VALANDOS: 1—8 po plet. 7 S vah 

Nedėllomls lr šventadieniais 18-1,

Tel. Canal 8764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAJB 
Gydo stalgias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų lr vaikų

,DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo ' 
pietų Iki 8 vai. vakar*.

Nedėllomls lr seredomts tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija - 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

EZERSKI
t

LIETUVIS GR’ABORIUB

O f 1 b a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tai. Boulevard 8177

X Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 10 kp. turėjo
priešmetini susirinkimų, K) ______
gruodžio, Aušros Vartų ni^,J x Parapijos bazaras dar 
kykloje. Susirinkime dalyvį tebeina kas nedėldienis pra- 

įvo virš 20 narių gerai suprair- jgdant 3 vai. po pietų. Da 
Įtančių aukštosios mergaičių kejįos nedėlios ir jau baigsis, 
i mokyklos reikšmę lietuvių gy- (jera proga įgauti gerų daly- 
venime. Ateinantiems metams Kalėdoj
valdybon išrietų: į pj^rm. yyta,
- , e- r.- - , į-sį p-peitu laik'

BRIGHTON P ARK ŽINE- 
LĖS.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '* 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu -— viršuj Belskio-Rakščlo aptle- 
kos) po num. 2423 Wėst Marąuette 
Rd. Valandos-, nuo 2 Iki 4 po plet 
Tel. Prospect 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
tartį.

H --

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

navimą. .
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

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

SKYRIUS '

3201 Aubum Avenue Te,. Boulevard 3201

dovanų.
Teat. Kliubas 
skelbs linksmagreitu 1I .. naujienų.

i j X “Tūkstantis
Margumynai ’ ’ bus 

r gruodžio 21 d., Lietuvių

f I
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

OFISAI:
1901 — 14 St. 2984 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie >458-2451

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Clereo 2888
I

Nedėllomls 
Susitarus

Tel. Lafayette 5798

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

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

DILS. BIEZIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

OBsas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue Tel. RepubHc 7868 

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

Tol- Canal 0267 Res. Prospect 6659

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

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

| svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
• VionflJ“10’ skaudamą akių karštį. Nuimu 
II V ieilUb cataractus. Atitaisau trumpą regys- 

statomas įtę ir tolim* regystę.
A į. ' Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro-
l ditorijoje. Brigbtonparkiškiai ■ nlas su . elektra, parodanča mažiau

sias klaidas.
vaidinime dalyvaus: K. Za-i „ . , ,, , ,J Speciale atyda atkreipiama moky-
rumskis, A. Lindžius, B. Lin- kl°s. vaikučiams.

džaitė, I. Laucaitė, S. Bar-’, Va|«w*« nuo įo ryto iki 8 va- 
' , T , įkarę. Nedeldiomls nuo 10 ryto iki 12'kauskas, J. feusiutė, Keiert, po pietų.
A. Kavalauskas, Zig. Vyšniau ’ Kainos pigesnės, kaip kitur

Kreivos skys atitaisomos i trumpą 
laiką su nauju Išradimu.skas ir kiti. Visi brightonpar- 

jkiškiai dalyvaus ‘irt corpore’ 
I tame.

X Daug biznerių ir pavie- 
1' nių asmenų darbuojasi, kad j pagelbėjus bedarbiams. Visi 
Įprašomi kuo nors prisidėti.

Red Cherris.

| PONIOS OŽELIS KONCER
TAS SAUSIO 14 D.

Pasižymėjusios dainininkės 
p. Oželis pirmas koncertas į- 
vyks sausio 14 d. Lietuvių Au 
ditorijoje.

Nekartų, p. Oželis dainavus 
yra vakaruose ir per radio 
patenkindama klausytojus sa
vo balsų.

