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chicagoje SENO VEIKĖJU LAIŠKAS PREZIDEIt 
TUISMCTONAI JGubernatoriaus komisijos 

darbuotė
Gubernatoriaus Emmersono 

komisija bedarbiais rūpintis 
praneša, kad penkių milionų 
dolerių fondan surinkta 1,675,- 
000 dolerių. 3,200 bedarbių su
rasti darbai.

VARŠAVA, gr, 10. — Pirm 
buvusiųjų, seiman rinkimų ma
ršalo Pilsudskio valdžia j ka
ro kalėjimu Brest Litovsko 

tvirtovėje uždarė virš 80 po
litinių partijų vadų, kurie bu
vo priešingi valdžios pažiū
roms. Tarp uždarytų buvo ke
letas jžymiųjų, lenkų darbuo
tojų.

Po rinkimų tų politinių ka
linių dalis paliuosuota iš tvi
rtovės. Paliuosuoto vieno so
cialistų vado pranešimas at- 
spaudintas laikrašty “Robot- 
nik.” Jis rašo, kaip kaliniams 
gyvenosi tvirtovės kalėjime. 
Einant valdžios parėdymu ko
nfiskuotas sakomo laikraščio 
numeris. Nežiūrint to, lenkų 
visuomenė patyrė apie kalinių 
kankinimų kalėjime.I

Socialistas rašo, kad kuone 
visi kaliniai serga. Kalėjime 
jie nuskirtomis valandomis ka
nkinami ir net plakami. Mai
sto mažai duodama ir tas ne
pakenčiamas. Iš;didelio alkio 
kai-kurie kaliniai valgo šiau
dus iš savo majrasų (paklo- 
dalų).j

Naktimis jie pažadinami, 
suvaromi į galibinimo salę, 
tenai plikau išrengiami, susta
tomi išilgai sienos ir jų galvų 
viršumi šaudomai į sienų.

shingtone toks paminklas.

VIENU (MĖNESIU 70 MI
SIONIERIŲ J RYTŲ 

AFRIKĄ

Suimti ginklų pardavėjai
Chicagoj suimti trys ginklų 

krautuvininkai už ginklų par
davimų įtariamiems asmeni
ms.

Gyvuoja įstatymai, kad gin
klų pardavėjai turi rekorduo- 
ti (įrašyti) kam ir kokius gin
klus jie parduoda. Sakoma, 
jie to pilnai nesilaikę.

NESISEKA SUDARYTI 
KABINETO *

PARYŽIUS, gr. 9. — Se
natorius Lavai pranešė respu
blikos prezidentui, kad jam 

dar nepavyko sudaryti naujo 
ministerių kabineto. Bet jis 
tikįs atlikti tų darbų šiandie 
ar rytoj.

ITALIJA IŠGINKLUOJA 
SLAVUS Į GYVENTOJUS

PARYŽIUS, gr. 10. — Čia 
pagaliau įsitikinama, kad Ma
skvoje pasibaigusi astuoniems 
inžinieriams byla ne kas kita, 
kaip tik juokinga piktais tik
slais žaismė. Tai dėlto, kad i 
tų inžinierių penki buvo nu-1 
bausti miriop ir ši bausmė'
jiems tuojaus pakeista kalėj i-į DAR-ES-SALAAM, Tanga- 
mu- į nyika kraštas, Rytų Afrika

Ar ne juokinga, kad sovie- (Fįdes). — Septyniasdešimta 
tų valdžia ėmusi ir virtusi to- .katalikų misionierių — kuni- 
kia geraširdė savo valstybės igų> brolių ir seserų — iš Eu- 
išdavikams. įropos vienu spalių mėnesiu

Reiškia, ta byla buvo pačios per šį uostų pravažiavo į jvai- 
sovietų valdžios suplanuota. (rias misijas Rytų Afrikoj. Daū 

gelis jų kokį laikų išbuvę An
glijoj tikslu susipažinti su an
glų kalba, kad turėti atatin
kamų gabumų mokytojauti bri
tų valdomose kolonijose.

• Pravažiavę per Čia tie mi
sionieriai priguli įvairioms mi
sijų organizacijoms, būtent: 
Šv. Dvasios Kongregacijos, 
1 kunigas; Švenč. Širdies Sū
nų Kongregacijos 
Verona, Italija, 1 kunigas; 
Šv. Ottilieno Benediktinų 1 
kunigas, 3 broliai ir 9 seserys; 
Šveicarijos provincijos Kapu
cinų 4 kunigai ir 5 seserys; 
Afrikos Misionierių Draugijos 
(Baltieji Tėvai) 19 kunigų, lfl 
brolių ir 11 seserų.

Šios minėtos penkios orga
nizacijos (draugijos) Tanga- 
nyika krašte globoja 207,390 
katalikų.

Saugiausia — traukiniais 
važiuoti

ROMA, 'gr. 10. Italijos New York Central geležin- 
valdomos Gorizia provincijos kelio saugumo agentas Hill 
(Jugoslavijos pasieny) prefe- tvirtina, kad žmonėms sau
ktas paskelbė parėdymų, kad giausia. y,ra važinėti šios ša- 
visi provincijos gyventojai į jies geležinkeliais. Įvyksta ma- 
24 valandas valdžiai atidaotų gaį nelaimių.
visus savo turimus ginklus, a- 
municijų -ir visokias sprogsta- 
mųsias medžiagas.

Sovietams nesiseka kelti pra
monės, tųd jie iškėlė bylų, kad 
parodžius darbininkams ir va
lstiečiams, jog užsieniai statų 
kliūčių vykinti ekonominę pe- 
nkerių metų programų.

Francijos visuomenė nusi
stačiusi prieš Maskvų. Parla
mente bus iškeltas klausimas 
nutraukti santikius su sovie
tais. Nes byloje skaudžiai pa
žeminta Francija ir jos vals
tybininkai.

ATSISAKfl PASIRAŠYTI 
MASKVOS ATSTOVAS

GENEVA, gr. 10. — Mask
vos atstovas atsisakė pasira
šyti pagamintų čia rengiamai 
nusiginklavimo konferencijai 
programų. Sako tai bergždžias
darbas. ,/

Programų pagamino T. Sų- 
jungos priruošiamoji nusigin
klavimo komisija.

ŽUVO AMERIKIETIS 
LAKŪNAS

KANCLIERIS GRĄSINA 
PARLAMENTUI

Už PODUKRĖS NU
ŽUDYMĄ

DENVER, Colo., gr. 10. — 
Už 10 metų podukrės nužudy
mų Mrs. Pearl O’Loughlin tei
smas pripažino kalta ir nubau 
dė kalėjimu ligi gyvos galvos.

SHANGHAI, Kinija, gr. 10. 
— Shangbai—Uankow linijoje 
nukrito keleivinis orlaivis, ku
rį valdė amerikietis lakūnas 
P. F. Baer. Žuvo jis ir kele
tas keleivių. Jų tarpe viena 
amerikietė moteriškė;

BERLYNAS, gr. 9. — At
naujinus vokiečių parlamento 
posėdį, kanclieris Bruening 
pranešė savo priešams, kad jie 
nepultų valdžios, ypač jo ir 
užsienių minislerio Curtius. 
Nes už tai parlamentas galės 
būt paleistas.

PINIGŲ KURSAS

RASTA DAUGIAU 
AMUNICIJOS

Lietuvos 100 litų 110.0 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8(
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
tveicarijoa 100 frankų 19.41 
Vokietijos 100 markių 23.fP šų sandėlis.

3.91
5.2?

13.JP

LISBONA, Portugalija, gr. 
10. — Vietos policija daryda
ma kratų vienuose namuose 
užėjo įėjimų į tunelį, kurs pra 
vestas netoli vidurio miesto. 
Tunely rasta daug ginklų ir 
amunicijos. Tai valdžios prie-

Praėjus - • nurodytam laikui 
pas gyventojus policija atliks 
nuodugnias kratas. Pas ku
riuos bus rasti ginklai, tie bus 
aštriai baudžiami.

Šios provincijos apie 200,- 
000 gyventojų yra slovėnai.
Jie italijanizuojami ir todėl 
visomis priemonėmis ginasi 
žudydami italus valdininkus.

Visoj Italijoj gyventojams 
uždrausta turėti bent kokius 
gipklus /be valdžios leidimo.
Gorizia provincijoj tas uždrau 
dimas visas laikas buvo nei-
£ianius- Bombuotas didelis būtas
_ “ Susprogdinta didelė bomba

PRIEŠ RŪKYMĄ ŪKIUOSE ties Furniture Mart
I namais, 666 Lake Shore drive.

BOSTON, Mass., gr. ,10. — K dviejų §Qmį ištnipėj0 langų 
stiklai. Visa apylinkė supur-

Parduodami “certiflkatąl”
•' “Biznio” atgaivinimui į- 
vairiose įmonių vietose vakar 
imta parduoti prekybiniai 
“certifikatai.” Tuo būdu no-> v
rimą daugiau pinigų įtraukti 
apyvarton (drkUliacijon).

■PolicmonŲ dvikova

Oak Parke du policmonu ci
viliniai apsirėdžiusiu pakėlė 
dvikovų tas ir kitas pamanę, 
kad tai ieškomas vienas iš ka
lėjimo laikinai paleistas kali
nys. Tai reta tokia klaida. A- 
budu sužeistu.

“American Farm Bureau Fe- 
deration” suvažiavime pada
ryta rezoliucija įstatymais už
drausti žmonėms rūkymų ū- 
kiuose. Girdi, rūkymas ne vien 
yra pavojingas ūkių trobesia
ms, bet dar pratina darbinin
kus tinginiauti.

SUŽEISTAS DANIJOS 
KARALIUS

tyta.

Druggan pasidavė, paleistas
Vienas visuomenės priešų 

Terrėnce Druggan patsai pa
sidavė policijai. Paleistas pa
dėjus parankų.

DAUGIAU MILIONŲ (ŪKIŲ 
KOMISIJAI

NUŠOVĖ KALĖJIMŲ 
INSPEKTORIŲ

KALKUTA, Indija, gr. 9.
— Trys bengaliečiai studen
tai nušovė britų kalėjimų ins
pektorių, Įeit. pulk. Norman 
Skinner Simpson. Be to, su
žeistas vienas sekretorių.

Studentai savo atlikę išbė- WASHIN;GTON, gr. 10. — 
tgo gatvėn ir ėmė šaudyti į Karo laivyno sekretorius A-

COPENHAGEN, Danija, 
gr. 9. — Važiuojant iš operos 
vidunakčiu karaliaus Kristi

jono automobilius sudaužė ki
tų automobilių, kuriuomi va
žiavo dvi moteriški. Visa ka
raliaus burna suraižyta sutru
pėjusiais mašinos stiklais.

WASHINGTON, gr. 10. — 
Prezidentas Hoover kongreso 
reikalauja skirti dar 150 mi
lionų dolerių ūkių komisijos 
(boardo) reikalų vedimui.

APIPLĖŠTA BANKA

SEACAUCUS, N. J., gr. 10. 
134 MILIONŲ DOL. KARO^_ Tryg plėšikai apiplėftė čia

LAIVYNUI Į First National bankų. Pabė- 
;go su 25/XX) dolerių.

praeivius. Policijai juos veja
nt du nusišovė, gi trečias tik 
susižeidė ir šis suimtas.

dama kongreso reikalauja ski
rti 134 milipnus dolerių vyki
nti laivyno programų. ‘ ,

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Dailus oras; maža 
temperatūroje atmaina.

