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ITALIJOJ PANAIKINTA TAUTINĖ 
ROMOS UŽĖMIMO ŠVENTĖ

KAS METAI BUS MINIMAS LATERANO 
SUTARTIES PASIRAŠYMAS '

ROMA, gr. 17. — Tomis 
dienomis Italijos parlamentas 
išsprendė panaikinti Italijoj 
kas metai minėtą rugsėjo 20 
d. tautinę šventę. Toje dieno
je buvo minimos sukaktuvės, 
kaip kitados italų kariuomenė 
atėmusi iš popiežių valdymo 
Romos miestų. Vietoje šios 
šventės bus minima vasario 
11 diena, kada pasirašyta La- 
terano sutartis, kuriųja einar

nimų. Jis sakė, kad gali būt 
Įvesta nauja, bet turi būt pa
likta ir sena šventė.

Ministeris pirmininkas Mu- 
ssolini atsakė, kad ta šventė 
neatatinka idealizmui. Kita
dos ji buvo minima dideliu 
pradžiugimu. Gi pastaraisiais 
laikais jų minėdavo tik vieni 
masonai. Fašizmas yra prie
šingas tos rūšies minėjimams.

Kas kita yra vasario 11-oji

V

nt Italija susitaikė su Šven- ! diena. Tų dienų Šventasis So-
tuoju Sostu.

Svarstymų metu parlamen
te atstovas fašistas Garibaldi 
vienų-vienas stovėjo prieš tos

stas oficialiai Romų pripaži
no Italijos savastimi.

Po to nei vienas parlame
nto atstovų neatsiliepė už ru-

JŪREIVINES MOKYKLOS LAIVAS VAKARUOSE
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Atvaizduojamas State of Californią laivas, kurs plaukia Panamos perkasu. Šis lai
svas pakeistas jūreivine mokykla. Bus lavinami busimieji viršaičiai prekybos laivynui.
Mokykloje yra pradžios kolegijos kursas.------- --------------------------------------- ----- --------------- -------------- -

rugsėjo 20 d. šventės panaiki-1 gsėjo 20 d. šventės palaikymų.
---- ■ ■ ■ '■ 1 ------------------------ « -      

Ispanijos Valdžia Praneša,
Kad Revoliucija Nuznybta

ČEKŲ MINISTERIS BENES APIE 
NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJĄ

18-ASIS PRIEDAS YRĄ 
NETEISĖTAS

NEPAVYKUSI REVOLIU
CIJA ISPANIJOJ

CHIČAGOJE

MOKESČIŲ KLAUSIMU 
TRIUKŠMAS

NEPAVYKO BANKOS 

PLĖŠIKAMS

CLINTON, Ind., gr. 18.

VILNIUJE GUDAI PAGERBĖ VYTAUTO 
DIDŽIOJO ATMINTĮ

VILNIAUS ŽINIOS

— Vilniaus gudų gimnazija 
—mokytojai ir mokiniai atne
šė į šv. Mikalojaus bažnyčių 

j vainikų ir padėjo prie Vytau
to Didžiojo paminklo. Vainiko 
kaspine parašas: “Vytautui 

' Didžiajam gudų lietuvių val- 
1 stybės galybės kūrėjui. Nuo 
Vilniaus gudų gimnazijos.’’

IŠRAŠINĖJA Iš VOKffifl- 
JOS AGENTUS

Vienos knygų firmos Kaune 
įgaliotinis vaikščiojo po įstai- 
gas vokiečių kalba siūlydamas 
užsisakyti vokiškų knygų. Pa
klaustas, kodėl, nekalba liefZt 
viškai, atsakė, kad jisai tik ka
linta diena pakviestas iš 1 
kietijos, be to Lietuvoje vįgi

-“Vilniaus Rytojus” pra. Į susikalbama vokiškai.
■neša, kart Lietuvių Mokslo Ue‘uvhJ ka,ba "įtinai reifefc 
Draugijos naujai išrinkta vai- n6a*
dyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirmininkas—p. Šikš-

Kaip ilgai dar visoki pęi 
jūnai tyčiosis iš mūsų kt

nys, vicepirmininkai-p. Untu- ir Jiems mŪ8* istai^ d1g 

lis ir dr. Šlapelis, knygininkas ’ a^aros •
—p. Karazija, iždininkas dr.
Alseika, sekretorius—p. Mati- 
jošaitis ir narys be pareigi}— 
p. Juškevičius.

— Mirė lietuviškos Vydiškių 
parapijos klebonas, kun. J.

VOLDEMĄRAS SKUN- 
I DŽIASI

NFAVARK, N. J. gr. 17. — 
Federalinis teisėjas AVilliam 

Clark išsprendė, kad 18-asis 
jkonstitucjos priedas, kuriuomi 
j remiantis Įvesta prohibicija, 
I yra neteisėtas ir todėl nepildy- 
, tmas.

Teigėjas pripažino, kad 18- 
asai priedas neteisėtai prave-

BiENES APIE NUSIGINK- Stas. ■ 10-asis konstitucijos 
LAVIMO KONFERENCIJĄ -priedas nurodo, kad jei žmo-

-------------- i nių valdžia perduodama cen-
MADRIDAS, gr. 18. — Is- VIENNA, Austrija, gr. 18.' tralinei valdžiai, tas turi pa-

panijos karalius vakar atviro----- Čekoslovakijos užsienių eiti iš pačių žmonių iniciaty-
je karietoje važiavo Madrido ministeris Benes pareiškė, kad V0S) f. y. kiekviena valstybė 
gatvėmis iš rūmų į Šv. Pran- nusiginklavimo konferencija turi šaukti konstitucinę kon- 
ciškaus bažnyčių, kur Įvyko būsiųs didelis Europoje įvy- vencijų (suvažiavimų). Tuo 
iškilmingos pamaldos Ameri-'kis. tarpu 18-ųjį priedų pripažino

Jis mano, kad konferencija atskiros legislatūros (valsty- 
įvyks 1932 metais pavasarį m. įstatymų leidimo rūmai). 
Geneva. Mažiausia 60 valsty
bių turės atstovus, gi šių bū
siu apie 5/XX).

kos patrioto Simono Boliva
ro atminties paminėjimui. Tas 
reiškia, kad kilusi revoliucija
nustelbta.

Valdžios pranešimais, areš
tuota daug revoliucionierių 
vadų. Tarp tų yra ir Alcala 
Zamora, kurs buvo paskelbtas 
Ispanijos “respublikos” pre
zidentu. 1

Visoj šaly karo padėtis. 
Kai-kuriuose miestuose darbi
ninkų streikai nenutraukiami.

Čia atvyko iš Morokos is
panų legiono batalionas. Sa
koma,'tai ištikimiausioji sos
tui kariuomenės dalis. Šis ba
talionas saugos karaliaus rū
mus. |

ITALIJOS LAKŪNAI I 
P. AMERIKĄ

z’ ROMA, gr. 18. — Keliolika 
parinktiniausių italų lakūnų 
generolo Balbo vadovybėje va
kar keturiolika orlaivių išskri
do į Afriką. Iš tenai skris į 
P. Ameriką — Rio de Janeiro.

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIU

ŠVENTOJO TĖVO AUDI
ENCIJOJ KARININKAI

ROMA, gr. 16. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI audienei- 
jon priėmė italų kariuomenės 
du generolu ir 29 pulkininkų, 
kurie čia atvyko į kariškas 
iškilmes.

PRIEŠKALĖDINE BOLŠE
VIKŲ PROPAGANDA

RYGA, gr. 18. — Visoj Ru
sijoj bolševikai veda propa
gandą, atkreiptą prieš Kalėdų 
šventės minėjimą. Visoj šaly 
uždrausta parduoti eglaites ir 
visokius vaikams žaislus.

Be to, iškelta propaganda 
uždrausti gaminti ir parduo
ti vedybų žiedus. Girdi, tai 

i buržujų liekana.

MADRIDAS, Ispanija, gr. 
18. — Ties Cuadros keleivinis 
traukinis susidaužė su prekių 
traukiniu. Žuvo 10 asmenų.

POINCARE SVEIKESNIS
PARYŽIUS, gr. 17. — Šia

ndie pranešta, kad pavojingai 
sergąs buvusia ministeris pi
rmininkas R. Poincare šiandie 
esąs sveikesnis.

i Tuo svarbiu reikalu teis
man kreipėsi įžymiųjų advo
katų kuopa.

Šiuo klausiniu bus apeliuo
jama* ir visas reikalas paklius 
Į vyriausiąjį šalies Teismą, 
kurio išsprendimas bus galu
tinas.

PUSĖ MILIONO DOLERIŲ 
BEDARBIŲ PAGELBAI

NEW YORK, gr. 17. — Be
darbių pagelbai čiai renkamas 
8 milionų dolerių fondas. Ro- 
ckefellerio Fundacija fondui 
paskyrė 500,(XX) dolerių.

GUATEMALOJ SUKILIMAI

MEXIC0 CITY, gr. 17. — 
Per radio iš Guatemala City 
praneša, kad tenai yra gink
luoti sukilimai. Kovojama mie
sto gatvėse. .

UŽDARYTA DAUGIAU 
BANKŲ

CHARLOTTE, N. C., gr. 
18. — Daugiau 11 bankų už
daryta North Carolina vals
tybėje.

Cook apskrities ir Chicago 
miesto politikierių tarpe su
keltas baiam^ triukšmas, kada 
‘Tboard oFreview” paskelbė' 

mokesčių mažinimą. Kai-kurie 
jų reiškia abejonės, ar ta ko
misija (boardas) turi teisės 
reikalauti perkainuoti žemę. 
Kiti pareiškia, kad jei viena 
priemone bus galima mokes
čius mažinti, bus rasta kita — 
mokesčius didinti. Dar kiti 

grąsina kreiptis Į valstybės 
įstatymų leidimo rūmus ir 
reikalauti visai panaikinti sa
komų komisijų.

Penki plėšikai apiplėšė vietos Paplauskas. Velionis buvo ge- 
bankų. Pagrobė apie 13,00C 
dolerių ir nudūmė automobi

Laikraščiai buvo pranešę, 
kad p. Voldemarų Plateliuose 
norėjo aplankyti du dviratinio 
nkai, kurie atvežę jam kažii 

laiš-banką. Pagrobė apie 13,000 ras |ietuvi8j platino lietuvis- kokio plungiškio ra'SyU

■ liu Taoiaus imta iuoa vytis k,i k»- Dviratininkus
Jiu. įuojaus imta juos vy tis. |uvl£kas organizacijas.
Per radio pranešta aplinki-j
nių miestelių pblfcijaL W jie * šrnraįs dinomis ViĮntom- -firileidusi bė jų , Suuos 'to 

bėgo. Keturis kartus automo- lietuvhl studentų sųjunga iš-[tis. Tuo Voldemaras paū 
bilius keitė. Pagaliau pasislė-. r’n^° savo itaujų valdybų. Į jų
pė vienam ūky, Sidell, III. pateko p.p. Martinėnas, Mika- 

laitė, Umbrasas, Latvys ir 
Tenai jie užklupti. Du svei- ,Kraužlys. Šiais mokslo metais 

ku suimta, vienas pašautas, gi lS^jungOj yra 74 lietuviai stu- 
kitu du pačiu nusižudė. At- rĮen,taį * “R ”
gauti pagrobti bankos pinigai. _____________
Vienas šerifo asistentas 
vojingai pašautas. Paskiau jis 
mirė.

