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RYKOV PASALINTAS IR IŠ POLITINIO 
KOMUNISTU BIURO

‘C; • •

Ispanijos Karalių Su Šeimyna 
' Išgelbėję Vaikai

Kinijos Kariuomene Veikia Prieš Raudonųjų 
Gaujas; 300 Žmonių Žuvo Javos Saloje; Is
panijos Kalėjimuose Jau Nesama Vietos 
Kaliniams

RYKOV PELNIJA VILKO 
BILIETĄ

MASKVA, gr. 23. — Rusi
jos diktatorius Stalinas Ryko- 
vui paruošė vilko bilietą.

KARALIŲ IŠGELBĖJĘ 
VAIKAI

LONDONAS, gr. 23. — Po
rtugalijoj. sulaikytas įžyirtus 
ispanas lakūnas Ramon Fra-

Anądien Rykov pašalintas j "c0>. kurs P° nepavykusios Is- 
iš liaudies komisarų, pirininin- P^nD°3 revoliucijos su keliais 
ko vietos. Dabar jis pašalin
tas ir iš komunistų partijos 
politinio biuro.

Visus savo priešus Stalinas 
pavaro iš sovietų valdžios.

DAR VIENAS VOKIETIJOS 
PROTESTAS PRIEŠ 

LENKIJĄ

GENEVA, gr. 23. — Vokie
tija dar vieną protestą prieš 
Lenkiją dėl tautinių mažumų, 
persekiojimų įdavė T. Sąjun
gai. , i

VENEZUELĖJE MAIŠTAI'

kitais lakūnais pasprūdo j Po
rtugaliją, pareiškia, kad jis 
galėjo bombomis iš oro su
griauti karaliaus rūmus Ma
dride.

Sakosi jis skridęs aukštai 
ant rūmų ir jau norėjęs palei
sti bombas, bet ties rūmais 
aikštėje pamatęs daug žaid
žiančių ‘vaikų.*

Jam esą, pagailo tų vaikų 
ir nepaleidęs. bombų ant rū
mų, kuriuose būtų žuvęs ka
ralius su šeimyna.

Jis tad ir pareiškia, kad vai
kai apsaugoję karalių ir todėl 
nepavykusi revoliucija.

BOGOTA, Colombia, gr. 23. 
— Gauta žinių, kad šiaurva
karinė Veneznelės daly ėmę 
veikti revoliucionieriai. Jie u- 
žėmę Labatera miestelį, nu
žudę civilinį viršininką ir su
deginę miestelio arehivus.

300 ŽMONIŲ ŽUVO UGNE- 
KALNIO LAVOJIE

AREŠTUOTAS UŽ RAGI
NIMĄ ATSISTATYDINTI

HAGA, Olandija, gr. 22. — 
Iš Batavia, Olandų Rytų In
di jų, praneša, kad Javos sa
loje ugnekalnis Merapi kelin
ta diena veržias visu smarku
mu ir ligšibl žuvę apie 300 
žmonių. Yra pavojaus tūkstan
čiams kitų. Šimtams apleidu
sių sunaikintas aštuonias so-

HAVANA, Kuba, gr. 23. —
Areštuotas laikraštininkas So- 
lano Herrera. Jis parašė laiš- dybas gręsia alkis ir badas.
ką prezidentui! Machado, ra
gindamas jį atsistatydinti, kad 
grąžinus Kubai ramybę.

PALIUOSUOTA DU 
DAUGIAU

VARŠAVA, gr. 22. — Len
kijos valdžia iš kalėjimo pa- 
liuosavo įžymų lenkų darbuo
toją Korfanty ir lakūną Ka
bala. Tai politiniu kaliniu. Jie
du buvo uždarytu su tūkstan
čiais kitų pirm rinkimų, kad 
jie nekliudytų Pilsudskiui lai
mėti rinkimus seiman.

MIRĖ AMERIKOS DIPLO- 
1 MATAS

HAGA, Olandija, gr. 22. — 
Čia mirė J. Valstybių pasiun
tinys Olandijai G. J. Giekema, 
71 m. Buvo gimęs Holland,
Mich. J

Daugelis apsistoję aukštumo
se, kurias aplinkui apliejusi 
lava. Nebegalimas su jais su
sisiekimas.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
PRAVESTUS SUMA

NYMUS

WASHINGTON, gr. 22. — •
Prezidentas Hoover pasirašė 
kongreso pravestus sumany
mus, kurie apima 161 milioną 
dolerių bedarbių ir ūkininkų 
pagelbai.

PRIPAŽINO 150 MILIONŲ 
DOLERIŲ

VYNUOGIŲ DERLIAUS ŠVENTĖ ITALIJOJ LIETUVOS VALDŽIA MINI SAVO 
DIKTATŪROS SUKAKTUVES

Prezidentas Smetona Nusako 

Lietuvai Gerbūvį

KAUNAS, gr. 22. — Lietu
vos prezidentas » A. Smetona 
nusako Lietuvai gerbūvį.

Karinibkų kliubas minėjo 
parlamentarinės valdžios su
griovimą Lietuvoje 1926 me
tais. Kalbėjo prezidentas Sme-

Atvaizduojama, kaip Italijos mieste Torino italai iškilmingai mini vynuogių der-ftona. Jis pareiškė, kad Lietu-
lių. Iš vynuogių gaminamas vynas.______________________________________ ; V0Je Rerbuvis pažangiuojąs,

kad valdžios vedama “pirk 
daugiau” propaganda duoda
nti gerų vaisių.

Anot jo, Lietuvos valstiečių 
gyvenimo laipsnis žemas, pa
lyginus tai su kaiminingomis 
šalimis. Bet tas laipsnis nuo
lat kjląs aukštyn.

Į tai atsižvelgus, sakė pre
zidentas, ateity Lietuvai ger
būvis užtikrintas.

KINIJOS KARIUOMENE i pi AtCOlC 
APSUPO RAUDONŲJŲ !

GAUJAS

SHANGHAI, gr. 22. — Ki
nijos valdžios kariuomenė — 
apie 300,000 kareivių, vado
vaujant generolui Čiang Kai- 
šek pagaliau apsupo komunis
tų plėšikų gaujas, kurių išnai
kinimas neišvengtinas. Šios 
raudonųjų piktadarių gaujos 
ilgas laikas kankino trijų pro
vincijų Rųpeh, Hunan ir Kia 
ngsi gyventojus, kurių viršt 
100,000 nužudė. Miestai api
plėšti ir išgriauti.

Gen. Čiang Kai-šek skelbia, 
kad jis su tomis gaujomis vei
kiai apsidirbsiąs ir gryšiąs Į 
Nankingų užsiimti civiliniais 
valstybės reikalais.

Apie raudonųjų gaujų žiau
rybes liudija misionierius kun.

KETURI TRAUKIAMI TIE- 
SON UŽ ŽMOGŽU

DYSTĘ

Išaiškinta, kad du, penkių 
ir keturių metų, vaikiuku šiau
rinėj miesto daly sudegė pra
eitos savaitei pabaigoje tyčio
mis padegus mėsos krautuvę, 
3655 No. Kedzie avė., kad ga
vus 3,800 d<erių apdraudos.

Suimtas krautuvininkas H. 
Goldvarg ir nusamdyti krau
tuvės padegėjai: J. Tatelman,

LIETUVIS ĮVEIKĖ 

PLĖŠIKĄ

Du plėšiku užpuolė Jono Mi
ckaus valgomųjų daiktų krau
tuvę, 3220 AVallace gat. Mic
kus iš plėšiko rankos ištrenkė 
revolverį ir pasiguldė ant as
los. Išlaikė, kol atvyko polici
ja. Kitas piktadaris, pamatęs, 
kas įvyko su jo sėbru, pabėgo.

Gal trauks tieson komitetą
AVagner Dairv kompanija 

žada traukti tieson Cook aps
krities visuomenės tarnybos 
komitetą, kurs atsisako su Ja

AUDRA KLAIPĖDOS KRA
ŠTUI PRIDARĖ DAUG 

NUOSTOLIŲ

41 m., J. Rosow, 40 m., ir M. daryti kontraktą pristatyti
Borad, 19 m. Šis pastarasis 
automobilių valdęs, kada nu
važiuota po vidunakčio krau
tuvę padegti.

Už krautuvės padegimą krau
tuvininkas Goldvarg padegė? 

Brugnetti, kurs raudonųjų pa- 3ara užmokėjo 150 dolerių ir 
grobime išlaikytas 58 dienas, j ^;) doleriams davė notą.
Jam esant raudonųjų nėlais- Policija ieško dar penktojo

pieną į apskrities įstaigas pi
giau už kitas kompanijas. Ko
mpanija pasiūlė pigiausią pie
nui kainą, bet joje dirba ne- 
unistai, tad pasiūlymas atmes
tas.

ESTIJA KOVOJA SVAI
GALŲ ŠMUGELNINKUS

vėje, komunistai kasdien žudė 
po 30 pagrobtų žmonių. Kai- 
kurie buvo įmetami į gilius 
apkasus ir tenai gyvi užkasa
mi. .Kiti kankinami ir sušau
domi.

ISPANIJOS VALDŽIAI 
NAUJI NESMAGUMAI

įtariamojo.
Kaip žinoma, iš krautuvės 

liepsnos persimetė į pašalinius 
namus ir tuose žuvo du vai
kiuku, gi jųdviejų motina Mrs. 
Israelson, 29 m., pavojingai 
apsvilo.

Suimti prisipažino ir trau
kiami tieson už žmogžudystę.

MADRIDAS, gr. 22. — Is
panijos republikonai paskelbė 
valdžiai,pareiškimus, kuriuos 
pasirašo tūkstančiai respubli
kos šalininkų. Ttfo būdu jie 

j visi siūlosi į kalėjimus.

Ispanijos kalėjimai šiandie 
dr be to jau kalinių kupini, gi 
dabar dar tūkstančiai kitų siū
losi į kalėjimus. Valdžia ne-, 
žino kas daryti šiame atsiti
kime.

WASHINGTON, gr. 22. — 
Kongresas pasiliuosavo Kalė
dų šventėms. Pirm to senatas 
pripažino 150 miliohų dolerių 
ūkininkų komisijai (fermų bo- 
ardui).

AM. J. VALSTYBIŲ 
GYVENTOJAI

WASHINGTON, gr. 23. — 
Cenzo biuras skelbia, kad pra
eitą balandį Amerikos J. Val
stybėse buvo 122,775,045 gy
ventojai. Iš jų 56 nuošimčiai 
gyveno miestuose.

KETURI UŽTROŠKO GAZU
Gazu užtroško keturi žmo

nės namuose, 2636 W. 23 gat. 
Tai E. Morris, 52 m., jo žmo
na Effie, 45 m., abu neregiu, 
ir du jaunu vy ruku, anųdviejų 
giminaičiu.

NUŠAUTI 8 ŽMOG
ŽUDŽIAI

Praeitą savaitę Chicagoj ne
labai sekėsi plėšikams. Aštuo- 
ni jų nušauti ir keli sužeisti. 
Tas visgi nesumažina piktada
rių veikimo.

Suspenduota du policmonu
Chicagoj suspenduota (nu

brauktas tarnybos ėjimas) du 
,policmonu. Vienoje plėšiko 
byloje policmonu teisme ėmė 
lifidyti kaltinamojo naudai ir 
tas paliuosuotas. Policmonu

TALINAS, gr. 23. — Esti
joj yra daug svaigalų šmugel- 
ninkų, kurie konkuruoja su 
valdžia parduodant alkoholį. 
Tie šmugelninkai daug alko
holio į Estiją pristato iš “sau
sosios” Suomijos ir iš kitur ir 
pigiau parduota, negu valdžia 
savo gaminamą alkoholį. Šmu- 
gelninkais yra daugiausia šuo 
miai ir vokiečiai. Keturiolika 
jų jau ištremta iš Estijos.

