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Ispanijoj Revoliucija; Įvesta Karo Padėti
BOLŠEVIKU M DIDINS VERGU 

SKAIČIŲ SIAURĖS MIŠKUOSE
Sovietai Neturi Popieros
Miami Pakraščiuos Nuskendo Laivas; 

Nesurandama 9 Žmonių

NUSKENDO LAIVAS; 
NESURANDAMA 29 

ŽMONIŲ
KITAS PERTAKSAVIMAS

BOLŠEVIKAI ŠIAURIŲ 
MIŠKAMS PADIDINS 

VERGŲ SKAIČIŲ

RYGA, gr. 15. — Iš šiau
rinės Rusijos miškų parvyko 
latvis sienojų specialistas (ži
novas). Jis praneša, kad sie
nojų gamybai šiaurių miškuo
se sovietai išlaiko apie vienų 
milionų vergių, kuriuos suda
ro darbininkai, valstiečiai ir 
kiti, taipat politiniai kaliniai. Į

Artimiausiuoju laiku, sako 
tas latvis, bolševikai ten ver
gų, skaičių padidins dar dviem 
milijonais. Norima pagaminti 
daugiau sienojų.

Tų vergų'padėtis pasibaisė
tina. Apdriskę, išalkę, ligų ka
nkinami, atlieka sunkiausius 
darbus. čekos agentai juos 
saugoja dienomis ir naktimis, 
kad nepabėgtų. Kasdien mirš
ta dešimtimis.

RUSIJA NETURI 
POPEROS

MASKVA, gr. 16. — So
vietų valdžiai ima trūkti lai
kraštinės poperos, gi rašomų- 
ja gali naudotis tik vyriau
sieji komisarai. Valsčiuose ne
turima ant ko užrašyti nei gi
mimų, nei mirimų.

Del poperos trukumo daug 
kenčia sovietų mokyklos.

Rusijoj yra 104 poperos di
rbtuvės. Jas visas valdo pati 
valdžia. !

380 RUSŲ IŠTREMTA 
Į ŠIAURIUS

BERLYNAS, gr. 16.,— IŠ 
Maskvos gauta žinių, kad to
mis dienomis bolševikų vald
žia į šiaurę ištrėmė 380 žmo
nių, neva už sidabrinių pini
gų ir maisto krovimus. * (

Soloveckio saloje perdaug 

jau politinių kalinių. Tad nau 

jų siuntimas į ten nutrauktas.

KALENDORIAUS KEI
TIMUI

OENEVA, gr. 15. — T. Są
jungos sekretarįjatas paskel
bė, kad Amerikos turtuolis G. 
Eastman paaukojęs 10/900 do
lerių pasiruošimams kalendo
rių keisti.
’ Kalendoriaus keitimo klau

simų ateinančiais metais sva
rstys T. Sąjungos suvažiavi
mas.

ĮŽYMUS INDIETIS PRIIM
TAS KATALIKŲ BAŽ

NYČION

MIAMI, Fla., gr. 15. — Už 
15 mylių į pietus nuo čia jū
roje nuskendo išvažiavimų (e- 
kskursijų) laivas Eureka II. 
Laivas buvo stikliniu dugnu, 
per kuri tyrinėta jūroje gyvū
nai ir augalai.

Laive įvyko sprogimas ir ki
lo gaisras. Iš 135 žmonių — 
vyrų, moterų ir vaikų — dau
gelis j,šoko jūron.

• Rasti 3 lavonai, gi 29 žmo-
SHANGHAI, gr. 16. — A- . . — ....’ b nes prapuolę. Kiti išgelbėta,

pska’ciuojama, kad šįmet ko-; žuvusių gal bus daugiau, ka- 
įnunistų plėšikų gaujos Kini- j dangi tikrasis žmonių skaičius 
jo j išžudė 130/900 žmonių ir , laive nebuvo žinomas, 
atliko medžiaginių nuostolių

KOMUNISTŲ AUKOS 
KINIJOJ

Nekilnojamų savasčių savi
ninkai Cook apskrity, kurie 
kas metai sumoka apie 80 nuo 
šilučių mokesčių (taksų), iš
kėlė griežtu reikalavimų, kad 
mokestys būtų r
nai ir už aame ' 
tada būtų palen 
rns pirmiesiems.

Kalbamą, kad gal bug pra
dėtas asmeninių (personalių) 
savasčių pertaksavimas. J

■ Į______ 4 >*

Nuskendo ežere
Ties miesto prieplauka (Na- 

vy pier) sekmadienio vakare

MAURAS, Indija. — Geo
rge Josepli, įžymus jakobitas 
advokatas Indijoj ir buvusia 
poros indiečių tautininkų lei
džiamų laikraščių redaktorius, 
priimtas Katalikų Bažnyčion 
lapkričio 17 d. Jį priėmė ar
kivyskupas Ivanios, buvusis

NORIMA SUGRIAUTI MONARCHIJĄ 
IR ĮKURTI RESPUBLIKA

REVOLIUCIJOS PAVYKIMAS PRIGULI 
NUO KARIUOMENES NUSISTATYMO!

PARYŽIUS, gr. 15. — “A- mife apsaugoti'monarchijų. Tt 
ssociated Press” žiniomis, prigulės nuo kariuomenės 

jakobitų klaidatikių nrkivys-1 Įvairiose Ispanijos (įa_ | ^i^tatj mo. Jei kariuomenė pi
kūpąs (Fides). ■ lyse iškilo revoliucija. Nori- 'sirodvs ištikima, revolii

apie 100 milionų dolerių.

NORĖJO SUPLAIŠINTI 
KARALIAUS RŪMUS

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gr. 16. — Galatze suimta keli 
rusai ir rumunai raudonieji 
teroristai. Paimti į čia jie iš
pažino, kad norėję susprogdi
nti Karaliaus ir parlamento 
rūmus.

VALSTIEČIAI KOVOJA
MįOKESČIŲ RINKĖJUS

BELGRADAS, Serbija, gr. 
15. — Jugoslavijos valstiečiai 
ima kilti prieš aukštus valsty
binius mokesčius. Kouvascis 
valsčiuje vienas valstietis nu
žudė mokesčių rinkėjų, kada 
šis mėgino paimti valstiečio 
arklius už mokesčių nemokė
jimų. Po to vienas policinin
kų nužudė tų valstietį. Vals
tiečiai sukilo, bet veikiai juos 
numalšino pasiųsti žandarmai. 
Keletas valstiečių žuvo ir dau
gelis sužeista.

VOKIETIJOJ GEDULOS 
DIENA

IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ

,.. . . . bus sutriuškinta. Kitaipgi
;ma sugriauti monarchijų ir i- ,......................... . -PRAPUOLĘ IR PAGROBTI , ■ vohuciomenai ims viršų

MISIONIERIAI KINIJOJ

ROMA (Fides). — Naujau
siomis žiniomis iš Kinijos, te
nai 17 misionierių daugiau v- 
ra prapuolę arba plėšikų pa
grobti. Dabar išviso yra pra

durti respublikų. į šiandie pirm pietų Mt
Mieste Bilbao revoliucionie- do padangėmis skraidė ti

riai jau paskelbė respublikų revoliucionierių orlaiviai. I 
ir pasirinko prezidentų. mėtyta atsiliepimai į kai

Madrido gyventojų tarpe | menę, kad ji pereitų revol 
kilo nepaprastas sujudimas, cijos pusėn. Priešingai gi'

, _ yisoj vidurinėj Ispanijoj šia-, riuomenė daugiausia turės i
važiuojųs automobilius nusi- pUojusįų įr pagrobtų 1 vysku- ^die paskelbta karo padėtis į kentėti. Kariuomenė visupil 

__ kunigai ir 20 seserų I įvesta žinioms cenzūra. Ma- mu kviečiama sukilti, kadrito į ežerų. Praėjus kokiaiWILLSTON, N. D., gr. 15.
— Suimtas Charles Bannon,

122 m. Jis išpažino, kad pra- Jame rastas George E- Gal- 
eito vasario 10 d. jis išžudė lagher, 42 m., lavonas. Jis bu- 
vieno ūkininko visų šeimynų vo National Life Insurance 

padėjėjas.

valandai automobilius iškeltas.. vienuojįu
t„__ ___ n________  te

— 6 asmenis ir su savo tėvu 
apvaldė ūkį. Žuvusios šeimy- 
rto§ policija^ Jllė, nr FiftĮtMvly
kad jos nariai niekur nesura
ndami. Imta ieškoti. Keturi 
lavonai jau surasti ūkyje. Su-

Co. sekretoriaus 
Nėra žinoma, ar įvyko nelai-

Lėtal auga fondas
Gubernatoriaus Einmerson

imtas ir tariamojo žmogžud- j komisija praneša, kad bedar-
žio tėvas, kurs buvo išvykęs 
į Oregono valstybę

SCHWAB NUSAKO 
GERBŪVĮ

NEW YORK, gr. 15. — 
Plieno “karalius” Schwab nu 
sako, kad sekančiu dešimtme
čiu Amerika praleisianti ge
ruosius laikus. Jis tiki, kad 
tuomi laikotarpiu būsiu paga
minta nepaprastai daug plie
no. . ' •’

bius gelbėti penkių milionų 
dolerių fondas didėja labai lė
tai. Yra baimės, kad gal ne
bus pilnai surinktas. “Biznie
riai” raginami atsižvelgti į tų 
padėtį.

Nušovė užeigos savininką

Vienas plėšikas nušovė Cla- 
ridge užeigos, 1244 No. Dear- 
born gat., savininkų P. Tulu- 
pan, 40 m. Piktadaris pabėgo 
pagrobęs 30 dolerių.

KOMUNISTŲ RIAUŠES

LIETUVOJE
IŠLEISDAMI NAUJOKUS, 
PAVASARININKAF AP- 

DOVANOJA

Skaudvilė. X. 2 d. po pamal
dų parapijos salėj įvyko Skau
dvilės pavasarininkų susirin
kimas.

Prezidiuman pakviesti kun.
Garla pirm., Kinderis sekr.
Neatvykus dėl svarbių prie
žasčių prelegentei, paskaitų
,pritaikintu Visų Šventei skai-• skaudvilė. N(,t li„ksmia„.
te kun. Gariu. Jo paskaitos jau ,r gkaudvj]įs miestelio vi- 
net šešetas narių gana gražiai 
padeklamavo. Už darželius pi’- 
rmų premijų gavo sesuo ir

!drido gyventojai kol-kas ne
žino, kas dedasi Ispanijoj.

Kai-kuriuose miestuose šia
ndie sukėlė streikus darbini
nkai. Kovojama su policija ir 
piliečių sargyba,

publikos prezidentu paskelbė 
Alcala Zamora, buvusį 1923 
m. kabineto ministeri. 

i Karalius vra, užsidaręs savo 
! rūmuose Madride. Ministeris 
pirmininkas gen. Berenguer

vengti naminio karo
Pirmieji kareivių mąiš 

prasidėjo Francijos pasien 
praeito penktadienio vaka 
Valdžiai ištikimoji ka:

1 nė antrytojaus
riftotų šoviniais, 

imta' keli vadai 
Keli jų sušaudyti, kiti 
sti kalėjimu.

Vakar diena praėjo ramią 
Bet šiandie kai ugnekalnis 
su smarkumu ūžtelėjo revi

darbuojasi visomis priemonė- liucija.

SVETIMTAUČIAI GRIN
DŽIA MIESTĄ

BERLYNAS, gr. 1G. — Vo
kietijoj gedulos diena — at
minti žuvusius kare — nuski
rta kovo pirmoji diena. Tų 
dienų, lcas metai bus turimos 
pamaldos. ,'

NEW YORK, gr. 15. — Ke
letas šimtų komunistų šešta
dienį sukėlė demonstracijas 
priešais Francijos generalinį 
konsuliatų. Pasirodžius poli

cijai, raudonieji sukėlė riau
šes. Išblaškyti.

. Apiplėšti teatrai
Praėjusį šeštadienį apiplė

šta Majestic ir Gold teatru. 
Iš pirmojo pagrobta 3,100 dol., 
iš antrojo — 480 dol.