Pa- ORGANIZUOJA KAPITALĄ 
LIETUVOS LAIVYNUI

ėmusi ir prie Voldemaro

tino ir pasiuntė vidaus 
lų ministerijai skundų telegrr 
ma aiškindamas, kad jis, nors 
ir laikomas neištikimu, tf 
nesųs krim. nusikaltėlis, kūi 
riam būti} uždrausta priimt 
svečius ir gauti laiškus. “R.1

LIGOS KAUNE PLEČI

Kaltinamas puola policiją

Kriminaliniam teisme eina

NEDUODA REIKALAUJA
MŲ PRANEŠIMŲ

Kauno miesto valdyboj įi 
gistruota naujų susirgimų

WASHINGTON, gr. 18. — 
byla jaunuoliui R. Hegovic iš 1 Senatas reiškė noro, kad pre- 
Cicero. Jis kaltinamas vienos zidentas Hoover senatoriams

Lietuvos laivvnui organizuo!• I
' ti mano sudaryti atskirų akci
nę bendrovę su kapitalais, kn- Gso 28, iš jų vidurių šil 
rių 51 proc. įdėtų vyriausybė, >12, Skarlatina 11, difteritu, 
o kitus'— ekonominės organi-' įkųstų įtariamų pasiutime į 
zacijos. Perkami laivai turėtų2, dezinfekbijų butus

moteriškės nužudyme Bervvy- 
n’e praeitų rudenį. Policija

turi jo išpažinimų.
Jaunuolis išsižada to išpa

žinimo. Teisme pareiškė, kad 
policija tai visa prievarta 
(brutaliai) iš jo išgavusi, kad 
tuo būdu pasižymėti.

Automobilių aukos
Šįmet ligi gruodžio 17 d. 

Cook apskrity nuo automobi
lių žuvo 1,069 žmonės.

Sunkiai einasi fondo 
sukėlimas

Penkių milionų dolerių fo
ndo sudarymas palengva kila. 
Kai-kurių pramonių šakos nu
skirtas joms dalis vos pradė
jo mokėti.

NUŠOVĖ ŪKININKĄ 
IR SŪNŲ

ROBINSON, Ilk, gr. 18. — 
Ūkininkas R. Hargis, 35 m., 
susibaręs su ūkininku Miller, 
50 m., už šieną, nušovė šį pa
starąjį ir jo sūnų, 22 m.

įduotų nedarbo komiteto pi
rmininko pulk. Woods jam pa
tiektus pranešimus ;(repor- 
tus) apie nedarbu.

Prezidentas atsakė, kad to 
negalįs atlikti. Nes tie prane
šimai yra kaipir slapti.

PAGROBĖ 50,000 DO
LERIŲ

PITTSBURGH, Pa., gr. 18. 
— Trys plėšikai apiplėšė Ma- 
nchester Savings bankų. Pa
liego su 50,000 dolerių.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
BRITANIJOJ

LONDONAS, gr. 18. — Bri
tanijoj bedarbių skaičius eina 
didyn. Gruodžio 8 d. oficialiai 
buvo 2,306,962 bedarbiu.

GIRTŲ BĖDOS

Joniškio valsčiaus, Meironių 
kaimo gyventojas Juozas Va- 
liutis, gerokai Įsigėręs, naktį 
grįžo namo, bet pakeliui įkri
to Į griovį ir prigėrė. “R.”

būti pirmoj eilėj naudojami 
tomis linijomis, kurios tiktai 
atneš naudų, būtent: Klaipė
da—Štetinas ir Klaipėda—Liu 
bekus—Antverpenas — Lon
donas. Pirmajai linijai reikia 
laivo bent 400 tonų talpos, o 1 
antrajai — 800—1200 tonų ir 
šaldytuvų. • “R.”

se padaryta 13; į ligoninę* 
vežta taip pat 13. '-** / 

laika'Paprastai šiuo laiku. tok^Į 
susirgimų skaičius padidėja.

•i «£*

NUBAUDĖ “MEMELER 
DAMPFBOOT”

SUSIPRATĘ LABDARY
BĖS SRITY

Ylakiuose lapkričio 1 d. pa
daryta vieša rinkliava bažny
čioje vargšų naudai. Kun. Šlei 
niaus malonaus paraginimu ir 
paaiškinimu rinkliavos tikslo, 
geraširdžiai žmonės suaukavo 
400 lit. 62 et. “R.”

Iš Klaipėdos praneša, 
Klaipėdos komendantas 
meler Dampfboot” atšaki., J 
daktorių Martynų Kakį nul 
dė 2,000 litų pinigine pal 
da arba 1 mėnesiu kalėja 
iuž įdėjimą' neteisingų ir 
zūros nepraleistų žinių. “R.*

LENKAI GĄSDINO 
GYVENTOJUS

CHICAGO IR APYL 
KĖS. —■ Pramatoma daugh 
mipgo; ne taip daug šalta.""

PINIGŲ KURSAS

Lenkų pasienio apsaugos 
kapralas, vaikščiodamas Mer
kio upės krantu, prie Šalovai- 
tės kaimo sviedė į vandenį 
granatą. Toks lenkų kareiviu 
elgesys tik kelia nerimo gyve 
ntojų tarpe. mjj »>

Lietuvos 100 litų $1OJ 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 9j 
Italijos 100 lirų 1|
Belgijos 100 belgų 1<
Šveicarijos 100 frankų J9J 

\ l'Kj markią
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IR MUS PALIEČIA.

Vakar įdėtoji žinia mūsų dienraštyje a- 
pie p-lės A. Rubliauskaitės, L. Vyčių atsto
vės, sulaikymų ir kratų Lietuvoje ne vienų 
nustebino. Iki šiol amerikiečiai tokiu būdu 
dar nebūdavo traktuojami. Nors tiesa, su
grįžę iš Lietuvos žymesnieji amerikiečiai pa
stebėdavo, kad jų žygius Lietuvoje sekdavo 
šnipai, tačiau sulaikyti ir kratų daryti ne- 
drįsdavo. Bet, pasielgimas su mūsų organi
zuotojo jaunimo atstove rodo, kad ir ame
rikiečiams, besilankantiems Lietuvoje nebe
bus daroma išimčių. Gal ir jų ne vienas pa
teks į Varnius ir tai be jokio reikalo.

Amerikiečiai, sugrįžę Lietuvon, nenori, 
kad jiems būtų daromos specialės išimtis,
privilegijos. Tačiau turi moralę teisę reika-8
Iruti, kad jie būtų taip traktuojami, kaip jie 
buvo traktuojami Jungtinėse Valstybėse, kur pė laisvai galėjo vystyti savo iniciatyvų pre
kyboje ir pramonėje^ kur galėjo laisvai da
lyvauti kultūriniuose bei visuomeniniuose 
darbuose.

Mes dažnai girdime iš vyriausybės lū
pų ir spaudos nusiskundimus, kad nedaug 
amerikiečių, ypatingai su kapitalu, grįžta 
Lietuvon. To priežastimi nurodo mūsų nuto
limų nuo savo senosios tėvynės, nutautėjimą. 
Teoretiniai gražių dalykų sugailvoja ameri
kiečių patraukimui Lietuvon, tačiau iki šiol 
nieko praktiško nepadaryta, pasielgimas su 
amerikiečiais juos verčia bėgti iš Lietuvos, 
nes pasijunta ne laisvoje Lietuvoje esu, bet 
lyg caro šnipais ir policija apstatytam kraš
te. Ar ne taip dabar jaučiasi p-lė Rubliaus- 
ktdtė, £uri, net Amerikos piliete būdama, 
buvo sulaikyta ir kaip kokia nusikaltėlė iš
krėsta.

Mes, amerikiečiai stengiamės savo jau
nime palaikyti tautiškų dvasių; mes norime 
jį pririšti prie tautinio veikimo, surišti

iv. Mlšiy AUKA.
PIRMOJI DALIS.
Kna. Jttoeaa Jusevičiua.—

(Tąsa).
Taigi pats Kristus norėjo pasiaukoti. 

Kareiviai buvo tik įrankiai. Jis padėjo 
•avo gyvybę už mūsų nuodėmes. Jau se
name Įstatyme vienas pranašas kalbėjo: 
“Jis buvo sužeistas už mūsų nuodėmes”. 
O 6v. Paulius korintiečiams taip rašo: 
“Taip, Kristus numirė už visus, kad ir 
tie, kurie yra gyvi, jau ne sau gyventų, 
bet tam, kuris yra už juos miręs ir atsi
kėlė.” O šv. Jonas sako: “Jis yra per
maldavimas už mūsų nuodėmės; ne tik 
už nrūsų, bet taip pat už viso pasaulio”. 
Vienas Bažnyčios tėvų, šv, Leonas, taip 
rašo: “Kristaus Kūno ir Kraujo auka 
dabūr atstoja visas kitas aukas”.

Kiekviena šeima džiaugiasi, jei jos 
vienas narys kokiu darbui pasižymi ir 
užsipelno sau garbę. Džiaągiasi ir visa

tampriais ryšiais su jo tėvų kraštu —' Lietu
va; mes raginame, kad kuodaugiausia mūsų 
jaunimo aplankytų Lietuvą, kad jų labiau 
pamylėtų, kad daugiau lietuvių kalbos pra
mokti]. P-lė Rubliauskaitė buvo deleguota 
mūsų organizuotojo jaunimo — L. Vyčių, 
kad palaikyti artimus ir nuoširdžias santy
kius tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių jau-

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.-

LAUKAS SEPTYNIOLIK 
TAS.

Tolyn neber kur važiuoti.

Piisiekus Kapštatų pasie- 
nimo. Mes manėme, kad tuo daug naudos kianias tolimiausias Afrikos 
padarysime ir Lietuvai ir Amerikos jauni- miestas. Čia prisiartiname prie 
mui, kad su tuo prasidės artimesni ir nuo- paf.io pietįnio Afrikos ' po- 
širdesni ryšiai, kad daugiau amerikiečių pa- kraščio. Norėdamas dar te
trauksime Lietuvon. Bet, matomai, tiems, jjau nuo Lietuvos nuvažiuoti 
mūsų nusimanymu, praktiškiems planams no- ta pačia pietų kryptimi, turi 
ri kelių užkirsti pati Lietuvos vyriausybė,, sesįį jaįvan ir vykti į pietini 
kuri, išrodo, eidaima neteisėtu keliu per ket
vertų metų, pati savo šešėlio pradėjo bijoti.