18-0JO PRIEDO KLAU
SIMAS VYRIAUSIĄJAM 

TEISME

Klaipėda, XI-I5. E. Papil
domai pranešama, kad nuo 
šiomis dienomis siantusios 
Klaipėdos krašte audros labai 
nukentėjo pajūrio žvejai. Jų 
tinklai sudraskyti arba nuplau 
ti, žūklavimo prietaisai suga- 
dinti. Keli .Frėilos ir Nydos 
žvejai, išplaukę žvejoti, buvo 
patekę j pavojų, nes vėjas nu
draskė jų valčių bures ir au
dra mėtė po atvirą jūrą. Vi
sais atsitikimais, tačiau, pa
galba buvo laiku suteikta ir 
nelaimingų atsitikimų išveng
ta. Klaipėdos žvejų uoste žve
jai per naktis buvo prie savo 
valčių ir stengėsi jas apsau
goti nuo audros.

z Pačioj Klaipėdoj vanduo nu 
traukė tramvajaus susisieki

mą su Krantine. Apsemti va
ndeniu ir benzino tankai. Vi

sas tankų plotas panašus į 
ežerą. . Sukrautos prie tankų 

. malkos plaukioja vandeny. Be
nzino bendrovėms padaryta 
daug nuostolių. Tarp žvejų 
uosto ir naujo uosto paplau-

narna pranešimų apie netikėtą 
potvynio išsiplėtimą. Visose 
upėse vanduo išsiliejo iš kra
ntų ir apsėmė žemai gulinčius 
laukus, pievas ir plentus. Ke
liose vietose nunešti tiltai. Už
lietais keliais susisiekimas ne
įmanomas. Šilutė atskirta nuo 
Rusnės ir Kintų, Kintai nuo 
Šyžgirių. Daugumai krašto ū- 
kininkų padaryta labai daū£
nuostolių, nes sunaikinta ru- • 1dens sėja ir dirvos paverstas 
ežerais.

Tokios audros nebuvo Klai
pėdos krašte jau kelios deši
mtys metų.

ŠIURPUS ĮVYKIS per 
VESTUVES

Virbalis. Š. m. lapkr.
18 d. Karklųpėnų kaime' per 
vestuves pas ūkininką Paukš- 

' tį įvyko baisi žudynė. Bešo
kant svečiams, duryse pariro- 
dė to paties kaimo vaikinas. 
Burba ir paleido tris šūvius 
iš brauningo į to pat kaimo- 
mergaitę Aleną Lavinskaitę.' 
(Mergaitė paplūdo kraujais ir 
griuvo viduryje aslos negyva. 
Greit išbėgęs iš trobos, sode-I 
lyje iš toi paties brauningo* 
vaikinas paleido šūvį sau į go- 
pūuri, ir taip pat krito negy
vas. Sužeistas ir vienas sve
čias, kuris norėjo* sulaikyti ra-t 
nką su brauningu. Jam1 per
šauta koja aukščiau kelio. Ve
stuvės užsibaigė liūdnai. ŽnŽą- 
nės spėlioja kad tai buvęs ker
štas, kam mergaitė išteka ne 
už jo. į

Tame pačiameJsaime ruošią,- 
mos kitos didelės vestuvės; 
Tenka patirtų kad jaunieji pa
tarė vestuves praleisti be ypa
tingų iškilmių. “M. L.

ATVYKO ARMĖNŲ 
VADAS

t

1VASHINGTON, gr. 22. —jtas pylimas. Didelis skaičius 
Newarko, N. J., federalio tei- darbininkų dirba apsaugoti
išėjo Clark išsprendimas, kad 
18-asis priedus pravestas ne- 
teisotai ir nėra konstitucinis 
pavestas spręsti vyriausiąjam 
teismui.

Šis teismas yra priverstas 
tą klausimą spręsti ir paskel
bti galutiną ištarmę. Nes jei 
jis šią apeliaciją atmestų, 18- 
asis priedas tada perdėm su
griūtų.

SKAITYKITE IK PLATIN
KITE ^DRAUGĄ”. bus patrauktu atsakomybėn, Ja,

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nepastovus oras; te
mperatūroje atmaina nepatir-

pylimus ir krantus nuo toles
nio griuvimo. Laivai, stovėję 
žiemos uoste, buvo pargaben
ti į saugesnes vietas. Nuken
tėjo ir naujai atliekami uos
to darbai.

Melnragėj ir Smiltynėj, kaip 
paaiškėjo, sunaikintos ir nu
plautos beveik visos maudyk 
lių būdelės. Smiltynės pliažas 
užverstas išplautais iš jūros 
rastais ir malkomis. Spėjama, 
kad juos čia užnešė audra, pa
skandinus kokį nors laivą, ku
ris buvo malkų prikrautas.

IŠ įvairių krašto vietų gau-

J Lietuvą atvyko iŠ Ry^>ą 
asirų (ir armėnų vadas, prof. 
Javaras. Jis rūpinasi salai 
krašto žmonių grįžimu į tėv^y-' 
nę. Kiekviena proga pasakojau 
kokius persekiojimus kenčia 
jo vienminčiai Persijoj ir Ku
rdistane. Iš Klaipėdos jis at
vyksta dar į Kauną. “B.1*;

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterL sv. 4.80,.
Francijos 100 frankų 9.93'

Italijos 100 lirų 13.
Belgijos 100 belgų 13.98?
Šveicarijos 100 frankų 19.3$ 
Vokietijos 100 markia
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kad senatas norįs tik eikvoti iždą ir kad prė- 
židentaš tais reikalais nesikreipė tiesiog se
natam, bet savo pareiškimų leido paskelbti 
spaudau.

‘ Kai-kurie senatoriai nužengė taip toli, 
kad kritikuodami pateiškė, jog toksai pre
zidentas negalįs būt prezidentu. Kiti kėlė rei
kalavimus, kad prezidentas atsiprašytu se
nato.

Šiandie senatas tuomi klausimu jau ima 
nurimti. Bet jo bendras veikimas su prezi
dentu negreit prainatoinas. Šio kongreso po
sėdis baigsis kovo 4 d. Kitas kongresas demo
kratų skaičiumi bus ryškesnis. Tada galės 
būti dar blogiau.

NAUJA EUROPOJE PROPAGANDA.

SENATO SU PRŽZIDENTU 

NESUTIKIMAI.

Amerikoj yra blogi laikai, bet Europoje 
— dar blogesni. Imta ieškoti priežasčių ir su-* V
sekta, kad Eluropoje vargai gyvuoja dėl iš
mokamų Amerikai didelių karo skolų.

Tat, visoj Europoj iškelta nauja propa
ganda karo skolas arba visai panaikinti arba 
žymiai sumažinti. ■'

Į tai atsižvelgus, Amerikos spauda tei
singai pažymi, kad Europa savo ekonominius 
reikalus nori patvarkyti Amerikos lėšomis.

DRAUGAS
H- t; .- MM Antradienis, Gruod. 23, 1930

Aplink Afriką.
Ktf. K. Pakito.*

Nusimanau, NENORĄ JO, BET LAlM* 
J&.

LAUKAS SEPTYNIOLIK 
tAb.

(Tąsa) j didelį dalyką abiem draugin-
gonį ir broliškom respubli
kom. P. Wale įtakingas žmo
gus ir turi pažinčių aukščiau
siuose visuomenės sluoksniuo
se. Abu konsulu tuojau sutarė 
skubiai kur nors gauti tinka
mą salę prakalboms apie Bal
tijos tautas. Taipgi pranešė 
apie mano atvykimą ir Kapš- 
tato radio stočiai, kuri tuojau

Kapštatas labai gera vieta 
musų konsulatui. Tai didžiau
sias ir veikliausias Pietų Af
rikos uostas, parlamento bu
veinė ir didelis, tradicinis in
telektualinis ir kultūrinis cen
tras, sukurtas aukštos kultū
ros žmonių: olandų ir britų.
Ir reikia pasakyti, kad nau
jai atvykęs mūsų konsulas p. (maine užangažavo trumpai pa- 
Račkauskas su ponia jau spė - Įskaitai apie Baltiją. Tai buvo 
jo daug gera Lietuvai padu- Spalių 28 d. Kad būti labai 
lyti. Sakau su ponią, nes esu; preciziškam ir išnaudoti kiek- 
giliai įsitikinęs kad diplomą- į vįferi^ minutę be pauzų ir pa
tinėje ir konsularinėjc tarny- 
bbjėj kaip ir bendrai tarptau
tiniuose santykiuose, sale ofi-

kartdjimų, susistačiau tinka
mą planą per trumpiausį lai
ką' paskleisti apie Lietuvą ir

cialatiš vyro labai daug feiŠ-kuodaugiausia ir įdo-

Kartii išjudintą senatą yra labai sunkus 
daiktas numalšinti. Šiuokart triukšman jį 
patraukė ne kas kitas, kaip tik patsai prezi
dentas Hoover. Vargiai prezidentas būtų 
skelbęs savo pareiškimą spaudoje, jei būtų 
žinojęs, kad tas pablbgins padėtį.

Iš ko kilo nėsutikimai?

Prezidentas savo pTdiiėšimu Kongresui, 
taigi, ir senatui, pasiūlė skirti 100 afba 150

kia jo maloni, kultūringa, kal
bas mokanti, svetinga ir gero 
skonio ponia, mokanti svečius 
priimti, pavaišinti, įdomias

nriaūsių, svarbiausių

1§31 metais viena T. Sąjungos komisija 
Cfenetoje svarstys Europos valstybių ekono-jj.„lhas ' Tokia ponia
minę padėti ir iežkos priemonių, kaip ir ko-|atsto;ia diplomat(J Ir
kiu būdu pašalinti bloguosius laikus. Šuva
žiavime bus paliestas ir karo skolų klausimas.

. Europoje tikima, kad, rasi, Amerika ir 
sutiktų panaikinti nors dalį karo skolų, jei 
santarvės valstybės Sumažintų Vokietijos 
mokamas joms karo reparacijas. Dejai, šių re-

tenka čia pastebėti, kad Ponai 
Račkauskai kaip tik ir suda
ro takią gerai tarsi parinktą 
porų. Jiedu apvažiavo žymės
iu) s Pietų Afrikos mieštus ir 
provinciją, atkasinėdami ne

niilionų dolerių įvairių, valdiškų statybų dar- paracijų mažinimui griežtai priešinga Fran- žinybėje paskendusius Lietu- 
‘ ............................... ‘ eija. Vokietija viką laiką po karo Fronėijai piliečius. Pačiame Kapš-bams, kad tuo būdu palengvinti bedarbiams.

Senatoriai į tą pasiūlymą mažai kreipė 
dėūlėsid. Jų keletas, demokratai ir pažangie
ji repūblikėhAi, pasiūlė nuosavus planus ir 
sumanymus nedarbo mažinimui. Ernus tuos vi 
sus sumanymus knivėn, iš valstybės iždo pri
sieiti skirti kelis bilionuį dolerių.

Nfemažas senatorių 
iiymus pradėjo gana rimtai atsinešti. Apie 
tai patyrė prezidentas. Paprastame, tat, šfe 
laikraštininkais susiėjime prezidentas lfeidb 
laikraščiams paskelbti savo pareiškimą, kad 
būk senatas nesirūpina bedarbių likimu, bet 
tik politikuoja ir mėgina naikinti valstybės 
iždą. Esant tokiai padėčiai, sakė prezidentas, 
prisieis didinti fedferalinius mokesčius. Už tai 
bus atsakonnngas senatas.

Kaip tik Senatas apie tai patyrė, kilo bai
si audra. Nėra baikų, kada imama sakyti, jog 
senatas mėgina prisigriebti prie valstybės iž- 
dd. . , Į •

Prieš prezidentą Sukilo visi demokratai 
it keliolika pažangiųjų repūblikonų Senatorių. 
Kėlias dienas ratiluose mažai buvo dirbama 
ŠMlteS fėikalftis. Daugiausia buvo kritikuoja- 
tnfts ptezidePtkS.

Senatoriai ypač įsižeidė už du dalyku:

moka reparacijas, Francija yra įsigyvenusi ir 
nedarbas jai nežinomas. Fri

-

n. Mtny AOM.
PIRMOJI DALIS.

Kun. Juozas Jusevičius 

(Tąsa).
Taigi, ar mes neprivalome būti <Jė- 

kiftgi i>ievui už tokią meilę? Iš tikrųjų, 
Nidnis reikia Jam dėkoti visur ir Visados, 
jtfetūrėtų būti nė vienos mūsų g^Vėrtiine 
hiiAtftės, kurioje mes nedėkotume Dietų! 
ūž gAutasias malones.

Bet ar mes galime Jam tinkamai pa
dėkoti? Mes to negalime padaryti. Kad 
ir atiduotume Dievui visą, ką turime; kad 
ir pavestame Jam savo brangiausius tur
tus, . darbus, sveikatą ir net gyvybę, tai 
ir to. Vlf»W rtčūžVeklij Dievui tinkamai pa
dėkoti. Del ko taip yra? Tai dėl to, kad 
ftieš esanft meMlci sutvėriiiiai. Nieko savo 
ffJturlriie. P*til(i atėjome į sį pfesaulį ir pli
ki iš jo išcisifife.

