
UDBAUQXB’J
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje. , t

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 257 3Č A C 0 P Y

' Drcm'gas,” 2334 So. OaTcley Aveirte

CHICAGO, ILLINOIS ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 6 D., 1930 M(.
ENTSRED AS 8ECOND-CLASS MATER MARCEI SI. »•»«. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT QT MARCB S, ISIS

Rytoj Įvyksta
VOKIETIJOS KANCUERIS PERSPĖJA 
PARLAMENTA NEPULTI VALDŽIOS
Maršalas Pilsudskį Ir Vėl Karo 

Ministeris

FRANCIJAI REIKALINGAS NAUJAS 
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KANCUERIS PERSPĖJA 
PARLAMENTĄ
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VALDŽIA

Clevelando miestas pradėjo stat 
sieis apie pustrečio miliono dolerių. Bus vietos 80,000 žmonių
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Rėmėjų
Seime Dalyvaus Šimtai Atstovų 

Ir Daug Svečių 8 |

BUS SVEČIŲ IR Iš LIETUVOS.

nuėstųLietuvių (Marijonų) Kole
gijos Rėmėjų organizacijos 
metinis seimas įvyksta ryloj, 
Aušros Vartų parapijoj, Chi- 
cagoje. Seimas prasidės 10.30 
vai. iškilminga suma. Po su- 
>mosi bus atstovų bendri pie-

gos ir kitų nuėstų orgamza- 
eijų bei draugijų atstovai. Da
lyvaus ir svečias tik kų atvy
kęs iš Lietuvos p. Juozas Krę- 
kščiūnas. • ■ j ; j

“Draugo“ Redakcija nuoši
rdžiai sveikina reikšmingo sei
mo atstovus ir linki pasise- , 
kimo kilniuose jų darbiiose ir ;

BERLYNAS, gr. 5. — Šian
die parlamente kalbėjo kanc
lieris Bruening. Jis aiškino 
prezidento išsprendimu prave
stus įstatymus vykinti finan
sinę programų. Aiškino, kaip 
Vokietijos valdininkams ir ta
rnautojams mažinamos algos.

Kada parlamente pasigirdo 
murmėjimų ir nepasitenkini
mo, kanclieris perspėjo narius 
nesikarščiuoti, nepulti vald
žios ir patvirtinti įstatymus, 
kas hfttinai reikalinga valsty
bės gelbėjimui iš finansinio 
susmukimo.

Jis pagaliau perspėjo, kad 
jei parlamentas atsisakys pa
tvirtinti patiektus įstatymus, 
tas bus nei nereikalinga. Įsta
tymai ir be to bus savo ga
lioje. Bet užtaigi patsai par
lamentas bus paleistas ir pa
skelbti nauji rinkimai.

, PARYŽIUS, gr. 5. — Atsi
statydino Franeijos ministe
rių kabinetas, kurio priešaky 
įbuvo Tardieu. Šiuokart sena
tas reiškė nepasitikėjimo val
džia ir astuonių balsų, didžiu
ma sugriovė jų.

Senatas pakilo kovoti val
džių, kuri buvo užsimerkus 
spekuliuojant Alfredui Oust- 
ric, dėl kurio uždaryta kele- 

itas didelių francūzų finansų 
įstaigą.

JAPONIJOS PROTESTAS 
KINIJAI

SHANGHAI, gr. 6. — Ne
toli šio miesto Kinijos vald
žia pasistatydino didelę radio 
stotį tiesioginiai susisiekti su 
Amerika. Tai atliko nepasita- 
riusi su Japonija. Tad pasta
roji iškėlė aštrų protestų.

Dalykas tarpe, kad iŠ s,

PILSUDSKĮ IR VĖL KARO 
MINISTERIS

VARŠAVA, gr. 6. — Len
kijos prezidentas Mosčioki pa
tvirtino naujų pulkininko W. 
Slawek’o ministerių kabinetų.

Maršalas Pilsudskį yra ka
ro ministeris.

BUVUSIS BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS FRAN- 

CIJOJE

PARYŽIUS, gr. 6. — Re
voliucijos pašalintas buvusis 
Brazilijos prezidentas Washi- 
ngton Luis su savo šeimyna 
atvyko į Franci jų.

MIGLOS LONDONE

LONDONAS, gr. 6. — Ke
linta diena šį miestų ir apy
linkes turi apjuosusios tirštos 
miglos. Apsunkinamas žmonė
ms judėjimas.

