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TURKIJOJ KALIFATO ŠALININKU SU
KILIMAI; EINA AREŠTAVIMAI

MAGOMETONAI IŠŽUDĘ 30,000
KINIEČIŲ KANSU PROVINCIJOJ

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

Java Saloj Žuvę 1,300 Žmonių

TURKIJOJ SUIMAMI KA
LIFATO SEKĖJAI

IŠŽUDYTA 30,000 KI
NIEČIŲ

ISTANBUL, gr. 30. — Tu- SHANGHAI, gr. 30. — Pra
rkijoj sukilo kalifato (mago- -neša, šiaurvakarinėj Kansu 
metonų dvasinė valdžia) se-'Provincijos daly praėjusiais 
kėjai, kad Turkijai grąžinti dviem mėnesiais magometonų 
kalifatą, kas 1922 metais bu- gaujos išžudžiusios virš 30,- 
vo išgriauta. 000 kiniečių.

Prasidėjo' skaitlingi arešta
vimai. Praneša, kad sukilimo 
vadai būsią baudžiami mirti
mi. Gal bus paskelbta karo pa
dėtis. ,

250 ŽMONIŲ SUŽE’STA 
INDIJOJ

BOMBA JUS, gr. 30. —

JAVOJ ŽUVĘ 1,300 
ŽMONIŲ

'DBAUUAS" 
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SERRA STOVYLA VALS
TYBES ROMUOSE

Tai misionieriaus kunigo 
Junipero Serra astuonių pėdų

0TTAWA, Ont., Kanada,' COOK APSKRITIES POLI-

chicagoje NEGEIBET! IR NEPRIPAŽINTI RUSI 
I0S RAUDONŲJŲ DESPOTU!GIJA TRIUŠKINS PIKTA 

DARYBES
gr. 29. — Sudegė šv. Juozapo
katalikų bažnyčia vertės 450,-
000 dolerių. Vienas vaikiukas ,r . . .. .

u Kriminalinio teismo vyrės-
pataisytoje . kūtelėje apvertė iJly(£ t(,isėjas j p Mo3oorty 
degančių žvakučių pastolą. ,ani| jįen^ Oak Parkan sukvie- 
Nuo žvakučių užsiliepsnojo kū- (te visos Cook apskrities mies
teli Gaisrininkai vos išgelbė- itelių (ir Chicagos miesto) po- jr kituose miestuose paskleis- 
jo kleboniją. Suspėta išnešti Jieijos viršaičius. Sutarta be- ,tas Rusijos tremtinių atsilie

TAIP ATSILIEPIA Į AMERIKĄ ĮŽYMIEJI 
RUSIJOS TREMTINIAI

NEW YORK, gr. 30.

Švenčiausias, šventi indai jr .indromis jėgomis triuškinti pli- pimas į šios šalies piliečius, 
rūbų dalis. įntančias Chicagoj ir visoj ap- Meldžiama, kad Rusijos sovie-

, skrity piktadarybes. Susirin-i tų valdžiai nebūtų teikiama 
įkime dalyvavo 60 viršaičių ir jokia piniginė • parama, kad 
ivisi pasižadėjo energingai vei- būtų uždrausta į Ameriką j-

GAISRAS SUNAIKINO 
NO. DAKOTO VALSTY

BINIUS ROMUS
kti.

Bombininkai Chlcagoje

Šįmet Chicagoj buvo sus-

, vežti sovietą prekes ir kad ne
būtų pripažinta sovietų vald
žia.

Skaitlingiausios indiečių mi-į , K / &•* i aukščio bronzos stovyla. Sis
nios susirinko pagerbti savo • • . .. 1 e misionierius yra pirminų įs-

,tautiškąją vėliavą. Policija bu
vo uždraudusi tas iškilmes.

BISMARCK, ;,N. D., gr. 29.)
— Vakar gaisras palietė šį _ ..
vyriausiąjį valstybės miestą. Pr°gdinta virš 70 bombų. Žu- J1 uropoj gyveną usijos 
Sudegė valstvbės rūmai. Su-.,vo 3 asmenys ir Padaryta nuo, tremtiniai pravoslavų arkiyy-
naikinti visi perdėm valstybės stolh> aPie Pusė miliono do- ^kupai, vyskupai generolai

, . . - v .lorhi menininkai, rašytojai, buvę
rekordai ir dokumentai (ras-;
tai). Gaisro priežastis nežino-'1 Policija pareiškia, kad kuo-
ma.

Atsiliepimą pasirašo ižymie-

Čia |.pramoninkai, pirkliai ir kiti. 
Jie tarp, kitko pareiškia, 

kad sovietų, valdžia įvedė Ru
sijoje vergiją, gyventojus al
kiu marina. Gi pati sovietų 
valdžia šiandie yra despotiš- 
ikiausia visam pasauly.

Baisią vergiją velką Rusi
jos gyventojai šiandie turi at
kreipę akis į Am. J. Valsty
bes ir meldžia, kad amerikie
čiai nereikštų jokio sąjausmo 
raudoniesiems Rusijos despo
tams. Tuo būdu Amerika gel
bėtų greičiau nusikratyti rau
donųjų tironų priespaudos.

Policija minias puolė ir vi
rš 250 žmonių sužeidė.BATAVIA, Java, gr. 30. —

Merapi ugnekalnio apylinkėse 
pirm keliolikos dienų, kaip ap- MARŠALUI JOFFRE NĖRA 
skaičiuojama, žuvo apie 1,300, PAGELBOS
žmonių. Keletos šimtų kitų ne- j ________
surandama. Jų'didžiuma žuvo į PARYŽIUS, gr. 29. — Šia- 
besiveržiančioj iš ugnekalnio į ndie praneSta> kad sergančiam 

■maršalui Joffre nėra jokios

panų misijų įsteigėjas Kali
fornijoj. Ši stovyla bus pasta
tyta Valstybės Rūmų j(Capi- 
tol) stovvlų salėje, IVashing- 
tone.

KASKART VIS DAUGIAU 
MfUOftlERIŲ

sutirpusio] lavoj. AVASHINGTON, gr. 30. —

ATIDARYTA I4-OJO AM- ,mirti 
ŽIAUS BAŽNYČIA

28.

GALYBES SLAPTŲ 
SMUKLIŲ

NEW YORK, gr. 29. — 
Miesto reikalų komiteto dire- 
.ktorius P. Blansliard pareiš
kia, kad šil&tte mieste gyvuo-

me visi tie sprogdinimai paėjo 
iš darbo tarpe kilusių nesuti
kimų ir paprastų smurtininkų, j 
kurie smurto priemonėmis iš
naudoja žmones mažuosius 
verteivius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KRETINGOJ GRIPO 

EPIDEMIJA

Jau kelinta savaitė Kretin-
Nutvėrė plėšiku draugę goj veikia gripas- Jiaai taip 

v U augę Ijggjpjėtė, kad beveft kiekvie-
Tfys plėšikai, kuriems drau name name rasi sergantį žmo-

lis sunkiai pasiekiamas, ypač 
rudenį ir pavasarį.

Rūpinamasi įsteigti prad
žios mokyklą; gal ir pasiseks. 
Gretimos mokyklos labai toli 
ir, be to, kaip minėta , keliai j 
labai prasti. Mokyklai būt

pagelbos. Kas valanda jis gali Paskelbta pajamų statistikos ^^ gyvuoti.

ja 40,0Gb ligi 60,000 slaptų lgavo jauna mergiščia, užpuo- pot mįrįnių dėl gripo ne-, .. ., «
smuklių. Ir priduria, kad be Jg krautuvę, 3422 Lincoln a- buvo. 1 SUrS8tl VldUIy ka,m°*
-policijos leidimo smuklės ne- į Ve. Pajutę pavojų, piktada- prieS kur| laifcj Kretin_

I
PRAHA, Čekoslovakija, gr.; 

Atnaujinta ir tikintie-l

ŽEME UŽVERTĖ 50 
ARABŲ

už 1928 metus. Tais metais 
šioj šaly būta 511 žmonių, ku
rių kiekvieno metinės pajamos 
buvo vienas milionas dolerių 
arija daugiau. 1927 m. šių mi-

riai smuko laukan, gi mergis- gos į Tauragę buvo perkeltas

ĮDUOS PROHIBICIJOS 
REPORTĄ

čia nesuspėjo pabėgti ir krau- apskį. virgininkag p.,Drauge. 
įtuvininkas ją nutvėrė. lis, dakar j j0 vietą paskirtas

Jinai yra policijos globoje, kretingiškis p. Buivydas.

ms atidaryta 14-ojo amžiausaLGIERS, Algerija, gr. 29. lionierių buvo 290, gi 1926' m. V ASHINGTON, gr. 29.
Šv. Marijos P. Snieginės ba- _ Arti gubernatoriaus rūmų — 231. jPatirta, kad Wickershamo va-
žnyčia. Pirm šešerių metų bu- v:pnrn„p nnmnosc našlaitėle idovaujtama komisija preziden-v„yužda,vt„ žmoni’apsaugai. S ' • v-

Buvo reikalinga nuodugnaus kaln0 dalis nMli„ko,rl’: k,ekvlenaS metmr,,,, apie prohibicįj4 sausio pi

Galimas daiktas, kad ji išduos 
savo tuos sėbrus.

13 METŲ VAIKAS NU
ŠOVĖ SAVO BROLI

Tauragės apskr. Eržvilkoj 
valse. Naujininkuose 13 metų 
vaikas Step. Augaitis pasiūlė

taisymo (remonto).

HELSINKUOSE DRAUDŽIA 
NAUDOTI SUNKIUOSIUS 

TROKUS

. , . pajamų S milionus dolerių ar- rmomis dienomis.
■ ir užvertė namus. Sakoma, za- daugiau. 
vę 50 arabų.

ITALIJOS SU RUSIJA 
PREKYBA

25 LINČIAVIMAI 1930 M.

NEAV YORK, gr. 29. — Šį-
HELSINKI, Suomija, gr. 

30. — Pradėjus sausio 1 d. čia

1 žmogus nušautas, 2 
sužeista

Policija suėmė Andrew Da-
,____________ j sco, 31 m., batelių taisytoją

ITALŲ KARIUOMENĖ JSI- iš Bellwoodo. Jis tenai susi-
VERŽĖ ET1OPIJON

ROMA, gr. 29. — Italijos
ROMA, gr. 29. — Pranešta, met Am. J. Valstybėse nulin- kariuomenė, kovodama juodu

kai! smarkiai plečiasi Italijos
bus uždrausta gatvėmis važi-' au bolševistine Rusija vedama
nėti sunkesniems kaip šeši to
nai trekams. Tas patvarkymas 
įvestas “macadam” gatvių a- 
psaugai.

prekyba.

ciuota (gaujų nužudyta) 25 ,kus sukilėlius Afrikoj, juos į 
negrai, arba daugiau kaip du-' ivijo ir nugalėjo Etiopijos 
bart palyginus tai su 1929 m.’(Abisinijos) sienose. Po to i- 

italų kariuomenė tuojaus ap-

vaidęs ir būdamas girtas nu
šovė J. F^armer, 77 un., jo gi 
ižmoną ir kitą čikagietį sužei
dė. Pastarasis pavojingai su
žeistas, kada mėgino žmogžu
dį išginkluoti.