Be to, yra da pakvietus ki
tus žymius asmenis, kaip p. 
Cliapų, p. Kaminskų, p-lę Jo- 
vaišiutę, E. ir E,

rel. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofišas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

4712 S. AHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
DENTISTAI

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 

8 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevardl 1401

DR. V, A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri* 

343 S. HALSTED STKEŠtf

Valandos: Nuo 2—4 n/ p. 
7—9 vakare

T*L Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAM

x Ofisas ir Akinių Dirbtnvi 
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTGMETRISTAfl

Tel. Boufovard 7841

DR. G. Z. VEZELIS
DENTI8TAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltore State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 8222

DR. G. L BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 8 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7888
Res. Hemlock 7881

Mflsnvičjii- Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
.. Ma"a™JU imi S. ASHLAND AVENUE 

les, kurios smuiką ir pianu
parodys savo gabumus; p. Le-I Pastebėkit mano iškabas 

. . j- m vr • i lT«. 8{88 ryt iki 8:86 vak. Seredo-vickų su “ftccordian Vaidy- mlt t:t« lkl u T. Nedėiiomia n* 
lų chorų ir kitus, kurie p. O- •Wrt” Room •
želis koncertų padarys labiau
žavėtinu ir neužmirštamu.

Tikietų galima gauti visose
kolonijose nuo žymių dar-i 
bnotojų ir rėmėjų ponios Ože
lis. Kainos $1.01) ir 75c. Jeigu 
norimu gauti daugiau tikietų, 
galima pašaukti Prospect 
4403 ir p. Oželis greitu laiku
pristatys. 3133 g Hal3ted gt> Chicago

Red Cherris. i TeL caiumet 4478

Phnne Canal •««»

T. n Saugokis holdupų, nes 
• “*• dabar yra labai pavojin

ga; nežinai, kada Jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai
ke yra taipgi kaip koks 
holduperls ir pavojingas. 
Jisai paguldo į lovą ir į 
grabą.
• T. A. D. vaistas grel 
člaus prašalins šaltį ir 
gripą.

Dabar yra nupigintas, 
retkalAukit savo aptteko-

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Tat; Nuo 8 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1280

DR. GUSSEN
LIETUVT8 DENTI8TAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. CioeTo, Bl.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVS.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Mihway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV&. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8288
VALANDO8: I

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dien«

Ofiso ir Res. Boulevard 6911

DR. A, J, BERTASH
2484 80. HALSTED STREBfT 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p* 

pietų ir 8 iki 8 vai. vakare 
Rea 8201 8. WALLACE STHEBT

Tel. Cicero 2912

DR.S.ASHER
DKNTISTAS

4801 W. 14St Cicero, fll.
Viršuj National Tea Store 

Valanilo!, 10 , i 'Ui » »»'
vakare Ned. susitarus

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Steivart 8191

flfi, H, BARTDN
Gydytojas fr Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREEff 

Vai.: 2 4 ir 7-9 vai. vakars
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C H I C A G O J E
METINĖ “DRAUGO” 

DOVANA.
gimns Amerikoj, Pennsylva- 
nijos valstijoj. Vėliau gyveno 
Brookton, Mass., kur ištekėjo 
už Juozo Vaičiūno. Ten gy

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” l X
užsimokėti už 1930 metus.RADIO KONCERTŲ.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
CHICAGOS PASTOJE

Valdyba.
Gerb. Tamstos/

Dėkojam labai už progra-
. .... ,, vendama jau pasižymėjo darb mus» ^ur*li klausomės per ra-

Vwi nuolatiniai raug draugijų veikime ir dio kas pirmadienio vakarę;
skaitytoja. Kalėdų ll’etu «au’; vigno ėg darbuose> i nepraleidžiame nei vieno va
lia po gėrę visų pageidaujamų I karQ ,
dovana. Ta dovana yra tai, Vėliau persikėlė gyventi i T , . ,. , , ... . . . , . L,, ... . , x.. i Labai mums patinka dainos,
puikus sieninis kalendorius. Grand Rapids, Mich. Čia p. .... .