FRANCIJA VARTOJA MI- 
LlONUS GINKLAVIMUISI

PARYŽIUS, gr. 5. — Fra- 
ncijos parlamentas pripažino 
daugiau 24 milionus dolerių 
ginkluoti pietrytinius valsty 
bės pasienius.

PALIUOSUOTI KUNIGAI 
KINIEČIAI, VIENUOLES

SHANGHAI, gr. 5. — Gau
ta žinių, kad komunistų gau
jos paliuosavo pagrobtuosius 
6 kiniečius kunigus ir 5 kinie- 
tes seseris.

Pagrobime dar yra 4 sve
timšaliai kunigai ir 4 svetim
šalės vienuolės.

IŠNAUfO BRITAI TARPI
NINKAUJA

GENEVA, gr. 6. — Britai 
išnaujo pakilo tarpininkauti 
Franci jai ir Italijai tikslu abi 
sutaikinti karo laivynų reika
le. Bet Franeija su Italija ne
turi noro susiartinti tuomi 
klausimu.

PABĖGO PAGROBTAS 
KUNIGAS

HANK0W, Kinija, gr. 6. 
— Čia atvyko kun. misionie
rius Aug. de Casperi. Jį bu
vo pagrobusios komunistų gau 
jos. Jis pabėgo.

8 ŽMONES ŽUVO 
SPROGIME

GUATEMALA, gr. 6. — 
Netoli čia Aceituno garnizone 
susprogo parakas. 8 žmonėą 
mirė ir keletas sužeista.

NEW YORKE PAPIGINTA 
PIENAS

NEW YORK, gr. 6. — šia
me mieste ir apylinkėse papi
ginamas pienas vienu .centu 
kvortai.

tfls, o po pietų 2 vai. šios or
ganizacijos pirmininkas kun. Į pastangose kuogreičiausia pat

čia atvaizduojamu pavydalu stadijumą. At- dr. J. Navickas pradės seimo j statyti reikalingus Lietuvių
posėdį. Seime dalyvaus Chica- Kolegijai’, rūmus!

*
SMERKIAMA “PRIČERIO“ 
PROPAGANDA ROMOJE

ROMA, gr. 5. — Amerikie
tis italas protestantų “priče- 

Stefano Testą katalikų

laikų Kinijos susisiekimus su 
svetimomis valstybėmis tvar
ko Japonija. Sako, tuomi rei
kalu gyvuojanti net sutartis. 
Ir štai Kinija šiandie tų su
tartį neigia, norėdama atsi
kratyti japųniečių jungo.

CHICA GOJĘ Biržiška Atvyksta Į Ameriką 

Vilniaus Reikalais ; žDAR DAUG REIKALINGA
Illinois gubernatoriaus ko

ris
tarpe veda protestantizmo 
propagandų, pirmoje vietoje 
tvirtindamas, jog protestantų 
Biblijų ir kitokius j,ų rastus 
pripažįstu ^atųikaniais raš- 

n» vien poguli,,i,i kala- aukos.
likai, bet, esu, dar ir patys 
kunigai ir seminarijų auklėti
niai.

Vatikano laikraštis “Osser- 
vatore Romano pareiškia, kad

Kinijos valdžiai šių didelę 
stotį pastatydino Amerikos 
Radio bendrovė. Šiandie sto
tis bus atidaryta. Gen. Čiang 
Kai-šek pasikeis sveikinimais ‘ 
su prezidentu Hoover. .

tie “pričerio“ tvirtinimai y- 
ra melas ir smerkia jo propa
gandų. Katalikai perspėjami 
saugotis tos rūšies “pričerių.’’

RASTAS PRAPUOLĘS 
LAKŪNAS

SUIMTA 16 VAIKŲ 
MOTINA

SAGINAW, Mich., gr. 6. — 
Areštuota C. Krawczyk, 55 m., 
16-os vaikų, iš kurių 8 yra gy
vi, motina. Jinai kaltinama 
vieno kaimyno šaltinio (šuli
nio) vandens, užnuodijime. '

NEW YORK, gr. 6. - La
pkričio 24 d. iš Buffalo į Cle- 
velandų nedideliu orlaiviu iš
skrido ir prapuolė lakūnas W. 
M. Griffin.

Iš Dunkirk, N. Y., praneša, 
kad netoli Bear ežero rastas 
to lakūno lavonas sudaužytam 

i orlaivy.

DIDELIS GAISRAS 
BELOITE DIPLOMATAMS PRI

ĖMIMAS

misija bedarbiais rūpintis pe- 
nkių milionų dolerių fondan 
surinko virš pusantro miliono 
dolerių. Taigi, dar daug truk 
sta.