NEDOVANOTINI NUSILEIDIMAI IR 
APSILEIDIMAI

(Tųsa).
Prieš panašius neproduktingus delegatus—tranus jau

prasidėjo akcijų pačioj Tautų Sųjrmgoj: yra įneštas IV 
komisijoj sumanymas p. Kambro, pirmininko Norvegijos par
lamento, kad (felegatais į T. S. būtų siunčiama kuomažiau- 
siai diplomatinių agentų, o kuodaugiausiai parlamentarijų ir 
žinovų; neturtingoms ir tolimoms valstybėms skiriant tokių 
delegatų kelionės lėšų apmokėjimų ir T. S. iždo. Mūsų de
legatų apsileidimas ir nedarbingumas nepraeina nepastebė
tas, kuomet užpernai Voldemaras veržėsi į> T. S. Tarybų 
svarstant procedūros klausimų, Chamberlain’as sarkastiškai; 
pareiškė p. Zauniui sėdinčiam prie T. S. Tarybos stalo: Ta
ryba negali įsileisti bile kų j savo tarpų, idant tuomi nesu
mažintų savo darbingumo.”

Šioj srity aš galėčiau duoti daugybę pavyzdžių iš vei
kimo mūsų delegatų kurių užsilaikymas nedaro garbės nei 
mūsų vyriausybei, nei valstybei ir atsakomybė už jų veiki
mus krinta ir ant Tamstos, pone prezidente, kaipo vyriausio 
mūs valstybės ekzekutyvo chef’o ir ant visos Tautos. Dėl 
to aš ir kreipiu Tamstos dėmesį j didelę reikšmę ir svarbų 
mūsų delegatų į T. 'S. tikėdamasis, kad jie bus ateity ski
riami atsižvelgiant į jų kvalifikacijas, gabumus i n pasišven
timų tautos ir valstybės reikalams.

II. ’ ,
Darbuotė Mūsų Delegatų T. S. Kaipo ĮJetuvos RejkąlŲ 

Gynėjų.
Jeigu-mtmų delegatai nepasižymėjo darbštumu bendro

joj tarptautinėj T. 8. darbuotėj, gal būt jie pasižymėjo bent 
Lietuvos reikalų gynime, kur jų veikimas buvo trejopa#:

1) veikimas dominuojančiam visų Lietuvos užsienių po
litikų Vilniaus klausime, 2) veikimas ginče su lenkais dėl 
Mitraukos incidento' ir tranzito per Lietuvą, 3) veikimas 
Vokiečių skunde dėl Klaipėdos.

1. Veikimas Mūsų Delegacijos Vilniaus Klausime.
Nors Vilniaus klausimas dėka nelemtai 1927 m. gruodžio 

rezoliucijai T. S- sferose skaitomas, kaip ir i išrištas ir ga
lutinai ^laidotas, tačiau bendrose T. S. plenumo diskusi
jose apie T. S. sekretoriato raportų, apie nusiginklavimų ir 
apie foderalę Europos. Unijų (Paneuropų) yra galimybė pri
minti pasauliui, kad kol Vilniaus žaizda nebus užgydyta Ry
tų Europoj, tol negali būti kalbos apie taikų, nei apie fede-. 
ralę Europos Unijų. Tos taktikos berods laikosi vengrai ir 
bulgarai, kurių padėtis yra daug blogesnė už mūs, nes jie 
yra surišti Saint-Germain’o ir Trianon’o sutartimis. Deja, 
to negalimai pasakyti apie mūsų delegacijų. Zaunius, kalbė
damas T. S. plenume dūliai sekretoriato raporto nesigailėjo 
jam gausių komplimentų tankiai visai neužtarnautų, kalbėda
mas apie nusiginklavimų, pasitenkino bendrais posakiais, nei 
neužsimindamas apie Vilnių; kalbėdamas apie Briand’o su
manytųjų Europos Federacijų pareiškė nuoširdų džiaugsmu 
(?) ir admiracijų šio grandioziško sumanymo, bet užmiršo 
pasakyti, kad Lietuva neturi dar sienos su Lenkija, kad 
Lenkija laiko užgrėbusi trečdalį mūsų teritorijos su sostine 
ir kad mums sunku bus dėtis į tų pačių federacijų, kurioj 
bus mūsų skriaudikas, kol skriauda nebus atitaisyta. Kalbė
damas apie politinę T. S. darbuotę p. Z. puse lūpų užsiminė, 
darydamas labai' neaiškių aliuzijų į Vilnių, kad “tūla būklė 
susidariusi dūliai neteisėtų veiksmų pasilikusių be atitaisymo, 
daro labai sunkiu taikos įgyvendinimų tarp tautų.” Lai su
pranta kas gali šių sybiliškųt kalbų, ši silpnutė aliuzija pra
ėjo su visu nepastebėta. ,

Jau pats faktas, kad mūsų Užsienių reikalų nunisteri®, 
nedrįso nė paminėti Vilniaus vardo, liudija, kaip jis rūpi
nasi tuom vyriausiu dominuojančiu visų mūsų politikų klau
simu. Jam reikėjo pasimokyti iš senelio Apponvi, Vengrijos 
delegato, kalbėjusio tuojau jyo jo, kaip pridera ginti savo 
tautos reikalus, jis nevyniojo opiųjų dalykų į medvilnę ir 
nebijojo vadinti dalykus savo vardais.

2. Veikimas Mūsų Delegacijos Ginče Su Lenkais.
Jeigu mūsų užsienių reikalų ministerio intervencija T. S, 

plenumo tribūnoj, kuria paprastai naudojasi valstybės savo 
revindikacijų priminimui, yra lygi nuliu (O) ir pasilįko be 
jokio pėdsako, tai jo veikimas Mitraukos incidente T. S t ' 
ryboj pasirodė aiškiai neigiamas ir igįįa katastrofinio p 
būdžio, nesiorientuojant ir nesugebant jam kaipo atsakam i n 
giausiam mūsų užsienių politikoj asmeniui, reaguoti į ele
mentarius refleksus, sudarant pavojingus precedentus.

(Bus daugiau).
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DIENOS KLAUSIMAI

apik Pabaltas santykius.

trijų valstybių, tai jų gyvybės ir ateities 
klausimas.

Tik kaip yra gaila, kad Latvija ir Estija 
iki šiol stovėj^ ir tebestovi ant kelių Pabal
tos sąjungai. Jos susidėjo su Lenkija ir, ne
žiūrint Lietuvai daromų skriaudų iš Lenkijos 
pusės, jos visų laikų tylėjo, su lenkais drau
gavo, jų grobuoniškai politikai pritarė. Eiti i 
su Latvija ir Estija j specialius susitarimus;

Aplink Afriką.
Prof. K. PaUtu.-

’ LAIŠKAS ŠEŠIOLIKTAS

(Tųsa).
Johannesburgo Lietuviai.

Atvykęs Joliannesburgan 
reiškė Vilniaus krašto išsižadėti, ka mūsų apsistojau jaukintame Valen- 

tauta negalėjo ir negali padaryti. Ji nė Vil-(c’a Pensione miesto pakrašty 
niaus, nė Klaipėdos jokių būdu neišsižadės. Pr*e butlierland avenue. čia 

Tiesa, dabar tautininkų vyriausybė daro 87 veno klaipėdietis lietuvis 
nuolaidas ir lenkams ir vokiečiams, bet toji P* Veleris, vokiečių kalbos 
vyriausybė dėl to ir neturi tautoje pasitikėji- mokytojas, neseniai dar stu- 
mo. Jos padarytus ir sąmoningus žygius ir/^javęs Berlyno ir Londono 
klaidas, vedančias prie Vilniaus išsižadėjimo į universitetuose. Afrikon jis 
ir Klaipėdoje lietuvių padėties silpninimo, i atvyko prieš pusantrų metų, 
tauta savo laiku turės atitaisyti ir, mes ne-|ta(i Jau sP®j° pažinti beveik 
abejojame, atitaisys. visus šio krašto lietuvius.

Pats būdamas karštas, susi- 
Kada Lietuvos viduje politinis gyveni- pratęs Uetuyis> didelės inicia. 

mas susinormuos, kada latviai ir estai penia- tyvos ir gabus vyrai. kiek 
tys ir supras, iš kokios pusės jų valstybės gy- !galėdamas organizuoja vieti- 
vybei pavojai gięsia, tada bus galima rim-lnįU8 lietuvius ir garsina Lie
tai kalbėti apie artimus, nuoširdžius Pabaltės
valstybių ryšius, o gal net ir federacijų.

Apie Pabaltės valstybių santykius senai 
yra kalbama kaipo apie vienų iš aktualiausių 1 
klausimų. Artimų ryšių, kaip ekonominių,! 
taip ir politinių reikalų jaučia pačios Pabal- 1 
tės valstybės. Tų klausimų urato svarbiu net 
iš šalies žiūrintieji. Chicago Tribūne jau ke- i 
fintu kartu savo vedamuose straipsniuose 
duoda gražų patarimų Lietuvai, Latvijai, Es- ; 
tijai ir Suomijai eiti prie praktiško ir sau
gaus dalyko — Pabaltės valstybių federaci- 1 
jos. Laikraštis pataria sekti Jungtinių Ame

tuvos vardų. Per savo apsu
krumų jis Įsitraukė į įvairių 
tautų Johannesburgo klubus 
ir draugijas, turi daugybę pa
žįstamų reikšminguose visuo-

Per keletu savaičių ėjusi Maskvoje kome- menės siuoksniuose. Jis tad

TAI BUVO KOMEDIJA.

mo metu prasidėjo organiza
cinis lietuvių gyvenimas, kurį 
dabar palaiko p, Veleris, pa
dėdamas p. Pruckaus ir lėtų 
susipratusių lietuvių. P. 
Pruckus užima Johannesburge 
gana stambių- vietų pramonė
je, nes yra vedėjas didžiau
sios P. Afrikoje valymo ir 
dažymo įstaigos: “The Atlas 
Cleaning and Dyeing Co. 
Ltd.”, kuri turi labai stambių 
mašinų ir daug moderniškų 
.tos rųšies įrengimų. P. Pruc 
kaus vadovybėje dirba apie 
150 juodųjų darbininkų. G e 
rai čia verčiasi siuvėjas p. 
Varkaiis, žemaitis. Turi jis sa
vo dirbtuvėlę ir atlieka geros 
įųšies darbus, kurių jam pa
prastai nestinga. Tarp lietu
vių čia sukasi iv jaunas si i 
dentas p. Fridmanas iš Že
maitijos, žydų kilmės lietuvis 
patriotas, baigęs “Aušros”

ČEMPIONAS GYVULIŲ PARODOS.
Šis, 15 mėnesių senumo, jautukas 
Gyvulių Parodoj, Chicagoj, pripa
žintas “grand Champion”. Sveria 
1,(X>5 svarus, šule stovi jo savinin
kas J. McKenny iš King City, Mo.

