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ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI RAGINA 
PASAULI GREIČIAU SIEKTI '

PASITVARKYMO
TIK TUO BŪDU BUS PASALINTAS 

EKONOMINIS SLĖGIMAS

Kubos Saloje Labai Neramu; Pramatoma 
Revoliucija

ŠVENTOJO TĖVO PAREI-j SUSKAIČIUOTOS MACHA- 
ŠKIMAI | DO DIENOS

V ATI K ANO MIESTAS, 
> gr. 25. — Einant senuoju pa

pročiu, vakar > — Kūčioje, 
Šventoji Tėvą Pijų XI svei
kino Šventoji Kardinolų Ko
legija, kurios priešaky' buvo 
kardinolas Granito Pignatelli 
di Belmonte, Kolegijos deka
nas ir Albano arkivyskupas.

\VASHINGT6N, gr. 25. — 
Kubos saloje ekonominė ir po
litinė padėtys tiek daug pa
blogėjo, kad prezidento Ma- 
chado prezidentavimo dienos, 
galima sakyti, jau suskaičiuo
tos.

"UH A U G A8"'
The most influential 
Lithnanian Daily in 
America.
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METAI-VOL. XV

Į kardinolo dekano1 sveikini 
mus ir linkėjimus atsakė Šven 
tasis Tėvas. Nuoširdžiai dėko
jo už tai visa . ir kalbėdamas 
palietė keletą svarbiausių' pa
saulio klausimų.

. Kalbėdamas, apie pasaulio 
taiką sakė, jog tikroji taika 
yra vien tik Kristaus taika.

Prisimindamas ekonomines 
suirutes, Šventasis Tėvas ra
gino pasauli Veikiau žengti 
pasitvarkyman krikščioniškais 
dėsniais. Tik tuo būdu bus 
galima visur panaikinti šian
die gyvuojantį ekonominį slė
gimą, nuo ko kenčia milionai 
darbininkų ir jų šeimynos.

Kenčia ne vieni darbininkai, 
sakė Šventasis Tėvas, bet 
daug ir turtingesniųjų žmonių. 
Reikalinga visoms žmonių 
kliasėms sueiti vienybėn ir ben 
drai dirbti savo ir kitų gero
vei.

Sakė, artimoj ateity pas
kelbs specialį raštą (encikli
ką) apie moterystę. Tame ra
šte bus paliestas ir italų ka
ralaitės Giovannos susituoki
mas su Bulgarijos karalium 
Borisu. į i

Smerkė Romoje tarp kata
likų vedamą protestantų pro
pagandą.

Šventasis Tėvas pagaliau 
sakė mato ,daug grąsin ančių 
debesių apregy. Bet tiki, kad 
tie debesys išnyks pirmnegjie 
galės sukelti kokių nelaimių.

Antgalo paskatino pasaulį 
melstis už Rusiją, Kiniją ir 
Meksiką.

Anot apturimų žinių, 
saloje revoliucija neišvengti- 
na. Būtų vienas gražiųjų daly
kų, kad prezidentas Machado 
pasitrauktų iš užimamos vie
tos. Tada būtų išvengta krau
jo1 praliejimo.

NAUJI 'STIEBAI DIRIŽABLIAMS BOLŠEVIKAI KALĖDOMIS 
MINI REVOLIUCIJOS 

SUKAKTUVES

RYGA, gr. 24. — Rusijos 
sovietų valdžia uždraudė gy-

LIETUVOJE CHICAGOJE

ELGETA PIKTADARYS SUIMTA BANKŲ PLĖŠI
KAI

Bijūnai, Joniškio vai. Lap- 
ventojams minėti Kalėdas. Ka kričio 17 d., vidury dienos, į
dangi žmonės prie to uždrau- šio kaitrio ūkininko Petraičio
dimo nenori prisitaikinti, tad namus atėjo su tarba žmogus. Atrasta 85,000 ,dolerių vertės
bolševikai išsprendė Kalėdų 'Buvo panašus į elgetą. Na- bonų, kurie huvo pagrobti a-
dienoje minėti 1905 metų revo muose buvo lt) m. mergaitė ir

Policija suėmė 
plėšikus ir dvi

tris bankų 
moteriški.

liucijos sukaktuves. Tais me- 9 m. berniukas- Tėvai buvo iš- kos.
tais Rusijoj išžudyta tūstan- važiavę į turgų. Vaikams pra- 
čiai žydų ir caro valdininkų, neštis kad tėvelių nėra namie, 

elgeta išsitraukė iš tarbos kaž-Sovietų valdžios agentai į- 
mokina vaikus žiūrėti, ar jų 
tėvai mini krikščioniškas šven 
tęs. Ir jei taip, tuojaus apie 
tai pranešti valdžiai. Už tai 
tėvus laukia bausmė.

kokio skystinto ir pylė vaikant 
į akis. Vaikai smarkiai apipli
kintais veidais ir akimis, nu
bėgo pas kaimyną, ir tą pačią 
dieną buvo nuvežti į ligoninę.

ną dieną iš AVenona, III., kan

Suimti išpažino, kad jie api 
plėšę ir kitas bankas.

Gal bus surasta daugiau jų 
gaujos narių.

NEPAVYKO SVAIGALŲ 
ŠMUGELIAVIMAS

INDIONAI NUŽUDĖ 21 
ŽMOGŲ

SAO PAULO, Brazilija, gr. 
24. — Apturėta žinių, kad in- 
dionai puolė Cardozo miestelį. 
Išžudė 21 baltųjų žmonių ir 
pagrobė 3 vaikus.

Pasiųsta kariuomenė, kuriai 
ims kelias dienas pasiekti tas 
apylinkes.

Iš GYVENTOJŲ ATIMAMI 
GINKLAI

LONDONAS, gr. 24. — Iš 
Ispanijos praneša, tenai val
džia paskelbė parėdymą gy
ventojams, kurie turi bent ko
kių ginklų, tuojau tai atiduoti 
valdžiai.

Kaip žinoma, Ispanijoj kon 
stitucija suspenduota, valsty
bę valdo kariškoji valdžia.

PIKTADARYBĖS IŠ PRO
HIBICIJOS

LONDONAS, gr. 24. — Šio 
miesto policijos komisionie- 
rius Sir Hugh Turnbull grv- 
žo aplankęs Amerikos J. Vals 
tybes ir Kanadą. Jis pareiš
kia, kad Amerikoje piktada
rybes iškėlė organizuotos gau
jos, gi tos gaujos iškilo iš pro 
hibicijos. • ,

J AMERIKĄ SKRISIĄ 
SAUSIO 16

Elgeta piktadarys pabėgo iri 
^Sovietų valdžia daugiau dar dabar ieškomas, 

buojasi kovoti krikščionybę,
Arti New Carlisle, Ind., nu-

, . krito ir sulūžo orlaivis ir kąr-Vatkai 2 metus negalėsią , » , ,
negu gyventojus aprūpinti rei inoi<yki<)s lankyti. “M. L ”«tU ŽUV° lakuna8 Roesch- 

, kalinguoju maistu. Dešimtys
1 milionų žmonių alksta. ! TŪKSTANČIAI PRAŠO

RAUDONIEJI NUKANKINO

Dr. A. Lee Wilkes iš Los Angeles, vai., pagamino j 
dirižabliams prikabinti stiebų modelį. Dirižablis turėtų'

Liet. Kat. Moterų Draugi- 
KATALIKŲ KUNIGĄ |jos centro valdyba įteikė Res

publikos prezidentui prašymą 
SHANGIIAI, Kinija, gr. 24. gu 3^95 parašais, prašydama

Pasirodė, kad orlaiviu bu
vo vežami svaigalai.

Nelaimė įvyko ' orlaiviui įs- 
kridus į didelę sniego vėtrą.

ŽUVO LIETUVIS

būt prikabintas abiem' galais prie stiebų, ir vėjui pučiant,— Gauta žinių, kaip komunis- grąįįnti §viet. ministerijos ne 
galėtų suktis aplinkui, nepasiliuosuojant nei nuo vieno!tų plėšikų gaujos nukankino teising-ai nutrauktą Kauno
etinhn <» 4iz o i n rli tm* o m o e Ine tnnrlnlic i 1 1 • • i 1 i-i 1 1stiebo. Čia atvaizduojamas tas modelis.

MONAKO VALSTYBĖLĖ- 
JE NEPASITENKINIMAI

MONTE KARLO, gr. 24.-
Aną dieną Monako valdovas 
kunigaikštis Liudvikas gryžo 
iš užsienio ir atrado priešais 
save sukilusius savo gyvento
jus. Gyventojai sukilo, nes vai 

i dovas daug laiko praleidžia 
užsieniuose ir nesirūpina vals 
tybėlės reikalais.

i Valdovo parėdymu tuojaus 
sumobilizuota 100 vyrų ka
riuomenė ir vos nepaskelbta 
karo padėtis. Pasitenkinta: pa
galiau keliolikos valdovo prie
šų areštavimu.

BASEL, Šveicarija, gr. 24. 
— Paskelbta, kad milžiniškas 
vokiečių orlaivis (ėroplanas) 
DO—X į Ameriką per Atlan 
tiką skrisiąs sausio 16 d.

Šiandie šis orlaivis yra Lis- 
bonos uoste, kur baigiamas 
taisyti vienas sulūžęs spar
nas.

800 ŽUVĘ UGNEKALNIO 
LAVOJE

BATAVIA, Java, gr. 25.— 
Merapi ugnekalnię lavoje ir 
nuo nuodingųjų dujų žuvo a- 
pie 800 žmonių. Virš 24,000 
žmonių neturi pastogės ir sa
vo mantos.

pagrobtą kinietį katalikų ku- ■ Moterų Kultūros seminarijai
nigą M. Ho, Hupeb provinci
joj.

Į Kun. Ho nuo komiuiistų.pa?...pobūdžio' seminarija pasižy- 
91 si^ėpė lapkrity. Bet paskiau mėjoJ gražiu, katalikišku Lie- 

W v ~ 3is gryžo I savo misijos stotį tuvos duktenj. auklėjimu. Joje
Valdžia išsprendė įsnaujo sus pasįimti bažnytinių rūbų ir mokslas labai aukštai pastaty- 
kai(‘!"?h bedarblUa dvidesim- kihj daįktų. jam gryžus jis fag norį . kfišk

fr" T' ,SuimUs ir baisUi nuPlaktas" moterims dalykų (namų ūkio
>ra ir įcago. j pai-QkėjUs, buvo nutemptas pamokos), kas pagerintų mo-

Bedarbių, surašymas bus tolokai nuo misijos ir jam,' a- terš ir šeimos būtį ir tuo pa- 
pradėtas sausio 15 d. Tam tik kys, išplikintos negesintomis čiu būtų prisidėta prie ben- 
slui bus panaudoti tie patys kalkėmis. Po to užnerta ant dro krašto kultūros pakėlimo.

1ŠNAUJO SUSKAIČIUOS 
.r^a&RBIUS

pašelgg, Pažymėtina, kad ši 
vienintelė Lietuvoje tikybiško

Ant Illinois Central gele
žinkelio ties 87 gat. ir Balti- 
more avė. elektrinis traukinis 
suvažinėjo Charles Nausėdą, 
37 m., 8745 Houston avė.

SUDEGĖ 17 ORLAIVIŲ;

Gaisras palietė Pabvaukee 
orlaivių stotį, už 20 mylių į 
šiaurvakarus nuo Cbicago.. 
Sudegė 17 orlaivių.

surašyto jai, kurie praeito ba-j kaklo virvė ir laipsniškai pa-į
landžio mėnesiu darbavosi. I sniauktas. Pagaliau kaip bu-

Sakomo, tas naujas bedar
bių cenzas yra reikalingas pre 
zidentui. Jis norįs patirti skir 
tumus tarp buvusio balandžio 

11 ir sausio, 1931 m.

I vęs užkastas žemėje.

MARYKNOLL MISIONIE
RIŲ PAŽANGA KINIJOJ

“M. L.”

PADĖTAS KERTINIS AK
MUO TAUTOS MUZIEJUI

KITAS KARAS PASAULI 
PANARDYTŲ BARBA-

RIZMAN

T. SĄJUNGAI IR TAIKAI 
PAVOJUS

GENEVA, gr. 24. — Eu- 
An- ropos valstybės vis aiškiau irLONDONAS, gr. 24. 

glijos užsienių sekretorius H e 1 vaizdžiau ima skirstytis į
nderson pareiškė, kad Ameri
kos J. Valstybės su Britanija 
turi sudaryti vieną stiprų 
frontą taikos palaikymui pa
sauly. Nes, anot jo, kitas ka
ras pasaulį panardyta) liarba- 
rizman. Tas reiškia, kad būtų 
sugriauta. civilizacija. Tatai 
taikos palaikymui turi būt dir 
bama visomis priemonėmis.