Baigdami šių pastabų, dar karta pabrie- nebenutolsiu, bet artinsiuos
žiame, kad tokie šiurkštūs pasielgimai su A- prįe Europos ir Lietuvos.
merikcs lietuvių jaunimo atstove santykių TTV1

Užbaigus kelionę vienon pu-1 co da Gama, didžiųjų atradi- 
sėn, įdomu atsigrįžti atgal ir1 mų milžinas, tikras jūrų vii- į 

J pažvelgti per neapmatomas kais. Tais laikais Portugalijos

polių. Tokios intencijos netu
rėdamas, nuo šios vietos jau

gaterius, ieškąs Europai jū
rų kelio į pasakingus Toli
muosius Rytus. Aplenkęs tuo
met dar bevardį Gerosios Vil
ties iškyšulį, jis greit grižo 
atgal Portugalijon ir parvežė 
tai vietai vardų; Audrų Išky
šulys. Nes jo kelionės metu, 
kaip ir visuomet > dažnai, čia 
siautė dideli vėjai ir audros. 
Dešimts metų vėliau, 1497 m. 
pro čia praplaukė ir grįžo 
pirmasai europietis, vandens 
keliu pasiekęs Indijų — Vas-

tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių visuome
nės tikrai nepagerins. Jei ir toliau vyriausy
bė eis tuo keliu, tikrai gaila bus tų p. M. Lip- 
čiaus, Finansų Departamento direktoriaus, 
gražių pastangų informuoti amerikiečius a- 
pie Lietuvos finansinę ir ekonominę būklę, 
nurodyti amerikiečiams progas įsigyventi 
Lietuvoje. Taigi, koks nesusitarimas! Vieni 
lyg norėtų statyti, o kiti sųmoningai tas pas
tangas griauja.

jūras, kalnus, puščias ir dy
kumas bei paskaičiuoti kaip

karalius
Iškyšulį

nusprendė
apdovanoti

Audrų 
tinka-1

ilgos virvelės reiktų išvingiuo' mesniu vardu ir p&vadino Ge

niomis dienomis Ispanija pergyvena suu 
kų vidaus politikos kibų. Ją vargina streikai 
ir revoliucija. Karalius ir jo šalininkai vi
sas pastangas daro, kad išsilaikyti, tačiau 
ar jam tai pavyks, gerokai tenka abejoti. 
Žmonėms iki gyvo kaulo įgriso diktatūra, 
kuri per keletu metų jiems nedavė laisvės. 
Norima įsteigti respublikų, kurios šalininkų 
jura daug ir jie gerai susiorganizavę.

rosios Vilties Iškyšuliu. Tuo 
metu europiečiai, ypač portu-; 
galai, daug tikėjosi iš to atra-

NAUJAS LIETUVIŲ LIGONINĖS 
STARO NARYS.

ti visam mano keliui, išva
žinėtam tarp Kapštato ir Kau 
no. Ogi štai:

Nuo Antverpeno. į Lobito dimo, daug vylėsi taipgi olan-, 
jūromis 11,171 kini. ria.i, anglai ir kiti, išskyrus

Nuo Lobito į Kapštatų trau- Italijos respublikas. Ir jų vii- į 
kiniu 5,899 klm. tys nebuvo apgautos. Pro čia!

Automobilium Angoloj, Kon ėjo daugybė laivų į Tolimuo-1 
go ir k. 2,943 klm. sius Rytus, o vėliau čia įsikū-

Valtimi ant Zambezi upės baltųjų žmonių turtingos ’
41 klm. kolonijos,- išdygo gražūs ir;

Taigi iš viso tarp Antver- dideli miestai. !
peno ir Kapštato išvingiuota . „ pradžilJ europieWai fi„I
20,054 klm. Jei dar priskai- nesikolonizav0) „ - „,„<^„,4
tyti t? atotunu, kars skiri, Hk sustoti> pa
Kauna nuo Antverpeno, tai • , • „ ____ ,Rankant Lietuvos Universiteto studentų ., , ,. 99nm Sl‘i.:ti maisto ir geriamo vun

atstovybę, ateitininkų sąjunga gavo 717 bal- Aplink 'žemę storiausioje den/' Nu° Pirmo®los B* Dia™ 
sų; vadinasi, 107 balsais, daugiau kai pernai.I . , . * .. Hni- b-. keliones praslinko net lbo
- u.-, t- ---------- ~ T 'ieto^ ties,a bntI* metai, kol prie Gerosios Vil-

‘ 000 klm. truputį SU rifšum... ,. ’ ::parodo, kad nors ir persekiojami yra ateiti*;! .. . mii tles iskysultoyrsjipo. ipuputųi
1,gl“ PO-afrte.lus po nnl- pastovūs liolonistai. Tai buvo 

šoriško didumo plotas, Lietu-' 0|andų Ryty Indi> Bendro.
va kaip ir kiti mažieji Euro- vfe k#hwWai> „tgabenti čia 
pos kraštai, labai sumažėja. Jono van E4ebeeck kad įstci. 
Bet, žinoma, padidėja Lietu- gH< patOge8Bę stojimo ,ic 
vos bnutgybė keleivio širdžiai, tn ,K)ijon piaukiantienls h- 
sumažėja jos ydos ir silpny- ?riitantielns toival„e.
bes kartu su uuganHu Tė- pinmjjl, koklrt!,ų sauįa|S 
vynės ilgesiu, kurio negalimu! karts< karto būda¥0 
labai aiškiai pajusti .jos gy- pildo„m nalljaiis b(,„dl0. 
venimo snkury benardančiam. d,rbininkais pripa0,an,aį

Kapštatas — gerosios vilties atvykstančiais emigrantais ir 
miestas. prancūzų hugenotais. 19-to

amžiaus pradžioje Gerosios 
pajūrį užėmė britai,

Tautininkui vieną balsą gavo mažiau. Tas 
parodo, kad nors ir persekiojami yra ateiti 
įlinkai, vienok, jie moka savo studentų or 
ganizaciją tinkamai atstovauti.

Dabar visas pasaulis ekonominius sunku
mus pergyvena. Tie sunkumai ir Lietuvą ga
na skaudžiai palietė. Visi žemės produktai ne
paprastai atpigę. Bet kad ir už pigiausią 
kaina mažai kas kų perka. Del to krašte nė
ra pinigų. Ūkininkai mokesčių nebeišsinioka. 
Protestuotų vekselių daugybė. Padėties page
rinimui vyriausybė nedaranti jokių žygių. 
Prekybos sutartys su kai kuriomis valstybė
mis taip nevykusiai sudarytos, kad krašto 
t kcacminės būklės nei kiek nepagerina.

Pastaruoju laiku subruzdo organizuotis 
Amerikos ukrainiečiai. Visuose didesniuose 
miestuose yra šaukiami ukrainiečių masiniai 
mitingai, kuriuose reiškiama griežčiausi pro
testai prieš ukrainiečių žudymus lenkų oku
puotoje Ukrainoje.

tauta, jei vienas piliečių nugali priešus, 
atitaiso skriaudą. Tokiam didvyriui ji 
stato paminklus, gerbia jį ir rašoma laik
raščiuose apie jį.

Joks didvyris negali padaryti to, ką 

Kristus yra padaręs. Jis atlygino dan

giškam Tėvui už mūsų nuodėmes ir nu

galėjo amžiną žmonijos priešų — velnią. 

Del to kiekvienas krikščionis tari džiaug

tis ir reikšti Išganytojui savo dė»kingum.i 

bei pgaarbą.

III Kas ir Ką?
Kad geriau suprastume Kryžiaus au

ką, mums reikia žinoti, kas buvo auko
tojas ir kas buvo auka f

Taigi kas tenai aukoju? Koks kuni

gas? Ar tai buvo žydų kunigus? Ne. Žy

dų uukščiausias kunigas išdavė Išgany

toją nnžudyti, bet tuo jis nemanė pada

ryti Dievui kokią auką. Ar Pilotas buvo 

aukotojas! Taip pat ne, nes .įis, net neno

rėjo šios aukos. Ar putys budeliai? Visai 

ne. Tai kas! Pats išganytojas. Jis yra au

kotojas. Jis yra kunigai Jin buvo patie3

Bet grįžkimė prie Kapštato.
Apylinkes, kur dabar tarp i^ies 

unkštų, stačių kalnų ir aniukš- kurie tuomet rado visoj, ko-
čiančių okeanų vingiuoja gra- "P"’ 26*°°° bal‘W

miesto ri- ventokb daugumoje olandų.
„„ Jų daiis, nepakęsdama britu pa-

žaus, moderniško 
bos, pirmasai europietis 
matė 1487 m. Tai buvo B. tvarkos, traukėsi nuo pajūrio 
Diaz, drųsus portugalų navi- į krašto gilumų, kolonizavosi

č’ia matome dr. Antaną Rakauskų, bu
vusį mūsų dienraščio redakcijos štabo na
rį, kurio patarimus sveikatos frrityje ran 
dame “Drauge” kiekvienų antradieni. Ma
lonu mums pranešti, kad dr. A. Rakauskas 
dabar yra šv. Kryžiaus ligoninės gydytojų 

'• štabo narys. Savo ofisų turi Marųnette par
ko lietuvių kolonijoj, būtent — 2433 West 
Manąnette Road.

Naujasai mūsų ligoninės štabo narys 
yra baigęs garsųjį Nortlnve: ter,n universi- 
uetų medicinos daktaro laipsniu. Metus laiko 

praktikavo Šv. Prane: Sk .'.M ligoninei,
Evanston, III. O dabar pasekmingai gyvio 
žmones.

ir steigė naujas nepriklauso- ėjo jaučiais. Tipingan tautiš-
mas respublikas: Oranijos ir kan vežiman boeras įkinko 18
Transvaalio. .jaučių, arba devynias poras.

, - Jei toks vežimas įvažiuotu Gerosios Vilties apvlmkese' *
. , 'Kauno ar net Bostono siau-įsisteigęs miestelis olandų bu-1 . , _ . . .‘ Iresnen gatvėn ir jeigu tą gat

ve vadinamas Herengracht. Iš' g pasitaikytų akla> t. y. tik 
jo išaugęs miestas, mums ži- Į su vienu išėjimu, kaip tai pa- 
iiomas Kapštato-vardu, olan- įtaiko kalnuotuose miestuo 
diškai vadinasi Kaapstad, an- -;a padėtis būtų visai
gliškai Cape lovvn, kas įeiš- .koiniko-tragiška; vežimas rie
kia Iškyšulio Miestas. Skaity-1, ... ..... .v3 3 begalėtų apsisukti ir įsva-
damas savo pradžių nuo 1652 v. . . . v.T_ . . . ziuoti, reikėtų visus jaučiusm., Kapstatas vra seniausias:
ir tikrai istoriškas Pietų At-' iškinkyti. Kad šitokių ilgų 
rikos miestas. Bet iŠ to ne- ’ ceremonijų išvengus, Pietų 
reikia spręsti, kad jo gatvės Afrikos boerai steigė savo
vra kreivos ir siaurutės. Af- miestus ir miestelius su labai

rikos miestų ir miestelių se- pia,f.įoniis gatvėmis. Taigi ir
nosies gatvės kaip tik yra j jan-iai|18 kl, ,.tais tenka suvai.
plačiausios. O tai dėlto, kadi , ,1 . . , , , v . , Minti kultunni vaidmenį..
Koniuii ir npt tlahsir zvnu na-:

(Bus daugiau)
seniau ir net dabar žymi da-; 
lis susisiekimo ir transporto

O kaip Seno Įstatymo aukuras buvo 
pateptas krauju, taip ir Išganytojo ran
kos ir kojos patepė kryžių, prie kurio Jis 
buvo prikaltas.

Ugnis reikalinga aukoms sudeginti 
buvo taip pat ir pas mūsų Viešpatį. Tie
sa, tai nebuvo materiale ugnis, bet širdies 
ugnis. Mūsų Išganytojo Širdis visa lieps
nose norėjo išganyti visą pasaulį. Iš tik
rųjų, tai buvo tikra auka. Dievas buvo 
visai patenkintas Ja. Kryžiaus aukos už
teko atlyginti Dievui Tėvui už viso pasau
lio nuodėmes ir pelnyti malonių, reika
lingų pasauliui išganyti.

Bet kaip mes gauname šių Dievo ma
lonių? Mes jų gauname per Sv. Mišių 
auką. «v. Mišiose Išganytojas pakartoja 
Kryžiaus aukų. Tiesa, Jis jau daugiau ne
kenčia matomu būdu, Jis nemiršta, bet 
Jis teikia tą pat garbę dangiškam Tėvui, 
taip pat permaldauja Tėvą už mūsų nuo
dėmes.

anka. Mirdamas, Jis aukojo savo Kūną 
ir Kraujų už mūsų nuodėmes. Bet ne 
visi krikščionys galėjo būti tenai, kur 
Išganytojas pasiaukojo. Ne visi galėjo 
dalyvauti ir semti suu tų malonių, kurias 
Išganytojas pelnė ant Kalvarijos kalno.