Policijos nuovados viršinin
kas p. Jakutis, ėjęs kurį lai
ką policijos vado pareigas, ke-‘ tėvo medžioklinį šautuvą ir 

norėjo pagąsdinti savo 16 me
tų brolį Vincą. Pakėlęs šautu
vą nutaikė broliui tiesiog d 
burną ir paspaudė gaiduką, 
manydamas, kad šautuvas, nė- 
užtaisytas. Trinktelėjo šūvis, 
ir brolis kruvinas sukrito vie
toj. “Ž. P.”

iliamąs į Tauragę, o į Kretin
gą iš Tauragės nuovados vir- 
išininko padėjėjas p. Diglis pe
rkeltas į Darbėnus, o darbė- 
niškis už "išeikvojimą valdiškų 
pinigų pasodintas kalėjiman.

“R.”

TARP LIETUVOS IR LAT
VIJOS SUTVARKOMI 
ŠVIETIMO REIKALAI

5,000 NETEKO PASTOGĖS

AMERIKOS JUNGTINĖS 
VALSTYBES RELIGIJOS 

KRYŽKELY

SAO PAULO, Brazilija, gr. 
30. — Del nuolatinio ilgo lie
taus žemesniąsias šio miesto 
dalis užliejo vanduo. Apie 
5,000 žmonių liko be pastogės.

KURDŲ VEIKIMAS

AftGORA, Turkija, g r. 30. 
— Praneša, kad Persijos pa
sieniu , kurdai išnaujo’ iškėlė 
prieš turkus veikimą.

NEW YORK (per paštą). 
— “Mes (atsidūrėme kryžke- 
ly”, kalbėjo katalikų savaiti
nio žurnalo “America” reda
ktorius kun. Talbot, Jėzuitas, 
Tarptautinės Katalikų Alium- 
nų Federacijos metiniam po 
Komunijos susirinkime. “Per 
150 metų protestantizmas šioj 
šaly buvo stipriausias pradas. 
Ir štai šiandie ši nekatalikiš
ka, bet krikščioniška, kultlra, 
jau nyksta, ftis nykimas pana
šus iškilusios bengos nykimui.

YOUNGSTOWN, O., gr. 29. Ją naikina kita kįlanti banga 
“Common Pleas” teismas — tai naujom* pagonizmas.

baimingųjų žmonių šiandie leido Etiopijos žemę. 
mes matomo ištylančias galy-( "
bes tokių, kurie nepažįsta Die
vo. •' • t

“Mes gyvename didžiai sva
rbiu šios šalies istorijos lai-

COOK APSKRITIES 
LIGONINE

Nepasitikėjo banka
Tony Tabolacci, darbinin

kas, 917 Sedgavick gat., ilgus 
metus sunkiai dirbdamas su
rinko 1,600 dol. Nepasitikėda
mas banka, jis išsiėmė pini-

1930 metais j Cook apskri- ParsineSė i sav0 kambarį 
ku. Čia atsiranda dabar mu- ,ties ligoninę buvo atsišaukę ir Pasidė3° skrynaitėje 

ms, katalikams, gražios pro- 131,485 Isergą asmenys. Iš jų
gos pasukti tiesiojon pusėn. ,tik 45,953 buvo priimti gydy-

Aną dieną pranešė policijai, 
kad prapuolę jo pinigai.

uždraudė susilieti plieno ko
mpanijom: Bethlehem Steel ir 
Yonngstown Sheet & Tube.

Šis-gi ne tik g'iauja protes
tantizmą, bet giąsia pavojumi 
ir katalikams, yietoje dievo

ti

“Delko, mes, katalikai, ne
galėtumėm, sukelti milžiniškos 
bangos, kuri šiai šaliai sutei
ktų tikrosios krikščionybės ku
ltūrą — katalikybės kulįūrąf

“Kada viena banga puola, 
gi kita nauja pakyla, mums 
yra progos įsiveržti į tų dvie
jų bangų tarpą ir į Am. J. 
Valstybes įvesti katalikišką į- 
,ita-tymdavybę, katalikišką ci
vilizaciją ir idealus ir, abel- 
nai, Kristaus Karaliaus vieš- 
litavimų.” ______ • •;

»

mui.

TOKYO, gr. 29. — Čia su
degė 7 mediniai! būtai, kuriuo
se buvo geležinkelių ministe
rijos ofisai.

LONDONAS, gr. 30. — Bri
tą salas palietė nepaprastai 
didi audra ir vėtra.

TOKYO, gr. 30. — Mirė už
sienių reikalų vice-ministeris

^markizas

“Grand jury” apkaltino pe
nkis sąryšy su krautuvės.pa
degimu šiaurinėj miesto daly, 
kada gaisre žuvo du vaikiuku.

Šiaurinėj Cbicago upės ša
koj, ties AVestern avė., atras
tas Roger Johnson, 21 m., la
vonas.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ša-

Kemura. j įčiau, z.

Ryga XII-5. E. Latvijos mo
kyklų departamentas papildė 
aju seniai parengtą mokyklų 
konvenciją su Lietuva ir pa
teikė užsienių reikalų ministe
rijai tolesnei eigai duoti. Ko
nvencija nepatvirtinta gulėjo 
kelerius metus. Ja numatoma 
lietuvių tautinei mažumai La
tvijoj ir latvių Lietuvoj žy
mių švietimo lengvatų.

Tokią pat konvenciją numa
toma sudaryti su Estija, kur, 
pasak latvių spaudos, vyksta 
didelis latvių gyventojų nu- 
tautimas.

VARSĖDŽIUOSE NAUJI
VARGONAI; TRŪKSTA 

CHORO
...... - I I

Tauragės apskr. Varsėdžių 
bažnyčiai vienas kilniaširdis 
amerikietis atsiuntė 14 tūks
tančių litų vargonams įtaisyti. 
Vargonų garsai jau džiugint 
.tikinčiuosius ir jų maldas k^ 
lia prie Aukščiausio. Tik 
la, kad nėra choro. Nežij 
ar vargonininkas bijo jauni
mo, ar jaunimas — vargoni
ninko? Vis dėlto reikėtų susi
tarti, susiartinti ir pradėt or
ganizuoti bažnytinį chorą.
.f . J “Ž. P.”

LAUKSTĖNŲ KAIMO 
RŪPESČIAI

PINIGŲ KURSAS

Telšių valsč. yra nemaža# 
Laukstėnų kaimas. Rubežiuo- 
jasi su Tryškių ir Nevarėnų 
valsčiais. Ligi vieškelio gana 

toli. Del balotų kelių vieške-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijdfe 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19.39 
Vokietijos 100 markių 23.83
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“DRAUGAS”
Uelna kaadlen, ISskyrus sekmaltentva

PRENUMERATOS KAINA: Metams — HM, Pa
te! Matų — H-M, Trims MHeaiaena — H-00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.0ė. Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų necrų- 
Mna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam 
tikslui pašto lenkių. *

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 eal. 
kasdien.

Skelbimų kainos prlalundlamee pareikalaTua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po plet.

tvino žmogiudyščių, plėšimų ir visokių kito
kių nedorybių banga, prieš kurių kovoti kas 
kart darosi sunkiau.

LIETUVA IR BOLŠEVIKAI.

Vokiečiai vis labiau kalba apie sienų re
vizijų. Jiems rūpi atsiimti visas karo metu 
prarastas žemes. Jie kalba ir apie Klaipėdos 
kraštų, kaipo apie savų. Del to Lietuvos vy
riausybė net notų Berlynui pasiuntė. Del to
kios padėties santykiai tarp Lietuvos ir Vo
kietijos negali gerėti. Tai supranta Rusijos 
bolševikų valdžia, kuri, anot žinių, ateinančių 
iš Kauno, prie savo pasiuntinybės Lietuvoje 
koncentruoja geriausias diplomatines pajė
gas, kad stovėti sargyboje, kad iš galimo į- 
vykti konflikto ir bolševizmas galėtų pasinau
doti. Sakoma, kad visos rusų

Advertising rate8 on appucation. į atstovybes Pabaltos kraštuose gauna direkty-
“DRAUGAS” 2334 S- Oakley Av., Chicago I vas iš Rusijos Sovietų pasiuntinybės raštinės 

Kaune. ~
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LITHUAN1AN DAILY PRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — H-M. Muutha 
H. 5», Tkaee MontH — H-M. Oae Moatk — 7 še. 

Burope -— One Tear — <7.00, Six Menthe — 0A«» 
Copy — .03c. - j

DIENOS KLAUSIMAI

KUK KDTAUA?

“Laivas”, rašydamas apie tikybų ir kul
tūrų, tarp kito ko sako:

“Amerikoje, jau nuo seniai, beveik pu
sė visų gyventojų nepriklauso jokiai krikš
čioniškai tikybai. Jų tarpe išaugo jau tikrų
jų bedievių. Protestoniškųjų sektų pasekė
jams vis labiau ir labiau sprūsta tikrasis 
tikybinis pamatas iš po kojų.

Daug jų, ne tik eilinių tikinčiųjų, bet 
net pačių mokytojų — pryčerių, pastorių, 
ministerių ir net pačių jų “vyskupų” nukry
po laisvamamybės pusėn.

Tokiu būdu tikyba puolė, o begėdišku
mas augo ir auga. Amerikoje lytiškojo ir ki
tokio begėdiškumo pilna visur — laikraščiai 
ir knygos juomi “išpieštos”, teatrai ir juda
mieji paveikslai — tai mesiąs, iš kurio gau
siai begėdiškumas auga ir-plečiasi.

Tas begėdiškumas, kwą&^ yra , ne civili- 
zacijos, nei kultūros žiedas, bet barbarišku
mo ir laukinumo ženklas, pargriovė smarkiai 
Moterystės ir Šeimos pamatus.

Tas bedieviškasis begėdiškumas kovojo 
ir kovoja už lytiškųjų pasielgimų laisvę. Jis 
kovoja už divorsų palengvinimų; jis rūpina
si, kad abortai ir gimdymų kontrolė būtų 
valdžios įstatymais paremta ir apginta. Gei
dulių garbinimas Amerikoje jau užėmė žy
mių vietų.

Greitai bedieviai, panašiai senovės Ro
mos ir Graikijos pagonis, išras paleistuvybės, 

girtybės ir kitokius dievus, žodžiu stengsis 
grąžinti “barbariškųjų, pagoniškųjų civiliza-

eųą»
6is katalikų savaitraštis teisingai pa

brėžia, kad jatl ir čia Amerikoje eina kova 
tarp krikščioniškųjų ir bedievybės principų. 
Net kai kurie valdiškieji įstatymai jau nešio
ju bedievybės žymes.

to ir nestebėtina, kad Ameriką už-
»

a. Mlšlįl AUKA. "
PIRMOJI DALIS.

—Mažo Kun. Juozas JuzovMHits.—

(Tąsa).
12. “Apaštalui Sudėjimas.”