VIENNA NOR! NUSIGINK
LAVIMO KONFE

RENCIJOS

PARYŽIUS, gr. 24. — Iš
keltas sumanymas būsimąją 
nusiginklavimo konferenciją 
turėti kur kitur, bet ne Švei
carijoj. Tuojaus atsiliepė Au
strija, kuri konferencijai siū
lo savo sostinę Vienną. Šiame 
mieste yra pakaktinai vietos 
suvažiuojantiems atstovams.

Lapkričio 23 d. dabartinio 
Karo muziejaus (sodely padė- 

Ma-1 tas kertinis Tautos muziejaus 
akmuo. Akmenį ,pašventino

Chicago užima ketvirtąją 
vietą

Einant federalinio cenzo i 
biuro žiniomis, Cbicago mies
tas gyventojų skaičiumi uži
ma ketvirtąją vietą pasauly. 
Daugiau gyventojų už Chica* 
gą turi Londonas, New Yor- 
kas ir Berlynas. .

PINGNAM, Kinija, 
ryknoll (Amerikos) misionie 
rių apaštalinėj prefektūroj kan. Tumas ir kalbą pasakė 
Wuchowe pradėjus 1927 me- Respublikos prezidentas. Iškil
tais katalikų skaičius padidė- mėse dalyvavo dar ministeriai, 
jo ligi 1,000. Tais metais šioj Vytauto Didžiojo komitetas ir

sau priešingi dali arba bloku. J

dvi Prpf storoj ėmė darbuotis sa- kit. 
komi misionieriai. Jie rado

Taip juk Europa buvo pasi
skirsčius pirm pasaulio karo. 

Šis pastarasis Europos val-
StVbių skirstimasis yra pavo
jingas T. Sąjungai ir taikai.

Valstybės ienktiniauja dėl 
pirmenybės Europoje. Tas le- 
nktiniavimas ateity patrauks 
jas ginkluotan susirėmimam

DAUGIAU NAŠLIŲ 
MOTERŲ

NEW YORK, gr. 24. — 
Viena apdraudos bendrovė 
susekė, kad Amerikos J. Val
stybėse yra dukart daugiau 
moterų našlių, negu vyrų na
šlių. 1 ' . JI,]

Sudegė garadžius, 2340 W. 
Division gat Sunaikinta 30 
automobilių.

? J

Suimtas penktasis plktadarte
Del dviejų -’ vaikų žuvimo

gaisre policija suėmė penktą
piktadarį. Tai Louis Footlifc.
Visi penki bus kaltinami žnuį-“M T”1 1M- L- gžudystėje.

vos 100 katalikų.
Wuchow prefektūros plotai j

labai nukentėjo nuo civilinio 1

KEISTAS NAUJAGIMIS

Šančiuose ligoninėj viena
karo. Praeitais metais buvo Šančių moteris pagimdė ne
mažiau Krikštų, bet katalikų normalų kūdikį. Vaiko viršu- 
skaičins padidėjo apie 20 nuo- tinė lūpa ir nosis susieina bu-

Pasmaugta mergina
Namuose, 624 -York pi., viel 

nam pagyvenime rasta pąs*1 
maugtai Miss Mary JudkinjkJ

-!• • • 'VII._ JL

šimčių.

TRIS NUBAUDĖ MIRTI

RYGA, gr. 24. — Iš Mas
kvos praneša, kad Taškente 
bolševikai miriop nubaudė tris 
rusų dvasininkus už pinigų 
taupymą.

12 ŽMONIŲ NUŽUDYTA 
INDIJOJ

RAN300N, Burma, gr. 25. 
— Dviejuose Burmos distrik- 
tuose gyventojai sukilo prieš 
mokesčių rinkimą. Policija nu
žudė 12 riaušininkų.

rnoj taip jog valgydinti jis 
jokiu būdu negalima ir jam 
dėl to gresia mirtis. “M. L.”

PROHIBICIJA NEPAVY
KUSI — HOPKINS

HANOVER, N. H., gr. 24. 
— Dartmouth kolegijos pre
zidentas E. M. Hopkins, kurs 
visas laikas prohibicijos padė
tį tyrė ir tylėjo, pagaliau pra
bilo pareikšdamas, kad pro- 
hibieija nepavykusi ir reika
linga ją panaikinti.

SKAITYKITE LR PLATTN-
KITĘ “DRAUGĄ’

Policija išklausinėjimui 
laikė J’ack Antrim, 29 m.

SALVADORE SUKILIMAI

GUATEMALA City, gr. 25. 
— Anot žinių, Salvadore pra
sideda sukilimai. Vienoj vietoj 
I Milicija nužudė 30 sukilėlių. J

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.88 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 frankų 19. 3*1 

m Vokietijos 100 markių 23.8$

9.98^
13.9$
13.9$
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“DRAUGAS”
Iiclna kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 86 00, Pu- 
sei Metų — 18.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam 
tikslui pašto šenklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 ik) 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai seKančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: 'One Year — 86.00. Si* iUv-uu 

— 88.50, Three Months — 82.00, One Month — 75< 
Burope — One Year — 87.00, Six Months — *4 
Copy — .03c.

AdvertUing in "DRAUGAS” brings best resulu
Advertlsing rates on application.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

vieniai susistiprinę, (teprivalo tuo pasiten
kinti. Ir jiems reikia organizuotis, kad sėk
mingiau kovoti su bepliiitančiais žmonijoj blo 
guniais. Kas šiandien nežino, kad tik organi
zuotame kūne yra pajėga. Del to ir reikia or
ganizuotis i visuomenines organizacijas, nes 
jos daug gero gali padaryti. Šiandien, kaip 
ne vienas popiežius yra pastebėjęs, yra bū
tinas reikalas įtraukti į apaštalavimo darbų 
pasauliečius, kurie, dirbdami Bažnyčios nu
rodymų prisilaikydami, padės viskų atnau
jinti Kristuje, kad kitos Kalėdos dvasiniu 
atžvilgiu būtų turtingesnės, kad pasaulis ar
čiau prisiartintų prie taikos ir ramybės, kad 
doriniai žmonija sustiprėtų, kad blaiviau ir 
rimčiau į gyvenimų žiūrėtų.

Pasauliečių apaštalavimo darbas yra va
dinamai katalikiškųjų akcija, kuri pas mus

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.-

LAIŠKAS SEPTYNIOLIK 

TAS.

(Tąsa).

Nors Stellenboscbo Univer
sitetas savo garsu neprilygs
ta Oxfordui, tačiau jo vaid
muo afrikansų tarpe yra vi

ltai analoginis. Universitetas
su pusantro tūkstančio stu
dentų visiškai dominuoja ma
žų, lamų miestelį. Puls mies
telis yra tarsi priedas prie 
Universiteto, kuriam priklau
so daug didelių ir mažų tro-

lietuvius ypatingai yra apleista. Mes norėtu- 'besiu, visuomet jaukiu ir švie- 
me, kad nuo šių Kalėdų mūsų gyvenime pra
sidėtų lyg ir nauja era, daug gyvesnė, našes
nė, skaistesnė. Taigi stiprinkimės Kristaus 
dvasioje, stiprinkime savo pajėgas!

D IENOS KLAUSIMAI
stiprinkimės.

1930 METAIS POLITINĖS ATMAINOS 
VALSTYBĖSE.

Kalėdos praėjo, kaip ir nebuvusios. Grei
tai apsidžiaugėme dovanomis (kas jų gavo
me), sveikinimais ir. vaišėmis. “Kalėdos, 
“Kalėdos, Kalėdos — po Kalėdų: tos pačios 
bėdos” — tų pačių pasakų kartojame. Dau
geliui Kalėdos,, kaip liberalų spauda rašo, 
tik sezoninė žiemos šventė. Tokios dvasios 
žmonėms Kalėdų šventės, ištikro, nieko nau
jo neduoda, o nuostolių padaro.

Ir dėl to, kada į šios brangios Kalėdų £ , * 
šventės prasmę pradedama žiūrėti daugiau 
materialinėmis akimis, negu dvasinėmis, ka
da vis daugiau ieškoma medžiaginės gerovės, 
negu susistiprinirao savo sielose, už tat ir 
mūsų tautos ir bendrai visos žmonijos gyvė
jimas neina: tinkama vaga, neina prie tai
kos, prie ramybės.

Tik pasidairykime .po. spaudu, paStelgki- 
me į gyvenimų, o nesunku bus pastebėti, kad 
žmonių dorovės smukimas, girtavimas, porno
grafija, žmogžudystės, saužudystės, plėšimai 
ir kitokios blogybės Vis laibiau surakina žmo
nijos kūnų. Mato tai spauda, mato moksli
ninkai ir politikai, daug apie ta? kalbama 
ir rašoma, bet tuo visus reikalas ir baigiamu 
<Sera yra kalbėti, gera rašyti, bet kada žo
džiai neina kartu su gyvu ir praktišku dar
bu, pasaulis neis geryn.

Kam Kalėdų šventės buvo dvasinio su- 
rikaupimo šventėmig, kas klūpodamas prie 
Betlėjftus stuineiės ir, žiūrėdamas į užgimusį 

Kristų, pajuto Jo gyvybę, suprato Jo dievys
tę, kas Jį pasitiko su tinkamu sielos ir širdies 
tyrumu, tas šiandien jaučiasi laimingas; tas 
praktiškai Kalėdas praleido; tas susistiprino 
dvasioje; žodžiu — jis save pataisė, atsigai
vino įr drugiai guli prisiskaityti prie tų, kurie 
realiai pasaulį gerina.

Č * Bet ir šios kilnios dvasios žmonės, pa-
ĮMIIĮ. UI .1 — ■asaI

SI, MIŠIŲ AUKA.
PIRMOJI DALIS.
Kon. Jnosas Jnsevi&ius.-

(Tąsa).
Ir mūsų laikais misionoriui ramia 

gausių malonių S v. Mišiose. Kunigai ran- 
4a uolumo. Seserys randa paguodos. 
Krikščioniška šeima randa stiprybės pa
kęsti vienas kito ydas. Taigi, jei šv. Mi
šias yra tokios galingos ir gausios, nau
dokimės jomis.

Z. Patinkime fiv. Mišių Auką.

Mes katalikaį pradėjome klausyti Av. 
Mišių dar būdami maži. Daugumas mūsų 
niekė nesupratome, kai pradėjome daly
vauti šv, Mišiose. Tokiu būdu klausydami

>1930 metai Amerikos Jungtinių Valsty
bių politikoje bus pažymėtini metai. Šiais 
metais įvyko dideli ir svarbūs politiniai 
perversmai. Šie perversmai turės didelės įta
kos ir ateinančiais 1932 metais, kada bus 
renkamas naujas prezidentas.

1930 metais skaitosi demokratų partijai 
laimėjimo metai, Republikonų partija neteko 
savo galybės kongrese.

Pradėjus 1918 metais republikonų parti
ja kongrese turėjo įgijusi didelę atstovų di
džiumų ir ligi praeito rudens pasiliko galin
ga. Praėjusiais lapkričio rinkiniais tų repu
blikonų galingumų sutriuškino demokratai. 
Demokratai visiškai nelaimėjo, bet štai že
mesniuose kongreso rūmuose republikonų di
džiumų jie sumažino ligi vieno atstovo.

Busimojo 72-ojo kongreso atstovų susta
tys bus toksai: , , . c- i,,. . i

Senate arba aukštetųiiuose rūmuose: 47 
republikonų i, lemokratai, 1 ūkininkų •— 
darbo ir viena rietą kol-kas tuščia:.

Žemesniuose

šių, apsuptų, erdvių parkų 
ir gėlynų. Universitetas jau 
nebe visai jaunas, tad turi 
rimtų mokslo jėgų ir gerai į- 
rengtų laboratorijų i*. kitų 
mokslo įstaigų. Pretorijus 
Universitete viskas dėstoma 
beveik lygiai abiem valsty
binėm kalbom: afrikansų ir 
anglų. Witwatersrando ir 
Kapštato universitetuose be
veik viskas tik afrikaniškai. 
Stellenboscbo Universitetas 
lai afrikansų mokslo, tautiš
kumo ir kalvinizmo stipriau
sias centras, iš kurio plaukia 
dvasinė jėga i ve a 1 
tį

ovo.jan-
afrikansų organizmų. Jau 

nimas čia dirbą ramybėje ir

215 demokratų, 
na vieta tuščia.

rūmuose; 218 republikonų,| Maloniame
1 .ūkininkų

i

pasakos, gintarai, sintetinės 
civilizacijos problema, kalbos 
archaiškumas ir savystovu 
mas, lietuviškas misticizmas, 
na, ir jos gamta: ežerai, gi
rios ir upeliai, trumpai ir ne- 
nobodžiai nupasakoti ir links
mesniais posakiais pumaigin- 
ti sudaro labai masinančių 
lemų ir iššaukia nesulaikomų 
entuziazmų bei palankumų 
Lietuvos kraštui ir tautai. 