uija baigėsi. Kad tai buvo komedija, propa
gandos tikslais vaidinama, šiandien nieks a- 
pįe tai neabejoja. Stalinas ir Ko. norėjo pa-i Lietuvos žydais ir kitų tauty- 
demonstiuoti. lų progų davė neva suokalbi- bjų žmonėmis. Lietuvių Johan- 
ninkai, susitarę net su užsieniais nuversti 
komunistų valdžių. Bet pavojai buvo ne iš

mane greit supažindino su to 
miesto lietuviais, kai kuriais

nesburge. sakoma esu arti 200 
žmonių ir dar kita tiek iš
barstytų po maža saujale pla-lauko, bet iš vidaus. Kad tuos pavojus paša

limos Valstybių susidarymo istorijų. ^Taipgi 1 ,mtl’ buJ° relkahn^a savo P*«ekejams įrody- >iuose pietų Afrikos kraštuo
jąs džiaugiasi tuo faktu, kad Lietuva ir La t- tų J0g PrancuzlJ* ir kitos valstybės noni^ Tai da-ugiausia amatnin- 
vija jau pasirašė prekybos ir keletu kitų su
tarčių

gininazijų Kaune, gabus ir prekyboje, pramonėje, žem- Sutvarkytos knygos teikia
simpatingas jaunas vyras. ‘ dirbystėje, spaudoje ir vai
Mėgsta jis viskų lietuviškų ir.! džioje. Per žydų naujus me- 
niatyt, nedovanai gyvenęs ir tęs, kai jie įdiegtuose uždaro leksiejii pagamino naujų ka-
augęs Lietuvos žemėje. Jis savo krautuves tai aiškiai pa- talogų. Taip pąvyzdingai su-
čia dabar studijuoja teises junti kad gyvenimo pulsas tvarkytu knygynu daug pava-
Witwatersrando universitete. 'čia jų rankose beveik tokiame

Lietuvos žydai Afrikoje. laipsny kaip ir Kaunė; mies-
Jau senai Lietuvos žydai tai būna kaip apmirę, gatvės

,, , , .... r> r - emigruoja Pietų Afrikon ir ištuštėja ir nebesimato pre-
proletarų respublikų praryti Reikalinga kai: siuvėjaį, kurpiai, staliai, iliai jb} ileido saVo §ak. kybos kvartaluose besistum-

Kppnn durį ri nu siinnrvtii Snra«tn n<rnnni al.-_ , , . • . . , ° ” * l . ... ... . . __scena gudriai sudaryta. Surasta astuoni ak- gaitkalviai ir k. Yra truputis 
Tribūne redaktorius perspėja Pabaltės ' J01?“1’ k.Une teismo scenoje ir ašaras mo-' ūkininkų ir pirklių. Daugu 

valstybių politikus. Jis primena, jei jie tų val
stybių nesuriš artinu^ , ir stipriais ryšiais,

uis. Iš Pietų Afrikos jie pa -dančios judrios minios. Tarp 
plito Rodezijon pietinėm ir mūsiškių žydų pasitaiko dar 
šiaurinėn, į Kongo ir kitus* ir mi stipriais lietuviškais at

gerų įspūdį. Perėmusi knygas 
savo žinion, .padedant kuli. A-

savininkų naudojasi.

filESMYNĖUS

‘R.’

visam Pabaltės kraštui gręsia didelis pavo
jus, ypač iš Rusijos pusės. Tai yra gryniausia 
tiesa. Už tat tas laikraštis yra pagarbos ver
tas už tos tiesos skelbimų ir darymų mora
lės įtakos į Pabaltės valstybių santykių ge
rinimo politikų.

Mes čia turime pridėti, kad Pabaltės

imas jų gyvena gerai, tačiau
jimus” prieš Sovietų valdžių. Nop Maskvoj pasitaiko ir vwgg^ .K Lietu-' p^ius AfrikoF kfašfušT Jų įminimais žmonių, kurie tik- 
rnmos saukė. Susaudyh juos ūgnulti , VOįi atvykusieji labai pasiil- Lrpe ,abai maža vargšų Daž rai džiaugiasi iš Lietuvos aU
Hors vaikai ir laiškus rase komisarams, gę savo tėvynės, tačiau tottti- niausia pragįgyVenę pirkliai, vykusį svečių sutikę. Yra čia
kad net jų tėvus u: išdavystę sušaudytų, ta-|nįH susipratimas pas juos la- Q kai kurie tai įr tikri tūr- jų iš visų Lietuvos miestų ir

bai nelygus. Afrikoj gimusi luoliai, milionieriai. Pastebė- miestelių, nuo Vilniaus iki Pa
lietuvių jaunuomenė dažnai

Čiau teismas, pirmų penkis suokalbininkus 
nuteisęs mirti, mirties bausmę pakeitė kalė-

I . •
jimu, o kalėjimas atras duris, per kurias jie 
ir visai bus paleisti.

Taigi, reikia gerų politiškų sukčių, kadvalstybės ne vien nuo Rusijos, bet nuo Len
kijos ir Vokietijos privalo apsisaugoti. Tie mokėjus tokias komedijas suvaidinti.
kaimynai irgi nemažus apetitus turi. Lietuva -------------
tai labai skaudžiai ant savęs yra patyrusi. Atėjo laikai, kad Lietuvos dvasiškija ir 
Tos Lietuvai padarytos ir daromos skriaudos iš Šv. Rašto nebegali cituoti tokių dalykų, 
kaip tik ir trukdė artiinesniema Pabaltėje gan kurie kokiu nors būd-u liečia Valdžių. Kurie 
tykiame užmėgeti ir palaikyti. i iš kunigų taip daro, tautininkų šnipai pra-

Visas pasaulis žino, kad Lenkijai turi už

grobusi Vilniaus kraštų ir kad ta pati Lenki
ja /tebegalanda dantis visai Lietuvai praryti.
Kas nežino, kad Vokietija daro pastangų 
Klaipėdos krašto atėmimui iš Lietuvos? |

To viso akyvaizdoje Lietuva negali būti 
rami. Tuo atžvilgiu negali būti visai ramios 
ir Latvija su Estija, .nes ir joms iš tų pačių 
” geradarių” pavojai susidaro. Dėlto, stip
rūs, nesutraukomi ryšiai, pirmiausia tarp tų

neša vyriausybei ir ta kunigus traukia atsa

komybėn. Kitų kartų apie tai parašysime pla

čiau. ’

lietuvių kalbos , lisveik visai 
nemoka. Tarp jų yra daugiau 
mergaičių negu vaikinų, 
už lietuvių ištekėti joms ma
ža galimybių tėra ir per tai 
lietuvių ateitis šioj šaly labai 
pesimistiška. Didelės distanci 
jus, izoliacija nesudaro pa
lankių sąlygų organizaciniam 
gyvenimui, tad tarp savęs ne
susitikdami jie dar greičiau 
pasineria svetimtaučių ban
gose. Ūkininkai dažnai apsi-

Prof. dr. K, Pakštas ne tik pats platųjį ve^a’ 8U svetimtautėmis. Teko 
pasauli pamatys, bet ir Lietuvos vardų pla- rdrdėti apie keletą lietuvių 
čiai išgarsins. Tolimos Afrikos centruose jisai ^‘dusių negres. Inteligentų 
laiko moksliškas paskaitas apie Lietuvą. To
kių paskaitų dr. Pakštas ten davė apie tuzi
nų. ,

tina, kad nemaža, jų čia ver- langos, nuo Gardino iki Ro
čiasi ir žemdirbyste. Iš tų tar- kiškio.
po esąs kilęs Afrikos bulvių (Bus daugiau)
karalius, kukuruzų karalius iv ____
dar kitokių karalių bei kara- SUTVARKyTAS KNY- 
liukų prasimušė iš darbščiu ir G YNAS
rūpestingų Lietuvos žydų, at
vykusių ę*ia vos sū keliais ska 
tikais. Johannesburge, Kapš 
tate, Pretorijoj, mažesniuose 
miestuose ir miestukuose, vi-

Plungė. Ilgų laikų piv-kų 
knygynui kai ko trūko; mat,

Kalėdps jau nebetoli. Link
smų ir malonių melodijų ka
lėdinės giesmės jau nebeužil-

j \

gio pasigirs bažnyčiose.
J - i • .*

Chorams ir kitiems giesmių 
mėgėjams reikia išauksto ap
sirūpinti giesniynėliais, jei jų 
dar neturi. . I.

Šiuo primename, jog turime 
“Giesmynėlį” skirta bažny
čių chorams, mokykloms ir 
šiaip jau giesmininkams. Jį 
sutaisė ’ plačiai žinomas lite
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
rašė taipgi plačiai žinomas 
kompozitorius J.Naujalis. i

Šiame “Giesmynėly” randa 
si giesmių ųdventinių, kalŽdi-nebuvo pilnos tvarkos. Pakvic

sta p-lė Mikalauskytė iš kartojau, gavėbinių, velykinių, sek 
sur galima sutikti lietuviškos ėmėsi darbo tvarkyti knvgy-1 mįnių ir kitokių. Be to yra ke-

KALĖDŲ LAIMĖ.
Vieno veiksmo šių laikų vaizdelis. 

■ ' ■' "■ 1 B. Joief Staub.--- ■

Sulietuvino; A. MASIONIS. 

(Tąsa).
PRANIUKAS. Stasiukas ir aš ėjo

me iš bažnyčios namo, — žinai, seneli, iš 
marijonų, kur yra labai graži stainelė.

TĖVAS. Na, toliau gi.
PRANIUKAS. Ten mes meldėmės už 

brangių mamytę, kad ji gndčiau pa
sveiktų,

SENELIS. Puįku, gerai — bet kokia 
gi nelaimė?

PRANIUKAS. Dabar pasakysiu. Kai 
pieš atėjome ties Dr. Mitvydžio namais, 
tai daktaro Petriuke pradėjo svaidyti 
mus sniegais. -

TĖVAS. Tui čia dar nėra jokios ne
laimės! Jūs, žinoma, taip pat svaidėte?

irgi stoka. 1930 m. pradžioje 
gyveno keletučia menesiu

kilmės žydų, valdančių pui
kias krautuves, brangius, di
delius namus ir visokias pel
ningas "įstaigas. Viso P. Afri
koje yra 72,000 žydų, iš ku
rių, sakoma, esu apie 50,000 
iš LietuVos kilusių. Jų įtaka

I PRANIUKAS. Ne, tėveli! Mes visų 
laikų mąstėme -apie sasvo sergančių ma
mytę ir todėl praėjo mums visas įžūlu
mas. Mes norėjome rainiai pro jį praeiti, 
bet jis ėmė ir pastūmė Stasiuką. Stasiu
kas paslydo ir sudavė galva į Duukšo 
knygyno vitrinų.

, SENELIS. O Dieve!
TĖVAS. O Stasiukas ar nesusižrid?

į išdaužtą langų?
PRANIUKAS. Taip, tai ir yra nelai

mė.
SENELIS. Mano Dieve! O gal paga

liau ir akis susižeidė?
PRANIUKAS. Aš nežinau. Bet tuoj 

atėjo Dr. Milvydis ir Petriukui gerai su- 
j drožė, kad tas nuriedėjo kaip guminė

pilkė.
• TĖVAS. Taip ir reikėjo.

PRANIUKAS. Tuo tarpu išbėgo p. 
Daukšvs ir jau norėjo griebti Htusiukų. 

( Bet daktaras j«hsiėn»ė jį pas save ir už
mokėją už sudaužytų langų.

kun. J. Janilionis ir jo būvt- čia visur jaučiama: bankuose, nu pasinaudoti.

nų taip, kad, būtų patogus ii! turios litanijos, 
naudingas. Kaip bematant vi
sas knygynas iš parapijos sa
lės perkeltas į “Pavasario’’ 
parduotuvę, kas teikia dvejo
pų naudų — vos atėjus į krau
tuvę ko pirktis, gali ir knygy-

“Gk-smynėlis” gaunamas 
“Draugo”-knygyne. Užsisa
kydami adresuokite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.