Visais sekmadieniais ir iškilminges-
niomis Šventėmis, kunigas kalba tikėjimo 
išpažinimų. Jis prasideda šiais žodžiais. 
“Tikiu į vienų Dievų.” Tai yra trumpas 
Kristaus mokslo tiesų rinkinys, arba “A- 
paštalų. Sudėjimas.” Mūsų Išganytojas 
liepė Apaštalams mokyti visas tautas. Jie 
taip ir darė. l?3jo visur ir skelbė Kristaus 
mokslą. Už Jį ifct ir savo kraujų praliejo. 
Jie padarė Kristaus mokslo santraukų ir 
pavadino “Apaštalų Sudėjimu.”

Bet štai, ketvirtame avižiuje atai-

Irado klaidatikiai ari.įonal. Vbd vVuknpai 
pasirinko Nleejoe mieete, jmęmerkė ari- 
jo«ų kltddatikyidę ir pfočmu išguldė 
“Apaštalų Sudėjimų.” Vėliai^ Konstanti* 
nopeiio Santaryboje ir Macedonijo^hlai.

i”

Aplink Afriką,
Prof. K. Pakštai.

Antradienis, Gruod. 30, 1930

Rašo Dr. A. G. Rakauskas
TUBERKULOZAS (DŽIO 

VA).

LAIAKAS AŠTUONIOLIK
TAS.

(Tąsa)
Port Elizabeth išbūvom dvi 

dieni, tad teko pakankamu! 
susipažinti su šiuo miestu ir 

todėl galima, apie ji keletu 
žodelių pasakyti. Miestas sto
vi prie Algoa įlankos, kuriai 
vardų davė pirmieji portuga
lų navigatoriui, pirmieji čion 
atvykę. Pirmas šių vietų iš
vydęs europietis buvo B. 
Diaz, 1487 m. atplaukęs iki

panilę. Tai paminklas 1820 m. 
kolonistams, savo sunkiu dar 
bu ir didele rizika praskinu 
siems britams kelių Pietų berkulozo to 
Afrikon. Nuo šio paminklo 
kįlame po truputį aukštyn į 
pati miesto vidurį, kur prie 
seniau buvusios turgavietės 
stovi graži rotušė, didelė 
miesto biblioteka ir kiti šva
rūs, patogus, vidutiniško gra
žumo 2 — 3 aukštų mūrai.
Dabar Port Elizabeth turi a-

(Pradžia No. 271). 
Plaučių tu

Sveikata - Laimės Šaltinis

šios vietos ir nuo čia grįžęs
atgal Portugalijon. Antrasai |Pie “-000 karhi tarf“

------------- ,{ia pasirodė Indijon beplauk-IP“8’8 5™ šie
damas Vaaeo da Gama. Pas-!30’000 čia turi

BolSevikai visas valstybes nori sugriauti ^°b“ “P*'1’Uotu-
ir ant jų griuvėsių savo kruvinųjų diktatūrų 
pastatyti. Tų patį jie nori ir su IdetuVfPptl- am^iaas

Kapštato. 
šitose vietose jau voje. Toksai faktas jau kai

limesnė sim
ptomų eiga 
yra:

Šlamamas 
krutinėję, pa
feireiškiantis 
pas daugeli 
ligonių. Vie
nus jis kan
kina mažiau,

donųjų kraujo kūnelių skai
čius kiek padidėja ir lienio- 
globin’o kiekybė yra virš nor
mos. Baltųjų kraujo kūnelių 
skaičius paprastai yra nor
malus arba truputį žemiau 
normos. Taip vadinamų mono 

! nuclear ir lymphoeytu kūne
lių nuošimtis dažnai yra pa
didėjęs.

Cirkuliacija. — Pulsas pa
greitėja. Tai gkli įvykti net 
pirm pakilsiant temperatūrai.

Rakauskas j pujs0 raįa yra įvairi — tarp 
24 33 \V. Marąuctte - s t i
ad. Grovehin 3262 88 ir 120 į niinutą, bet daž-

Skausmas būva labai aštraus 
pobūdžio, taip kad ligonis net 
ir kvapo negali atgauti. Stai-

kitus daugiau, niausiai būva nuo 90 iki 100.
Kraujo spaudimas nedaug 

tėra liečiamas ir todėl ypatin
gos reikšmės — kaipo žen-

gue skausmo pasišalinimas y-Įklas —
ra ženklu atsiradimo krūtinė- Pajčį ;• netekimas yra pa- 
je skystimo (effusion of pleu- ties ligonio labiausiai atjau- 
ral fliud). čiamas. Pirm negu įvairūs ki-

Karštis gali prasidėti pirm
negu kiti sinipatomai pasi
reiškia ir, ankščiau ar vėliau, 
jis paliečia didelę ligonių 
daugumų. Džiovininko tem
peratūra yra ypatinga tuomi,

daryti. Del to bolševikai lankia konflikto, kad iaasėsi boerai su pasivėlinu- i ^JLumug 
juo pasinaudodami greičiau savo tikslo gale- s^a^s ogiais. 1806 m. čia ga-
t., atriekti. Bet tokio konflikto jie negreit su- lutinai i8’^0 anglai, norai Stambiausia nuėsto pramo-
lauks. Europa prie karo dar nepasirnoSusi, o tikr,l 3ie fial“e. ‘J*.,“’* ls‘brb™as ir ba-
be karo Vokietijai nepavyks sienų pakeisti. tu0 meta 'netur5j°- 1820,‘a>- Siti, dalykų čia pagami- 
O galų gale ir karas dar neužtikrina, kad jis “• > 6ias apylinkes atvyko™1™ aP‘a J° Pr°«-
galėtų iSeiti Vokietijos naudai. Taigi, bolše- pinm«jL4,000 pastovių D. Bri-|Afr'kos gamybos. Gencr.l
... . . . , . knlnnktn 18 mn Motors ir P ordas tun didelesvikai, mums rodos, peranksti pradėjo tykoti. taiuJ°s Kolonistų. io to am __

ržiaiis gale ir 19-to pradžioje j automobilių dirbtuves, kurio kad rytais ji būva žemiau Inai ja u yra sunku ištverti
Vis dėl to Lietuva visada privalo akyvai baltiesiems dažnai tekdavo *- £auna darbo daugiau 1,000 normas, o į vakarų pakila Į darbe iki dienas pabaiga*. Iš

bildėti. Ji neprietelių turi daug ir galingų, kariauti ir prieš vietinius i darbininkų. Nors miestas į- aukščiau normos. Staigus
Atsargumas užsienių politikoje turi būti pir- krašto gyventojus: liottento- ien8'to uosto dar neturi (pra- temperatūros pakilimas be-
moje vietoje. Valstybės viduje reikia geros tus įr kafrus, kurių didesni <^da M tik statyti), Bet jį veik visados yra ženklu pra-
tvairkos ir tamprios vienybės, ko, deja, šian- skaičiai neatsilaikė prieš to- 14pko V*SŲ kraštų dideli laivai sidedančios kokios nors koin-
dien nėra. Taigi, mūsų troškimas yra, kad tų bulesnius baltųjų ginklus ir išveža labai daug gerų a- plikacijos.
visų gandų apie įvairius pavojus akyvaizdoje priversti buvo , geresnes |rių ir angoros ožkų vilnų. Į Svorio puolimas pasireiš- 
kuogreičiausia būtų atstatyta . konstitucinė, Jnes užleisti europiečiams. Mieste yra, kaip paprastai, kia beveik pas visus šios rū-
teisėta tvarka ir sustiprinta tautos vienybė. ? Tad port Ejjįįietli pradžia keletas katalikų ir protestam šies ligonius ir yra labai svar- i1** dalis yra tokių. O daro 

7 • galima skaityti 1820 m., kuo- tų bažnyčių ir kitų tikybų bus ženklas. Ligonio svoris taip daugiausiai dėlto, kad
Lenkų spauda tiesiog nervinasi prisimin- met čia palapinėse apsigyve maldos namų. Angliški mies- kartais puola net nuo 5 iki 6

dama vokiečių kalbas apie sienų revizijų. Jie no pirmieji britų kolonistai, tąi. visose pasaulio dalyse la- svarų į savaitę. Toks greitas
bijo karo, daro spėliojimus kurios, iš. .valsty- Tuometinis gubernatorius Sti
bių eitų Lenkijai į talkų, jei Vokietija jų Rufane Donkin dygstantį mie- 
užpultų, norėdama panaikinti lenkų koridorių stų pavadino savo žmonos pOrt Elizaibeth. Čia yra Cecil ne vien dėl stokos apetito, 

Rhodes kolegija, technikos bet ir dėlto, kad jo kūno celės 
institutas ir Brolių Maristų priimto maisto negali tinka- 

Jos atminčiai jis pastatė čia mokykla ir gimnazija, kurion mai asimiliuoti.
------------- •' ant kalno pyramidų sn para- j eina daugelis ir nekatalikų ' Prakaitavimas nakties metu

Lenkui buvo nusiminę, kada Popiežius šu: “Viena tobuliausiųjų žino vaikų, nes maristų gimnazi- įvyksta dažnai ligoniui mie 
paketino pasiųst savo delegacijų Ukrainon giškųjų esybių, kuri davė

„-r---V, — -------r-----------— -----
ir atsiimti Sileziją. Neveltui, matyt, Pilsuds- Elzbietos vardu^ kuri dar jau- 
kis pasileido kelionėn po Europą. Ar tik ne- nutė traginga^^vo Indijoj.
ieško jis talkininkų?

• vais-ti šios ligos simptomai 
kiai pasireiZ.I pirm
negu X-spindulių pageiba pa
rodo ligos įsigalėjimų ir veik
mę, ligonis jau pradeda at
jausti pajėgų trukumą ir daž-

karto ligonis pamano, kad gal 
tas bus tik laikinai, kad gal 
jam praeis, ir todėl stengiasi 
tų pajėgų trukumą paslėpti, 
iki, laikui bėgant, jo sveikata 
visiškai nesuklumpa. Tiesa, 
□evisicms tenka slapstytis,

bai garsina savo~,nwkyk]irsr,lr jsvorio puolimas gali tęstis net 
visaip jas giria. Lygiai ir keletu savaičių. Svoris puola

jos turi čia labai gerų vardų gant ir gali būt iki tokiam 
tarp žydų ir protestantų. j laipsniui, kad ligonio nakti- 

Miesto muziejus įrengtas nčs drapanos palieka šlapios 
privatinio asmens dovanotuo- lyg būtų iš vandens ištrauk-

patirti skundui apie lenkų žiaurumus. Del to *avo vardų žemiau esančiam 
lenkų atstovas iš Vatikano buvęs pasitrau- miestui”, 
kęs. Kaip žinoma, Popiežius yra giliai susirū- Privažiavus prie Algoa į-
pinęs persekiojamųjų ukrataiečių padėtimi. lankos, pamatai prieš save iš- se namuose, kurių visi trys tos.