Gerosios vilties iškyšulys.

Dvi savaitės Kapstote pra
ėjo /kaip nebuvusios. Vizitai 
pas įvairius valdžios ir mok-1 • ' • i - - . T-l • »
slo žmones, aplankymas uni-i'i,-,

mis ir gerais keliais pasie
kiamomis apylinkėmis, kaip 
Kapštatas. Jo plačiose apylin
kėse padariau keletu didesnių 
ir mažesnių ekskursijų auto- 
mobiliura, suvažinėjęs 697 
kliu. Bet, žinoma, dar ne vis
ką pamačiau. Ir kai reikia 
šiandien visa tai aprašyti, tai 
nežinau nuo ko pradėti ir 
kaip užbaigti, nes Kapštato 
panoramų labirintas nepap
rastai didelis, per savo įvairu 
nl) — net klaidinantis. Jei pa 
norėčiau viską tinkamai pa 
minėti, tektų rašyti ne visai 
ploną, atskirų knygelę. O no
riu apsiribn?" t«if keliais pus
lapiais, todėl teks paminėti 
• ik pačius svarbiausius reiš
kinius ir tai tik stambiais 
bruožais.

Ačiū keistam pajūrio kon- i 
i tūlų užlaužynuli, patį KapštaI •

Stenio Vincent, redaktorius 
ir oponentas J. A, Valstybių 
okupacijos, nacionalio Haiti 
respuublikos susirinkimo iš
rinktas prezidentu.

versitetų,, muziejų ir , toiiesto į0 centrjl jūra, tiksliau tariant 
žvmesnybių atėmė nemaža stalo įlanka (Tabie Bay), ap 

laiko. Bet vis dėlto sutaupiau SUpa ne iš pietų, bet iš šiau-

tvarkoje, mokinasi ir auklė
jasi toli nuo didelių miestų 
trukšmo ir nuo kosmopolitiš
kos, bespalvės įtakos.

Prakalbos apie Lietuvų į- 
vyko didžiajame Universiteto 
amfiteatre. Prof. Serton tuo-> . • p 1 ■ ' -
jau aprūpino mane reikalin
gais žemėlapiais. Salėn prisi
rinko daug studentų ir pro
fesorių iš įvairių fakultetų.

įjo ir miesto platesnėms apy
linkėms apžiūrėti, nes jos ža- 
ivėtinai gražios, nepaprastai 
Įvairios. Tokias gražybes ga
lima rasti tiktai vietose, kur 
aukšti, statūs kalnai, kur ne 
kur papuošti giriomis ir daug 
gausiau gėlėmis, staigiai nu
sileidžia į mėlynas jūras, įsi- 

spraudžiusias aštriais vin
giais ir įlankomis į kalnų tar
peklius, amžinai ošiančias ir

rėš pusės, ko jiaprastas lan
kytojas dažniausia nesitiki 
čia pamatyti. O Į pietus nuo 
Kapštato tęsiasi vis siaurėda- 
mas labai kalnuotas žemės lie 
žuvis, apie 50 kilometrų ilgu
mo. Jis vadinasi Kapo arba 
Iškyšulio pusiasalis, kurio pla 
luinas prie Kapštato dažniau
sia siekia apie 10 klm., o pie
tuose visiškai susiaurėja ir 
pasibaigia aštriu galu, kurs

putojančias baltomis savo ske į vadinamas visame pasauly ži- 
teronūs, skelbiančias nepa- nomu vardu: Gerosios Vilties

susitink?. trupučiukų į rytus 
nuo šio pusiasalio, būtent: Ne
tikroje Įlankoje arba Falše 
Bay, kuri plauia rytinę Gero 
rosios Viltiem Tš’yšrV.o. pa
kriaušę. šitoje nedidelėje Į- 
lankoje susitinka dviejų okea
nų srovės: prie pačio Iškyšu
lio įlankon Atlantai atsiunčia 
šaltų sųvo srovę, kurios tem
peratūra dažnai esti apie 10 
C. (56 1'), o šiaurinėje ir ry
tinėje įlankos daly vyrauja 
Indijos okeano šiltesnė srovė 
— apie 17 C (62 F.), Tad 
Kapštato gyventojai turi ge
rų pasirinkimų: kai labai kar-

darbo ir vie-lgtuden{
amfiteatre, 

ir profesorių

liaujamų karų kietai 
uolai ir gigantui kontinentui.! 
Pajūrio uolos tai nusileidžia 
žemyn Jr sudaro slėnius mies
tams ir miesteliams įsikibti,

i . O X . ” ’ * *
prie kalnų šlaitų jaukiai pri- 
sigužti, tai vėl drųsiai, karin- 

iškelia aštrias, apdulėju- 
savo viršūnes, ir atstato 
kietas krutinės galin-

gai
siast
savo

pajuno!išky§uiyg> kurio pati viršūnė, i šta —jie važiuoja maudytis į 
visai arti vandens, turi apie Į Atlantą, o jei šalčiau — tai į 
210 metrų (800 pėdų) aukštu-! Indijos vandenynų, dažniau-

tarp
manjgoins dviejų okeanų audroms

uisidarė kaip ir įprasta, jau-[ir verpetams. Majestotinga,

nio ir praminta garsaus por- 
Įugąlų nųvigatoriaus ir atra
dėjo Vasco da Gama vardu. 
Jo vįršunėje stūkso senasai. 
nebevartojamas šviturys, nes 
jis per aukštai buvo įtaisytas, 
todėl dažnai miglos apsupa
mas. Naujas šviturys įrengtas 
apie tris kartus žemiau, bai
sioje, sunkiai prienamoje pa
kriaušėje ir sviedžia j du o- 
keanu vieno milijono žvakių

šia į Muizenbergų.

" ‘(Bus daugiau) čri/i 'i, K

Šiandieniniam gi 71 kongrese, kurs kovo J<į atmosfera, tad daugiau bu-j kilnu ir gražu tokiame kovo- 
4 d. bus uždarytas, atstovų sustotas toksai: įvo jumoro ir ūpo kalbėti: jau-! jaučiame pajūry, kur žemės

Senate: 56 republikonai, 39 demokratai, ičiaus tarsi tarp gerai pažjs-: elementai susiduria su nenu- 
1 ūkininkų —4 darbo. iltinių savųjų studentų. ilstančia jūrų stichija, nuolat[šviesų. Jam tenka nepapras-

Žemesniuose rūmuose: 263 repubfikcnai, i Iš šios ir iš kitų prakalbų1 skelbiančia grausiumgų ofen- ta gerbė kartu šviesti dviem 
164 demokratai, 1 ūkininkų — darbo ir 7 (darųu išvadų, kad galimų ir syvų žmogaus sodybai — sau-1 okeanam, nes Kapo pusiasalis
vietos tuščios. , visai svetimų publikų sūdo

Demokratų partijos pažanga dar ir tuo-iln*7iti kai kuriais Lietuvos gy
mi yra svarbi, kad kuomet demokratų skai-; veilin’° reiškiniais: dainos, Iv gali pasigirti taip. įvairio- 
čius didėja, sausųjų skaičius ima mažėti. De- rrTrrrrr- 
mokratų atstovų didžiuma yra nusistatę 
prieš neįvykdomųjų probibicijų. “Sausieji” 
fanatikai ieško priemonių sulaikyti kįlančių'
“slapiųjų” bangų. Nežinia, ar jiems tas sek
sis.

ateina į bažnyčią, bet užmiršta pasiauko
ti Dievui.

Jiems labai nubundu Imžnyčioje. Jie 
nori tik ten eiti į bažnyčią, kur pamal
dos trumpiausios. Jie dažnai užmiršta 
atsinešti maldaknyges su savimi. Pasivė
linu ateiti, o išeiti tai vėl greičiausiai sku
bina.

Bet jei šv. Mišios yra didžiausiu au
ka, kurioje pats Dievas dalyvauja; jei šv. 
Mišios gali atnešti didžiausios naudos 
klausytojams, tai kiekvienas krikščionis 
turi pažinti šv. Mišių aukų ir tinkamai 
joje. dalyvauti.

Per Paskutinę Vakarienę Viešpats 
Jėzus, įsteigdamas šv. Mišių aukų, ėmė 
duonų, laimino, laužė, davė savo moki
niams ir tarė: “Imkite ir valgykite, tai

šv. Mišių, dužnai mažai arba jokios nau- I yra mano Kūnas”. Paėmęs kielikų, Jis
dos negauname. Kiekvienoje nitfsų baž
nyčioje yra žmonių, kurie tenai būna tik 
kūnu. Jų dvasia labai teli nuo šv. Mišių 
aukos. Jie mažai mušto apie Dievų visa 
•ąvaitę, o sekmadienį, kad ir Dievo aki
vaizdoje, dar mažiau mušto apie Jį. Jio

jiems, sakydatai p pat dėkojo ir davi 
mas: “Gerkite iš to visi 
no Naujo Įstatymo Kr tujas, kuris būs 
išlietas už daugelį nuodėmėms atleisti.” 
Toliau Jis pridėjo: “Tai darykite mano 
atminimui.” Šiais žodžiais Kristus įsta

ma tai yra ma

sumai.
Retai kuris miestas pasau-

skaitomas riba tarp Atlanto 
ir Indijos okeanų; Nors skir
tingų temperatūrų vandenys

Tuoturpu demokratų partija po praeitų 
rinkimų laimėjimo nuolat eina stipryn. 1928 
metais ši partija pralošė, ačių nepaprastai! 
fanatikų veikimui. Vargiai ji praloš 1932 me- j tracija patėviškei atsineša į darbininkus, y 
tais. Į pač nedarbo metu.

Šios politinės atmainos turėjo įvykti, nes 
republikonų partija nusistatė griežtai vy

kinti neįvykidomų probibicijų ir jos adminis-

Mėnulis nevisuomet vieno
kiai nutolęs nuo žemės. Tas 
nuotolis svyruoja nuo 357 
tūkstančių iki 407 tūkst. kilo
metrų. Tačiau bendrai sako
ma, kad mėnulis nuo ženw« v 
ra už 384,400 kiiometrų.

Bet kų tai reiškia tas skai
čius l Kad tai suprastume, 
palyginkim tų nuotolį su len
gviau mums apčiuopiamais 
didžiais. Jei žmogus eitų kas
dien po 30 kilometrų, tai į 
mėnulį tektų eiti 35 metus. 

Traukinys, važiuodamas po 
60 km. Į valandų pasiektų 
menulį per 266 dienas. Orlai
vis, lėkdamas po 200 klm. į 
valandų, nulėktų į mėnulį per 

Į 80 dienų. Visgi toloka!

tė šv. Mišių aukų ir paliepė apaštalams 
ir Jų įpėdiniams laikyti šv. Mišias. Įvai
rios maldos ir apeigos buvo pačių apaš
talų ir jų įpėdinių pridėtos.

Bet atminkime, kad pats Krislus 
vartojo tam tikrų maldų ir apeigų. Jau 

mazgojo apaštalams kojas, perspėjo 
juos. Jis kalbėjo už juos iškilminga mai
lių ii, užgiedojęs garbės giesmę pabai
gė šv. Mišias.

Panašiai Apaštalai ir jų įpėdiniui prie 
tikros aukos pridėjo įvairių apeigų. Tri- 
deuto mieste visos Bažnyčios vyskupai nu 
tarė laikytis tų apeigų, nes jos sukelia 
žmoguje kilnių jausmų. Del to kiekvieno 

. žmogaus yra šventa priedermė gerai pa
žinti tų maldų ir apeigų reikšmę*.

ANTROJI DALIS.

Šv. Mišių Apeigos.

Hv. Mišiose galima atskirti pen' :os 
dalys; 1 įžanga, II aukojimus; III kano
nas; IV konsekracija; V komunija ir ūž
ia pa. Taigi mes kad ir trumpai svars
tysime atskirtai kiekvienų š'.ų dalių.