TĖVAS. Aš to ir tikėjausi.
SENELIS. Bet jūs abu iš tikrųjų esa

te nekalti?
PRANIUKAS. Tėveli, argi aš kada 

nors sumelavau?
TĖVAS. Ne, ačiū Dievui. Bet kas su 

Stasiuku?
PRANIUKAS. Daktaras nusivedė jį 

tuoj į savo namus, o aš parbėgau namo 
pranešti jums apie šitų nelaimę.

TĖVAS. Tai tau ir vėl geroji Ap- 
I vaizdu!

SENELIS. O kas gali žinoti?
| TĖVAS. Serga ži|iona, o dabar dar 
ir berniukas. Ir gal būt nelaimingas vi
sam gyvenimui.

Į SENELIS. Tik neteikia tuoj taip bi-
jjoti to, kas blogiausia' Kūdikėlis Jėzus
, tnip neatsjlygins už berniukų maldas. Ar
jūs tikrai meldėtės už gerųjų mamytę?

f PRANIUKAS, Taip, seneli’, Ir-už • - •
. ve, kad tu dar ilgai ilgai pagyventum.

TĖVAS. O UŽ maneį ne?

PRANIUKAS. O kaipgi, ir už tave, 
tėveli, kad tu būtum sveikus ir,..

TĖVAS. Kų ir?
PRANIUKAS. Nenustotum vilties ir 

pasitikėjimo Dievu.
TĖVAS. Kas judviem liepę taip mels

tis? - Į
PRANIUKAS. Mamytė.
SENELIS. Geroji moteris!- 
PRANIUKAS. Bet kų veikia mamy

tė? Ji dabar tikrai jau geresnė. Mes taip 
karštai meldėmės prie Kūdikėlio Jėzaus, 
kad Jis turėjo mūs išklausyti.

SENELIS. O sau jūs nieko neprašėt 
Kūdikėlio Jėzaua? Pavyzdžiui, gražios 
Kalėdų eglutės?

PRANIUKAS. Būtų labui gražu, se
neli, bet būtų dar gražiau, kad įnamy? 
tė būtų sveika. tai būtų gražiausia 
Kalėdų dovanėlė. Ar aš galiu įeiti pas 
mamytę? '■

SENELIS. Ne, įlahar ji miega.
PRANIUKAS. Matai, seneli, ar tai

ne geras ženklas? Matai, Kūdikėlis Jė
zus jau ir pagydys mamytę.

SENELIS. Taip, drauge ir Stasiuką. 
TĖVAS. Aš noriu greičiųu eiti pas 

daktarų ir pažiūrėti, kaip laikosi mūsų 
Stasiukas. (Nori išeiti, bet):

V. SCENA.

Prieš tai buvusieji, Dr. Milvydis, 
Stasiukas apraišiota galva ir Petriukas.

DR, MILVYDIS. Ubą vakarų! At
vedu jums Stasiuką. Tik nebijokite! Ne
pavojinga. Visai menkos žaizdos ir jos 
greit pagis. Bet kad dar truputį, būtų 
buvę daug blogiau. Tad eik šen, Petriuk, 
ir prašyk Stasiuko tėvų atleidimo.

PETRIUKAS. Prašau dovanoti. AŠ 
to visai nenorėjau ir aš iš širdies gailino 
si, kad gerajam Stasiuku! taip atsitiko. 
Dovanokite nmii Tamsta, o taip pat ir 
jūs, senelis prašau dovanojimo.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas,-

Chicagoje (Westsidėje) ant 
dvidešimts trečio pleiso po 
d-ešenei yra zbitkų namas, n- 
pie kurį renkasi visos apielin- 
kės arklio mėšlo prikimštom 
burnom “sportai” .ir spjau
dydami brudij, ant saidvoko 
kačių roles lošia. Sakoma, 
kad kaikada iš ėlės j namų 
užeina ir palaidų mergelių •— 
“pasibovyti”.

Kadangi nei vienas to plei
so namų savininkas nuo tų 
spiauda-lų cholera, džiova ar 
kita kokia zaroza da nesusir
go, tai niekas nieko ir neda
ro.

Du Brooklyno kataliku su
siginčijo, ar galima vietinė 
laisvamanių gazieta užsiprenu 
meruoti ir priede da Šerų pa
sipirkti. Vienas ginčijo prie
šingai. Sako: “Ar tu da ne
žinai, kaip ta gazieta šmeižia 
katalikus, jų vadus, veikimą, 
katalikus kunigus ir tt.?

“Taip, aš tai gerai žinau, 
bet kodėl toj gazietoj kaika
da telpa mūsų vadų pikčeriai 
ir nei vienas prieš tai nepa

D R A U O A 3

Parapijos vakarienė su šo 
kiais.

Mūsų parapijos moterys y- 
ra ir “vėtytos ir mėtytos”. 
Jos kad valgius pagamina, tai 
tirpsta burnoje, o kad išeina 
valsų šokti, tai žemė linksta. 
Mat, tinginiavimas žmogų le
pina, sendina. Darbas yra 
geras vaistas: darbštus žmo
gus ilgai išsilaiko tvirtas ir 
netaip greitai pasensta.

'į brangiomis Dievo malonėmis. 
Parapijonų širdyse vėl užsi
liepsnojo Dievo meilė. Tos 
meilės vedami mokėsime Die
vui įtikti.

Taip-gi nebus mums persun- 
ku atlikti savo kasdienines 
užduotis bei parapijos reika
lus aprūpinti.

J

reiškė protesto! Jei taip da
roma, tai, musėt, galima ir 
katalikams toji gazieta užsi
sakyti >>

Lapkr. 17 d. apie Svėdasus 
tiek prisnigo sniego, kad ūki
ninkai rytų atvykę į turgų ra
tais, namo galėjo grįžti rogė
mis. Išeitų, kad ūkininkai, 
važiuodami į' turgų ratais, 
vežėsi sykiu ir roges. Jeigu 
man netikite, tai netikėkite 
nei tam Lietuvos laikraščiui, 
kuris tų žinių parašė.

PRAŠAU NESIJUOKTI

Šeimynai rengianties eiti į 
bažnyčių, kas tai pabarškino 
duris. Šeimininkui atidarius, 
įrioglino bedievis — komunis
tas ir ėmė prašyti aukų “pro
letarams iš kalėjimų vaduoti” 
bei piršti savo šlamštų. Kata
likas jam sako:

— Tamsta pildai savo pa
reigas. Ir mums, katalikams, 
reikia savas pildyti. "Šiandie^ 
sekmadienis, reik į bažnyčių’ 
eiti. Kai jusi turėsit savo šven 
tę, ateik tada, tuomet pasikal- 
bėsiva.

LIETUVIAI AMERIKOJE

GRANO RAPIOS, MICR.
Rekolekcijos.

Gruodžio 12, 13 ir 14 d. Tė- 
ygs Alfonsas, Pranciškonas, 
&uris mūsų parapijoje yra 
pašventęs daug laiko ir ener
gijos, ir atsižymėjęs savo 
darbštumu ir nepaprastu die
votumu, laikys Advento Re
kolekcijas. Tuo pačiu atveju, 
gerb. misijonorius ^atliks rei
kiamų metinę vizitų Tretinin
kams, kuriuos jis čia suorga
nizavo sulyg Bažnyčios Kano
nų. i j ■ >

Prašoma Tretininkų ir visų 
parapijonų skaitlingai lanky
ti šias pamaldas ir tinkamai 
prisiruošti sutikti dangiškų 
svečių — Kūdikėlį Jėzų. 

Kalėdų vakarėlis.

Parapijos mokyklos vaike
liai, Seserų Pranciškiečių rū
pesniu, ruošia metinę Kalėdų 
pramogėlę, gruodžio 21 d. 
Parapijonai mėgsta lankytis 
į Seserų paruoštus vakarėlius, 
nw> jie, dėka Seserų darbui ir 
rūpesniui, yra puošniausi. Pa
rapija, atjausdami tų didį Se
serų triūsų, skiria seserims 
pusę pelno šio vakarėlio.

Tikimės, kad ir ši kartų pa
rapijonai atsilankys pasiklau
syti gražių dainelių ir pama
tyti puikių veikalėlių bei dri- 
lių.

Liaudės Vakaras.

*Pp. Šneideriai, Jonas Sku- 
žinskas ir Augustas Vaivada 
ruošia teatrų iš liaudies gyve
nimo, gruodžio 28 d., kurio 
pelnų skiria parapijai.

Jų vakarai visuomet rūpes
tingai ruošiami, todėl ir pub
likos prisirenka pilna svetai
nė. Neabejojame, jog gerašir
džiai parapijonai, atjausdami 
parapijos reikalus, savo

atėjo “in eorpore” bažnyčion 
ir prirašė naujas nares, o se
nos narės atnaujino Įžadus, 

i Klebonas pasakė pi
mokslų ir suteikė visoms di
plomų.

Gruodžio 
d r-ja reng i

Per atlaidus gerb. dvasiški- 
ja uoliai patarnavo, pamokino* 
susirinkusius bažnyčion bro-* 
liūs lietuvius, o Dievas visus 
malonėmis sutvirtino.

Visas dienas oras išbuvo 
sausas, gražus.

Pirmų vakarų mišparus lai
kė pralotas M. L. Krušas, a- 
sistuojant kun. J. Paškauskui 
diakonu, kun. Sitavi/dui sub- j{as slu|oinįno, tai kad

kad, kiekvienas, Kuris nori 
dirbti anglių kasyklose arba 
ant viršaus, turi paduoti savo 
vardų ofise ir dvi savaiti dirb
ti be jokio atlyginimo, reiškia 
dykai. Tai taip ir vargo žmo
nės lig šio laiko. Bet dabar, 
katrie savo atidirbo, gauna iš 
eilės dirbti 1 savaitę. Už an
glių tonų moka $1.2(1. Dirba 
ligi 50 žmonių.

Nuo Naujų Metų, girdėt,

į skaitlingu atsilankymu šį va- 
Įkarelį parems.

Parapijos Komitetas.

Mūsų parapijos komitetas Į 
yra labai darbštus ir, gero 
klebono priežiūroje, sumaniai 
veda parapijos reikalus. Kle
bonui yra malonu darbuotis 
su komitetais, kuriems rūpi 
parapijos gerbūvis. Dabarti
niame laike jie nesigaili savo 
brangaus laiko pašvęsti rin
kimui aukų po namus.

Po Naujų Metų, sulyg su
manymo p. Juozapo Kuranto, 
komiteto nario ir parapijos 
nuoširdaus rėmėjo, komitetas 
ruoš Pedro (•. vakarėlį, kurio 
pelnas bus skiriamas parapi
jos reikalams.

Kadangi komitetų sudaro 
darbščiausi parapijos vyrai, 
tikimasi, jog ir šis jų vaka
rėlis turės gražių sėkmių.

Raporteris.

diakonu. Pamokslų sakė kun. 
Pr. Vaitukaitis.

Antrų dienų kunigas Sitavi- 
čius atlaikė sumų, o kun. Pr. 
Vaitukaitis pasakė pamokslų. 
Vakare mišparus laikė kun. J. 
Svirskas, asistuojant kun. M. 
Švarliui diakonu, kun. Anast. 
Valančiui subdiakonu. Pamok
slų sakė kun. P. Gasiunas. 
Trečių dienų sumų laikė kun. 
J. Svirskas, o pamokslų sakė 
kun. Anast. Valančius. Vaka
re mišparus laikė kun. Ig. 
Albavičius, asistuojant kun. 
A. Baltučiui diakonu, kun. 
Juškevičiui subdiakonu. Pa
mokslų sakė kun. J. Svirskas.

Gražia procesija ir su Šven
čiausiu palaiminimu užbaigi
me 40 valandų atlaidus.