. ._ ilgai pajūrio tarsi frontu iš-'aukštai tirštai pripildyti ar- Permainos kraujuje pasi
Žinomas anglų politikas Churchill yra pa- sirikiavusį, šviesių, raudonais cheologijos, etnografijos ir reiškia įvairiai,' atsižiūrint į

žino, jog kiti toje šeimoje na
riai $el savotiškų išrokavi- 
mų ir užsikirtimų jo nusis
kundimo nenorės girdėti Ir 
nepasistengs, jį suprasti, ir, 
nežiūrint kas su juomi butų, 
greičiausiai, vietoj užuojau
tos susilauks vien išmetinėji
mo ir tinginio titulo. Liūdni 
įvykiai praeityje jau nekartų 
buvo šio elgesio paseka. Šiuo 
reikalu reiktų kiekvienai šei
mai išanalizuoti save ir, at
rastų netolerancijos ydų pa
šalinti iš savo tarpo. Tokis 
link savęs ir savo artimo dar
bas ne vienam duos progos

isų gamtos sryčių rinkiniais, ligos eigų, plėtimosi laipsni i Pas,dziau£ti gyvenimu,hk- 
fnzieinris dirpktnrnis n E ir komnlikaci ias Abeinni. ran jam© savo pareigas link sa

vo Sutvėrėjo ir savo artimo, 
(Bus daugiau)

sakęs; “Bolševizmas — vėžys, ryjąs nusilp- stogais hiūrų rtiiestų, vis kį- 
nintų tautos kūnų ir laimįs tik savo aukos lantį aukštyn į kalnų. Prie 
kentėjimų dėka”. Kitoje vietoje jisai dar pat vandens, pačiame miesto 
griežčiau pasakė: “Mukų šių dienų pasauly fronte metasi į akį didelė, ke
yra kaižkokia baidyklė, kuri vadinasi bolše- turkan.pė tūra, bokštas, pas- gaus tirinėjimais ir gyvačių ir dažnai pagydys epileptikus
vizmas. Jo gyslose teka šaltas reptilijų krau- tatytas iš raudonų plytų, bent j nuodų pritaikinimu therapeu- -arba labai sumažinąs epilep- j QADQ|U|[|TĖę
jas.” kiek primenąs Venecijos Cam 1 tikoje. Šioje sryty, sakoma, jis sijos veikimų. (Bus daugiau) IMnVOK-

Muziejaus direktorius p. F. ir komplikacijas. Abeinai, rau
IV. Fitzsimons daugiausia - ,r ....... ........
užsiima priešistorinio ižmo- pasiekęs nuostabių rezultatų

dos buvo pasmerktos, o “Apaštalų Sudė
jimas” dar daugiau padidintas. Kaip tik 
šitų “Apaštalų Sudėjimų” kunigas ir kal
ba šv. Mišiose. %

ftias “Apaštalų Sudėjimo” tiesas 
privalo žinoti kiekvienas krikščionys. Jos 
yra paremtos iv. Raštu, Dievo žodžiu. O 
Dievas nė pats neklysta, nė mus nega
li klaidinti. Vienas nusionorius nukelia
vęs į Afriką, kur nėra žiemos, pasakojo 
kartų pagonims, kad Jo tėvynėje vanduo 
gali taip sušalti, kad galima juo vežti 
sunkius daiktus. Juodėji žmonės nieka
dos nebuvo matę ledo, tačiau tikėjo mi- 
sionoriaus žodžiams. Taigi, Jei jie žmo
gui tikSje dėl ko .mes negalime Dievui 
tikėti, kai Jis mums kalba? Mes priva
lome į vi»ą tikėti, kų Dievas apreiškė.

Kalbėdami, “Tftiu į Vienų Dievų,” 
džiaugkimės, jog išpažįstame tų tikėjimų, 
už kurio tikrumų tūkstančiai kankinių 
paguldė savo galvas. Šiandien jie yra 
danguje. Melskimės prie jų, kad pastipk 
rintų mūsų tikėjimų. Tikėjimo išpažini
mu baigiasi pirmoji šv. Mišių dalis.

n. Aukojimas.

Duonos ir vyno aukojimas yra viena 
svarbiausių šv. Mišių dalis. Apleisdamas 
šitų dalį sekmadieniais ir šventadieniais, 
žmogus mirtinai nusideda. Tačiau tai dar 
nėra tikra auka, nes tik duona ir vynas 
yra aukojamas. Tie dalykai tik yra pa
švęsti Dievo aukai. Pats Išganytojas dur 
nėra aukojamas.

, Per. daug šimtmečių Bažnyčios na
riai nešdavo aukas šv. Mišioms. Jei ne
viskas būdavo sunaudojama šv. Mišioms, 
tai būdavo išdalinama pavargėliams. Iš 
to kilo paprotys, jog ir dabar renkamos 
aūkos aukojimo metu. Tuo norima pa
reikšti, jog tikintieji taipgi privalo išsi
žadėti vieno ar kito dUlyko, kad leng
viau būtų padengiamos išlaidos šv. Mi
šioms. ’

Kuni&as atsigręžęui į žmones sveikina 
Juos: “Viešpats su Jumis.” Paskui Jis 
balsiai kviečia visus melstis, sakydamas: 
“Melskimės” Jis ir pats meldžiasi skai
tydamas ištraukų iš šv. Rašto, au'jojimu 
vadinamų.

1. Duonos Aukojimas.

Kunigas nurengia kielikų, . ištiesia 
ant altoriaus baltų skarelę, vadinamų 
korporalu. Ji primina mums tų drobę. į 
kurių buvo suvyniotas Viešpaties Jėzaus 
Kūnas. Toliau Jis ima į savo rankas įral- 
auksuotų lėkštelę, vadinamų pateną, airt 
kurios yra balta duonos plotkelė, ostija, 
pakelia jų aukštyn ir meldžiasi, kad Diej- 
vas priimtų šitų aukų, kurių Jis, kad ir 
nevertas, aukoja. Kunigas prašo dangiš
ko Tėvo, kad priimtų šitų nekaltų ostjjų 
ne tik už Jo paties nuodėmes, bet taip 
pat ir už visų kitų žmonių nuodėm s, 
kuriu dar gyvena, arba jau mirė. Talai
tis * skambindamas varpelius, praloš;i 
žmonėms apie aukojimų ir ragina juos 
melstis. . ■ į

2. Kieliko Aukojimas.
Panašiai aukojamas ir kielikutų KM*

iugas eina į dešinę altoriaus pusę. Te
nai jis pila vyno ir keletą lašų valiem 
į kielikų. Sis maišymus vyno ir vrialeut 
turi '’tam tikros prasmės. Vynas Etatu ja 
Kristų, o vanduo atstoja mus. Kup t y-

nas maišomas su vandenimi, taip mes 
tampame dieviškosios prigimties dalinin
kai. Tačiau reikia atminti, jog mes da
lyvaudami Kristaus dievystėje, netampa
me dievai, bet tik įgyjame Jo dieviškų 
dorybių, kaip šventumo, gerumo ir kitų 
dorybių.

įpilęs vyno ir vandens į kielikų, ku
nigas grįžta prie altoriaus vidurio. Pa
ėmęs kielikų į rankas^ pakelia Jį aukš
tyn, aukoja Viešpačiui Dievui ir prašo, 
kad šis kielikas būtų Jo maloniai pri
imtas.

Toliau kunigas daro kielikų kryžiaus 
ženklų ant altoriaus, pridengia jį ir že
miai nusilenkęs meldiiasi, kad Dievus 
priimtų šitų aukų. Po šios maldos, jis 
tiesiai atsistojęs, pakelia rankas ir akis 
aukštyn ir prašo Šventos Dvasios laimin
ti šitų auką, parengtų Dievo didesnei 
garbei.

(B us daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
_______ _______„t ____ Lll___

juokins visus Raseinių Magdė maistas musų valstijoj. Sukilo vėn. Žiūrim, kad Fordukas su SFNAS DRAUGAS VER” 
ir Mariampolės žydelis. Kas! visa kariuomenė ir laivynas, pienu važiavęs ant užsisukimo ,

■Rašo prof Kampininkas.

Visi kurie tupite laisvamiš- į galvoj jaustum Šurną ir kojas 
koj kuproj, turite dabar že-'reikėtų pagaliais paspirioti. 
mai pasiklonioti Voldemarui,
nes jeigu ne jis, jei “krik
demai” būtų Lietuvą, valdę, 
tai kažin ar Lietuva ir Kau
ną būt beturėjus, nekalbant 
jau apie Vilniaus vadavimą. 
Tai nėra koks mano prasima
nymas, bet Bruklyno laisva
manių gazietos Litamėgio įsi
tikinimas. Žinoma, šiai čėsais 
už litus ar dolerius laisvama-*

/ niai gali net ir taip įsitikinti, 
kad jei ne Voldemaras, ka
žin ar Lietuva būt turėjus ne
priklausomybę.

Nesenai suomių gaspadoriai 
— lapujiečiais vadinami — 
po savo žemę komunistus gau ; 
dė ir kelnes numovę paspir 
davo į sovietų “rojų”. Dabar 
sakoma tie gaspadoriai pra
dėjo “kačių koncertus” or
ganizuoti. Turbūt vydami į 
sovietų “rojų” komunistus, 
sykiu išvijo ir visas savo že
mės kates?

Detroite ir apielinkėj yi

Adresas: “Ateitis”, Kau
liais, Laisvės Al. 3.

TESNIS Už KELIS 
NAUJUS.

tik atvyks, jausis jaunu ir Suareštavo visus senosios vai-[apvirto? Visi-gi kaimynai, sn- 
sveiku kaip 30 metų atgal. Idžios politikus ir prezidentą, prantanui, spėjo, kad bombos 

Jonas I Mes į Sao Paulo ntvužia- sprogsta ir susišaudymas pra
sidėjo. Mat žmonių Žingeidu
mas didesnis, negu baimė. 
Vietoj bėgti ir slapstytis, bė
ga kur pats pavojus.

Musų garsininkai (komu
nistai) pasinaudojo revoliuci
ja. Visi laikraščiai reinusie- 
ji senųjų valdžių buvo subom
barduoti. Tai musų komunis
tai padarė pogromų ant musų 
vienintelio Brazilijoj laik
raščio. »

Dabar jau pradėjo veikti 
nauja demokratiška valdžia. 
Visi laukia geresnių laikų, 
bet kol kas darbai eina pras
čiau, negu pirmiau. Turim, 
vienok, vilties, kad naujoji

_  . . . 'vom spalio 24 d., bet nieko
APIE REVOLIUCIJA BRA- 'dar nežinojom apie įvykį. Į- 

ZILIJOJ. važiuojant į miestą! matėsi di-
---------- įdėlis judėsis. Bet pasimatė

P-nai Lenkauskai, gyvenan-; laidotuvės. Tai mes manėm, 
au jtys Marąuette Parke, gavo'kad visas judėsis ir buvo dėl 

• laišką iš Brazilijos nuo H. tų laidotuvių. Pavažiavę to-

PRAŠAU NESIJUOKTI.

• laišką iš Brazilijos
Balsevičiaus iš Sao Paulo bau, greit supratom, kad ir
miesto. Laiške rašoma apie Sa° Pauloj besanti įvykus
ten įvykusią revoliuciją. Be revoliucija. Mus įspėjo, kad
kitko štai kas rašoma: 'nevažiuoti į centrą, nes einąs

, šaudymas tarp žmonių ir ka-
i .. .... ., . reivių. Mat Sao Paulo kari luistuose revoliucija prasidėjo ... • . ,7 . . mene rėmė senąją vyriausybe,
spalio 3 d., bet Sao Pauloj ir ,r .....J/ , _ . . , , , , Mes, vienok, rizikavome irRio-de-Joneiroj kol kas buvo
ramu ir mes po truputi dir

va

— Na, kaip tau patiko mo-

žiavom. Laimingai pasiekėm 
namus ir nuėjom ilsėtis. Lovoj

binėjome. Mes išvažiavome , . . ■.. _. , dar skaitinejau tetos atsiųstus
. il vkloi? — klausia tėvas nir- '.spalio 18 d. } sostine Rio-de- , ... . .,ra i * J / . - . iš Suv. Valstijų bukiJaneiro. Prisikrovėm automo-

Moksleivių mėnesinis žurna
las “Ateitis”.