I. Įžanga.

Pirmoji šv. Mišių dalis vadinasi įžan
ga, nes ji priruošia kunigų ir žmones 
prie šventų paslapčių. Pats kunigas prieš 
šv. Mišias meldžiasi. Jis kalba brevijorių 
— kunigo poterius. Atlieka meditacijų ir 
kalba tani tikras maldas prieš Šv. Mi
šias. Toliau jis plauju rankas. Tn> prisi
mena jam, jog ne tik kūnas turi būti šva
rus, bet taip pat ir siela turi būti laisva 
nuo įvairių nuodėmės purvų. Apsivilkda 
mas bažnytiniais rūbais, jis meldžiasi, kad 
Viešpats aprėdytų ir papuoštų dorybėmis 
«/o sielų. Paguliau paėmęs kielikų į savo 
raukus, lydymas tarnaičių, Jis eina prie 
altoriaus. Žmonės rodydami Dievo tarnu 
pagarbų, sustoja.

1. Iv. Mišių Pradžia.
Kunigas padėjęs kielikų viduryje ant 

altoriaus, atidengia mišiolą, grįžta atgal 
prie altoriaus laiptų ir pradeda šv. Mi
šias kryžiaus ženklu: “Vardan Dievo Tė
vo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. A-
tnen, 91

Nuo pirmųjų amžių krikščionys pra

dėdavo visus savo darbus kryžiaus ženk
lu. Kurdami ugnį, pradedami valgyti, ei
dami gulti ir besikeldami iš ryto daryda
vo kryžiaus ženklų. Geri katalikai ir da
bar daro tų pat. Ir ne be reikalo. Kry
žiaus ženklas primena mums keliuose žo
džiuose mūsų sutvėrimų, atpirkimų ir pa 
šventimų. Del to ir kunigas pradedant šv. 
Mišias rodo žmonėms ir sau, kad ne save 
vardu ir galia laikys šv. Mišias, bet 
Svenč. Trejybės vardu ir galia.

Toliau kunigas kalba 42 psalmę, ku
ri prasideda tais žodžiais: “Kisiu prie 
Dievo altoriaus.” Jau praslinko tūkstan
čiai metų, kai ši psalmė buvo kalbama. 
Tenai yra išreikštus žydų tautos noras 
grįžti iš Babelionijos nelaisvės į savo tė
vynės miestų, Jeruzalę. Pranašas apgai
lestauja, kad Jis yra apsuptas priešų ir 
bijosi grįžti į tėvynę. Kų pagonys dary 
davo žydų tautai, tų Kristaus mokslo 
priešai daro Jo Bažnyčiai. Del to šios 
psalmės maldų mums tinka.

(Bus daugiau)
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VYTAUTO DIENĄ CHICAGOJE ATSIMINUS bnlicnės, Čepulienė?, Spiekie- 
nės, Rimienės, Račkauskienės, 
Visockie.nės, Malinauskienės, 
Budvidienės, Rimkienės, Nc- 
vcrauskienės, P. Kalntkicnės, 

' Kailiukaitienės, Gricienės,

Naujų Metų sutikimas. Sykiu su Šv. Vardo drangi- 
Federncijos vietinis skyrius ja eina bernaičių ^Angelo Sr.r- 

rangia Naujų Metų sutikimų go draugija. Jie jug busimieji
Šv, Petro ir Povilo parapijos Šv. Vardo draugijos nariai, 
svetainėje. į Bernaičiai eis “in corpore”

Tai žada būti gražus pasi-' prie šv. Komunijos ir turės
Veiverienės, Raudonienės, At- žmonėjmas. Susirinkusieji pa- bendrus pusryčius su šv. Vor- 
kočienės, Bagdonienės, Kisie-” 
lienės, Ad. Misevičienės, Dau- 
girdienės, Škėmienės. Vasi
liauskienės, Grigienės, 
nienės.

M isiu-l

lydės praeitin senelį, vardu do draugijos nariais. 
1930 metas, kuris nors neper-J (Tąsa aut 4- pusi.)

daugiausiai gerumų buvo da-,: -..............................
ves Rockfordo lietuviams,
bet vienok jų šiek tiek davė; GYDUOLĖ, KURI 
ir sutiks Naujų 1931 Metų, VISAD GELBSTI 
kuris eina su gerais pasiža- Tos “New and Improved Gold 

dėjimais. Tik kad jis ištesėtų. Medai Haarlem Oil Capsules ,

c, i - žinomos kaip gyduolė inkstų,Sutiktuvių vakaro renge- . f. *7_,..; kepenų ir pūsles bedose, yra ma
jai duos progos pas.linksmin- lonios ir lengvos imti> Jos 

ti, pasistiprinti ir 12:00 vai., gydymo galios, kuri išpopulerL 

bažnyčion padėkoti savo jas nuo 1696 metų. Išvy-,

Spalių 26 d. Vytauto Didžiojo 500 m. mirties sukaktuvių paminėjimas Chicagoje buvo istorinis Įvykis, kurį negreit 
užmiršime. Šiame atvaizde matome keletu Vytauto Komiteto narių ir kalbėtojų, nusifotografavusių kartu su gubernato
rium Ashland Auditorijoj. Žiūrint iš kairės į dešinę, matome: adv. J. Borden, p. David Shanahan, teisėjas J. Sbarbara, 
J. E. Gubernatorius Louis Emmerson, p. L. Šimutis, Vyt. Kom. pirm., p. S. Komaiko, p. J. Elias, Antroje eilėje stovi: 
pirmieji du gubernatoriaus palydovai, p. B. Jakaitis, p. V. Duoba, p. J. Mickeliūnas ir p. A.. Bacevičius.

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS ŠEIMYNOJE, LIETUVIAI AMERIKOJE
Jurgienė labai skubėjo. Juk 

štai artinas Kūčių vakaras, o 
čia dar daug kas neužbaigta. 
Gatvėje švenčių bildesys, bet

I

tai jos netrukdo. Tik kartais 
nuo karto ji pažvelgia į kie
mų kur Jonukas žaidė sniege 
su savo jaunais draugais. Bet 
ten viskas buvo ramu; vaiku
čiai gražiai žaidė statydami 
iš sniego diedukų.

Sutemo. Jurgių name buvo

kam jam reikėjo rašytis į ka
riuomenę!

Pastebėjus, kad Jonukas pa 
sitraukė riešutų lėkštę, moti
na pakilo nuo stalo atnešti 
spaustuvų riešutams. Sugrįžus 
atsisėdo ir mėgino valgyti. 
Užsimezgė kalba apie Kūčių 
papročius, bet greit ji buvo 
nutraukta barškinimu į duris.

— Tur būt atvežė daiktus 
kuriuos palikau. Eik, motin,

ROCKFORD, UL
Gražios dovanos.

Nors Rockforde darbai men 
! kai eina, bet rockford iečiai 
lietuviai katalikai nepamirš
ta: savo bažnyčios ir jų puo
šia vis naujais dalykais.

matė reikalų ir jį aprūpina. 
Labai gera, kad lietuviai ka
talikai įžiūri savo bažnyčios 
reikalus ir juos noriai aprū
pina. Tokiai dvasiai pasilai
kant, viskas turės eiti gerai.• r • •

Šios gražios dovanos teko 
bažnyčiai dėka E. Kėliotienės, 
K. Malinauskienės ir O. G ri

_ . . . ... pažiūrėk, tarė bevalgydamassviesn, sdta, jauku. Viename .
nikę Jurgis.kambaryje buvo maža eglai

tė, apsagyta žiburiais, papuo- Motina atsidūsėjusi pasikė-
šalais. Ant stalo buvo viskas *r nu^° P™' durų. Ptavė- 
parųošta Kūčioms: plotkelės, rus duris, ji pamatė apie dvi- 
sutrintos aguonos, pyragai, dešimt keturių metų jaunikai

tį itį, kareivio drabužiais apsirė-silkės, kisielio bliudelis ir 
ti gardumynai. Matyti buvo, 
kad Jurgienė kažin ko lau
kė. Štai prasiveria durys ir 
įeina, apie keturiasdešimtis 
metų, vyras, šeimininkas —

džiusį;-rankoje belaikąs vienų 
didelį pundelį.

— Petreli mano! — sušuko 
Jurgienė.

Jurgis taip-gi pašoko ir
Jurgis. Padavęs keletu pun- nubėgo patikti seniai laukto
dėlių motinai pasakė:

— Aš ne viską parnešiau. 
Kitus daiktus palikau krau
tuvėje ir prašiau kad atsiųstų.

—Gerai, gerai!—tarė Jur
gienė linksmai. — Jau viskas 
pagaminta ir sudėta ant sta
lo. Eikime valgytų.

Tėvai ir Jonukas priėjo 
prie stalo. Jonukas buvo gra 
iždai apsirengęs, nusiprausęs, 

susišukavęs, kati viskas 
ant jo net žiba. Jo akys buvo 
įsmeigtos į gardumynus. Tė
vas balsiai atkalbėjo trumpų 
maldelę ir visi susėdo valgy
tų. Jurgienė, kaž kodėl apsi
ašarojo, ir vyras tų pastebėjo.

— Kas gi tau, mamytė! Ko 
gi dabar ašarojif — užklaus} 
rūpestingai.

— Kur gi vyresnysis sūne
lis? — ištarė pro ašaras. Gal 
jis kur bado ir šalčio kenčia? 
Jau trys metai kadp ntio jo

sūnaus. Jonukas pralenkė tė
velį, ^pasisveikino su broliu ir 
paėmęs pundelį, plėšė, norėda
mas matyti kas jųme yra. Mo
tina ilgai negalėjo atsidžiaug
ti savo sūnumi, nepaleizdu- 
ma jo iš rankų.

— Tėveliai prakalbėjo Pet- 
•f

nei Žodelio nesulaukėme. Ir

štai sekmadienyje, prieš galevičienės pasidarbavimui 
pirmąsias Mišias klebonas pa
šventino dvi puikias, naujas 
albas ir gražius altorių užtie- 
simus. Tai gražios Kalėdų do
vanos geraširdžių asmenų.: A. Raudonienės, E. Gilius, P6- 
Niekas jų neragina, niekas vilienės, Mikletonienės, T. 
jiems nesiskundė. Jie patys

ir duosnumui šių asmenų: Va
latkienės, Grubelienės, Norei- 
kienės, Vileišienės, Jonėnie- 
nės, Krikščiūno, Pieterienės,

Labdaringoji Sąjunga.
Sekm., gruodžio 21 d. turė

jo savo susirinkimų Labd. 
Sų-gos vietinė kuopa. Narių 
atsilankė neperdaugiausiai. 
Apsvarstę savo paprastus rei
kalus, nariai išsirinko naujų j
valdybų, don įėjo Pr. Budvi-j 
das, pirm., V. Misliunas, vice 

i pirm., Jok. Jezukevičius, se-' 
Įkret., J. Zubinas, iždin., L. 
'Trepkus, iždo glob. Atstovais 
jį Federac. skyrių išrinkti Št. 
Kasputis ir L. Trepkus.

Labdaringoji kuopa nėra 
* . ... ! j turtinga nei nariais,- nei pini-j 
:gaiš, bet šelpimo darbų dirba 
! gražiai. Nekurtuos . suvargu- 
’sius šelpia nuolatos, nekurie- 
nis teikia pašalpos svarbiame 
reikale.

Rėmėjos.
Gruodžio 19 ir 20 d. jos tu

rėjo mieste išpardavimų var
totų daiktų. “Biznis” ėjo ne- 
perpuikiausiai, nes prieškalė
diniame laike visi žmonės už
imti “chrismų” pirkimais. 
Į dėvėtus nelabai kimba. Be 
to, -šaltas oras ir sniegas su
laikė namieje “farmerius”, 
kurie nelabai mėgsta sportau 
ti, todėl ir perka vartotus dra 
bužius.

Bet vienok negalima per
daug skųstis nepasisekimu: 
kelios dešimtys doleriai įplau
kė. Tai neblogas kąsnis “blo
gais laikais.”
Geraširdis biznierius V. Gru 

bei savo troku pagalbėjo 
daiktus nuvežti krauluvėn ir 
vėl parvežti likusius.

Judamieji paveiksiai.
Šeštadienio ir sekmadienio 

vakarais, gruodžio 27 ir 28 d.

suėjus
Dievui už praėjusių metų ma
lones ir pasiprašyti Jo, palai
minimo ateinantiems metams.

Tuomi baigsis sutiktuvių 
programas.