Del to per Paskutinę Yakarienę Jė
zus Kristus įsakė Apaštalams ir toliau 
aukoti Jo Kūnų ir Kraują. Jis jiems 
taip sakė: “Tai darykite mano atmini
mui”. Reiškia, Jis jiems liepė daryti taip, 
kaip Jis buvo daręs. Jis paėmė duonos 
ir vyno, palaimino, davė Apaštalams ir 
sakė, kad tai yra Jo Kūnas ir Kraujas.

Del ko Kristus vartojo duonų ir vy- 
a»ą? To reikalavo auka. Šv. Mišių aului 
yra atnaujinimas Kristaus aukos ant 
Kalvarijos kalno. O Kristus, mirdamas, 
atskyrė savo Kūnų nuo Kraujo. Taigi to 
reikia ir šv. Mišiose, nes tas pats atsi
tinka.

esiDievo Tėvo vadinamas kunigu: 
kunigas pagal melkisedek”.

O kada Jis buvo įšvęstas kunigu? 
Jis buvo įšvęstas tada, kai pasiryžo išga
nyti pasaulį.

O kas buvo auka? Kų Išganytojas 
aukojo? Jis pats save aukojo. Jo kraujas, 
jo kūnas ir siela buvo auka dangiškų,jom 
Tėvui už mūsų nuodėmes.

Seno Jstatymo auka turėjo būti vi
dutinio amžiaus. Kristus kaip tik te am
žiaus ir buvo. Jis turėjo trisdešimts tris 
metus.

Toliau buvo reikalaujama aukoti 
pirmgimius. Išganytojas ne tik buvo pir
timis, bet Jis buvo vienintelis Dievo Sū
rus.

Senosioms aukoms skiriami gyvuliai 
buvo užmušami, jų kraujas nuleidžiamas, 
o mėsa buvo deginama. Panašiai pasi
elgta ir su Išganytoju. Ar maža Jis išlie
jo kraujo alyvų darže, kai prisiėmė ant 
savęs mūsų nuodėmes ir krauju prakai
tavo? Ne iš gero Jis šaukė: “Tėve, jei 
galima, atitolink šitą kie-iiką nuo manęs”.

‘Tu

IV. Sv. Miiių Anka.

Mūsų Išgaaytejo mirtis buvo tikra (Bus daugiau)'
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Prašau Į Mano Kampelį
--------------- Rašo prof. Kampininkas--------------------

Chicagoje lietuviškojo cici-| gauna per savaitę tiek dole- 
liznio centre vidaus vyriausias , rių, kiek dženitorius per dvi
susiginčijo su dženitorium, ar 
galima Markso abrozdo aky
va iždo je socializmų ant juoko

suvaiti. Ir taip toliau, taip 
toliau. Tai kur čia socializ
mas?

laikyti. Vyriausias ginčijo 1 Išklausęs tokiij nesugriau-
kad galima, o dženitorius sa- namų džeputorio argumentų, (
kė, kad negalima. Jei, paisi-,vyriausias, vos susilaikęs nuo 1 

i • • • 1 •spirdami Markso dėsniais, smogitno jam j žandų, pasakė: 
Bebelis, Kautskis ir kiti įsakė j — Aš visų lietuviškų sočia
kad pas socialistus turi būti listų “širdis apkamšysiu”,
lygybė, kad pas socialistus kad neklausytų kų prof. Kam-, 
netyri būti pinigų, kad už pininkas savo kampely rašo ir ( 
darbų turi būti mokama ne lietuvių radio valandų kompa 
■buržujiškais doleriais, bet rė-'nijų angažuotas per orų kai-! 
sitėmis. Priklodui, jei dirbai 8 bų, nes jo kampelis yra su- 
valandas, gauni 8 vai. darbo vaikėjęs. Į
rėsitę. Nuėjai į restoranų, pa- Dženitorius dabar negali’ 
klausei kiek kainuoja pietūs; suprasti vieno dalyko: jei 
tau atsako: — trys darbo- va-j prof. Kampininko kampelis y-i 

landos. Suvalgęs bosui duodi i ra “suvaikėjęs”, kuo tada 
S vai. darbo rėsitę, tau iš- laikyti socializmo tėvus: Mar, 
duoda 5, vai. darbo rėsitę čen-
čiaus. Ir taip su visais kitais 
dalykais. Gi pas mus — čia 
pat centre — kaip tik atbulai:

10 METŲ KUNIGU. teikia $25.00, taipgi rinklia

vos rezultato spalio 19 dienos, 

sumoj $100.00.

Sveikina Mot.

LIETUVIŲ VALANDA.

ksų, Bebelj, Kautskį, Bernš- 
tei,nų, bolševikų ciecorius Le
ninų, Stalinų, Trockį ir ki
tus? Juk prof. Kampininkas

lygybės nei už grašį. Dženito- nieko neišmislioja, o tik pri- 
riui nevalia atsisėsti vyriau- mena, kaip, sulig aukščiau
siojo kėdėn, o vyriausias nei
na beisniant pečio daboti, 
pelenų išnešti; vyriausias

suminėtų bedievių tėvų Įsa
kymo, socialistai turi gyven
ti.

Gerb. kun. Antanas Martinkus šiandien mi
ni dešimts metų kunigystės sukaktuves. Kunigu 
įšventintas 1920 m. gruodžio 18 d. Pirmas Mi
šias laikė gruodžio 19 d., Šv. Antano bažnyčioj, 
Cicero. Septynis ir pusę metų išbuvo asistentu 
šv. Kryžiaus par., Town of Lake, o du ir pusę 
— Šv. Jurgio par., Bridgeporte. Šia proga lin
kime kun. Antanui sveikatos ir ilgi} metelių.

• ........................... , —-----------

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

Kuomet jos turi po rankai 

šituos puikius vaistus, naw 
dojamus nuo Civilio Karai 

laikų.

Kiekviena moteris, kori turį 
įgavo vaistų šėputėje bonką Pairta* 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk-* 

, .. liu, niekuomet neprivalo bijoti bji
solistų ypatingai darė gilų js-' kokios rušies skausmqj nežiūrinti 

pagal- pUfų Birutės choras, sūdai-! ar tai butų Reumatizmas, Nenrai-
,naves keletu dainų. -Ištikto, skaSėjSJfr’įsYsTdS’

O. Reikauskienę sveikina , rodos, kad visų dienų tokį Peršalimas ar geliami ir sustingu 
Šv. Kazimiero Akademijos įgrotu programų galėtum su L11 nSll'Ulį ir T^r*a’'T u.
Reniejų Centro vardu. malonumu klausytis. Reikia į baženkliu yra tokis linimentas.

Advokatas J. Grisk nuošir-Į taįpgį pripažinti didelį kre- , kuris naudojamas beveik kiekvie- 
džiai kalba ir aukoja $10.00.

j E. Čepulienė reiškia linkė
jimus nuo Labd. Sųjungos 1- 
mos kp.

S. Navickaitė sveikina A- 
merikos Lietuvių Dukterų 
Kliubo vardu ir įteikia auka

! $10.00.

I
I Kun. A. Linkus kalba. Gi- 
1 ria nuveiktus darbus ir ragi
no prie didesnio veikimo at-

i *
eityj.

Kun. Dr. Matulaitis išdėsto 
nuoseklius planus paverge- 
lianis globoti. Planai labai 
girtini ir jos giliau svarstyti 
patarta atskiruose Labdarių 
Sųjungos kuopų susirinkimuo-

Chicagos Apskritys per Sru- 
bienę. .

Advokatas J. Borden savo 
puikia kalba ragina visus prie 
Labdarybės darbo.

Daktaras A. Rakauskas 
sveikina seimą ir pasižada 
kiek galima savo profesija 
gelbėt reikalaujančius 
bos. •

Kada tik klausaisi Budriko 
Sąjungos I radio valandos, tai visados ji

būna šauni, graži ir turinin
ga. Taip ir pereitų sekmadie
nį iš radio stoties WCFL nuo 
1 iki 2 vai. po pietų teko gė
rėtis Jos. F. Budriko korpo-1 
racijos surengtu programų. 

Be skambių ir malonių dainų

... _ , . noie pasaulio valstybėje nuo 1867,
ditų ir Budriko radio orkes- i metų. Tik patrinkite skaudamas 
trai, kuri smagiai groja lie- 1 kūno dalis su Pain-Expelleriu it 

• v, v ,. t> • i-i jis be jokios abejonės suteiks jumstm įskųs sokius. Beje, laike jygjaį tokį ūmų palengvinimą, ko- 
progranio p. Budrikas rimtai kį suteikė milionams dėkingų jo 
prisiminė, kad mums lietu- naudotojų visame pasauly, 

viams reikėtų daugiau remti
savuosius, kurie geriau ir Pe\ °d°? skylutes ir tuojaus pa

siekę f /kepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka-

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia

LABDARYBĖS SKYRIUS
L. R. K. LABDARINGOS 

SĄJUNGOS XI-T0J0 
SEIMO UŽRAŠAI.

(Tųsa iš gruodžio 4 d.)

ratas. Jis kalboj išaiškino svar 
bų ir reikalų prisidėt prie 
labdarybės darbo. Sukėlė ne
mažai entuziazmo, kuris pri
davė visiems daug ūpo. Sei-

Pavienių Draugijų ir Apstai- *>»« gyvesnis.
čių.

• r r
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-ja: O. Reikauskie- 
nė, B. Bytautienė, V. Galnaitė, 
Auka $5.00.

A. L. R. K. M. Sųjungos 
Apskr.: K. Sriubienė, V. Pet
rošienė, S. Sakalienė. Auka 
$5.00.

Amerikos Lietuvių Dukterų 
Kliubas: O. Katauskas, S. 
Navickas. Auka $10.00.

Protokolas perskaitytas iš 
pereito Šeinio ir vienbalsiai 
priimtas.

Sekė Centro Valdybos Ra
portai. Centro Pirmininkas, 
A. Nausėda, išdavė raportą 
žodžiu. Raportas džiuginantis. 
Paaiškėjo, kad daug nuveikė 
atgaivinime kuopų, prirašinė
jime garbės narių ir ūkio rei
kalais.

P. Fabijonaitis, Centro Raš
tininkas, paaiškino, kad kny-

Sekė rinkliava. Sekantieji 
aukojo:

Po $5.00: B. Naujokienė, A. 
Jekimauskis, J. Dimša, U. 
Zoberaitė, Kun. Albavičius.

Po $3.00: A. Rakauskas.
Po $2.00: Kun. Dr. Matu

laitis, P. Dorša, V. Kareiva.
Po $1.00: 0. Vaznienė, L. 

Šimutis, Kun. Mačiulionis, M. 
Petrošienė, J. Sutkus, K. Ma- 
tijošaitis, A. Barkus, A. Bar- 

’danskas, P. Valuskis, E. Va- 
letienė, B. Naugžemienė, A. 
Ugintienė, O. Ogaitė, K. Vin- 
saitė, B. Nenartonis, V. Žilė, 
J. Mikolainis, N. N., B. Ber- 
nek, N. N., J. Vilkas, Kun. 
Jusevicius, P. Grybas, J. Bar- 
kus, J. Čepulienė, B. Kalvai- 
tė, A. Kalvaitienė, A. Janu- 
šauskis, A. Nausėda, V. Ba
landa, V. Duoba, S. Šaučuve- 
nienė, J. Kraminskaitė, B. 
Balerinas, A. Kildienė, M. 
Svinskienė, M. Surbienė, P.

‘’gos tvarkoj ir savo užduotį Milašienė, K. Evanauskas, M. 
mėgino kogėriausiai atlikti. iMartušienė, J. Bulbenis, M.

Advokatas J. G rišli patarė, 
kad ateityj būt raštininko 
pranešta kiek kuopų gyvuoja, 
narių skaitlių ir patiekti tam 
tinkamų finansinį raportų Sei
mui.