RYGA, gr. 6. — Pasirengė 
vykti į Ameriką Lietuvių Vil
niui Vaduoti Sąjungos prezi-

L V*°-’ ~ dentas prof. Biržiška.Sunkiai einasi sudaryti4 .Jis planuoja Amerikos lie-
turių- tarpe, ypač Chicagoje,

. , , praplatinti Vilniaus vadavimo
Vedant tų ypatingų fondui .

■j _ . • i 11 • vi • i • 1

didelį fondą, kada neplaukia

sudaryti talkų reiškiama bai
mės, kad artimoj ateity gal 
dar daugiau padidėsiųs beda
rbių skaičius. Žiemos laiku 
visur mažiau darbų.

ATMINTINA DIENA 
VILNIUJE

Lietuviai verkė iš džiaugs
mo sulaukę 500 metų nuo Vy
tauto Didžiojo mirties. VIL-

BELOIT, Wis., gr. 6. — Čia 
gaisras sunaikino keturias di
dėles krautuves. Kilo iš besi- 

sunkiančio gazo sprogimo. 
Nuostoliai — apie vienas mi-
lionas dolerių.

NUBAUSTAS MIRTI

WASHINGTON; gr. 5. — 
Vakar Vakare prezidentas Ho
over (Baltuose Rūmuose prie
kinė visus užsienių diplomatus. 
•Surengta jiems pokylis.

Sakoma, buvęs vienas gra
žiausių ir jaukiausių priėmi
mas.

Teisėjas bara 4 brolius
Kriminalinio teismo teisėjas -NIŪS! Čia po Katedra Vytau 

Sabath nubarė keturis Gold- tas buvo palaidotas. Dabar to- 
mau brolius, kurie pasiliuosa- ji Lietuvos sostinė lenki] ran- 
vę parankomis, gi jų tėvas y- koše!
ra laikomas kalėjime. , gpalių 2? d Vilniaus ir a.

Tėvas ir visi keturi sūnūs pylinkių lietuviai iškįimingai 
vedė Goldman Bond and Mo- apVaįkg^įojOe Iškilmės buvo 
rtgage kompanijų, kuri griu- ^^ytįnės ir civilinės, 
vo. Visi penki suimti. Sūnūs
pasiliuosavo parankomis, gi jų Sv. Mikalojaus bažnyčioje 
tėvui nėra parankos. Sūnūs buyo atlaikytos pamaldos, kan. 
tuo reikalu nesirūpina. ’ , Maliukevičiaus, Trakų dekano

•________ ! laikomos. Prieš pamaldas bu-
Dauglau išlaidų vo pašventintas aukštas Vy-

. tauto Didžiojo, pačioje bažny-
Chkagos politikieriai dar- pastatytas paminltUs.

bnojaai sudaryti mieste nau- gveniin(> irgi ka„ MalMrevi. 
jas penkias wardas daugiau, fius Prieįį Svpn(inant sntri. 
kad miesto tarytu, padidinti trimitais neTa semĮ w
penkiais aldermonais.

Šiandie mieste yra 50 wa-
rdų ir 50 aldermonų. Pasiro
do, kad kai-kuriose wardose 
gyventojų yra perdaug, gi ki-

kų sargybiniai. P*nas Stašys 
paminklų atidengė. Po pašve
ntinimo paminklo ir po mūšių 
buvo užgiedota Lietuvos hirri- 
nas “Lietuva Tėvynė mūsų“.

tose permaža. Tad vietoje tas Rag yra a, 
dideles wardas sumažinti, gi

HAMILTON, O., gr. 6. — 
Barzdskutys Ch. King, 39 m., 
,už savo žmonos ir keturių vai
kų nužudymų teismo nubaus
tas mirti elektrinėj kėdėj.

UŽDARYTA 900 BANKŲ

NEAV YORK, gr. 5. — šį
met pirmaisiais 11 mėnesių 
visoj šaly uždaryta 900 ban- 
lrq. Kaltinami blogieji laikai.

WASHINGTON, gr. 6. — 
Belgijos nauju ambasadorium 
čia skiriamas Paul May, Bel
gijos atstovas Brazilijoj.

TOKYO, gr. 6. — Japoni
joj yra 400,000 bedarbių.

mažesnes padidinti, iškelia
mas sumanymas sudaryti pe
nkias naujas wardas daugiau.