Šv. Vardo Dr-jos Iškilmė.
Po Naujų Metu tų sekma

dienį, sausio 4 d., šv. Vardo 
draugija turės savo metines 
iškilmes. Visi senieji nariai 

ir kandidatai priims bendrai 
“in corpore” šv. Komunijų. 
Bus priimti naujieji nariai. 
Po to svetainėje turės bend
rus pusryčius ir po jų savo 
susirinkimų. Išsirinks naujų 
valdybų ir nusistatys veikimo
programų.

kitę iš kūno nuodus. Suvikrin* 
kitę kuna. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’*; 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL
c apsui.es

Buy g lovos with whot 

it savęs
Nerei k mokėti SOe. už 

dantų m ostį. Llsterlne To- 
oth Paate gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $2.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks < 
nenori ? JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. _O 

to visi nekenCla. Išgarga- 
liuodami su Llsterlne, išva
lysime burną ir užpusime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.> . ,

LISTERINE
probm;

=ė= srr

ra.-. — Džiaugi uosiu galėjęs 
sugrįžti Kalėdoms. Rytoj visi 
tykiu eisime į bažnyčią ir 
padėkosime Kūdikėliui Jėzui, 
kad mus vėl sujungė. Šias 
Kalėdas galim linksmai pra
leisti. Aš jau užbaigsiu savo 
tarnystę ir pasiliksiu su j ūmi 
ant visados 1

Ramybė ir džiaugsmas Vieš
patavo Jurgių name šiais me
tais Kalėdų metu.

Petras Grušeckis, M. I. O.,

Grigienės, Šukšterienės, Navic 7.39 Val. bus rodomi p. J. Mi
kų, Balčyčių, Keliotienės, Ma jjaug judomieji paveikslai iš 
linauskienės, Sarakienės, Alek jjeįUVOs gyvenimo per pe-į 
synienės, Riverienės, Vis»ė-|reį^ vasarų ir iš Vytauto iš- 
kienės, Kulvinskienės, Pan-' kilniilJ chicagoje. 
kauskienės, Čiapienės, Digrie-į Ponas Milius mano nufoto- 
nės, Daugirdienės, Grigalcvi- grafuoti visus, kurie sekma- 
č.ienės, Deltuvienės, Kalatkie- (įįenį gruodžio 28 d. atsilan- 
nės, P. Lapinskienės, K. La- kyg &v Petro ir Povilo baž- 
pinskienės, D. Ivanauskienės, nyfdon į pamaldas ir vėliau 
Pilipaitienės, Getautienės, \ i- juos parodys judomuose pa- 
sockienės, A. Misevičienės, S. veiksluose. Taigi ne tik Ame- 
Y arakojienės, • Norknitienes, rikos lietuviai galės matyti 
Patapavičienės, Pažėrų, Bud- Lietuvos lietuvius bet šie pas- 
vidų, A. Ivanauskienės, Gir- tarieji galės pasigrotžėti Ame- 
nienės, Vasiliauskienės, Lzu- rikos lietuviais.

ABIEM PCSfcM 
AflTKFS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus. 
50c. už B — |i „j 10 

Sempelis — ioc.

PKOBAK CORPORATION
cm n»«t avmuc YOtK

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE QUININE

Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikai, naikina
pleiskanas, stiprina platokus. 
Jūsų aptlekoj arba rąžyk: Pi
naud, Dept.- M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy-

Relieve Coughs, Colds, 

Headache, Rheumatism 

and AU Aches and Paine

with

Ali drngsiati—35e and S5e |ara and tnbea. 
Children’a Muaterole (miidcr fonai35c. 

Better than a Mustard Ptaster

Feena-miiit

The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

TUBBY

El
■ ■ } S

. ' , : .y-Šfc. . .--J . .

apsui.es
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LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE
ROCKFORD, ILL.

(T$sa nuo 3 pusi) 
Vakaro programas.

WEST SIDE ŽINIOS. Į Vajaus vakaras įvyks 1 d. 
kovo, 1931 m.

Mūsą skyriaus ltemėjos Ka-

Šv. Vardo draugija turės tų 
pačią, dieną, vakare. 7:00 vai.

X Aušros Vartų bažnyčio
je šiandien J. ir M. Dobra- ledų šventėse turėtų pasimels- 
valskių šeimyna savo įnirusių- ti už P. Valaičiutę, kuri daug 
jų giminių, tėvų ypač Bonifa- yra pasidarbavusi ir aukojus, 

labai gražų programų. Pasi- co įr Onos ir Petro Laukai- kad jai Dievas greičiau sugrų-
rodys ant scenos labai įdomus tv.į0 atminimui aukojo iškil- žintį sveikatų. Jau kelinta sa- 
“Guminai Batai”, “Nuo au- mingas šv. Mišias. jvaitė, kaip negalėjo dalvvau-
siea- lig ausies , taip pat ko- Ryt Kazimieras Kulbis, ti su mumis.
kis ten nepaprastas blaivi- Aušros Vartų parapijos ko-! —»
ninkas ir kitoki dalykai. Bus initeto narys, su Julijona Dau 1 Sv. Rožančiaus draugijos
kas pamatyti ir pasiklausyti. gaVavičiute per šv. Mišias 9 metinis vakaras įvyks 15 d.

Iš tikrųjų maiga.- piogra- vaj priims Šv. Moterystės Sa-i^tovo, 1931 m. Ruoš “bunco 
mats. Beje, žada būti ir daine- ^ramentų. Vestuvių puota party.

VARGŠŲ GLOBA j
>. r

VAIKUČIŲ GLOBA. šės, pieno), Dambrauskas — 
bučeris (bulvių bušelį ir mė
sos), p. Norkienė (vynuogių 
košės), p. Paplauskas (duo
nos bušelį ir piragaičių), p. 
K. Knasiak — svetimtautis; 
pieno išvežiotojas (18 dėžučių1 
miltų — Oatsj). Daug yra pa
rapijom) pasižadėjusių pietus

1
Bridgeport. — Jau keturios 

savaitės kai Šv. Jurgio par. 
valgydinama beturčiai moky
klos vaikučiai. Per mėnesį pa
valgydinta 1050 vaikų. Gerb. 
klebonas M. L. Krušas susirin 
kime pareiškė savo nuomonę,
kad neapleis vaikučių iki tol, i iškelti' didesnėse šventėse.

Kukorius.

«DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

lių. Ko daugiau bereikia?
Nelaimingas Įvykis.

Sekrnad. rytų, gruodžio 21 je prįe Kazimiero Kara- 
d., Margaret Lukošienė, parė- iaį£į0 altoriaus randasi Sese- 
jus iš Bažnyčios, rado negyvų, Kazimieriečių žaliame eg- 
susaudytų savo vyrų, Juozų jejių bei pušelių darželyje gra- 
Lukošių. Išrodo iš nekuriu ap Kūdikėlio Jė-
linkybių, kad pats nusišovė, zaus prakartėje vaizdas. Mii- 
bet nekurios aplinkybės kelia mažučiai nebegali juomi at- 
abejonių, ar kas kitas nepada- sįgereti ir bažnyčion su mo
lė tos žmogžudystės. A. a. J uo tinomis atėję tuojau eina 
zas buvo blaivus ir doras vy- prie Kūdikėlio Jėzaus. '
ras. Su, moterimi gyveno suti- j ____________
kime. Tiesa jo nervai sako- RĖMĖJŲ PASIUNKSMINI- 
mų buvo smarkiai suirę. Ga j MAS
Įėjo įvykti laikinas pamiši- • ________

bus p. Meldažio svetainėje.
1 X Aušros Vartų bažnyčio-

Taškytė.

A. KAMINSKAS PONIOS 
OŽELIS KONCERTE.

mas. Taip randa daktarai.
Raporteris.

DETROIT, MGH.

| Town of Lake. — šv. Kazi- 
Iniiero Akademijos Rėmėjų 1 
(skyrius visu smarkumu ren
giasi prie pasilinksminimo va- 
karo, kuris įvyks 27 d. gruo- 

Įdžio, J. Ežerskio salėj, 4600 
So. Paulina st.

Į Rėmėjos visus nuoširdžiai

Koncertas.
Detroito lietuviai visados

‘prijaučia kiekvienam svar- , . v. t 
, . v kviečia atsilankyti. Visus uz-besmam veikimui. Nėra abe- v.

, , . v , . tikrina, kad čia smagiai laikajones, kad ir sis koncertas, . , ..praleis. Muzika bus brolių 
Metrikų. įžanga nebrangi.

Kurie turite pirkę serijas, 
vienas tų vakarų bus laimin
gas.

Alma.

kuris rengiamas muz. J. Jan
kaus naudai, nepaliks užmirš-. 
tas. Muz. Jankus yra sitnpa- Į 
tingas, turi didelės įtakos į 
lietuvius. Be pasiputimo, be iš 
didumo, atsidavęs muzikai—, 
menui. Todėl L. Vyčių 102 
kp. savo mokytojui pasiryžo 
padėti ir visų koncerto dar- ■ 
bų vykinti. ,

Choras išpildys keletu nau
jų dainų, taipgi vyčiai suvai
dins komedijų “Daina be ga
lo’*. Tai juokų veikalėlis.
Taipgi Šv. Jurgio parap. įžy
mus choro solistas p. J. Va ■ 
liukas, tenoras, p-lė S. Buk 
Saite, sopranas, suvaidins o- 
peretę “Adomas ir Jieva”.

Programa bus įvairi. Atsi- j " ' ' ' —
laukusieji pilnai pasitenkins, nepamirškite dienos. Ateikit 

Koncertas įvyks gruod. 28 lygiai 7:30 vai. vak. Rengi-

“BUNCO PARTY

North Side. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
skyriaus “buiico
vvks 14 d. sausio,

party ” 
1931

Nekartų lietuviai klausė 
malonaus balso p. Oželis, va
karuose ir per radio, ir visa
dos buvo patenkinti. Taigi 
draugių kviečiama p. A. Ože
lis duoda savo pirmųjį kon
certų sausio 14 d., 1931, Lie
tuvių Auditorijoje. Visi kvie
čiami įsigyti tikietus, kurių 
galima gauti pas veikėjus vi
sose kolonijose.

Koncerte dalyvaus ir teno
ras Kaminskas, su naujomis 
dainomis. Be jo da bus p. Cha- 
pas, p-lė Jovaišintė, E. ir E. 
Masavičiutės viena smuikinin
kė, kita pianistė, p. Levickas 
su accordian, Vaidylų choras 
ir kiti.

Po koncerto ta pat vakarų 
įvyks ir šokiai prie geros or
kestras.

Red Cherris.

kol darbai nepradės geriau ei
ti. Dikčiai gelbsti kum J. Šau- 
linskas ir kun. A. Martinkus, 
prie to da prisideda parapijo- 
nai, patarnavimu ir valgiais.

Pietūs.
Gailestingos širdies p. p. 

Kaliedai, užlaikę -mėsos krau
tuvę ir duonos kepyklą, atve
žė prikrovę traką tiek, kad 
valgio užteko keturių dienų 
pietums. Penktų dienų su ga
tavais, šiltais, namie paga
mintais, pietumis atvažiavo 
ir pati p. Kaliedienė, kuri pa 
ti patarnavo. Žada ir toliau 
nepamiršti .beturčių vaikelių.

Aukos.
Per dvi savaiti aukojo val

giais pp. Aleksai (maišų mil
tų — 140 sv.; jie užlaiko duo
nos kepyklų 33 PI. ir Morgan 
St.), p. Naujokienė (miltų, ka 
vos, makaronų, žirnių, drus
kos), p. Dobravalskis (mėsos, 
kavos, kiaušinių, ir pieno), p. 
Lenor — žydas (vynuogių ko-

THE ROMAN HEALTH 
INSTITUTE

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

162 N. STATE STREET
Roora 1513 

Tel. Central 0729
„ Patarnauja lietuvaitė nursė. 
Reikale einame prie ligonio j na
mus.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
. (John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm, 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

o 1

parap. svet.
Kas supranta seserų nuo

pelnus, ka jos padaro moky- 
damos ir auklėdamos mūsų 

, vaikus, visi prašomi atsilan
kyti ir paremti kilnų darbų.

IŠ VYČIŲ DARBUOTES.

Brighton Parfc. — Lietuvos 
Vyčių 36 kuopa laikė prieš- 
metinį susirinkimų gruodžio 
18 d., McKinley Pk. Field 
House.

Sus-mų atidarė pirm. Lau
čienė, kun. A. Valančius su-

į kalbėjo maldų už, seserę a. a. 
m’’,S. Mačiulienę, kuri numirė

d.. Lietuvių svet., 4:30 po pie
tų.

