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RUSIIOJ VALSTIEČIAI KOVOJA 
RAUDONUOSIUS ENGĖJUS

GUATEMALOJ VIENA VALANDA 
ĮVYKO POLITINĖS PERVERSMĖS

Ispanijoj Pramatomi Nauji 
Sukilimai Prieš Karalių

VALSTIEČIAI APŠAUDO 
BOLŠEVIKŲ TRAUKINI

GUATEMALOJ ĮVYKO 
TRUMPA REVOLIUCIJA

RYGA, gr. 18. — Iš Mask
vos per radio praneša, kad 
Gudijos plotuose tęsias sovie
tų kova su valstiečiais dėl sė
menų: rinkimo.

GUATEMALA' CITY, gr. 
19. — Šio mėnesio pradžioje 
susirgo Guatemala respubli
kos prezidentas Lazaro Cha- 

įicon. Laikinai jo vietų užėmė
Tarpe Smolensko ir Latvijos į, Baudillo Paima ir pasiskelbė

pasienio ginkluotų valstiečių 
būriai apšaudė Maskvos — 
Rygos geležinkeliu važiuojan
ti ekspresinį traukinį.

Valstiečių sukilimus malši
nti pasiųstas bausminis čekos 
agentų būrys. <

KOVOS LORDŲ RŪMUS

LONDONAS, gr. 19, — Da
rbo partijos valdžia ruošiasi 
prikelti kovų lordų rūmams, 
kurie, anot valdžios, trūkdų 
parlamento vedamus darbus. 
Senai norima lordų rūmus ar
ba pakeisti (reformuoti) arba 
visai panaikinti.

BUS MAŽINAMI UŽ- 
MOKESNIAI

LONDONAS, gr. 19. — A- 
nglijoj iškilo judėjimas visie
ms darbininkams mažinti už- 
mokesnius Vokietijos pavyzd
žiu. Pažymima, kad atpingąs 
pragyvenimas.

BUKAREŠTE STUDENTŲ 
t RIAUŠES

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gr. 19. — Republikonų stude
ntų riaušių metu daug žmonių 
sužeista, kai-kurie pavojingai. 
'Areštuota 18 studentų.

Studentų riaušės kilo, kada 
policija neleido jiems demon
struoti karaliaus rūmų prie- 
šakv.

ŽEMES DREBĖJIMAS ČILI 
RESPUBLIKOJ

SANTIAGO, Čili (Cbile), 
gr. 19. — Coųuimbo apylinkė
se įvyko smarkus žemės dre
bėjimas.

NUSKENDO GELBĖDA
MAS BROLĮ

STERLING, Ilk, gr. 18. — 
Perkase įlūžus ledui pradėjo 
skęsti W. Spencer, 9 metų. Jo 
brolis Donald, 14 m., nubėgo 
jį gelbėti Brolį išgelbėjo, ki
tas vyras, gi Donald nusken
do.

CHICAGOJE f ŽINIOS IŠ LIETUVOSBALTŲJŲ RŪMŲ LANKYTOJAI

[

Apkainavimo sąrašai

i Cook apskrity apkainavimo 
surašai, kuriais einant šįmet’ 
mokėta mokesčiai už 1928 me- j 
tus, kaip pranešta, baigiami! 
spauzdinti ir bus išsiųsti rao- ’

LENKAI RAGINA LIETU
VIUS BALSUOTI

NUŠOVĖ BELAUŽIANT 
DURIS

Net ministeriai lankosi Kėdainių) apskrity, Krakii 
valsčiuj, Linčių kaime per va-| 
karuškas kilo peštynės. VieVilnius. XI-14. E. “Vii

tačių mokėtojams, kvinta-įRytoju.” praneša, kadras vy^būrys au Pr. DabM 
kai iš tų sąrašų galės patirti, įvairiose Vilniaus krašto vie-1“ 
kaip daug apkainuotos kaimy- į tose nežinomi agentai ėmė pla- 

tnų savastys ir kiek mokama tinti lietuviškus atsišaukimus,
/mokesčių ((taksų). ?kuriuose žmonės raginami bal-

suoti. Tokių atsišaukimų buvo 
i išplatinta Valkininkuose, Dau- 

Užvakar vakare įvairiose gelišky .ir kitur. Tačiau žmo-

Nušautl trys plėšikai i

lium užpuolė brolius Pesėė 
kus ir pradėjo juos vytis. np1'" 
parbėgo namo ir užsidarė
fne.

Tie, kurie vijo, išdaužė ji 
namų langus ir galop pradė
jo laužtis į svirnų žadėdamij 
juos sukulti. Tada Peseck?

Chicago dalyse nušauti trys n^s j atsišaukimus, kartais ir j kelis kartus iššovė į viršų puo-j 
plėšikai. Bet tas nesumažina prievarta brukamus, visai ne-i likus įspėdamas, kad nesilau-J 
plėšikų veikimo. kreipia dėmesio ir rinkimais; žtų, trečių paleido pro

nesidomi, žinodami, kad lietu- Į į puolikus. Vietoj buvo m 
Susprogdinta bomba viai savo kandidatų neišstatė.; tas Pr. Danielius*. “R.**’

Ties dideliu General Out- >
’ door Advertising Co. būtu, 
i515 Loomis gat., susprogdin
ta bomba. Nuo trenksmo daug ... v. .

Olandas lan Hoppe su savo žmona ir vaikais. Tau- 1 nukentejo aplinkinių namų la-1 . . x ■
tiniais rūbais apsitaisę jie andai lankėsi Baltuose Rū- ngai — ištrupėjo stiklai. ?onŲ — minls direktorių

cija) ir pakilo prieš diktato- muose. Hoppe aplanko Amerikos J. Valstybes._________I_____________. ir t.t. I av., neseniai lankėsi
-*------------------------ 1 i «-•! ministeriai Stanevičius, Prys-Nubaustas kalėjimu i- .’ .

toras, Caras, viceministens

diktatorium.

Tuojaus sustiprinta kariško
ji junta (karininkų organiza-

rių. Čia įvyko kruvina kova 
ir junta laimėjo. Ji paėmė j 
savo rankas valstybės vairų.
Paima su keliais savo šalini-, -------------
nkais pasprūdo į Britų, pasiu-' SAN SEBASTIAN, Ispani- 
ntinybę. ! ja, gr. 19. —, Ispanijos vald-

Kova1 miesto gatvėse tęsės ^ia kelis kartus yra paskelbu- 
apie vienų valandų. Žuvo apie si, kad ji jau numalšinus šalį, 
57 žmonės. Tarp žuvusių yra 'ir kad nebūsiu daugiau jokių 
ir karo ministeris gen. Mau-' sumišimų. Bet iš kai-kurių 
ro de Leon. versmių tenka patirti, kad re-

Kariškoji junta praneša, , voliucionieriai dirba ir reikia

ISPANIJA VISAI NEAP- 
RIMUS

KATALIKŲ SKAIČIUS 
ANGLIJOJ IR VALIJOJ

H----------

Rinkiniams artėjant, po Vi
lniaus kraštų ėmė smarkiau 
sukinėtis visokie lenkų agita-

VAGIŲ PRIVISO
I

Skaudvilė. Pastaruoju met 
kaip dar niekuomet, priviso I 

* tiek vagių> kad nėra tos die-| 
nos, kad nebūtų miestely 
kaimuose atsitikę stambios va-1

Cicero jaunuolis R. Hego- v ’ gystės. Žmonės kalba, kad, gi-lkun. zongolavicius, o Holuvkoi .. , ,,
rni amnnavt no balta • •vic, 19 m., teisme pripažintas

L ,, v • x -»i . nuolat važinėja po kraštų.. . . kaltu uz vienos moteriškes nu- J v
LONDONAS, gr. 18 ^' žudymų Berwyn’e ir nubaus-

nant pagamiųtpmis katalikų taa 99_įerns metanas. kalėjimo, 
statistikomis, praėjusiais baž-.j " ••••-
nytiniais metais, kurie baigėsi

KLAIPĖDOJ SANTYKIAI
-—įtempti

rdi, amnestija kalta.
5S=

APLANKE JAPONIEČIUS 
KATALIKUS MEKSIKOJ

LOS ANGELES, Cal. (į

kad prezidentui Chaicon pas-: laukti naujų sukilimų, atkrei- verstų, 12,075. Tad šiandie a- 
veikus, jam bus grąžinta vai- ptų prieš karalių, kurs visas biejuose kraštuose yra viso 
džia.

10 asmenų išgelbėta
Advento pradžioje, Anglijoj ir f Keturių aukštų pagyvenimų __ T/. _____„________
Vali jo j katalikų skaičius pri- namuose, 4944 - 52 Kimball "ubaudus DamI’fb2°t”ijaponiečių Misij'oš vyresnys
augo 31,571 asmeniu. Tame aTe, ki|o gaisraf, policija - santykiai pasidaro dar astre- |kun j į, gwift ,
skaičiuje yra katalikybėn at- gaisrinillkai v08 i5gelbėjo 10 sni. Direktorijos nariai 8chu-‘ iežins katalikus m. Noža.

10rt7^ 1f«z ir y.vo-fi l’.H nflfiifrniilčP nosį . .

Vokiečių spauda rašo, kad, v, . Tr. , ,, ....* 1 „/pastų). — Vietos Maryknol

asmenų.

VOS IŠSISUKO MacDO- 
NALDO KABINETAS

LONDONAS, gr. 18. —.Mac 
Donaldo ministerių kabinetas 
vakar vos išsisuko nuo griu
vimo, kada parlamentas bal
savo vienam reikale. Vos 6 di
džiumos balsiais kabinetas ga
vo pasitikėjimo.

KARO DUONA BRA
ZILIJOJ

SAO PAULO, gr. ’19. — 
Braziliją spaudžia ekonominė 
našta. Kad išlikti valstybei 
sveikai, prezidento Vargas va
ldžia imasi įvairiausių priemo
nių. Tarp kitko įvedama karo 
duona. Uždraudžiama gamin- 
tį duonų iš vienų kviečių mil
tų. Į kviečių miltus lygi dalis 
turi būt įmaišoma kornų it 
manioko šaknų miltų.

POINCARE SVEIKESNIS

laikas šaly palaiko nepaken-! 2,206,244 katalikai, 
eiamų diktatūrų. , Tais pačiais metais kunigų

Suimti revoliucionieriai bus 
statomi į karo teismus ir bus 
aštriai baudžiami. Tas dar la
biau išjudins šalį prieš mo
narchijų.

Niekas negali pramatyti, 
kas įvyks Ispanijoj artimiau
siuoju laiku, neatsižvelgiant Į 
karo padėtį.

DERYBOS SU MEKSIKA

NEW ORLEANS, La., gr., 
,19. — Patirta, kad Amerikos 
įJ. Valstybių valdžia veda de
rybas su Meksika tikslu ben
dromis priemonėmis sustabdy
ti svaigalų šmugeliavirnų iš 
Meksikos į Am. J. Valstybes.

IŠSISUKA ŽMOGŽUDŽIAI 
NEW IYORKE

PARYŽIUS, gr. 18. — Pra
neša, kad sergąs buvusia mi- 
nisteįis pirmininką^ Poincare 
šiandie esąs sveikesnis.

NEW YORK, gr. 19. — šį
met šiame mieste apie 375 as
menys nužudyta ir už tai nei 
vieno žmogžudžio ligšiot nepa
lietė mirties bausmė.

APIPLĖŠTA BANKA

ATIDĖTAS TARPTAUTI
NIO TEISMO KLAU

SIMAS

PLAINFIELD, Ind., gr. 19. 
— Vienas plėšikas apiplėšė 
National and Trust Co. Banka 
neteko 4,000/dolerių.

AVASIIINGTON, gr. 18. — 
Senato užsienių reikalų komi
tetas tarptautinio teismo klau 
simų atidėjo vieneriems meta
ms.

Surinkta arti viena pusė
Gubernatoriaus Emmerson 

skaičius padaugėjo 112. Viso komisija praneša, kad bedar- 
tad šiandie darbuojasi 4,394 bius gelbėti penkių milionų 
kunigai. dolerių fondui surinkta arti

t. v , i v , . /pustrečio miliono dolerių, t.Bažnyčių ir koplyčių skai- . .
v. „n j*- Y- arti viena puse.cius padidėjo 23, pradžios mo-.J

20 ir antraeiliu —'kyklų
10. , Areštuota du policmonu

_T. . x , ? Areštuota policmonu Brit-Vienerių metų laikotarpiu į-. . Tr , , . .... nnnj- x ix . įton ir Howland. Jiedu kalti-vyko 23,045 sutuoktuves. Gi-i
mimų buvo 63,280.