Taigi kaip liieš gSTRne1 atsilyginti

loti būsi soti. 
kokiu tonu sakoma prakal
bos angloSaksų, skandinavų 
ir jiems giminingų tautų klu-i 
buose: čia be gerų anekdotų 
ir nepasirodyk. Reikėjo ly
giai 20 min. kalbėti apie Lie
tuvą ir Latviją, trumpai ii 
daug pasakyti, neužmiršti 
kalboj įpinti keleto juokelių ir 
klausytojams negirdėto anek
doto, kurs sočiai prikimštus 
skilvius gerokai sukratytų 
Nieko nepadarysi, nes tokie 
anglosaksų papročiai ir tradi 
cijos, kurioms* jie nemėgsta 
nusidėti. Juos jau senokai pa
žįstu ir kur reikia bandau
prisitaikinti^ kuri. N. Gilbeit, klebonas

... _ išv. Ražančiaus katalikų pa-Visi klubo nariai susėdo .. .. . vT n.. , . ...... k rapijos, Hbdkset, N. H., įs-aplink vieną ilgą stala ir kfe 1 . , ... XT TT , ., „ . ; , L ! rinktas nariu Neiv Hampslurelėtą mažesnių stalu. Mane i- j T. ?. , . ‘ vai. legislaturos. Ji nominavospraudė tarp miesto bumus ....... , ,................ »,r . ... . : deillokra u na: Uja ”l:i ncz‘-tro p. Lewis, anglikonų kum-' , 4. y... . ' ..... .: , , , ~ ncrtt. Jis sužinojo, laiškaisgo, ir Čekoslovakijos konsu- . , ... ... ’I, r, . -n- atsisaukimaią* prašė pilie-. lo p. Duffek, kurs tam susi-v. . , , , v ..žinių. ... . , . x , -i cių, kad nebalsAtų uz u, nesrinkimui pakviestas buvo pir-1 . a , ,. T „Pati pasveikinimą Pietų Af- ********** 5" '* . nenorįs to darboį Piliečiai vie-.. . . .... v nnnmkauti ir perstatyti marenkos tautai ir padėkojimą uz ., , ,. . klubo nanams. Cta pat tekojos dideli, svetingumą pasi- . v. •v. . .v . susipažinti su visa virtine
rašiau visą ištisai. Radio di- .. * _ Kapstato įtakingų vyrų; iš
rektorius sake, kad paskaitos . . , . X i v • x:i i-’ kurių atsimenu tiksliai tik ke-klausė bent per 7000 aparatų. , , ,v. , . , .
T3,, . . . j, . lėtą pavardžių: burmistrą A.Klausiusi publika labai greit T t, , . , , , .r J. S. Lewis, malonų ir labai
reagavo, nes tą pati vakarą ir .. v. .0 ’ . ‘ populiarų čia žmogų; senato-
ryt ryto jau suplaukė pade- riy p g
kos žodžiai per telefonu ku- uttką; pro( c Bot]|a
nuos direktorius tuojau per- » • 4 .r prov. sviet. mimsterį;

nėk neklaus"' ir jis trpo 
rinktas. VadiŪaš, savęs k: 
Įėjo rinkimuose sumušti.

S-

nuotaikoje, o baigiamąją kal
belę p įsakė p. Morris Alexar- 
der, garsus advokatas, įtakin
gas politikas ir žydų Visuome
nės vadas. Iš jo kalbos ga
liniai buvo suprasti, kad jis 
luti dbug šinlp&tijų Lietuvai, 
apie kurią labai palankiai ati 
Siliėpkt. LifetuvcS, Latvijos, 
Čekbslovakijoš ir Amerikos 
konsulų nuoiiione, šį proga bu 
vaši labai tinkama Lietuvos 
ir Latvijos vardui išgarsinti. 
O tokio gataihituo mes esame 

Rumunijos, Lenkijos, Cekoslo-1 labai reikalingi, nes daug net 
vakijos, Vokietijoj Belgijos gūrai issilavillusių. žmonių ge- 
ir Amerikos Jungtinių Vals- kjrrafijOs nežino, kai kurie hta 
tybių. Kalbant apie Lietuvą no, kai Lietuvoje žydai su

daro daugiau 50 procentų vi

adv
siuntė prelegentui. Paskiau, 3 ,

J7 _ . v Morris Alexantier, parlamen-
kur teko važinėti Kapštato a

n

to narį ir karaliaus patarėją:ate jiedu apsupo save dideliu pylįnkėse, jei su kuo išsikalbi, ,, T , r,r>. .
.... ... . ancųa reparacyas ^j^j ;į. yyu°8e sluok. tai ir primena: ar nebūsi tik ’?!/ ' onar.1

nuelai liną, vis daugiau aukso kraujas., bet fflh]aše įsigyjo "Ipatijų sa„ fi k . diff A&ikos muziejaus direktorių.
ir palankumo Lietuvai. P. apie tolil„L, pasakingas gin-l * koI“u korpuso p.e
iiuėkauskas tuvi pianų ir Lie- n.i„„ i’. tu. dalyvav0 kQnsulal

pati nei negalvoja ihokėti savo karo skolas.
Sveikiau protaują diplomatai yra nuo*

monės; kad Vokietijai reparacijų sumažini
imk

kas. Tada Vokietija Veikiau atsigautų ekono
miškai ir tas turėtų didėlės reikšmės. Page
rėjus laikams Vokietijoje, tenai būtų nuga
lėtais fašistų ir kotonunistų teikimas, kuris 
šiandie daugiausi a Nukreiptas prieš 
Franciją dėl riė^akeliUbibš repai-acijų Naštos.

Ir reparacijas šUmažinus, Vargiai Ameri
ka sutiktų mažinti skolas Europai. Nes h ra
ginimas būtų neteisingas žingsnis. Po karo 
Europos valstybės laimėjo reparacijas, Mi
klinos apvaldė visas Vokietijos kolonijas. Gi 
Amerika negavo nieko.

Nežiūrint to, Europoje skolų klausimu 
vedama propaganda.

Nieko negirdėti iš lietuvių lenkų detv- 
bij, kurios turėjo pasidėti gruodžio 15 d., Ber
lyne. Gaila, kad ir '‘Elta” tyli. Išrodo lyg 
derybos eina slaptai. 0 tai būtų pavojingas 
dalykas.

Ii. Mes galime Dievui padėkoti per Jėzų 
Kristiį Sv. Mfifiose. Kaip per Paskutinę 
Vakarienę mūsų Išganytojas dėkojo savo 
dangiškam TJtūi už suteiktas malones 
mums ir visam pasauliui, taip šv. Mišio
se Jis vėl dėkoja. Jei visi angelai,- šven
tieji ir žmonės dėkotų Dievai, tai ir ta
da Dievas negtihtų tiek padėkos; kiek Jis 
gauna iš vienų fiv. Mišių.

PranaSas Dovidas gerki suprato šitą 
Iksą, sakydamas: “Ką atiduosiu Viešpa
čiai už visų, ką Jis man davė. Paimsiu 
išgatiymo kieliką ir šauksiuos Viešpaties 
Vafdo?* TMS iŽganymo kielikas, tai yrA šv. 
Mišios, kuriomis reiškiame Dievui di- 
džiaušią padėką.
vm. ftttife — PėTmtHdkVhne Anka.

Mums Ne tik reikia Dievas garbinti, 
Jam dėkoti, bet taip pat ir Jį permal
dauti už rnūšų nūodVnics. JŽttl Sehkniė 
Įstatyiiic Dietas buvo įsakęs žmonėms 
daryti aukas. Tomis aukomis reikėjo pcr- 
makltfuti Dievą už nuodėmes ir baud
ines. ftet ftegitllina buvo pilnai permal-

DtėVui ui visą, ką Jiš mums yra davęs? dduti Dievą, fcfiip šv. Paštas sako: ‘*Ne-

t;

tnvos eksportui sudaryti čia 
šiokią tokią ' Spragą: batams, 
saldainiams, degtukams, gin
tarams ir dar kai kurioms 
prekėms. TenkA dar prircinti 
ir tai kad Pieti? Afrika visuo
met yrU gerai1 ' atstovaujama 
ir Tautų Sąjungos posėdžiuo-

v . ____  __ w___  _______ ar
tarų, dainų ir pasakų salis. j ..... . . ,y, * . r generaliniai konsulai šių vai-

' Utnveršitėtb jlMufcė; ; ,Utyįbiiį: , Lietuvos,' Latvijos,
Universiteto klubas čia nė

ra studentų ar profesorių ra
telis. Į jį priklauso apie 350
žymiausių krašto vyrų; tik
vvrų, nes moterų, kaip daž- jnori8i s"asti P™*"* “8sii"l‘1-
nai pas anglosaksus, į vyr, « W »pie Vilnių, bet «a ma. ......

A 1 1 i • v 1 • i* • , , , , .. Tr, , ža buvo Taiko ir abvstovos ne .Lietuvos prie Juodųjų juru irS6, todėl ir diplomatiniu at-; klubus nepriimama. Klubo „ !, . a ‘
žvilgiu mums gali tekt; su ja'nariais via ministeriai, katali-i™8* tam Tad iška

- 1 bindamas ant sienos ?-

sų jos gyventojų, kiti ieško

t. p. Baltijbs draugiškų san
tykių pabriežimas ir tas fak 

ietuvos
konsulai veikė išvien — vi
siems darė gilaus ir gero įs
pūdžio. Juk šių dviejų valsty
bių sienos susiduria per 500 
kini.,, o vis dėlto jos sudaro 
išimti iš tos nelaimingos tai
syklės, kad artimi kaimynai 
labai retai geruoju sugyvena 
ir dar rečiau viens apie kitą 
palankiai atsiliepia.

susitikti ir dėlto pravartu irių ir protestantų vyskupai,1 bindanias ant slenos šviesios it?kiu panriezimas ir ra 
čia nluhis šiek tiek viešumon profešbridl, parldnientartii, Sė- ^Palvos Baltijos žemėlapį, j a-S a injos ir u
prasikalti. natorini, aukSti vaid>.tinWVil"iaus kraš‘° ribas isbrai-
x 0 K 1 r V • * * 1 J •* 1profesionalai, konsulai ir kiti žiau rišk,ai rabdoha sPalva- 

ankštu pozicijų vyrai. Spalių Kadan«i da“BT>raas *>«"* k°»- 
Pirniajatn Baltijos *>«>«>! !2S d. ‘ Sis klubas užsikviefia ,su1’’ » tarI* Lapijos,

Lifctrcva psr Afrikos radio.

rešpublikų profėšoriul ktvy 
kus į taip tolimą šalį, mūsų 
konsulas p. RAčkauskūš

įsėdėjo prieš pat tą žemėlapi, 
tai manau viską gerki pas-man pietų pas juos suvalgy 

; ir apie Baltu* pakalbėti. Cb5jo ir gal
Gerai, kodėl gi nevalgyti ir^vįen^ neišspręstą svarbų En- 
nekalbėti? Atsiminiau posakį ropos klausimą. Pietūs ir ka*- 

iš šito apsilankymo padaryti burna, nebūk durna; mokėk bos praėjo jaukioje, geroje
- fcgm ifi įgilinti

Latvijos konsulas p. S. W. 
Wale pasitarė ir nusprendė

linti nusidėjimų”. Reikėjo tokios aukos, 
koki būtų verta paties Dievo.

Jr štai Dievo Sūnus savo gyvenimu, 
moksli!, kentėjimais ’ Ir mirtimi ant kry
žiaus permaldavo savo dangiškąjį Tetą ir 
sutaikė muš šū Juo. Jiš, fiekfiltAS Avinė
lis, paėmė ant savęs visas mūsų nuodė
mes.

Bet Kristus, būdamas Dievas,. gerai 
matė tuos nusidėjimus, kuriais žmones 
vėliau rūstins Dievą. Dėlto Jis dar įsta
tė šv. Mišias. Tai yra, iš tikrųjų per
maldavimo auka.

Tik atsiminkime angelų ntipuolinią. 
Dievas juos tuojaus nubaudė. Niekas ne
galėjo Jo permaldauti. Jis taip pat tuo
jaus išvarė mūsų pirirtOSidS tėVUR iš ro
jaus. Jis nubaudė žmoniją tvanu dėl jos

Sūnus, Jėzus Kristus, kuris stovi nusidė
jėlių tarpe ir' šv. Mišių metų balsiai mal
dauja: “Tėve, atleisk jiems”. Per kiek
vienas ŠV. Mišias, Jis sako: “Štai yra ma
no Naujo įstatymo Kraujas, kuris bus

Bet reikia atminti, kad šv. Mišios 
nenaikina mirštamųjų nuodėmių. Jis tik 
prirengia žmogų prie Dievo malonių. 
Mirštamosios nuodėmės yra atleidžiamos, 
per šv. Krikštą ię per Atgailos Sakranien-

už Jus pralietas nuodėmėms atleisti.” Iš tą. Pirmoje vietoje per šv. Mišias Dievą
tikrųjų Jis yra vienintelis, kuris gali per
maldauti Dievą už nuodėmes. Del to šv. 
Jonas ir sako: “Jei kas ir nusidėtų, tai 
mes turime pas Tėvą Užtarėją Jėzų Kris
tų, teisųjį; Jis yra permaldavimas už mū
sų nuodėmes: ne tik tai už mūsų, bet 
taip pat ir už viso pasaulio.”