Kviečiami visi kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti
Judamieji iš Letuvos paveik

slai.
Gruod. 19 d. p. A. P. Kleiva 

rodė kų tik atveštus iš Lietu
vos judamus paveikslus. Pa
veikslai, nors nėra taip gerai 
sutvarkyti, bet ži.igeidūs pa- 
inatyti. P. Kleivai linkėtina 
pasisekimo.

> ' Mat.

mo komisijoj yra T. Mikolai- bėjais 
tienė, V. Petrošienė, M. Šnei
derienė, Gulbinienė, G«rdžiu- 
nienė.

Kurios atsilankys, neapsi- 
gaus.

Sųjungietė.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyjo 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLOG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. koMuose—nuo 3 iki 
Subatomls nuo 9 iki 9 '

52 East 107th Street 
Kampas Mlchlgan Avenue

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

CICERO,ŠL

Pagerbtuvee.
A. L. R. K. Moterų Sąjun

ga gruodžio 27 d. rengia puo
tą, kad pagerbus naują ir se
nąją valdybas. Puota įvyks 
ponų Petrošių namuose, 1615 
South 50 Court.

Visos 2 kuopos sąjungietės 
kviečiamos dalyvauti. Jjėšos 
paskirtos iš kuopos iždo.

Tad-gi sesutės, sąjungietės,

Pirm. A. Nansida 
1024 Ceater St 
TėL , Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonais 
2390 So. Oakley Avė.

Hd. Kun. F. Kudirka 
3334 So. Oakley Ava.

AOITATOaiAI.-
Lot K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ava.
V. Duoba

2328 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. SUte St.

tų dieną po pietų.
Valdybon išrinkta dv. vadu 

kun. A. Valančius, pirm. —
J. Masunas, vice-pirm. — K. 
Šeputis ir A. Kupris, rast. — 
pasiliko ta pati E. Stankailė, 
fin. rašt. pasiliko ta pati B. 
Lindžaitė, ižd. išrinktas tas 
pats K. Earuinskis, iždo glo-

B. Juškevičius ir B.
Venskaitė, Dramos rezisore
K. Laučienė, pagelbėti B. Ar- 
moška. Kiti valdybos nariai 
bus išrinkti, ar pakviesti, k.

a. korespondentai, pasilinks
minimo komisija, , sporto di
rektorius ir t, t.

Išrinkti daibininkai šo
kiams, kurie įvyks sausio 4 
d., Meldažio svet.

Gruodžio 21 d. kuopa “ii 
corpore” ėjo prie šv. Komu

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. 
27. Kaina .....................*. ^................................................... 20c.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina.................................................... lOo.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusk 71. Kaina .................... ».*.............................  20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusk 46. Kaina .... 20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Velkamose, 
į Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis genaris.
’ 84 Pusk Kaina ............................................................. . 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veiki* 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusk 100. Kaina . 40c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusk 23. 
Kaina ............... . ......................... ........................................10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se, dalyse. Parašė Kun. 
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusk 56. 1919. 
Kaina ........................................................................................................ 30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusk 64. Parašė Gėlėlė. Kaina.................................. 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusk 63. Chicago 1920. 
Kaina ................................................................................ .  50c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusk 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusk 47. (Del šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek- 
sis. Kaina ....................................................................... .  . 25c.

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas, Tilžėje 
1920. Kaina ............................... ................................... ... 50c.

Kame Išganymas. Lihretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta aitspausta Tilžėje. Pusi. 37.
Ęaina ..........-..................................................................... .. ................20c.

į - Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
i 7-mos ypatos. Parašė Pr. Ą-tis. Pusk 28. Kaina......... 15e.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ................ .................................. 15e.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 
I komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stamu- 
į lis, Kaunas, 19,22, Pusk 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 Vėiks- 
; mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Verte Pr. Kviet

6 ’ kauskas. Kaunas, pusk 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c. 
į Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.

Kaina .......................................................................... *10c.
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusk 16

Kaina .............................................................................. 10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Ka-ina............... 15c.
į Motinos širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė
! 48 pusk Kaina ........................................................  50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas BuickTias, 3 veiks

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusk 59. Kaina ...................................... 15c.

i Nebuvo Vietos Užeigojė. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusk 48.
Kainai.......................................................................... . . 15&

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c. 
Paklydėlio Kelias. Ketįurių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina.................15c.
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Keturių atidengimų 

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas. 
Kaina ...................*.............................................. ..........  20c.

nijos ,gi vakare dalyvavo 
vaidinime “Tūkstantis ir vie
nas Margumynai”.

Padaryta kolekta dvasiniam 
bukietui (šv. Mišioms) už a.a.
S. Mačiulienę, mūsų dva
sios vado kun. Valančiaus se
serę.

Išrinkta knygų peržiūrėji
mo komisija: A. Kupris, Jur
gelionis, Ališauskaitė.

Red Cherris.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 ;

SPECIALISTAS į
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas '

tikrą specialistą, ne pas kolų nepa- Tel. Pullman 5950-Namų Puti. 6877 
tyreli. Tikras Bpeciallstas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums kon- 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaniinavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks- Į 
mlngumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl. j 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- ' 
siškas bakteriologi&kas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- |

Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn *067

F. W. CHERNAOCKAS
ADVOKATAS

™ SSSTS 160 N»- b* Šalie St. E,n. 1431
vumas sugryš urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reOmatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią. Jsi- 
kerėjusią, chroniškų, ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit 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 plot. Vakarais nuo 5 iki 7
, Nedėliotais nuo 19- ryto iki 1 

po piet

CHICAGO, ILL 
Nuo 9:30 iki B vai. vak. 

Local Office: 1900 8. UNION AVĖ. 
Tel Rooeevelt 3716 

Tai. nuo g iki P vai. vak. 
(įtekinant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St, Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0331 Vai. 3-t

Vkkirata
>141 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0S63
7-8 vai vak. apart ranedtilo ir 

PdtayMea

7 “DRAUGAS” PUB. CO.
23M South Oakley Avenue Chicago, III. 

 JOea
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Penktadienis, Gruod. 26, 1930
DRAUGAS

GRABORIAL UKRAIMECIŲ PROTESTAS PRIEŠ LENKIJĄ, D A K T A R A
Telefonas Yarda 11M

STANLEY P, MAŽEIKA
S. M. SKUBĄS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

umruvis grabokius 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tat Roosevelt 7582

f»nu automobilius visokiems m4- 
Kala* prieinama.

3X19 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS G KABUKIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau 
da. Reikale meldJHu atsišaukti, <
mano darbu busite užganėdinti.

Tei. Roosevelt 2516 arba 2614
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, IU.

Tel. Cicero 5927

J. LULEVIČIUS 
Grabelius Ir

Balsamuotojas

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

8103 S. Halsted 
SL Chicago, III.

f«l. Vlctory 1115

I. d- Z O L P
GRABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

▼ED&JAS

1650 West 46 th St.

Kampas 44th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5208 - £418

J. F. KADŽIUS
P1O1AU8IAB IUUST. GRABORIUB 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfi- 
dlrbystėa

OFISAS
««8 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
ORĄ BORTUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
ekyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

g«Lrj,

Milžiniškos minios suplaukė 
Ashland Blvd. Auditorium 

Chicagoje pereitam sekma
dieny gruodžio 21 d., protes
tuoti prieš lenkų žiaurumus 
Ukrainoje. Salėje matėsi dik- 
tokas skaičius ir lietuvių sim 
patiz.uo jaučių
ukrainiečiams.

kraujų.”! Kiti šaukė “binba
bacbim” (geda lenkams),1 nn i p DIMAIICMKC 
“we damn the polacks” (pra-J UKi Ai Ui KAKAUuRAu 
keikiam lenkus)! Tai tokie bu gydytojas1'ir chirurgas 
vo protestuojančių ukrainie- 2433 W. MARQUETTE ROAD 

čių jausmai.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Nuliūdimo valandoje kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiu!. gerai ir pigi
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS

710

DNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia Dykai
ĮVEST 18th STREF-T

Cunal >141

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABOR1US 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

Graudu buvo klausyties uk
rainiečių patrijotų kalbas. Jie 
pasakojo kaip Lenkijos “Žal
nieriai” eidami iš kaimo Į kai 
mų degina ukrainiečių sody
bas, bažnyčias, mokyklas ir 
knygynus; kaip lenkų baudžia 
moji policija išniekina ir na 
gaikomis bei lazdomis mirti
nai užkapoja jų motinas 
“žinki” (žmonas) ir nekaltus 
kūdikius; kaip suėmę virš 
8,000 mokytojų, kunigų, dak
tarų, veikėjų ir inteligentų, 
juos kalėjime kankina, žiau
riai muša, šaudo, nuodija ligų 
bacilomis, o jei ligomis ap
krėsti nemiršta, tai įvairiau
siomis priemonėmis žudo. Tie
siog plaukai stojasi girdint 
tokius baisius lenkų žiauru
mus. Ukrainiečių tauta pra
tusi kančias kentėti ir už sa 
vo tėvynę gyvybę dėti, ir sa
koma, kad nors ukrainiečio

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 
5 Ir 7 Iki S vai. vakarą 

Seredomls nuo 8 — 12 vai. ryto. 

nelaimingiems jas Dr. V. Simenovič, atidarė Nedėliomis pagal eutartr
susirinkimų. Jis paaiškino —<--------------------------------------
susirinkimo tikslų ir pasakė,. Ofll* T**- vlp«*n*< 0088
... ..... v. Residencijos: Vau Burenkad ukrainiečių kančias mato 1

Senelis, ukrainiečių veikė-

Ofisą* 2402 WE8T <1 STREET 
Kertė So. Western Avenua 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2850 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2884

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-5 v. v. 
NedėlloJ pagal susitarimą

5858 Telefonas Boulevard 1939

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUB 

( Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel Boulevard 9277

Ofiso Tel. Vlctory 8887

Of. Ir Rez. Tek Hemlock

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

2874

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

ir jų vaitojimus girdi visas ! 
pasaulis. Jis prašo lietuvių,' 
baltgudų, vokiečių ir araeri- j 
kiečių paduoti prietelingų ran' 
kų ir gelbėti kraujuose ir į 
liepsnose žūstančių Ukrainos 
tautų.

Programo vedėju buvo Dr.1 
M. Siemens, kurs pasakęs į- 
žanginę kalbų, paprašė adv. 
F. Mastausko pratarti kele
tu žodžių. Adv. Mastausko 
energinga kalba padarė į uk
rainiečius puikų įspūdi. Jis 
varde lietuvių pareiškė, jog į 
lietuviai daug skriaudų yra1 
patyrę nuo lenkų, kad lenkai 
pagrobę Vilnių, Lietuvos sos
tinę, ten esančius lietuvius 
žiauriai persekioja; taigi ko
voje prieš bendrų priešų, lie
tuviai kiek išgalint teiks Uk
rainos tautai savo paspirti.

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
S Iki.4 Ir 4 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3418 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:80 Iki 9:30 vak.

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Canal 8784

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir valkų

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUFLER
Ofiso Tat Vlctory 8891 

Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DARO OPERACIJAS

Širdis krauju virtų, bet 4. Trukšmingi aplodismentai ly-.10
verkiant nematysi. Ir ištikro, ,lfj0 adv- Mastausko o
auditorijoj verkiančių matė- Dr- Siemens Tarde ’*raini‘- 
si tik tarp moterų. O vvrai «« d"k,,J0 lietuvia»‘s už už
tik kumštis iškėlę aukštyn, uo>u‘» ir karStoi apaudė p.

. , -— Mastausko rankų,
griausmingų balsu saukė: T, t . , T T! Baltgudų atstovas p. J. J. 
“O Dieve, bausk Lenkiją už Voronko sav0 kaIbo.
nekaltai pralietą mįsų brolių j„ pareiškė, kad Baltgudijos

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

navimą.

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

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue 

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tef. Boulevard 3201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1718 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais
Ir Ket vergais vakare

A. L. DAVIOONIS, M. D,
SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107 

/ Valandos:
Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Nuo- 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio 
—itx.'~

4910

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą. 
Specialistai Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 8101 So. Halsted St 
Kampas i.1 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7 S vak 
Nedėliomis * Ir šventadieniais 19-1)

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija . 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Eafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle- 
kosj po num. 2423 West Marųuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet 
Tel.- Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
•So. Ashland Avė. Valandos: nuo 4 
Hki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 19 30. Nedėliomis tik pagal su
tarti-

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

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

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

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Kepubllc 7868 "

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

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 

yru artimos, bet todėl kad ir į “T“tX»Al“X
4. I

tautų riša prie Ukrainos tau
tos ne todėl, kad tos tautos

DU S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI.