PRAHOS ARKIVYSKUPO 
AUKA BEDARBIAMS

namu už prekiavimų narkoti
kais.

PRAHA, Čekoslovakija (per 
paštų). — Visuomenės gero-j 
vės ministerija.darbuojasi ge-į 
lbėti šalies bedarbiams. Tuo 
tikslu ministerija per laikra-Į

Darbuojamasi Chicagos mie 
sto ribose suelektrifikuoti vi
sus geležinkelius.

BELGAI ĮSILEIS MŪSŲ 
GALVIJŲ

ščius pakvietė geros valios pi- paskutiniu laiku darė žy-
liečius paaukoti bedarbių šel
pimo reikalams.

Vietos arkivyskupas Pr. Ko- 
rdac vienas pirmutinių atsi
liepė į kvietimų ir paaukojo 
50,000 kronų. Tokia didelė au
ka šiais laikais Europoje yra 
nepaprasta.

ST. ALBANS, Vt., gr. 18. 
— Mirė Am. J. Valstybių se
natorius F. L. Greene, rep. iš 
šios valstybės.

WASHINGTON, gr. 19. — 
Šįmet pirmu kartu čia gero
kai pasnigo. Bet ne tiek, kad 
bedarbiams būti} džiaugsmo.

ltz ir Žvgaud pasitraukė, nes lk i x-- • m i_ •. , . . . lės, Sonora valstijoj, Meksi-
negali bendradarbiauti su Rei- , . , , . .. .x y.*. . , . . . . , . 'koj, kad jų išklausyti ispažm-
zgiu. Kai kurie vokiteimnkai L. o6 ... . /ties. Sonora vyskupijoj nerinori sukiršinti p. Reizgį su Į . . , . ,inei vieno kunigo, kurs galėt 
krašto gubernatorium. . . ., ,,... . .y, .

įsu jais susikalbėti japoniškai 
Vokiečių atstovas Lietuvai Į Kun. Swift keletą metų mi-J 

p. Morath kuris buvo paėmęs sionieriavo Japonijoj ir Ko-<
6 savaites atostogų, nors jau rėjoj. Tenai /išmoko japonu 
atostogų laikas seniai praėjo, čių kalbos. Tad Sonoros vys 
į savo vietų vis dar nebegrį- kūpąs jį ir pakvietė aplanky- 
žta. , “R.“ ti (japoniečius. ..

Svetimų šalių kunigai mis 
onieriai Meksikon peįsil^idšs 
mi. Kunigui Svrift ]

Nuo ateinančių metų duo- ^išimtis, kada pasakė, kad vykti 
tos įvairiems emigracijos biu- »sta trumpam laikui. SonoBoeį] 
ranis ir bendrovėms koncesi- vyskupais karštai jį priėmė ir 
jos dar kartų vidaus reikalų suteikė jam reikalingus sve-* 
ministerijos tam tikros komi- j tur eiti dvasiškas pareigas 
sijos bus nuodugniai peržiū- Į galiojimus.

PERŽIURĘS KONCESIJAS

rėtos. Šį kartų daugiau atsi
žvelgs į emigrantų nusiskun
dimus svarstant kontorų pra- 

Užsienių Reikalų Ministeri- $ymus koncesijoms prailginti.

gių išgauti leidimui importuo
ti galvijus į Belgiją. Šiomis 
dienomis belgų vyriausybė da
vė savo sutikimų įsileisti gy
vus mūsų galvijus per Ant
verpeno karantinų su veteri
nariniais liūdijimais kiekvie
nam galvijui. Atitinkamas pa
rėdymas šiuo reikalu jau pa
skelbtas Belgijos “Journal O- 
fficiel.“ “R.”

GYVENIMAS RAMESNIS

Kaltinėnai. Vieniems vilka
ms išsikrausčius, kitiems uo

degas nukirtus gyvenimas Ii 

ko ramesnis. ii

“R.“

NAUJOKŲ IŠLEISTUVĖS

Linkuva. ITapkričio 1 d. Li
nkuvos “Pavasario” rajono 
valdyba surengė naujokams iš
leistuves. Tų dienų visi nau
jokai buvo bažnyčioj, atliko 
nšpažintį, o po pamaldų susi
rinko į bendrus užkandžius. 
Čia bendrai visi linksmai pa
sišnekučiavo, padainavo. Ra
jono pirmininkas pasakė atsi
sveikinimo prakalbų, įteikė a- 
tminčiai po mažų dovanėlę, ir 
po valandos — kitos, visi lin
ksma nuotaika dainuodami iš-

Kaip daug pradžiugo J 
niečiai susilaukę kunigo, k 
bančio jų gimtųja kalba.

Kun. Swift mielai aplankyk 
tų ir kitus, japoniečius 
likus, toj pačioj vys! 
gyvenančius, jei Meksikos 
ldžia nestatytų kliūčių.

CHICAGO IR APYL1 
KĖS. — Debesiuota; pramat 
mas sniegas; temperatūros 
maina neišspręsta.

PINIGŲ KURSAS

oi

Lietuvos 100 litų $10. 
Britanijos 1 sterl. sv. 4 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19 

R ” __ Vokietijos 100 markių 33,

9^13.J
13.£

R”’siskirslė’. tt
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ir svetimtaučių į lietuviškų įstaigų, patraukia. 
Tas neša lietuviams garbę ir duoda pripaži
nimų, kad mūsų tauta kultūriniu žvilgsniu ne- 
žemiau stovi už kitas tautas, jei pajėgia iš
laikyti taip aukštai pastatytų įstaigų.

Labdaringoji Sųjūnga, kuri šių ligoninę 
statė, šiandien gali būti rami, nes savo tikslo 
pilnai atsiekė. Nors ligoninės skolos dar nė
ra atmokėtos, nors visuomenės finansinė pa
rama tebėra reikalinga, vienok jos ateitis tik
rai yra šviesi. Tik reikia, kad lietuvių vi
suomenė daugiau pajustų, jog šv. Kryžiaus li
goninė yra sava įstaiga, jog jų reikia remti, 
jog patarnavimas joje yra taip geras, jei ne 
geresnis, kaip ir svetimtaučių pirmaklasėse 
ligoninėse. Taipgi svarbu, kad ir lietuviai 
gydytojai, visi be išimčių, daugiau dėmesio 
kreiptų į lietuviškosios įstaigos veikimų, nes 
tas ir jiems patiems ir mūsų visuomenei iš-

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVĖS
(Ligoninė taip atrodė šventinimo metu).

Šiandien, gruodžio 19 d.,. Švento Kryžiaus Lietuvių Tegul Geras Viešpats atlygi- 
Ligoninė šventai ir garbingai na visiems šimteriopai.u - a , Švento Kryžiaus Lietuvių Lieis naudom Mes šia proga konstatuojame tak- v; . *

OIENOS KLAUSIMAI

tų, kad gana žymi mūsų visuomenės dalis- šv. 
Kryžiaus ligoninę skaitėjyg ir ne spva įstai
ga. To, mūsų manymu, neprivalėtų būti. Li-j 
goninė yra mūsų pačių pastangomis pastaty

eina savo pareigas. Tiktai du 
metai prabėgo nuo jos įsikū-

Prie progos norime primin- 
, kad kai kurie mūsų ge-

MUSŲ UGOMIHta SUKAKTUVĖS.

Šiandien sueina lygiai du metai kai ati
daryta Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoninė. Nors 
mūsų ligoninės amžius dar trumputis, tačiau 
jos veikimas jau gana plačiai išvystytas ir jis 
tikrai buvo pasekmingas. Del to smagu tai 
yra pažymėti, pasidžiaugti ir pasididžiuoti.

Ligoninių istorija nedaug težino tokių 
žmonių gydymo įstaigų, kurios per porų me
tų padarytų tiek pažangos, kiek padarė Lie
tuvių šv. Kryžiaus ligoninė.

* Reikia duoti kreditų vedėjams, sugebė
jusiems ligoninę iškarto pastatyti atatinka
moje aukštumoje, kaip tai tvarkos, gydytojų 
kvalifikacijų ir kitais atžvilgiais. Už tat trum 
pu laiku ligoninė gavo čarterį, valstybės prie 
žiūros pagyrimų ir pripažinimų, įėjo į aukštai 
pastatytų ligoninių asosiacijas, išdirbo sau 
gerų, vardų ir veikimui plačių dirvų.

Turime po rankų šv. Kryžiaus ligoninės 
statistikų, kuri geriausia vaizduoja, kiek mū
sų ligoninė yra per du metu padariusi iv 
kaip plačiai įr sėkmingai ji veikia.

Per du metu ligonių buvę priimta 5,559; 
operacijų padaryta 2,783; kūdikių ligoninėj 
gimė 1,239; nelaimingų atsitikimų 935. Iš to 
skaičiaus lietuvių ligonių buvę 1,786, o sve
timtaučių 3,773.

Iš šių skaitlinių tenka spėti, kad ligoni
nės rūmai greitu laiku bus žymiai per maži, 

ji norės savo veikimų plačiau praplėsti.
Girdėjome, kad jau dabar yra planuojamų 
šiek tiek namų didinti, pristatant keletu 
aukštų prie ligoninės šone esamo sparno.

Iš tų pačių skaitlinių pastebime, kad lie
tuvių ligonių skaičius buvusių ligoninėj, ne
sudaro nei trečios visų ligonių dalies. Iš to 
galima spėti, kati ne risi lietuviai, reikalauju 
ligoninės- savo sveikatai taisyti, savo įstaiga 
naudoj&si, o kita — mūsų ligoninės vedėjai 
ir gydytojų štabas yra taip geri, kad daug

ŠV, Mlšiy AUKA.
PIRMOJI DALIS.

r ’
T-JtaŠO Kun. Juozas Jusevičius.—'--* 

(Tųaa).

Jei artistas norėtų nupiešti mirštam, 
čio Abelio paveikusių, tai Jis negalėtų ši
to padaryti be Kaino. Jis turi nupiešti, 
kaip Kainas muša Abelį, ir kaip Abelis 
miršta kraujuose. Panašiai yra ir su šv. 
Mišių auka. Reikia atiniti, kad šv. Mišių 
auka nėra tik panašumas į Kryžiaus bu
kų. Tai nėra atminimas Kryžiaus aukos, 
bet tai yra ta pati Kryžiaus auka.

Šv. Mišiose K ristus mistiškai vėl ken
čia,‘Jis vėl yra sužeistas ir vėl rodo sa
vo žaizdas dangiškam Tėvui ir prašo 
mums atleidimo.

Kaip suprato tuos žodžius Apaštalai: 
“Tai darykite mano atminimui t” Jie 
juos girdėjo. Jie suprato, taip, kaip mes 
kutalikut suprantame. Būdami paklusnūs, 
jie darė taip, kaip buvo sakčta. Jie laikė

gpninė džiaugiasi dviejų me
tų sukaktuvėmis, Patarnauta 
tūkstančiams ligonių. Ligoni
nė — tai aukštesnio krikš- sirodė. Pradžia buvo labai pildyti. Ligoninės skola yra
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las beveik atsimuša į Stalo 
Kalno pašlaites. Šis Adder- 
ley gatvės gulas ir yra pats 
istoriškiausias, kur gimė se- 
nasai Kapštatas. Kadangi In
dijon plaukiantieji jūrininkai 
dažnai susirgdavo (scurvy li
ga), nes ilgoje kelionėje pris

migdavo daržovių, saločių ir 
ibendrai vitaminų, tai pirma- 
siii šio krašto komendantas 
Jokan van Riebeeck 1652 m. 
šioje vietoje užveisė dideli 
daržų, kurio daržovėmis jūri
ninkai prisipildydavo savo 
sandelius ir taip sumažindavo 

■liguistumų, šis daržas buvo 
gerai aptvertas ir stropiai ser 
gimus o pagautas vagis bū
davo baudžiamas šimtu rykš
čių ir metais sunkiųjų darbų. 
Dabar ši brangi reikšmingais

rimo, o jau gražūs vaisiai pa- radarui pamirk pažadus iš- istoriniak. įv-.,(iaia ,, atsimf
minais v .u r.';1 pu:ii. za

ta, lietuvių vedama ir tvarkoma. Didesnis sa- gyvenimo sunki; bet laikas ir Dievo pa-*didelė, nuošimčiai už jų di.tr- liuoja nebe daržovSllli.s 0
vomis įstaigomis susidomėjimas, jas daro stt !iždava- Ligoni« Priežif,ros P» lai'“a “■*« pageidaujamų ii, todėl, kiekviena auka yra yMa AžuollĮ A|eja (()ak Aye.