Vienų-vienaa plėšikas api
plėšė kratomųjų vaizdų .teat
rų, 1910 W. Madison gat dų

Sanitarinio dfstrikto 
pranešimas

Chicago sanitarinio distrik- 
to valdyba gubernatoriui pa
siuntė pusmetines sąskaitas 
apie savo pajamas ir išlaidas. 
Parodoma, kad pajamų turė
ta 52,741,083 doleriai, gi išlai- 

59,262,393 dol.

laimės į salę įeiti.
Prof. kun. Kraujalis turėjo 

paskaitų.
Rautas buvo suremtas Žor- 

žo salėje.. Dalyvavo 150 žmo
nių. Kalbų buvo tiek, kad da
ug kų ir neatsimenu. Kalbėta 
lietuviškai, (baltgudiškai ir le
nkiškai. Gerb. kun. prel. Mil- 
kauskas — len'-ias — pasiro
dė labai prielankus lietuvia
ms.

Iš tų iškilmių daugiausia 
mums patiko ir širdin įsidėjo 
kun. Čibiro pamokslo žodžiai, 
raginantieji jaunimų sekti Di
dvyrio Vytauto Didžiojo dar
bais. “R.“

tojų, ar galima bažnyčioje 
Tautos himnas giedoti. Atsa
kyta: per 500 metų vienų ka
rtų galima. Iš svečių pamal
dose dalyvavo šv. Jono bažny
čios klebonas prel. Milkaus- 
kas, Miesto Galva, Universi
teto profesorių ir k.

Rankdarbių parodų, švTmT- 
kalojaus bažn. salėje įrengtų, 
atidarė t kun. Čibiras.

Dainavo lietuvių ir baltgu- 
džių chorai. Žmonių buvo ki
mšte prikimšta. Ne visi gavo

IŠNIEKINTOJĄ KAPŲ 
NUBAUDĖ 3 MET.

KALĖJIMO
f f *•

Šių metų gegužės 15 d. Tra
kų apskrity Onušiškio kapinė
se buvo palaidotas St. Žilin
skas, prie kurio kūno velio- 
nies giminės buvo padėję si
dabrinį laikrodėlį ir aukso žie- 
d«-

•Tais velionies daiktais su
manė pasinaudoti Ant Mali/ 
nauskas ir, pirmų po to naktį 
atkasęs kapą, perskėlė lopeta 
karstą ir auksinius daiktus 
pasivogė. Tačiau tų piktada
rybę susekė policija ir patrau
kė jį į teismą. Kaupo apygar 
dos teismas Malinauską nu
baudė 3 metais sunkiųjų dar 
bų kalėjimo. R.’

, CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta; ma
ža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sv. sterl 
FTancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19.4) 

Vokietijos 100 markių 23.0

$10.01 

4.8f 
8.92 
5.28 

13 SM



DRAUGAS Šeštadienis, Gruod. 6 d., 1930

“DRAUGAS”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — |6 00, Pu- 
ast Metų — 13-50, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
klna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

PUblished Daily, Except Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Year — 10.00. SIx MuuUs 

— 13.50, Three Months — 12.00, One Month — 76c. 
Europe — One Year — <7.00, Six Months — 14.00 
Copy — .03c.

Advertising in '‘DRAUGAS’’ brings best reaulta,
Advertising rates on applicatton.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Bet, ačiū Dievui, dar tebesame tautiniai 
gyvi. Mūsų padidintos pastangos lietuvių ko
legijos praplėtirnūi, bus geriausias visiems 
pesimistams atsakymas. Gražūs ir erdvūs Ber 
naįčių Kolegijos rūmai, tai bus geriausias 
protestas, kurie mūsų tautinę gyvybę išstato 
į mirties pavojų ir gyvas protestas prieš 
tuos mūsų “geradarius” Lietuvoje, kurie 
mus gyvus į karstų norėtų uždaryti.

Savo tautybės neišlaikysime, jei jos ne- 
paremsime religija. Ne be reikalo kolegija y- 
ra įsteigta < lietu viską ir katalikiška. Mokyk
la be tikėjimo doriniai neauklėja. Vadai be 

1 doros pražudo tautas. Dėlto, mes tik džiaugtis

DARBAS TURI BŪT AP
DRAUSTAS.

Loyolos Universiteto, Cbi- 
cagoj, sociologijos mokyklos 
dekanas kun. Siedenburg pa
reiškia, kad šiandieninį ne
darbu palaiko .ne tiek virš- 
gamyBa, kiek netinkama ga
liūnių distribucija, ty. paskir-

darbų jie užvardino “moksliš- NAUJAS J. A. VALSTYBIŲ

jėgų ir sveikatos, jis gali bui 
pavaromas, kaipo nudėvėtas 
drabužis ir j jo vietų dinamas 
kitas — jaunesnis ir energin
gesnis.