BRAZILIJOJ VARŽOMA 
ATE3VYBĖ

EKONOMINE LYGA UŽ J 
PRIEDO ATŠAUKIMĄ

CAMBRIDGE, Mass., gr. 
16. — Organizacija “National 

RIO DE JANEIRO, gr. 16. I Eronomic League” nubalsavo,

Vienas nušautas, kftas 
sužeistas

Plėšiku mėgino užpulti du 
poliemonu — dėtektivu. Vie
nas plėšikų įjušautas, kitas su
žeistas ir suimtas. Nušauta
sis policijai nežinomas.

— Del pakilusio nedarbo Bra
zilijos valdžia išsprendė suva
ržyti ateivybę. Bedarbiai iš 
miestų siunčiami į ūkius.

UŽDRAUDĖ GYDYTO
JAUTI

MEXIC0 CITY, gr. 15. — 
Meksikoj uždrausta amerikie
čiams gydytojams gydytojau
ti. Jie turi atlikti atatinkamus 
Meksikos medikalinėse mokyk
lose kvotimus.

kad 18-asis konstitucijos prie
das būtų atšauktas.

SERGA POINCARE

PARYŽIUS, gr. 16. — Pa
vojingai susirgo nesenai pa
sveikęs buvusis Francijos pre
zidentas ir buvusis ministeris 
pirmininkas R. Poincare.

IŠTANBUL, Turkija, gr, 

16. — Seyhan upės vandfeę 
užliejo tris turkų miestelius.

PAPIGINS SERGANTIEMS 
GYDYMĄSI

brolis Aleksiejai.
Kinderis perdavė linkėjimus 

nuo pavasarininkų, jau bai
giančių karinę prievolę atlik
ti ir ragino įvisus nenuilsta
mai kovoti už savo idealus.

Pranešimų iš Tauragės pa
vasarininkų rąjono konferen
cijos padarė Skarbalius.

Po to labai širdingai atsi
sveikinta, daug linkėta ir net 
apdovanota pavasarininkai iš
einantieji atlikti karinę prie
volę.

Išeinantieji padėkojo už li
nkėjimus, dovanas ir pasiža
dėjo laiškais bendrauti su sa
vo likusiais idėjos draugais.

“R.”

pašalus ir dėl to ūkininkai 
gųstauja, kad rugius neiŠpl 
dytų jei sniegų nenuleido 
smarkiau šaltų.

Kaip įvyks, tikrai nešini
dus pradėta grįsti. Rodos, kiek bet kol kas šaltis kyla ir sni 
pervėlu šiam darbui. Mat, per j gas nemano leistis. Visa

maitija jau ilsis baltuos pat
Inos. . ,7,

Nors žiema jauųr ola,’

žiemų sušalus nesusicementuos 
gerai akmens ir pavasarį pa

leidus gali padaryti nuostolio.
Geriau būtų palikti, rodos, 

tas darbas pavasariui. Pačiam 
grindimui, jei galima gauti, 
geriau būtų samdyti vietinius 
darbininkus, kurie mokančių
nurodomi dirbtų, negu duoti1 ’
grįsti vadinamiems kacapams, 
kurie laikosi dėsnio: “Nenada 
krepko rabotat potom nebudim 
imiet zarobku.”

Iš tiesų

čiau girdėti, kad pas tikini 
kus yra dar bulvių nępaslė
tų. ■ ), .J"

VIENOS SAVAITES
PORTAS Iš LIETUVC

Per vienų savaitę iš 
vos Eksporto šaldytuvų 
ta iš viso 1,559 statinaitės i
sto ir 3,640 centnerių 

praktika parodė,! į Angliju. <
kad miesteliai grindimų atida
vę kacapams, darbų apsivilda 
vo. Mūsų darbininkų grindi-

Plėšikai pagrobė d 
pardavėjų I). jFinė ir ii 

mas yra tvirtesnis. Tai pat y- atėmė brangenybių vertės 
rė miestai, kurie davė vienoj 000 dol.
vietoj dirbti kacapams, o kitoj 
vietiniams. “R.”

DIDĖJA VAISIŲ EKS- 
» PORTAS 20 CM. SNIEGO

CHICAGO IR APYLll 
KĖS. — Pramatomag srriej 
ir šalčiau. . !

Į vietų užpernykštės žiemos 
šalčių sunaikintų sodų paso- 

Ulinois valstybėje, dinta daug naujų vaismedžių.
Vaisių eksportas taip pat ple
čiasi. Šiais metais iš Lietuvos 
bus išvežta sodo vaisių net už 
kelis milijonus litų. Vėliau Ža
da kaip reik sutvarkyti džio-

gi ir visai neprieinamas.' vintų vaisių eksportų. “R.”• — f » ; »9 *

Šiaurvakarinės Chicago Me- 
dical draugijos šakos gydyto
jų grupė organizuoja bendro
vę vardu “United Medical 
Service.” Bendrovė bus inko
rporuota
Šios bendrovės tikslas yra Chi- 
cagoj įkurti klinikas ir papi
ginti 'sergančių žmonių gydy
mų, nes šiandie daugeliui gy- 
dymųsis per brangus, kitiems

Skaudvilės vals. Po pereitos 
savaitės nepaprastai smarkių 
audrų, kurios išvertė nemaža 
medžių, nnspardė negailestin
gai stogus, kai kur net trobe
sių sudraskė, smagiai pasnigo. 
Sniego storis siekia net ligi 
20 cm.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 109 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 frankų 

Yokietijos 10Q markiu
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rina ir tvarkų, darbų, uždarbį,'butą ir valgi, 
teikia vargšams ir bedaliams apsaugų ir glo
bų.”

Katalikų darbus politikoje turi būti vie
ningas. ‘‘Tarp katalikų neturi būti pasiskirs
tymų, nes šiuo atveju sprendžiami didžiausi 
ir svarbiausi tautos reikalai”.

Be to, vyskupai pabriežia, kad reikia taip 
rinkti, kaip įsako krikščioniškoji sųŽinė. O 
rinkti reikia tokius žmones į valdžių, ku
rie duoda pilnų laidų, kati jie nuoširdžiai ka
talikiškai nusistatę, kad jie griežtai stos už 
tikybos ir krikščionybės dėsnius ir reikala
vimus.

Paįs Popiežius Pijus XI yra pasakęs: 
“Katalikiškoji Akcija, neužsiirndama parti
jos politika, stengiasi politiškai parengti pilie 
čių sąmonę ir jų suformuoti net ir šiuose da
lykuose krikščioniškai ir katalikiškai”.

Jei Lietuvos katalikai panašiu vieningu-

Aplink Afriką.
■Prof. KL Pakštas.-

LAISKAS ŠEŠIOLIKTAS.

(Tąsa).
Privažiavę prie jo žemių, 

padarėm vizitų baltųjų val
džios paskirtam gubernaio-

su išvykau tiesiai į pietus, i 
Kapštatą; didžiausį Pietų Af
rikos uostų. Joliannesburgas 
guli aukštoje vietoje, aukšta
jame Veide (felde), apie 1706 
m. ant jūros paviršiaus. Nuo 
čia traukinys turėjo palengvėl1 
leistis į žemesnes vietas okea-:

Antradienis, Gruod. 16, 1930
i *■' i * i* .....—*

NOBELIO DOVANOS LAI 
MfcfOJAS.

SATAURAI IR POLITIKA.

Yra žmonių, kurie mano, jog katalikams 
nedera aktyviai politikoje dalyvauti. Bet tai 
yra klaida. Del tokio katalikų nusistatymo•* * t-daugelyje valstybių Katalikų Bažnyčios pa
tys gyvieji reikalai skaudžiai nukentėjo.

Katalikų aktyvus politikoje dalyvavi
mas yra svarbus, o ypač šiais laikais. Aus
trijos vyskupai prieš -rinkimus savo krašte iš
leido į tikinčiuosius atsiliepimų^, kuriame tarp 
kitb ko apie tai kalba, kad, tokiais lemian
čiais laikais piliečio teisė rinkti yra šventa su
žinos pareiga, kurios negalima be nuodėmės 
apleisti. Kiekvienas jų netik pats turį atlik
ti, bet ir turi prisidėti, kad pasinaudotų rin
kimo teise apsileidėliai, bailiai, svyriuojų. Ne- 
refflfcą bošą kulte ir atsakomybę. Jei rinkimai 
tšeftfa. ne tokie, kolde turėtų būti — kalba 

Austrijos vyskupai, kurie savo pasakymų 
šiaip pamatuoja:

“Tenka spręsti klausimas, ar visas vie
šasis gyvenimas turi būti tvarkomas pagal 
klaidingas idėjas absoliutaus tautos suvere- 
tfthtto, perdėto tautiško nacionalizmo, sava- 
naudžio be atodairos liberalizmo, materialis
tinio socializmo ir komunizmo ir visai de- 
chrfstianizuotas, ar kad Kristus viešpatautų 
valstybėje, įstatynr.lavystėje, ūkyje, ypač, iš
laikant moterystės ir dygstančios gyvybės 
šventumų, krikščioniškų vaikų auklėjimų šei
mose ir mokyklose, ar Kristus toliau turi vy- 
Hrati spaudoje, kuri neturi teisės mokinti Die 
Vo, -tikybos, Bažnyčios ir katalikybės, nai
kinti dorovės ir drovos, ypač jaunuomenės, 
spiUuti tlėsai ir teisybei okysna ir nuolat ug
dyti nepasitenkinamų; pagaliau, ar Kristus 
tUri viešpataut ūkiškame gyvenime, kurs turi 
būti remiamas krikščioniška.teisybe- ir artį- 
ihb meile, kurios kiekvienam atiduoda, kas 
jo .yra, kurios teisingai dalija naštas, užtik-

;SU£ll|lAI«t
Vietto veiksmo šių laikų vaizdelis. 

4^- - - Jozef fitaūb.-----------------------

Sulietuvino; A. MASIONIS.

x (Tąsa).
< •' jtovĖLLS. Ponas daktare, aš, žino- 

. ma, gyvensiu jau ne ilgai, bet galėsite 
man liežuvį iš burnos ištraukti, jei aš
{apleisiu nors vienų dienų už jus nesi- 
jneldęs, kaip ir atsidėkodamas už šitų 
Kalėdų džiaugsmų ir laimę, kurių jūs 
tuums surengėte. O ten aukštai danguje 
aš tęsiu savo maldų, kol Tamstos pats 
ten ateisi atsiimti sau amžinų užmokesnį. 
Teuimoka jums gerasis ir teisingasis 
Dievas; (verkdamas) sakau Dievas, nes 
mes dabar, ištikrųjų, niekuo negalime ub 
fe-ilyginti irž jūsų gerų širdį.

| ’ IX. SCENA. ,

Prieš tai buvusieji, Tėvas.
(Ateina Tėvas, jis, matydamas spin

yra kartu ir vietinės moky
klos mokytojas. Pasikalbėji

mas lietė paprastus ūkio rei
kalus ir kai kurias Europos!no link. Išvažiavus iš Joban

domė nesburgo keletu valandų teko 
važiuoti per Rando kasyklų 
zonų, kur stūkso kaip didelės į

>

jų majestotiškas iškilmingu
mas reikalauja tokių apeigų, 

mu ir nusistatymu politikoje būtų dalyvavę, Tad prot jau iSank.
katalikų akcija Lietuvoje nebūtų persekio- sto mane perspėj0> kad aS į
Jama- karalių tiesiai nesikreipčiau