* . ......... ... .. ir už nuo- nup) / Cin
širdus dėkingumas ™»kia-

i įsodintų iš visų š šlų kcnti- 
£v?.nto Kryžiaus Lietuvių Li- nentų, tarp mirgančių paikių 

goninė. žolynų ir paimu pasislėpę ra-
Įsteigta — 1928 metais. ' Į»WU saa Sludi tlideli kultūros 
Pašventinta, lapkričio 4, turtai: Pietų Afrikos muzie- 

1928 m. [jaus gausingi rūmai, puiki ir
Atidaryta ligoniams, gruo- Į didelė biblioteka, daugelis se

.‘s . ,v. . . i , . . . džia siekia pirmųjų Šventos vaisių. Žemiau talpinamos ži-presnenus ne vien medžiaginiu, bet ir tarpti- v. 1 ............... * K
Bažnyčios laikų. Pirmieji 
Krikščionys rūpindavosi ser- 

Taigi, šia sukaktuvių proga sveikiname' ganėiais ir priimdavo ligo- 
šv. Kryžiaus ligoninės vedėjus, ypač Seseris uįus įsavo namus. Šiais 
Kazimierietes, palinkėdami ir toliau taip pa- > amžiais slaugoma ligoniai kar 
sėkmingai vesti naudingų ir reikalingų mu- ‘tu. Ligoniai geriausiai pri- 
ms įstaigų. jžiuroini ligoninėse. Pirmes-

------------- niais laikais žmonės mažiau
KĄ RODO STUDENTŲ RINKIMAI. rūpinosi sveikata ir jos palai- 

------------- kimu. Dabar kiekvienas ieško

nios parodys tų dviejų me
tų atliktus darbus.

Dievo palaiminimas, geros 
ir prakilnios širdies žmonių 
prisidėjimas ir palankumas, 
davė galimybės įsigyti daug 
reikalingų dalykų ir pridavė 
drųsos ir jėgų toliau veikti. 
Šiais metais ligonių skaičius 
viršija pereitus metus virš

. ,. ... , ..................... a - • , J0S PaSerinimo- Kiekvienas į tūkstančių asmenų.
stovybes rinkimo davinių išsitarė ir ‘N-nos , . , ...
...... v . r. v z , nori būti sveikas visais atzvil- . . „

socialistų laikraštis. Jis rašo: Kų gi rodo . . Ligoninės vedėjos sirdin-
tie rinkimai ? Jie rodo, kad šiandien Lietuvo- f ^ų pusę lin sta me gjausjaj (igjcoja visiems priė
ję stiprėja tautinės mažumos, bepartyviai ir (^lcinos mokslas,,, o ypatingai , tejjains jr geradariams už au- 
klerikalui. Klerikalų įtakos augimas yra ypa- ligoninių vadovybė; Šiais lai- |<as jr visokių, suteiktų para- 
tingai pažymėtinas dalykas. Tautininkų vai- kais ligoninės stengiasi įvai-' mų. Tikimės, kad ir ateityje 

galėsime džiaugtis Jūsų prie- 
teliškumu. A^kainavimo ir

niu žvilgsniu.

ilei Lietuvos Universiteto studentų at

ūžia stengiasi krik. — dėmus ‘suvaryti i ožio riausiais būdais pagelbėti 
ragų’, bet ji atsiekia visai priešingų rezulta- kiekvienam, kuris ieško svei-
A__ _ A__  1____ A* •_  *1___ 11 _ ’1__ ’ - • !!•» f 1tų: patys tautininkai eina silpnyn, o klerika 
lai stipryn”. Už tat. kad ‘‘klerikalus’ nuga
lėti, socialistų laikraščio redaktorius duoda 
tokį tautininkams patarimų; “Užuot hųu- 
džius represijomis kovoti prieš klerikalizmų, 
tautininkų valdžia turėtų grąžinti laisvę vi
suomenei”. Gale pabrėžia, girdi: “klerikaliz
mui yra pavojinga ne diktatūra, nežiūrint 
kuu jų vykintų, bet — laisvė”.

Ne viena studentų organizacija nėra 
taip persekiojama, kaip ateitininkai. Taigi, 
jei jie, neturėdami savo veikimui laisvės, stip
rėja, tai kas būtų turint laisvę. Patarimas 
tautininkams grąžinti laisvę visuomehei yra 
geras dalykas, tik kad laisvė būtų pavojin
gesnė “klerikalizmui” už diktatūrų, pirmų

katąs. Jos teikia geriausių ‘Ičkimgv./io kitokiu būdu ne-, 
pagalbų visiems jos globon at-jsadn,e išreikšti, kaip tik mal-

sidavusiems.

n

mas.

džio 19, 1928 
Valstybės

1929 metais.

m. no jo universiteto rūmų (nes 
Inkorporuota, naujas gigantiško didumo u- 

niversįtetas statomas už mies-
American Medical Associa-.to ribų) ir keletas kitų gra-

tion užtvirtinta, 1930 metais. 
American College of Sur-

geons užtvirtinta, 1930 metais.
Department, of Education 

and Registration užtvirtinta,
1930 metais.

Įsteigėjai: A. L. R. K. lab
darių Sąjunga.

Vedėjos: Šv. Kazimiero Se-
|da ir reikale patarnavimu,'serys.

Aplink Afriką.
■Pręf. K Pakštas

lūs, apsupti ąžuolų, sodnų ir 
kartų apie tai girdime. Katalikai neturi lais-su savotiškiais pakiliais 
vės Rusijoj, Italijoj ir Meksikoj, kur dikta
tūra yra valdžioje. Jei diktatūra būtų 
geresnė už laisvę, pasaulio katali
kai neprotestuotų prieš diktatorių žiaurius ti
kinčiųjų ir jų veikimo persekiojimus. Galų

j šv. Mišias. Iki šiai dienai šv. Pudencijos 
bažnyčioje Romoje yra altorius, ant ku
rio Šv. Petras laikydavo šv. Mišias.

Šv. Paulius nebuvo Paskutinėje Va
karienėje, kai Kristus davė Apaštalams 
galybę laikyti šv. Mišias. Tačiau Jis mai
nė duonų ir vynų į Kristaus Kūnų ir 
Kraujų. Toliau jis stačiai sako žydams. 
“Mes turime altorių, nuo kurio ųe valiu 
valgyti tiems, kurie tarnauja padangtei.” 
Koks tai buvo valgis? Tai buvo valgy
mas mūsų Viešpaties Kūno ir gėrimas Jo 
Kraujo šv. Mišiose.

Kai šv. Andriejus buvo ¥• niurnas 
‘dievaičiams aukoti, .jis taip sakė: “Aš 
Visagaliui Dievui, kurs vienai yru tikras, 
kasdion aukoja ne veršių mėsų, ne ožių 
kraujų, bet prie altoriaus nekaltų Avinė
lį.”

. Ne tik Apaštalai taip kaliojo, bet ir 
visi Bažnyčios tėvai taip kalbėjo. Štai 
ką suko šv. Jonas Auksoburnis: “Žmo
gau, kuomet matai kunigų laikant šv. 
Mjsias, nemanyk, kad tų šv. Mišių aukų 
aukoja Jis, bet tikėk, jog jų aukoja pats

žių trobesių,
(Bus daugiau)

NAUDINGOS INFORMA
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L
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LAIŠKAS SEPTYNIOLIK 

TAS.

Kapštate maišosi senovė su kia niūriu rimtumu ir šeiiny- 
naujove ir visa tai čia gerai 
suderinta. Seni 18-to amžiaus 
olandų namukai, balti, šva-

Vardo permainymas.

KLAUSIMAS. Atvykau j šių 
šalį 1907 m. kitu, ne savo, var

......................  ■ ■— ■ ■ ■ y,■■*""■ du. Turėjau draugo pasportų.
s. konais arbatai or kavai, gerti Kuomet jau čionai atvykau, 

ir ramini pavėsy šnekučiuotis, vartojau savų vardų ir visi 
Juose jaučiama truputis net mane taip pažįsta. Noriu pa- 
mauritaniškos ir ispaniškos duoti pilietybės prašymų. Ar 
dvasios. . man duoti tikrų vardų ar var-

Seniausiu ir grisiausia bei clų pq kuriuo atvykau? 
veikliausia Kapštato gatvė tai T. K., Gary, Ind.

niška ramybe. Juosę jaučia- Adderley Street. Tai tarsi ( ATSAKYMAS. Forma kū
mas ramus pastovumas gerai Kauno Laisvės Alėja arba j Urį išpildyti, reikalauja
susigulėjusių socialinių sluoks iNaujorko Broadwav. Joj k™ ii#į‘0W,a(?ij8S apįe tavo tikrų 
nių. O šalę jų auga dideli ir^centruojasi stambiausi komei* jvar(ų4 įr tu turi paduoti, vardą 
įvairios architektūros rūmai, jeiniai interesai, sta9n-■ po kuriuo atvažiavai, nes ki- 
šviesių, linksmų spalvų, su biausi namai, bankai, puik»o-jtaip taVo lėliškas atvažia-frontais, masyviškomis mūro 

sienomis, senais baldais dvel-Į plačiomis verandomis ir bal-'sios krautuvės; Vienas jos ga-
' 11 ' ■— li -....I... .... . i ...i — ii —.w. ■ —
gale, jei ateitininkai Lietuvoje geriau stip- ) būt reikėję iškelti griežto protesto prieš jų 
rūtų prie diktatūros, Lietuvos vyskupams ne- i organizacijos uždarymų.

KriJus, prie altoriaus esąs, tik tavo aki
mis neregimas”. i

Be te, turime daug senovės altorių, 
ant kurių šv. Mišios buvo laikomos. Tu
rime taip pat mišiolų ir kitokių palaikų, 
kurie rodo tų pat dalykų.

Bandykime ir mes suprasti, kas tai 
yra Šv. Mišios. Jei Kristus nors vienų 
kartų metuose regimu būdu nužengtų ant 
žemės ir duotųsi save prie kryžiaus pri
kalti, daug žmonių iš viso pasaulio su
plauktų pažiūrėti to reginio.

Per Šv. Mišias mūsų Išganytojas 
kasdien nužengia iš dangaus ir atnauji 
na kryžiaus aukų. Nereikia tolimos kelio
nės, nes bažnyčios yra labai arti. Nerei
kia laukti ateinančio Kristaus, nes varpas
skelbia, jog jau prasidės šv. Mišių auka. 1 jų pačių išmanytos.

V. Šv. Mišių Reikšmė.

Nekatalikai tania eina į bažnyčių, 
kai jie nori. Jie sako, jei norime, galime 
ir namie melstis, arba skaityti šv. Raštų. 
Jie turi teisę taip kalbėti,_nes jie nieko

v imas į šalį negali būti per
tikrintas. Jeigu nebus kitų 
priežasčių, tai nebus sunku 
tau tapti piliečiu.

kunigas yra apsirėdęs, kaip papuoštas 
altorius, kų šv. Mišių tarnautojai daro.

Bet mes ar gerai nusimanome dėl 
ko einame į bažnyčių? Jei paklausčiau, 
tai ne vienas sakytų: “Aš einu į baž-

daugiau neturi bažnyčioje, kaip tik nū- nyčkj sekmadieniais ir šventadieniais,
nisterių prakalbų, keletu giesmių ir tam 
tikrų maldų. Kai kurie ministeriai net ir 
nesimeldžia.