Visi parapijonys dėkoja 
dvasiškijai už atvykimų ir 
suteiktų dvasinę pagelbų.

Patikęs einant ponias: Ste

ponaitienę ir Daukšienę, po-
X

klausiau, kur skubinatės? Pa
sisakė kolektuojų parap. biz
nieriuos produktus parapijos 
rengiamai vakarienei, kuri 
busianti gruodžio 28 d. Da 

per
vakarienę muzika griež, o po 
vakarienės prasidės šokiai. 
Tariau, esate girtinos už pasi
šventimų parapijos labui ir 
darbštumų, kas tamstas palai
kys vis jaunas, vikrias.

Iš pasikalbėjimo įsitikinau, 
kad parapijos moterys suren
gs šaunių vakarienę. Be to, iš 
patyrimo pažįstu jų gabumus, 
sumanumų, skonį valgių ga
minime ir t. t. Bėglias.

CICERO, ILL

Gražiai pasirodė.
Pereitų nedėldienį Nekalto 

Prasidėjimo draugija (auges
niųjų mergaičių) labai pui
kiai pasirodė eidamos “in 
eorpore” prieš metinę šventę 
prie-Šv. Komunijos.

Antrų valandų po pietų vėl

ši seklyčia y- 
ra patogiam, 

modemiškam 
name

6HICAG0 HEIGHTS, HL
Atlaidai.

40 valandų atlaidais tebesi
džiaugiame. Galingasai Vieš
pats apdovanojo žmonelius

TUBBY

VIEŠKAMBARIS yra patogi vieta extension tele
fonui. Taip daug sykių Jus ar jur.ų svečiai r.orj 

telefonuoti atėję ar išeidami iŠ jūsų namų. O priva- 
tišką pasikalbėjimą telefonu jus galite turėti Sale 
seklyčios, kur jis nebus toli Ir .kurio vls-gt kiti ne
girdėt. Mažai tekainuoja. Pašauk J musų Biznio Ofiųą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY’ 
BELL SYSTEM

One Policy • One Syttem • Universat Service

f \ CAkfT HAYC THE SECRUT
ENTfcAMCe T<? HY 6EC.R0T 
cAve EMPO6EO LIKĘ. TRIS. 
sokėbody’ll soee. Diseovea 
rr - l’LL PUT THAT OLE 
Batobl oveo. rr

(Dec.) 18 diena 
“Card ir buncc 

party”, parapijos svetainėje,
8 valandų vak.

Visas pelnas skiriamas ne
turtingom šeiYnynom ir dėlto
jos tikisi turėti pilnų salę pu- ims lig 500 šimtų mainerių, 
klikos. Dovanas gaus visi, nes gal ir daugiau. Patartina lie
ju yra labai daug ir jau kad’tuviams apsižiūrėti. Kol kas 
gražios, tai gražios. Rem. randas tuščių namų. Bet jei 

pradės dirbti, tai gyventi ne- 
( bebus kur, nes pirmiau dirb
davo aštuoni šimtai žmonių ir 

;,namų buvo užtektinai. Bet il- 
igų laikų nedirbus, daūg na
mų išnyko.

Senas mainerys.

GRANVILLE, ILL.
Nepaprasta naujiena.

Liepos mėn. pabaigoj buvo 
sušauktas mitingas ir nutarta,

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas.’ Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medai Haar- «i/AND IMPRav -lem Oil Capsules’’

irti ILtfdih- Visose vaistinėse tri-
te “Gold Medai"

ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. Ieškoki-
vardo dėžutėse. Ne-

HAARLRM OIL
CAPSULES imkite kitokiu.

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

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

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

NAUJASIS TESTAMENTAS, apdaruose .............. $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 progų kitiems patar
ti apie tai, kas būt tinkamiausia Kalėdų dovanoms.

Visos viršuje įvardintos knygos atseitų $18.20. Kas pirk- 
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
vanų už $10.00, dabar gaus už $8.00.

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

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

The Disappearing Act

AKIEM PL’SĖIU 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus 
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus. 
50c. už 5 — $1 už 10 

Sempelis — lOc. 

PROBAK CORPORATION

tu mtr avinui

Žiūrėk, kad 
gautum tikrą 

EAU DE OUININE

p*“r7' Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi- 
tiaud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy-

\\1
Buy gloves with what 

it savęs
Nerelk mokėti 50e. už 

dantų mostj. Listerlne To- į 
oth Pašte gaunama po 25c. i 
Tėmyk, kaip gerai JI vėl- 1 
kia. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25'

Jos Nieks
Nekviečia

Ar žinot, kodėl Jos nieks 
nenori? JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
iiuodami su Llsterine, išva
lysime burną ir užmušime 
ilgų perus. Vartok kas

dien.

LISTERINE

REY. Kio? 
ŠTAMO 

mohereya

GOSrt! HERE COMES 
TUKT T0U6M M«6EE 

I AlltfY LOOKUO' FOR ANY 
TROU8LE lOOAYSO VLLi 
\bUČK IŠJTO MY CAVg J

• you \wo«T,ew?
UiELL.IlL SHOUJYA

VMM AT K»OS 6ET
FOR GtTTlUFRESMj

\AHTU ME
-----

r
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PARAPIJOS VAKARIENĖ.

North Bide. — Šv. Mykolo

pianu. Domu Kaminskienė 
trumpoj kalbelėj išsireiškė 
dėl ko ji yra dėkinga North

parapija, palyginamai, yra\Sidei, ypač jos buvusiam ir 
nedidelė, bet kadangi visi pas burtiniam klebonui, 
rapijonai gražiai sutaria dar

buotis, darbščiam klebonui
Dainavo vyrų choras, pia

nu akompanuojant varg. Ku-.
gerb. kun. Juozui Svirskui va- • ta a . o i i ® liui. Dr. Ant. Rakauskas,
dovauiant, tai visi tautiniai, , ... ,. . .*. ’ buvęs northsidietis, gėrėjosi
Bažnyčios ir kiti kilnūs reika- ,, . ,. .. , ,J . no r t h sid iečių darbštumu, o y-
lai turi čionai pasisekimo. .. . , , , , ,r 'patingai gerb. kun. klebono

Taip čia ir parapijos Va- rūpestingu veiklumu, 
karienė, ta metinė iškilmė,
lapkričio 30 d. puikiai pavy
ko. Žmonių buvo svetainė 
kimšte prikimšta. Atsilankė 
ir . įžymių buvusių northsai-Į 
diečių. Programas buvo turi
ningas, labai vykęs. Šeimi
ninkės iš vietinės Moterų Są- 
jungos kuopos rūpestingai 
paruošė užkandį. v

Pirmiausiai mokyklos vai 
kūčių choras, vargoninkui N.' 
Kuliūi vadovaujant, padai
navo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir keletu lietuviškų 
dainelių. Parapijos trustisas 
Juozais Berkelis išdavė finan
sinę apyskaitų iš metų para
pijos viešo veikimo.

Parapijos choras, varg. N. 
Kuliui vadovaujant, padaina
vo keletu lietuviškų dainų. 
Architektas M. E. Žaldokas 
kalbėjo apie reikalų įtraukti 
jaunimų į visuomeninį veiki
mų. ' ,

Buvusi parapijonė Ona 
Juozaitienė solo dainavo, N. 
Kuliui pritariant pianu. Kal
bėjo irgi buvusi parapijonė p. 
Sriubienė.

Parapijos choro mergaitės 
padainavo, vadovaujant p. 
Kuliui. Pr. Zdankus prakal- 
helėj prisiminė parapijos dar
buotę dvasinėj ir tautinėj sri- 
tyj.

Juozas Jenušis pagrojo 
smuiku, p. Kuliui pritariant

ATRASTA NAUJA 2M0NIU 
GIMINE.

Nesenaii suorganizuotas Mo i 
terų Sąjungos kuopos choras į 
sudaihaVo keletu dainelių.'
Šiam chorui vadovauja muzi- j 

įkas Pr. Maskolaitis. Ant. Ba
cevičius kalbėjo apie katalikų i 
darbininkų priešų veikimų. į

Buvęs nortlisidietis Ant. I « , ir ,, .,\ , Desmond Holdndge, Venu-
Kaminskas solo dainavo, ku- , . - «, -T ’ , . zuelos džiunglių tyrinėtojas

-i "““.t"“0 ? y8'giminę,
Kalbėjo senukė darbuotoju p* < * ♦ ....kurios vaikas ir mergauto pa-

•» Lv —-I <■ <* o. 1 — a Z.V,Sabaliauskienė.
Gale kalbėjo uu,co , ,, i j ., , - - * , senai buvo kalbama, kad tosenas gerb. kun. Aleks. Baltu-

buvęs klebo-
rodoma šiam atvaizde. Jau

. džiuglėse gyvena nežinomi] 
laukinių žmonių, bet ėntropo- 
logistai laikė tai tik pasaka.

karienė, graži tnuzikalė progra 
mu. Komisija darbu )jas Bet 
už visas labiausia dirba p. V. 
Petrošienė, komiteto pirmi
ninkė, ir p. J. Capulienė, iš 
To\vn of Lake.

Tos dvi veikėjos didžiau
sius darbus nudirba, abi yra 
pilnos energijos, nes juk vie
na yra 'žinoma Cicero veikė
ja, o kita žymiausia Town oi 
Luke veikėja. Kų jos užmano, 
viską nuveikia. Garbė veikė
joms.

Kviečiam publikų atsilan
kyti gruodžio 14 d. į Cicero, j 
gražiausias pagerbtuv'es.

Rengimo Kom. Narė.

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS.

tis ir dabartinis klebonas 
gerb. kun. Juozas Svirskas.

Šitaip gražiai ir užsibaigė 
šie bažnytiniai metai.

Apvogė. I X Westsidės Vargšų Glo-
Prieš pusę metų apsigyve- Komitetas susiorganizavęs 

nęs čionai Gary, Ind., lietuvių stisidhrė stt sunkiausiu ir 
darbuotojas Kazys Pažėra, svarbiausiu finansų klausimu, 
kurs uždarbiauja duonos iš- Nutarta pagaminti ko^ektų 
vežiojimu, tapo apvogtas gruo knygeles, padalinti visą kolo- 
džio 3 d. Vagiliai įsilaužė į 1 blokus ir kiekviename 
garadžių, pavogė jo automo- bloke turėti po du kole\toriu, 
bilių — trokų. Po kelių valau- , kurių užduotis rinkti rėmėjus 
dų policija nurodė kur vogtas aukotojus, kurie vargšams 
trokas yra, bet jau “tajerai”, kent 10c. kas savaitė duotų, 
“battery” ir keletas kitų daik planą, pradėti, vykdint i per fy 
tų buvo nuo jo atimta. Pa- visuotinų westsidiečių susi- 
žėra turi apie šimtų dolerių rinkimą 16 gruodžio. Taip-gi 
nuostolių. |V. Duoba ir A. Peldžius apsi-

Migijn« ėmė atsišaukti į visas West
Gruodžio 14 d., vakare, Šv. ^idės draugijas per jų ineti- 

Mvkolo par. bažnyčioj prasi- nius mitingus su prašymu 
dės šv. Misijos, kurias duos pagelbos. Vargšų šelpimo ton7 
pranciškonas vienuolis iš Lie- do iždininke išrinkta Koftstan 
tuvos tėvas Augustinas Dir-, cUa Laurienė.
vėlė. Misijos baigsis sekantį Šiandien Aušros Vartų

Švedų Amerikos Linijos 
motorlaivių “Gripsliolm” 
gruodžio 2 d. š. 111. iš Lietuvos 
atvyko sekanti keleiviai, iš 
Klaipėdos per Gotlienburgą.