Šių pagoniškų teorijų su- •

kuoju” pertaksavimu. Jie iš
sirūpino iš legisluturos leidi-1 
mų vesti darbus.

ligas laikas buvo vedamas 
tas “moksliškas” pertaksn- 
viinas ir už 1928 metus mo ! 
kesčių pareikalauta tik šįmet 
liepos mėnesiu. Pasirodė, kad 
tas “moksliškas” pertaksa- į

ARMIJOS VADAS.

DIENOS KLAUSIMAI

triuSkino Leono XIII, pas- villlas P“'"'™11* blogesni..; 
kelhdaiuas garsi* enciklik* už aeniau «T«mwS» mokesčių 
(raštu) apie darbininkus ir sk>ri"“ siste“'«- MtriBųjų na-; 
darbo sulvgas. Virto kiloki'liniukams dar daugiau 
laikai. Ir štai šiandie į darbi, Padi,liuti mokesčiai. Turino- 
niūkūs jau žiūrimu ne į kaipo lial *<**• keliais atvej“is U*’

stymas. Anot jo, šiandie vi- 
gadime, kad mūsų kolegijos vedimas pateko Loj žaly yra niįĮįonaį žmonių,
į Marijonų Kongregacijos globų, kur bus ap-|kurie reikalingi geresnių ,na- . ... x . . ,

- • ■ ......................... ra„, atatinkamesnių drabuži,, <«*1 padarinį, bet, «*»“*» P^ngvun-!

ir daugiau maisto.
saugota tikybos ir tautybės idealai.

Sakoma, kad Šveicarijoj esanti viena- ka
talikų mokykla, prie kurios vartų stovi toks 
parašas: “Bažnyčia ir mokykla kartu, tai Die

taip tariant, kaipo į mašinų,
Pergyvenant šiuos nelem- kuriai pasauly negali būt ly- • Kll° begalimai triukšmai ii;

tuosius nedarbo laikus reika- S10S« protestai. Dešimtys tūkstan-
vo rankos du .pirštu”. Tai labai reikšmingas pinga būtinai imti pamokos ir Darbo kapitalui ’ legalę ga- ei4 savuunkų susiorganizavo,

iOl

Maj. gen. Douglas MacAr-
vo rankos Uu .pirštu . lai labai rėksmingas,-t « - - kongresas atsisakė mokėti padidintus tliur paskirtas nauju visos J.
pasakymas, kurig tinka ir mūsų kolegijai tik (pagalvoti apie ateit!, pažymi rantų tun atlikti kongresas. R A Vaistyki arčios vadu.
su šiuo priedu: Bažnyčia ir mokykla, tai tau- |kun- Siedenburg. Reikia imtis atatinkamuoju įstatymu. Bei- ** 1

priemonių, kad ko panašaus kalingas abelnas legalis visųtybės tvirtovė
Į Taigi, anot Bernardo Bergmanu’o:
1 ‘ ‘ Mūsų mokykla tautos širdy tuoj po Bažny- 

Lietuvių Bernaičių Kolegijų Amerikoje ?čios turi užimti ir išlaikyti garbės vietų. Ka

LIETUVIŲ KOLEGIJOS KLAUSIMU.

jau turime. Jai pradžių padarė Marijonų 
Kongregacija. Del to ir Kolegija, paprastai, 
y^l vadinama Marijonų Kolegija. Šiemet ko
legijoj jau niokosi apie septyniosdešimts mok
sleivių. Jon jau priimta ir nekandidatuojan
tieji į Marijonų Kongregacijų. • i

Kolegija yra, tačiau dar ji neturi sau tin
kamų rūmų, kur galėtų sutilpti bent keli šim
tai moksleivių. Kolegijos plėtimo klausimas 
yra pats aktualiausias šiandien dalykas. Jisai 
privalo rūpėti visai Amerikos lietuvių visuo
menei. Kada visi iš vieno padirbėsime ir vi
si savo auka prisidėsime, kolegijai rūmus 
greitu laiku pastatysime.

Mūsų visuomenės dalis rimtai gelbsti 
šiame kilniame darbe. Yra gana skaitlinga 
taip vadinama, Lietuvių Bernaičių Kolegijos 
Rėmėjų organizacija? kurioj įpetinia^ąoinBąs 4 -
vyksta rytoj,. ęhicagoje.M^FTJrganizaeįl $d>l f 
nesena, tačiau ji daug padarė. Ir dar’tfaug 
gero padarys. Ji griežtai yra nusistačiusi sa- * lokioj dvasioj vedamų kolegijų su pasi- 
vo tikslo atsiekti — pastatyti kolegijai rū- bVentėliais mokytojais tityųne. Jai reikia 
mus.