.Jau dvidešimt metų yra ne
pavaduojamas jų draugas nio 
kvklos suole.

“Ateitis” per tą laiką pa
sidarė didžiausias, rimčiau
sias ir įdomiausias besimo
kančio jaunimo žurnalas, įdo
mus ne tiktai moksleiviams, 
bet ir kiekvienam prasilavi
nusiam lietuviui. Skubėkite 
užsisakyti “Ateitį” 1931 me
tams, kuri duos ir toliau įdo
mų priedą “Gamtos Drau
gas'

aščius. “Ateities’ kaina: met.

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys

Išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas Ir vidur
amžis. Tada I.ydta E. Plnk- 
namis Vegelable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir 
gajumą. ą

I V 1)1 A E. PINKHAM’S 
V I GI TABLE COMPOUND
I VIII \ I PINKU AM MED. CO- LYfc.V MASS.

This new cheese 
treat

, , . , , ,. v į mamečio vaiko, pirma diena JJaneirtokių bedarbių ir vargšų, ku-1 . . ■ , ,, i,... •, . parėjusio iš mokyklos. Ibilių ine ignoruoja pilvo reikalu vi-J . ir grįžom. Važiavom vi-

mus. Gavę iš viešosios gero
vės departmento “mėlti” ti- 
kietus, juos išmaino ant Ka
nados karčių ašarų ir jomis 
tuščius pilvus plauja, o pas
kui džėloj džiovina.

Išradėjai, susirūpinkit! Rei
kia išrasti toks valgis, nuo

Orait. Tik nesuprantu, eą naktį. Tą pat naktį 
tėveli, kam aš ten reikalin
gas, nes ir be manęs mokyk
loj yra daug vaikų.

VYRAS. — Kuo galiu atly
ginti tau už tokį tavo malo
numą?

ŽMONA. — Nupirk man 
kurio ir pilvas būtų sotus ir kailiukų viršutinį už 500 dol.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, M1CH.
Kalėdų iškilmės.

Pusę po vienuoliktos vaka 
re, 6v. Jurgio parapijos baž
nyčioje susirinko galingas 
choras, susidedąs iš 100 žmo 

+ nių ir p. Bukanto orkestras 
piemenėlių mišioms.

Kun. J. Čižauskas laikė mi
šias, o choras, neapsirikdamas 
taip sakau, pirma sykį taip 
gražiai ir galingai giedojo 
Kalėdų giesmes. Chorui va
dovauja gerb. muz. J. Čižaus- 
kas. Artistė M. Čkžanskienė 
giedojo solo labai įspūdingai. 
Knn. J. Čižauskas pasakė 
griaudu pamokslą, kuris gal 
•ne vieną atšalėlį pritraukė 
prie Dievo. Linkėjo savo pa- 
rapijonams linksnių Šventų 
Kalėdų.

parapijos choras, po vadovys
te muz. J. Čižausko.

J. N. M.

KENOSHA, WIS.
Dėmesio.

Kenošiečiai, turėsit laimės 
sutikti tik — ką iš Raseinių 
Magdę ir Marijampolės Žyde
lį, kurie pasirodys čia sausio 
1 ir 2 dd., 4 vai. vakare. Tai 
didžiausia naujiena su Nau
jais Metais ko da niekas nėra 
matęs. Visi turės progos pir
mą kartą pamatyti ir išgirsti 
gražių ir juokų. Kas tik at
silankys į šiuos vakarus vi
sai atjaunės; iš ligonio svei
ku taps.

Mikas.

Kalėdų diedukas čiai aplan
kė vaikučius. 4 vai. po pietų 
parap. svetainėj buvo sureng-

RACINE, WIS.
Nepraleiskit progos.

Nepraleiskit pirmos, gal ir
paskutinės, progos — pama-

la puikus programas mokyk-;(yti , M,gdę> tik k«
los vaikučiams. Kalūdi; diedu- ifi ^nvo. atsilankiusią į jūsų
kas vaikučiąms atnešė po n.ai 
š<*lį dovanėlių. Nepamiršo ir 
mūsų gerb. knn. Čižausko. Ir 
jį apdovanojo. Žmonių buvo 

'pilna svetainė.
Ačiū sesutėms Pranciškie- 

tėms už taip didelį pasišven
timą, kad taip gražiai priren
gė mokyklos vaikučius prie 
veikalo ‘Betlėjus’. Kostiumai 
buvo gerai pritaikinti, scena 
turėjo labai gražias dekoraci
jas, eglaitė buvo papuošta la
bai gražiai.

Tėvai džiaugėsi, kad sesu
tės taip gražiai jų vaikučius 
prirengė prie iškilmės.

Visi išsiskirstė patenkinti, 
o ypač vaikučiai.

Bendrovės Koncertas.
Sausio 11 d., 1931 metais,

bus Bendrovės koncertas. Pro 
grama išpildys artistai Či
žu uskai ir galingas šv. Jurgio

koloniją, sausio 3 d., 7:30 va
kare, parapijos salėje.

Visi, kas gyvas, į šį nau- 
jienybių vakarą. Rodant ju
damus paveikslus, tarpais

TUBBY

kilo

Tik štai pasigirdo būni — 
bum — bum... Visi bėgo g?t-

valdžia pagerins ekonominę $2.00, pusnį. >1.00, mokslei- 
buklę. jviams: met. $1.00, pusm. 50c. Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 

ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery orte 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

VZelveeta
y The Oeliciout New Cheese Food

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimą ką nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamą knygą. To
kiems čia norime nurodyti 
vieną knygą, kuria niekas ne- 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygą .var
du

i .K

DIEVIŠKASIS IŠGANY

TOJAS

Tai yna didokas veikalas,
turįą<‘47S -puslapių. Pagal vo-
kiškįp originalą lietuviams tą
veikią prirengė tėvas jezui-1
tas B: *AįažWta. : I

■i '
Yra tai platus aprašymas, 

gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta : 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tą knygą, ją 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
ją daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. GO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Ohicago, IU. <

MNKI

yč Po M>u KUOVO VOKA*r 
l'M acM)MA BE 
i ceou) op f — A ARTIST. 
LIKfc THE OME l SAVO 

at twe -TKBKtRe
oeMuiio' pič-ruces 

sjOiTH A PilGB O’GKALK

7

“DRAUGO”

METINIS

ir ŠOKUI
ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario (Ftb.) 1 d., 1931 m.
i

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted Street

Koncertas Prasidės 5 vai. po pietų. 
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

SIU I1CHIIE ĖMUS
ivfcen aoothlng Žemo la uaedl

Rlght from the first touch, antiseptie, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeąuito bites, raahes, 
and many Other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poiaoning. 
Fimples and dandrufl fadp when safe, 
antiseptie Žemo is apphed. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggist. 35c, 60c, $ 1.00.

ItflftECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thlg Ir a Pamous VIvanI Sėt and In- 
cludes face powder, $i.00»; Rouge. 75c, 
Tissue Cream >1.00, Ugilatory >1.00, 
Pačiai Astrlngent fl.75f?BLth Salt 1.00, 
Tollet Water fljtę. perfurle >2.75, Brll- 
llantlne 76c. Skin WhltenJr 75c. Totai 
yalue 112.00. Speclal prlci >1.97 for a 
ten pfecea to lntroduce thl

> • • ė U •
line.

Vardas ...
Adresas ..................I.............
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinanti, jei
nepatenkintas.

B** Van 58O-5th Avenue, New Yorl

SAMEPRKj
40 YEARS

ounc9s for 2scents 
pure,

lfptBAKING
rWp,qwDER

Mcient
IT) DOUBLE ACTING

MULIONJ Of POUNOl UfED BV 
OUR COVERMMCMT

Mothe/s Art.
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VARGŠŲ GLOBA J

BEDARBIŲ REIKALAI.

Bridgeport. — Bedarbiu 
šelpimo komitetas turės susi
rinkimu gruodžio 30 d., 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio par. sa
lėj. Meldžiami visi skaitlin
giausia susirinkti ir prisidė
ti su aukomis maistu ir dra
bužiais. Pastaruoju laiku dra
bužiais prisidėjo šie: M. Ju- 
raškienė, E. Gražaičienė, O. 
Anužaitė, Adomavičienė ir Ta 
mašauskiepė, I. Aldonis au
kojo $3.00, B. Sirvydas dide
lę kasę visokių valgių.

Pasirūpinus J. M. gerb. 
pralotui ir p-nui Ažukui ptc* 
Kalėdas daugelis šeimynų ga-1 
vo kasės valgomųjų daiktų, 
K. Kudirka aukavo 3 dėžės 
duonos ir bulkučių.

Viskas tuoj išdalyta bedar
biams. Rast.

Buvę (suimti kolegos stude-
ntai ateitininkai A. Domaše-' 
vičius ir Griškevičius po tar-,g?s misijas, 
dvmo paleisti. Kiti st. J. Štau--Kalėdų ir pirmų dienų laikė 
pas, K. Dauba, J. Labokas ir bernelių ir antrąsias Mišias, 
Baranauskas — pergabenti j P*r kurias pasakė labai gra- 

’sunkiųjų darbų kalėjimų, ‘lt’ žiu» pamokslus apie Kristaus
_______________ ____________ 'atėjimų į šį pasaulį. Ragino

visus su užgimusiu kūdikėliu

Lietuvių Dainos Per Orų
Kas nedėldienį iš WCFL radio stoties 979 kyl. nuo 
1 vai. iki 2 vai. po pietų. Šį programų duoda JOS. F. 
BUDRIK, Ine.

Naujas Columbia TELE-FOCAL Radio ir Phonogra- 
fas kombinacija modelis 939. Stebėtinai žema kaina.

BUDRIKAS duoda $56.00 mainais ant Jūsų se
no fonografo.

KASTANCIJA MEVKEI.HNIITĖ, Soprano 
16144F Mergytė Jaunoji

Motušaitė Miela

K. MENKELIlNIl’Tf. IR F. STANKVNAS 
16161F Valio Dalgele!

Uiesmai ir Svajonės
16158F Atneša Deidas Kukulių Viedrą 

Šia Naktelę Miego Nemiegojau
16155F Ganėm Aveles 

Saulute Tekėjo

ANTANAS VANAGAITIS, BARITONAS
161S4F Velnių Šimtą

O — Čia — Čia
1G152F Pasaulis Stovi

Man tik Rodosi.
F. STANKVNAS

1G146F Saldai Ir Merginos
linksmas Amerikietes

JONAS BVTENAS, Baritonas, Su Vargonų 
16141F G ui šiandiena

Sveikas Jėzau Mažiausias
16140F Linksma Diena Mums Nušvito-J. Butėnas ir Kv. 