Bačiutytė Febronija, tran
zitu į Montreal.

Griciunaitė Antanina, tran
zite *. Olds, Altą.

Gafacavičiutė Rifka, tran
zitu į Ottata, Ont.

Burokas Julius, į New Yor- 
kų.

Šokas Juozas, į Bpston, 
Mass.

Visi patenkinti, turėjo labai

sekmadienį.
XYZ.

WEBT SIDS ŽINIOS.

X North Side Vyčių 5 kuo-

linksmų ir patogių kelionę per 
Švedijų. Parsivežė gerų įspū
džių iš Lietuvos, pataria

kiekvienam amerikiečiui atlan 
kyti Lietuvą.

Rep. VPM.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
Pasauliniame kare

Seno Kr&jaus

WI$SIG.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UtSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciallškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puaiės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, steikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 y. v. Nedėliomls 10-1 
4200 West 20 S t. Kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5873

Į DR. B. M. ROSS čįb I
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA

| Sergantys žmonės yra kviečiami dykai i 
pasitarti su daktaru. \

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy- 
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa- 

.sėkmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati- tiFsr 
nes Ilgas, chroniškus, nervų, inkstų ir pilslės ®r. B. M. Ross 
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas 
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo 
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už goriausi 
gydymą jus mokate ne daugiau, negru norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 SOUTH DEARBORN STREET

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

•VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. NedėlioJ 10 a. m. iki 
_ 1 p. m. Panedėliais, Seredolnis ir Subatomis valandos prailginamos

nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
'niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyfėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ifiegsaminavittio. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
klt,ų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
deltų, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — 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 ukns 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, neatidėliokit neatėję pas 
mane. *

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto iki 

1 po plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1

po plet

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 2414

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vkl. kortuose—nuo 3 iki * 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107tli Street 
Kampas Michigan Avenue

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

.127 North Dearborn St. 
Kėtvergals ofisai uždaryti. I I

S
ff 
*

mokykloje Akademijos Rėmė- j
jų 10 sk. priešmetinis suį- i 
rinkimas vakare 7 vai. j ®

. i iX Pp. Ivanauskų šuneliui > 
Adolfai, kuris lanko Aušros ' ę
Vartų mokyklą, pereitą sa

po. vakar,! rengimo vada.,' j(ę ū]nai aujirgus Df Bjc jį 
K. Savickus, komedijų ra5y-l.io -v Kryžiaus Hgonin5je bu J 
loja. ir režisierlbs, .u saao v0 padaryta Bckminga ant g 
vaidylų trope atsilankė 7 'diko operacija. |C
gruodžio pa8 w«rtaidicaus. i • x NUM. UmiMiUmto d®! B 
Da vasaros metu trupės ar-krel8 silvija> Au8ros Vartų;g 

. buvo nupiešė tris spal-' .. stįstai
vuotus pagarsinimus, iš km

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką 
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.

T»lt»h4n« DMMtort H«7 ■

F. W. CHERNAUCKAS
advokatas

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

Nuo 9:39 Iki S Y»I. rak. 
Local Officė: lltft S. UNION AV*. 

TM RMMV«lt 1719 
tai. nuo • Iki 9 ral. Yak. 

(ItektMA&t Mr«M6)

ELENA
AŠMONIENĖ

(Po tavais Pikčiunaltė)
Po sunkloa liros mirė . lap

kričio' 14, 1930, Lietuvoj Ečių 
• k., Gaurės par., Tauragės aps

kričio. Buvo sulaukus 67 me
tų amžinus. Pajurės parapijoi 
išgyveno 60 metų. Mirė aprū
pinta su Šventais sakramentais. 
Lapkričio 16 d. su bažnytinė
mis iškilmingomis apeigomis
palaidota Pajurėa kapinėse. 

Paliko liūdinčius Lietuvoje
sūnų Juozapų, 4 dukteris Jad
vygą, Agotą Augatienę, Mari
joną Petraitienę Ir Petronėlę 
Petraitienę, tris žentus Juosn- 
pą, Joną ir Nikodemą, anukus 
ir gimines. O Amerikoje tris 
dukteris — dvi Ar. Kazimiero 
vienuolyne seserį M. Herafl.k, 

, ir seserį M. Remigijų ir Mar- 
cljoną Atkočlunionę 11* žentą 
Juozapą ir jų sūnų Vladislovą 
Ir gimines.

UI a. a. Elenos sielą bus at
laikyto* Sv. MiSios Gimimo Ka
ndės Av. parapijoj trečiadienį 
gruodžio 17 d. Taigi prašome 
visų giminių Ir pažįstamų atei
ti Ir pasimelsti už jos sielą, 
idant per Viešpaties tmalonę 
Sviestų jai amžinoji Šviesa.

Pasiliekam nultuduslos: 
Dukterys vienuolės ir 
Atkočiūnų šeimyna.

(mokinė taipos-gi nesveikuoju 
ir nebeatsilamko mokyklon.

lių vienas Z'šros Vartų sve
tainėje sulaukė net vai'lininio PONIOS MARIJONOS VAI-
dienos; kiti du, kadangi buvo 
iškabinti iš lauko prie sve
taines durų, tai senai \vest- 
sidiečių išdykėlių vaiki buvo 
sudraskyti. Prieš vaidinimą 
pirm mėnesio laiko šio "akavo1 
programai buvo paskleisi- 
w«fAtsidiečių tarpe, gniuthtai 
kelioms dienoms prieš vaidi
nimą buvo išsiųstos pakvieti
mo atvirutės. Taip gražiai pri
sirengus ir tiek darbo padėjus 
nestebėtina, kad vakaras gra-' 
žiai pavyko. Ypač vaikus už* 
interesavo P. Kharkey su Jo
kūbu Šunvočių kumštynės. Ke 
ninnis geriausiai jintiko “Pro- 
bibicijos Darželis” ir dakta
ras, kuris pataikė žmogui iš
imti širdį, nupjauti ranką ii 
vėl viską sugydyti, taip kad 
graborius turėjo jam pareikš
ti, kad lavonas atgijo.

ČIUNIENES PAGERB- 
TUVES.

M. Vaičiūnienės pagerbtu- 
vių vakaras įvyks gruodžio 
14 d., Šv. Antano parapijos 
salėj, Cicero. Rengiama va- 

«-i JI'-- ■ <■ ■ ■

2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7701

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 8o. La Salia St, Room 1791 
T«L Randolpb 9331-9311 Vai. 1-1 

Vakaran
3141 30. HALSTED STREET 

Tai. Yletory 9691 
.7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir

PM&ytlaa

johnb.bordefT
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117,

Telephoaa Raadolph 6787

2151 W. 22 St. f iki 9 vak.
Telaphone Roosevell 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Remkite tuos biznierius it 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.”
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Trečiadienis, Gruod. 10, 1930 DRAUGAS

v t

GRABORIAI: C H I C A G O J E
Telefonu Tardė 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Tortu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICI
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau-
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 AVest 23rd Place

, Chicago, Illinois

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

- Tel. Roosevelt 7532

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
388 West 18 Street 
Telef. Canal 8178 
SKYRIUS: 8238 S 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBŲRN AVENUE

J. LULEVICIUS 
Graborius Ir

Bulsamuotojas

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

3103 S. Halsted 
St. Chicago, III. 

Tel. Victory 1115

Bedarbių šelpimo darbas 
randa širdingos paramos. 
Aukų rinkimo komisijoje uo
liai darbuojasi p-lės O. Au- 
gaitė, M. Kavaliūnaitė, Ę. 
Vickiutė, p-os U. Auškalnienė 
ir O. Valuckienė. Visam ši
tam darbui vadovauja gert).

džio 18 d. įvyks priešmetinis 
kuopos susirinkimas, kaine 
bus renkama nauja valdyba. 
Dabartinė valdyba daug ui

5

Telefoną* Grovehlll 3261

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
sipelnė organizacijai, gražiai Nu* a — « no. ♦ytn. Nuo i vai. 
tvarkydama kuopos reikalus. « ir t uu s v*t vakare

■eredomls nuo 2 — 12 vai. ryto. 

Nedėllemls pagal sutartiTrečiadienio rytų po pamal
dų iš mūsų bažnyčios tupu 
palaidota a. a. Morta Pana 
vienė. Keli mėnesiai tam at- J

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisu 2402 WEST 62 8TREBT 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Proepect 1022

Realdenclja 2 26 s So. Leavltt St 
Tel. Canal 2220

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 
NedėlloJ pagal susitarimų

P. Valuckis, P. Varakulis ir, gal buvo miręs jos vyras. Pa-

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Kampas 46th Ir Paulina 8ta 
Tel. Boulevard 6203 - 8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlA- 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

M. Oesnavičius. Jau keletas 
šeimynų tapo sušelptos ir at
eityje tikimasi dar daugiau 
gailestingų darbų neveikti.

710

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

ĮVEST 18th STREFT
Cinai 8161

A. PETKUS CO.,
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisast

4603 S. Marsbfield Avenue 
* Tel. Boulevard 9177

Praeitų penktadienį įvyko 
Federacijos skyriaus susirin
kimas. Baigiant metus sky

rius nutarė širdingai paremti 
Vytauto sukaktuvių užbaigoj 
vakarų, kurį rengia Dievo 
Apveizdos mokykla, ir tuo 
tikslu atsikreips į visas drau
gijas. Taip pat nutarė primin
ti draugijoms, kad laikas at
naujinti mokesčius kitiems 
metams ir išrinkti savo atsto
vus į metinį susirinkimų, ku
ris įvyks sausio 2 d., 1931 m. 
Šitame susirinkime bus ren
kama nauja valdyba.

liko našlaičiais trejetas mažų 
vaikelių, kuriuos paėmė savo 
globon velionės broliai, gyve
nantieji Marųuette Parke. Tai 
gi tikrai liūdnas įvykis. Mi
rusieji nebuvo pavyzdingi ka
talikai, nes nesirūpino savo 
vaikelių katalikišku auklėji
mu, Reikia tikėtis, kad gimi
nės labiaus rūpinsis šituo rei
kalu. Ašt.

Ofiso Tel. Virgiui* 8038
Bestdancljoe: Vau Bure* 6868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4182 Archer Avenue

▼*!.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 lkl 4 Ir 8 iki 8 v. v.

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisu 2418 Krankliu Blvd.

Vai.; nuo 2:80 iki 0:80 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Dr*. S. A. Bronza
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

Liet. Vyčių 4 kuopos susi
rinkimas įvyko gruod. 4, par. 
salėje.

Sus-mų atidarė pirm. Šalti- 
mieras, maldų atkalbėjo gerb. 
kun. Alba vėčius. NutarimaiĮ

Ra. Tel. Mldway 6612

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-taa 8lroet 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1712 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllala 
Ir Ketvergals vakare

A. L. DAVIDONIS, M. 0,

L. Vyčių 4 kp. veikimas 
kas kart stiprėja. Praeitu ket- $200 
virtadienį įvyko labai gražus MartinionienC

• • i •_ i_  _ **11____ A, f.
Visi nariai delnų plojimu 

raportų priėmė ir dėkojo ko-

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 1 valandai ryto;

. . . , . Nuo 6 iki 8 valandai vakare
buvo perskaityti ir Vienbal- Į Apart_gyentadlenio ir. ketvirtadienio 

šiai priimti.
Paskiau sekė raportas iš 

buvusio šokių vakaro, kuris 
įvyko spalių 18 d. Pelno liko 

išdavė ponia

Ofiso TeU Victory 8821 

Rekidencijos Tel. Dreaal 9121

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoju Ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisu 2101 &y. Halsted St 
Kampu 21 8treel 

VALANDOS: 1—2 po plet. 7-2 vak 

Nedėllomls Ir šventadieniais 19-1)

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, U. P. D.