Gaila mums tų žmonių, kurie neturi 
šv. Mišių aukos. Gaila mums jų ir mi- 
nisterių, kurie neturi galios atnašauti šv. 
Mišių. Iš tikrųjų, nelaimingi žmonės! Jų 
maldos, kad ir labai karštos, neturi to
kios vertės, kokių turi šv. Mišių auka. Jų 
maldos yra mažesnės vertės už Seno Įs
tatymo aukas, nes Seno Įstatymo auko* 
buvo paties Dievo įsteigtos, o jų maldos

Kaip ant Kalvarijos kalno, taip bažny
čioje mes galime išmelsti reikalingos ma
lonės. Del to neapleiskime šv. Mišių sek
madieniais ir šventadieniais. Bažnyčioje 
elkimės taip, kaip elktumės, hūdtųui po 
Kristaus kryžiumi ant Kalvarijos kulno.

Nežinodami tikros šv. Mišių pras
mės, jie kartais ir katalikus šmeižia. 
Jie sako, kad katalikų Mišios neturi jo
kios prasmės. Tai esu nereikalingos ir 
tuščios ceremonijos. Jie mano',, kad kata
likui bėgu: į bažnyčių tik išžiūrėti, kaip

nes nenorim papildyti mirštamosios nuo
dėmės.” Kitas vėl sakytų: “Visi einu, tai 
ir aš einu”. O dar kitas sakytų: “Aš 
eipu į bažnyčių, nes noriu būti katalikas. 
Aš nenoriu būti vadintas bedieviu”.

Tačiau, įiies ne dėl to einame į baž
nyčių. Tiesa, kunigo rūbai turi tam tikros 
reikšmės. Kiekvienas kunigo judėjimas 
taip pat turi savo , reikšmės. Kiekviena 
malda ir net kiekvienas žodis šv. Mišio
se yra išmintingai Bažnyčios išrinktas. 
Bet, be to, mes žinome, kad šv. Mišiose 
ypač. tas svarbu, kas buvo svarbu pir
mose šventose Mišiose, kai pats Kristus 
jus atnašavo ant Kalvarijos kulno.

(Bus daugiau)

I
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Prašau Į Mano Kampelį j
------------- Rašo prof. Kampininkas.---------------------------'

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Cliieagos stolveioj, Bridž- 
portc, Kūčių vakarų bus snn-

centras, ši vyskupija ima pra talikai tarp protestantų di

Įiš Lietuvių Auditorijos perei
tų vasarų tautiškam susivie- 
nyniui kainuoja $4,200. Taip 
apznaiiuino natriams “Tėvy
nė”. Vadinus, labai neapsiro-

dariečių “puvimas”, arba “zu kuota. .Jei komunistams būt 
per”, kurioj dalyvaus ne bile,buvę leista, pavyzdžiui, kad 
kas, bet “visi su aukštom ka- ir savaitę auditorijoj stovėti; 
tegorijom: lojaliai, daktarai, jei nuo trypimo būtų visas 
bajorai, redaktoriai, grabo-1 grindų varnišas nuzulintas,', 
riai, duonkepiai, kompozito-1 nuo laipiojinto pusė kėdžių •
riai” ir tt. Prie tu “katego-: sulaužyta, nuo rėkimo ir mu-1

, • i ' , , . , . . , . Rūta Nicliols, pasižymėjusi—lakūnė, nufotografuota su sa-1sandarieciai kodėl ne zikos net pleistens vietomis _ i. n.i a , . .. |s

džių 1752 metais. Šiandie šioj 
vyskupijoj gyvena 306,129 
katalikai. .Iii* išsisklaidę tarp 
1,593,803 protestantų ir žy- 

i dų. Ši vyskupija apima dvi 
valstybi — Hesse ir Turin- 
gijų; du dideliu miestu: Cas- 
sel ir Frankfort ties Main; 
kai-kurios sodžių parapijos 
turi apie 30 mylių diametre; 
keturios iš sodžių parapijų

džiumos laikosi kai skevelda 
jūros bangose.

Osnabruecli vyskupija už
ima plotų didesnį už visų Bcl- 
gijų. Visam plote gyvena 4,- 
728,600 gyventojų, jų tarpe y- 
ra 413,677 katalikai. Kai-ku
rios parapijos užima 45 ket
virtainių mylių plotus.

MARGUMYNAI
Briliantai ore. 

Pastaruoju laiku dideli Pa
ryžiaus juvelyrai pradėjo nau 
dotis oro susisiekimu siųsda
mi užsienių brangenybes.

Vienas didžiausių Pary
žiaus juvelyrų, didelių namų 

‘savininkas persiuntė oro paš
tu briliantų dėžutę, adresuotų 
tarptautinės parodos Anresė, 
Prancūzų sekcijos pirminin-

>i.|ų
pridėjo da vienos jų vožnios nuo sienų ur lubų atšokęs, vis 
— žioplių kategorijos. Pasi- mažiau būtų kainavę patai- 
glumvta. Isvnias.

vo, monoplanu orlaivių stoty, Burbank, Cal., po to, kai ji pa
darė rekordinį skridimų iš Ne\v Yorko Į California per 16 

I vai. ir 59|<>. minutų. Grįždama atgal ji sumušo net Lind- 
1 bergo skridimo laikų.

Iš tų keletos atvaizdų ga- 
turi po 50 ligi 100 sodžių,. li,na suprasti Katalikų Baž- 
kuriuose gyventojų didžiuma tyčios padėtis Vokietijoj ir 
yra protestantai; be to, šios katalikų vokiečių gyvenimas, kui. 
vyskupijos ribose vra dange- Šviesiausia tų atvaizdų pusė: Dėžutėj buvo brangenybių 
is didesniu ir mažesnių mie- — Lai didžiumos katalikų 2.>,000,000 trankų sumai. Pa
tų ir miestelių. karštas tikėjimas ir jų vieny-! ryžiaus juvelyrai randa, kad

bė. Mažumai sunkus ir kar- i brangenybių siuntimas oro 

... J . tus- gyvenimas, ty. neatkelia-į pastų suristas su dideliais pa

mos gyveninio sąlygos — ne-1 togumais, suteikia, palyginti,

Lietuviški tavorščiai gyvo-J 
na baimės dienas; bijo, kad į 

ant Chicagos neiškristų snie-! 
go kol atliks maršavimus! 

st lytais prieš Angliju, Fran- 
cijų ir kitus kapitalistus, pa- 
si mojusius užvajevoti sovietų 
Rusi jų. Jeigu per nelaimę snie 
go iškristų ir tavorščiai dėlto 
negalėtų maršuoti, kiltų vaina 
ir visi, negalėję maršuoti dar
bininkai, liktų “pašaru anuo
toms”.

PRAŠAU NESIJUOKTI.
j specialines mokyklas, delei 
•.tarnvbos negavimo. Bet kas 

Vaikas (žiūrėdamas į bez-'čia stebėtino? Visi žino, visi 
džionę). Mama, kas tai per apsipratę su tomis bėdomis, 
zvėlis? 1 i ’j Visai šaltai, aštuntos, septin-

Motina. Beždžionė, vaikeli. Jos klasės mokinys,* išklauso 
Vaikas. Al taip? Bet ji ant gimnazijos sargo užmetimų: 

visu ketulių vaikšto.

Žvėryne. KATALIKįJ BAŽNYČIA 
VOKIETIJOJ.

Katalikų Bažnyčia Vokieti
joj didėja narių skaičiumi ir
prakilnia savo įtaka. Turi 

y-Kad jūs gautumėt toki, vie- daugiau (]u vysl;upu jr kito. 
Motina. Taip reikia, vaike- tą, kokią aS turiu”. Ištikrąją ku Bažnyžiai gCTOvS paeina

Ii. Ji gyvulys.
Vaikas. Tai

bėda išėjus iš mokyklos lauk- 
kodel mūsų ti kelerius, metus liuosos va-

iš padarytos Apaštalų Sosto' 
su Prusiųa sutarties (konkor-

Išpravodijimas

.telūris vaikšto tik ant dvie- kansijos. Tikrai reikia turėti dato) giandie d.idžiausias 
ją koją t Jis sykį sakė, kad geležinę kantrybę, būti neap- Bainy<-,iai nesmagutaas Vokie- 

komunistų žmonės paeina is gyvulio. i ribotam laikui kandidatu į
bet kokių tarnybų. Bet lietu-|

tijoj, tai kunigų įrukumas. 
Daug katalikų Prūsijoj gyve-

LIETUVOJE
(Mūsų Korespondento)

voje, vienkart teikiant gali- vis rom“s~ Jis kantriai ne5a 
mybą net ir mažai paritu-į vaTS>i naSt»> taikos kiul lr
rinėiam ūkininkui įsitaisyti' Prie ^P^enčiamo gyveni- _____ _________ ________
tiek svarbą ūkio reikalams Ia0* Nors jam ateitis ir neaiš- jtuosęįprjauatįt>j vienybėj su
varyklį. Pirmieji Lietuvoje k* be darbo. Kodėl gi visa tai Ba,nyįįa> Pastaraisiais lai- 

aminti motorai sulig savo įvyksta? O gi_ todėl, kad net :kaįg vyskupai imasi visą ga-

na išsisklaidę. Mažas kunigų 
skaičius negalį jų visų apeiti, 
kad tuo bildu juos palaikyti

Pirmieji Lietuvos vidaus degi 
mo varykliai.

RADVILIŠKIS. — Lietu-1 blogesni net už pačius geriau ko 8^resni° laukti? Ne-patraukti j seminan-
vos Žemės Ūkio 1926 m. pa-{sius įvežamuosius iš užsienio 1 jas, kad jie pasišvęstų Dievo

rodoje ir šiais Vytauto Di-

pag. „ _ ....
rūšimi pasirodė nei kiek ne- j lygybės... ® arįlimų priemonių daugiau jau-

motorus, ką liudija atliktieji• RadvĮIiiky tokia netikusi jr Bažnyfios tal.nyl‘)aL Spėja-

nėra kiek geresnė. Vyskupi
jai priguli 80 parapijų, ku- įu’taJ 
ii „s užima plotą, lygą Belgi-
jos pusei. Vyskupijos ribose , .. . vų bažnyčiųVl’il UTllil 'iii

ir kitos priežastys ne- didelę laiko ekonomijų, 
istatvdinti nuosa- --------------------

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

arba gvventi ar
yra apie 50 miestų ir mieste
lių. Parapijose darbuojasi 
daugiausia misionieriai. Daž
nai jiems prisieina Mišias at
našauti, dirbtuvėse, valgyklo
se, . mokyklose ir kai-kur net 
pašiūrėse.

Tuose plotuose yra daugy
bė maišytų moterysčių. Iš tų 
moterysčių vos 10 nuošimčių 
vaikų katalikiškai auklėjama. 
Nemažas ir suaugusių skai
čius iškrypsta iš tikėjimo dėl 
nepakenčiamos ekonominės 
padėties. Katalikai ypač ken
čia daugiausia ten, kur yra 
privisę laisvamanių, kur pas
tarieji darbininkams vado
vauja.

Pramoninis miestas Crim- 
mitseliaii turi apie 70 įvairių 
dirbtuvių. Skaito apie 27,500 
gyventojų. Yra daugiau tuks-

i -

tančio katalikų, bet neturi nei 
bažnyčios, nei kunigo. Per 40 
metų kas mėnesį katalikus ap 
lanko kunigas, atnašauja Mi
šias ir aprūpina juos dvasi
niais reikalais. Šio miesto ka-

čiau kitų bažnyčių.