Kartą ispanų vadas Alphonsas Al- 
burkietis su savo laivynu atsidūrė pavo
juje. Žmonių tarpe pamatęs nekaltą kū
dikį, Jis paėmė Jį ant rankų, pakelė auk
štyn ir taip meldėsi; “DifeVe! Me» Viši

nedorybių. Jis sndeglftd Sodomos ir Go- nusidėjėliai; esame verti bausmės.
motos miestus. Tai buvo Dievo bausmė, 
kuria Jis baudė žmones dėl jų nusidėjimų.

Ar mūsų laikais žmonės mažiau nusi
deda? Ar jie nėra verti Dievo bausmės? 
l’aip, jie nusideda ir yra verti gal dides
nės bausmės. Tai kas sulaiko Dievo ran-

Kb Jtnogus negali padaryti, tfc Dievas ga- bi/Vo galima verslų ir Ožių krauju paša- kd? Niekas kitas, kaip tik Jo vienatinis

mažas kūdikis nekaltas. Gelbėk mus dėl 
šio kūdikio. Vado malda buvo išklausy
ta. Vėjas .nutilo ir laivynas išsigelbėjo. 
Taigi, jei Dievas išklausė ispanų vado 
maldos dėl nekalto kūdikio, tai labiau 
išklauso Jis Išganytojo maldos šv. Mišių 
motų.

yra tinkamai garbinamas; Jam dėkoja
ma už gautasia$ malones, o tik paskui 
mes susitaikome su Dievu. Mes gauname 
reikalingų malonių nuodėmių atleidimui. 
Mūsų Išganytojas aukojasi dangiškam 
Tėvui už mus ir sako: “Tėve, atleisk 
jiems”. Taigi, vienykime ir mes savi) 
mahlas su Išganytojo malda ir sakykime: 
Pasigailėk mūsų, Dieve, iš begalinio savo 
gailestingumo.”

Mes taip pat daug galime padėti šv. 
Mišiortlis sieloms skaistykloje. Apie aiš
kiausiai kalba Tridento Santaryba: “Yra 
skaistykla ir užlaikytoms ten sieloms pa
deda tikinčiųjų maldos, labiausiai šven
toji Mišių auka.”

(Bu daugiau)

1
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Prašau Į Mano Kampelį

------------ Rašo prof Kampininkas.-----------------

J

TAIP YRA MUSŲ LAI
KAIS.PROF. KAMPININKO 

RADIO.

y • _čiano, koks geras yra jiems 
i Dėdė Šamais, kuris leidžia ne

-------- j vien laisvai visokias demons-
Lietuvoje yra Vilkijas inies traeijas prieš jį ruošti, suokai 

telis, tam miestely mokykla, bius daryti, bet net jo paties 
toj mokykloj pereitu pavasa- namą (kapitolių) apspiaudyti 
rį buvo susirinkęi 18 vaikų lai ir aplinkui prišiukšlinti, 
kvti baigiamųjų pradžios mo-Į Rusijoj už tokius darbus, 
kyklą egzaminų. Egzaminai kaip matot, “laisvės, lygybės 
prasidėję 8 vai. ryto ir nusi-j ir brolybės’’ skelbėjai — kū
tėse iki vėlvbos nakties. Pas- munistai žmones šaudo.* » . I

•butinis mokinys buvęs paža-------------
dintas iš miego atsakinėji lūui i 

2 vai. ryto. . ,

Nuo to čėso tur būt ir pra-

Kultūringa Francija gali 
pasigirti, kad ji barbariškai

niai uždaryti kai galvijai. 
Valgyti jiems paduodama per 
narvų plyšius. Nešvarumai, li
gos — tai paprastas dalykas.

vincijas: Rytinis vikariatas sn 
lituhanu vyskupu; turi virs 
20,000 katalikų, 251 parapiją 
ir 241 misijų; šiaurinis vika
riatas su vyskupu, kurio sė
dyba yra m. Mandalay; skai
to 11,000 katailikų, 70 bažny
čių ir misijų; pagaliau pieti
nis vikariatas su titulianu 
vyskupu — 60,000 katalikų,

Piktesni kaliniai uždaryti 
apsieina su kaliniais žmonė- pavieniui mažuose narvuose.
mis. Kurie žmonių už didės- Lėtesni — kuopomis. Brutalus 260 bažnyčių ir 30 misijų 
nius nusižengimus ištremiami sargų apsiejimas ir lėčiau-, Pradėjus 1921 metais bur- 
j salas, tie sveiki yra dinge, sius pakeičia pikčiausiais, miečiai darbuojasi savo kraš- 
Su jais brutalus sargų pasi- pilnais apsmaudos ir despera- visai atskirti nuo Indijos 
elgimas yra beribis. Brutalai tais. įr turėti nuosavų valdžių. Bet
žmonės kaikada pasigaili net ^arvų tarpuose stovi uz- lįgšiol jų pastangos buvo berg

KALĖDŲ BARGENAI
Vyrai, žinote, kad Kalėdų geriausia dovana, 

tai Skalbiama Mašina, kuri sutaupys .Jūsų žmonai 
daug sveikatos ir pagaliaus pinigų.

PRAŠAU NESIJUOKTI. ' kankinamų gyvulių. Kali- taisyti kulkosvaidžiai “mal- ždžios.
jei sukeltųniams nėra nei mažiausio pa- ginti” kalinius, 

sigailėjimo. ’ maištus.
dėjo vyriausybė mokyklų or-jo dol. Iš greitumo pamiršau1 Tokia tai žmogaus prigim- r ^.to, JŲ mal mimui yra ir 

likviduoti, nes namie savo pinigus. • ,ti»- Visose šalyse, kur tik j- kltl isdaisymai

Drauge, paskolink man Nepaprastas saldumas. \
gamzacijas
ka« galį garantuoti, kad to-į _ Gaila> negalįu. revoliucinės
kie vyrai, kaip pradžios ino-' padarysiu, kad draugas 
kyklos mokiniai, daugely vie- gj pįnjgų 
tų susiorganizavę į Angelo 
Sargo draugijėles, nesuruoštų 
prieš vyriausybę kokio ten 
latentato?

- Kaip?
— Še 10c. karferui. 

žinok namo ir pasiimsi 
pinigus.

Į kiekvieną Amerikos mokslininkai, Gel 
narvų įvesti geležiniai vam- manas ir’ Dorey, nesenai Ja- 
zdžiai. Jei kaliniai ima ne- vos saloj, atrado nepaprastai

Bet aš vyksta revoliucines pervers- 
turė- mgs» dažnai daug kalinių pa-

’ liuosuojama iš kalėjimų. Taip rimti’ tuo>8 i narv* jiems saldžių medžiagų, kuri 700 
elgiami tik dėlto, kad turėti i akis paleidžiamas baisus ga- kartų saldesnė, negu papras-
vietos kitiems kaliniams_ ras' ^e®®8 tuo kudu nu- tas cukrus. Iki šiol saldžiau-

varomas į kapus. Ir už tai šia medžiaga buvo laikomas

Kaina

$165.00
Kaina

$99.50

Va-i
savo

savo priešams. 
Kada bolševikai

Kaip veidmaininga yra 
mūsiškių komunistų artimo 
meilė ir bjaurėjimasis žmonių

Tarpe muzikantų.
— Įsivaizduok smuikinin-

a vyko■ npatsakomin£a’s nei laivo vir- sacharinas, kuris 550 kartų
■Rusiją, atidaryti visi katėji |Sil™kas’ ”ci SargaL , . .»«•««» “ž ™k"i- T’1 na
rnai. Buvo manoma, kad ten’ Taip?‘ ?™ a‘ka‘S,' ’ai medHaSa toli

Tokia šių dienų “kultūra”, pralenkė iki šiol žinomus sal 
kada žmogus žmogų ėda kaip durnus.

žudymais, parodo tas, kad n«ikas- Krajuplys jau griežia vie
vieno pasigailėjimo žodžio jie 
neištaria pasmerktiesiems su
šaudyti Ramsimui, Loričevui, 
Čarnovskiui, Kalinikovui ir 
Fedotovui, kurie priešingi bu
vo komunistų vergijai.

nam didžiųjų teatrų ir už vie 
ną vakarą gauna 400 dol. — 
reiškia 100 dol. už stygą'.

— Gaila, kad jis neišmoko 
arfa skambinti. Per kelis va
karus jis būtų milionierium

Komunistai da sykį įsitiki-! patapęs.

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

TUBERKULOZAS (DŽIO
VA).

■t fin—

Dr. A. G. Rakauskas 
2 433 W. Marąuette 
«d. Grovehlll 3262

(Tąsa iš pereito antradienio)
Iki šiol kai 

bėjau apie 
tuberkulozo 
priežastį ir 
kokiais Dū
da i s ir prie
monėmis tu
berkulozo ba 
cilas paten
ka į žmo
gaus . kūną.

Šį kartą apsipažins i me su
plaučių tuberkulozu.

Tuberkulozas plaučiuose
dažniausiai turi kroniško po
būdžio ligą, bet kartais toji 
ligos eiga pavirsta į staigią.

Kroniškas opinis (ulcerati- 
ve) plaučių tuberkulozas pasi 
žymi plaučių suminkštėjimu 
ir atsivėrimu opų (žaizdų)

me. Gyvenimo apystovos turi 
tame daug svarbos. Miestuo
se; kur tik pagyvenimo butuo
se yra daugiau susigrūdimo, 
ten ne tik susirgimų yra dau
giau. bet ir mirtingumas nv - 
šios ligos yra žymiai didesnis.

Šios ligos pavoju* grąso 
tiems, kuriems tenka dirbti 
marmuro, akmens, pleisterio 
ir kitus panašios rūšies dar
bus, kame yra daug dulkių, 
o taipgi ir tiems, kuriems rei-Į 
kia dirbti užsidarius arba gy
venimo sąlvgb# n^na sanitariš
kos.

kad ten 
kalėjimai bus visai išgriauti. 
Taip neįvyko. Šiandie tuose 
kalėjimuose bolševikai dar 
baisiau kankina savo priešus, 
negu būta carų laibais.

Sunkiau nusižengusiems 
kaliniams Francija turi baus- 
minę koloniją — Velnio salą. 
Į tą koloniją įvairios rūšies 
kaliniai siunčiami ne tik iš 
Francijos, bet ir iš kitų jos 
valdomų kolonijų. Kaliniams 
vežti į bausminę koloniją 
vartojamas ypatingas laivas 
— Martiniere. Tai plaukiojus 
kalėjimas. Šis laivas užimtas 
ištisus metus. Nuolat veža 
kalinius į Vėlinio salą?’* ’r 

Visoje laivo apačioje įtai
syti storų geležinių virbalų 
narvai. Tuose narvuose kali-

Simptomai. — Plaučių tu 
berkulozo simptomai yra be 
galo įvairūs pradžioje 
Tik nuodugnus ligonio iš
klausinėjimas kartais duoda 
progos šią ligą atrasti. Pra
džia ligos gali pasireikšti pa
prastu, lengvu šalčiu, kurs, 
prabėgus keletai dienų, gali

jei ligonis kreipiasi prie dak-, 
taro per vėlai. x

Kosėjimas ir Skrepliavimas. 
— Kosulys su skrepliais arba 
sausas yra dažniausias ir dau- 

įgely atsitikimų ankstybi nu-' 
sias ir nuolatinis džiovininko, 
simptomas. Į kosėjimą dauge-. 
lis žmonių neatsižiūri, kar
tais ir per labai ilgą laiką, 
sumesdami “bėdą” rūkymui,

plaučių suminkštėjimu ir at- net pagerėti. Po kiek laiko 
įvėrimu opų (žaizdų) plau- ligonis vėl pradeda nesijausti 
plaučių audnienyse. Laikui bė- normalus: kas vakarą jis įau
gant, tuberkulozo liga tas 
plaučių vietas sužaloja ant 
tiek, kad plaučių audmenys 
visiškai sunyksta, palikdamas 
duobes bei įvairaus didumo 
tuštumas (eavities).

čia turįs truputį karščio, šir
dis greičiau plaka, svoris puo 
la, pajėgos mažėja, kartais

ligos. Į garsiam kalbėjimui ar daina
vimui ir t p. Kosėjimas ir 
skrepliavimas dienos metu 
pasireiškia kiek mažiau, bet 
rytą jis ypatingai vargina 
ligonį.