Kas iš mūsų praktiškai nori išrišti ko
legijos praplietimo klausimų, tas privalo ne

talikiškoji liaudis turi didelį uždavinį, dides
nį kaip iki šiol, pozityviai kelti savo mokyklų; 
jai padėti, kad visados tarp visų mokyklų 
pasirodytų geriausia, kad pasaulis pažintų jų 
iš jos vaisių! Pozityvios mūsų mokyklų kū
rybos obalsis turi būtu Mūsų vaikams tik ge
riausia mokykla. Katalikiška mokykla, jėgos 
ir gyvybės mokykla, veiklumo ir pasiryžimų, 
vidujinio džiaugsmo, maldos ir darbo moky
kla”. ' -

« ' - • *«**’ • " •** - M •<
Aišku, kad taip, nes katalikiškos moky

klos gyvenimas yra pilnas ne vien džiaugsmo, 
bet ir turinio, gaivališkumo ir linksmumo. 
Joje neišauga kokię surūgėliai ir užsispyrė
liai, bet sveiki ir linksmi katalikai.žmonės.

Katalikiškos mokyklos mokytojai, tai nė
ra pasamdyti valdininkai, bet tikri švietėjai, 
• '‘‘‘t • ' f.-iauklėtojai ir ;pasjį\7'f ję|bt^įUR) ir tautos 

' W|kai. ‘

peš į
pavieniui ne-

ateity negalėtų įvykti. Ši blo- darbininkų apdraudimas ne non mok®h'
gieji laikai milionams bedar- tik nedarbo laikams, bet ir Ir štai šiandie Cook apskri-
bių dar pakenčiami. Kas bus senatvei, i Apie tai negali būt ties iždininkas praneša, kad . .
ateity, kada tje milionai ne- dviejų - nuomonių. . ’ už 1928 metus iždan nesumo- .,

■ Akstinas kėta viena penktoji dalis tak- i L. t - ly.-. -u i.?.

inus. Daugelis

NAUJOS KNYGOS.
' Kristaus

teks kantrybės .kilus nedar
ai? . MOKESČIAI EINA DIDYN. sų.

Kad išvengti nedarbo ir blo j ' I Savo ražu tie visi ponai,
gųjų laikų, kun. Siedenburg Piliečių patriotinės organi- kurie “moksliškai” nustato nys'
nurodo, kad į darbininkus bū nacijos dažnai Chicagoj su- mokesčius, praneša, kad mo- Buv^ vie»as didžiųjų min
tų atsinešama teisingiau. ' ruošia namų. statybos parodas kesčius, praneša, kad mokės- hziH0 /r materializmo apasta-

Kaip žinoma, gyvuoja du tikslu paraginti žmones įsi- čiai už 1929 metus turės būt ,1‘1’ Gio\anni

lų kalbos vertė d-ras P. Liu- 
čiulis, “Žinijos” b-vės leidi-

Papini, sukėlė

erdvesnių rūmų, O tų spragų užkimš Lietuvių 
Kolegijos Rėmėjų organizacija, įtraukdama į 
tų .darbų visų Amerikos lietuvių visuomenę.

kapitalu — pinigų kapitalas gyti nuosavus namus, gyventi mokami ateinantį balandi ir ' audrų .nihilizmo pasauly.
ir darbo kapitalas Pinigu ka- pastoviose vietose ir jaustis bus 20,nuošimčių aukštesni. ^at -:s mh^1110 išsižadėjo, 
patalu Šiandie .turi ga- , lainūngaie. .(ii „mtočim šiuos metas P"* Kataliko Bažnyčion ir
rantijų. Šių gąrarttijų jam tei-- Daug kas paklauso tų dai- bus mokami ateinančių metų tapo Vie“u uoliausių kataįiky 
kia visur ne tik tarpvalstybi- JiU raginimų ir visokių pat- gruody ir bus 30 nuošimčių k“‘
nė prekybos komisija, bet į-' riotinių obalsių ir įsigija na- aukštesni palyginus su 1929 P“;1h< veikalų ‘ dona di 
vairios visuomenės gerovės mus. Įsigiję namus šiandie metų mokesčiais! rišt_ , ui į mūsų v*. )on
komisijos. Jos .užtikrina tei- didžiuma jų tos pastogės ne- Tai “moksliškas” pertaksa ®tr ’ las,
singų už įdėtų kapitalų pelnų, betenka. Negali išsimokėti vimas. Ir geraisiais , -1— 1S* 10 vei ao xienas itas