GĖRĖKITĖS SU NAUJA REKORDAI MUZIKA

Per Šias Kalėdas
Peoples Krautuvėse dabar galite rasti pilnų rinki

nį Lietuviškų ir kitatautiškų rekordų vėliausių leidimų, 
kaina kiekvieno 75c. Užsakymai iš kitų miestų veikiai 
išpildomi ir nerukuojania prisiuntimo kaštai.

bandymai ir gautos dovanos ir apgailėtina tvarka su tom 
laike Lietuvos Žemės Ūkio tarnybom. Yra, ir ne viena
Parodos sidabro ir aukso me- *eirna> kurios nei vienas dar’ 
daliai. Žinant jau iš senovės ^ininkas negauna darbo. Pa
laikų mūs žmonių pasitikėji- duok prašymų, tai nesijuoks, 
mų vien tik užsienio pre-,ar kvailiu tave Pavadins tos 
kėnis, o ne savo krašto, bet lstaiSos viršininkas perskai- 
ir čia pirmieji Lietuvoje ga-J?8 R Patampys ironiškai la
minti motorai rado išeitį P^ “ ^nomav . lauk ” *uo visi renkasi Kalėdų dovanas ir jas perka. Tikrai
duodami pačias plačiausias ^ P^ _ T„:________d ai Iną yra paprotys apdovanoti savo gimines, draugus, pa-

džiojo metais, buvo demons
truojama labai reikšmingi mū 
sų krašto ūkiui eksponatai, 
lai iš Radviliškio inž. Jono 
Feliaverio vidaus degimo 
(mažutiniai) varykliai. Dau
gumui tai rodėsi, kad jokiu 
būdu negalimas ir nepatiki-' 
mas daiktas, kad tiek svarbi
gamyba, kaip vidaus degimo - - . . .
(mažutinią) varvklią, kuri v-'pirkėjams garantijas už savo vieno tarnauja. Jeigu jau ne 
ra atliekama didelių ir tai ne pagamintus motorus. Kas net tur, svogeną, seserų, ar anų-. 

visų fabrikų, būtų pastaruo-'
ju laiku atliekama Lietuvoje.
Bet Anglijoj ir Šveicarijoj, 
dažnai nedideli, bet gerai ap
rūpinti fabrikai, kasmet išlei
džia į pasaulį tūkstančius sa
vo dirbtuvėse pagamintų mo
torų. Paskutiniais laikais vis 
didėjančios ir didėjančias ku-. 
rui kainos Lietuvoje, sukėlė 
tik vidaus degimo varykliai,1 rėti tiek svarbių ir vertingų' mokytoja, Kirejevas, pašto 
taigi, kaip žinome 1925 m. į į jam mašinų kaime. Į valdininkas, jo žmona tame ’
Lietuvą buvo įvežta iš užsie- Vertėtų daugiau dėmesio Pa’t pašte taip-gi valdininkėj 

kreipti mūsų įstaigų ir pilie- M. Vaitkevičius stoties budė-į 

čių į savo krašto pramonę — tojas (turėjęs bylų už įvai-j 
pirmuosius gaminamus vidaus r^as “kombinacijas”), jo 
degimo (mazutinius) Vary- žmona toje pat stotyje bilie-

nių apie 500 stk. tokių vary- 
klių, žemės ūkio ir pramonės 
reikalams, kas sudarė apie 2,5 
iki 3 milijonų litų išmestų už
sienin, nekalbant jau ir apie Įklius Radviliškyje.

ma, kad tas vyskupų pasidar
bavimas atneš gausių vaisių.

Fulda vyskupija skaitosi 
kaipir Vokietijos katalikų

KALĖDy DOVANOS

V-14001 Anykščių merginos
Smagi kumutė, polka

V-14016 Motulė mano 
Pirmyn j kovą 

14020 Vestuvės polka
Mylimasis polka 

14022 Jau saulutė leidžiasi
Vaikščiojau po girelę

• 14027 švento Jono vakarėlis
Gaspadinę valdo bernas 

14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugūžimas

V-14028 Reginos polka
Aukso Žuvytė polka

V-14029 Vžguvėnlos 
Linominis

V-14035 Oi greičiau, greičiau 
Tolima laimė vilioja

V-14036 šok mergytė, polka 
Mandruolių polka

V-14037 Linksmi draugai, polka 
Gero ūpo polka 

14038 VeseT.4Ja polka

F. Jotko Orkestrą 
Vitkof Orkestrą

šv. Marijos Liet. Orkestrą

Kozel Orkestrą

• yi
Pel ras Petraitis

šv. Marijos Lietuvių Choras

Vietor Lietuvių Orkestrą

J. Žiūronas ir grupe

Jonas Butents 
Padauzu grupe 
Jonas Padauža 

Armonika 
Armonika 

Chicagos veseliu orkestrą
Pasikalbėjimas polka Chicagos veseliju orkes. ir Zuronas

žįstamus, arba savo vaikus Kalėdų metu.
* - , . ,. ., . . Tas geras paprotys bus dar geresnis, jei dovanos bus
atskirus pesimistus nustebino J I • jiems pritaikintos ir ilgam laikui naudingos “Draugo” skai-
ir privertė pasinaudoti pa- ™s ™ _2ra0na’ tarnauja, net protingai dglasi apdovanodami saviškius geromis
tarnavimą gamintą Lietuvoje t0Je P“010^ lsta'«».l«- iknygomis. O tokią knygą, ačiū Dievui, turime daug ir gerą.
motorų, dėl jų žymiai mažės-1 Kad tai yra tiesa, o ne koks Siūlome sekančios knygas užsisakyti Kalėdinėms dovanoms: 
nių kaimų, geresnės kokybės prasimanymas, tai čia keletui
ir ilgametės garantijos. Štai laimingųjų ir išvardinsiu. Pa- j 
trumpa charakteristika tos vyzdžiui: Ig. Zubukas (inž.
tiek reikšmingos mūsų kraš- be diplomo). Mašinų Direkci- 
tui pramonės, duodančios ga-JOs Viršininko padėjėjas, o jo

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.

V-14039 Ijiimė polka 
Džiaugsmingas

V-14040 Gersim Broliai l’liavosim 
Žydų Bėdos

V-14041 Dieiuantas polka 
Gslynas polka

V-14042 Užmiršai Tėvų kapus 
Laivinė

78403 Kaitink šviesi saulutė
Vai, močiute mano .

78723 Davatkėlė po sodneli
Giesmė apie šv. Marija Magda'ena

78827 Dolpelis mandrapypkis Dalis I ir II 
7 9079 Knygnešio daina 

Piršlio daina 
80037 Barboros valcas 

Mariutė polka 
80397 Paukščių daina

Kad jojau pe,r girelę 
80525 Vai, Jonukas jaunasis

Karklyno žvirblelis V. Daukša

Peoples Krautuvėse galite sigyti Naujų Vietor elec- 
trolų, su kuria galite pagaminti rekordus savo namuose,

Vietor Radio yra 5 skirtingi 1931 Metų Modeliai

limybės mūsų ūkininkui tu- žmona Vidurinės, mokyklos K- Ma-tulaitis> apdaruose .............................. ............. $1.00
BEN—HUR, garsi apysaka iš Kristaus laikų gyv. $1.50
&VENTS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS .................... 95c.1
NUOLANKUMAS    ......................................................... 75c.
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, par. kun. Pauliukas .... $3.00 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, par. kun. P. Vaitukaitis $1.50
MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI ..................................  $1.25
LIETUVOS ALBUMAS ............................................... $2.00

,tų kasininkė, rusas Ananje-

Stygų orkestrą 
Orkestrą

Padaužas grupe

Kaimas orkestrą

Butėnas

J. Kudirka

J. Vaičkus 
J. Vaičkus

J. Vaičkus

A. Lubuckio orkestrą

A, Venckevčlius ir V. Daukša

taip mūsų didelį importų. Tas 
reiškinys ir paskatino inž. 
.Jonų Feliaverį pradėti vidaus 
degimo — mazutinių varyklių 
gamybų pas save fabrike, ku
riam tikslui pirko visų eilę 
naujausių mašinų užsienyje ir 
tiek sunkių, kad iš stoties 
prisėjo per visų miestų’ pra
tiesti'bėgius, kad galima būtų 
atvežti i fabrikų.

Bet turint pigių sulyginus'

Visos šios knygos labai tinka kalėdinėms dovanoms. Vi-1 
Borkauskas Andrius. iva», Mašinų Direkcijos rašti- sų krikščioniškos apšvietos mylėtojų prašome atsiminti mi-j
---------------------ninkas, žmona stotyje kasi- n{,tas knygas, kuomet patys norėsite savo draugams malo-

TEISYBE, KUR TU?!t ninkė. F. Vaičiūnas, teismo numų padaryti, arba kuomet pasitaikys proga kitiems patar-
-------------- raštininkas, žmona Geležinke- ti apie tai, kas būt tinkamiausia Kalėdų dovanoms.

Valstybė susidaro iš atski- l*U kuopos štabe raštininkė, Visos viršuje įvardintos knygos atseitų $18.20. Kas pirk
ių piliečių. Taigi kokie pilie- Sčesna budėtojas, žmona bi- sįs Kalėdoms jas visas, gaus už $12.00.
čiai, tokia ir valstybė. Pilie- betų kasininke ir t. t. ir t. t. Kas pasirinks knygų iš minėto surašo už $15.00 prieš Ka 
čių gerovė, laimė valstybės, štai kodėl vieni vargsta, ledas mokės tik $10.00. Kas užsisakys knygų Kalėdoms do- 
tautos laimė! O norint vals- dejuoja, rūpinasi ryt dienos vanų už $10.00, dabar gaus ui $8.00,
lybės laimės, nereikia pamir- duonos kųsniu, o kiti rengia Naudokitės proga. Siųsdami užsakymų, jei norite gauti 
šti ir skriausti atskirų jos įvairios rūšies šeimyniškus papiginta karna, siųskite ir pinigus. Galite taipgi užsakyti, 
vienetų — piliečių. Ar pas pasilinksminimus, kuriuos ly- kad mes stačiai pasiųstume Jūsų giminėms, ar pažįstamiems.

Be tūbų

LENGVUS
IŠMOKĖJIMAI

Už Kaina nuo

$112.50
Iki

Duodame didelę nuolaidų už senus instrumentus 
Krautuvės atviros kas vakarų

Visais žvilgsniais busite geriau patenkinti lankyda
mi šias krautuvės.

su užsienių, kvalifikuotų dar- mus ta yda, ne yda, bet ne- di vynas ir gausus alutis. Ne Si nuolaida veikia tik iki Kalėdų dienai. Sėskite ir rašykite hinG ForThe homes

bininkų jėgų, ir būvimas dide
lio kiekio pas mus seno fipy- 
žiaus, visa tai žymiai papi
gino motorų gamybų Lietu-

laimė, neįsivyravusi? Šiandie- iš gero lietuvis emigruoja iš laiškų 
na Lietuvoje, itin nusiskun- tėvynės, ieškodamas svetur 
džiama inteligentų tarpe, bai- sau duonos kąsnio... 
gūsių aukštesnius ar kokias t Borkauskas Andrius.

“DRAUGO” KNYGYNUI
2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAOO, ILL.

4I77-B3 ARCMIR AVI. cm NKNMONO ST

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond Street

TEL. LAFAYETTE 3171

2136-40 W. 63"l ST & MAPLEWOOO AVI

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė. 

TEL. HEMLOCK 8400

—
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MCIFMD.IL

Rėmėjos. ,
Gruodžio 10 d. vakare įvy

ko Šv. Petro ir Povilo mo
kyklos Rėmėju draugijos susi
rinkimas. Buvo išduotas ra
portas iš buvusios pramogė
lės, kuri, pasirodo, gana ge
rai pasisekė.

Kadangi vienas viešas iš
pardavinėjimas dėvėti;, bet 
jau atliekamų daiktų, viena 
kartų gerai nusisekė, tai su
tarta tokį išpardavimų dar 
kartų daryti. Jis įvyksta 
gruodžio 19 ir 20 dien.

Apsvarsčius kitus draugijos 
reikalus, buvo. padarytas nau
jos valdybos rinkimas. Ki
tiems metams išrinktos Ad. 
Misevičienė pirmininke, 1<. 
p^apinskienė raštininkė ir Ks. 
įvairakojienė iždininke.

Susirinkusiųjų ūpas buvcf

9%
ADOMAS SHOLIS (SCHULTZ)
/ r_

mirė gruod. 17, 1930 m. 5 vai. ryto, sulaukęs vidur-4 
amžio. Kilo iš Mariampolės Apskričio, Liudvinavo i 
Parap. Amerikoje išgyveno 48 metų. Į

Paliko dideliame nubudime moterį J ievų, 8 duktė- I 
ris Marijonų Pųlionienę, Elzbietų Rubienę, Magde-;| 
lenų Vilkienę, Teresę Varnienę, -Kotrinų -Murphy, E- 
lenų Pėtrulaitienę, Adelę Šiauliutę ir Aleksandrų 
Šiauliutę, 14 anūkų, 6 žentus, seserį Pranciškų Matu
levičienę, 2 brolius Petrų ir Jonų, pusseserę Marijo
nų ^ableckienę Mabanoy City, ’Pa. ir gimines. Buvo 
narvs Lietuviu Piliečių Pas. Klubo, Keistučio dr-jos 
ir Š. L. A.