' , , , : ' .v. . . .. ,. . 'solistai, duetai ir kvartetai.
“Draugo ’ kalendorius yra Vaičiūnai turėjo bizni —j n ... . ,„ , , . y , , . T . . Prof. Kampininkas visados

gražus kambario papuošalas, krautuvę, ----------------- '
turėjo biznį
Jai apsigyvenus ‘, . , ,. , . daug juokų pakrecia.Dviem spalvom atspauzdin- Grand Rapids e, moterų vei-,

tas su pilnu paženklinimu ka-jkimas toj kolonijoj žymiai pa-1 Pereitų pirmadienį p. L. 
talikiškų, civiliškų ir tautinių kilo. Tuo laiku p. Vaičiunie- Simutis dailiai kalbėjo apie
švenčių, pagražintas dailiais nė tapo išrinkta Moterų Sų- j Vilniaus seimų. Tuose bruz-

! gos Centro Raštininkė. Jai dėjimuose, atstovų į seimų
metams užėmus Moterų Sų-gos Centro rinkimuose, visur dalyvavau

Dabar (raštininkės vietų, organizaci-

nuo 1896 iki 1905; buvau dr- 
stėj knygnešių; daug tuose 
laikose prisėjo baimės pergy
venti.* Labai žingeidžiai klau
siau, tik labai trumpoj su
traukoj viskų priminė. Supra
tome, dėl stokos laiko negalė
jo plačiau kalbėti.

Muzika taipgi gražiai gro
jo. Prašome ir daugiau tokių

Brighton P&rk. — Draugija 
Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka
zimiero Karai, laikys prieš- 
metinį susirinkimų sekmadie
ny, gruodžio 14 d., parap. mo 
kyklos kamb., 2 vai. po pie
tų. Visi nariai kviečiami bū
tinai dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime svarbų rei-

501
503
509
510

gražių programų mums teikti. svarstymui. Bus rinki

paveikslais.
Kalendorius 1931

jau išsiuntinėjamas.
jo galima gauti visose “Drau-jos stovis žymiai pagerėjo. Y- 
go” stotyse ir visur kur tik pač ji sutvarkė organizacijos 
“Draugas” pardavinėjamas. Ifinansinį stovį, "kuris iki tamigjmii> nes vakare visi
Nuo “standų” musų laikraš- laikui labai šlubavo. Ji ir sykįu linksmai sulauksim 
tį nuolatai perkantieji taip- šiandien tebėra Moterų Sų-! Naujų Metų 
gi galės gauti musų kalendo- gos Centro raštininkė ir labai j taipgi malonės nariai užsi 
rių.

Atskirai perkant “Draugo” 
kalendorių kainuoja 25c.

gaujai užsisakantieji “Dr-

Prašoma kitos draugijos ne
daryti jokių tų dienų paren-

Linkime kaip “Draugui”, 
taip ir Peoples Furniture Co. 
geriausių sėkmių.

Šeimynos P. Gedvilų ir 
A. Babelių.

mas naujos valdybos 1931 m. 
Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Valdyba.

Baltrušaičiui V. 
Bartkienei M. 
Fabionui Stanley 
Francukiewicz A.

520 Kidnlienei K.
531* Niedvaras L.
532 Norkus Sopliie
534 Palubinskaitei P.
535 Pickus W.
536 Pipiras Marijona
537 Povilonis A.
540 Saliakis A.
541 Sostokienė K.
542 Silvestras P.

PAIEŠKAU savo giminių 
Kazimiero ir Dominiko Kviet- 
kų, kilę Junkelių k., Užvenčio 
par., Šiaulių ap. Abu gyveno 
Chicago j. Karo metu persis- 
kyrėme. Dominikas gyveno 
Poposia, Wyo., o Kazimieras 
kur dingo nežinom. Patys ar 
juos žinantieji meldžiami at- 
siliepti. Turiu svarbų reikalų.

GEO. S. BAŠKIS 
1610 So. Union Avė.

Chiąago, III.

veda tvarkingai organizacijos mokėti pasilikusias mokestis 
reikalus. jjr palikti knygutes aprokavi- jų narių.

Dabar p. Vaičiūnai gyve- mni. i

kalų. Bus rinkimas naujos 
valdybos. Taip-gi reik prisi
rengti prie “bunco party”, 
kuri įvyks vasaro 8 d., 1931, 
Lietuvių Auditorijoj. Tikietai 
yra padaryti ir jau platina
mi. Nepamiršk ii atsivesti nau-

Rašt.
na Cicero, III. Čia p. Vaičiu-

augų” taipgi gauna musų nįenės vyro brolis, kun. H. J. 
kalendorių. | Vaičiūnas, yra Šv. Antano

Vienas iš narių.