Kun. Kudirkos, Centro Iž
dininko, raportų išdavė kun.

Martkevičienė, J. Garuckis, 
J. Mintkienė, A. Jenunienė, 
E. Gedvilienė, V. Kareiva, 
Mrs. Kazvel, II. Rakauskienė, 
P. Peldžienė, J. Krotkus, J. 
Jesulaitienė, E.’ Navickienė, 
A. Šeputis, N. N., V. Jesevi- 
čienė, V. I/abauskas, T. At-

Dr. Matulaitis. Nuoseklus ra-,roškienė, A. Saulskus, U. Ze-
portas jau tilpo “Draugo” 
ketvirtadienio, lapkričio 13 d,, 
laidoj. Raportas priimtas.

Kun. J. Vaičiūnas sveikina 
Seimų, gailisi, kad dėl svarbių 
priežasčių turi apleisti ir au
koja $25.00.-

B. Sekleckis, Direktorių 
pirmininkas, išdavė savo ra
portų, kuris tapo priimtas.

Sekė Leonardo Šimučio

Sveikinimai. Aušros Vartų V. ir Mot. dr-.se-
Metropolitan skalbyklos vari ja ir priduoda auka $-).00. Lįn Į

du sveikina V. Balanda ir au
kauja $5.00.

Kun. Dr. Matulaitis sveiki
na nuo Aušros Vartų parap. 
klebono ir laikraščio “Lai
vo”.

J. Dimša sveikina ir aukoja 
$5.00 (pirmiau paminėta).

V. Duoba štėikiha Labda
rių Sųjungos 7 kp. vardu ir 
Įteikia aukų sumoj $100.00..

p-no Krotkaus, Metropolitan 
State Bank, vice-pirmininko, 
vardu sveikina ir įteikia če-

ki taipgi nuo Jono Brenzo, 
Metropolitan State Bank pir- j 
mininko, ir priduoda čekiu 
$10.00.

S. Peleckas sveikina ir au
koja $10.00.

Labd. Sųjungos 1 kp. vardu 
sveikina kun. Ą- Linkus ir į- 
teikia čekį sunioj $25.00, ypa- 
tiška auka $5.00.

Kun. I. Albavičius kalba ir 
Į sveikina nuo A. L. R. K. Fe
deracijos.

S. Janušauskas nuo Labd.

(Bus daugiau)

teisingiau saviesiems patar
nauja, ne kaip svetimtaučiai. 
Mūsų daktarai, advokatai, ap- 
tiekoriai ir biznio įstaigos 
jums visados geriau ir teisin
giau patarnaus. Adomas.

Katalikas, kurs galėdamas 
neremia katalikiškos spaudos, 
neturi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.

mą kraujo cirkuliaciją -— ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.
| Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skao 
Įdėjimų ir gėlimų — tokis žmogui 
yisuomet gatavas prisidėti prii 
linksmos žmonių grupės, pru 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c 
bonka Pain-Expellerio su Inkan 
vaisbaženkliu, kurią galite gaut 
nusipirkt bile vaistinėje. Gėrės 
nis vaistas, negu visi brangus be 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 8!

beraitė, C. Kupetis, O. Zano- 
ričaitė, V. Setoncias, J. Ta- 
mašnnas, Zelvitis, V. Kuli
kauskas, Kampa, F. Vaičeku- 
nas, Bergelis, O. Ruginmaitė, 
B. Taniošunas, Gugudienė, S. 
Nutautienė, Sinavičius, A. 
Marozaitė, Anthony Linkus. 
Sinavičius, Kamarauskas, Dik 
sėlis, Lesinskis, J. Zelanda ir 
B. Sekleckis.

kiu $25.00, taipgi sveikina' Sųjungos III kp., ir auka Į-

KALĖDŲ DOVANOS
Visi dabar renkam 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 ............... $1.25
JĖZUS KRISTUS, Vyskupo P. 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
ŠVENTS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS ..................... 95c.
NUOLANKUMAS .........................................   75c.
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI, par. kun. Pauliukas .... $3.00
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI, par. kun. P. Vaitukaitis $1.50
MISIJONIERIAUS 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 
į sis Kalėdoms jas visas, gaus už $12.00.

- Kas pasirinks knygų iš minėto surašo už $15.00 prieš Ka 
ledas mokės tik $10.00. Kas užsisakys knygų Kalėdoms do- 

ivanų 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 
laišką

“DRAUGO” KNYGYNUI
“Draugo” Redaktoriaus, refe Viso surinkta $125.50. 2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAGO, ILL.

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.

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

Naujas rankinis phonografas, ver
tės $25.00 dabar už $12.50
Groja labai garsiai rekordus. Labai 
gera dovana.

No. r>37 I Hll

laikrodėlis didelės w

$14.00 Naujas gražus Radio 9 tūbų vertės
$175.00 dabar už $95.00
viskuo.
Radio ir viktrola konbinacija gra
žus ir garsus 9 tūbų, vertės $295.00

$139.00
Atvąžiuokite 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

Naujas Elgin 
/ertės už ...

Gražus moteriškas laikrodėlis už
<fc-|4._nn ir Aukščiau.

Jos.F.Budrik,lnc
Telefohas Boulevard 47053417 South Halsted Street
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C T T T A T P 1^ <erisi M- S- 2 kP* šeimi"X X X V> M V*/ I , C ninkėms, kurios •pagamino to
kių skania “menu”, suside
danti iš kalakutienos su im
portuotomis iš Lietuvos bruk
nėmis, gardžiais “desertais”, 
tortu ir kava.

Po savitarpio pasikalbėji
mo p. V. Petrošienė atidaro

laukus gar- puotos programa, sveikinda- 
lydimti, štai, ina p. Vaičiūnienę, kaip nuo 

komisijos

PONIOS MARIJONOS VAI
ČIŪNIENĖS PAGER

BIMO VAKARAS.

Gruodžio 14 d. Mot Sų-gos 
Chieagos Apskr. rengta puo
ta p. Vaičiūnienei pagerbti pa 
minėjimui jos 10 metų M. Sa
gos Centre raštininko ir vi
suomeninio darbo praėjo di
džiausiu pasisekimu. Cieeros 
šv. Antano parapijos salė bu
vo pilna svečių. Vėliau atvy
kusieji turėjo namo grįžti, 
nes nebuvo vietų.

Da prieš 7 vai. parengtieji 
stalai jau buvo užimti, o čia 
svečiai renkasi ir renkasi. 
Renginio komitetas rūpinasi, 
kur visus sutalpinti, kaip pri
imti, taisoma keletas ekstra 
stalų.

Pasidarius po salę, svečių 
tarpe matosi veikėjų iš visų 
Chieagos kolonijų. Visi tik 
sveikinasi, dalinasi įspūdžiais

ir džiaugiasi, kad taip skait
lingai susirinko pagerbti p.
Vaičiūnienę.

Laikui prisiartinus visų a- 
kys nukreiptos į duris, kada 
pasirodys ta, kuriai puota su
rengta. Neilgai
bingųjų svečių
pasirodo duryse p. Vaičiunie- savęs, taip visos 
nė, kurių rengimo komisija vardu, ir pastato “toastmes- 
eilėmis sustojus pasitiko, gi teriui” M. S. Centro vice- 
mažytė Petrošytė įteikė gyvų' pirmininkę ir “Moterų Dir- 
rožių pluoštų... Visa publika, va” redaktorę p. Sofija Saka-
sustoja ir ovacijomis nulydi 
prie garbės stalo.

Visiems susėdus virtuvės 
duryse pasirodė uniformuotos 
Mot. Sų-gos 2 kp. jauname- 
tės, kurios vikriai pradėjo tar 
nauti svečiams ir viešnioms 
prie stalų.

Komisijos pirm. p. V. Pet
rošienė kviečia M. C. Ch. Aps
kričio Dv. vadų, gerb. kųn. 
J. Vaičiūnų, atkalbėti malda

Vakarieniaujant 'sveteliai

lienę.
Pradedama programų p. Sa 

kalienė pabriežia p. Marijonos 
Vaičiūnienės nuopelnus Mote
rų Sųjungai ir kartu sveikina 
kaip C. vice-pirm. taip “Mo
terų Dirvos” redakcijos var
du. Toliau kviečia C. Vald. 
Direktorių pirm. p. R. Mazi- 
bauskienė sudėti savo linkėji
mus. Iš eilės p. Domą Kamin
skienė- sveikina Mot. Sų-gos 
Ch. Apskričio ir Marąuette 
Parko M. S. 67 kp. vardu.

West Sidės Moterų Sų-gos 
55 kp. sųjungiečių choras, 
vadovaujant muzikui Juozui 
Brazaičiui, sudainuoja 3 dai-

A. A»

ADOMAS SHOLIS (SCHULTZ)
mirė gruod. 17, 1930 in. 5 vai. ryto, sulaukęs vidur
amžio. Kilo iš Mariampolės Apskričio, Liudvinavo 
Parap. Amerikoje išgyveno 48 metų.

Paliko dideliame nubudime moterį Jievų, 8 dukte
ris Marijonų Palionienę, Elzbietų Rubienę, Magde- 
lenų Vilkienę, Teresę Varnienę, Kotrinų Murphy, E- 
lenų Petrulaitienę, Adelę Šiauliutę ir Aleksandrų 
Šiauliutę, 14 anūkų, G žentus, seserį Pranciškų Matu
levičienę, 2 brolius Petrų ir Jonų, pusseserę Marijo
nų Zableckienę Mahanoy City, Pa. ir gimines. Buvo 
narys Lietuvių Piliečių Paš. Klubo, Keistučio dr-jos 
ir Š. L. A.

Kūnas pašarvotas 2316 W. 23 PI., o velionis mi
rė pas dukterį Varnienę, 4157 So. California. Laido
tuvės įvyks Subatoj, gruodžio 20 d. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų par. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
t Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai, Sesuo, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Lachawicz, Telefonas 

Roosevelt 2515

METINĖS SUKAKTUVĖS
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ANTANAS ALEKSA
Mirė gruodžio 19, 1929, o po gedulingų pamaldų 

Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčioj palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse. Buvo kilęs iš Akečių k., Lukšių 
par., Šakių apsk.

Paliko lindinčius moterį Onų, sūnų Juozapų, dvi 
dukteris Onų ir Teofilę ir gimines.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. Antano sielų į- 
vyks Gimimo Panelės šv. par. bažnyčioj, pStnyčioj, 
giuddžio 19, 1930, 8 vai, ryto. Sykiu tų pat dienų ir 
tų pat valandų už a. a. Antano sielų įvyks šv. Mi
šios ir šv, Jurgio par. bažnyčioj.

Visus gimines, draugus, pažįstamus ir kaimynus 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į tas pamaldas ir 
pasimelsti už a. a. Antano sielų, idant per malonę 
Viešpaties Dievo šviestų jai amžinoji šviesa.

Nubudę:
Moteris, Sūnūs ir Dukterys.

DRAUGAS

Ketvirtadienis, G r. 18, 1930

i

Lukošienė, 21 kp. — visupir- eagos sųjungietėms, taip savo 
ma mažytė mergaitė gražiais prieteliams, draugams ir ren- 
žodžiais pasveikinus įteikė di- igimo komisijai. Beabėjo, kad 
džiausiu pintinę, (tikrai ar- Į šios pagerbtuvės paliko p. 
tistiškų) gyvų gėlių, gi p. J. , Vaičiūnienei neišdildomų įs- 
Čepulienė gražiais žodžiais Ipudį.
taip pat pasveikino. 55 kp. ; Be to, laike programo buvo 
vardu sveikina E. Labanaus
kienė, 61 kp. net iš Gary, lnd., 
sveikino p. Lipskienė. Taip 
pat vakare buvo atstovauja
mos 7 kp. iš West Pullman ir 
60 iš Melrose Park.