Krauju — spiovimas. — A-
pie 50 nuošimčių džiovininkų 
— ligonių ar ankščiau ar vė
liau pradeda kraujais spjau
ti. Pas moteris šis apsireiš
kimas yra kiek rečiau negu 
pas vyrus. Kraujo kiekybė y-

laukiniai žvėrys.
Šią ypatingą biutalvbės Sulig vieno Čekoslovakijos 

“kultūrą” gali panaikinti statistikos biuro apskaičiavi- 
tik galingasis Kryžius — mų, Europoj žmonės kalba 
Kristaus mokslas. Deja, vai- 125-mis kalbomis.
stybių viršūnėse stovį žmonės Tarp kurių pirmoj 

stovi vokiečių kalba, 
vartoja 80,903,000

vietoj
kurią

žmonių.

nenori pripažinti Kristaus 
mokslo, iš kurio tryška gai
lestingumas ir meilė artimo. 

m . ,. < Toliau eina rusų kalba — 70,-Teisybe, yra kriminalistų,' nr, 4 t 
kurie gal ir reikalingi kuo-
kiečiausiojo su jais apsiejimo. 
Jie turi būt kokiomis nors 
priemonėmis suspausti ir pa
daryti mažiau pavojingais. 
Bet taip pat teisybė, kad di
džiuma kalinių gryžtų tiesos 
kelian ir virstų gerais žmo
nėmis, jei su jais butų žmo
niškai apsieinama,, jei jiems 
butų kiek-nors rodoma krikš
čioniškos meilės ir pasigailėji
mo. To visa kaip tik ir nėra. 
Brutalybė viešpaitaaja, nusi
žengusių skaičius eian didyn.

Akstinas.

254,000; Anglų — 47,000,000; 
Italų — 41,807,000; Prancūzų 
— 39,245,000; Ispanų — 25,- 
670,000 ii: t. t.

BURMA DOMINIJA.

jaučiama kakle sustįrimo, o.ra Įvairi: gali būt tik keli 
prie to dar prisideda kosulys, j lašai, šaukštas ar keli, o kar- 
dieglys krutinėję, o kartais tais net kvorta ar daugiau. 

Kroniško pobūdžio opinis! ligonis pradeda ir krauju Maža kraujo kiekybė papras-’
plaučių tuberkulozas yra daž
niausias plaučiuose apsireiš
kimas. Šia liga suserga suau
gą, daugiausiai tarp dvide- 
Rimties ir keturiasdešimties 
metų amžiaus. Vaikuose iki 
penkiolikos metų ji žymiai 
rečiau pasitaiko. Sezonas irI
klimatas mažai ką turi ben
dra su šia liga.

Plaučių tuberkulozas pasi
taiko dainiau pas vyrus negu 
pas moteris. Liga pasireiškia

Londono konferencijoje, 
kurioje svarstomi Indijos rei
kalai, pagaliau iškeltas suma
nymas nuo Indijos visai ats
kirti Buriuos provinciją ir ja 
pakeisti dominija.

Šiam sumanymui Anglijos 
valdžia palanki. Ar Indija 
laimės air nelaimės bent kokią 
laisvę, bet Burma, matyt, bus 
pakeista dominija. Žinoma, 
ims dar gražaus laiko. Turės 
įvykti konferencijos ir. konfe- 
rencijėlės ir visa eilė svarbių
jų pasiruošimų, kol tas bus 
atsiekta.

Burmos provincija arba kra 
štas yra pietrytinėj Azijoj da
ly. Ši provincija savo plotu 
gali būt lygi Texas valstybei. 
Gyventojų apie tiek, kiek Ka
nadoj — virš 10 milionų. 40

spiauti. Ekzaiminuojant ligo- tai išspiaujama, bet didesnė- 
nį ligos pradžioje, kartais aiš- je kiekybėje tekąs kraujas 
kių tuberkulozo žymų plau- prasimuša pro burną ur nosį.'metų Anglija valdo Burmą. 
čiuose dar nebūva. X-spindu- Žymi dalis kraujo gali būt1 
liai čion žymiai gali pagel- nuryjama. Pasitaiko, kad, pra' 
bėti diagnozą padaryti. Bet simušęs kraujas į išgedusią 
laikui bėgant tos žymės pasi- plaučių vietą — tuštumą, ifc-( 
daro taip aiškios, kad ir be teka net tokioje kiekybėje
laboratorijos pagelbos priei- kad ligonis miršta, o su seilė- 

nania prie diagnozo. Ir juo mis nepasirodo nei lašo. Di- 
ankščiau ligonis kreipiasi prie delis kraujotekis pasitaiko 
daktaro ir prieinama prie pas vieną iš dvidešimties -li- 
di&gnozo, tuo geriau. Kokia goaių.

• Svarbiausias miestas 
Rangoon. Nauji miestai 
Mandalay ir Irravaddy.

Iš visų Burmos gyventojų 
budistų yra vienas milionas. 
Jie sakosi prigulį' mongolų 
rasei, kuomet kiti Indijos gy
ventojai prigulį arijanų rasei.

yra 
v ra

s

miestuose dažniau negu kai-nauda ligoniui iš diagnoze, J (Bus daugiau)

.i

Duodame lengvais išmokėjimais. Įmokėkite 10 nuo
šimtį ir likusiuos po $3.00 į savaitę

Turime vyrams puikiausių skustuvų ir veid- 
~ rodėlių, nuo $1.00 ir aukščiau. Taipgi gerų elek- 

trikinių sieninių laikrodžių vertės $9.50, da- 
bar už ...-........................ ............ . $6.25

Elektrikiniai prosai nuo $2.00 ir aukš
čiau. Garantuoti 2 metams.

Plaukams raityti mašinėlės nuo Lc. iki

$5.00
Vaikams ir mergaitėms čiužės-legingės nuo

$1.50 iki $6.96
Ateikite ir pamatykite musų bargenus.

Peoples Hanlware & PTG Co.
GRIGARAVIČIAI BROLIAI Sav. 

1901 West 47th Street

KALĖDŲ DOVANOS 
VISIEMS

NAUJOS ŽEMOS RADIO KAINOS

mmmmmmmtimmmmmmm
I

1931 modelis Radio screen grid .... $39.00 
$56.00 nuolaidos ant Zenith Radio, lie-

><» «k........................  $95.00
$56.00 ant Victor ir Columbia kombinacijų. 

9 tūbų naujas Radio už .. $79.00
Nauji Pianai po .... $135.00

Dykai prie kiekvieno radio graži lempa. 
GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ.

I
niiuniuiuinnininunpnnnuiini

Jos. F. Budrik Ine,
3417 South Halsted Street Telefonas Bdulevard 4705

Visa Burma yra padalintu 
į tris katalikų bažnytine? pro



DRAUGAS
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LIETUVIAI AMERIKOJE

RYTINIŲ VALSTYBIŲ 
KATALIKŲ SEIMELIS.

Rytinių Valstybių lietuvių 
katalikų seimelis šaukiamas 
šių metų gruodžio 28 d., 1 va
landų po piet, 220 Ripley Pla- 
ce, Elizabethport, New Jersey,

1 dėtuvių katalikų parapijos 
svetainėje.

Išsiuntinėta arti šimtas laiš 
kų, adresuotų žinomoms kata
likų draugijoms, kviečiant jas 
prisiųsti savo atstovus į sei
melį. Jei kaikurios draugijos

visvien prašomos savo atsto
vus atsiųsti, arbai pačioms 
valdyboms dalyvauti, jei at
stovai nebūti} galima išrinkti.

Visi gerb. klebonai nuošir
džiai kviečiami, ir prašomi, 
pasistengti šiame seimelyje 
dalyvauti; taipgi prašomi pa- West Side
raginti ir savo parapijiečius, 
kad ir jie kuo skaitlingiausia

Antradienis, Gruod. 23, 1930
. ■- n -i

SPORTAS
BTANDING OF K OT L 

B0WLING LEAGTJE

W. L. i

B. JtttkCTvicz 153 136 189 Paviloms 165 178 162
P. Šeputis 184 211 156 Totais 840 894 767

Totais 790 754 746 Providence took a stronger
ROSELAND bold on second place by bea-

Sabol 180 169 144 ting So. Cliioago three games.
Molkes 155 173 138 Misonis high for Providence
Sukis 148 162 140 witli 582. C. Kibelkis high for
Wenskus 172 212 183 So. Chicago with 503.

141 149
127Zevatkauskas 158

Pradžia ant €-to pusi.

147
176

tokio kvietimo negautų, tai|(^tt^ vau^lb
Į Kad sudaryti maždaug- lvg- 
’ svarų, draugijos prašomos 
siųsti po tris (3) atstovus nuo 
savo draugijos ar kuopos. Pa
rapijos penkis atstovus.

Vietinis Šv. Petro ir Povy- 
lo parapijos choras tuoj po 
seimelio surengs tam tikrų 
programų seimelio atstovų pa 
gerbimui.

Taigi visi lietuviai katali
kai, gyvenantieji netolimoj 
New Yorko ir New Jersey a- 
pielinkėj, maloniai kviečiami 
šiame seimelyje dalyvauti. Da
lyvaukime, tarkimės, svarsty
kime patys savo reikalus, o tų 
reikalų yra didelė daugybė.

Seimelio dienotvarkė bus 
patiekta , svetainėje atsto
vams susirinkus. Taigi, visi į 
Rytinių Valstybių katalikų 
seimelį, gruodžio 28 d., 1 vai. 
po piet, Elizabethport, New 
Jersey.

K. J. Krušinskas,
Didž. N.’ Y. F. Apskr. pirm.

keh-Odeon
Peoples Furniture

Kompanijos Krautuvėse
LIETUVIŠKI REKORDAI NAUJO LEIDIMO 

YRA GAUNAMI ABEJOSE
Atlankyk Peoples krautuvės prieš Kalėdas, pasi

rink naujus rekordus dėl švenčių. Č*ia yra visuomet pil
nas rinkinis. Kaina 75c.

Užsakymai iš kitų S. V. miestų yra išpildomi su 
dėkingumu, ir nerukuojame prisiuntiiho kaštų.
26022 Sveikas Jėzai, gimusis

Linksma giesmę mes užtrauksime. Brook. Mišrus Kvartetas
26023 Gul šiandiena

Atsiskubino Betlėjun. BrookCyno Mišrus Kvartetas 
26035 Stasys Kipras Petrauskas

Plaukia sau laivelis Trio Hogmekleris
26039 Sėdžiu po langeliu J. Butėnas

Nepagelbės mergužėlė gailios ašarėlės. J. Butėnas
26040 ltigoletto K. Petrauskas

Neverk brangi A. Sodeika
26044 Margarita iš operos Faustas Jule Dvarijonaitė, soprano

Arija iš operos Samsonas ir Italija Grigaitienė, soprano
26047 Dzinguliukai

Prašome pasakyti
26068 Karvelei! Valcas

Eisim grybauti, šokis
2607.3 Saulelė .raudona

Aš bijau pasakyti
26077 Kacn šėrei žirgelį

Iš rytų šalelės ,
26095 Grybai 

Levendrėisl
26096 Lietuvaitė Polka

Močiutė Valcas

L. Sipavičiūtė, soprano 
L. Sipavičiūtė, soprano

Kauno orkestrą 
J. Babravičius tenoras 
J. Babravičius, tenoras 

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

Mare Strumskienė ir Petras Petraitis 
Mare Strumskienė ir Petras Petraitis 

Armonika, klarnetas ir pianas 
Duetas ant armonikų

26103 Petro vestuvės, komiška scena atliko J. Vktvjerls ir A. Zavftaltė
Petro Sarpaliaus Ork. 
Petro Sarpaliaus Grk.

Petro Sarpaliaus Ork. 
Petras Petraitis, Baritonas 
Petras’Petraitis, Baritonas

•Juozas Olšauskas, Baritonas 
J. Butėnas Baritonas 
J. Butėnas, baritonas

Senis Petras, Polka
26104 Bernelis, Polka

Notos, Polka
26105 Angelai gieda danguje

Tylioje naktis
26106 Ar ižinai kaip gerai, Polka

Mano tėvelis, Valcas I’. Sarpaliaus Ork. dain. J. feersevičius
26107 Kraip, Polka

Džiaugsmo valandos, Mazurka Petre Sarpaliaus Ork.
26091 Agotėlės, Valcas Šokių Ork.,

Linksmas jaunimėlis, Polka šokių Ork.
26099 Amatninkų Daina V. Petraitis

Obuolys Petras Petraitis
26090 Ant Kalno malūnėlis Juozas Olšauskas, Baritonas

Kam »man anksti kefti
26092 Ant marių krantelio

Prirodino seni žmones
26100 Busiu vyru J. Uktveris, Ažavlstaitė ir kiti, P. 'Sarpaliaus ork.

Ant Laivo J. Uktveris. Zavistaitė ir kti, P. Sarpalaus ork.
26101 Elzbietos Po'.ka Chicago Liet. Ork,

Viktutė Polka Chloago Liet. Ork.
26102 Didmiesčio Polka J. Sasnausko ork.