Kų-gį darbo jkapitąlas turi? aukštų mokesčių (taksų)
Nieko. Jokios komisijos jam tai vipai.'tepkfil^Mpbktdiimtan 
nieko negarahtuojai. kada yra kurie turi :pinigų. ! ' laikais,
darbo, darbininkai gali dirb- [ Šiandie didelis nedarbas, ( Nįeko daugiau nebelieka, 
ti. Kada nėra, gali jie badau- Galybės darbininkų, kurie tu- kaip tįR įyairhj tanfų pHįe 
ti, kas kam galvoje jų hki- ri įsigiję namus, yra įsigiję izuoti, ir pakelti

neatkeliamas naštas. Neturinias> , nv»in.<-iiamcvo i kov^ nesąžiningiems išnaudo-
Taigi ši« ligšiol gyvuojan- darbo, gi mokesčiai už ženfe tojumu a,eina rinĮtilnai)

,-----_---------- _ , - . . . .. čių neteisybę ir nelygybę rei- sklypus ir ūaimss kas metai . . nušluoti nuo
atidėliodamas įstoti ; Lietuvių Kolegijos kilniame darbe Kolegijos Rėmėjams kapita. eina brangyn. baliotu
" - ■ - 'imkime genaus...pasua.kn.K.1 !|„s ap.iranria»; tad reikia 1927 metais Cook apskrily bdh0‘M‘

[apdrausti ir darbo kapitalų, mokesčiai už-nekilnojamas sa-
Remėjų organizacijų.

Jei mums yra aiškus kolegijos reikalin
gumo klausimos, jei jų jau turime, o tik rei
kalinga jai didesni rūmai, tai tik padidin
kime savo pastangas ir nepastebėsime, kaip 
darbų padarysime.

Lietuvoje, o ir čia pat Amerikoje daž
nai girdime skaudžių apie mus balsų. Tai pe
simizmo dekretas, kuris jau pasmerkė Ame
rikos lietuvius tautinei mirčiai. Tokio sunki 
bausmė mums uždedama dažniausia dėlto, 
kad mes per mažų iki šiol skaičių išsiaugino-

lr namų parodų rengėjams
t • x . ,, - x x i m *• /x • \ u nurodyti, kad jų visi ragini-Lietuvos socialdemokratai visų laukų sto-į Tas galima atsiekti gora,n- vastis (žemę ir namus) buvo . _______

vėjo už susitarimų su Lenkija, aplenkiant Vii tuojant darbininkams darbus* nepakenčiami. Buvo taip auk- .1;
nių. Pasirodo, kad tokio pat nusistotvmo jie Tai reiškia, kad visi darbi- štai. iškelti, kad politikie-

daktoriuni. Tada ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
skaitytojai turėjo galimumo 
pasigerėti genialiu, žavinan
čiu G. Papinio stilium ir ste
bėtinu jo protu bei gyvenimo 
į u; lininiu.

Nuo jo šitos knygos tiesiog 
atsitraukti sunku, paėmus ją 
j rankas. Prisipažinsiu, aš 
jau kelintų kart skaitau jų 
ir vis įdomu, vis šį tų nauja 
atrandi. Gerb. d-ras P. Mačiu-

nuosaivus namus
______, kad politikie- ^a™n ______________________________

ir dabar tebesilaiko. Del to nestebėtina, kr.il ninkai legaliai tari būt ap- riams, kurie plėšia mokesčių Ua a?s ™omų su an ma ir veįfcaišvertė labai sų-
i. . °................... , . . , . įtraukia juos vargan. I... . . x • ,r • ,‘ " zimngai ir taisyklingai. Kal

ba labai aiški ir suprantama. 
Jaunimas čia tikrai ras šio to

tinkamų pašelpų. mų savasčių pertaksavimu.. ^O^°3US- į įdomaus, kalbos mėgėjai galės
Kitados pasauly gyvavo Jie skelbė, kad tuomi pertak- pasimokyti kalbos; gi rašyto-

klaidinga teorija, kad day- saviniu turtuoliams būsiu pa- - ------- A ---------------- -E^jai, korespondentai ir “Drau-

ir Chicagos socialistų dienraštis užgiriu d r. drausti nedarbo laikais. Va- mok’tojus, nebeliko priemo- 
Zauniaus pasiūlymų Lenkijai derybų dėl karo dinasi, nedarbo laikais jie tn- nių aukščiau kelti mokesčius.
stovio panaikinimo, visiškai pamirštant tu ri būt apmokami, gauti aitu- Tad jie sugalvojo nekilnoja- 01 ^‘,jnizu°tis ii ko\vd išnau 
faktų, kad tuomi susitarimu Lietuva yra ver
čiama išsižadėti Vilniaus krašto, už kurio at-