Kūnas pašarvotas 2316 W. 23 PI., o velionis mi
rė pas dukterį Varnienę, 4157 So. Califomia. 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 kviečiami? vįšus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Dukterys, Žeaatai, Anūkai, Sesuo, 

Broliai ir Giminės,
Laidotuvėms patarnauja grab. Laclmvriez, Telefonas 
Roosevelt 2515

SOFIJA lOAūlULIENt
(Po tėvais Vdtančiutė)

mirė gruodžio 18, 1930 m.$il2:15 vrfl.’po-pietų 21 me
tų amžiaus.'Gimė Cbieagcr^’Šv. Mykolo par.

Paliko dideliame nubudime vyrų Feliksų, sūnų 
Danielių, motinų Rozalfjų, iėvų Anastazų, 2 broliu 
kunigų Anastazų ir Antanų,-2 seseri vienuolę Pranciš- 
kietę Jeronimų ir Elenų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 122b' Ko. 50 Avė., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks pirmadieny, gruodžio 22. Iš namų 
10 vai. bus atlydėtas į Šv.- Antano par. bažnyčių,‘ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės eiehj. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Vyras, Sūnūs, Tėvai. Broliai, Seserys ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. Kkudas, Tol. Roose- 
velt 7532.

PASTABA. Prieš mirsiant velionės paskutinis no
ras buvo, kad jai niekas ineauluiotų gelių.

geras ir pasiryžimas dirbti 
tvirtas.

A. I*. R. K. Susivienijimas.
Bockfordo Susivienijimo 

kuopa yra gana stambi. Ji 
turtinga nariais ir turi keletu 
gerų darbuotojų. Jai stovi 
plati darbo dirva. -Jei kuo
pos organizatorius ir nariai 
sugebės savo darbų rimtai 
dirbti, tai kuopa gali gerokai 
išaugti.

Kuopos nariai per savo su
sirinkimų gruodžio 14 d. nu
sitarė ir toliau rimtai dirbti 
su A. L. R. K. Pederacija ir 
tęsti toliaus prisiimtus ir dar 
nebaigtus darbus.

Šiame susirinkime buvusie
ji nariai parodė daug geros 
širdies, sumesdami keletu 
dolerių apmokėti ilgai sirgu
sio ir dar nedirbančio nario 
mokesčiams į Sus-mo iždų.

Šiame susirinkime išrinkta

DRAUGAS

NEWARK, N. J,
Viešas susirinkimas reikale 

vasario 16 d. pami
nėjimo.

Newarkiečiai lietuviai jau 
per praeitus 12 metų įvai
riais parengimais yra minėję 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
gavimo dienų, Vasario 16 d.

Kad ir ateinančių vasario
16 d. atitinkamai atžymėjus,
sekmadienyje, gruodžio 7 d.
Lietuvių Šv. Jurgio draugijos
salėje, buvo .sušauktas viešas
visų lietuvių susirinkimas ir 

nizuoja K. 'SkrabutSnas. «ho- nu,arta Vasarjo lg d (13 me_
tų Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimų) surengti va-

nauja 'valdyba St. K«l»ti*i 
pirm., Pr. Jomantas ~vice- 
pirm., V. Anučauskus rašti- 
nin., J. Jazakevičius fin. raSt., 
M. Getautienė ir M. Bagdo
nienė iždo globėjomis, A. Ge- 
tautis, iždininku ir A. Asti- 
Iris maršalka.

, 'Choras.
Šv. Petro ir Povilo choro

vedėjas, p. J. Kailiukaitis; 
ne juokais rengiasi prie Ka
lėdų švenčių. Choras mokosi 
gražių Kalėdinių giesmių. Gir 
dėti, kad ir “benas” gros 
per Mišias. Tai bus tikras ne
paprastumas. “Benų” orga-

Prisidėkite Prie Musų

rų ir benų derins 
kaitis.

Arčiau prie tų dalykų stovį 
asmenys tvirtina, kad taip iš- 
tikrųjų bus.

Gal ir bus? Bet užtikrini
mo da nėra.

žudomieji paveikslai.
J. Milius pasižadėjo atsi

lankyti -Rockfordan ir paro 
dyti gražių judomųjų paveik
slų iš Lietuvos ir Amerikos.

Jo paveikslus galima bus 
matyti gruodžio 27 ir 28 d. 
7:30 vakarais šv. Petro ’ir Po
vilo parap. svetainėje.

Greiti padėti.

'Prie Šv. Petro ir -Povilo 
svetainės pristatyta graži vir
tuvė ir Įtaisyti įvairūs pato- 
gumai. Truko dar stalų it 
spintų. -Pasidarbavus Pr. Bu- 
dvidui, J. Jazukevičiui ir K. 
(Ivanauskui duosnūs žmonės 
tuojaus sumetė tiems daiktams 
reikalingų pinigų. Davėjų tar-

J. ;Kailiu-

sariot 22 d. su atatinkamu pro 
gramu bei kalbomis. Iš pa
rengimo gantas pelnas nutar
ta pasiųsti Vilniaus Vadavi
mo Komitetui.

Visais rengimo reikalais rū
pintis išrinktas komitetas: J. 
fcralikauskas — pirm., A. 
Žiugžda — vice-pirm., K. F. 
Gudas — iždininkas, A. K. 
Trečiokas — sekret., J. Se-', 
taika — sek. padėj., ir kun. 
Tg. ‘Kelmelis — garbės pirmi
ninkas. Varg. A. Stanišaus-A
kas programos komisijos pir
mininkas.

1931 
TAUPYMO KLIUBŪ

Tūkstančiai laimingų taupintojų dabar atsiima 
Kalėdinio Kliubo Taupimus šiame stipriame 
banke. Nusispręskite kad kitais metais ir jus bu
kite tarpe šių laimingųjų. Kalėdinius Kiiubus ga
lima pradėti su 50c ir net iki $20.00.

$1.00 Kliubas moka..................... $50.75

$5.00 Kliubas moka........................ $253,00

$10.00 Kliubas moka...............  $507.50

Jus rasite nuoširdų draugingumą šiame 
banke

NĖR
BAUGIAU
IAUMATIZMO
^Jaujos jr Pagerintos Gold 

v „ A. „ , $Hedal :Haarlem Oil Capsules j
pe užrašyti — Kurlinkus, Jtabdo skaUsmuS ir gėlimą dėl ’■
Spiekis, 'Digris, J. Lapinskas, 
Getaūtis, Grigas, Liutkevičius, 
V. Lapinskas, Reinenčius,’Car 
šva, A. Škėma, Misiūnas, Kun 
čienė, Grublts, S. Survila, J. 
Survila, Dainoris, Kisielienė, 
Karvelis, Čepulis, Naujunienė,
Martinkus, Rupšis, Rimkus, 
Blaškevičius, Misevičius, Ged
gaudas, Vasiliauskas, Politi
ka, Judickas, A. Atkočius, St. 
Ivanauskas S., St. Ivanauskas 
J., Alf. Pankauskas, L. Jan
kus, A. Atkočius J., Pr. Gele
žius, L. Trepkus, Šilinskienė 
ir A. Valius.

Jų dėka reikalingieji daik
tai įtaisomi ir parapijos iž
das nekliudomas. Raporteris.

4 METI, SUKtKTUVfcK

PETRONĖLĖ
MIEINAVIČIENĖ

Keturių metų mirties sukak
tuvių a. a. Petronėlės paminė
jimas su šv. Mišlomls Jvyks su
batoj, gruodžio 20 d. 1980, 
7:30 vai. ryte. Gimimo Panp- 
lės #v. Parapijos bažnyčioj” 
Murąuettc l’arke.

Visus gimines, pažjstarnus Ir1 
draugus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti ir pasimelsti už a. 
a. Petronėlės sielą. Idant Gal-' 
lestingasis Dievas per savo ma-į 
lonę suteiktų jai amžinąją lai
mę.

S) atminimą daro
Kūnai ir Duktė.

SB—
Komitetas prašo, kad nie- gimė, apie kurio programų

komitetas praneš vėliau.
A. S. Trečiokas, rašt.

kas iš lietuvių Newarke Va»- 
sario 22 d. nieko nerengtų ir 
kad visi lietuviai yra malo- i 
,niai kviečiami dalyvauti va
sario 22 d. Lietuvos Nepri-

Kaip galiu klysti?

Pikniko metu, viena senu-1 
klausomybės minėjimo paren-įtė, pamačius pirmų kart vir

'Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
tbet virš-200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Misose vaistinėse trijų dydžių. 
/Ieškokite “Gold Medai’’ vardo , 
kiekvienoje dėžutėje.

į.
HAARLEM OI U

MIDLAND 
NATIONAL BANK

Archer Avenue, prie Sacramento

V. R. VANICEK, Kasierius

Turtas $2,150,000

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.

&

•te

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III.

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Penktadienis, Gruod. 19, 1930

vės traukimo kontestų, sako: 
— O jus kvaili vyrai, kaip

galite nutraukti tokių storų 
virvę. Juk lengviau jums bū
tų peiliu perplauti.

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 
užsl&enėjusios ligos gydomos su 
magnetiškais elektros trytmen- 
tais po priežiūra M. D. gydytojo. 
Visi elektros trytmentai $1.00.

162 N. STATE STREET
Room 1513 

Tel. Central 0729 
Patarnauja lietuvaitė nursė. 

Reikale einame prie ligonio i na
mus.

, \ .—y

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- > 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavtmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kit,ų 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 egzanynavi- 
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- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

In ėjimas 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 J «

po piet

ADVOKATAI

JOHN &
(John Bagdziunas Berden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. 'Rm. 2117 

Telephone Randolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 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 BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

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

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 8377 
Miesto ofise pagal sut&rtj
127 North Dearborn St. 
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 9987

I. W. CHERNAUCKAS
Advokatas

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

Nuo 1:19 iki S vai. vak. 
Local Office: 1909 8. UNION AVB.

Tel Roosevelt 9719 
▼ai. nuo 9 iki 9 vai. vak. 

(Ilaklrlant seredes)

A. A. UtIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie 8t., Room 1791 
Tel. Randolph 01I1-011J Vai. -9-1

Vakarais -_____
>9141 410. HALSTED HTREBT

Tel. VIctory 9562 
7-1 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčlos

MCIFMD.IL


*7

Penktadienis, Gruod. 19, 1930

GRABORIAI:

Telefonu Tardą 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
l'unu automobilius visokioms rei

kiama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S.D.LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Faiarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
ua. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
nano 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. F. RADZIUS
-IGIAUSIAS njBT. GRABORIUS 

CH4JAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6178 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 8Q88.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOUILS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevolt 7532

J. LULEVICIUS 
Graborius Ir

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

3103 S. rialsted
St. Chicago, Iii. 

Tel. Victory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LĄIDOTUVIŲ 

VEDBJAS

1650 West 46th St.

DRAUGAS

I C A G O J E
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA-1 gijų, pag. senas V. Samis, nut.

RAPIJOS.

Draugija Susivienijimo Bro 
lių ir Seserų Lietuvių laikė 
priešinetinį susirinkimų gruo
džio 14 d., mokyklos kamba
ry, kuriame įsirašė naujų na
rių K. Bludikas, O. Gajaus-
kienė, A. Maskienė, O, Žemes-; tinis knygų patikrintojas ‘ M. 
kienė. J avarauskis.

D A K T A R A

Kampag 46th ir Paulina Ste 
Tel. Boulevard 5203 - 8813

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

Phone Boakvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

EZERSKIa
LIETUVIS GRABORIUS

O t t a a a
4603 S. Marshfield Avenue

Tek Boulevard 9177 v .

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 8181 .

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART St. 

Tel. Virginia 1290

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 88 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2338

Valandos: 2-6 po pietų U 7-9 v. v 
Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. victory 8687 

. Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2178

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. Antro Of. Vai.; Nuo S-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6768

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomls ir scredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Telefonas Grovehlll 8261

DR. A. 6. RAKAUSKAS
nau ia^ S. Ktanulis, iždo glob. 2433 WJ11ARQUETTE“kOaD 
J. Garztuuskis, A. Ustatienė, Nuo , — n val <yt0 Nuo 2 vaJ — 
durų sargas A. Kuzlauskis, ; » Ir 7 iki 8 vai. vakare,

ižd. M. Bankevičia 10 metams, šertomis nuo » — 12 vai. ryto. 