Ofiso Tel. Victory 2827

Of. Ir Rea. Tel. Hemlook 2274

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

Antru ofisu Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 2-8 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 8788

DR. A. RAČIUS
' GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik
lškalno susitarust

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

susirinkimas, kame išklausyta 
džiuginančių pranešimų iš 
dviejų kuopos vakarų. Pada- 

j ryta apie porų šimtų dolerių
! pelno ir jau baigiama atmo- . , Ti11 .... . , , „ rų pagerbimtf sportininkų. Įsilikusiusi-skolAs. Gruo- / . ° ..komisijų apsiėmė Pikelis, 

Pikelienė, Ša|tiniieras, Gied
raitis ir Jankauskas.

misijai už: tokį pasidarbavimų. 
Toliau nutarta rengti vaka1-

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
"""GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "■* 

atidarš antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
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 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Proe
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

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

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

?! Palengvins aklų Įtempimų kuris 
: esu priešaeUmgalvos skaudėjimo.
I svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
į n»o, skaudamų aklų karštį. AUtal 

Nutarta rengti “bunco par- Į»“ kalvas akle, nulmu cataractua 
' ■ ! Atitaisau trumpų regystų Ir tolimų

”, gavėnioj. | mygtų.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

_ atsitikimuose, egzaminavimas daro
mų uždarė malda pirm. P. ®aa su elektra, parodančia mašlau- 
_ i sias klaidas.JSftltiimeras. } z

,, ... v ... i .i • 1 Speclale atyda atkreipiama moky-Reikia pažymėti kad į si no. vaikučiams.

Daugiau reikalų nesant, su-

OFISAI;
4901 — 14 St 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOtfIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo" 2888

Nedėliomis 
Susitarus

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

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

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDCJAI ' ’

Didysis Ofisas:

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

sus-mų buvo atsilankęs Cen
tro rast. p. Remotis.

Šis sus-mas buvo labai į 
skaitlingas, niekas nesitikėjo, 
kad atsilankytų tiek daug nau 
jų narių.

Valio, Vyčių 4 kuopai!
Sočiai susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 8 vai. 
vakare, parap. svet.

Priešmetinis sus-mas įvyks 
gruodžio 18 d., 8 vai. vakare, 
toj pačioj svet.

Tad nepamirškite, Vyčiai 
ir Vytės to svarbaus sus-mo, 
nes bus renkama nauja val
dyba ateinantiems metams.

Po sus-mo bus pasilinksmi
nimas. Komisijoj yra du jau 
nu jaunikaičių: Pikelis ir 
Giedraitis. Karvelėlis.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
aare. Nedėllomls nuo 19 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

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.

-i i t f L. i •
Tai. Canal 0257 Ros. Prospect 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto Iki 3 pp pietų 

6 iki 8:30 vakare

DENTISTAI

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P. P-

RAGUVIEČIŲ “BUNCO 
P ARTY” CICERO JE.

ToL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirbtuvS 
756 West 35th St. 

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltore State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutartį

Boulevard 7581
Rea Hemlock 7891

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

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

' SKYRIUS

3201 Aubuni Avende Tel. Boulevard 3201

Jau ir atėjo! Ilgai laukia
ma “bunco party” raguviečių 
bus šį vakarų, gruodžio 11 d., 
1930 m., Šv. Antano parapi
jos svetainėje, Cicero, III., 49 
Ct. & 15 St., 8 valandų. Ti- 
kietų prašome įsigyti anksti, 
o tie, kurie .neturės, galės gau
ti svetainėje. Bus užtektinai! 
Dovanų yra gražiausių ir į- 
vairiausių, seniem i ir jau
niems. Be to čia bus gera pro
ga susitikti su savo senais 
draugais ir pažįstamais. Ku
rie ateis, nesigailės

OPTOMETRISTAB
*Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg.. kamp. 18 St 8 aukštas 

Pastsbėklt mano Iškabas 
Vai. 9:38 ryt lkl 2>39 vak. Šarado
mis • :>• Iki 11 v. Nedėllomls nšr 

skirtų valandų. Room 1 
Phone Canal 8821

_ _ _ Saugokis holdupų, nes 
T.A. dabar yra labai pavojin

ga: nežinai, kada jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai
ke yra taipgi kaip kokB 
holduperls Ir pavojingas. 
Jisai paguldo į lovą Ir į 
grabą.

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

Dabar yra nupiginta* 
reikalaukit savo aptlako
se arba

Reneto Koumua. ,3133 8 Halsted St ’ CIlic#<0 
i TjjL Caliuuet 4479

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tol. Cicero 1260

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėllomls pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

Tel. Cicero 2002

DR. $, ASHER
DENTISTAS

6901 W. 14St. Cicero, 111.
Viršuj National Tea Store 

Valandos: 10 vai. ryto Iki 0 vai 
vakar* Nsd. susitarus

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 
Nedėllomls 10 lkl 12 

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVSL 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2209f
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 lkl 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. ųuo 10 Iki 12 diena

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 lkl 8 po

pietų tr 6 iki 8 yal. vakare 
Res. 3201 8. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas :.į 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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C H I C A G O J E
MUSŲ CHORO DARBUOTĖ.

So. Chicago. — Šv. Juoza
po parap. choras, gruodžio 5 
d., po pamaldų susirinkęs j 
parap. svetainę, turėjo pamo
kų, po kurios buvo susirinki
mas. Susirinkimų atidarė p. 
K. Gaubis. Nutarimai pers
kaityti ir' priimta nauja na
rė. “Buneo” raportas priim
tas. Komisija dėkoja tiems, 
kurie prisidėjo.

Susirinkimų uždarė p. K. 
Gaubis.

Korespondentas.

DA VIENAS JUDOMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ RODY

TOJAS.

gas ir pasiaukojimus, kad 
Jis už viskų Jums atlygintų 
dangaus dovanomis.

švento Kazimiero Seserys.

PRANEŠIMAI,

_____U___—BĮBB
Nuostabus Mesinos laikrodis.

1908 m. gruodžio 28 d. smar 
kus žemės drebėjimas visiškai 
sugriovė didelį piet Italijos 
Mesinos miestų, esantį Sicili
jos saloj. Miestas galutinai at
sistatė nuo tos didžiulės ne
laimės tik po pasaulinio karo.
Mašinoj pastatyta nauja gra
ži katedra, kurios varpinyčioj 
yra įtaisytas laikrodis, kurs
laikomas tikru XX amžiaus • i r t n r T n
stebuklu. Varpinyčia yra 45 Netizleisk S L O G Ųl
metrų aukštumo ir pastatyta I Prte( pirm,o žetlklo kO8Ur.iO ar
ant betoninių pamatų, nuo Šalčio, nelauk nei valandos. Neprl-

• v , i...  leisk rimtos ligos ir greit veikiantnaujų žemes drebėjimų ap- M „ , , m , . , ..’ . .iti pasalink slogas. Tuoj duok Father
Saugoti. John’s Mediclne (kun. Jono Vaistų).

Varpinyčios bokšte stovi Jl8 Sve,nlna už8id“^ len*- 
. _ . . . . vina susikimšimą. sis puikus mais-

liūtas, laikus kojomis miesto tinis vaistas atstato nusidėvėjusias 
vėliavų. Lygiai dvyliktų va- kuno daJls ir gelbsti kunui pašalinti 

landų liūtas ima mosuoti uo-:]ijfoins Ncturl nuodų nel alkolio

Lietuvių Katalikų Vakari
nių Valstybių 8-sios konferen
cijos komisijos ir Tarybos na
rių pirmas posėdis įvyks at
einantį ketvirtadienį, gruo
džio 11 d., 8 vai. vak., Gimi
mo P. š. parapijos mokyklo
je, 68 ir So. Washtenaw gat
vių...

Konferencijos Tarybon įei
na šie visuomenininkas-(ės): . , , -'dega ir staugti. Po liūtu stovi Motina iš Ix>ng Island rašo: “Kai
Kunigas Ig. Albavičius, ,___ ima„„ vfltkas t„, »6
kun. A. Baltutis, kun. H. J. žalvario gaidys, kurs gieda,

Vaičiūnas, B. Nenartonis, A. rytų, per pietus ir vakare. Tuo ; Medicine 
pat laiku dviejų

mano valkas sirgo slogomis, tai aš 
pasakiau, ‘gausiu jam Father John’s' 

(kun. Jono Vaisto)
Šiomis dienomis CllicaRon ' -' -TT“. 7 pat laiku dviejų šventųjų,' ir tikėkit man J dvi dieni vaikas

atvyko A. Kleiva, kuris atsi-, e ““us’ 5' ° e“e’1? t Dino ir Klarenco, žalvarinės *nustoJ° kO8ėti ,r tal valstas- kurs
veže judomųjų paveikslų fil- Rėkus J Bule statulos Padeda skambinti.
&as, padarytas iš Lietuvos varpais. Visuose keturiuose!

yra

Jam patinka." Visose apttekose.

r<bi
varpais.

kariuomenės manevrų. Nufil-, v "7 bokšto šonuose yra ladkro- ,. . m .
muota kariuomenės kautynės Į ' 1 ’ , ' džiai, naktį apšviečiami. Laik-1 JOJ° 1 JV^klU_S'
Prienų ir Alytaus apielinkė- j ’ * p vaitukaitis rodžiai rodo ne tik valandas Į J^°stablLla!k^'1 SaV°

puliene, kun. Pr. Vaitukaitis, . . ; . 'lesomis Mesinos arkivyskupas,ir minutes bet ir menulio at-1
mainas ir- planetų judėjimas

į tų laikus ir svarbiausius Nau-

se, kariuomenės rūšys, manev- Į 
rų vadovybė vyriausybės,' 
spaudos atstovai ir t. t.

■ P-as A. Kleiva filmas žada 
rodyti po visas lietuvių kolo
nijas visoj Amerikoj.

VYČIŲ LOŠĖJAMS.

Generalė ‘ ‘ Tūkstantis ir 
Vienas Margumynų” repetici
ja įvyks ketvirtadieny, Dievo 
Apveizdos parapijos mokyk
los salėj, lygiai 8 vai. Prašo
me visų lošėjų iš Brighton 
Park, Cicero, North Side, 18 
Street ir Roseland būtinai da
lyvauti.

Gi penktadienio vakare, 
Mark White salėj, 29 ir Hals- 
ted, įvyks visų vyrų daly-

A. L. Lapinskas, A. Nausėdie
nė, kun. A. Linkus, Dr. A. G. 
Rakauskas, L. šimutis.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Rengimo Komisija:
Ig. Sakalas, pirm.,
O. Aleliunienė, rašt.