Toliau vėl keliais atvejais 
dainuoja gražiabalsis teno
ras p. Antanass Kaminskas. 
Jo dainavimas visiems begalo 
patiko.

Galop į linkėjimų vainikų 
da supina savo kalbas gerb. 
kun. A. Linkus, p-lė Marijona 
Brenzaitė (buvusi per keletą 
metų M. S. Centro ižd.), T. 
Janulis, p. J. Volterienė, gerb. 
M. S. Cliic. Apskr. Dv. vadas 
ir Cieeros šv. Antano parap. 
klebonas kun. J. Vaičiūnas.

Po tų gražių kalbų scenoj 
pasirodo p., Sabonienės moki
nės, kurios sudarė 
kvartetų. Vadovavo 
Sabonienė.

skaityta visa eilė prisiųstų 
telegramais ir laiškais sveiki
nimų iš tolimųjų kolonijų; nuo 
Centro Valdybos narių, pirm. 
p. Mažeikienės, ir kitų narių, 
nuo M. S. N. Y. ir N. J. Aps
kričio ir to paties Apskričio 
pavienių kuopų, p-lės M. Jo- 
kūbaitės, muzikų Čižauskų ir 
•kitų.

Tarpe viršui suminėtų dva

ĮVAIRUMAI. , Saldžiausios Širdies V. J. »1
------------- Dr-ja ruošiasi prie Naujų Me-

So. Chicago, III.—Šiuo tai ! tų sutiktuvių gruodžio 31 d. 
pu lietuvių šv. Juozapo para-į parapijos salėj.
pi jos bažnyčioj eina šv. misi-Į Tas pat.
jos, kurias duoda tėvas kun 
Petrauskas, marijonas. šv. 
misijos žmones sujudino ir 
bažnyčių lanko uoliai ir pa- 

į mokslų klauso godžiai. Misi
jos baigsis ateinantį sekma
dienį.

Parapijos mokyklos vaikai 
turės gražų ir įvairų progra 
mų gruodžio 26 d. šv. Bronis- 
lavos salėj.

Gruodžio 29 d. vyčių kuopa 
važiuos į Great Northern te-

siškių puotoje dalyvavo gerb. atrų pamatyti veikalų “Tliree 
kun. Deksnis, kun. Švarlis, > Little Girls”. 
kun. Valančius, svetimtautis: Parapijos choras rengias: 
kun. Kayly. Profesionalų ir i važiuoti pamatyti operų Ri
inteligentų tarpe malėsi gerb. 
daktarai Biežis ir Doviatas su 
žmonomis, p. p. Baltučiai, Les 
čaūskai iš Bridgeporto ir eilė 
kitų.

Iš AVestvilles buvo atvykę 
p-lė J. Karpiutė su savo bro-

smuikų bu ir naujai susitverusios M. 
pati p.'S. 70 kp. pirmininke p. Mos

teikienė.
VisaGalop p. Petrošienė vėl į

teikia didelę pintinę gėlių kuogiažiausia, scena apstaty- 
nas, kurių tarpe viena buvo nu° “geriausio draugo”, o j ta palmenis, stalai gėlėmis pa- 
pritaikinta p. Vaičiūnienės didelį vokų su dideliu gabalu puošti, programas lapeliai 
iškilmei. (aukso ($300) pažymėdama, gerb. seselių Kazimieriečių ar-

Toliau savo linkėjimus su- kad su stambesniomis dovano i tistiškų skoniu pagaminti, 
deda atvykęs net iš tolimos mis prie p. Vaičiūnienės pa-i Baigiant, reikia palinkėti 
Westville, III., klebonas gerb. gerbtuvių prisidėjo M. S. 21! p. Vaičiūnienei ištvermės il-

kp. ($40), 2, kp. ($25), p-lėigus metus darbuotis M. Sų-kun. Bartkus ir Dievo Apv 
parap. vikaras kun. Gasiunas. M. Brenzaitė ($25), kun. Vai- 

Duetas iš p. S. Lauraitie- čiunas ($25), M. S. 55 kp. 
nės iš V. Volteraitės, akompo ($10) gi kitų dovanos yra su 
nuojant p. Lauraičiui, dviem minėtos p. Vaičiūnienei įteik 
atvejais padainuoja tikrai ža- tame voke. i,
vinčiai, "gražiai. J Ant galo vakaro gerb. sole-

Scenoje pasirodo jauna nizantė p. Vaičiūnienė prabil 
mergaitė, nešina didžiausių sta gražia, turininga pilna 
pintinę gyvų gėlių ir gražio- nuoširdumo ir dėkingumo kai- j 
mis eilėmis sveikina rengtojo ha, kurioje pareiškė, kad nesi 
vakaro vardu. Kartu p. Pet- tikėjo tokios skaitlingos publi 
rošienė įteikia gyvų rožių kos, tokio gražaus nuoširdų-1 
pluoštų prisiųstų net iš Spring mo. Dėkoja kaip visos Cbi- Į
field, III., nuo M. Sų-gos C. ---------- -
ižd. p. K. Kuperienės.

Garbingas svečias, Lietuvos 
konsulas p. Kalvaitis, sudeda 
nuoširdžių p. Vaičiūnienei bn 
kėjimus ir gėrisi jos gra
žiais nuveiktais darbais.

P. Leokadija Sabonienė, a- 
kompanuojant dukrelei - Silvi
jai, dviem atvejais gražiai 
smuikuoja.

Seka gražūs linkėjimai Fe
deracijos pirmininko, gerb. 
kun. Ig. Albavičiaus, ir “Dr
augo” redaktoriaus, p. L. Ši
mučio.

P. Kastas Sabonis, visų 
mėgiamas dainininkas, sudai- 
ųiuoja net keliais atvejais.
Jo dainavimas visus sužavi.

Vėl kalba adv. ir bankinin
kas Jonas Brenza, kuris kaip 
p. Vaičiūnienei, taip visai M.
Sųjungos organizacijai linki 
geriausių sėkmių. Taip pat 
gražius linkėjimus sudeda 
Aušros Vartų parai), klebonas 
kun. L. Draugelis.

Čia vėl kalbas paįvairina 
savo gražiomis dainomis p.
Aleksandra Ųieržinakienė, ku
ri taip pat buvo atšaukta net 
keliais atvejais ir jos daina
vimo norėtum tik klausyti 
ir klausyti. Jai akompanavo 
p-lė Skiriutė.

M. S. Chieagos kuopų var
dais sveikina 2 kp. p. Miko- 
laitienė ir juunamečių sky
riaus jauna mergaitė, 3 k p.—

(M

goletto.

LABCABiy CENTRO 
VALDYBA

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

Ražt. P. Fabijonaitia 
2350 So. Oakley Avė.

alė buvo išdėkoruota Ižd. Kun. F. Kudirka

jungos labui kaip iki šiol dar
bavosi. Rap.

2334 So. Oakley Avė. 
AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė., 

M. Šlikas
10555 So. State St

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
f

52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue
Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

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.
BE* .... . .

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

Draugas Pub. Co.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Ill.‘

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

THE ROMAN HEALTH 
INSTITUTE

Jei tamsta brangini savo svei
katą. tai ateik ir pasitark su mu
mis. Tas nieko jums nekainuos. 
Reumatizmas, neuritis, artritis, 
lumbago, skaudžios kojos ir kitos 
užsisenėjusios ligos gydomos su 
magnetiSkais elektros trytmen- 
tais po priežiūra M. D. gydytojo. 
Visi elektros trytmentai $1.00.

162 N. STATE STREET
Rooin 1513 

Tel. Central 0729 
Patarnauja lietuvaitė nursė. 

Reikale einame prie ligonio j na
mus.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, ( 
po pilno išegzaminavtaio. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui 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, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ujns taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKS0N BLVD.

Arti State Gatvei'
Ofiso Valandos1 Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 5 Iki 7 
Nedaliomis 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. e iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P, WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

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

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 
127 North Dearborn St. 
Ketvergals ofisai uždaryti.

Iki

|
Telephone Dearborn 9067

F. W, CHERNAUOKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
chicago. ILL.

Nuo 9:10 Iki I vai. vak.
Loeal Office: 1900 8. UNION AVJB. 

Tel Rooaeveit 9710 
▼ai. nuo • iki 9 vai. vak. 

(Uaklrlant sereAM)

A. A. 0118
advokatas

11 8o. La Šalie 8t., Room 1T91 
Tel. Randolph 0321-9133 Vai. 9-1 

Vakarais
9241 30. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 4549
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

PėtnySloe

f
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relefonas Yards 1118
BEDARBIŲ ŠELPIMAS.

5

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
turiu automobilius visokiems rei

kiama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. M, SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIPS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS graborius 

r'aiarnauja laidotuvėse kuoplgiau-
iia, Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tei. Roosevelt 2515 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

L439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. LULEVICIUS 
Graborius Ir

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

3103 S. Haisted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 1116

Z O L P
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDfiJAS
1650 West 46th St.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS IklET. GRABORIUS 

CH i. SAGOJE
Laidotuvėse pa

taršau Ju geriausi a 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISA8
<88 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 & 
Haisted Street, Tel. 
Vlctory 4088. ,

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevaid 6201 - 8418

Njulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėt
dykai.

BUTKUS
UNDĖRTAKING CO.

P. B. Hadley Uo. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Cunal 8141

Bridgeport. — Vakar gr 
/17 šv. Jurgio par. >sųlėj Įvyko 
Bedarbių Šelpimo komiteto 
susirinkimas. Bedarbiai, rei
kalaujantieji paramos atsi
lankė ir padavė savo 
reikalus. Parama drabužiais 
ir avalinėmis dabar galima gau 
ti ten pat, nes tų daiktų jau 
pusėtinai suaukuota ir jie* su
nešti salėn. Pastaruoju laiku 
į pp. Gudų krautuvę, 901 W. 
33 st., buvo atnešę ryšulius 
daiktų šie: Matjošaitis, Pui- 
šis, A. Vaišvilienė, T, Balčiū
nienė, M. Šienauskienė, J. 
Krikščiūnienė, V. Batoras, A. 
Drigutienė, Bartkus, B. Šta- 
radomskienė, B. Naugžiemie- 
nė, Šidlauskienė, R. Čepaitė, 
B. Sirvydas aukojo $1.00,' 
duonkepis J. Paplauskas, 3357 
Auburn avė., aukojo 54 kepa
lus duonos ir bandelių, B. 
Naujokienė valgomais daik
tais. Jau 31 šeimyna gavo pa
ramos drabužiais ir maistu.

kad mes niekad neužmiršime. ™‘,on“
Ponia Pivarunas prie to ir- į DRi Ai Ui RAKAUSKAS

gi prisidėjo. Jinai iškepė žų-, gydytojas ir chirurgas 
sį, kurių vienas neturtingus 2433 W. MARQUETTE ROAJD 
žmogus iš fanuos paaukojo
Lietuvių Moterų kliubui.

Nue 9 — 12 vai. »yto. Nuo 1 vai. — 
i ir 7 Iki t vai. vakare, 

nerudomis nuo I — 12 vai. ryto. 
UŽ tų Žųsį tasai žmogus ga- i Nedėllomis pagal sutarti, 

v o $15 nupirkimui medžio
grindims siuvo namuose, kurių ( 
neturėjo, o gyvena su šešiais 
vaikais ir žmona. Tat visos

ofiso Tel. Vipginla 4024

I

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muaij patarnavimas 
visuomet sąžintngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių. EZERSKI

LIETUVIS GRABORIUS 
Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tsl. Boulevard 9277

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

Čia neįskaitoma valgydina
mas mokyklos vaikų, kurie 
gauna pietus kasdien.