Karės laiku polka ' J. Sasnausko ork.
26108 Senelis ganė aveles Valcas Sarpaliaus ork. Dain. J. Sarsevičius

Ža’ioj Girelei J. Sarsevičius, tenoras
26109 Susapnuote Polka P, Sarpaliaus ork.

Sesutė, Polka Chicagos Liet. Ork.
26110 Linksma Polka Mikolas Bruslauskas Arinonistas

Klaipėdos Polka Mikolas Brusaulskas Armonistas
26087 Bernuželi nevesk pačios 

Sibiro tremtinys
26085 Tėvynės Polka 

Ku-Ku Valcas
26084 Kaip aš buvau Jaunas 

Du bėga du vėją
26086 Bučkio valcas, 

x Nauja Polka
26080 Išleistuvių Polka
26089 Seklyčioje Polka
26071 Gaidys, Polka

Klaipėdos valcas
26060 Lelija, valcas

žvirblelis šokis
26003 Kas Bus, poika

šitas šokis dėl vtftų, polka
26080 Urėdas maiše »-

Godelis
26062 Kur Bakūžė Samanota 

Tykiai, Tykiai
26094 Oi Čia, Čia 

Ganėm Aveles
26097 Garpadlnė Rozalija 

Jonas Pas Rože
26069 Aš berniukas 

Suganą

J. Olšauskas, baritonas
J. Olšauskas, baritonas 

Tarptautinė Ork. 
Tarptautinė Ork.

J. Olšduskas, baritonas 
J. Olšauskas, baritonas

Tarptautinė Ork, 
Tarptautinė O.rk.

Armonikų duetas 
Kariškas benas

šokių Ork.

Kaimiečių benas

A. Vanagaitis 
K. Kriaučiūnas

J. Babravičius, tenoras

1M. Strumskienė Ir P. Petraitis 
Marė Strumskienė Ir P. Petraitis 

Stasys Plika Ir M. Žcmaltaltė 
Stasys Pilka ir M. Žemaltaitė 

A. Vanagaitis Ir Viktorija Valteraitė 
A. Vanagaitis Ir Jo Vanagučiai

26057 žydelis iš Vilkaviškio miestelio J. Babravičius, tenorai
Pas darželi trys mergelės. J. Babravičus, tenoras

Visuomet busite geriaus patenkinti lankydami di
džiausias ir atsakomingiausias šias Lietuvių Krautu
ves Cbieagoje.

____Į -better,
ForThe HOMES

4177*83 ARCMIU AVI. t« RICHMONO 87. 3518-40 W. 6Jri gf. k MAAL1WOOB AVĖ

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Oor. Richmond Street Oor. Maplewood Avė.

TEL. LAFAYETTE 3171 TEL. ITEMLOCK 8400

Providence
So. Chicago
Bridgeport
Roseland
Brighton
Nortli Side
G-ftry

26 19

10 35 
10 35

INDIVIDUAL AVERAGES

Al. Gedrainis 
A. Wabolas 
W. Laurinaitis 
P. Mažeika 
S. Vaičiūnasf
G. Gramontas 
W. Robis 
A. Kibelkis 
P. Šeputis 
V. Žemaitis 
J. Zevatkauskas 
C. Kibelkis 
P. Zaor 
M. Pavilonis 
Al. Sabai

ogen.il
Iš Sąjunginių veikimo.

Priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 15 d., parap. 
mokyklos kambary.

Iš raportų,“ paaiškėjo,’ jog 
daug dirbama. “Bunco”, pa
rapijos naudai, gerai pavyko. 
Komisijai: Časieirei, Gulbinie
nei ir Siminienei kp.. taria 
ačių.

Jaunametės sųjungietės pr.i 
kiai gyvuoja. Ir jos turėję 
“hunco” su geru pelnu. Taip
gi žymiai prisidėjo prie p. M. 
Vaičiūnienės pagerbimo va
karo. Joms pirmininkauja ga
bi mergaitė, B. Feiziutė, pri- 
gelbstant iš didžiųjų kp. p. 
O. Rašinskienei, kuri daug šir 
dies įdeda jų pasisekimui, 
savo rimtais patarimais ir di
leliu pasišventimu išaugino 
Jaunaiuečių didelį skaičių. 
Kuopa labai didžiojasį p. Ra- 
šinskiene ir dėkoja už jos dar
bų.

P-ni Petrošienė raportavo 
iš p. Vaičiūnienės pagerb. va
karėlio.

Džiaugtasi dideliu pasise
kimu. Ištiesu, jinai to pilnai 
užsipelnė, dirbdama nenuils
tančiai per daug metų, netik 
centre, bet ir kuopoje, pirmi 
ni.nkaudama, ir dar taip tvar 
kiai viską vesdama. Linkime 
geri), veikėjai daug metų da 
su mumis darbuotis. P-nia 
M. Vaičinnienė nuo savęs dė
kojo kuopai ir komisijai 
pp. Petrošienei, Rašinskienei, 
Balubinskienėi ir Baleienei už 
pagaminimų taip šaunios va
karienės.

M. S. .2 kp. nutarė iki švon

NOTĖS.

High team average — there 
games goes to AVest Side so 
far witli 2952.

High singame also goes to 
tliis liard fighting team with 
1070.

High individual average — 
three games goes to S. Vai
čiūnas of WestSide with 699.

High single game goes to 
S. Vaičiūnas also witli 287.

GAMES ROLLEDDEC. 
16 1930.

AVest Side took three from 
Bridgeport. Žemaitis was high 
with 267 for winners. (Įra- 
mont was higli for Bridge
port with 512.

WFaST side
Vaičiūnas 175 167 183
Žemaitis 197 168 202
P. Zoor 150 196 168
W©bolas 179 161 ^202
Gfdrainis 147 162 191

Totais 848 854 956
BRIDGEPORT •

Grigaitis 157 182 141
Kabelis 143 144 189
Zainb 174 147 1'69
Urba 160 170 160 1
Gramont 184 126 212

Totais 818 769 852
Brighton Park lošt three

Svrilpa 146 115
Šeputis 1<562 • 177
Kupris 145 115

games to Roseland. Wcnskus 
w«8 high for win«ers witb 
567. P. Šeputis was high for 
the losers with 553.

BRIGHTON PARK
129 
104 
166

Ct., gruod. 27 d. Visos kvie
čiamos dalyvauti. Įžangos ne
bus.

Ateinančių metų valdyba su 
sideda sekančiai: dv. vadus 
kun. H. Vaičunas, pirm. — M.

čių suruošti siuvinėjimo ir r. n-J Vaičinnienė, pag. — O. Rtei-
mų ruošos pamokas. J kom. į 
ėjo: M. Girdžiunienė.

Nutarta suruošti savybės 
vakarėlis pagerbiniui praėju-

kauskienė, nnt. rast. — B. 
Skirienė, fiu. rast. — S. Vi- 
ličkaitė, ižd. — M. Česienė, iž
do globėjos — Žansonienė ir

šių metų valdybos, taipgi if, Vasiliuuskienė, tvarkduirė —
naujosios. Vakarėlis įvyks pus Viliekienė.
p-ne Petrošienę, 1G15 S. 50 B. Palubinskieuč

THE ROMAN HEALTH 
1HST1T8TE

Tel. Bruns. 2545

VINCENTAS S. NAUSĖDA
ŠVENTĖMS

, • 
Pigus Išpardavimas Paukščių: Žąsų, Ančių, Viš

tų ir kitokių paukščių.. Taipgi turime rūkytų kum
pių, lašinių ir įvairių mėsų. Galima gauti lietuviškų 
skilandžių. Prie to užlaikome šviežios žuvies.

Kalendoriai bus dovanojami pirkėjams 

1645 W«bansia Avė.

PEN THOJAME mUNUDS
Mes esame specijalrstai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP 
V. TAMOSAUCKAS, saviniitas 

967 W. 35th ST. CttiCAGO, 1LL.

—
—

r
;■ - i*

Kam pirkt paprastų radio ir mokėt daug, kad tams
tos galit pirkt llo\vard radio, kurio techniška ir mecha
niška tobulybe yra augščiausio laipsnio pasaulyje. Igno- 
rantiškos ir saumilingos krautuvės publikai rekomenduo
ja pirkt beverčius “džunkus” tik dęl to kad padarius sau 
daugiau pelno. Howard Radio yra ištarnavęs pus žmones 
7 metus be sugedimo ir anei cento nereikėjo pridėt iškaš- 
čių už pertaisymų. Tai yra Radio. Tūkstančiai lietuvių 
keikia, kad jiems krautuvninkai pardavė blogus radios. 
Kam pasitikėt tam, kurs nieko nežino apie radios t Ho- 
wards yra geriausias, tvirčiausias ir tobuliausias radio pa
saulyje už tokių prieinamų kainų.

$59.50 iki $325.00
■ -

PRECIStON-MAOiCAEIC

$10.00 galima įmokėt, o likusius per 2 metus mokėt. 
Garantuoja per 5 metus.

Ijfti mūsų technikai išaiškina tamstoms Htnvard radio, 
o tamstos busite dėkingi mums per 10 metų.

Vienatine Radio Krautuvė kurios savininkai ir vedėjai 
yra lietuviai elektros ir radio technikai. Teisingas ir 
mandagus patarnavimas dėl visų.

Krautuvė atdara kiekvienų sekmadienį

M56 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 6195 Chicago, III.

Jei tamsta brangini savo svot- 
katų, tai ateik ir pasitark su mu
mis. Tas nieko jums nekainuos. 
Reumatizmas, neuritls, artritis, 
lumbago, skaudžios kojos ir kitos 
užsisenėjusios ligos gydomos su 
magnetiškais elektros trytmen-. 
tais po priežiūra M. D. gydytoju. 
Visi elektros trytmentai $1.00.

162 N. STATE STREET
Room 15X3 

Tel. Central 0729 
• Patarnauja lietuvaitė nursė. 
Reikale einame prie ligonio į na
mus.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą ttpsctalistų, ne ‘pas kokį nepa
tyrei;. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ke^s 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavhno. Jus su-- 
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, .kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — ScOpo — Raggk
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 1 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy-J 
vumas sugryš ujns taip kaip buv 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsigenėjusių, įsi- 
kbrėjusių, chroniškų ligų, 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
Oifiso Valandos* Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vųkarals nuo 5 iki 7 
Nedėlioitiis nuo 10 ryto iki 1 9

po piet

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. $117
Telephone Randotph *6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone RooseveR 90$0 
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Jftepub. 9600

PAUL M. A0OMA1TIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 2414

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

(Got. La Šalie and Madlson Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

L P. WAITCHK
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki S vai. kortuose—nuo 3 Iki t* 
Bubėtomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 6960-Namų Ptfll. 8377 
Miesto ofise pagal sutartį 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 8067

f. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAOO. ILI*

Mue »:»» Iki I vai. vak. ’ 
L4eal Office: 1909 S. UNION ATM

Tel Roosevelt 871%
▼ai. nuo i (ki 9 vak «$k. 

(Išskiriant seredos)

A. A.OUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie 8t., Room 1791 
Tel. Randolph 9811-0191 Vai. 9-4

V akt rwl•
9141 SO. HALSTED STRTHBT 

Tel. Vlctery 9601
7-9 vai. vak. apart Panedšlio Ir , 

Pštnyčioe *

ogen.il
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GRABORIAI: DAKTARAI:
Telefonu Tardė 1111

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET*

Tel. RoOsevelt 75 32

ĖklGHTČN PAftttO 

STRIUKA.
Fairfield Avė. (Lafayette 
8862), arba į kleboniją.

Nauji ir seni biznieriai.
Visiems gerai žinomas real-

Telefoi Orovehlll 1241

S. D, LACHAWIGZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Roosevelt 2515 arba 2 511
2314 West 23rd Place 

Cbicago. Illinois 
SKYRIUS

S. 49 Court Cicero, Ui.
Tel. Cicero 5927

j. nuttevicius 
Graborius Ir

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

8103 S. Halsted 
St. Chicago, Iii.

Tel. Vlctory 1115

Blogi laikai, kaip visut, 
taip ir pas mus. VisieiUs . . . .
striuku striuka šit darbais, estet.nmkas J. Encens, sen.au 
su pinigais, su veikimu; striu-

Tel.

L439

L P
OR4BORIUS ir laidotuvių 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J, F. RADZIUS
-lOlAUSIAS »IET. GRABORIUS 

CHuCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš 
dlrbyst ės.

OFISAS
(88 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel 
Vlctory 4088

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8418

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

BUTKUS

710

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT

Omai ŠI 81

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
--------

A. PETKUS GO.
LIETUVIS tfftABORlUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUfc 

-O t 1 e a e

4603 S. Marsbfield Avenue 
Tel. Boulevard 9877

ka darbininkams, biznieriams, 
kompanieriams ir profesijona- 
lams. Bet striukiausia tai be
darbiams.