Santaikos teisėjas V. Dap-' Neaeuomu pagal .atarų, 
kus, rast. J. Jakubauskis, me-

lašt. senas J. Grisius, fili. 

rast. .naujas A. Grisius, antras

Aptarus ligonių reikalus, 
pranešta, kad draugijos vaka
ras davė pelno $50.

Skaityta laiškas nuo dien
raščio “Draugo” ix priimtas. 
Nariai žadėjo dalyvauti kon
certe, kuris bus 1 d. vasario, 
1931 m., Lietuvių Auditorijoj.

Kitas laiškais buvo nuo a. a. 
Valančiaus sesers iš Lietuvos, 
kuriame dėkoja draugijai už 
atsiųstus pinigus. Pinigai bu
vo siųsti per “Draugo” pi
nigų siuntimo skyrių. Draugi
ja taria ačiū “Draugui” už 
greitų parsiuntimų ir pataria 
visiems per “Draugų” siusti 
pinigus.

Šių metų knygoms patik
rinti išrinktas A. Grišius ir, 
M. Javarauskis.

Kiti svarbus reikalai palik
ti metiniam susirinkime ap
tarti.

J. Blankus, pirm.
Pereitam vakare auksinus 

žiedus gavo nesirgę per 12 111. 

J. Valantiejus ir A. Pūkis.

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
UILITUJAb IK UH1KLKUAB 

8182 Archer Avenue

Tai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 iki k v. v.

Nedėliumis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vok.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. 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

PASIGAILĖJIMO VAKA
RIENĖ:.

Town of Lake. Ateinan- į

Re*. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. CUFLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1718 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 

ir Ketvergaia vakare

Ofiso Tel Victory 8898 
Readdencljbs Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTU

čio sekmadienio vakare 6 vai. 
p. . Kreneiaus svetainėje ren
giama;, pasigailėjimo, arba ar- 

; timo meilės, vakarienė ir su

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 1 valandai ryto;

Rusas Gydytojas ir Chirurges 
Speclalistar Moteriškų. Vyriškų 
▼alkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8108 So. Halsted St. 
Kampas 1.1 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet. 7-8 vak. 

Nedėliotais ir šventadieniais 19-13

Atsilankiusi Federacijos 151 labai įvairia programa. Va- Nuo 6 ikl 8 vaIandai vakare , „ „ -v i 1 ° Apart šventadienio ir ketvirtadienio
skyriaus rast., O. Zdanevicm-į karienę rengia susitarę kru
to, dėkojo draugijai už skait- von viekšniečiai, kuriems va
lingų dalyvavimų Vytauto 500 dovauja žymus West Pullnią- 
m. iškilmėse. Kvietė draugijų no veikėjas p. Antana.% Žit- 
prisįdėti prie Bendro Komi- kevičius. Vakarienės tikslas, 
teto, kuris rūpinas šelpimu kati sušelpus nelaimėn pate- 
vargšų. Kvietimas priimtas If; Rusių pp. K. tyargių šeimynų, 
išrinkta M, Bankevičia atstok Kastas ir Prųne Dargiai su 
vu tame komitete, valdyboj! sunumi yra viekšniečiai ir a-1

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

m. pirm, išrinktas 16 pįe jų nelaimingų padėtį, j 
metams J. Blankus, kuris sek- “.Drauge” jau keletu kartų ! 
rnipgni iį g^žjjujvairko drau buvo rašyta, išiuo kartu apie j 

................. ........ "u , - i ——, lai nerašvsiu^ Tiek tik turiu'

1931

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle- 
kosj 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 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomls tik pagal su
tartį.

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Av©. 
Nedėlioję pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kurk 
7A • ». • iesti Priežastim galvos skaudėjimo,pasakyti, kad p. Dargių sei•;svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

ma yra kritiškame padėjime m°’ skaudal“» ak‘i karštį. Nuimu 
■ir pagelba būtinai reikalinga. I te »r tolimų regystę.

I Yra gero#. Širdies žmonių,Prirengiu teisingai akinius visuose 
, 4.' > . „ atsitikimuose, egzaminavimas daro-

kurie tuo rūpinasi, ypač p. A. 'mas su elektra, parodanča mažiau-
...... ... . • , i • sias klaidas.Žitkevičius. Jo pasidarbavimu

•, . . ,( Speciale atyda atkreipiama moky-
buvo surengta vakariene tam įklos vaikučiams.
pačiam tikslui West Puilmane j Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 

, , . . kare. Nedėldiomis nuo 10 ryto iki 12ir pelno padaryta apie 100,pO pietų.

OFISAI:
4901 — 18 St. 2994 Washington 
10-12, 2-8, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 VVest 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliomls 
Susitarus

Vflka- į Kainos pigesnės, kaip kitur
SVet Kreivos akys atitaisomos i trumpų 

laikų su nauju išradimu.

4712 S. AHLAND AVĖ.

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 tfnkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. F&irfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 •

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

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.

DR, S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868

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

T»L 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 pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

dol. Dabar rengiama 
rienė p. Kreneiaus 

■4600 So. Wood Str., ir tiki- 
i masi, kad viskas pasiseks 
Į kuopuikiausiai. Vakarienė 

bus skaniausiai prirengta, 
programa įvairi ir graži. Pro
gramoje dalyvaus žynius Chi-* DR. G. SERNER 

Įeagos dainininkai-(ės) bu-į LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

tent: p. A. Oiapas, p. K. Pa* 
i'žerskis, p-lės S. ir J. Andrius 
kaitės, (westpullinanietės) p?
Vai,-ikauskn, artistine ae.niy- 756 Wes(
na iš Koselando ir kiti. Įžanga H>]sled st
labai maža, tik 50c. Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Viekšniškis. Nedėliomia: nno 10 iki 12.
Phone Genei IR1»

P AS SABONIS VAIDINI
ME. JOHN SMETANA, 0. D.

DENTĮSTAI
Tel. Boulevard 7082

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
dale Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

8eredoj pagal sutarti

“Tūkstantis ir,Vienas Mar
gumynų”, L. Vyčių Cliica;- 
gos Apskričio vakaras šį sek
madienį, Auditorijoj, bus ne 
tik istorinių vaizdų perstaty- OPTOMETRISTAS

. . Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
mas bet taip pat turės daugel g. ASHLAND AVENUE
juokų, dainų ir šokių. piatt Bidg.. kamp. is st. 2 aukštas

v , 1 • 1 • i Pastebėklt mano IškabasVienų tokių juokingų see- Vai. 9:86 ryt Iki 6:30 vak. Seredo-
nų su dainomis išpildys tini-'«“*• ,kl 11 T- Nedėliomls n*r 

c . įkirtų valandų. Room S
nininkas p. Kastas Sabonis.
Šitoj scenoj, p. Sabonis pri- 
krės begalo daug juokų, taip 
kad visi ilgai šio dalyko ne
užmirš.

Taigi, matosi jog Vytauto 
minėjimo vakaras turės ne 
tik paveikslų nuo 500 mėtų 
atgal bet taip pat bus jame 
ir moderniškų naujanybių.

Vytuką.

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 8 p. p.

7—9 vakare

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—8 po 

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

Telef. Midway 2880.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 9299

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų v 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėk nuo 10 iki 12 dienų

_ . _ Saugokis holdupų, nes 
T. A. U. ųabar yra labai pavojln 

ga; nežinai, kada jisai 
užpuls, baltis Žiemos lai 
kc yra taipgi kaip * koks 
holduperis Ir pavojingas 
Jisai paguldo į lovų Ir J 
grabų.

T. A. D. vaistas grel 
člaus prašalins šaltį ir 
gripų.

Dabar yra nupigintas, 
reikalaukit savo apticko 
se arba

3133 S. Halsted St., Chicago
TeL Calumet 8879

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR, A, J. BERTASH
3868 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų tr 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 S. WALLACE 8TREET

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

8901 W. 18St. Cicero. III.
Viršuj National Tea Store 

Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai
vakare Ned. ausltarua

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H, BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakure
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C H I C A G O J E
UKRAINIEČIŲ PROTESTAS 

PRIEŠ LENKUS.

Sekmadienyje, gruodžio 21 
d., 2:30 po pietų, Ashland 
Auditorium (kur buvo Vytau
to sukaktuvių paminėjimas), 
Įvyksta milžiniškas Chicagos 
ukrainiečių masinis mitingas, 
kuriame bus išnešta griežti 
protestai prieš lenkų vai- Į 
džios žiaurius ukrainiečiu 
persekiojimus pavergtoj Uk
rainoj. Šį mitingų ruošia 90 
ukrainiečių draugijų. Kvie
čiami dalyvauti ir lietuviai, 
nes visi žinome, kad ir lietu
viai Vilniuje vr'a persekiojami 
o be to, su ukrainiečiais mn-

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO" 
RADIO KONCERTŲ.

parapijos didžiame chore T *
Ant karsto senelio tuojau Lietuvių valanda per radio toli”, tai jau negaliu ir ap- 

pasiiode s v. Mišių dvasiniai perej|ų pirmadienį tikrai įs- sakyti, kaip malonu buvo klau 
bukietai visų dukrelių ir se- pUtiį pacĮarė. visiems, kurie sytis.
sers Pranciškos, o kiek da jų klausės. Galima sakyti, tai Žodžiu sakant, visas pro- 
uždes šeimynos prieteliai ii kuvo gra&įauKjas programas, gramas buvo gražus, už* ką 
kaimynai, tai tik bažnyčioje ypač man patiko merginų tariu ačiū “Draugui” ir Peo- 
paniatysime! Te gailestingas kvartetas, o kaip vyrų kvar- plės Furniture krautuvėms.
\ iespats prislėgtuosius pa- tetas už4ainavo “Gale lauko Antanas Petkus,
guodžia 1 Į

X Vakar Westsidės Tėvus j 
Marijonus aplankė klebonai 
kun. Garmus, kun. Urba ir
kun. .Junkeris iš Springfield Bridgeport. Žinomas Bridge 
III. Pastarieji pasikvietė at- porte moteriškų drabužių par 
einantiems metams nusijonie- davėjas G. Burba, 3214 So. 
rius« i 1 Halsted St., Kalėdoms spe-

j X Ateinančiame sekmadie-' e'aliai turi padaręs didelį iš- 
ms reikia artimus santykius1 nyje Aušros Vartų mokyklos pardavimų moteriškll drabu- 
pals-ikyti. Šiame mitinge kal-‘ Tėvų komitetas kviečia visų znb Prieš Kalėdas ponios ir 
bes ir adv. Frank B. Mast mokinių-tėvus, motinas ir glo panelės pasisten^kite pas p.

MOTERŲ IR MERGINŲ 
DĖMESIUI.

(Mastauskas).

GRĮŽO IŠ LIETUVOS.

į priešmetinį susirinki- ®urhų atsilankyti ir pasinau- 
mų 2 vai. po pietų. Bus duota doti jo bargenais.

902
907
919
920
921 
923 
926 
936 
946
952
953 
959

Atkočiūnui Juozui 
Dobis Pauline 
Jonaitis Stanlv 
Jurszenaatė Elena 
Jurgaitis Antonvette 
Kipnis L.
Krusas M.
Mikalauskas Adolfas 
Sataite Anilo 
Tarozaite Em. 
Trakimis Jonas 
Zadeikis S.

to, Ont., Bernatavičius Adol
fas į. Toronto, Ont., Bertosevi- 
čius Jokūbas į Hartford, 
Conn., Gribelis Stasys į Chi
eago, III., Macėnas Jonas į 
Chieago, III.

Šie keleiviai atvažiavo nau
ju ir labai modernišku mo
torlaiviu “Kungsliolm”, ku
ris gruodžio 19 d. išplaukia į 
West Indią (cruise). Kursuos 
17 dienų po šiltus kraštus. 
Grįž atgal į New Yorkų sau
sio 5 dienų. Keleiviams, ypa
tingai mūsų lietuviams, yra 
didelė garbė važinėti tokiais 
laivais, kurie plaukia ekskur
sijoms į šiltus kraštus. Visi 
labai patenkinti. Vyriausias 
Švedų Amerikos Linijos lai
vuose pažymys — tai stebi
nąs švarumas ir mandagus

KALĖJIMŲ VIRŠININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio
ministerijoj

12 d. teisingumo 
prasidėjo kalėji-

) tų ir pinigais.
Jame dalyvavo apie 20 ka

lėjimų bei arešto namų vir
šininkų ir jų padėjėjų. “R.”

peržiurėjimui ir patvirtinimui 
•mokinių tėvų su mokyklos) 

bendradarbiavimo' 
Susirinkimas labai1

Rap. ATVYKO IŠ LIETUVOS.