, jokiais klausimais ir kalbė-
PABALTĖS SĄJUNGA. čiau tik per jį, per prof. Les-

I tradų, . ir bendrai, kad nieko
Pakaitės valstybių spauda dabar gana nesiskubinčiau daryti, o žiu-

riui, be kurio žinios negalimu'““J“"“*- Makapnnnns 
lankyti negrų karalystės. Bal- josi ir U,!tuva> “Pie kuri« ’° 
tasai viršininkas labai malo- Verttja5 tu^° troPuti
nūs ir intelegentiškas vyras, J“ "luk>'l<loje turi reikalo piramydes ii žemės • gelmių
maloniai mus priėmė ir leido su "auju Eur0P°s žemėlapm. išmesti ir supilti sutruškintų
vykti pas “Jo Didenybę” Ma- APžlur6i°m Maknpaano gyve- uolų ir smėlio kalnai. Žino
kapaanų' Negru karaliai kai- ;na"‘us ‘^sius, paprastus, gus, aukso beieškodamas iš-
busi tarp savęs tik per ver-ibet ™ai Svariai užlaikomus, rausė žemės vidurius iki ilvie-
tėius nors iie vartoia kartais |Kienias įgristas plūktu mo- jų kilometrų gilumo, peržiu- o , Vi

. ’ i '-•v n M t ku? apvestas stora moline šie- rėjo kiekvienų smiltelę ir ak- Natlian Sodeibom, s\e-
vienų n tų panų kalbų, .tat Apii„r,, jom jo virtuvę h. u|en<Jįi feirinko viliojančio >’“• NoMio ‘į0™*08 1930 "L

keistus indus; kai kurie in- metalo trupinėlius, o iš iš- taikų laimėtojas, 
dai padaryti iš didelių, kaip vartaliotų gelmių supylė pa-1 ---- ----- --- 1
dynios, vaisių kevalų. Kadan- viršiuje naujus gelsvus, rus- dant šį katekizmų. Po kiek
gi tie vaisiai turi gana įvai- vus ar pilkus kalnus, plikus, vieno meldi:.:cri Jk*-ų . 's tu 
rių formų, tai iš jų galima nuobodžius. Tai aukso ieško- rėš progos čia pat bažnyčio- 
pasidaryti visokių indų: nuo tojų šiukšlynai, to aukso, je pakartoti svarbiausias ti 
samčio iki lėkštės ir uzbono ar prieš kurį dažnai neatsilaiko kėjimo tiesas, kurių kiekvie- 
butelio (honkos). Panorėjau žmogaus sielos kilnumas ir į- nas katalikas negali nežinoti.

O šios tiesę. tfitcdryT/ai ir 
vaizdžiai išdėtos.

Kalba gryna ir taisyklinga. 
Išvengta polonizmų ir rusi- 
cizmų, ko vis dar Amerikoje 
neatsikratoma. Knygutė ap
ima 340 puslapių, bet plonutė 
išėjo. Galima įsidėti mažutėje 
kišenaitėj.

O dėl nepaprasto dailaus iš
leidimo kritikos žodžiui nėra 
vietos, tenka tik gėrėtis.

Išleista 4 rūšių apdarais:

plačiai rašo Pabaltos valstybių sąjungos klau 1,^.įau kaip jis eigsįs> Mat fia nusiPirkti keletQ tokių krinta į neišbrendamus siau-
sirini. Ypač. daug apie tai kalba latviai po pa- prof Lestrade norgjo suva.į. 
sirašyiuo prekybos sutarties su Lietuva. Jie dintį demonstracijų tikrai ne- 
pHniatisia pripažįsta tokios sąjungos reika
lingumą. Latvijos vyriausybė raginama imtis 
iniciatyvos ir Rygoje sušaukti Pabaltos val
stybių politinę konferenciją. Pirmiausia rei-

indų. Makapaanas mano no- čiančio materializmo šiukšly- 
rą sužinojo per du vertėju ir nūs.

griškų papročių. Ir jeigu mes 
elgsimės europejiškai, tai ir 
negrų karaliukas
elgsis ir nieko Įdomaus ne

tuojau nurodė vienų negrę 
motelį,’kuri sutinka tokių in-

, . du parduoti. Ji atnešė manlygiai taip - 1
tris tos rūšies indus ir liko 
tik atlikti pirkimo 
Moteriškė

(Bus daugiau)

LIETUVIAMS KATALI

KAMS NAUJIENA.

kių susitarti Lietuvai, Latvijai ir Estijai, o gausinie paniatyti. Šitame vai 
vėliau ir SJuomiją' į sąjungą įtraukti. 'dinime man teko rolė irgi

Bet latviai ir dabar dar tebėra niisistatę, <“ karaliuko ”, didelio baltųjų . * t_. . a , pasirodžius spaudoje kun. Di.
kad į tų sąjungų ir Lenk i jų reikia įtraukti, viršininko (big cliief), atvy- _a aPaa u > 1 a 3 SP j. Koncevičiaus maldakny- 
kaipo apsaugą iš Sovietų Rusijos pusės. Čia kusio iš labai tolimos karalys- Ul’_&. &S Maldų rinkinėlis . Šios
ot ir susiduriama su tokiu dalyku, kuris truk tės ir - lydimo dviejų palydo- ' 1 U ’. knygelės vertė pasireiškia dėl .. . v . r • •
do Pabaltos valstybių sąjungai sudaryti, nes vų. Šitaip turėjo paaiškinti . __ _______T^Oh turiningumo rr nepapias-1 __..a._.-?

Lietuva negali eiti į tokių sąjungą,.kurioj bus .prof. Lestrade juodųjų
Lenkija, taip skaudžią skriaudą jai padariusi, d ui Makapaanui.

atneštus
apeigas.1 
daiktus1 Džiuginanti pasklido žinia,

risya mano vertėjui prof. Les tai dailaus }§IeJdimo. " įdėta ’ir odiniais. Ypač pastaroji
tiadui, o šis man. Apžiūrėjęs visog reįlęalingiaUsios maldos, ,tinka inteligentiškai akiai.
daiktus, nusprendžiau duoti ;r imib’nncim Plonutė, kraštai paauksuotipi.grobd^.a V,Inu,. Pagahu. l^n^ma-. Privalė upėsJS i(6 rii^S

mano vertėjas gavo sutikiitią niinsiu viena iš tų giesmelių Pižiau yra pavojinga Pabaltos valstybėms, ne-fyiolio lipdytų, 'gana švarių 
gu pati “Rusija. Laikas, rods, būtų latviams namelių. Atviruose gonkuose 
tai suprasti. (pasirodė, gana riebus negras

-------------  ir linksma veido išraiška bei,
SOCIALISTAI IR NEPRIKLAUSOMYBĖ įtarsi maldai, sudėtomis ran-

-------------- komis reiškė savo džiaugsmų
Anot Lietuvos “Darbininko”, atsakyda- ir sveikinimų atvykusienis

tokią sumą priimti ir aš du “Linksmybė mano kuri
šilingu įteikiau mano vertė- kįekvįeno tikinčio žmogaus 
jui, iš kurio rankų pinigai pe- klintis pakelia aukštyn, kk-.u- 
įejo per rankas prof. Plumme- sanfįs pamiršti save ir persi-

minkšti odos viršui, formatas 
pats parankiausias, taip kad 
išvaizda: atatinka visiems es- 
tetikos reikalavimams.

Autoriaus išleista savomis 
lėšomis. Kaina neaukščiausia:

•io, mokytojo, tarno ir paleliu- kėiį j įdealųjį pasaulį. Liėtu- įdedant 75c. ir $1.50. Dau- 
• ■ 1 ’ ’ ’ giaiu imantiems duodama nuoao į karaliaus delnų, kurs per voje £įos giesmelės chorų la- 

pardavu- bai mėgiamos ir dažnai skam- 
Plumnier p,,, per moksleivių 'pamaldas.

prie mobilizacijos karui ištikus. Socialistų privalėjom daryti tik žiūrėti. L" ~ .~ 7 . 2a a^?’0 * * Taip pat didelę vertę pri
pulti ja pripažįstanti Olandijos nepriklauso- Prof. Lestrade paaiškino kas du°da kny&utei tas> kad
mybės išlaikymo svarbą, tačiau ji nebūtų So- aš toks esu ir ko čia-atvykau. •’0S .gale kateki^nas* Jis
cialištų partija, jei ji pavartotų jėgą jai ap- Toliau — ko aš norėjau pa- lOtc’ 181 ai en in 1 sav° u^ma ^k puslapius, bet 
ginti. , klausti c.r pamatyti , turėjau ir patyrimais grį- taip tiksliai ir sistematingai

Panašaus, juk, nusistatymo buvo ir Lie- klausti per prof. Lestradą, atgal į Pretoriją. medžiaga sutvarkyta, ko ne-
tuvos socialistai. Kada Lietuvoje buvo orga- mano “karališkų vertėjų”. Ma r K&rštata, ,raS* Piatesniuose katekizmuo-
nizuojaini savanoriai apginti Lietuvą nuo kapaan supranta ir angliškai, .... 8e- Moraliniai ir dogmatiniai
bolševikų, lenkų ir kitų, socialistų šulai agi- bet prof. Lestradas mano žo- Burelio J?etuvhj ir naujl‘l klausimai trumpuose saki- 
tavo jaunuomenę prieš stojimą į kariuomenę' džius persakydavo bosutų kai- P^čistamų profesorių išlydė- niuose gvildenami ir gan aiš- 
ir bendrai varėsi prieš Lietuvos nepriklauso-: ba, o Makapaanas atsakinėjo tas iš Johannesburgo ir Pre- kiai nušviečiami. Autoriaus 
“»ytoę. 'per savo juodą vertėją, kurs torijos stočių, greitu ekspre- gan tiksliai pasielgta, pride-

ir.u-.s- į buvusio ministerio pirmininko peikiau- svečiam.-. Prof. Lestrade pa- , J- - , a. ... . , i r c dąve juos daiktus
simą, Olandijos socialistų vadas parlamente darė ta pat ženklą. Mes gip t • • t» e

pareiškė, kad jo partija atsisakytų prisidėti prof. Pluinmer ir aš, nieko ne . . ,. --,. v. . . ir as akis išpūtę zi

dinčia eglutę begalo susijaudina).
TĖVAS. Mano žmona liepia jums, 

ponas, daktare, širdingai padėkot, ir ji 
melsis už jus per visų savo gyvenimų. Aš 
taip pat neužmiršiu jūs savo maldose. 
(Pagautas susijaudinimo puola ant ke
lių ir paima daktaro rankų). Teatlygina 
jums Dievas, p. daktare, teatlygina Jis 
jums tūkstantį kartų.

DR. MILVYDIS. Na, na! Kų jūs da
rote? Stoki tės! (Pakelia jį).

PRANIUKAS ir STASIUKAS (pri
šoka prie daktaro, paima vienas už vie
nos rankos, kitas už kitos ir bučiuoja) 
Teužmoka jums Dievas tūkstantį kartų, 
p. daktarei

DR. MILVYDIS (stengdamas nepa
rodyti savo susijaudinimo) Na, nu, dar ir 
jftdu! Ne man, turite dėkoti bet gerajam 
Dievui, kuris viską taip puikiai surėdė. 
Aš čia buvau tik gerosios Apvaizdos į- 
mnkis. Žinoma, <lar ir mano neišauklėtas 
Petriukas, nes. tik jo išdykumas yra ,di- 

-džiausia šitos nelauktos Kalėdų laimės

priežastimi. Dievas savo gerumu moka 
viską panaudoti mūsų gerovei. Ir Stasiu
ko žaizda...

SENELIS. Mums pasidarė stebuklu, 
iš tikrųjų, tikru stebuklu, už ką mes net 
tinkamai padėkoti nemokame. O dabar 
ar jau tiki, mano sūnau, į stebuklus f

TĖVAS. Juk čia kaip tik tas ir yra.
DR. MILVYDIS. Ne, visai ne. Juk 

čia nieko ^nepaprasto neįvyko.
SENELIS. O vis dėlto taip stebuk

linga. ‘d

X. SCENA.
Prieš tai buvusieji. Jonas.
JONAS. Pintinę su malkom palikau, 

lauke pas duris. Ar galiu tuoj...
DR. MILVYDIS. Pakurti? Taip, Jo

nai, kuogreičmusini. O mano žmona?
JONAS. Malonėkite truputį palaukti. 

Ponia tuoj ateis. (Jona-s išeina).

SPENELIS. (Nustebęs). Ir ji tikrai 
ateina?