Laltgudija turi nesti tokį pat, i Prirengiu teisingai akinius visuose'Tel. Clcreo
lenkiškos vergijos junga. §ian i egza,ni"av‘ma3~ « j o c i nūs su elektra, parodanča mažiau-

ukrainiečius,,slas klaidas.die lenkai žudo 
o rytoj gal pradės žudyti balt- 
gudus. Taigi laikas 
rainiečiams, baltgudanis ir 
lietuviams susiartinti — susi-

Tel.

2888
Nedėliomis
Susitarus

Tel. Canal 0257 Ites. Prospect 4669

DR. P. L ZALATOHS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Speciale atyda atkreipiama moky- 
i klos vaikučiams.

Vra uk-. Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM-

draugauti. Voronkos graži ir išradimu
° ° ! Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos

jaudinanti kalba padarė ,įjbe aktaiw« Kainos pigiau kaip kitur

klausytojus didelį įspūdi.
Potanr kalbėjo vokiečių laik

raščio “Illinois Staats He- 
rald” redaktorius Julius 
Klein. Jo kalba buvo Teikš- 
minga, ypač, mums lietuviams 
įsidėmėtina... Jo vokiškam pa
sipūtimui nebuvo ribų, ir jo 

Į kalba darė įspūdį tokį, kati tik 
į vokiečių malonė ukrainiečius 
išvaduos, kad tik vokiška 

I kumštis lenkus sutramdys. Il
sų Chicagos miesto balotus 
valdę vokiečiai, esu virš pu
sės milijono vokiškų balsų 

, išrenka kongresinanu;.:, sena- 
| torius, teisėjus ir t. t. Beje, jis 
I prisiminė apie Silezijų, Dan- 
Įcigo koridorių, ir davė su- 
• prasti, kad Klaipėdos knistas 
irgi priklauso Vokietijai. Tai- 1
gi jo kaliui nemažai klausyto
jų erzino, o tūli net galėjo pa
manyti, kad vokiečiai tik pa 

|! naudoja ukrainiečių padėtį,sa
vo vokiškai propagandai bei 
savo iniperijalisfciniams sie
kiams siekti.... Ukrainiečiams 
p. Kleino kaliui veikiau puken 
kė nei jmgelbėjo. •

Ilgokai kalbėjo ukrainiečių 
patrijotas kunigas Ivan Ko- 
can. Jis ramino savo žmones 
ir sakė, kad teisybė visad nu
gali melų bei priespaudų, kad į

4712 S. AHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ii Akinių Dirbtuvč
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomiz: nuo 10 iki 12. 

Phona Canal 940

JOHN SMETANA, 0. D.
M

0PT0METRI8TAS

Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas .6155 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wihpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OENTISTA1
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET

Sale Depositors State Bank skeraai 
Peoplea National Bank arti 

Aabland Avenue

Tel. Canal 4222

DR. G. I. BLOŽIS
2201

DENTISTAS

WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valanda* Nuo 9 tkl 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589

lųAklų Ekspertas Ir pritaikymo
1801 S. ASHLAND A~
Platt Bldg., kamp. 19 St. 2 aukšta* 

' Pastebėklt mano Iškaba*
Vai. 9:80 ryt Iki 9:10 vak. Šarado
mis 9:10 Iki 11 ▼. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 5

T. A. D. Saugokis holdupų, nes 
dabar yra labai pavojin
ga; nežinai,, kada jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai
ke yra taipgi kaip koks 
bolduperis ir pavojingas. 
Jisai paguldo i lovą ir 1 
grabą.

T. A. D. vais(as grei
čiaus prašalins šalti 
gripą.

Dabar yra nupigintas, 
reikalaukit savo aptleko-

ir

... se arba
Visagalis, teisingas ir miela- ’3133 g Halsted St 

(T$sa 6 pusi). Tel.

Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

8 iki 8:30 vakarę

•Tel. Boulevardl 1401

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

8343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 

7—9 vakar*
4 ». pu

DR. CHARLES SE6AL
—- ■

*

Ras. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.. Nuo 9 ryto Iki S vakar*

Tel. Cicero 1240

DR. GUSSEN
LIETUVI8 DENTISTAS 

▼ai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

Chicago
Cslumet 447#

Tel. Cicero 2943

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. 7 Cicero. IU.
Viršuj National Tea Stora 

Valandos: 10 vaL ryto Iki 9 vai. 
vakare. Ned su,Įtarus

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 42**

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

Ofiso ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
9464 80. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po

pietų Ir 4 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Wentwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTI J) s 1 RPIET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak vakaia

j
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C H I C A G O J E
UKRAINIEČIŲ PROTES

TAS.

(Tąsa nuo 5 pusi.)
širdingas Dievas išklausys 
kenčiančių ukrainiečių dejavi
mus bei maldavimus, kad .Jis 
pasigailės ir išvaduos Ukrai
nos tautų iš žiaurios lenkų

įkė: “Lenkai plakė Ukrainos 
gyventojus taip žiauriai, o 
vienok musų tautinės sąmo
nės užplakti nepajėgė 
pajėgs. Dabar netiek 
skauda, kiek skauda
Lenkijai. Pasaulio opinija da
bar aštriai čaižo brutualės

ir ne
minus 
pačiai

nelaisvės. .Jis ragino visus 
laikyties vienybės, nenusimin- ieidžįa mūsų tautai užmigti-, 

•ti ir darbuoties dėl l krainos brolių nekaltai pralie-
nepriklausomybės. tas kraujas liepia mums dar

Labai rimtų prakalbų pa- tampriau susivienyti, perse- 
•sakė žymus amerikietis prof. klojimai užgrūdina mus ir su- 
Lowett. .Jis šlykštėjosi lenkų stiprina mumyse tautinę dva- 

SjJarbarizmu ir stebėjosi kaip sią. Daug blogiau būtų mums,

BALSAI DEL PEOPLES FORNITORE COJR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ. *«

Gerbiamieji!
“Draugas” ir Peoples Fur- 

niture Co. teikia per radio 
gražius *programas, kaip skai
tome dienrašty. Bet gaila, 
kad mes negalime naudotis,
nes esame per toli, o jėga tos 

įlenki jos nugarų. Brangus ma stoties ,naža 
no viengenčiai, nenusiminki- Pereitais metais, kada bu
me, nes lenkų kankinimai ne- vo <juo<3aniį koncertai iš sto

MARGUMYNAI
Brangi kojinė.

Į turtingos Rįuščuko (Bul
garijoj) gyventojos namus į-

ties KYW, geram ore viskas 
buvo galima girdėti. O labui 
norėtumėm pasiklausyti.
< Pitsburgiečiai, rodos, irgi 
galėtų pasekti Cbieagiečius, 
bet nieko tame neveikia, ar 
nėra kam. Maža vienybės, o 
daug pavydo. Taip ir skurs
tam surukusiam mieste.

. J. Saulis.

vilniuje

— Prisiartinančių vadina
mojo “lapkričio sukilimo” 100 
metų sukaktuvių proga Vil-

nglijų, ieškodama rinkų Vil
niaus pirštinėms. Delegacijai 
pavyko susitarti su 4 didelė
mis firmomis dėl pirštinių pri
statymo anglų rinkai.

— “Dziennik Wilenski,” 
pranešdamas, kad lapkričio 11 
d., kada visi lenkai šventė sa
vo nepriklausomybės šventę, 
Vilniaus gudų gimnazija pa
dėjo vainikų prie Vytauto Di
džiojo paminklo Šv. Mikalo
jaus bažnyčioj, pažymi, kad ne 
tik lietuviai, bet irj gudai lai
ko Vytautų Didįjį simbolių ko
vų su lenkais.>

mų salėj įvyko eilinis L. K. 
Blaivybės Dr-jos Kauno sky
riaus susirinkimas. Į ji atsi
lankė be narių nemažas skai
čius svečių.

Įdomių paskaitų blaivybės 
klausimu laikė studl Katinas, 
iškeldamas daug gražių su
manymų krašto blaivinimo 
reikalu.

Baigiant susirinkimų absti
nentai menininkai atliko la
bai vykusių meno dalį, ypač 
yisus žavėjo p. Daukanto ma
lonus balsas.

RAUPŲ EPIDEMIJOS 
PAVOJUS

Sveikatos departamentas ga 
vo žinių, kad Lenkijoj ir ki
tuose kraštuose vėl pradėjo 
>siausti raupų epidemijos. Ligi 
šiol 'tuose kraštuose būdavo 
•tik pavieniai susirgimai. Da
bar susirgimų skaičius gero
kai padidėjo. Lietuvos pilie
čiai įspėjami, kad turėdami į- 
vairių reikalų, būtų atsargūs 
ir apsisaugotų. “M. L.”

lenkai neseniai patys buvę jeĮ Lenkija mus glostytų, jei siveržė vagys ir pavogė daug niuJ yra svarstomas projektas 
pastatyti paminklų žuvusiems

Reikia pastebėti, kad Kau- 
— Lenkų policija šuarešta- !no skyrius dėka uolios valdy- 

vo Varėnos valsčiuj “Ryto” boR> kurių slRiaro stud. Bal- 
draugijos mokytojų Petrų Va- trušaitis, J. Totoraitis, J.
hutinavičių už priešvalstybinį 
veikimų. Pasak laikraščio, Va- 
butinavičius ne tik “nuodi
jęs ’ ’ jaunimųM ‘ komunistiniaispavergti dabar kitus vergia, mums gerų duonų ir patogias brangių daiktų tarp kurių

Jis pasižadėjo daryti atari n- vietas duotų, jei mus saldžiais buvo daug brdngių akmenų
kamus žygius, kad Amerika bei gudriais žodžiais migdytų; ir metalų. Tų pat dienų ne
neduotų Lenkijai paskolos, tada mūsų tauta greičiau mir-' turtinga moteris pranešė po-
kad ant įvežamų iš Lenkijos tų nei nuo nuodų”. Tai taip licijai, kad jos 6 metų duktė 1^° paskutinis posėdis ko-
pfekių uždėti aukštus mui- kalbėjo Ukrainos patrijotas. i rado kieme senų moters vii- misijos, paskirtos seniau Ba
tus, kad sumažinti Lenkijai Matytis, kad p. Sičinskis tu-'nonę kojinę, kuri buvo pilna gyčiai priklausiusių ir rusų
imigracijinę kvotų, ir kad uk- rį širdies ligų, nes bekalbant brangenybių’ Policija gi jau valdžios konfiskuotų trobesių 
rainiečiai bėgantieji iš Lenki- pailso ir koletai minučių ture- žinojo apie įvykusį plėšimų ūkimui išaiškinti. Buvo pasi
jos ir ieškanti Amerikoje prie j0 padaryti pauzų, .nors ne- pas Stomojankovienę. Ištyrus rašytas protokolas, kuriuo 15
glaudos būtų įleidžiami be jo- smarkiai kalbėjo. Tas į klau- j dalykų pasirodė, kad ta ko- Vilnioj sukont'iskuotų objektų tinimo apsurdiškumas. Oali- 
kios kvotos. Žinant prof. Lo-j sytojus darė nepaprastų įs-'jinė buvo kažkeno pamesta *r 3 vaivadijoj sukonfiskuoti mas dalykas, kad čia vėl yra 
wetto didelę įtakų į aukštes-, pudį ir iššaukė link jo sim-' Stomojankovienės kieme. Ta- objektai grąžinami Bažnyčiai, lenkų provokacija, tik šį kar
šiuosius Amerikos visuome- patijų Teko nuo kitų išgirsti, čiau savininkė, susirūpinusi objektai Vilniuj ir 4 objek- tų nukreipta prieš “Ryto” 

nelaime, nepastebėjo Vertės ir tai vaivadijoj paliekami vals- draugijų. “R,”
permetė kojinę per tvorų į a- tybės nuosavybėj. Dar likusių
nos vargšės radėjos kiemų. I3 objektų likimų išspręs cen-

—____ . tralinė komisija, kuri suside-
Per radio laivų išgelbėjo. da iš Apaštališkojo Sosto ir

Panerių mūšio lauke, kur yra nuodais,’; bet ir Vilniaus Tra-
palaidota 600 sukilėlių.

— Šiomis dienomis Vilniuj
kų apskrity platinęs komunis
tinę literatūrų,

i Pažymėtina, kad prieš kurį 
laikų lenkai buvo apkaltinę 
kai kuriuos Šv. Kazimiero dr- 
jos skyrius platinant komuniz
mų, bet netrukus, pravedu* 
kvotų, paaiškėjo visas to kal-

šeštokaitytė, V. Beržinskas ir 
J. Bernotas, yra vienas iš vei
kliausiųjų visoj Lietuvoj.