Marąuette Park. — L. R.

Dievo Apveiždos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių draugija laikys 
priešmetinį susirinkimų sek
madieny, gruodžio 14 d., 1 Va
landų po pietų, mokyklos 3 
kambary. Gerb. draugai-(ės), 
kviečiami susirinkti ir išsi
rinkti valdybų sekantiems 
metams, nes nuo valdybos pri 
klauso draugijos garbė, augi
mas arba smukimas. Taipgi

PAIEŠKAU tetos Onos Ur
bonienės ir jos vyro Nikode-

SANTIAGO, Čili, gr. 12. - ,no‘ APie 30 metl* at^ ^ve' 
Sųryšy su susektu kėsinimosi no. Chicagoj, &v. Jurgio para- 
prieš prezidento Ibanež gyvy- PO°j‘ Taipgi paieškau drau- 
bę suimta 14 asmenų. ’ ‘ S™ Jievos Markeliunienės ir 

jos vyro Stanislovo. Gyveno 
Chicagoj Dievo Apveizdos 
par. Patys ar juos žinantieji 
parašykit ar apie gyvus ar 
mirusius. Turiu svarbių rei
kalų.
MARIJONA MASIUONIENĖ 

64 Whitney Street 
Roxbury, Mass.

Dievo Apveizdos Parap. — K. Susiv. 163 kuopos prieš- v*si malonėsite užsimokėti vi-
Dabar metai baigiasi ir par klebonas. Jos vyras, su Šv. Onos draugijos priešme- metinis susirinkimas įvyks sas niokestis iki Naujų Metų;

daugelio skaitytojų prenu-, kitais kompanijoje, turi ra- tinis susirinkimas įvyks gruo- .nedėlioję, gruodžio 14 d., pa- kurie pripildėte praeitam va-
merata baigiasi. Laukiantieji kandų išdirbystę Town of džio 14, 1930, 1 valandų po rapijos svetainėje, 2 vai. po kare aplikacijas, malonėsite
musų metinės dovanos visi Lake, Cliicago. Ir čia p. Vai- pietų. Visos narės širdingai pietų. ; ateiti į susirinkimų. Be to
maloniai prašomi nevilkinant gįunienė padeda vesti biznį, (kviečiamos atsilankyti, nes tu Bus renkama valdyba 1931 nariai prašomi atsivesti nors 
užsimokėti už “Draugų” už p^į Vaičiūnienė yra pa- rėsime daug svarbių reikalų metams.
1931 metus. Kam patogu mo- Vyzdinga moteris namuose, aptarti ir tinkamai prisiruoš- 
kestį atsiųskite tiesiai į ofisų, rūpestinga šeimynos motina, ti prie vakarienės, kuri įvyks, 
o kam patogiau atsilyginti gerbiama kaimynė ir darbšti gruodžio 31, parapijos svetai-, 

:per musų agentus, tai tų pa- veikėja. Ji pritinka ir ruošo- nėję
I darykite per juos. Ona Stašelienė.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

po vienų narį prirašymui prie 
draugijos.

Juozas Blankus, pirm. .

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir

elektros masažas
Treatmental visokių ligų, reu

matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdara* Utar- 
ilnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
Nuo 8 vai ryto iki 1 v. naktie*. 
Nedėllomls nuo 8 iki 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4552

je, ir draugijoje ir viešame 
veikime. Jai draugai ir jauni 
ir suaugę. Jos sumanus darbš
tumas, pavyzdingas kaipo mo- 

Town of Lake. Tūla M. ^erg būdas padaro jų vertų to- 
P Ž. iš Brighton Park, atsikraus kį()s pagarbos.

Čius į Town of Lake, apsigy-, giame sekmad> netik cice- 
veno tarp vietos lenkų. |riegiai susirįnks p. M. Vai- 

Bunant neturtingai badas čiunienės pagerbimo puoton, 
greit pažiūrėjo į akis. Nė dar-į taipgi suvažiuos daug ir vaildybos sekantiems metams
bo, nė maisto, kambariai ne- Chicagos svečių ir priete-
kurenti. jjų.

| Pasakojamo, kad namo sa- Alminas

BADO PUSGYVI.