DR. MILVYDIS. Argi aš junt -’^nesa-
kiau?

TĖVAS. Argi mes užsitarnavome 
tokios garbės, argi mes verti tokių Ka
lėdų, tokios laimės ! O mano Dieve, at
leisk man mano svyravimą tikėjime, ne- 
pasitikėjimą Tavo gerąją Apvaizdų, ne
dėkingumų, kuriuo aš Tau nusikaltau. 
(Eina prie tėvo ir paima jį už abiejų ran
kų). O tu, gerasis tėve, atleisk man už 
nesenai pasakytus piktus žodžius.

SENELIS. Viską užmirštu, sūnau,
I nes tu vėl tiki į stebūklus ir į Dievo Ap- 
i vaizdą.

TĖVa\S. Taip, tėve, aš tikiu. Šiandien 
iš tikro slebūklinga diena.

DR. MILVYDIS. Dievo gerumas ir 
gailestingumas visados' stebuklingas. Ir 
už šią dieną ypač aš turiu būti Jam dė
kingas.

SENELIS ir TĖVAS. Ir tamsta?
DR. MILVYDIS. Taip, ir aš! Die

vas, be jokių mano nuopelnų, gausiai 
iųriovanojo mane žemiškomis gėrybėmis. 
G kas gi gali sukelti turtingam žmogui.

laida. Galima kreiptis į patį
autorių: Mt. Carfnel, Pa.•

Todėl patartina kiekvienam 
įsigyti ši taip svarbi mal- 
daknygeiė, o dr. Koncevičiui 
tenka padėkoti už parengimų 
ir išleidimą tokio puikaus 
veikaliuko.

Čikagietis.

DRAUGE’

grynesnį ir -kilnesnį džiaugsmų, 
džiaugsmo ašaros vargšų akyse?

Tai ir yra mano Kalėdų džiaugsmas, 
mano Kalėdų laimė, o už tai aš turiu dė
koti Dievui taip kaip ir jūs dar labiau. 
Tad eikime dabar visi prie spindinčios 
eglutės ir padėkokime drauge gerajam 
Dievui už bedrą Kalėdų laimę. Pilni 
džiaugsmo ir dėkingumo pagiedokime 
gražių Kalėdų giesffnę: “Tyliųjų Uakti 
varpas sugaudė..*” (Gieda šios giesmės 
du punktu).

(Visi sudaro_ gražių grupę.
•Praniukas ir Stasiukas klūjioja, kiti 

stovi. Giedant giesmę, kurių gali giedoti 
visa publika, įeina Jonas ir pamaldžiai 
su visais gieda. Pradžioje antrojo punkto 
atsiklaupiu ir tėvas. Urieš pabaigų gies
mės pamažu leidžiasi uždangų).

(Galas)

kaip
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof. Kampininkas---------------------

LIETUVIAI AMERIKOJE X Labdarių Sų-gos 3 kuo- resus ir po 25c. nuo kalendo-

Balthnores lietuviški rus- 
kini (komunistai) šaukia mi
tingus, ruošia parodavimus 
gatvėmis prieš lietuvių baž
nyčios dženitorių. Dalykas, 
štai, kame. Komunistiškas 
Bimbalas, negalėjęs AVasbing-

— Didelis. Katalikai paeina 
iš žmonių giminės — Adomo 
ir Jevas, o socialistai iš gy
vulio — beždžionės.

— Tamsta, sako rendau- 
ninkas namų bosui, — fletas, 

tone Baltojo Namo apteršti, j-urj išnuomavau, nepaken- 
atvyko Baltimorėn ir vienų Siamas. Sėdint kambary vėjas
sekmadienį nuėjęs prie lietu
vių bažnyčios ėmė ant laiptų 
popergalius mėtyti. Užmatė 
dženitorius, pasiėmė šlapių,

plaukus taršo. Ar negalėtum 
langų ir durų užtaisyti!

CICERO, ILL
Radio Stotis A J J.

nininkų, kurie įspūdingai gie
dojo.

pos susirinkimas įvyks gruo
džio 21 d., I vai. i>o pietų, 
parapijos mokyklos kambary’, 
kviečiami visi nariai atsilan
kyti, taipgi ir visas komiteto

Po atlaidų varg. A. Mondei- Vargšams globoti štabas. Su
ka visus pasikvietė pas save sirinkimas priešmetinis. Bus 
vakarienei. rinkimas naujos valdybos

liaus ir mes tiesiai jiems pa
siųsime.

Paieškome kalendoriui pla-X
tintojų, kurie galėtų savo ko
lonijoj praplatinti lietuvių tar

pe. Tokiems duodame nuolai
dų.

Kalendoriaus reikalais 
kreipkitės į

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley avė.

Chicago, III.

X Sv. Antano bažnyčioje 
40 valandų atlaidai buvo gruo 
džio 7, 8 ir 9 d. Altoriai sesu- Į ^er atlaidus 
įčių taip buvo gražiai išpuošti 'rinkta aukų bažnyčiai, už kų | Gruodžio 11 d. vakare 
gyvom rožėm bei lelijom, kad klebonas širdingai visiems pa- parapijos svetainėj įvyko ra- 
net akį vėrė. Žmonių rytais PaPOonains dėkojo. guviečių “bunco party”. Žmo
ir vakarais buvo pilna baž-' Visu šventu moterų ir buvo pilna svetainė, daug
nycia. Paskutinį vakarų tai(yyj>ų draugija rengia šauniu matėsi is visų (..liicagos ko-

nemažai su- 1931 m. PAIN-EXPELLERP -kT' ' ’* ’

•<
J \

Jus y Žvaigždes 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais; ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento.

iie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
:XPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba

riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

gerokai.likoir procesijai sunku buvo pra- 
pigiau eiti. •

Kunigu dalyvavo daugybė.
Sekmadienį sumų laikė kun.

------------- Albavičius, pamokslų sakė
Šeimininkė. — Pinigų ne- kun. J. Jakaitis; vakare miš-

gausi, bet duosiu valgyti, jei parus laikė kun. Skripka, pa-
išdulkinsi šį kaurų. mokslų sakė kun. A. Linkus;

pirmadienio vakare mišparus 
Valkata. — Ar neturi po- , ... ,. v laike kun. V. Kulikauskas,

i niutė mažo kauro. Toks dide- , , ... „.v,. pamokslų sake kun. Bickaus- 
lis dulkinti vien už valgi, tai . , ,. . , .„, kas; antradienio vakare mis-
jau perdaug.

— Man rodos, daug
suodiną šluotą ir Bimbai,, atsait,». tamstai Plaukas
nuo bažnyčios laiptų “nu-I
šventino”. Bimbalo apvaly
mui, komunistai turėjo sudė
ti 11 dolerių.

Lietuvoje, Radviliškio mies 
te, būtinai reikalinga Pasturo 
stotis, nes dvikojai “vilkai” 
apriejo žvalgybų, kuri pradė
jo kandžioti katalikiškosios^ 
jaunimo sųjungos Pavasaris 
kuopų, ypač jos pirmininkų. 
Seka ir kitus veiklesnius na 
rius.

PRAŠAU NESIJUOKTI.

— Koks skirtumas tarp ka
taliko ir socialisto?

įkirpti, — atsakė bosas.

žąsienos vakarienę, gruodžio louijų. Pelno 
21 d., parap. svetainėje, 7 vai.! 
vakare. Ši metinė vakarienė 
yra tai 15 metų sukaktuvių' 
kaip draugija gyvuoja pami
nėjimas.

“DRAUGO” KALENDO
RIUS LIETUVON.

parus laikė kun. Albavičius, 
e 1 pamokslų sakė kun. Garmus. 

Pirkėjas. — Šitie cigarai y— pamokslininkai labai 
niekam neverti. Vakar nusi- gra£įus pamokslus pasakė, 
pirkęs vienų, dvidešimts deg- yarg p A Mondeik.. 
tukų sudeginau, kol surūkiau. paskutįnį atlaidų vakarų bu- 

PardaMžjas. — Tamsta ne-' vo pasikvietęs svečių vargo-
žinai, degtukų fabrikai pa- (. .■----- 1 . ?-■?
pirko tų cigarų dirbėjus, kad trečdalio plonosios bei mažo- 
jie tokius gamintų. Įsios žarnos admenis.

Skaitmenų šviesoje. — Ap
skaičiuota, kad mirtingumas 
nuo tuberkulozo ligos siekia 

! apie vienų iš tūkstančio,I •
taip, kad kas metai J. A. Val-

Infekcijos Būdai. — Bovi- stybėse miršta apie vienas šim 
ne bacilų infekcija pasi-.tas tūkstančių žmonių nuo 
taiko priimant tuberkulozu tuberkulozo. Susirgimų yra 
sergančios karvės pienų arba apie dešimtį kartų daugiau 
to pieno produktus. i negu minčių. Sulig abelnai pri

Human — bacilų, infekcija, imto apskaitliavimo, J. A. 
paeinanti nuo tuberkulozuoto Valstybėse kas metai yra a- 
šlapumo ar išmatų, taipgi ga- pie vienas milijonas džiovi- 
li dasigauti po burnų, jeigu n’.nkJb MA, . . .
bacilų pateks ant rankų, ku-' •daugikli)

reikalų, o?

X Gruodžio 20 d. Visų Šv.; Visi Amerikos lietuviai 
draugija j eis išpažinties, o mėgsta “Draugo” sieninį ka- 
sekmadieny ryte 7:30 vai. lendorių. Gal būt dar labiau 
mišiose “in corpore” prie šv. jį mėgsta Lietuvos žmonės, 
komunijos. Visi nariai susi- Pasiųsdami “Draugo” kalen- 
rinks į svetainę pusę valandos dorių saviškiams Lietuvoj, 
ankščiau. padarote jiems didelio malo-

X Gruodžio 18 d. 8 vai. va-
sauni

numo. O tas labai pigiai at- 
seina. Todėl užsakykite saviš
kiams Lietuvoje ‘ ‘ Draugo ’ ’

kare, rengiama
“bunco party”, parapijos ...

. , . t, ,, . kalendorių ir apie tų jūsųsvetainėje. “Bunco rengia, * . . .
drau d°van^ ™nos ir .1$ inaD’s visiN. Pr. P. Šv'. mergaičių___ , . . . . « v

„ . y. • Imi ! gimines ir kaimynai. Su uzsa-gųa. Kviečia visus atsilanky- 0 J
kymais pasiskubinkite, kad

binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
ristu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiskų Skaus

mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
33 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

Lahoralones crP
.RICHTER Sj CO

BRRYA.no SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, N.X

Sveikata -- Laimės Šaltinis
-------------- Rašo Dr. A. G. Rakauskas----------------

TUBERKULOZAS (DŽIO-

Dr. A. G. Rakauskas 
2433 W. Marąuette 
Ud. Grovehill 3262

rios dėl įvairių reikalų, o 
taipgi ir iš papročio patenka > 
burnon, arba pačupinėtas jo-1 
mis maistas ar indai paliks 

s ir pateks tar
juos 

Human

VA.)
(Tųsa)

Tuberkulo
zo organiz
mas nereika
lauja ypatin
go tako, ku
ri uomi, įsi- 
briovus, jam 
būtų galima 
iššaukti žmo 
gaus kūno 

žalojimas.
Tuberkulozo bacieas reikalau
ja tik vienos sąlygas, būtent 
užtenka, kad jis patenka po 
oda, ar pievelė, nežiūrint-kaip 
ir kokiu būdu kada ir prie 
kokių aplinkybių, ir jau tu- 
berkolozo ligos pradžia
yra. Bacilas neiššauks pato- į niame kvėpavimo 
loginės reakcijos patol, pakol tiesioginiai susidūrus su to- 
jis pasilieka išimtinai ant j kio pat ligonio skrepliais bile 
paviršiaus. Bet, jeigu sykį pro! kurioj vietoj, ir (3) susidu- 
jį prasilaužė ir pateko į kū- riant su įvairiais daiktais 
nų, jis gali pradėti infekci- ir maisto reikmenimis, ant ku- 
jos darbų bile kurioj vietoj.' rių pateko spiaudaluose esu 
Paprastai, burna ir nosis tar- tuberkulozo bacilai. Sveikas 
nauja šiam bacilui kaipo in- žmogus gali gauti net ir labai 
lekcijos vieškeliai. Beveik didelę dožų tų bacilų vien 
kiekviename atsitikime tu- tik sykį džiovininkui šalę jo

♦ berkulozo ligos perai paten
ka j žmogų priimant maistų 
arba kvėpuojant, 'arba abiem 
būdais.