Rap.

Nauja, graži 
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

ŪB. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2401 WEST II STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1024
Kealdenclja 2859 So. Leavltt 8L 

Tel. Canal 2334
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedėlloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 88 87 w
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESLAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Gf. Vai.; Nuo 8-4 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Residencijos: van Buren 68i« Telefonas Boulevard 1939

DB, T. DUNDULIS
moterys tuos pinigus sudėjo 
tame susirinkime ir p. Piva-1 
runienž juos nuvežė tam biedį 
nam žmogui.

Susirinkimas buvo kaip ir. 
puota. “Dining room” buvo! 
išpuoštas kalėdiniai, o p. Pu- Į Rea. Tei. Midway 5512 

žauskienė turėjo lošti “Santa!
Claus”. Ji yra linksma mote*j 
ris ir gera darbininkė tame 
kliube: pardavė daugiausia ti- 
kietų ir paaukojo daug daik
tų.

Ponai Pužauskai gražiai gy
vena. Ponas Pužauskis išve
žioja mėsos po bučernes.

Ten buvęs.

GYDYTOJAS IK CU1KOKUAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 4 Iki 8 v. v.
Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisaa 3418 Kranklio Blvd. 
Vai.; nuo 4:30 Iki 9:30 vak.

Dr. Se A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

DR. B. C. CUFLER
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-t*e Street 

Telef. Wl!mette 196 arba 
Canal 1712 

Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėllaU 
ir Ketvergais vakare

Ofiso ToU Vlctory 8892 
Reuldencijos Tel. Drevei 9191

DB. A. A. ROTH

RADIO Žit.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Nuo 6 iki § valandai vakare

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistai1 Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 9192 84. Haisted St
Kampas ii Street 

VALANDOS: 1—2 po plet. 7 9 vak. 
Nedėllomis Ir šventadieniais 12-19

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliotais ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

Town of Lake. — Sekm., 
gruodžio 14 d., įvyko N. P.
P. Šv. mergaičių sodalicijos atsilankyti, nes šiame susirin- 

MO- susirinkimas. Prisirašė dvi kime bus renkama nauja val- 
naujos narės. Išrinko 193L m. ateinantiems 1931 me

-------------- ' Sodalicijai naujų valdybų, bu-. tams. Be to, yra kitas labai
Marquette Park. — Chica- tenf: pįrm. — A. Mažeikaitė, 'svarbus daiktas svarstymui 

gos Lietuvių Moterų klubas nutar. rašt. — Kristina Lič-' kuris turi būti atliktas šiame 
laikė mėnesinį susirinkimų kaitė, fin. rašt. — J. Maka- 'priešmetiniame susirinkime.

Kviečiame visus nares-ius

CHICAGO LIETUVIŲ 
TERŲ KLIUBAS.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rukščlo aptle- 
kos) po num. 2423 West 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 7 820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėllomis tik pagal su
tartį.

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

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

pas pp. Pužauskus, kurie na- 
jrėnis suruošė “good time”,L - • • • •: k , i •

raitė, ižd. —r E. Kegovičaitė. i 
X Gruod. 14 d. p. M. Vai-!

' čiunienės pagerbimo puotoje •
Cicero, Ilk, daug townoflai-i 
kiečių dalyvavo. Vienas stalas’ 
per visų salę buvo apsėstas! 
vienų townoflaikiečių ir da’. 
nesutilpo.

j- X ŽŽŽ piktinasi, kad daly
vavę praeitų sekmadienį “Bi
rutės” koncerte šoko. Adven
te katalikams taip nepritin
ka. (

, X Gruod. 21 d. reikia va
žiuoti į L. Vyčių rengiamų 
vakarų, “Tūkstantis ir Vie
nas Margumynų”
Auditorijoj. Čia ypatingai tu-

Valdyba.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT.

.4M

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akiij įtempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu

J ietnvill calaractus- Atitaisau trumpą regys- 
“■ tę ir tolimą regystę.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. S. BIEZIS
■ ■ • '&■ x
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue T^l. Republic 7868

Valandos 1 
Nedėlioj:

3 & 7 — 8 vai. vak. 
10 — 12 ryto.

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomis 
Susitarus

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DEN TĮSTAI

Tai. Canal 0257 Res. Prospect -6659

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare
■ t

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- D-

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

navimą. g 4
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- 
lagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGtiABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fafrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Prirengiu teisingai akinius visuose 
ri pasirodyti CllicagOS lietu-1 aptikimuose, egzaminavimas daroA » ’ Vtma ell Alftlr
vių jaunimas. Patys

mas su elektra, parodanča mažiau- 
remkite sias klaidas.

savus, ir kiti jus parems.
X Kas nori tikrai lietuviš- 

Įkos, rūpios duonos, kuri pri
pažinta daktarų sveika val
gyti, galite gauti Town of 
Lake pas Urbelį priešais šv. 
Kryžiaus par. klebonijų ant 
Wood ir 46 St.

X Kažin-kas įdėjo anų die
nų į “Draugų” žinutę, kad 
vargšė p. Žemaitienė apleista 
kenčiantį badų. Ta moteris 
su vaiku dubar turi ir valgių 
ir drabužių ir kuro, bet ji pa
ti nevalgo nė vaikui duoda! 
nė namo šildo. Daktaras buvo! 
pašauktas. Ponia B. Pivaro- 
nienė jai išgavo iš Labdary- 
bių pašalpos. Ji yrai aprūpin
ta. Kas kaltas, kad ji pati a- 
pie save nesirūpina.

Specia'.e 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

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Yards 1828

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PE0IALI8TAJI

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589

PRANEŠIMAI.

Ofisą* ir Akmh) Dirbt avi 
756 West 35th St.

Kampas Haisted St.' 
Valandos: noe 10—4; nuo

Nedėliomis: nao 10 iki 12. 
Phone Canal 4421

_ _ _ Saugokis holdupų, nes 
T. A. D. dabar yra labai pavojln 

ga; nežinai, kada Jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai 
ke yra taipgi kaip keks 
holduperis ir pavojingas. 
Jisai paguldo į lovą ir į 
grabą.

T. A. D. vaistas grei
čiaus prašalins šaltį Ir 
gripą.
- Dabar yra tiuptglnlas,
reikalaukit savo apticko- 
sc arba

Ma-rąuette Park. — 6v. K tu
zimiero Akademijos Rėmėjų 
8 skyriaus ’ priešmetinis susi
rinkimas įvyks penktadieny, 
gruodžio 19 t L, 1930 m., 7»3O 
vai. vakare, Gimimo Panelės g st >
Šv. parapijos auditorijoj*. TeL Caluiuet 4479

Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
V*l.: Nuo 9 ryto Iki t vakare

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 V. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
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. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėk nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Ir Res. Boulevard 5912

DR. A. J. BERT ASH
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po

pietų Lr 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 S. WALLACE 8TREB®

Tel.

Tel. Cicero 2902

DR. S. ASHER

Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
DENTISTAS

4001 W. 148t. Cicere, III.
Phirno-n Viršuj National Tea Store 
VIULaBU|Valandos: 10 vai. ryto Iki 0 vai

vakare. Ned. susitarus

Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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CHICAGOJE
MUSŲ RADIO PROGRAMAS kos šmotą, išgirdome “prof.”

Kampininko kalbą, kuri pajuo
Praeito pirmadienio Peo- 

ples ir,“Draugo” radio pro
gramos iš WTIFC stoties pa
sižymėjo savo įvairumu. Pro
gramą suruošė Aušros Vartų 
parapijos choro kvartetas, 
muz. Juozui Brazaičiui vado
vaujant. Pirmiausia girdėjo
me gražų maršą, išpildytų re
produkcijos būdu, o paskiau 
dainavo mergaičių dvigubas 
duetas. Padainavo dvi graži 
liaudies dainas — “Lietuva,
brangi šalelė” ir “Eik *
bernyti”. Dainos išėjo
vai. To trumpo pranešimo a- 
pie p. J. Evaldo biznį, Longi
nas Labanauskas drąsiai pa
dainavo juokingą dainą apie 
jaunystės “nelaimes”. Šis 
jaunutis dainininkas stebino 
savo drąsa. Užgrojus muzi-

J°ba,sns** BALSAI DEL PEŪPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO”
Dvejais atvejais dainavo 

vyrų kvartetas. Abu kartu gra
žiai ir sutartinai padainavo 
Dainos pasirinktos lengvutės, 
už tat labai karakteringos ir 
skambios. Dar dainavo Adelė 
Šiauliutė, mergaičių kvartetas 
ir A. Šiauliutė su S. Kaupie
ne duetą. i ' i j į

Visiems dainininkams akom 
ponavo pats muz. J. Brazaitis. 

Tenka pasakyti, kad Peo-

RADIO KONCERTŲ.
išpildyti, 

me- 
ankščiau su-

X Šiuo tarp,, eliicugiei'iai « ir "tyraus iSpil 
ir kitų miestų lietuviai sku- Uerinu. bu"<’ ktt<1 k“ai8
biai siunčia “Draugo” kalen- 

Daugelis

tais užsakymai 
plauktų.dorins į Lietuvą. ---- o . .

u- » uta » • X Šiomis dienomis pradėtasykiu užrašo “Draugą” ir . .
,<T . q 1 dalinti “Draugo” kalendo-“ Laivą” dovanoms. J _r ®

v u o-l-- y- Ar i i nai Maranette Parke ir ko-X North Sidej šv. Mykolo . n
v Ar- •• , • • lektojama skolos ir prenume-par. sv. Misijos sėkmingai v 1

a,. .. . . , rata uz “Draugą .eina. Misijononaus pamokslų .
. . , ii-ii' X Dievo Apveizdos para-visi uoliai klauso, net atitolę .. . . ,

, v A , . pijoj naujam “Draugo” a-nuo bažnyčios. O tos parapi- * d
..... x. ... gentui Petrui Varakuliui jos zakristijonas Šerpetis la- ® , . , . _, . ... ,, .- y. •• darbas gerai sekasi. Daugbai “busy” su išnešiojimu .v . . .

, . y. _.. išplatino kalendorių ir gavoplotkelių ir užrašine jimu . . ”
,,n • <<t • ,, .naujų skaitytojų.“Draugo” ir “Laivo . i J

. . m i? t i • r» • i I X Per įvykusius keturde- 1X Town ot Lake ir Bngli-' . * J
T, . <<TA ,, , .. simtės atlaidus sv. Jurgioton Parko “Draugo” skaity- . °

, • 11 ta ,, i bažnyčioj pp. Gudų krautuvėj,tojai gaudami “Draugo” ka-_ „ ,,,. t , . . .
, i • , i i -i • x 901 W. 33 st., daugelis įsigi-lendonų kartu atsilygina uz ’ . .
,,ta ,, , m . jo Draugo kalendorių ir“Draugą”, dauguma uzsimo-, „ . . . v
kūjo iš anksto už 1931 metus, . ““‘■nokėjo prenumeratų uz

Didžiai dėkingi esame dien
raščiui “Draugui” ir Peoples 
Furnitūra Co. už tokį gražius 
programus, per radio, kuris 
buvo ir praeitam pirmadieny, 
įdubai gražiai dainuota, rodos 
ilgiausiai klausytum.

Taipgi dėkingi esame Dr. 
Račkui už naudingus patari
mus, kurie lietuviams reika
linga žinoti. Prašytume Dr. 
Račkų daugiau papasakoti 
per radio ką nors naudingo.