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

rakatnlų ir etda- 
daiktų, v4- 

HapelOB mados ra- 
fllp, -planų roUų, 

.rekordų Ir t, t. 
r&ieau laikrodžiu* 
Ir muzikos instru-

Brighton Park. — Labda
rių Sųjungą 8 kp. Jąį^ys prieš 
metinį sųs-mų sekmadieny, 
gruod. 14 d., tuojau po pamal
dų, parapijos svet. >'"•", ___

Nariai malonėkit skaitlin- West 63rd jSt“’’ Chicago 
gai dalyvauti. Bus rinkimas i Telefoną* he^l^ck ssso

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. Z I Z AS
Namų Statymo' Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 552*

ir svarstymas 
reikalų.

kitų svarbių

Valdyba,
■vininkas, lenkas, girtas dau- 

’ žydavęs vargšės moters kam- 
* buriu duris reikalaudamas 
huohjos, kurios moteris buvo 
nemokėjus per 4 mėnesius. 

Pagaliau, per šalčius, lapkr.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Labdarių 

Sųjungos 5 kuopos priešmeti 
nis susirinkimas įvyks gruo

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRGEN VAMrEY 
PRODUCTS 

Olųelis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 128*

Phone Virgihla 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Phone Republlo 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperluojame visokiu* namu*. 
Musų kaino* labai preinamoa ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Ave.

W«t Side. - Dr-stės Auš- ‘Kio 14 2 valand« P° *<*>'
ros Vartų Sv. P. M. vyrų ir šv: J“r?io svetai-

a • e. « • • nėj. Visi nariai malonėkit at-W a. jsuaužęs i Kambarį savi-,moterų pnesmetais susinn- T^.m
Kinkas pamatė šiurpulingų kurias įvyks gruodam 14, 11 ,,, , . . ...... .
reginį: moteris su mažu vai-(va'* P° l'n'11.1- svet. Ma-j^-----------------------------------
kučiu gulėjo lovoje pusgyviai.. Įmikite visi nariai atvykti
, susirinkiman, nes bus renka-

Dnota žinia miesto valdy- ma nan> va,dyba ateinan. 
bai. Tuojau pribuvo lietuvis. tiems W31 metama Taipgį 
gydytojas ir iš Chicagos ū- nepamirSkite užsimok8ti mė- 
>iversiteto SetMement sesutės nesin(js ir nlokestis

7«u pagelba - drabužiais ir draugijai už l930 metu8. 
maistu. Aprūpinę nelaimingų-’

e

LIETUVIŠKA DUONA
NAUJU BUDU KEPAMA

■ ■ Pasarga nariams ir na- 
jų visi stebėjosi, kad vietos r8mSj kad raM nau>s >ntra. 
lietuviai moterėlei davė ba-’.^ yra A Unku8) 
dauti. Bet-gi niekas iš lietu- Oakley Ave
vių nei nežinojo apie apie1 
tų vargšę, nes niekur nesįkrei- 
pė.

Žinių rinkėjas.

William Duoba, pirm., 
Anthony Linkus, rašt.

North Side. — Draugijos 
Motinos Dievo Aušros Vartų

į MARIJONA VAIČIŪNIENĖ, priešmeti,nis susirinkimas bus
------------ nedėlioj, 14 d. gruodžio. Ma-

Moterų Sų-gos Chicagos Ap lonėsite visi nariai būti susi- 
ekritys rengia poniai M. Vai- rinkimeį nes yrai daug reika- 
čiunienei pagerbtuves už sek- lų svarstymui ir bus renka-' 
mingų organizacijai darbavi- ma valdyba 1931 m. Visi su- 
mųsi per 10 metų. Vakaras sirinkime, tai ir tinkamų val- 

1 įvyks gruodžio 14 d., Sv. An- dybų išrinksime.
tano parap. salėje. Cicero, Girdėjau, kad draugija yra 
UI. nutarus po susirinkimo su-

Moterų Sų-gos Cliic. Apsk. rengti kokį dalykų, 
gerai daro, nes ponia M. Vai- Taipgi draugija rengia me- 
ifinnienė yra verta tokio pa- tinį balių, kuris bus 31 d.‘ 
gerbimo. P. Vaičiūnienė' yra' gruodžio, parapijos svet.