Nors retai, bet pasitaiko 
macilui įsibriauti pro kurių 
nors vietų iš išlaukinės kimo 

• dalies, arba pas moteris pro» 
gymdų, taipgi pro išmatinę 
vietų ir avarines dūdeles (la- 
crinial duets). Išskyrus pas
tarųjų .vietų, visuose kituose 
atsitikimuose infekcija daž
niausia įvyksta susižeidus. 
Nešvarus chinirgo instrumen
tas taipgi gali apgyvendinti 
tuberkulozo bacilus bile ku
rioj kūno daly ir duoti infek-

<■ cijos pradžių.

ti, nes pelnas skiriamas bied- 
niems sušelpti per Kalėdas.

X Komiteto bedarbiams šel 
pti drabužių sekcija praneša, 
kad jau turi surinkus šiek 
tiek drabužių. Reikalaudami 
šaukitės pas Petrų Taurozų,' 
1434 So. 50 Avė., Cicero, III. 
Kas tik turėt kokių atliekamu 
drabužių, malonėkit priduoti 
Petrui Taurozai. Jisai pasi
šventęs dirbti labdarybės dar
bų; jau perėjo kelias šeimy-1 
nas; vienoj, kitoj vietoj Užėjo, 
ir tokių žmonių, kurie drįsta1; 
žmogų iškolioti.

gautų prieš Naujus Metus. 
Atsiųskite savo giminių ad-

TRY A PAIN-fcXPElLER

'J

Dovanos Kalėdoms
„I , I Z !

Budriko krautuvė sumažino kainas ant visų prekių prieš Kalėdas. Jūs su
gėdysite daug pinigų pirkdami dabar. Galite mokėti tiktai po Naujų Metų. 
Budrikas gvarantuoja, kad Jūs Budriko krautuvėse pirksite daug pigiaus kaip 
kitur su sąlyga, jeigu Jūs galite pirkti radio ar pianą kitur pigiaus ir tokios

rūšies, Jums pinigai bus grąžinami.

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

užterštais ir pateks tam, ku-1 dajjug paprotys apdovanoti savo gimines, draugus, pa
ris juos vartos. žįstamjug^ųrba savo vaikus Kalėdų metu.

bacilų infekcija, Tas geras paprotys bus dar geresnis, jei dovanos bus 
paeinanti nuo skreplių įvyks- jįemg prjfįdkintos ir ilgam laikui naudingos “Draugo” skai

tą (1) tiesioginiu susidurimu (tytojii protingai elgiasi, apdovanodami saviškius geromis 
su tų bacilų nešiotoju džio- knygomis. 0 tokių knygų, ačiū Dievui, turime daug ir gerų. 
vi n inkų turinčiu opinį (ulce-- Siūlome sekančios knygas užsisakyti Kalėdinėms dovanoms: 
rative) tuberkulozu aukštuti-j . _ _

1 NAUJASIS TESTAMENTAS, apdaruose ............... $1.25
JiZtjg KRISTUI, Vyskupo R. Bučio par. apd. . $3.00
DIEVIŠKASIS IŠGANYTOJAS, 480 pusi............... $2.00
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, parašė kun.

Dr. K. Matulaitis, apdaruose................................................. $1.00
BEN—HUR, garsi apysaka iš Kristaus laikų gyv. $1.50
SVENTS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS .................... 95c.
NUOLANKUMAS ................................................................ 75c.
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, por. kun. Pauliukas .... $3.00 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, par. kun. P. Vaitukaitis $1.50
MIS1J0NIERIAUS UŽRAŠAI ..................................... $1.25
LIEftTVOS ALBUMAS ................................................. $2.00
Visos šios knygos labai tinka kalėdinėms dovanoms. Vi- 

ant’savo lūpų. rankų. drapn?R apstos mylėtojų pražome atsiminti mi-į
nų, taip kad vien paėmęs pa-1 »«’>“ >“?*»•• kuomet DOTė’ite ^ugams
nešioti ar pabučiuoti kflin™a padaryti, arba kuomet pasitaikys proga kitiems pater- 

gali jį užkrėsti. apie b6t tinkamiausia Kalėdų dovanoms.
Pirmaeilių Infekcijų Vietos. I V1mI viriu^ lodintos knygos atseitų $18.20. Kas pirk- 

- įkvėpuoti tuberkulozo ba- Kalėdotos jas visa., gaus ui 112.00.
eilni gali apsistoti ant gleivi-l #‘,‘rinks knygų U minėto surašo ui $15.00 priei Ka
nės plėvelės kvėpavimo takuo “ *1000 užsakys knygų Kalėdoms do-
se ir bile vietoj gali pro ją Tanų oi $10.00, dabar gaus ui $8.00.
prnsihriauti. Didžiumoje, bu- ' Naudokitės proga. Siųsdami užsakymą, jei norite gauti 
vilai įeina į plaučių, kosnrio' P»P«tota kaina, siųskite ir pinigus. Galite taipgi užsakyti,
ir nosinio - kosnrio audine-'10,4 me’ ,u4iai P“1**™!* Jūsų giminėms, ar pažįstamiems.

Si nuolaida veikia tik iki Kalėdų dienai. Sėskite ir rašykite 
laiškų

take, (2)

sukosėjus. Tokis ligonis gali 
nešioti tuberkulozo ba-cilus

ms.

Naujas rankinis phonografas, ver
tės $25.00 dabar už $“| 2.50
Groja labai garsiai rekordus. Labai 
gera dovana.

Gražus naujas pianas didelės ver
tės, tik už............$195.00
Gera Kalėdų dovana ant visados

MM,

HN i

ana

USA

No. 6ST

Naujas Elgin laikrodėlis didelės 
/ertės už .. $14.00
Gražus moteriškas laikrodėlis už
$14.00 ir Auk^u-

Naujas gražus Radio 9 tūbų vertės 
$175.00 dabauuž $95.00
viskuo.

Su valgiu ar kitokiu budu 
burnon patekę tuberkulozo 
badilai dažniausiai įsibriauja į 
burnos, kosnrio ir žemutinio 2334 SO. OAKLEY AVENUE

“DRAUGO” KNYGYNUI
0HI0AGO, ILL.

Radio ir viktrola konbinacija gra
žus ir garsus 9 tūbų, vertės $295.00

$139.00
Atvažiuokite patys krautuvėn išsirinkite ir nereikės kitam mokėti uždarbio. 

Apsisaugokite tokių, kurie eina po stubas ir daug jums prižada o po tam kaip 
jūs pasirašote, reikia už viską dvigubai užmokėti.

KRAUTUVĖ ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ

Jos. F. Budr ik, Ine.
3417 South Halsted Street Telefonas Boulevard 4705

BRRYA.no
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PROTOKOLAS MARUOS HHfl. MURMI /„S;.* Xa.™":
ieuė, O. Kavaliauskienė.

t DRAUGAS Antradienis, Gruod. 1G, 1930

(Tęsinys)

Dievo Apveizdos par. 18 St. 
Labd. Sųj. 4 kuopos ats. — 
P. Valuckis, M. Česavičius, U. 
Aukštkalnienė, K. Rimkus,

Amžino Ražančiaus dr-ja 
aukojo $4.00, ats. — Em. Kek
štaitė.
. * fiv. Jono Evangelisto dr-ja, 
ats. Ant. Grisius, J. Dimša, 
P. Plančiunas, J. Jušinckis.

Fed. 15 sk. ats. — V. Lu
košienė, - A. Taviegaitė, E. 
Kiekštaitė, M. Kavalauskaitė, 
kun. Ig. Albavičius.

Mar. Kol. Rėmėjų 20 sk. 
aukojo $3.00, ats. — K. Ma- 
tijošait-is, M. Matijošaitienė, 
jUršulė Tamašauskas, A. But
kus, O. Butkus.u
J Dievo Ap. Tretininkai au
kojo $5.00, ats. — K. Vickiu- 
tė, Emilija Kekštaitė, M. Je- 
roninaitė, M. Šaulienė.

Viso 6 dr-jos, ats. 23, aukų 
$12.00.

fiv. Mykolo Ark. par. North 
Sides Mar. Kolegijos Rėmėjų 
2 sk. aukojo $5.00 ats. — V. 
Kavadauskas, V. Dargužis, W. 
Diržis. ;

S. L. R. K. A.* 16 kp., ats. 
— A. Kumšlytis, V. Kaiake- 
vičius. ; >

Motinos Dievo Aušros 
Vartų dr-jos ats. J. Benkelis,

Fed. 23 sk. ats. — V. Rė
kus, P. Maskolaitis.

6v. Juozapo dr-ja aukojo 
$5.00, ats. — V. Kaitulis, A. 
Baumilas.

Viso dr-ja 9, 28, aukų 
$15.09.

Nekalto Pras. fiv. P. M. 
par., Brigliton Park. N. Pras. 
Šv. P. M. par. choro ats. —
Jedv. Armoškaitė, St. Stuo-
kaitė, Stan. Barkauskis, Leon. 

Šv. Rožančiaus dr-jos ats. (jjįfcįg 
M. Kupčunienė, M. Martinkie-1
nė, O. Kizelevičimė. j Apaštalystės Maldos dr-ja

Šv. Kazimiero Brolių ir Se- auk°j° $5'°° ats- Zuz- Bublian 
serų dr. ats. Kaz. Lukošaitis, I ski™5> Ona Bumbalienė, G. 
M. Karasekienė, Ona Butkaus: iSperauskienė, Salomija Siau- 
ItienS. .'čuvienė, V. Juozaitytė.

Šv. Cecilijos dr-ja auktį Tretininkų dr-ja aukojo 
$5.00, ats. A. Saliunas, «fe;$5.00, ats. M. Petkienė, J.

V. Kaitulis, J. Daugirda.

Lebežinskas, O. Valatkienė) 
A. Šakys, M. Karečkienė

Rudienė, Ver. Jereckienė, t). 
Kazragienė, Juz. Bartušienė, 

M. Navickienė, M. Švencis- 
kienė.

Fed. 19 sk. ats. — P. Vai
cekauskas, K. Zeromskis, Al. 
.šrupša.

Blaivininkų kuopos ats. At- 
jroškienė, M. Noreikienė, R. 
•Gubistienė, M. Bartkuvienė.

M- Kol. Rem. 35 sk. aukojo

$5.00, ats. M. Užemeckienė, J. 
Valskis, M. Laurinskaitė, P. 
Valiulienė. .

Lietuvos Vyčių 36 kp. ats.
A. Kastėnas, V. Junokaitė, E. 
Masinnaitė, 11. Stankaitė, K. 
Lind-žiiutė.

Labd. Sųj. 8 kp. aukojo 
$5.00, ats. J. Klimas, J. Sa- 
maškienė, A. Gendrolius, J. 
Valskis, O. Kulikauskienė.

Gvard. pirmos Div. Šv. K. 
Karai, dr-ja aukojo $25.00, 
ats. Vin. Birgelis, B. Palionis,
B. Nenartonis. Pastaroji dr- 
ja užbaigė $100.00 mokėti 
kaipo auka.

Altorių Puošimo dr-ja au
kojo $5.00 ats. O. Kazlaus
kienė, A. Žolienienė, O. Gu
bistienė, M. Kliudienė, B. 
Gotautienė.

Nek. Pras. Šv. Mar. P. Mo
terų ir Mergaičių dr-ja auko
jo $5.00, ats. — P. Vaikutie- 
riė, V. Zarumskaitė, E. Cele- 
dienienė, B. Steponavičienė, 
O. Baranauskienė.