Bedarbių čia yrai labai daug. 
Jie kenčia žaltį ir alkį, o sun
kiausia tiems, kurie-serga šal
tam kambaryje, gi “paiitry” 
tuščia, renda nemokėta, dak
taro bilos nemokėtos. TiėmS, 
tai ištikrųjų striuka.

Čia gyvuoja bedarbių šelpi
mo komitetas su raštine Juo
zo Enčerio Real Estate rašti
nėje, po num. 4429 So. Fair
field Avė. (Lafayette 8662) j. 
Pinčeris aukojo savo raštinę 
veltui bedarbių naudai. Tai 
nėra biznio, bet labdarybės 
darbas, nes iš bedarbių biznio 
negali padaryti. Bedarbiai rei 
kia šelpti. (

Juozo Enčerio raštinėje yra 
priimami drabužiai vargšams 
kas vakaras, taip-gi dalinami 
vargšams drabužiai, avalynė 
ir valgiai kas pirmadienis, an 
tradiehis ir šeštadienis.

turėjęs ofisų 4401 So. Mozart 
St., dabar yra perkėlęs po nu
meriu 4429 So. Fairfiėld avė. 
Prie J. Enėlierio prisidėjo adv. 
A: Palionis ir J. Valskis. Ofi
se padaromi įvairūs dokumen 
tad, perkami ir pardttodami 
namai ir farmos arba išmai
nomi.

DR. A. G. RAKAUSKAS
' GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2438 W. MARQUETTE ROAU
Nu« • — 11 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

( Ir 7 Iki • vai. vakare. 
Seredomis nuo • — II vai. ryto. 

Nfcdėllomls pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
♦ z

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2408 WEST 88 STREET 

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2859 So. Leavltt 8t. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
NedėlloJ pagal susitartai*

A. Enčerienė atidarė naujų 
valgomų daiktų krautuvę po 
numeriu 4401 S. Mozart St., 
kur parduoda, be įvairių a- 
merikoniškų produktų, ir lie
tuviškus valgius, kaip tai sal
dainius, lietuviškas dešras, 
lašinius ir palendvicas, par
vežtas iš Lietuvos.

Striukis.

BEDARBIŲ REIKALAI.

Bridgfeport. — šių savaite 
dėl Kalėdų švenčių Bedarbių 
Šelpimo Kolniteto susirinkimo 
nebus. Darbas šventėms yra 
užriktuotas ir yra vedamas. 
Sekantis susirinkimas įvyks

oheo Tel. Virginia (038
Rezidencijos: Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4148 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

S Iki 4 Ir < iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd.
Val.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. Se A. Brenza
Ofiso, Valandos:

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

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

Rėk. Tel. *idwky 5511

DR. R. C. GUFLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lt 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arbA 
Canal 1718

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Kdtvergals vakare

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tet Vlctory 8898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų. Vyrišku 
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 8101 So. Halsted St 
Kampas tl Street 

VALANDOS: 1—8 po plet. 7 3 vak 
Nedėliomis Ir šventadieniais 19-1)

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

gruodžio 30 d. šv. Jurgio 
Bedarbių šelpimo komiteto par. salėj 7:30 vai. vak. 

susirinkimai būna kas pirma- Kalėdų dienoje vaikeliams 
dienis, parapijos mokyklos duos pietus Nekalto PraSidė- 
kambaryje 7:30 vakare. Visi jimo Pailelės Šv. Dr-ja. 
reikalingi pašelpos turi kreip- Gruodžio 19 d. p-nia Bytau-
tis arba į susirinkimų, arba Į 
J. Encberio ofįšų, ... 4429 So.

tienė ėjo pasižiūrėti pietau
jančių vaikučių šv. Jurgio 
par. šakėj. Ji ten nėjo tuščia, 
o nunešė pilnų dėžę lietuviškų 
“Rūtos” saldainių. Tai buvo 
vaikams “sutprais”.

feap.

CHICAGOJE
— ■ , ; -,A

DIEVO APVAIZDOS BAR. 
ŽINELĖS.

Ofiso Tel. Vlctory 8887

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 pe 
plet. U ta r n. Ir Subat. Nuo 8-9 vok. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 876 4

RAČKUS
GYDYTOJA8,

CHIRURGAS ,

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chronfškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakarą. 
Nedėliomis Ir seredomis tik 

tškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural- 

. Erti c. n • i- , i lčiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle-bučernę 4501 So. r airiieldĮkos) po num. 2423 West Marąuette
-• Ti- 1-1__ . - i-i rlRd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet.avė., Kalėdoms turės didelį Tel Prospect. 1930
pasirinkimų įvairių daiktų ir senas ofisas toj pačioj vietoj: 4soi 

... . ’ . 1 . • So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
patenkins VISUS savo pirkėjus, iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 

-Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros-
X P-nai Baubkai, 1300 So.'pect 193°- Nedėiiomis tik pagal su- 

’ tartį.
49 Ct. Cicero, III., savo krau-___________  _____________
tuvėj be kitokių gėrybių ir ofisai:
gardžių “Rūtos” saldainiu. 4901 — 14 st- 29*4 washington

v 10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

X Antanas Stankus, turįs

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

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

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.

AKIŲ GYDYTOJAI: DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR, VAITUSH, OPT, Rezidencija 
4729 West 12 Pt 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomis 
Susitarus

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect 0610

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai,. kurie' turime ambulantė patar

navimą. ’ ■

Mūsą firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brarigiau-

šius ir Čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

j. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VfeDfejAl

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
ir 1742

“Draugo” kalendoriai 1931 
m. labai gražus. Jų galima 
gauti pas “Draugo” agentų 
p. Varakulį. Kiekvienas tu
rėtų ne vien savo namų sie
nas papuošti tuo kalendorių, 

, bet ir į Lietuvų saviškiams pa 
siųsti. Džiaugsis.

Savaitę atgal, P. Aleksan- 
i drai važiuojant namo vėlai 
vakare, ant Clark ir 18 gat- 

įvės, negrai atrėmė šautuvų, 
liepė rankas pakelti ir atėmė 
pinigus. Labai žmogų išgadi
no.

Lietuviai tuoj vietoj saugo
kitės. Pavojinga Vieta.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS/

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

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

Speclal© atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsilikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau, kaip kitur

4712 S. AHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. V. Išskiriant Ket.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Ž. 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

DENIISTAl

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare
Tel. Boulevard 7042

DRl yj?ELIS DR, CHARLES SEGAL
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltors State Bank skerea) 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

. Tel. Yarda 1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS’AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midivay 2880

Tel. Yards 1741
SKYRIUS

4447 So. Fafrfleld Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. boulevard 3201

Labai tapo sužeista p. Pa- 
pievienė. Gruod. 17 d. vaka
re važiavo į darbų. Lipant iš Į 
gaitvekario užveržiavo ant jos 
trokas ir vilko ilgų galų.’ Su
draskė drabužius, avalynę, 
veidų, kad net nepanaši buvo 
į žmogų. Trokas pabėgo, pa
likdamas jų ant gatvės, pas
kui važiavęs automobilius pa
ėmė ir nuvežė į ligonbutį. Da
bar randas namuose, 671 W. 
18 Str.

IK TURIT K4 PARDUO 
Tl AftfeA £4 pirk
ti PA8ISKĖLBKIT “DRAU 

į<B”.1 • . . . -X

OfisM ir Akinių birbtu v#
756 West 35th St.
Kampui Halsted St. 

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

taonb canal Ibis 
še
Saugokis holdupų, nes 

dabar yra labai pavojln 
ga; nežinai, kada jisai 
užpuls. Šaltis žiemos lai 
Re yra taipgi kaip koks 
holdupcrls ir pavojingas 
Jisai paguldo į lovą ir 1 
grabą.

T. A. D. vaistas grei
čiaus prašalins šalt) ir 
gripą.

Dabar yra nupigintas, 
reikalaukit savo aptleko 
se arba

3133 S. Halsted St., Chicago
TeL Coluruet 4479

T. A. D.

Rez. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
Val.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

*Ncdėllomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

Tel. Cicero 2982

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero, m.
Viršuj National Tea Store 

Valandos: 10 vaL ryto Iki 9 vai 
vakare. NeO. eusitanu

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8299

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

Ofiso ir Res. Boulevard 5918

DR. A, J. BERTASH
8464 SO. HAI^TED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki’ S po 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

- I

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewari 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STR
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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D R A U O A S

C H I C A G O J E DOVANOS KALĖDOMS. SPORTAS
IŠ SĄJUNGIE6IŲ SUSIRIN 

KIMO.

North Side. — A. L. R. K. 
Moterų Sųjungos 4 kuopa tu
rėjo savo priešinetinį susirin
kimų, gruodžio 9 d., par. sve
tainėje.

Perskaičius nutarimus, ir 
išklausius pranešimų, pasiro
dė, kad kuopa gana gražiai 
darbuojasi ne tik savo kuo
pos reikalams, bet ir kitur, 
kaip tai bažnyčios, labdarybės 
ir tautos naudai.

- Nutarta surengti “buneo 
-party” parap. naudai. Pramo- 
,.ga bus Vasario 1 d., 1931 m.,r
parapijos svetainėje. Visos na 
rėš pasižadėjo pasidarbuoti, 
kad vakaras gerai pavyktų, 
į Po daugelio svarbių nutari
mų, buvo rinkimas naujos vai 
dvbos, kurį paliko ta pati, bu-1 
tent pirm. N. Kregždienė, 
viee-pirm. — O. Salukiene, 
nutarimų rast. B. Maskola?.ie- 
rė, fin. rast. Pat. šniaukšta, 
ižd. M. Karečkienė. Visos na
rės labai patenkintos, kad pa-’ vviliko ta pati valdyba atei
nantiems metams, nes šiais 
metais labai gražiai ir sutar
tinai dirbo mūsų kuopai. Ti
kimasi, kad ir ateinančiais me ' * * ‘
tais nemažiau pasidarbuos.

" Kuopa turi suorganizavus 
ęavo chorų, kuris jau šįmet 
keletu kartų gana gražiai pa
sirodė gražiomis dainelėmis.

Marųuette Park. — R. An- 
dreliunas, nuo senai plačiai ži
nomas biznierius, Kalėdoms 
turį įvairių daiktų tinkamų 
dovanoms vyrams, moterims 
ir vaikams. P-nas Andreliu
nas savo krautuvę turi po nu
merio 9660 W. 63 St., tel. 
Hemlock 8380. Jisai savo krau 
tuvėj turi puikių žiedų, laik
rodžių, rekordų, pianų, rolių 
ir tt.

i P-nas Andreliunas priside
da prie visuomeninių darbų 
ir jis vertas paramos.

bus rengiama tam tikslui ne
paprasta “buneo party”.

X Altorių Puošimo draugi
ja nutarė ateinančiais metais 
mėnesinius susirinkimus turė
ti antrame mėnesio sekmadie
nyje.

X Šiandien Aušros Vartų 
mokyklos vaikai paleidžiami 
dvylikai dienų Kalėdų šven
tėms.

X Rytoj prieš šv. Kalėdų 
šventę vilija su pasninku.

X Šiandien misijonierkis
kun. A. Petrauskas iškėliau- ___________
ja į Bostonų, Mass., kur per’KUN> praNAS JURGAITIS
porų mėnesių darbuosis pas 
kun. Virmauskų.

VILNIAUS SEIMO PAMINĖ 

JIMAS.

LIGONINĖJ.

Daugumas žmonių teirauja
si, kur randasi kun. Pr. Jur
gaitis. Tad, šiuo pranešu, kad 
kun. Jurgaitis dabar gydosi 
ligoninėje. Jo adresas yra: 
Re v. Francis Jurgaitis, St.

Gruodžio 28 d., 8 vai. va
kare, Aušros Vartų parapijos
salėje Vilniui Vaduoti Sųjun-.T ,, . . _T., . 'Joseph Hospital, Aibuouerouegos skyrius rengia Vilniaus „ ,r .
Didžiojo-Seimo (1905 m.) pa
minėjimų. Kalbės to Seimo 
rinkimuose ir Seime dalyvavę 
veikėjai. Bus išpildyta graži 
programa. Įžanga veltui.

Visų Cliicagos kolonijų lie
tuviai, norintieji išgirsti įdo
mių žinių, kviečiami atva
žiuoti. i

Rap.

New Mexicos
Sophia Jurgaitė.

GAVO GRYBŲ.

KO LANDŽIOJA?

(Tųsa ant 4 pusi.)