Suraikyta ir suvyniota vaš
kiniam popiery. ,

Gryna ruginė duona.
Kepalai pailgi ir patogus.

• Visus lietuvius visose 
Chicagos lietuvių kolonijo

se ir apylinkėse prašome 
susipažinti su musų duona. 
Jus jų pamėgsite ir su ja 
nesiskirsite. Ji gerai suvy
niota ir yra sanitariška, 
nei keno nesučinpinėjaana 
ir nedžiusta. Reikalaukite 
visose valgomųjų daiktų 
krautuvėse. Bus nurodyta, 
kaip užlaikyti kad nedžiū
tų.

Krantnvninkai arba ats
kiros šeimynos, norėdami 
duoti orderius kreipkitės:

MAROZAS BAKESHOP
4332 S. CALIFORNIA A V. 

TeL Lafayette 1515

AUTOMOBILIAI

DEŠOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE BOTO ir PLY- 

MPUTH Chrysler išdirbystės 

automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. 

OAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVE 

Telefonas Prospect 6669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidyokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom marinius, ąpmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 7674
Telef. Hepubllc (89*

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RIUS
Statau namu* kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausloa.

2452 WEST 69th STREET

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir {vairius {vairiausius 'Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4489

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktorial, suvedam švie
sa* ir Jėgų. Elektros reikmenos ir 
fikščierlai.

L. DOMBROW8KI A SON 
8014 West 47 Street

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorins 

Maliavų ir sieninė* popleros krau
tuvė. Nauja* atakas.

8884 So. LEAVITT S*f. CHICAGO

Tel. Republic 5649

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Maliavojame, Dekoruojame ir 
Popieruojame

5587 So. Nordioa Ave. Chicago
Tel. Lafayette 8442 Ofisas ir Rea 

ir 2184 4141 H. Mozart St.

GRAHAM PAIGE !J-c- encher & co.
*445.00 P. O. R 

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemų kam*.

Taipgi turime ivatrlų {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų

BRIGHTON MOTOR SALES
n?c.

Ii Vnlaorae, d. 
Telefonas Lafayette MM

IM2 Archer Avenue

GENE RALIAI KONTRAKTORIAI 
| Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 8o. Falrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktorial 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 

Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehlll 1680

M. YUSZKA 
Plumbing & Heatlng

Kaipo lietuvi*, lietuviams patar- 
oauslu kuogeriausla.

4426 So. Western Ave.
Tel. Lafayette 8227

šapo* Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef 
Republic 1(88

JŪHNYERKES
Piumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugel) metų 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai 

2818 80. OAKLET AVE. 
Telef. Canal 4(14

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef- Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalu* per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečlug ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir lnšlurl- 

nam visokj turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallškus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBA-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radlo ir viskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
naa
8040 w. 42 St. Arti Wbipple Street

Priverstas parduot parloriaus se
tų, riešuto medžio valg. kamb. Ir 
mlegk., 9xJ2 Wiiton kauras, radlo. 
7(22 So. Marshfleld, Tel. Aberdeen 
3862.

REAL ESTATE

PARSIDUODA nebrangiai 
mūrinis namas 2 lubų. Savi
ninkas statė sau su visokiais 
parankumais. 2 karų gara- 
džius. Labai dailioj vietoj ar
ti lietuvių bažnyčios. Savi
ninkas dėl sveikatos nori iš
važiuot į Lietuvų.

Del platesnių žinių kreiptis 
6752 S. Artesian Ave.

Pirmos lubos
Pardavimui — S70J 8. Wesley 

ave., Berwyn, naujas, augttos vertės 
2 flatų narnas, B kamb., štymo šil., 
taiiių maudinė, shower ir tt„ 2 ka
rų gar, 214,500. Geros Išlygos. Pan
tus, 525 So. Dearborn St. Tel. Har- 
rlson 424(.

Parduosiu Rooming House 
arba mainysiu į cottage.

4449 So. Halsted St.