Viso dr-jų 11, ats. — 48, au- 
ųk $55.00.
į Šv. Kryžiaus par., Town of 
Lake. Šv. Kazimiero Karai, 
dr-ja aukojo $10.00, ats. W. 
Kraučiunas, J. Kazėnas, V. 
^alna. 1 f"

Moterų Sųj. 21 kp. aukojo 
$5.00, ats. O. Sudeikaitė, M.

Paukštienė, Joanna Šiaudvitie kuris buvo svarbus lietuvių rik VIII”, “Oskar II”, “Mel
ne, Elena Gedvilienė, Jad. 
Čepulienė.

(Bus daugiau)

METINĖ “DRAUGO” 
DOVANA.

Visi nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai Kalėdų metu gau
na po gerų visų pageidaujamų 
dovanų. Ta dovana yra tai 
puikus sieninis kalendorius.

pasauly ryšy su Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
500 metų mirties sukaktuvė
mis, tikrai šauniai ir patriotiš-

lig O-lav” ir ‘United States’.
Sekančiais metais Skandi

navų-Amerikos Linija planuo
ja pasiusti du ar tris savo

kai paminėtoms visame pašau- trans.atlantiškus garlaivius
ly, ir Skandinavų - Amerikos tiesioginiai j Klaipėdų, nes-
Linijai įvedus tiesioginį susi- kaitrį reguliarių reisų į Klai 
siekimų tarpe Amerikos ii Lie mažesniu laivu, ir įvai-
tuvos, kas neišdildomai bus 
paminėta Lietuvos istorijos la 
puošė, —• p. Juozas F. Smit- į 
rus, Skandinavų - Amerikos | 
Linijos Lietuvių Skyiriaus’

“Draugo” kalendorius yra ve<Jėjas, kuris per pastaruo
sius 7 metus nuolat stengėsi 
visais atžvilgiais populiarinti 
Klaipėdos Uostų ir vystyti tie 
sioginį transatlantiškų ryšį 
tarpe Amerikos ir Lietuvos, 
praneša, kad didelė pažanga

gražus kambario papuošalas.
Dviem spalvom atspauzdin- 
tas su pilnu paženklinimu ka
talikiškų, civiliškų ir tautinių 
švenčių, pagražintas dailiais 
paveikslais.

Kalendorius 1931 metams padaryta trans-atlantiškoje 
jau išsiuntinėjamas Dabar
jo galima gauti visose “Drau 
go” stotyse ir visur kur tik 

“Draugas” pardavinėjamas.

tarnyboje lietuviams 
viams šiais metais 
Skandinavų-Amerikos

ir
kelei- 

kad'
Linija

rios organizacijos, taipgi ir 
nesenai įkurtos organizacijos 
Lietuvos turizmui ugdyti ben
drai su Lietuvių Agentų Dr- 
ja, kreipėsi į Linijų ir vyksta 
derybos dėl surengimo specia
lių ekskursijų Lietuvon. Kai- 
kurios organizacijos jau ga- 
lutinaisusitarė ir oficialiai 
pranešimai bus paskelbti šia
me laikrašty.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Petras Petraitis, baritonas

Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEH- 
ODEON rekordus, kaina po '75c. vienas

Siunčiame ir į kitus miestus.
NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI

26105 Angelai gieda danguje,
Tyliąją naktį

26022 Sveikas Jėzau gimusls
Linksmą, giesmę mes užtrauksime Brooklyno MiSrus Kvartetas

26023 GUI Šiandieną
Atsiskubino Betlejun Brooklyno Mišrus Kvartetas

26106 Ar žinai kaip gerai, l’olka.
Mano tėvelis, Valcas. P. Sarpallaus Ork., dain. J. Sersevlčius

26107 Kralp, Polka
Džiaugsmo va'andos, Mazurka Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26054 Barbora
Kad nėra alaus 

26066 Gerkim, gerkim
Rai, rai, ratatai

26069 AS berniukas!
Susana

26049 Sveikas ligonis
Naujas žiuponas

26027 Bevaikis pas daktarą 
Sunaus logika

26070 Dzūkų kraštas 
Kudlius su kanklėmis

26088 Smuklei vainikėlis
Kur Nemunas ir Dauguva

88001 Mamytė
Naktis svajonėmis papuošta

26072 Uk vei
Senas bernas 

26080 Urėdas raifie
Godelis K. Kraučiunas

26004 Juokai, juokų rekordas
Pastorius • * Kauno Benas

26073 Saulelė raudona
AS bijau pasakyti

26039 Sėdžiu po Bingeliu
Nepagelbės mergužėlę gailios aSarėlis 

26035 StasyS
Plauke sau laivelis 

26047 Dzinguliukai
Prašome pasakyti 

26096 CJrybal
LeVendrėlls

26108 P’etbo vestuvės, komiška scena
Atliko Juozas Uktveris Ir Adelė Zavlstaltė

26040 Rigolctto
Neverk brangi A. Sodeika

26094 Oj, čia, čia.
Ganėm aveles

26044 -Margarita IS operos Faustas Julė Dvarljonaltė, soprano
Arija iŠ operos Samsonas ir Dailia Grigaitienė, soprano

K. J. Kriaučiūnas, tenoras 
Kriaučiūnas ir OliSauskas, duetas

I’etro Sarpaliaus Orkestrą 
Armonika, klarnetas ir pianas 

Duetas ant armonikų

Armonikų duetas

26077 Kam Šeriai žirgeli
18 rytų Salelės 

26.104 Bernelis Polka
Noros Polka 

26096 Lietuvaitė Polka
MoClutė, Valcas *

26089 ISleistuvių Polka
Seklyčioje, Polka '

26078 Panemunės Valcas
Plikas kaip tilvikas. T\VO Stcp 

26071 Gaidys, Polka
Klaipėdos Valcas 

26068 Karvelėli, Valcas
Kls.T n grybauti. Šokis 

26060 Lelija, Valcas .
Žvlrblėlis, Šokis 

26003 Kas bus, Polka
Šitas Šokis dcl visų, Polka

Armonika solo

Kariškas benas

Kauno Orkestrą

Šoklų orkestrą 

Kaimiečių benas
Aplankyk Budrlko Krautuves Prieš Kalėdas

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Habted St

' CHICAOO. 1LL..

*^BB Ak*

ANTANAS ^TAMOSAI SRAS

mirė gruodžio 11 d., 1 vai. po 
pietų, 1930 m., sulaukęs apie 
40 metų amžiaus, gimęs Teisių 
apskr., Iiytavos par., Užupių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterj Veronika, sūnų Petrą 
14 kn., 2 dukteris Oną 11 m., 
Bronislavą 8 m., 2 dėdės Sta
nislovą Ir Pallnarą ir dėdynas 
ūaltmierlus, 3 pusbrolius An
taną, PranciSkų ir Juozapą 
ftaltmierlus, puseserę Stanisla
vą Sagorskį ir gimines Ame-< 
riko j. Lietuvoj seną motinėlę 
ir gimines. Prigulėjo prie Illi
nois Liet. I’aš. Klubo.

KunaS , paSarv-otas 1 randasi 
3426 So. Auburn Avė.

Laidotuvės Jvyks seredoj, 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. iš ry
to iŠ namų į fiv. Jurgio par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
U ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Tamošaus
ko gfcninės, draugai ir pažįs
tami nuoSirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Hunus, Duktcrcs, 
Dėdės, Dėdynas, 'Pusbro
liai, Puscscrc Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graly. 
A. Masalskis, Bouievard 4139

MM

A. Y A.
IZIDORIUS (JAMES) 

OVERUNGAS
mirė gruod. 14, 1930 m. 21 
metų amžiaus. Gimęs Chica- 
go. III.

Paliko dideliame nuliudlme 
motiną Veroniką, 3 seseris 
Marijoną MlkSIs, Eleną ir Lu- 
clją, ftvogėr į Juozapą, 4 bro
lius Antaną, Kazimierą My
kolą Ir Vladislovą, 2 Svoger- 
kas Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3344 Ho. 
Union avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienyje, gruodžio 18. 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas 
Į Sv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j fiv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvės.

Nuliudę Motina, Hcscrys, 
Broliai, Avogcrkos Ir Giįonlnės. 
Laidotuvėms patarnauja gra

belius H. P. Mateika. Telcf. 
Yards 1188.

THE ROMAN HEALTH 
INSTITUTE

Jei tamsta brangini savo svel- 
■‘JUtą- tai ateik ir pasitark su mu

ito. Tas nieko jums nekainuos, 
teumatizrnas, neuritis, artritis, 
irnbago, skaudžios kojos ir kitos 

Ižsisenėjusios ligos gydomos su 
įagnetiSkais elektros trytmen- 
Lis po priežiūra M. D. gydytojo. 

risl elektros trytmentai $1.00.

: 162 N. STATE STREET
Room 1513 

Tel. Central 0729 
Patarnauja lietuvaitė nursė. 

•Reikale einame prie ligonio J na
mus.

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
v •» -i nnn tikrą specialistą, ne pas kokį nepa-pCl gabeno i’S viso apie 1,000 tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 

užsimokėti už “Drangą” už 'lietuvių keleivių į Lietuvą ir S"
1931 metus. Kam patogu mo-C Lietuvos, kas tikrai yra pa’po pilno isegzaminavimo. Jus su- 

. . , , . L . .... . , , taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
kestį atsiųskite tiesiai į ofisų, žymėtinas skaitliumi rekor-. hitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
o kam patogiau atsilyginti'^- Visikas keliavo šios Li -i fyHn;ok^u/adyX?lmroįli,n k°enks- 

patvre tikrai mingumų.
. * . .vl Mano Radio — Scopo — Itaggi.

puikų patarnavimų ir pnza:ĮX-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
ki-• i -i r- „ v ' siškas bakteriologiškas egzaininavi-tdejo teikti savo jiuosirdzių' mas kraujo atidengs man jusų tik.
I paramų Linijai tikslu palai- ras negeroves ir jeigu aš paimsiu 

i jus gydyti, tai jusų sveikata ir gy- 
SU Lietu-' vumas sugryš ums taip kaip buvo 

j pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
VOS UOStU. į vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner-

T. .. i -i - . |vų, širdies, reumatizmo, kirminų,Linija SUteike nepapiastų -Uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
parankumų ir patogumu, kad' Jelgu. turit ?okiąx, už8isenėJy8i*- isi- 
L c .7.1 kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
patenkinus lietuvius kelei-į pasidavė net gabiam šeimynos gy- 

. . ... ... . į dytojui, neatidėliokit neatėję pasvius, ir keliaujant i Klaipėdų į mane

per musų agentus, tai tų pa- inij°s laivais, 
darykite per juos.
Nuo “standų” musų laikraš
tį nuolatai perkantieji taip 
gi galės gauti musų kalenda 
rių.

Atskirai perkant “Draugo’ 
kalendorių kainuoja 25c.z

Naujai užsisakantieji “Dr
augų” taipgi gauna musų 
kalendorių.

SKANDINAVŲ - AMERIKOS 
LINIJA PLATINS LIET. 
TRAFIKĄ TIKTAI PER

KLAIPĖDĄ

Daugelis Įžymių Lietuvių Or
ganizacijų Ruošia Ekskursijas 
Bendradarbiaujant su Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Draugija

Baigiantis istoriškiems 1930 
metams ir keliavimo sezonui,

kyti nuolatinį ryšį

tiesioginiai arba per Kopen-1 
hagų išvengiama daug- forma
lumų ir kliūčių, kokias pap
rastai sutinka keleivis į Lietu 
vų ar iš Lietuvos Vykstąs ki
tais keliais. Daug stambių 
patobulinimų vis dar tebeda
roma neskaitant jau padaryti] 
žygių, kad ši Linija taptų pa
togiausia lietuviams kelei
vinis. Skandinavų — Ameri
kos Linija nutarusi nuolat pa
laikyti šių tarnybų šu savo 
populiariais laivais. “Frede-

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po piet

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. f iki d vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Kalėdos Netoli!
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.