08 C 811 581 s
B. Pečiulis 159
C. Kibelkis 151

Totais 744

179 141 
193 159 
765 856

PROVIDENCE
Buby 191 178
Mičionis 191 212
AVilbertas 155 172
Chesnausky 169 189
Laurence 186 159

Totais 892 910

179
155
108
161

ti ary dropped two gailies to 
North Side. J. Kisiel rolled 
481, F. Milkent rolled 482 for
bigh games of tbe series.

NORTH SIDE
J. Kisiel 180 186 115
Kaminskas 132 145 157
Nausėda 157 160 146
Draz 142 155 170
Manst. 126 147 119

Totais 737 793 707

GABY IND.
J. Pažėra 135 T67 149
J. Shakes 124
P. Pažėra 151 145 120
F. Milkent 159 143 180
A. Bukas 140 164 154
Sliirvinskas 140 167

Totais 709 759 770
NOTE: Any new ' concer-

ANTANAS ZEMECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

grupdžio 22 <1., 1:40 vai. ryto, 
1930 m., sulaukęs 21 m. am
žiaus, ginies liidiaiuųiolis, lud.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Bertlia po tėvais Beni- 
kaitė, tėvus, brolį Joną, bro
lienę Lillian, 4 seseris: Mari
jonų, Oną, josephine ir Vale
rijų; 2 švogerius: Ix>uis Denk- 
ler ir Antanų Laurinaitį; taip
gi uošvius Benikaičius, gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
1701 S. Peoria St. Laidotuvės 
įvyks penktadienį gruodžio 2fi 
d., 8:30 vai. ryto iš namų j 
Dievo Apveizdos parapijos ba
žnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Zemeckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

■ Nuliūdę liekame: Moteris, 
Tėvai, Brolis, Seserys, Uošviai

J ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus Co- Tel. Ganai 
3161.

t .Dabar visu smarkumu ruo
šiasi prie savo vakaro, kuris 
bus sausio 4 dienų. Bus atvai-

Town of Lake. — Po šia pa 
rapija pradėjo bastytis koks 
tai keliems ponaiųs tarnaujųs 
A. Z.

Tūlas laikas atgal jis dirbo
dintas gražus veikalas. “Ap-įprie sandariečių, bet, dėl žio-
kalbos ir Meilė”, dviejų veiks 
mų vaizdelis su dair. mis, ku
ri b, kaip matyt, bus gana 
gražiai atvaidintas. Be to> 
bus ir lietuviški šokiai. Mu
zikantai bus net iš Lietuvos 
pakviesti.
' Tad, kas myii p.-.- latyti 
gražų veikalų, ir srnrg:ai pa
sišokti, čia bus tinkamiausia 
proga.

Tat, matote, 
jungietės gali.
garbė prie jų priklausyti.

Eglelė

WEST SIDE ŽINIOS.

L- X Aušros- Vartų mokinių 
tėvų susirinkimas 21 sausio 
nžgyrė Mokyklos Fondų ir 
pasiryžo jį pripildyti mėne
siniais įnešimais bei auko

mis, vakarų parengimais ir 
kolektomis. Sausio 11 dienų

Vadžgirys (Raseinių apskr.) 
Vietos šaulių būrio valdybos 
pirmininkas Zaleckis ir būrio 
vadas Maldutis šiomis dieno

Antradienis, Gruod. 23, 193(1

mis suėmė Žvirblnukio bei ar
timuosiuos kaimuos bravarni- 
nkus su “fabriko direktore.” 
Dirbtųjų ir dar “fabriko” da
lis radę, atėmė, ir, sustatę pro
tokolų, įdavė policijai. Šiuo 
žygiu vietos gyventojai labai 
patenkinti, nes minėtas “bra- 
varas” buvo gan plačiai iš
vystus savo veikimų, ir nieks
nestengė tai susekti. R.’

Stulpinas, senai žinomas im- 
norteris lietuviškų prekių iš 
Lietuvos, pastaruoju laiku ga nin£ bowling send to 726 W. 
vo lietuviškų grybų. P-nas l^th ®t., K of L Bowling Lea- 
Stulpina* Kalėdoms turi lie- j ^Tie- 
tuviškų lašinių, palengvicų ir 
kitokių gėrybių.

VIEŠA PADĖKA.

JONAS BUKANTIS
Mirė gruodžio 22 d., 1930 m. 

3:45 vai. ryto 59 m. amžiaus. 
Kilo iš Raseinių ajmkr., Liolių 
parap. ir m. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Marijonų Petrošienę ir 
švogerį Vincentų Petrošių, a- 
nnkų Vincentų ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudcikio 
koplyčioj 4605 So. Hermitage 
avė. Laidotuvės įvyks seredoj, 
gruodžio 24 d., iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv- Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sefsuo, Švogeris ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Yards 1741.

GINTARINIAI DAIKTAI 
1$ LIETUVOS.

Kalėdų Šventėms iš Lietu
vos gavome naujausios ma
dos gintarinių išdirbinių — 
karolių, auskarų, rožančių, 
sagučių, cigarnyčių, rašomų
jų kotelių ir kitokių.

Kainos prieinamos.
Visi šie daiktai tinka Kalė

dų dovanoms. •
Minėtų daiktų turime dide

lį pasirinkimų. Tuoj kreipki
tės:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Are.

Chicago, UI.

plumo, sandariečiaii davė 
“kikų'”, tada vargšas, supy
kęs vaikščioja su žilabarzdžio 
gazieta ir Brooklyno fašisti
ne plepuška, kaipo pagiežai< 
sandariečiams.

Minėtas žmogus dabar tre
niruojasi kaipo ‘ ‘ raporte- 
ris”. Bet, kad įsitikinus, kiek 
jis sugabus, užtenka pažiūrė
ti jo visokių niekų “V.”. Po 

kų mūsų sų įto bėgioja, kaip katė su pus- 
Tikrai vinile, ir visiems rodo savo “ge

ni jališkus” straipsnius.
Beje, kaž kokiu tikslu jisai 

pradėjo lankytis pas ligonę 
M. Z. ant 4603 S. Honore St. 
Jisai tenai nieko negali pa
gelbėti tik trukdo ligonę.

Kas dėl teikimo pagelbos 
ligonei, rūpinasi tam tikri 
žmonės, o p. A. Z. ten reika
lingas tiek, kiek šuniui penkta 
koja.

Samaritoriė..

Raguviečių “buneo party” 
įvyko gruodžio 11 d. Žmoniųlt t) O 4-’ •*«
buvo pilna šv. Antano parapi
jos svetainėj. Netik ciceriečių 
atsilankė, bet ir svečių iš vi
sų Cliicagos kolonijų. Dovanų 
buvo labai gražių ir daug. 
Už pasisekimų šios pramogos 
Raguvos Varpų Fondo Komi
sija širdingai dėkoja gerb. 
kun. H. J. Vaičiūnui, už di
delį jo prielankumų. Taipgi 
ačiū visiems, kurie aukojo 
dovanas ir pardavinėjo tikie- 
tus iš anksto. Ačiū visiems, 
kurie pagelbėjo dirbti sve
tainėj. Žodžiu, ačiū visiems, 
kas kokiu būdu prisidėjo prie 
Šio vakaro. Nuo “buneo” 
pelno liko $121.50, atmokė
jus išlaidas 4.40. Prie progos 
prašome tų, kurie da nėra 
prisidėję, prisidėti prie Var
pų Fondo, nes trumpu laiku 
bus užbaigta aukos rinkti ir 
visa atskaita bei aukuotoji) 
pavardės tilps “Drauge”.

R, ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewriry & 

Radio)

Užlaikau visokių 
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
did. pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir 'muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEMLOCK 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios r uties 
ir patarnavimo, Sau
kit

GRLKN VAI.LEV 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauti
nių, sviesto ir sūrių

4144 80. PAULINA STREET 
TeL ęoulevard - 1889

Varpų Fondo Komisija,
M. Sriubas, rašt.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

M.ZIUS
Namų Statymo Kontraktoriu* 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
' Telefonas Hemlock 6534

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- Bepublic 5099
Mes pervežame daiktus ir ) 

kitus miestus.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Narni) Statymo 
Kontrakto riua

<656 So. Rockwell Street

Phone Republlc 494*

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
ifipoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

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

Ar Girdėjai
Kad pas STULPINĄ gali gauti iš Lietuvos 

Atvežtų Prekių.
BIRUTĖS geriausios rūšies saldainių, iš serbentų, agrastų, žemuogių 

ir kitokių vaisių ir uogų.
MTNAGŲ, strimelių, lašinių, dešnj ir palingvicų, geriausios rūšies. 
GINTARO, karolių, brasletų, špilkų, auskarų, cigarnyčių ir kitokių

naujausios mados gintaro gražių dalykėlių.
PALANGOS Trejų Devynerių, arbatos, medaus Ir grybų.

NORĖDAMI GAUTI LIETUVOS PREKIŲ VISADOS 
KREIPKITĖS PAS:

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.

GAGB PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

MES
Būdavo jam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmuriuam 
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

Kalėdy Dovanos
Turime tinkamų {vairių Kalėdoms 

dovanų vaikaėns ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimų ^peilių, dižių 
Ir tt. Užlaikom Hardware, painto, 
stiklų ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

Telefonas Iiafayette 4MP

Perkam Mortgečlus Ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmalnom ir lnSiurl-

nam visokį turtų.
Padarom davernastea ir Pirkfcno 
bei PardaV.mo NotariallSkus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBA.

-Pll Ihil A!CZ.<(4-

Telvf Republlo 4394

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiaustos.

2452 WEST 69th STREET

Telefonas -Canal 7119

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorins 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakaa 

1114 8o. LEAVITT ST. CHICAGO

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Vlctory 6122.
P. S. Kam\ per toli atvažiuoti į STULPINO krautuvę, 

reikalaukite savo grosernf.se, ir saldainiu krautuvėse.

. žINiy-žINElĖS
--- £--------

X J. Bičkus, turintis hard- 
ware biznį Brighton Parke,
4357 So. Maplewood avė., jau 
trečias metas kaip sėkmin
gai veda biznį. P-nas Bičkus 
patenkina savo kostomerius ir 
dabar Kalėdoms jis turi ‘ ‘ spė
riai” vaikams žaislų.

X P-ni S. Lauraitienė, ži-
...... . . . ateik pas tuaa Ir persitikrink, kadnonia dainininke, vykdama į paa mus rasite geriausios njfties au- Į 

ftv. Jurgių par. atlaidus, gruo-
džio 14 d., kur nors prie Hals- kajN ul ,ab»i kainų,
ted ir 33 Str., pametė brangi) BRIGHTON MOTOR SALES 
“pocketbook”. Jei kas rastų, INC-
atneškit “Draugan”. Gaus 
radybų.

Tel. Republlc 6449

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Maliavojame, Dekoruojame ir 
Popieruojame

5537 So. Nordlea Avė. Chicago

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

šapos Tslef. 
Hsmlock 1147

Namų Teist. 
Republlo MII

JUSĮĮ NAMAS
Mes galime jums namų pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, Išmainyti, 
į pataisyti, apmūryti, apdrausti (In- 
, sūrint i) etc.

JUOZAS K. EN CERIS 
Namų Expertas

T-l ni.vti k.— 4429 So- UalrflelU Avė. Laf. RM2..t? T— ! k.- 4401 8- Mosart St. Laf. 8M2

GRAHAM PAIGE
9S4S.00 V. O. B.

Ii Vataoraa, I, 
Telefonas Lafayette MM

$862 Archer Avenue

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate

2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

- Res. Grovehfll 1680

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas

2422
Kainos prieinamos

69th STREET
Kainos

WEST

Thomas Higgins
PLUMBERIS

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

1111 80. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 9414

CONTRACTORS

Reae estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
RAKANDAI PARDAVIMUI

Išvažiuoju ir turiu tuoj parduot 
savo gražius rakandus: Wilton kau
rai, 9 tūbų elektros radio ir viskas 
kas yra 4 kamb. su dideliais nuosto
liais. Viskas kaip nauja, Ateik tuoj:

3040 WMt 62nd Street
Grojlkliai ir Grands storidžy, reik 

tuoj parduot. Vletor Storago 4809- 
11 W. Lake 8t. atdara vak. ir ned.

Elektros skalbimo mašina. *20, 
geram stovy. 4825 N. Leavltt St. 1- 
mas. Ravenswood 1299. *

Žebenkšties odos kautas, kaip nau
jas, pigiai. Mra Hemmlng 3840 She- 
ffteld avė. Kreiptis 4-8 vai. vak.

Parsiduoda bizniavai na
mas su pagyvenimu ant ant
ro augščio. Del pilnų informa
cijų kreipkitės.

Mrs. C. KAREIVA 
807 Moen Avė.

Joliet, Hl. Rockdale 
Tel. 1443 — M.

grosernf.se