Nariai: A. Bacevičius, 
Atkočiūnas,

apie saulę.
Po varpais yra aikštelė, 

kurioj juda įvairios figūros, 
rodančios savaitės dienas, me-

A. J; Žvirblis.

rėtį visada prisigrūda pilni 
cirkai žmonių. Ispanijos vy- 

riausylx»s statistikos biuras 
paduoda tokių įdomių, davi
nių apie, bulių kovas per 1929 
metus. Pasirodo, kad tais 
metais Ispanijoj buvo 228 ko
vų bulių augintojai. 8,000 bu
lių buvo užmušta cirkuose. 
Kovose buvo sužeisti 368 žmo 
nes ir 8 užmušti, Visoj Ispa
nijoj yra 514 arenų, arba cir
kų, kuriuose yra leistos bu
lių kovos. Kovų metu buliai 
užbadė 3,000 ark Ii. ų

gabens laivais iš Leningrado, 
o kitų dalį geležinkeliais, ‘lt’

PAMINKLAS BIRUTEI

DARBUOJASI TIE IR KITI

Lanksodis, Šiaulių apskr. 
Spalių 26 d. Lauksodžio Liet. 
Kat. Moterų draugijos rūpes
čiu buvo jiašventiiitas kerti
nis akmuo statomam Lietuvos 
kunigaikštienės Birutės pami
nklui.

Paminkle įmūrytas tam tik
ras aktas ir keletas metalinių 
pinigų.

Iškilmėms pritaikytų kalbų 
pasakė draugijos pirmininkė 
p. Bernotavičienė. “R.”

— Šešupė ir Pilve šiomis 
dienomis' tiek patvino, kad vie
tomis pinčiai užliejo pievas ir 
žmonėms sutrukdė susisieki
mų. Patvino, matyti, dėl lie
taus ir vandens iš nusausin
tų pievų, dirvonų.

— /Girdėti, jau rūpinamasi 
statyti naujų Imžnyčių. “R.”

WASHINGTON, gr. 10. — 
Čia susirinkimus tur? sausųjų 
ir Slapiųjų organizacijos. Tie 
ir kiti apgalvoja planus toles
niam savo veikimui. Sausieji 
ieško priemonių dar griežčiau 
vykinti probibicijų, gi šlapie- 
ji — už proliibieijos sugrio
vimų.

AŠ RUSIJOS MEDŽIUS 
GABENS PtER KLAIPĖDĄ

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pilviškiai. Visų Šventų die
nų “Žiburio”'dr-jos salėje 
Darljo Federacijos Pilviškių 
skyrius surengė viešų vakarų.
Gražiai suvaidino vieno veik- veikslų 
smo farsų “Tai politika” ir pamatysite Chicagoj

JUDOMI PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS

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

Šiandie gruodžio 10 d. 7:30 
v. v. North Sidėj, Šv. Myko
lo par. salėj.

Gruodžio 11 ir 12 d. 7:30 
v. v. Roselande Visų Šventų 
par. salėj.

Visi širdingai kviečiami at
silankyti pamatyti naujų pa- 

iš Lietuvos. Taipgi 
filmuo-

vieno veiksmo juokus “Tėtė tus paveikslus 
pakliuvo.” Publikos buvo pil- save. 
na salė.

— Šiomis dienomis gautas 
valdžios sutikimas atidaryti 
IV-jj pradžios mokyklos kom
plektų. Mokyklai patalpa ruo- 
šiama ir pamokos greit pra
sidės.

Pamanysite

Rodys ir aiškins,
J. K. Milius.

Teko patirti, kad klaijiėdie- 
čiai medžio pirkliai jau galu
tinai susitarė su rusais dėl ru- 

Ispanijoj iš senovės yra iš- sų medžių eksporto per Lietu- 
likęs žiaurus paprotys žudyti vų. Rusai pasižada mažiausiai 
bulius cirkuose. Tos bulių.du metu duoti savo girių me- 
kovos yra maloniausias daly- džiagų išdirbti Klaipėdos lent- 
kas ispanams, ir kovų pažiu- piūvėms.

’ j Tam darbui reikėg 1,500— 
2,000 darbininkų.

Tų Rusijos medžių dalį at-

Bulių kovų aukos
A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, foruičius 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- Republic 5099

Mes pervežamo daiktus ir į 
kitus miestas.

Pamesta burkštino — gin
taro karoliai, West Sidėje a- 
pie 23 St. Kas ras, prašome 
priduoti į “Draugo” ofisų. 
2334 So. Oakley Avė. Kas ras, 
tas gaus radybų dovanų.

/ Ona Vilkickienė iš Žagarės 
P. miesto paieško sūnų Stasio ir 

V. Petrauskas, j Adęlfo Vilkickų. Jau senai, 
kai Amerike ir nėra žinios 
kur randasi. Motina yra var
ge ir prašo tuoj atsiliepti. 
Patys ar juos žinantieji rašy
kit:

ONA GOTAUTIENĖ 
1403 So. Trip Street 

Chicago, III.

MARGUMYNAI

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

Kova už “mėlynąjį vandeny
no kaspinų' ' vėl atgyja.

Šiemet vokiečių laivas “Eu
ropa” pasiekė naujų greitumo 
rekordų. Kelionę iš Anglijos 
uosto Soutbamptono į Nau- 

vaujančių lošime dainų repe- Norkų, viso 5564 kilometrus, 
tipija. Lai nė vienas vyras j-h8 atliko P*r .4 die«as ir 17 
šios repeticijos neapleidžia, [valandą; tai yra per 113 va-

Palaikau visokių 
tt&slnių ir slda- 
srAihj daiktą. vė- 
llabslbs mados ra- 
llcv planų rolių, 
rekordų ir t t 
ra j sau laikrodžius 
ir muzikos lnstru- 
mantus.

2650 West 63rd St. Chic&go
Telefonas HEMLOCK 8380

landų. Tokiu būdu “mėlyna
sis vandenyno kaspinas” te
bepuošia vokiečių laivų.

Anglai, norėdami tų “mėly
nąjį .kaspinų” atkovoti, yra 

Penktadienį “Dainos” cho- pasiryžę pasiekti naujų grei- 
rns turės svarbių repeticija ' tumo rekordų. Tuo tikslu šie- 
Vytauto vakaro programai ■ met jie pastatė naujų didelį 
“Tūkstantis ir Vienas Mar--j laivų “Empress of Britain”, 
gumynų”. Taigi raginame kuris ateinančių metų pava- 
choristus atvykti prieš 8 vai. sarį leisis pirmon kelionėn 
nes tų patį vakarų įvyks ex-! per Atlanto vandenynų. Šiame

J. B.

“DAINOS” CHORO NA
RIAMS.

tra vyri) repeticija.
Valdyba.

PADĖKA.

laive įrengti naujos rūšies ka
tilai ir mašinos, su kurių pa- 
gelba galima bus išvystyti ne
paprastų greitumų. Tikimasi, 
kad iš Soutbamptono į Nau- 
jorkų, per Kanados uostų Kve 
bekų, laivas galės nuplaukti 
per 110 valandų, tai yra 3 
valandomis greičiau negu Vo
kiečių “Europa”. Tuomet 
greitumo rekordas, o kartu ii

Šiuomi reiškiamė nuošir
džios padėkos įžodžius did. 
gerb. kunigams klebonams 
(Scbuylkill’o pavietė ir apie- 
linkėse), Lietuvių Dienos val
dybai, komisijoms, veikė
jams ir veikėjoms ir visiems (“mėlynasis kaspinas
dalyvavusiems Lietuvių Die- tektų anglams
noje, kuri įvyko rugpiučio 15 --------
d., 1930 m. I r

Jūsų pasišventimo vaisius 
— didelė auka $549.56 Mažo
sios Gėlelės Fondui. Aukų pri
siuntė mums gerb. kun. P.
Česna, kuris visais žvilgsniais 
atjautė ir atjaučia vienuoly
nų reikalus.

Brangūs Geradariai, širdin
ga, dėkinga malda stengsi
mės Jums atsilyginti. Primin
sime Angščiausiam Jūsų mu
ms atliktus darbus, pastan-

vėi

LIETUVIŠKA DUONA
NAUJU BJJDU KEPAMA

Suraikyta ir suvyniota vaš
kiniam popiery.

Gryna ruginė duona.
Kepalai pailgi ir patogus.
Visus lietuvius visose 

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

Krautuvninkai arba ats
kiros šeimynos, norėdami 
duoti orderius kreipkitės:

MAROZAS BAKESHOP
4332 S: CALITORNIA AV. 

Tel. Lafayette 1515

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

Statau {vairiausius namus* prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GRFKN VAMJET 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1386

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4656 So. Rockwell Street

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 

tSpoperluoJame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FAB1AN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. MII ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug iSlaldų

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokns, taipgi

AUTOMOBILIAI muro darbu8> iš medinių pa- 
, darom marinius, apmnrinam

DE SOTO IR PLYMOUTH !'nedini nam*po ,iOT*p,yt*
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės. 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Boto $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

PENTUŪ1AME AlfTOMOBIUUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS. 
.4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Telef; Republic 6894

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Tel. Republic 5649

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIl’S

Maliavojame, Dekoruojame Ir 
Popleruojame

5587 So. Nordica 'Avė. Chicago

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Re*. 
Ir 2894 4101 U. Mosart 8t-

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

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

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockvvell Str.
Telefonas Lafayette 488P

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam Švie
sas Ir Jėgą. Elektros relkmenos Ir 
fikSČIerlal.

L. DOMBROWSKI A 8OR 
2016 West 47 Street

Perkam Mortgediug Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, lžmalnom Ir lnfiiurl- 

nam vlsokj turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarlallSkus raitus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

Tra pamatu musų Pasekralngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ. DARBĄ.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Telefonas Canal 7291

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakaa 

2194 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar- 
aauslu kuogerlsusta.

4426 So. Western Avė. „
Tel. Lafayette 8227

dapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6618

GRANAM PAIGE !J.c^cher&co.
SS45.00 V. O. B.

Jei manai pirkt! karų. pirmiausiai
ateik pas &.u« Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųilee au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių* {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
n»c.

A
Telefonas Lafayette MM 

S962 Archer Avenne

OENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Publio 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & GO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas

* Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PIAJkiBERIS

Turiu patyrimų per daugel} metų
Darbų atliekų greitai Ir pigiai 

2818 80. OAKLET AVM 
Telef. Canal 6616

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wllton 
kaurai, elektrinis radlo Ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
naa.
2040 W. 62 St. Arti Whlpple Street

Priverstas parduot parlorlaus se
tą, rleSuto medžio valg. kamb. Ir 
miegk., 9x12 Wilton kauras, radio. 
7622 So. Marshfleld, Tel. Aberdeen 
3862.

Pigiai kailiniai, geriausiam stovy, 
7622 S. Marshfleld, TeL Aberdeen 
3862.

Policiniai SunyClal, 6 mėn. senu
mo, geros veislės. Juodai rusi. Omer, 
1515 No. Avers.

Vyras ar moteris su 2800 ar dau
giau. Proga lftmokti ofislnlų mažinu 
bisnio. Investmentas neft 20%. 159
N. State St. R m. 1027. Kreiptis po 
3:30 vali vak.

REAL ESTATE
$2,800 EQUITY U* $1,000

6 kamb. plytų bung. Kainavo 29,- 
000. Geras 3 karų gar. aptvertas 
frontas, mleg. porėtus. Balansas per 
26,700 geromis Ižlygomls. 5310 No. 
Llnder avė. Pallsade 9726.

Pardavimui —. 3703 8. Wesley
avė., Berwyn, naujas, augfttos vertės 
2 flatų natnas, 5 kamb.. Stymo fili., 
tallių maudlnė, shower Ir tt„ 2 ka
rų gar. |14,400. Geros tžlygos. Fan
tus, 625 So. Dea.rborn St. Tel. Har- 
rlson 8246.

Gražus 7 kamb. Colonial namas, 
4 miegk., karžtu oru 6lld., 2 karų 
gar., lotas 60x188, 1% bloko nuo
ątrytk. Priversti parduot 26.200. 
Geros iSlygos. Sav. 3032 No. Odeli 
Avė.