'Draugas Pub. Co.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III.

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

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

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS

St
s$

St
s^

St
lt
ft
St

i
a
St
St

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 6950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartj 
127 North Dearborn St. 
Kctvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 8067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rin. 1431
CHICAGO, ILL 

Nuo 9:18 Iki B vai. vak.
Lecal Office: 1900 S. UNION AVB. 

Tel Roosevelt 8710 
▼ai. nuo 8 iki 9 vai. vak. 

(Ižeklrlant eeredos)

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 So. Ia Baile St., Room 1701 
Tel. Randolph 0381-0332 Vai.

Vakarais
8241 30. HALSTED 8TREET 

Tel. Victory 8582
MfMKNMH



4'

7

Antradienis, Cruod. 1G, 1930

GRABORIAI:

Telefonu Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Tanu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau-
ala. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS ."JET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
688 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

’Si.-*--•-■y.

DRAUGAS

C A G O J E D A K T A R A
S. M. SKUBĄS

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. LULEVICIUS 
G ra bortus Ir

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

3103 S. rfalsted 
St. Cbicago, III. 

Tel. Victory 1115

1. X ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46tb ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203 - 8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. KdplyČta dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Cinai 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

ATLAIDAI. prirašė E. Nausėdienę, P. 
Rimkų, O. Žalaginę, O. Švei- 
kauskienę ir J. Rinčių. Nu
tarta sušelpti A

Telefonae Groveblll S262

DR. A. G. RAKAUSKAS
ir , I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
pasnaus- 2433 W. MARQUETTE ROAD 

cienę užmokant keturių mė- Nuo , _ „ val ,yto Nu0 2 V&1 _ 
k ir 7 iki k vai. vakare.

Žmo- Į šio 9 d. pas p. Sekleckį 3351 ‘'•'■•domis nuo 9 — 12 vai. ryto.
Nedėliotais pagal sutarti

Bridgeport. — Pereitų sek
madienį Šv. Jurgio bažnyčioj 
prasidėjo Keturdešimtė ir 
šiandie vakare baigsis iškil- nėšių geso bilų. Nutarta sau- 
niingoinis pamaldomis,
nių lankosi gausiai. Buvo pa- Auburn avė. turėti knygų 
skelbta, kad pirmutinį pamok peržiūrėjimų ir smarkiai reng 
slų sakys garsus pamoksli- jtis prie Bunco palty, kuri į- 
ninkas. Taigi ir buvo laukta1 į vyks vas. 8, 1931 Lietuvių Au
to pamokslininko. Sekmadie- ditorijoj. Iš šv. Petronėlės dr-
nj po sumos ir įlipo į sakyk
lų daugeliui nežinomas pa
mokslininkas. Didžiulė minia

jos atsilankė atstovė p-nia A. j 

Dambrauskienė. Valdyba liko 
ta pati, tik į vice-pirminin- i

buvo giliai sujudinta įspudin- Įkus dairnkta p-nia Dambraus-! 
gu pamokslu. Po visam žino-Įkienė, kasos globėju p. Ga-į
,nės godžiai teiravosi kas čia 
do naujas pamokslininkas. 
Žinantieji dalijosi žiniomis a- 
pie iškalbingų pamokslininkų. 
Aiškino, kad tai vienas žy
miausių Amerikos lietuvių 
kunigų veikėjų, buvusis Wor- 
cesterio klebonas kun. J. J. 
Jakaitis, uolus blaivybės a- 
paštalas, dabar įstojęs į tėvų 
marijonų kongregacijų.

ruckais.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 

Tel. Canal 2338
St.

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. 
Nedėlloj pagal susitarimą

EZERSKIę *4 - . ■
LIETUVIS GRABORIUB

Ofisas
1603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Ofleo Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Vaja Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Va!.: nuo 8:30 iki 9:80 vak.

Ofiso Tel. Victory 6687
Of. ir Re*. Tel. Hemiock 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo. 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. A*ntro Of. Vai.; Nuo 1-6 po 
plet. Utarn. ir SubaL Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ten buvęs, ! Rez. Tel. Mldway 5512

Telefonas Boulevard 1939

Dp. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III

Tel. Canal 6764

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS,

CHIRURGA8

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomls ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofiso Tet Victory 8898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
DR. R. G. CUPLER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas 8treet

Išaiškinti kų reiškia surpri-! Telef- wumette 195 arba 
. , I Canai 1718

zas ne visuomet galima ypa- 2 lkl 4 p p Panedėiiai.
tingai kad surprizų yra ke- j i’’ Ketvergais vakare

leriopų rūšių. “Surpraiz pa-:-----------------------------------------
rėš”, kaip prof. Kampininkas A. L. DAVIDONIS, M. D.
jas vadina, yra mums gerai, 1d J ° 4910 SO. MICHIGAN AVENUE

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

VISŲ LAUKIA SURPRIZAS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7 8 vak 
NedėllomU ir šventadieniais 19-11

Tel. Lafayette 5793

žinomos. Tam kurio garbei, ar i 
negarbei, tokia “parė” yra ■ 
surengta turi nuduoti jog jis ' 
visai tokio dalyko nesitikėjo, 
ir pirmu syk sužinojo apie jarv^, 

gentas į graboriaus Mažeikos tai kada, po ilgo pasivaikš- ‘ a'' ' ' 
koplyčių, kur buvo karonerio čiojimo, sugrįžo į namus ir , 
ištyrimas. rado namus pilnus svečių ir i

stalus apkrautus keptoms višj

Staiga mirė.

Sekmadienio ryte rastas ne
gyvas “Džimis” Overlingas, 
jaunas lietuvis. Buvo atga-

Labdarių veikimas.

Labdaringosios Sąjungos O 
kuopos susirinkimas pereitų

toms.

sekmadienį. Veikėjui J. Dim- 
šai pasidarbavus kuopa pa

didėjo penkiais nariais

Tamsta, skaitytojau, taip 
laukia vienas surprizas, kuris 
įvyks lygiai 15 min. po 8, 

jįs gruodžio 21 d. vakarų, Lietu
vių Auditorij’oj, kada L. Vy
čių Chicagos Apskritys vai-! 
dins “Tūkstantis ir Vienas i• v. i
Margumynų”. Jau Tamsta ži-'
nai ? Visiškai ne. Tamsta ži-|
nai tik kad tų vakarų bus.
gražus vaidinimas virš de-,
sėtko scenų iš Lietuvos isto-!
rijos, kad ten bus linksmų •» *
dainų, šokių^-geros muzikos. 
Bet Tamsta surprizo nežinai 
nors jis tavęs laukia. Norėtu
me pasakyti bet tada nebus 

njokio surprizo. Vytuks.

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

SKYRfUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Tel. Boulevard 32013201 Auburn Avenue

PRANCIŠKUS
MORKŪNAS

mirė gruod. 15, 1930 m. 5:30 
vai. ryto 15 metų ir 8 mėn. 
amžiaus. A. a. Pranciškus gi
mė Chicago, 111. Aušros Vartų 
par.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Magdaleną, patėvį Pe
trą Rimkų, 3 seseris: Stefani
ją, Eleną ir Julijoną, dėdės 
Juozapą Sinkevičių ir Povilą 
Šukį, tetą Grasildą Bukauskie
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2132 W. 
23 PI. Laidotuvės Įvyks ketver
ge, gruodžio 18. Iš narnų 8 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartif 
par. bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po palnaldų bus nulydšl 
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .draugus Ir pažjstamuš 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Seserys Ir Giminės. 

I^vldofuvėins patarnauja grab. 
Butkus Undcrtaklng Co. Canal

Juk surprizo reikia! 
tylėti reikia.

Vytukas.

; — Tamsiausias pasauly mie
stas, savo apsišvietimu yra 
Telieran (Persijos sostinė),

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’*‘ 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marųuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet 
Tel. Prospect. 19 30

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6C41 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 19 30. Nedėllomis tik pagal su
tartį.

DR. A. J. JAVOS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califorųia Avė.
Nedėlioję pagal sutartj.

ten 82,17 nuošimčių nemoka 
skaityti ir rašyti.

i' JJJegnasfi-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

OFISAI:
4901 — 14 St. 29J4 AVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 

-» i j ’ •< p ■ - » į

DR, S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Map)ewodd 
Avenue Tel. Rcpublic 7868

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

DR. S. A.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomls
Susitarus

Tel. Hemiock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 662 2 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

ffnt’Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. f. Z. 2MAT0RIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki' 3 po pietą 

6 iki 8:30 vakare

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys
tę ir tolimą regystę.

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

Spcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėldiomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur
Kreivos akys atitaisomos į trumpą 

laiką su nauju išradimu.

4712 S. AHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENIISTAI

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliotais: nuo 10 iki 12. 

Phone Canal SBia

T. A. D.

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
sale Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

DR, MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VE. 
Tel. Yards 0994

Boulevard 7589
Rez. Hemiock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Rezidencijos Tel. Plas* 32M
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dlene

Saugokis holdupų, nes 
dabar yra labai pavo.iin-

užpuls. šaltis žiemos lai 
ke yra taipgi kaip koks 
holduperts Ir pavojingas. 
Jisai paguldo 1 lovą ir j 
grabą.

T. A. D. vaistas grei
čiaus prašalins šaltį ir 
gripą.

Dabar yra nupigintas, 
reikalaukit savo aptieko- 
se arba

3133 S. Halsted St., Chicago
Tel. Caluiuet 4479

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki I 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero. III.
Viršuj National Tea Store 

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai 
vakar* Ned. eual tarus

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 80. HALSTED 8TŪEET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų Ir 6 iki 8 yal. vakare
Res. 3201 S. WALLACE 8TREE3T

Tel. \Ventworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8lDl

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

______ u »



6

C H I C A G O J E
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 20 

KUOPOS.

Brighton Park. — Moterų 
Sąjungos 20 kuopos įvyko 
susirinkimas gruodžio 7 d. 
Atsilankė visos narės. Pirm. 
Nevulytė atidarė sus-mų, Dv. 
vadas kun. Vaitukaitis at
kalbėjo maldų.

Nutarimai perskaityti ir 
vien balsiai priimti. Įstojo 
dvi naujos narės: M. Šrup- 
šienė ir p-lė L. Vaičekauskai
tė. * ; ! *

Pirmiausia p. Statkienė pra 
nešė apie veikalų, kuris bus 
statomas scenoj tuojau po 
Naujų Metų parapijos nau
dai. Kviesta visos prigelbėti, 
kaip bus pranešta diena, par

davinėjant tikietus.
Įvykusi “buneo party”. 

lapkr. 21 d., davė pelno kuo
pai. Komisijoj buvo L. Rač
kauskienė, P. Vaičikauskienė 
ir Pikčiunienė. Jai išreikšta 
patlėka, taipgi ir visoms 
toms, kurios kuo nors prisi
dėjo dėl vakaro, pasisekimo.

Pranešimų iš Apskr. veiki
mo darė P. Vaicekauskiene 
Priimtas.

Valdybon išrinkta: Dvasios 
vadas kun. P. Vaitukaitis, 
pirm. — Ona NeVulytė, vice- 
pirm. — P. Šatienė, prot. rašt. 
— Panavienė, fin. rašt. — E. 
Statkienė. Visos iš praeitų 
metų vėl išrinktos. Atsisakius 
P. Vaicekauskienei iš iždinin
kės pareigų, kuri per tris

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

r* 
iii

(•y r.is3

Nauji Victor rekordai gaunami BUDRIKO krautuvėje, 
kaina po 75c kiekvienas. Siunčiame j kitus miestus.

• NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI

V-14029 Užgavenios
Linominis........................................................... J. žiūronas Ir grupė
Reginos polka.