North Side. — Šiomis die- 'vedėjais 
riomis grįžo iš Lietuvos p. R. planai.
Nausėdienė su dukterim. Lie-j svarbus, tad iš anksto prašo-

ŽINIŲ-ŽINELĖS Gruodžio 16 d. Švedų Ame
rikos linijos motorlaiviu 
“Kungsliolm” atvyko sekan-

X Šv. Kryžiaus par. baza- ,ieji Uetuvos kreiviai.tuvoie išbuvo suvirs šešis’nia nesivėluoti, kad valandų' ' ,v. tieji Lietuvos k
h ..... -v . . , . rėks Įvyks sekm., gruouzio p....,.,.. ak..mėnesius. Be to, aplankė An- laiko ligi misprų susirinkimų 2g d laukiftnt Nauj1} Me.y _

glijų, Prancuzijų ir Vokietijų.1 galėtume baigti. Visi turi da- 
Iš visų valstybių, sakė, Vo-' lyvauti.
kieti ja viena pavyzdingiausiu, j x Sį vakarą parap mokyk. 

Lietuvoje p. Nausėdienė »u-[teje įvyksta MotenJ stangos
jaunamečių skyriaus susirin
kti. Taip pat kviečiame 
naujų narių atsivesti.

tų, par. salėje, 
smagumų.

Bus visokiu

aomas į New 
Yorkų, Brylas Maiša į New

ncipas. J uo pačiu ims pageri 
litas medžiaginis kalinių ap- 

patarnavimas. Valgio ir gėri-) rūpinimas, liet neims leidžia
mo keleiviams daugiau kaip i ma giminėms ir pažįstamiems 
pakankamai. I kaliniams nuolat nešioti maiš

ini] ir areštų namų viršininkų' AUDRA IŠMĖTĖ Į KRAN- 
suvažiavimas. / Suvažiavimų a- i TĄ GINTARO
tidarė teisingumo ministeris. j Neseniai Klaipėdos pajūry, 

Suvažiavimui paskaitų skai- j<aįp žinoma, siautė smarki 
tė vyr. tribunolo valstybės gy- aU(jra> l<urį padarė daug nuo- 
nėjo padėjėjas p. K. Žalkaus- sto,ių žvejamR. Taf.iau ta pati 
kas apie pažiūras į bausmę, au(jra jiems yra suteikusi pro- 
o kalėjimų inspektorius p. Ga- gog įr pasipelnyti. Jūros ban- 
rbaliauskas dalyvius supažino gos j krantą iSinotė (laug gin_ 
su manomomis pravesti kalė- taro> kurį žvejai surinko Kfl. 
jimuose reformomis. ' kuriems pavyko surasti ginta-

Kalėjimai Lietuvoj bus re- rQ gaba]ų, sveriančių per vie- 
-formuoti ir sutvarkyti vakarų nų svarų. Vien Melnaragės žve 
■Europos pavyzdžiu. Juose bus p^, vjenų dienų surinko gi- 
kiek galima įvestas darbo pri- nįaro jaUgiau, kaip 3,000 litų. 
neinąs. Tuo pačiu bus pageri- “R ”

sėjo daug pažįstamų ir daug! 
kų papasakojo.

Buvo nuvykus į Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolynų, Pa
žaisly. Viskas tebėra po se
novei. Bažnyčia ir koplyčia da 
neturi suolų. P-nia Nausėdie-

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — A. L. R.

K. Federacijos 19 skyriaus 
X Vargšų Globos Komitetas 'priešmetinis susirinkimas į- 

rimtai imasi darbo. Jo l<olek-(vyks nedėlioję, gruodžio 21 
toriai pasidalino pirmadienio, d., S. m., 3 vai. po pietų, pa-' 

'posėdyje paruoštas kolektai ‘rapijos mokyklos kambary, 
nė sakė pranešianti apie tai' knygeles ir kolektai vietas.Visos draugijos. ir kuopos
Šv. Kazimiero Akademijos

įr

U Yorkų, Šarkai Petras į New 
Yorkų, Šairkienė Jieva į New 
Y#rkų, Bernatavičienė Marė į 
Toroųto, Ont. (tranzitais), 
Bernatavičius Jonas į Toron-

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 Halsted Street

Rūbų dalinimo punktas pas malonėkite prisiųsti atstovus,
Rėmėjų draugijai, kad 1^7-į Kazimierų Kulbį, 2305 South nes bus renkama nauja vai 
tų suolus sesutėms kopiyčio- l Leavitt str, gerai veįkįa Gai <tyba ateinantiems metams.
je. I -i

Pajūris.

WEST SIDE ŽINIOS.

lestingi žmonės aukoja: gau- Taipgi ir kiti svarbus daly
čiai. Registracijos ištyrimo . kfli bus aptarta. Valdyba, 
komisijoms pagaminti tam

i tikri klausimų lapai.

9 METŲ LIETUVAITĖS 
“SHORT STORY” 

PER RADIO.

Tarpe 5 ir 6 vai. vakare iš 
radio stoties WGN (Tribūne 
stotis) duodama radio valan
da lėšomis Tasty Yeast Co.

Gruodžio 15 d. paskelbta 
kontestas “short story” (5

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
PAŠTE.

901 Adomaitis Antanas

JUDOMI PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS

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

Gruodžio 19 d. Liet. Liberty
nūn. skaitymui), kuri turėjo salėj, 1403 — 49 Ct. Cicero, 
būt parašyta iš šių žodžių: III. Raseinių Magdė gyva ir 
“Grand Rapids”, “Duckv sveika atvykusi iš Lietuvos 
Lucky”, “North Pole”, “San loš protarpiais. Ciceriečiai 
ta Claus” ir “Reindeer”. j nepraleiskit progos, kokios 

Gruodžio 17 d. per tų pačių dar savo gyvenimo neturėjot.' 
stotį perskaityta geriausiai Juokų bus be galo, be krašto
parašyta “story” ir paskelb
ta, kad jų parašė Aldona Sa-

Rodys ir aiškins,
J. K. Milius.

R. ANDRĘIUNAS
(Marquette jewelry & 

Radio)
I Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru- 
fhentus.

2650 West 63xd. St. Chieago
Telefonas HEl|l£r)CK 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųtles 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4«4 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1382

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock B52C

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorios

4556 So. Rockwell Street

Phone Republlo <942

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes mbliavojime, dekoruojame Ir 

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

6127 S. Maplewood Avė.
X Aušros Vartų mokyklų 

1929 metais baigusieji jau
nuoliai, laidodami savo drau
gų, a. a. Pranciškų Markūnų, 
pasirodė esu susipratusiais, ge 
rais katalikais. Paguosdami 
mirusiojo motinėlę, gražiai 
susitvarkę, patys nešė kars
tų, aukojo už mirusiojo sielų 
šy. Komunijų ir net devynia- 
rias šv. Mišias. Bažnyčioje 
buvo atlaikytos kartu trejos 
šv. Mišios ir kun. A. Andriu- 
šio jautriai visiems susirami
nimo Dievo žodis pasakytas.

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčioje laidotuvės a. a. Ado
mo Šiaulio, tėvo didelės šei
mynos, kurios- motina ir miru
siojo žmona, Jeva Šiaulienė kalaitė, 2239 W. 23 Place. 
visų Westsidiečių gerai - pa- ; Baigus skaityti, anaunceris 
žįstanna, kaipo rūpestinga pa- nuo savęs pridėjo: “Galit isi- 
rapijos ir daurgijų darbuoto-, vaizduoti, 9 m. mergaitė to- 
ja. Ji netiktai šimtus, bet kių “story” parašė”, 
tūkstančius surinko bažnyčios Į Tik dabar tėvai suprato 
ir draugijų reikalams, pati'kam mergaitė tų vakarų, atli- 
pirmoji aukodama ir dirbda-'kus mokyklos “home duty”, 
ma valdybose, komisijose, pasiprašė leisti jai vienų va- 
parengimuose, vakaruose, iš- landų vėliau eiti gulti, nes no- 
važiavimuose, bažaruose ir į-! ri.n ti padairyti ekstra, ne mo- 
vairuose reikaluose. Ji yra kyklos užduotų, darbų; 
veikliausia Marijonų Kolegi- j Dabar mergaitė laukia nuo 
jos ir šv. Kazimiero Akade-) Tasty Yeast Co. Kalėdų dova
nu jos rėmėja ir visų Aušros nos.
Vartų parapijos Brolijų dali- į Aldona Sakalaitė lanko Auš 
ninkė. Jos visos 8 dukters ros Vairių parap. mokyklų (5 
darbščios ir geros katalikės, skyr.).
Kas-gi šiandiena nesiguodžia Garbė mokyklai ir 5 sk. mo- 
jos dukrelės, Adelės Šiaulių- kytojai, Seseriai Bose Marijai, 
tės gražiu giedojimu mūsų. Rap.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULPURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški nuuokštinimai ir 

elektros masažas
Treatmentai visokių lirų, reu

matizmo, nervų atitaisymo, žalčio 
Ir taip tollaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinis, sulferlnės vanos 
duoda didžiausių kraujo clrkulla- 
sljų, kuomi galima iSsigelbėti nuo 
risokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ainkats nuo t iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A.F.CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
tfuo I vai ryto tkl 1 v. nakties. 
Nedėllomla nuo 8 iki 12 vai. po 
pietų. rhone Boulevard 4B52

AUTOMOBILIAI

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 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

* Tel. Lafayette 7674
Telof. Republlc 4394

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Republlc 5649

ANTON LUBERT
MALIAVOJTMO KONTRAKTORIUS

Mallavojame, Dekoruojame ir 
Popieruojame

5587 So. Nordic* Avė. Chieago

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
9846 00 V. O. B.

Jei manai pirkti karg. plrmlaueial 
ateik pas n>ue Ir persitikrink, kad 
paa mus rasite geriausios rųftles au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų ui labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Ii Vainoras, J. 
Telefonas Lafayette 6668

S962 Archer Avenue

JUSy NAMAS
Mes galime jums namą pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, išmainyti, 
> pataisyti, apmūryti, apdrausti (Irt- 
riurlntl) ete.

JUOZAS K. ENČF.RIR 
Namų Experta8

4429 So. Falrfield Avė. La f. 8662 
4401 H. Mozart St. Ijif. 8662

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rei. Grovehill 1680

Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų Įvairių Kalėdoms 

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

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

Telefonas Lafayette 4689

ŠVIEŽIENOS Iš LIETUVOS
“Draugo” administracijai 

atsiuntė iš Lietuvos Maisto 
: B-Vė įvairių mėsiškų daiktų 
— palengvicų, 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. .

2334 So. Oakley Avė.

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

Lietuvos Hotelyj
Piginusia - 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 už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef Repnblic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Telefonas Canal 7239

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2234 So. LEAVITT ST. CHICAOO

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAOO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Užlaidų

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Perkam Mortgečiua Ir Bonua. 
8koltnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lSmainom Ir InSlurl-

nam visokĮ turtą.
Padarom davernastes ir Plrkhno 
bei PardavVmo Notariallfikus rastus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Tra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES OVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlc 6622

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PI.UMDERIS

Turiu patyrimą per daugeli metų. 
Darbą atliekų greitai Ir pigiai. 

2313 80. OAKLET AVB. 
Telef. Canal 9416

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
.............. 1 ■' "i

Orojikiiai ir Grands storidžy, reik 
tuoj parduot. Vlctor Storage 4809- 
11 W. Lake St. atdara vak. ir ned.

7 Šmotų ąžuolo valgomosios setas, 
pigiai. 7812 Carpenter St. 1-mas apt.

Elektros skalbimo mašina, $20, 
geram stovy,. 4825 N. Leavltt St. 1- 
mas. Ravenswood 8299.

REAL ESTATE
Parsiduoda mod. 6 kamb. bung. 

su rakandais. 955 mėn. Įmokėti ne-
relk.. Jei pirkėjas turi
F. Schumacher, Itasca,

lotą,.
III.

Rąžyk

Naujas plytų bung. karst. v. Slld., 
ftalllų maudynė, mlrg. porčlus.

$6,250, 2112 W. 72 St.