Taip-gi dėkingi esame prof. 
Kampininkui, kuris visados 
juokingi} atsitikimų papasa
koja.

Per trumpa atrodo valanda 
klausant tokių puikių progra
mų.

Liekame su tikra pagarba
Joseph Grumbinas.

Gerb. “Draugo” Red.:
Aš esu “Draugo” ir Peo

ples Furniture Company ra
dio programų klausytojas. AŠ 
manau, kad programai būtų 
daugiau interesingi, jeigu pa
rapijų chorai, Marijonų Ko
legijos auklėtiniai ir Šv. Ka
zimiero Akademijos mokinės 
išpildytų tuos programus.

Radio Klausytojas.

kino klausytojus. Kaip norit 
sau manyk ifc ar kalbėkit, bet 
mūsų “prof.” Kampininkas 
ne vien dienraštyje yra popu
liarus įvairių gyvenimo keis
tenybių stebėtojas, bet ir ge
ras “radio juokdarys*’.

Programų toliau tęsė * p-lė 
Adelė Šiauliutė, žinoma solis
tė dainininkė. Jinaį) savo stip- plės ir “Draugo” radio kon- 
riu soprano balsu padainavo certai pasidarė labai popu- 
Herberto “Mano Meilė”. O liarūs, plačiai ir maloniai 
vėliau su p-nia Stela Kaupie- klausomi. Tiesa, kai kurie 

šen, I nė (Bagdoniutė). sutartinai už klausytojai nusiskundžia, kad 
traukė duetu vienų smagių stotis kai kada neveikia ge- 
liaudies dainą. ‘irai, ūžia, bet tą stoties trū-

Pirmu kartu per radio gir- kurną papildo tvarkingi ir 
dėjome dr. Al. M. Račkaus kai gražūs programai. Galimas 
bų apie sveikatą. Prie kalbos daiktas, kad taip gerai se- 
buvo, matomai, gerai pasiruo- • kantis, šie programai neuž 
šęs. Davė gana daug naudin- ilgo bus perkelti į vieną iš

gy-

X Brolis Vladas šiuo tarpu ‘Draugą”. Užsimokantieji už

gų patarimų sveikatos palai- didžiausių stočių Chicagoje.
R. Kl.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Trečiadienio rytą mirė

ir

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

Siunčiame ir į kitus miestus.
\ NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI

2Ž165 Angelai gieda danguje.
Tyliąją naktį

26022 Sveikas Jėzau gimusls
Linksmą giesmę mes užtrauksime Brooklyno Mišrus Kvartetas

26023 Gul šiandienė
Atsiskubino Betlejun Brooklyno Mišrus Kvartetas

26106 Ar žinai kaip gerai. Polka.
Mano tėvelis, Valcas. P. Sarpaliaus Ork., dain. J. Sersevičius

26107 Kraip, Polka
Džiaugsmo va’.andos, Mazurka Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26054 Barbora
Kad nėra alaus 

26066 Gerkim, gerkim
Rai, rai, ratatai

26069 Aš 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 raiše
Godelis

26004 Juokai, juokų rekordas 
Pastorius

26073 Saulelė raudona z
Aš bijau pasakyti

26039 Sėdžiu po langeliu
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlis 

26035 Stasys
Plauke sau laivelis 

26047 Dzinguliukai
Prašome pasakyti 

26095 Grybai
Levendrėlis

26103 Petro vestuvės, komiška scena
Atliko Juozas Uktveris ir Adelė Zavlstailė

26040 Rigoletto
Neverk brangi A. Sodeika

26094 Oj, Čia, čia
Ganėm aveles ,

26044 Margarita iš operos Faustas Julė Dvarljonaitė, soprano
Arija iš operos Samsonas ir Dailia Grigaitienė, soprano

Petras Petraitis, baritonas

K. Kraučlunas

Kauno Benas

X West Sidėj ’ šiuo tarpu nas, gyvenęs Mikyčių kaime, 
dalinama “Draugo” kalendo- Šventežerio par., mirė lapkri- 
riai ir kolektuojama skolos čio 9 d.
ir prenumerata už “Draugą”.

ŽINiy-ŽHIELĖS
X J. Koncevičius, kurs su

Jevos Šiaulienės vyras a. a. savo sunais veda dvi moder- 
'Adomas, ilgokai pasirgęs. j niškas barbernes, pirmutinis 

X Šiandien Aušros Vartų iš Brighton Parko biznierių 
bažnyčioje laidotuves a. a. prisiuntė “Draugui” Kalėdi- 

: Pranciškaus Markuniuko, ku-,ni sveikinimą savo kostome- 
ris buvo vienas iš geriaiusių riams ir draugams.

,*X Antanas Vabalas, 4411 S. 
Talman avė., gavo iš Lietu
vos laišką, kad jo brolis Jo-

Tandreliunas
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)' ■ u.
Užlaikau visokių 

j auksiniu Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 

'Ir' muzikos instru
mentus.

dotines, Paulina Keibienė — 2650 West 63rd St. Chicago 
calunavas, Stamislovas ir Pr. 

j Jankevičiai — giedotines ir

38 mokinių, 1930 m. baigusių
jų parapijos mokyklą. Velio
nis pasižymėjo dideliu dievo
tumu ir buvo šv. Mišių tar
nautojų draugijos narys. Reik
šdami užuojautą šv. Mišių 
dvasinius bukietus ant jo 
karsto uždėjo alumniečiai au
kodami trejas skaitytines šv. 
Mišias, “Draugas” ir Ąnšros 
Vartų mokyklos Tarnautojų 
draugija dvejas giedotines, 
Kristina Balkevičintė — gie-

Kazimieras Kalnis — skaity
tines.

X Vakar Westsidės Tėvus 
Marijonus aplankė kun, Bis
trais iš Dayton, Ohio, ir kun. 
Balinskas iš Milwaukee, Wis. 
užprašydami ateinančiais me
tais duoti jų parapijose šv. 
Misijas.

X Vyčių 24 kp. Aušros 
Vartų svetainėje šiandien su
sirinkimas vakare 8 vai.

X Aušros Vairtų parapijos 
klebonas drauge su komite
tais susitarė 28 gruodžio su
šaukti parapijos mitingą. <

X Aušros Vartų par. var
gonininkas J. Brazaitis labai 
skubiai išnešioja

1931 metus gauna dovanų.gavo iš kitų miestų plotkelių. . .
v , m j i i i • Skaitytojams gražios dova-uzsakymų. Todėl trumpu lai- . , ,

ku sunku kepėjams pagamin- ,nos bus 
Kalėdų.

duodamos iki pat

Telefonas HĮ^ipCK 8380

Wm. J. Kareiva
Savininku

Del geriausios rųšles 
Ir yotarnavlrao, šau
klį 7.:,.

GRKEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsellg šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrią

4646 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1186

AUTOMOBILIAI

26077 Kam šeriai žirgelį
Iš rytų šalelės 

26104 Bernelis Polka
Noros Polka 

26096 Lietuvaitė Polka
Močiutė, Valcas 

26089 Išleistuvių Polka
Seklyčioje, Polka

26078 Panemunės Valcas
Pilkas kaip tilvikas. Two Stop 

26071 Gaidys. Polka
Klaipėdos Valcas 

26068 Karvelėli, Valcas
Klsllm grybauti, šokis 

26060 Lelija, Valcas
Zvlrblėlls, šokis 

26003 Kas bus, Polka
Aitas šokis dėl visų. Polka

K. J. Kriaučiūnas, tenoras 
Kriaučiūnas Ir Olišauskas, duetas

Petro Sarpaliaus Orkestrą 
Armonika, klarnetas Ir pianas 

Duetas ant armonikų

Armonikų duetas

Armonika solo

Kariškas benas

Kauno Orkestrą

Aoklų orkestrą

Kaimiečių benaa 

Aplankyk Budrlko Krautuves Prieš Kalėdas

Jos. F. Budri k, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Išmokėsime Prieš 
Šv. Kalėdas

• Kas siųs į Lietuvą per mus pinigus telegrama iki
Gruodžio 22 dienai tai to pinigai Jūsų giminėms Kalė
doms bus išmokėti arčiausiame pašte. Pasiskubinkite.

Paul P. Baltutis and Co.
3327 South HaJsted Street

ŠVIEŽIENOS Iš LIETUVOS
“Draugo” administracijai 

atsiuntė iš Lietuvos Maisto 
B-vė įvairių mėsiškų daiktų 
— pąlengvicų, dešrų, lašiniu- 
kų ir tt.

Taipgi gauta Rūtos Saldai
nių.

Visos tos gėrybės tinka Ka
lėdų šventei.

Nebrangiomis kainomis 
kviečiame tų gardumynų iŠ 
Lietuvos įsigyti. Kreiptis ad
resu.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M.ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorina 

Statau į vairiausi us namu* prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6516

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

ES
Budavojam naujas namas, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą.

DE SOTO IR PLYMOUTH! Atrodo murinis’1)0 to **au ne
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės

,11 m Parapi',° 'automobilių už labai prieina- 
nams plotkeles. Toliau gyve-im 
nantieji arba dar negavusieji m f ob
gali kreipus pas j, , namus m
2208 W. 23 St. Tel. Roesevelt mOTOR

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WESTERN AVI. 
Telefonas Prospect 5669

2476.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

JUDOMI PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS

Nauji, 1930 metais nufil
muoti paveikslai, jau rodomi 
Chicagos lietuvių kolonijose.

Gruodžio 19 d. Liet. Liberty
salėj, 1403 — 49 Ct. Cicero, W11H F o B
III. Raseinių Magdė gyva ir Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
sveika atvykusi iŠ Lietuves «-
loS protarpiais. Ciceriečiai.“^--^^^"^^
nepraleiskit progos, kokios vartotų karų ui labai mažą kalnų.

dar savo gyvenimo neturėjot.'BRIGHTON MOTOR 8ALĖS
Juokų bus be galo, be krašto. nrc.

Rodys ir aiškins, ■•minkai t Vainoras, f. Inai
7 , Telefoną* Lafayetto M66

J. K. Milius, p S962 Archer Avenna

reik pentyt. Turim namų ant. 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Telef Republlo <694

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo Vnažiauslo Iki didžiausio. 
Kainos prielnamiauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Republlc 5649

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Mallavojame, Dekoruojame Ir 
Popleruojame 

5587 So. Nordlca Avė. Chlcogo

JŪSŲ NAMAS
Mes galime jums namą pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, išmainyti,
I pataisyti, apmūryti, apdrausti (In- 
I sūrint!) etc.

JUOZAS K. ENČERIS 
• Namų Expertas

4420. So. Folrfield Avė. Laf. 86*2 
4401 8. Mozart St. laf. 8**2

JOHN PAKEL & GO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Bes. Grovehill 1680

2334 So. Oakley Avė.

Phone Republlo 4946

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotu.

6127 S. Maplewood Avė.

Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų įvairių Kalėdoms 

dovanų vaikafns ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimą peilių, dišių 
ir tt. Užlaikom Hardware, painto, 
stiklų ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

Telefonas Lafayetto 4680

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius

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

2824 So LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietu via lietuviam* patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

Šapo* Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlo 6682

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvi* 

KONTRAKTORIU8 
Mano darbo* pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLU5IRERI8

Turiu patyrimą per daugel) metų. 
Darbą atliekų greitai Ir pigiai. 

2212 SO. OAKLEY AVK 
Telef. Canal *41*

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

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies nž prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef- Republic 5099

Mes pervežamo daiktus ir į 
kitus miestas.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. O«ll ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečlus Ir Bonua 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmatnom Ir Inšluri- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlallškus raštus 
Siunčiam Pinigu* ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
T ra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

REAL ESTATE
Statau naujus namng ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette, 1083