Pulkim Ant Kelių
Woreeslerio Lietuviui* Ork., Ail>iiu» Llctuvnlkaitė, I^eader 
16178F Panemunis Polka 

Karolina
16025F O .tu Palaiminta Kalėdų Naktis.
16157F Shenandorio Polka 

Bernelio Polka 
16143F Platro Polka 

Vestuvių
16164F Močiutės Mazurką. .

Kariška Daina
16156F Ar Tau Sosėlia 

Kelkis Berneli
16173F Vakar — Vakarėli

Čigonai (M. Ydzavlias) '
16181F Dieduko Polka

Pora Vi Poros Valcas

\kompan.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

DRAUGAS

CHICAGO JIE
IŠ NORTH SIDES KOLO

NIJOS.

Praeitų savaitę pas mus 
buvo
Tėvas Augustinas Dirvelė. 
Žmonės gausiai lankėsi ir do
miai klausėsi gražių pamoks
lų. Misijos prasidėjo 14 d. 
gmod. ir baigėsi 21 d.

atgimti iš savo nuodėmingo

Tikietų galima įsigyti šiose 
vietose:

Marųuette Park. — Rak
štis ir Belskis Drug Store 67 

misijos, kurias laikė ir Artesian; Jonas Pudževe- 
lis, 69 ir Washtenaw. Nar- 
vidi kepykloj 69 ir Artesian ir 
pas Konrad Tailors.

Bridgeporte — Budriko 
krautuvėj, 3417 So. Halsted

Tėvas misijonierius, užbai- P- Gudų 33 ir Emerald;
da pasiliko iki Universal banke, 33 ir Hals- 

ted.
Town of Lake — p. Kren- 

čių 46 ir Wood; Kinčinus 45 
ir Honore, pas p. Čepulienę.

Brighton Parke — Vilko 
krautuvėje 4409 So. Fairfield, 
J. Kudirko Studijoje 4140 Ar
cher Avė. ir pas Z. Vyšniaus
kų 2517 W. 43 St.

Red Cherris.

gyvenimo ir eiti tobulybės ke
liais.

Parapijos choras buvo ge
rai prisiruošęs prie kalėdinių 
giesmių ir jas gražiai sugie
dojo gimusiam kūdikėliui.

Per'Naujus Metus, tuojau
po sumos, parapijos choras

LIETUVOS VYRIAUSYBE 
PASIRAŠĖ PAŠTO SUTAR

TĮ SU SKANDINAVŲ 
AMERIKOS LINIJA.

turės iškilmingus pietus. Pa
našius pietūs choras rengia 
kiekvienis metais. Choristai ne 
pamirškite.

Kalėdų pirmų dienų, žmo- 
ėms išeinant iš bažnyčios, 

vietinės “spųlkos” direkto
riai dalino savo kalendorius 

sakė, kad tai 
kuris nesenai 

tapo sumažintas už žmonių 
padėtus pinigus. Labai gaila.

n 1
I mei

■ Kaikurie 
nuošimtis,

Moterų Sųjungos vietinė 
kuopa 4 d. sausio, parapijos 
svetainėj ruošia didelį vakarų. 
Bus atvaidinta gražus veika
las “Apkalbos ir Meilė”. Vei
kalas įdomus, su daug dainų, 
juokų ir liūdnų tarpų. Nepa
mirškite ateiti į tų vakarų, 
nes sųjungietės visuomet pa
daro savo vakarus įdomius.

Bijūnėlis.

PROSEVIČIUTĖS DALY
VAUS PONIOS OŽELIS 

KONCERTE.

Kaunas — Gruodžio 12 d. 
Sulig gautuoju pranešimu vi
sus Lietuvos pašto siuntinius, 
kuriuos savo laiku vežiojo ki
tų linijų laivai, nūn vež Skan 
dinavų Amerikos Linijos lai
vai. Ši jau pasirašyta ir ata- 
tinkamu įstaigų jau patvirtin
ta sutartis, pradeda veikti nuo 1 
1931 m. sausio mėn. 1 d. ir 
todėl po pirmo sausio visi 
Skandinavų Amerikos Linijos 
laivai atplauks su Lietuvos 
pasta.

Kaip jau yra plačiai žino
ma Amerikos Lietuvių tarpe, 
pasažieriu susisiekimas su 
Klaipėda, Lietuvos uostu, ta
po įsteigtas praėjusių vasarų 
Skandinavų Amerikos Lini
jos, kuri operuoja keturis lai
vus — “United States”, 
“Frederik VIII”, “Hellig O-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(john Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone ftandolph 6727

2151 W. 22 St. f iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

3 vai. kortuose—nuo t iki 9 
Bubėtomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street 
Kampas Michlgan Avenue 

Tel. P u Įima n 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

i
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00 j
S P E CIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 

ityrėlj. Tikras specialistas, arba pro-
ifesorius, neklaus jūsų kas jums ken Paneles Elena ii Lmilija kla ap kur BĮ.au(in bet Dasakvs nata 

Prosevičiutės abi gabios mu
zikės dalyvaus rengiamam p.
A. Oželis pirmam koncerte, 
sausio 14 d., Lietuvių Audito
rijoje. •

nes pakviesta dalį programos

goms lietuvių tarpe.
Be p-lių Prosevičiučių, da

lyvaus Kaminskas, Cliapas, 
Jovaišiutė, Levickas, Clem ir 
Bill su gitaromis, Briedytė, 
Griniūtė, šokėja, ir Paliliunai- 
tė, kuri akompanuos visiems 
solistams. Dalyvaus ir Vaidv- 
lų choras.

Po koncertą įvyks šokiai. 
Griež Vytauto orkestrą.

kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-Ray Rocntgeno Aparatas ir vl- 

». . siškas bakteriologiškas egzamlnavl-
ŠiS koncertas bus įdomus, ; maa kraujo atidengs man jūsų tik

ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 

išpildvti geriausioms meno jė- vumaa sugryš ums taip kaip buvo 
' pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil

vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsi- 
kerėjusią, chronišką ilgą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State GatvėB
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Medėllomls nuo 10 ryto iki 1 

po piet

Ikl

Telephone Dearborn 9047

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:30 iki I vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVĖ 

Tel Roosevelt 0710 
▼ai. nuo 0 Iki 0 vai. vak. 

(Uaklrtant eeredoe)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8o. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0321-0232 Vai. 0-0

Vakarais
•841 80. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0042
7-0 vaL vak. apart Panedllle ir 

POtnyfiioa

ftalslng Lne Family- Wa y Wldth was The Only Tumu Tbot savad Gtrtyni

'V

I

Antradienis, GruotL 30, 1930

l«v” ir “Osoar H” tarp N«r 
Yorko ir Kopenhagos, o iš ten 
modernišku juros laivu kelei
vius gabena tiesiog į Klaipė- 
dų. Be to, kelis kartus į me
tus siunčiami trans-okeaniniai 
laivai tiesiog iš New Yorko j 
Klaipėdų.

ši sutaria aiškiai rodo, kad 
Skandinavų Amerikos Linijas 
laivai patogumas ir linijos 
laivai patogumas ir linijos ti
kras tiesioginumas yra gerai 
amerikiečių ir Lietuvos įstai
gų įvertintas.

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 
užsteenėjuaios ligos gydomos su 
magnetiškais elektros trytmen- 
tais po priežiūra M. D. gydytojo. 
Visi elektros trytmentai * 8L00.

162 N. STATE STREET
Room 1513 

Tel. Central 0729 
Patarnauja lietuvaitė nursė. 

Reikale einame prie ligonio j na
mus.

v

PAUL M. ADOMAITIS
A D V O K A T A S

^Ofisas vidurmtestyje 
Robiu 2414

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

“DRAUGO” KNYGYNE
»

Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

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. Paralė 
Pranas. Pusi. 14. Kuiną.....................................................  10c.

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

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c. *

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. ' 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
84 Pusi. Kaina ................................................................ 20e.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

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

Doipelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 

Kaina ................................................ ........................................................................................................................................................ 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
I. Vaiciekauska?. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.

Kaina ........... ..................................................................»... 30c.
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa

tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina................ ............ .. 20c.
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden

gimų; Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 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. Pusi. 92. Kaina, 25c.

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

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

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pust 37. 
Kaina .......................................... . ..................................... 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............. l5c.

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

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veikimų 

komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Šimu
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu Veikalai sykiu. Kaina 50c. 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pūsi.

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

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

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina.............. 15c.
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė

48 pusi. Kaina ......................................................  50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ................................... . lSc.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 

Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
Kaina .............................................................................. 15a

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

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

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
Kaina .......................... ....................................................................................................,........................................................ 20c.
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“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.
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Antradienis, Gruod. 30, 1930 I

GRABORIAI:

Telefonas Yards 1118

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

S. M. SKUDAS
UriUVlH GRABOItlVS 

Dideli graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
TtL Roosevelt 7S32

SPORTAS
STANDING OF THE K OF 

L B0WLING LEAGUE.

V Žemaitis
P. .Zaur 
Wabol 
Gedi ainis

Totais

5DRAUGAS

automobilius visokiems rel- 
.ątsma, Kaina prieinama.

5^19 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau-
tia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tei. Roosevelt 2515 arba 251# 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, UI.

Tel. Cicero 6927

J. ULEVIČIUS 
Graborius Ir

Balsumuotojas

Patarnauju laldO' 
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui,

3103 S. Halsted 
St. Chicago, III. 

Tel. Victory 1115

West 48ide
Providence
So. Chicago
Roseland
Bridgeport
Brigliton Park
Gary
North Side •

w.
43
31
30
27
26
12
11
11

L.
5

17
18 
21 
22 
36
36
37

PROVIDENCE

Ruby
Mičionis
Wilbert
Chernauskas
Lawrence

Totais

Telefonas Oroveblll 82(1

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

' 2433 W. MARQUETTE ROAD
Nue t — 12 vai. ryto. Nue 2 vai. — 

I Ir 7 iki I vai. vakare. * 

■ereėomla nuo 8 — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutarti.

. Ofise Tel. Virginia 008#
Kesidencljos: Van Buren 8858

Z O L P
INDIVIDUAL BOWLERS 

AVERAGES.

J. F. RADZIUS
IRIAUSIAS 4ET. GRABORIU8 

CHtJAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
(#8 West 18 Street 
Telef. Ganai #17# 
SKYRIUS: 3238 S- 
Halsted Street, Tel. 
Victory #088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
' vedėjas 
1650 West 46th St.

Kampas 4(th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8#13

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

BUTKUS
UNDKRTAK1NG CO.

P. B. Hadley Llo.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Cinai Siti

T PETKUS CO.
LIETUVIS aRABORlVS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

Gedrainis 
Wabol 
Lawrence 
Mažeika 
Cliernauskas 
Vaičiūnas 
Ruby 
Gramont 
A. Kibelkis 

Žemaitis 
Zevatkauskas

P. Šeputis 
P. Zaur 
C. Kibelkis

V.
J.

188.38
185.38 
185.13 
1S4. 
153.45 
183. i 
180.18 
180. 3 
178.12 
177.25 
177. 
176. 4 
175.31 
174.20

GAMĖS PLAYED DEC.
1930.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel Boulevard #277

South Chicago pulled a fast 
one on the Bridgeport team 
by taking three gailies strai- 
ght. Placing them within one 
game of second place and sa- 
fely entrenched in third place.