Ateity manoma dar labiau 
veikimas išplėsti, sukuriant 
visas blaivias pajėgas žūtbū- 
tinon kovon su alkoholiu.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

KALIFORNIJOJ IR /FLO
RIDOJ ŠALTIS

SAN FRANCISCO, Gal., 
gr. 23. — Vakarines Kalifor
nijos aukštumas palietė šal
nos ir kilo nepakenčiamas gy
ventojoms šaltis.

Apie kilusį šaltų orų pra
neša ir iš Floridos.

nės sluogsnius, be abejo, kų kad jis daug kovojo už Uk-
pasižadėjo tai ir ištesės pa
daryti. Tai būtų tikrai skau
dus smūgis Lenkijai.

Potam kalbėjo ukrainiečių 
atamanas pulk. OI. Šapoval. 
Jis ragino ukrainiečius jsusi- 
mųstyti ir ilgai negalvojus ne 
žodžius barstyti, bet darbais 
vaduoti savo tėvynę. Kiekvie
nų vyriškį ragino rengties 
rimtai, daryti kariškus prati
mus, ir kada ateis valanda, tai 
važiuoti ir mušti lauk iš tė
vynės priešų lenkų. Tėmyjant 
iš šalies, visų - veiduose matė
si pasiryžimas aukuoti save 
dėl Ukrainos laisvės. Taigi ar» 
šiaip at taip, aišku, kad uk
rainiečiams kantrybė išsisėmė 
ir jie nėra bailiai. O lenkams 
.su tokiais pabijotais kovoti, 
tai jau nelengva.
\ Labiausia jaudinanti kalba 
buvo D-ro O. Tarnavskio. Jis 
tokius baisius vaizdus apie 
lenkų žiaurumus papasakojo, 
kad salėje pasigirdo šimtai 
šiurpulingų riksmų prakei
kiančių kraugeringų Lenkijų.

rainos teises, daug darbavo
si dėl savo tautos ir savo 
sveikatų mielai tėvynei ati
davė. įtaikė jo kalbos audito
rijoje buvo didžiausia tyla, 
kiekvienas jo žodžių lyg pra
našystės klausėsi. Pabaigus 
kalbėti, publika didžiausias 
ovacijas p. Sičinskiui kėlė.
Ant galo buvo perskaityta ir 

vienbalsiai priimta protesto 
rezoliucija prieš Lenkijos žiau 
rumus. Protesto kopijas pa
siųs visoms pasaulio valsty
bėms
dant pasaulis išgirstų septy

KAUNO BLAIVININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)

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

2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEMLOCK 83801929 m. rudenį vienam lai- i lenkų vyriausybes atstovų.
vui vidury vandenyno spro
go garo katilas. Kapitonas

i — Į Vilnių sugrįžo Vilniaus 
pirštinių gamintojų delegaci-

per radio pasiuntė į visas pu-, ja, kuri buvo nuvažiavusi į A 
sės pagalbos šauksmų. Vienas 
inžinierius Naujorke klausė 
radįo. Jis išgirdo, pagalbos 
šauksmų. Per radio paklausė, 
dėl ko katilas sprogo. Laivo 
mašinistas pranešė. Per visų
naktį inžinierius tyrinėjo spro 

bei Tautų Sąjungai, i- Į gimų, įr kas 5 min. davė nu
rodymų, kaip taisyti laivo ka-.

nių milijonų po Lenkija pa
vergtų ukrainiečių šiurpų bal
sų.

tilų. Tokiu būdu laivas buvo 
išgelbėtas iš pražūties.

Sumanyta nepaprastu būdu
Musų išvados tokios. Len- • Juos naikinti. Didelėse giriose 

kija baisių klaidų padarė,' išvedžiojo daug radio priim- 
kad žiauriai elgėsi su okupuo-' tnvų. Kai vilkai pradeda val- 
tos Ukrainos žmonėmis. Bet (kiotis po miškų ir staugti, 
ar “lionorava” Lenkija atei- j priimtuvas perduoda jų bal
ty panašių ekscesų vengs, tai, s6 i artimiausių radio stotį, 
kitas klausimas. Jei Lenkija Stotis telefonu praneša me

džiotojų draugijoms, kad to
kiam ir tokiam miške pasiro
dė vilkų. Medžiotojai tuoj pu

išdrįso septynis milijonus uk
rainiečių kankinti, tai ar ne- 

Priminęs apie reikalų gydyti užsimanys tie “prošepanai” 
sužeistuosius tėvynėje, tuoj 'panašiai ir lietuvius kankinti! daro “ablavų”. 
būriais ukrainiečių veržėsi j Lietuviai susirupinkme, kol' ^i šiol toks medžiojimas 
prie stdlų ir klojo po 25 dole- dar nepervėlu. ir stengkimės, sekas gerai. Medžioklės pelnas 

užmėgst artimesnius ryšius su 
ukrainiečiais bei baltgudais.
Mums smegenų netrokšta ir 

nigų stebėtinai greit augo. kulkosvaidžiams pinigų rasis,
Gražus patrijotizmo pavyz-įbet rankų bei raumenų tai vos 
dys! Čia lietuviams teko savo tik porų milijonų teturime, 
akimis regėti,, kaip ukrainie- g pap

čiai moka savo tėvynę mylėti.
. Buvo ir daugiau kalbėtojų, '

kurių kalbas sunku čia sumi- Į . ATSAKYMAI, 

nėti. Gerų įspūdį darė kų tik ' ”
atvykusi iš Ukrainos mokyto- Piernykui (Cicero, blog-esni, tačiau į kursus
ja poni Diaknn. Jinai buvo kp. priešme- 8UVažiavo daug jaunimo — be
lenkų persekiojama ir kanki- t,mo ’nsinnkimo vienų korės- l5g j8įregi8travusrų, buvo dar 
narna, ir paliūdijo, jog kų ki- P°n<lenciM įdėjome “Drau- daug neįsirašiusių. Džiaugėsi 

‘ti kalbėtojai kalbėjo, tai tik- ge”’ telgI tamstos jaunimas. Veržėsi iš jų šird-

rius, dešimkes, penkines ir 
dolerines metė. Ant aštuonių 
stalų dideliausios krūvos pi-

ne mažas.

TfiVAI PAREMIA JAU
NIMO DARBUS ✓

Kaišiadoryse įvyko Trakų 

rajono pavasarininkų kursą*. 

■•Per tris dienas (9—11 d. lap

kričio m.) ėjo rimtos paskai-

Lapkričio 1 d. Liaudies na-

A. ALESAUSKA8 
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. Republic 5099
Mes pervežame daiktas ir į 

kitas miestus.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Wm. J. Kareiva
^Savininkas 

Del Biriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit ' - ' > : v' 

GREEN VALLEV
PHODUOTS- 

Olselia Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4944 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard J 989

K ZIZAS
Namų Statyme Koatraktoftou 

Btatau įvairiausiu? rrufnuv prieinama.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 9684

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 
, Namų Statymo 

Kontraktorius 
4556 So. Rockwell Street

~ MES
Budavojam naujas namas, 

dirbam cemento darbus - fun- 
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbas, iš medinių pa
darom marinius, apmarinanti

Phpne Republlo 4942

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorios

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

6127 S. Maplewood Avė.

Paieškau sesers Onos Ke- 
rpauskaitės. Kilus iš Kleisy 
k., Žarėnų p., Telšių apskr. 
Pati ar ją žinantieji rašykit:
KASTANTAS DOMARKAS 

134 E I05th St
Chičago, 111.

3C-gg

ra tiesa. i
Visugražiausia kalba buvo,

tai žilaplaukio didžio Ukrai- j 
nos patrijoto p. M. Sičinskio. 
Vien tik jo vardų paminėjus 
visa auditorija drebėjo nuo 
plojimo. Jo kalbos turinys bu

tilps.

SKAITYK IR PLATINK 

TIKTAI KATALIKIA. 

KUS LAIKRAB6IUS.

A U TO MOBILIAI

dFsotū ir PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 

MOŲTH Ulirysler išdirbystės namų po vienų plytų,

automobilių už -labai prieina- |Atrodo m11rini8j jan m.

mų kainų.

Naujas De goto $885.00 f.o.b.

Naujas PlymOutb $590.00 f.o.b.

GAGE P ARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų {vairių Kalėdoms 

dovanų vaikafns ir dideliems Tu
rime dideli pasirinkimą, peilių, diSlų 
ir tt. Užlaikom Hardware, painto, 
atikl-ų ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

Telefonas Lafayette 408*

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE

reik pentyt Turim namų ant 

pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Telef Republlo •»<

D. GRICIUS
OENERALĮS KONTRAKTORIUS 
Statau nimui kaip muro taip Ir 

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

Tel. Republlo 5«4#

ANTON LUBERT
KONTRAKTORIUS

Maliavojame, Dekoruojame Ir

Chlcaco

Telefonas Canal 7119

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktortua 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

9994 So. LEAVITT 8T. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heftting

Kaipo lietuvis lietuviams patar
nausiu kuogerlsusta.

4426 So. Westeni Avė.

Tel. Lafayette 8227

i, ■ j. «... . į Jei manai pirkti kare, pirmiausiai MALIAVOJIMO
I tO8, naudingi praktikos dar- ateik pas mus Ir persitikrink, kad,
ko i Arno kirun kirtimo Valiai P®* mu’ «*<•>*• terlauslos rųiles an-1 Popleruojamebai. Uras buvo blogas, keliai temoWHu. ut kaln< mst so. Nordica Are.

Taipgi turime Įvairiu {vairiausiu 
vartotu karu ui labai mažu kalnu.

! žiu padėka tėveliams, moky
tojams... Jau daug esama tė- 
•VTj, kurie supranta, kame vai
skų laimė ir išsigelbėjimas, ir 

Į net kelioms dienoms atleidžia 
•juos jiuo kasdieninių darbų, 
t Antrų kursų dienų, p. E. TaRemkite tuos biznierius 

vo didžiai svarbus ir išmin-. profesionalus, kurie garsi- irasevičiūtci vadovaujant, buvo 
ringas. Tarp kitko jis paša-'naši dienraštyje uDrauge.” !suruošta įdomi vakarienė.

Sapos Telef. 
Hemlock 9947

Namų Telef. 
Republlo 9499

BRIGHTON MOTOR SALES
INO.

li Vainoras, J. 
Telefonas Uafayette MUI

8962 Archer Avenne

Tel. Yards <080

B & W MOTOR GO,
AUTOMOBIMAI

TRO|CAI
WE8T Mtb STREET827

't

i JUSI! NAMAS
Mes gulime jums namu pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, išmainyti, 
pataisyti, apmūryti, apdrausti- (In- 

, surintl) etc.
JUOZAS K. KNCKRI8 

| Namų Ex0ėr'tas t
4439 So. Falrfleld Avė. Uaf. 8UU1 
4401 S. Mosart St. Uaf. IMI

JOHN YERKES
Plumbing it Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
342S WEST 69th STREET

Paieškau džanitoriaus pa- 
gelbininko. Turi būt unijis- 
tas.

1255 So. Sawyer Avė. 
l-m£s floras

IŠSIRENDUOJA 7 kamba
rių flatas, štymu šildomas, 1- 
mas floras. Renda už pasiuli- 
jimų. Geriausia transportaci-
ja.

-528 So. Lawndale Avenue 

Tel. Kedrie 7721

ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAOO
TEL. BOUL. MII ARBA PT74 
Visados sutaupysi dang lilaldų

Perkam Mortgedlus Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmalnom Ir lnMurt- 

nam visokį turtų.
Padarom davernastea Ir Plrkkno 
bei Pardavimo Notarlallžkus raitus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
T ra pamatu musų Paaekmlngumo. 
MES OVARANTUOJAM SAVO 

ATI.IKTĄ DARBA.

JOHN PAKEL & GO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WE8T 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehtll 1680

Thomas Higgins
PLUMBERI8

Turtu patyrimų per daugeli metų. 
Darb% atliekų greitai ir pigiai 

2919 80. OAKLET AVĖ. 
Talaf. Canal

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDAI PARDAVIMUI
Išvažiuoju ir turiu tuoj parduot 

Ravo gražius rakandus: Vįįlton kau
rai, 9 tūbų elektros radio ir viskas 
kas yra 4 kamb. su dideliais nuosto
liais. Viskas kaip nauja, Ateik tuoj:

■ 3040 62nd Street
'   ——„ ■■l—l .1

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

Mrs. C. KAREIVA 

807 Moen Avė.

Joliet, UI. Rodkdale 

Tel. 1443 — M.