Aukso žuvytė, polka .......................... Victor Lietuvių orkestrą
Ant tėvelio dvaro
Sugryžimas ........................ ................ šv. Marijos lietuvių choras
Motulė mano
Pirmyn j kovų....................................šv. Marijos Lietuvių choras
AnykSėių merginos .................................... F. Jotiko orkestrą
Smagi kumutė, polka ......................................... Vitkof orkestrą
Veseltja polka ............................... Chicagos veselių orkestrt
Pasikalbėjimas, polka Chlcagos veselijų orkestrą Ir J. Žuronas
Linksmi draugai, polka..................................................... Armonika
Gero ūpo polka...............................     Armonika
laimė, polka................................................................. Stygų orkestrą
Džiaugsmingas......................................................  Orkestrą
šok mergytė, polka .................................................. Padaužų grupė
Mandruolių polka .................................................. Jonas Padauža
OI greičiau, greičiau
Tolima laimė vilioja ......................................... Jonas Butėnas
Salio Sullnėlis
Ant kalnelio po kalnelio .... A. Vinckevlčlus Ir J. Nameko 
Rožės mazurka
Seredžių polka.............................................. Machanojaus orkestre
Vestuvės, polka
Mylimasis polka............................................................ Kozel orkestre
Jau saulutė leidžiasi 
Vaikščiojau po girelę
švento Jono vakarėlis ......................................... PetrAs Petraitis
Oaspadinę valdo bernas '
Davatkėlė po sodnelį
Giesmė apie šv. Marijų Magdalenų ................. J. Vaičkus
Dolpelis mandrapypkis, Dalis I Ir II...................... J. Vaičkus
Knygnešio daina

78827
78079

78403

80037

80897

80525

Piršlio daina ...............<........... ........................................ J. Vaičkus
Kaitink šviesi saulutė
Vai, močiute mano ....................................................... J. Kudirka
Barboros valcas
Mariutė, polka ......................................... A. Lubucklo orkestre
Paukščių daina
Kad jojau per girelę ............ A. Venckevičlus ir V. Daukša
Vai, Jonukas jaunasis
Karklyno žvirblelis ....................................................... V. Daukša

Ant Victor rekordų Jus gausite viso pasaulio muzikų, kuo
met tik norite ir kada tik norite.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

t I

DRAUGAS Antradienis, Gruod. 1 G, 1930

metus veikė, jos vieton išrink 
ta Džimdienė.

Iždo Globėjos liko tos pa
čios Kelpšienė ir Baršienė. 
Korespondentė išrinkta nauja 
narė L. Vaičekauskaitė.

Kun. P. Vaitukaitis visoms 
palinkėjo gero pasisekime 
kuopos darbuotėje, kad visos 
iš vien dirbtų ir ragintų ki
tas prisirašyti prie Mot. Sųj. 
20 kuopos.

Jis taip pat žadėjo raginti 
moteris prisirašyti. Rankų 
plojimu padėkota kun. Vaitu
kaičiui už prakalbų.

Sus-mas baigtos malda.
Koresp.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pirmadienio rytų Cook 
County ligoninėje mirė a. a. 
Pranciškus Markūnas, 2132 
W. 23 PI. vienas iš 19 ber
naičių baigusiųjų Aušros Var
tų mokyklų 1929 metais po 
suvėlintos sunkios operacijos 
15 metų amžiaus. Jisai buvo

Vartų mokyklų, kad jie pra- i Aržuolas, J. Maženis, V. Ku
tintųsi j savųjų draugi] tar- marauskas ir K. Ručis. 

blaivybėspų nešti blaivybės kilnius 
obalsius. Blaivininkai nutarė 
“in eorpore” dalyvauti nau
jų 1931 metų sutiktuvių va
kare busiančiame Aušros Var
tų .svetainėje.

X Aušros Vartų parapijos 
naudai namuose kolektos au
kojo: $10.00 A. Šturmas; po 
$5.00: F. Siminas, P. Sinevi- 
čia, V. Neffas, J. Povylaus- 
kis, J. Žilinskas ir M. Stan- 
kelis; po $3.00: A. Šemežis, 
J. Makauskas ir P. Kalnis; po 
$2.00: M. Bitinas, J. Dobro- 
valskis, K- Marozas, A. Ka
minskas, J. Kavarskis, Ig. 
Dačiolas, J. Statkus, K. Šid
lauskas, K. Bergienė, A. Za- 
latoriufe, S. Budaiitis, M. Pap
lauskas, M. Meldažis, J. Kal- 
fortai; po $1.00: G. Steszak, J. 
Grigonis, J. Beržanskis, J. 
Ragainis, J. Balsevičia, J. 
Markevičiau S. Šimulis, J. 
Masalskis, S. Butkis, M. Drum 
stas, A. Želnis, J. Marozas,

MISIJOS PRASIDĖJO

North Side.
d. sekmadieny, 7:30 vai. vak. 
šv. Mykolo par. bažnyčioj 
prasidėjo misijos. Žmonė3 
skaitlingai jas lanko. Tėvas 
Augustinas Dirvelė, O. F. M., 
Pranciškonas, sako gražius 
ir pamokinančius pamokslus. 
Yra vilties, kad tie pamokini
mai atneš gausių dvasinių 
vaisių. i i f‘

Raporteris. '

RUOŠIA JVESTI CIV. 
MĘTRIKACIJĄ

Žydų spauda rašo, kad vi
daus reikalų ministerija jau 

Gruodžio 14 (paruošė civilinės metrikacijos 
įstatymo projektą. Projektas 
perduotas svarstyti valstybės 
tarybai. Priėmus tų įstatymų, 
vedybų, gimimų-mirinrų ir pa

našūs aktai turės būti sudaro
mi atitinkamoj valstybės įstai-4
goj būtinai, o prie bažnyčių—
laisvu piliečių noru. R.

ŠVIEŽIENOS Iš LIETUVOS

ŽINiy-ŽINELĖS
X P-nios M. Vaičiūnienės' 

pagerbimo puotai, įvykusi sek 
madienyje, šv. Antano par. 
salėj, šauniai pavyko. Žmo
nės nesutilpo į salę. Progra
mas buvo gražus. P-ni Vaičiū
nienė aipdovanota gėlėmis ir 
kitokiomis dovanomis.

“Draugo ” ad m i n i st rac i ja i 
atsiuntė iš Lietuvps Maisto 
B-Vė įvairių mėsiški] daiktų 
— palengvicų, dešrų, lašiniu- 
kų ir tt. iii1!

Taipgi gauta Rūtos Saldai
nių.

Visos tos gėrybės tinka Ka
lėdų šventei.

Nebrangiomis kainomis 
kviečiame tų gardumynų iš 
Lietuvos įsigyti. Kreiptis ad
resu. ! '

2334 So. Oakley Avė.

vienas iš dievočiausių savo M. Valaitis, J. Lesauskas, P. 
draugi], kurie ir mokyklų Žebrauskas, A. Sirtautas, J. 
baigiu laikosi prie katalikų. Puodžiūnas, J. Palionis, J. 
jaunimo organizacijos ir mė- Masiliūnas, J. Feravičia, J. 
nešinės Šv. Komunijos para- Gasparka, J. Bubinas, J. Kul- 
pijos brolijos. ‘bis, A. Taratntienė, M. Val-

X Šiandien vakare Aušros lace, J. Mickevičius, K. Bud- 
Vartų mokykloje parapijos ris, J. Žurkauskas, Dambraus- 
komitetų susirinkimas 8 va-Į kas ir A. Seniais; $1.50 J. 
landų 7 kambaryje. ‘.Stumbris, po 50c.: M. Laucie-

X Šiandien vakare Moterų? nė, J. Budžas, P. Gudas, J. 
55 kp. priešmetinis Į iJ....... ........ . — - -----Sąjungos 

susirinkimas.
X Aušros Vartų blaivinin

kų priešmetinis susirinkimas 
buvo 14 gruodžio ir susitarė 
ateinančiuose metuose suda- 
ryti veikiančių VtUdybų ‘ iš 
jaunuolių baigusiųjų Aušros

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry &

Radio). - r
» a. 4

,,’>Į Užlaikau visokių 
Auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir t. t.

J Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas REMLOCK 8380

PENTUOIAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7120 So. Rockwell Street
Telef- Republia 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

. M. ŽIŽAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius Darnus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BS84

Wm. J. Kareiva
, Savininkas 

Bei geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4444 80. PAULINA STREET 
TsL Boulevard 188*

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Phone Republlc 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojime, dekoruojame Ir 

Ifipoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
AGENTŪRA AMERIKOJ

Kas nori važiuoti Lietu
von ar atsitraukti giminių 
iš Lietuvos, tai kreipkitės 
į mus.

Mes atstovaujame visas 
linijas ir esame bonsuoti a- 
gentai.

Siunčiame pinigus į visas 
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.

Apdraudžiame nuo ugnies 
ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus.

Registruotas Notaras

P. P. BALTUTIS & 00.
3327 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Telefonas Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & 00.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUIj. 0811 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečlus Ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmalnom Ir lnšlurl-

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Plrkfcno 
bei Pardavimo Notariallškus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKT^ DARBĄ.

LIETUVIŠKA DUONA
NAUJU BUDU KEPAMA

Suraikyta ir suvyniota vai
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 ' nesučiupinėjama 
ir nedžiusta. Reikalaukite 
visose valgomųjų daiktų 
krautuvėse. Bus nurodyta, 
kaip užlaikyti kad nedžiū
tų.

Krautuvninkai arba ats
kiros šeimynos, norėdami 
duoti orderius kreipkitės;

MAROZAS BAKESHOP
4332 S. CALIFORNIA AV. 

Tel. Lafayette 1515

MES
Budavojam nanjas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi

AUTOMOBILIAI muro darbus> iS medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 

[medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne-DE SOTO IR PLYMOUTH

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 8. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Telef. Republlc 6898

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Republlc 5649

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE

ANTON LUBERT
MAIjIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Mallavojame, Dekoruojame ir 
Popieruojame

RR37 So. Nordlca Avė., Chicago

$844.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšlee au
tomobilius ui lemų kalnų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų ui labai mažų kalnų.

BRIOHTON MOTOR SALES
INC.

J.

Tel. Lafayette 8668 Ofisas Ir Rea 
Ir 8884 4101 8. Mosart 8L

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAt 
Real Estate Ir visokia apdreuda 

Notary Publio 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

TeletoMS Lafayette 4444
3903 Archer Aveniu

JOHN PAKEL & GO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų įvairių Kalėdoms 

dovanų vaikams ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimų peilių, dlšių 
Ir tt, Užlaikom Hardware, painto, 
stiklų ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockvvell Str.

Telefonas Lafayette 4488

ISRENDAVIMUI

Kur Nakvynę Gaut? 
Per naktį—savaitę—mėnesį 
NAUJAM, REMONTUOTAM

Lietuvos Hotelyj
Pigiausia - geriausia - patogiausia

KAMBARIAI
Šviesūs — Šilti

1606—1608 So. Halsted St.
Phone Roosevelt 2725

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Parsiduoda 5 kamb. fornišiuotas 

fintas. Pigiai. Ir skyrium. 1016 Le- 
larid Ava Schultz.

Parsiduoda šiušių taisymo Šapa. 
5814H W. Grand Avė.

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2824 So LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvių lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlc 1681

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugeli metų. 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

3818 80. OAKLEY AVĖ.
Talef. Canal 8614

Parsiduoda šildytuvas. Pigiai. 1522 
N. Avers avė.

šildytuvas, klet. anglimis kūrina
mas, nikeliu nutrimuotas, 5230 A- 
berdeen St.

GREITAS PARDAVIMAS.
Parsiduoda grocernė, senai 

išdirbtas geroj vietoj biznis. 
Parduosime pigiai.

6239 So. Racine

REAL ESTATE
RIVER8IDE

Pigiai 7 kamb. namas tuoj per
kant. 300 Maplewood Rd. Rlverside, 
III.

Priverstas parduot % akerlo, 1 
bl. nuo strytk. cash ar išmokesčiais. 
8800. Fleming. 2640 W. 42 St. Tel. 
Virginia 2166.

Geso stotis, 5 metų llstas, pigi ren- 
da, $600 pakaks. Tel. Lyons 7120. 
arba Euclid 3878-R.

^fii ihihwicz<s(g- ’

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083