SOUTH CHICAGO

A. Kibelkis 
J. Zevatk. 
Regashus 
Pečiulis 
C. Kibelkis-

Totais

167
188

12
189
183
853

179
176
150
158
142
805

186
165 
150
166 
188 
855

23

BRIDGEPORT

Grigaitis
Kibelis
Zamb
Dummy
Dummy
Gramont

Totais

141
161
163
135
135

155
168
183
135
135

735 776

146
133
218
135

158
790

STRIKE NOTĖS.Providence lošt two gailies
to West Side the league lėfįg-------------
ders, Gedrainis bowled high North Side dropped two 
series for the winners 578. games to Roseland, and ac- 
Laurynaitis rolled high for tuallywon one of ’em out of 
Providence 555. ’a possibie three.

WEST SIDE 
Vaičiūnai! 204 157

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

VaL: 11 ryto Iki 1 po pietų 
8 iki 4 ir < iki 8 v. v.

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd.

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

Res. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G. CUPLER
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1711 

valandos; > iki 4 p. p. Panedėllau 
Ir Ketvergaia vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST <8 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Proepeot 1088
Resldenclja 8858 So. Leavltt St 

Tel. Canal 888#

Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼. 
NedėlloJ pagal susitarimų

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S# A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Ofiso Tel Victory 8888 

Resfdencijos Tel. Drenai #181

Ofiso Tol. Victory 8(87

Of. Ir Res. T e L Hemlock 887#

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo S-# pe 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas tr Chirurgas
Specialistą* Moteriškų. Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8198 £ka Halsted S# 
Kampas tl Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7 8 vak 

Nedėllomls Ir šventadieniais 19-18

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai- 
liked him, and those that did čiu - viršuj Beukio-Rakščio apue-

Tel Canal #7#4

DR. A. RACKDS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

LB OB8TETRIKAK - 
Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas

vyrų. moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
tškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO _

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

not, — respected him,
A deserving fellow — meni-

ber of our organization has 
passed on.

Tel. Lafayette 5798

ŪR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Ava
Nedėlioję pagal su tart}.

jgO' Gary puiled Brigliton Park 
=—i down to its pwn level by trim- 

ming them two out of three.

Lašt week the bowling gal 
lerv was greatly diminishėd 
in size, — what happened? 
Christmąs shopping.

AKIŲ GYDYTOJAI:

kos) po num. 2423 Wezt Marųuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 1 M plet 
TeL Prospect 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4801 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo • 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 782# 
Rea. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
tarti-

OFISAI:
4901 — 14 St. 2984 Washlngton 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-#. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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- 
>agų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
, Tel. Yards 1741 ir 17^2

A SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 4Nb Ct., Cicero 
TeL CY^ro 3794

sponus

3201 Auburn Avenue TeL Boulevard 3201

Anthony Zeineckas, or 
“Tony Žemeli” as he was fa- 
miliarly known to us, rolled 
bis lašt gaane on Dec. 22 o f 

this year. Everybody knew 
“Tony” for a good all-around
sport, and a gentleman.

He played base-ball, very 
well, was a hard fighting 

įbasketball player and a poli- 
shed bowlpr, būt above all, 
Tony was known for vhat 

jhe really was, — ,a gentle
man. Those who . came in 
friendly contact with him, —

DR. VAITUSH, OPT.
Rezidencijų 

4729 West 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomls
Susitarus

A.
BARBORA 

RUDGINAITĖ
'mirė gruodžio 29, 1930 m. apie 
52 metų amžiaus. Kilo iš Rasei 
nių Apskričio, Girdiškės Parap., 
Kiiukių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame nuliudinte 
seser} Johaną Brazauskienę, 
brolį Antaną! sesers supu Jur
gį Budzinskj ir Jo moterį Zo
fiją, 2 brolio dukteris Barbo
rą Šimkienę ir Marijoną Grik- 
šienę tr - gimines ir mylimą 
draugę Stefaniją Plvadunuttę, 
o Lietuvoj brolj Juozapą Ir gi
mines. Buvo narė dr-Jų šv. O- 
nos, Panelės šv. Roiančavos 
Panų Ir Moterų, Tretininkų, A- 
pašlalystės Maldos, Amžinojo 
Rožančiaus Ir Labdarių.

Kūnas pašarvotas 719 W. 19 
St. Laidotuvės įvyks Hubatoj 
sausio 3 d.' Iš namą 8:30 vai. 
bus atlydėta į Dievo Apvolsdos 
ppr. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos ui velionės 
sielą. Po paklaidų bus nulydė
ta J šv. Katlmlero kapines.

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

Nuliūdę:
HrMtso, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėms .patarnauja grab.
B. M. Bkudas, Roosevelt 7588.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale 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

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DENTISTA1

Tel. Boulevard 7049

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
šalę Dapesltora State Bank skers 

Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
a»

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St Tel. Canal 6228

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 78«8

Valandos 1 — 3 A 7 — 8 vai. vak. 
Nedėliej: 19 — 18 ryto.

Tai. Canal 0987 Rea Prospect (#89

DR. P. Z. ZALATORIŲ
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 

• iki 8:30 vakare

Tek Boulevardl 1491

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

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

1—9 vakare

Tek Tarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuv®
756 West 35th $t.
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; no© 6—8
Nedaliomis: nuo 10 iki 1A
, ■■, «- . —------- 1

T A n Saugokis holdupų. nes 
I.M. dabar yra labal pavojln 

ga; nešinai, kada Jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai 
ke yra- taipgi kaip koks 
holduperls Ir pavojingas 
Jisai paguldo į lovą Ir 1 
grabą.

T. A. D. vaistas grel 
čižus prašalins šaltį Ir
gripą.

Dabar yra nupigintas, 
reikalaukit savo a plieko
se arba

| i 3133 S. Halsted St., Chicaffo
TeL Oalumet 447#

Tel. Canal #919

DR. G. L BLŪŽIS
DENTISTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Ls&vttt Ht.)

Valandos Nuę 9 Iki 19 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 759#
Rea. Hemlock 1991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼al.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą,, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1J ALIOTAS

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

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

Telef. Midwaiy 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8299

VALANDOS:
Nuo iki 12 dieną 
Nuo 8 Iki 9 po Metų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 19

Tel. Cicero 1260

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nue 10 v. ryto iki 9 
vąl. vakare

Nedėllessle pagal sutastl
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Tel. Cicero 9M9

DR, S. ASHER
DRNTISTAR 

4991 W. 14gt. Cicero.
Viršuj National Tea Stot 

▼alandoa: 10 vai. ryto Iki 
vakara Kad. susi

Tel. Wj

Ofiso ir Rea Boulevard

DR. A. J. Bl
14(4 80. HA1 
Ofiso valandos j 

pietų Ir (
Rea 9901 8u
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C H I C A G O J E
IŠ FEDERACIJOS SKY

RIAUS SUSIRINKIMO.

* West Side. — Federacijos 
sk. sus-mas įvyko gruod.

-28 d., pirmininkavo gerb. kle
bonas kun. L Draugelis.

* Skaitytas laiškas nuo Liet. 
-Katal. V. V. 8 konferencijos 
^rengimo komisijos. Fed. 3 sk.
konferencijoj atstovauti ap-

.siėmė: gerb. kleb. kun. L. Į 
^Draugelis, L. Matuzienė, K. 
'Usaitė, A. Peldžius ir V. Pet
rauskas.
" Sekančiai buvo išdalinti*
jnandatai ir laiškai, nuo mi-

pirmoj vietoj. Mes prie savo 
klebono turim prisidėti ir pa
sirodyti, kad Aušros Vartų 
parapijoj tarp katalikų yra 
vienybė ir sutikimas.

Taipgi tartasi dėl dr-jų na
rystės mokesčių Fed. 3 sk. Tas 
dalykas pavesta A. Peldžiui.

Ant galo gerb. klebonas da
rė visų eilę svarbių praneši
mų.

V. Petrauskas.

Didžiuma “Draugo” skai- “Draugo” nusistatymas yra ba agentams bei išnešioto-

žinomasNuo senai plačiai 
biznierius F. P. Dalkus nese- 

atsidarė CAPITALnai

nančiais metais da energin- , NAUJOJ VIETOJ.
giau pasidarbuos. Valdyboj
yra; pirm: — S. Konopeekie-
nė; viee-pirm. — B. Strodom-
skienė; rast. — E. Prosevi-
čiutė; pagelb. — O. Gailiūtė; GRTLL po num. 8125 S. Jlals-
ižd. — J. Stoškienė; ižd. ted St. Tel. Stewart 0193. Tai
pagelb. — F. Bardauskienė; yra netoli Capitol Teatro.
martalka - P. Venckus. Ma-, p nos ])alkus dar pric- karQ
lupę pažymėti, ka.l mūsų; sky- buyo kaipo risti_
riuje nemažai yra vyrų nariu V6|iau pasitrau.
iš kurių vienas išrinktas ir . , , • . •* ke i» sporto lauko ir stojo
valdybom 

Daugiausiai
bizniu. Turėjo gerų pasiseki- 

susirinkime ,mų. 'Keletu metų sėkmingai 
kalbėta apie ateinantį koncer- ye(j. S(ony Mand

------------------- 11„ ir šokius, kurie įvyks sau- Aye jr ?f) g, Kznį yei|.
Iš AKADEMIJOS RĖMĖJŲ Sl° 18 d> 1931 Komisija iiimtinai svetimtalli;i„ torpe. 

DARBUOTĖS. .pranešė, kad programas ren-
________ gi amas, ir be abejo bus la-

Marquette Park. - Šv. Ka., bai gražus ir turiningas.
jnėtos komisijos, tarp atstovų zįmiero Akademijos Rėmėjų' Tuojau po koncerto įvyks 
kad jie parneštų į savo dr- 
jas ir pasistengtu išrinkti at
stovus į tų konferencija. “As
tros ” atstovas pareiškė, kad 

į-įų atstovai jau išrinkti ir au
ka $5.00 paskirta.

8 skyrius čia nepasilieka už
pakaly, bet dirbai, kiek ir pasišokti

Dabar naujoj vietoj 
ir lietuvių.

Kaip senojoj taip ir naujo- 
sokiai. Visi, seni ir jauni, joj vietoj p. Dalkus užlaiko

turės

prie ypatin- augštos klesos užkandžių ir

tytojų yra užsimokėję už lai
kraštį iki Naujų Metų. Dau
gelis skaitytojų jau atnauji
no prenumeratų 193l metams 
ir užsimokėjo išanksto už vi-

toks pat. Ir “Draugo” leidė
jai tikisi iš savo skaitytojų, 
kad jie išanksto užsimokės. 
Gerieji musų prieteliai taip 
ir daro. Mes norime tokių

sus metus -6.00, už pusę mėtų prietelių turėti kuodaugiausia. 
mokantieji užsimokėjo $3.50, Norime, kad visi musų skai-
trims mėnesiams 
nam mėnesiui —

Ikišiol dar neužsimokėjusie
ji labai prašomi tų neatidėlio-

— $2.00, vie- 
75c.

tytojai taip elgtųsi. Tokiu 
budu pasilengvins darbas ad
ministracijai, agentams ir iš
nešiotojams. O ir patys skai-

jant padaryti. Visose šalyse, tytojai, būdami tvarkoj, sma- 
visose tautose visi laikraščiai J?iau jausis, 
yra tokio nusistatymo, kad j Užsimokėti galima tiesiai 
prenumeratų imti išanksto. “Draugo” adminstracijai, ar-

jcms.
Yra tokių, kurie dėl svar

bių priežasčių negali laiku 
užsimokėti. Tokiems laikraš
tis nėra sulaikomas, jei pra
neša, kad užsimokės vėli*.u. 
Bet tokie privalo laikytis duo 
to žodžio.

Vilimės, kad musų skaity
tojai padarys pastangų ne 
vien užsimokėti už dienraštį, o 
dar prikalbės savo draugus 
prie užsirašymo dienraščio 
“Draugo”.

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.

kaip išmano, kad skyrių pa- gai gražios ir Seros muzikos: ggrįmų įstaigų. Vieta puiki,
•............................. “vOT,at;an daiiiai įtaisyta Turj ir priva-

tiškų salionų, kur kaip vyrai 
taip ir moterys gali “lun- 
cheon” turėti. Ypač naujų 

tų lauktuvėms tinka tasai 
ienas.

Ten buvęs.

kėlus į pirmų vieta 
Laikytame priešmetiniame

susirinkime svarstyta daug 
West Side, sulig dr-jų skai- svarbių dalykų. Be to, valdy-

Venetian Rhythm Kings 
arba “Vytauto Orkestrą”.

Todėl, užtikrinu, kajį nei 
vienas atsilankęs nesu

Niurni, 1928 m. V. V. Konfe
rencijoj buvo G vietoj; 1929— 
4; o 1930 m. buvo 1 vietoj. 
Mūsų gerb. klebonas darbuo-

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 8380

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef- Repnblic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

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

528 So. Lawndale Avenue 
Tel. Kedzie 7721

, , . .. , |bet džiaugsis programų. Tilba ateinantiems 1931 metams . . . .
tai nepamirškite—vakaras bus 'užgirtai ta pati išskyrus ma

žų atmainų. Toji valdyba,
kuri taip sėkmingai valdė

jas, kad ir'1931 m. būtumėm skyrių pereitais metais, atei-

Gimimo Panelės Šv. parapijos’ 
auditorijoje, 68 ir Wasbte- 
naw Avenue, 6:30 vai. vak.

Eglaitė.

PRANEŠI MAL
METAI BAIGIASI

A. | A.
ANDRIUS GENEVIČIIJS

Mirė Gruodžio 27, 9:30 vai. ryte, 45 metų amžiaus.
Kilo iš Trakų Apskričio, žiežmerių Parap., Bijautų Kaimo.
Amerikoje1 išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Teklę, po tėvais Ambro- 

ziutė, sūnų Vincentų, 18 m., dukterį Stanislavų, seserį Astrau
skienę, švogerj Astrauskų, puseserę Greckičnę, švogerį Greckį, 
puseserę Mitkienę, švogerį Žitkų, o Lietuvoje seserį Onų Iva
nauskienę, švogerj Ivanauskų Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Radžlaus Koplyčioje, 668 W. 18 Str., 
laidotuvės įvyks Trečiadienyje, Gruodžio 31, 1930, iš namų

8 vai. bus atlydėtas j Dievo1''Apvaizdos par. bažnyčių, kurioje 
'vyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtasl į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Simus, Duktė, Sesuo ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grab. J. F. Badžius. Tel. Canal 6174.

Visiems Labd. Sųjungos 
kuopų ir draugijų atstovams 
pranešu, kad Labd. Sų-gos 
Centro metinis susirinkimas 
bus gruodžio 30, vietoj skelb-' 
to griiodžio 31 d., kadangi 
paskutinis trečiadienis pri
puola prieš Naujus Metus ir 
todėl nepatogu sus-mas dary
ti. Susirinkimas turi būt skait 
lingas. Bus rinkimas naujos 
valdybos 1931 metams.

Visi direktoriai taip pat 
prašomi dalyvauti.

A. Nausėdų, pirm.

Šie 1930 metai jau visai bai
giasi. Turėsime šventų ir pra
dėsime natfjus metus.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRKEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevand 188#

E X T R A

CAPITOL GRILL
8125 SO. HALSTED ST.

Tel. Stewart 0193 
Saldus gėrimai, gandus užkandžiai, 

itališki makaronai.
f, p. Balkus, sav.

PENTUOIAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6628

NUOŠIRDI PADĖKA.

•
A. | A

IZIDORIUS OVERLINGAS
Gimė liepos 5 d., 1909 — mirė gruod. 14, 1930 m. 

Palaidotas iš šv. Jurgio bažnyčios į Šv. Kazimiero 
kapines, gruodžio 18 d. 1930.

Šiuomi reiškiame gilios ir nuoširdžios padėkos 
jausmus visiems brangiems asmenims pareiškusiems 
musų skaudaus liūdesio valandoje tiek daug gražios 
užuojautos ir simpatijos, musų nelaimėje, netekus 
jauno sunaus ir brolio, kurs kaip baltas žiedas vos 
spėjo pražydėti štai ir nuvyto be laiko...

Už Mišių šv. aukas už velionies sielų dėkojame 
visai Overlingų giminei, p. Barborai Žansytienei, p-lei | 
Ver. Rupainiutei, p-niai U. Rupainienei ir p. Iz. Ru- 
painiui, p. Juoz. Overlingui, Al. Petruliui, p-lei F. 
Mielinis, pp. Iz. ir A. Nausėdams, pp. J. ir M. Mik
šiams, “Friends’ Club”, Miss Lundahl, Miss Jolly 
and Miss Dorotby McArdle ir Mr. and Mrs. Fr. 
Temenack už gražias gėlės, kurios puošė jauno velio
nio karstų, dėkojame krikšto — motei p. A. Nausė
dienei, Bird — Sykes Co., Officers and Employees 
of Chicago City Bank and Trust Co., pp. A. ir T.
Stauskams, pp. John Plungiams, p-lei Lillian Mack
Jota Cbapter of Alpha Kappa Phi Sorority. 

įipgi skaitlingam buriui. palydovų, kurie atida-
įkutinę pagarbų ir patarnavimų a. a. Izidoriui, 

jį į kapus.
^įvertiname ir p. S. Mažeikos, grab., sim- 

įpiandagų patarnavimų laike šermenų.
įiai brangus sūneli ir broleli šalę savo 

^žemelėje... Tu pirmas nukeliavai pas 
gūdžiai pasigendame Jūsų abiejų ir 

maldose savo, kol gyvi busime.
irgali...”

lotina, Antanas, Kazimieras, 
kbroliai. Marijona, Elena ir

tpas Mikšys, švogeris.

Susivienijimas Lietuviškų 
draugijų ir kliubų Bridgepor- 
te turės savo mėnesinį susi-
rinkimų 30 d. gruodžio, 1930 DE SOTO IR PLYMOUTH 
ųi., 8 valandų vakare, Cliica-
gos Lietuvių Auditorijos sa
lėje.

Visi atstovai ir draugijų 
viršininkai malonėkite pribū
ti, nes labai daug dalykų tu
rime svarstymui taipgi bus 
svarstoma naujų dalykų susi
vienijimo labui.

M. Kadziauskas, rašt.

Phone Republlc 4948

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 

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

6127 S. Maplewood Avė.

Išrendavitnui fleitas. Vidu-' 
tiniško didumo šviesus, pato
gus, pečium šildomas flatas už 
labai prieinama rendų.

6948 So. Taiman Avė. 
Tel. Republic 8621

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockweil Street

WIEŠ
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom marinius, apmurinam
medinį namų po vienų plytų, 

automobilių nž labai prieina-Į Atrodo m„riniS; jan

reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo,ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue

Tel. Lafayette 7674

AUTOMOBILIAI

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

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

Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų įvairių Kalėdoms 

dovanų vaikams ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimą peilių, dišių 
ir' tt. Užlaikom Hardware, painto, 
stikįii ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

Telefonas Lafayette 468#

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TETj. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
Liežuvnešei (Cicero). Pra-'6625-27 S. WESTERN AVĖ.

RED. ATSAKYMAI.

nešimų ir korespondencijų ga- 
Ivome pirmadienio rytų. Su- 
' prasite delko jos netipo šeš
tadienio numeryje.

J J. Blankui (Dievo Apveiz- 
dos par.). Pranešimų gavome 
vėlai, dėlto negalėjome įdėti 
į šeštadienio numerį.

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAI6E

Telef Republlc 6898

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

Tel.

Telefonas Canal 728*

PETRAS CIBULSKIS
Mnllavojlmo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2884 So. LEAVITT ST. CHICAGO

Perkam Mortgečlug Ir Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmalnom Ir lnšlurl-

nfcm visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
T ra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES OVAR/NTUOJAM 8AVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Kaina *846.00 F. O. B.
Jai manai pirkti karų. pirmiausiai 

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au-

Republlc 6649

ANTON LUBERT

M. YUSZKA 
Flumbing & Heating 1

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

b.R
’ «Fietkikwicz.&

ATEITININKŲ STUDENTŲ t0™b,"u' ui ka,n»

MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Maliavojame, Dekoruojame Ir 

Popieruojame
6537 So. Nordiea Avė. Chicago

ATSTOVYBĖ
Ateitininkų sąrašu į studen

tų atstovybę įėjo šie 12 as
menų; J. Meškauskas, K .Bal
konas, J. Štaupas, A. Serei- 
kytė, A. Domaševičius, V. Vi
liamas, A. Bendoravičius, V. 
Baniulis, O. Doekevičiūtė, J. 
Mikeliūnas, J. Slapšinskas ir 
V. Kazlauskas.

Be to, ateitininkas yra stud. į 
Žemaičių Simano Daukanto • 
sųrašu praėjęs St. Rudys. 1 R. ’ I

Taipgi turime įvairių įvairiausių 
vartotų karų ui labai maža kaina.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

I: Vainoras, J. Laikys 
Telefonas Lafayette »««

3962 Archer Avenn*

Tel. Yards 6080

B & W MOTOR CQ.
AUTOMOBILIAI

JŪSŲ NAMAS
Mes galime Jums namų pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, Išmainyti, 
i pataisyti, apmūryti, apdrausti (In- 
' gurinti) etc.

JUOZAS K. ENCERIH 
Namų Expertas

4420 So. Falrfleid Avė. Laf. 0802 
j 4401 S. Mozart St. Laf. 3682

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlo 8688

JOHN YERKES
Flumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

TROKAI
827 WTC8T Sftth STIUCKT

JOHN PAKEL & 00.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

Thomas Higgins
PLUMBI 

Turiu patyrime 
Darbų atliekų 

8818 *O.
Talef

langelį metų.
1 Ir pigai 
T AVK 
0116

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priima 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 West 62nd Street

Parsiduoda minkštų gėrimų 
parlorius, su namu ar be namo

7127 So. Ratine Avė.
• Tel. Radcliffe 0649 

Chicago, UI.