Piliečiai pi.nn vi sako turi

vadavimų visa mūsų tauta griežtai yra nu-
me vadų iš jaunosios kartos, kurie vadovau- J sistačiusi. Reiškia, socialistai ir tautininkai įbininkas yra tik kai koks pa- didinti mokesčiai, gi mažųjų — Pirmasis dienraštis išėjt go” bendradarbiai galės im
ti lietuvių jaunimui ir keltų jame tautinę sų- vienu frontu eina prieš visos lietuvių tautos prastas daiktai Jis pigus, namų savininkams būsiu dide Venecijoj (Italijoj) 1563 me-įsimokyti ir kalbos ir stiliaus.
moilę. i nusistatymų. Kada jis dirbdamas netenkamų palengvinimų. Tą savo’tais. Ugandos.

■3Ž' J’...-.- ' • ' ' •“ : ' '• -‘■'Z- -j'**’ -r ‘

KALĖDĮJ LAIMĖ.
Vieno veiksmo šių laikų vaizdelis.

. <
•—P. Jozef ttaub.—r—

DVAĮNYS. Aš taip pat ne. Vadinasi, DVAINYS. Kantrybės ir kantrybės,
reikia ieškoti darbo kur kitur. Teisingas f Aš manau, kad aš daugiau neištversiu.
žmogus visur randa darbo.. ■

SENELIS. Teisingas žmogus? Ponas-
Dvainy, nors mes ir vargšai, bet aš ir 
mano sūnus esam teisingi.

DVAINYS. Gerai, tai atsilyginkite gi, 
kų man esate skolingi.

SENELIS. Tiloj, kai tik galėsime. 
• Juk mes visados laiku sumokėdavome, 

kol galėjome, kol neturėjome tokio yą/- 
go ir nebuvo taip sunku.

DVAINYS. Ar sunku, ar lengva, man 
vistiek. Kad ai tik greičiau gaučiau savo 
mokestį.

SENELIS Parūpinkite mano sūnui 
darbo, tada...

DVAINYS. Jūsų sūnui darbo Tni

SENELIS. Kad nors moteris dar ga
lėtų kiek uždirbti, tai galėtumėm grei
čiau atsilyginti, o dabar ir ji, kaip tyčia, 
serga.

DVAINYS. O ar aš kaltas, kad ji 
terga. . ..

SENELIS, Mes taip pat nekalti, jj 
jrnti kalta.

DVAINYS. Ji pati? Kaip tai?

DVAINYS. Žinoma, tani dalykui jūs 
esat perdaug išpuikę.

SENELIS. Perdaug išpuikę? Ne, bet...
DAWINYS. Et, aš visai neturiu lai

ko čia su jumis disputuoti. Norite užmo
kėti, ar ne?

SENELIS. Vardan Dievo, dabar mes 
j negalime, ne.

DVAINYS. O aš, vardan Dievo, ne- 
i galiu ilgiau laukti. Jei jūs tikrai nesat 
'■ jierdang išpuikę duonelinuti, tai raskite

Sulietuvino; A. MASIONIS..

DVAINYS. Negalima? Kaip tai ne
galima? '

SENELIS. Tamsta: dar galįte klaus
ti Juk jūs žinote, kad mano sūnus po už- 
Mtturym© “Žiedo” b-vės fabriko yra be 
darbo. ‘

DVAINYS. Taip? O kam jis dirbo 
pas tokius apgavikus?

SENELIS. Jis gavo puikių algų.
DVAINYS. Žinoma, jie <lel to ir ah

gas didelės mokėjo, kad žmones įtikinti, ! ne mano dalykas. Tuo jis gali pats pa- 
jog jų dalykai puikiai stovi, kol paga- I sirūpinti.
liau susilaukė didelio krizių : SENELIS. Tokiu būdu jūs turite tu-

SENELIS. Bet dėl to mano sūnus da- | rėti kantryliės, kol mano sūnus rnsiras 
bar nieko negauna. sau darbo.t ■ 2 • • *' • • -.. . . 1 - - . ..........

SENELIS. Dėlto, kad ji, žinodama kitų kokių išeitį ir pasirūpinkite greičiau 
jog -tamsta esi kietas žmogus, perdnng [ pinigų. Kaip, ir iš kur, man vis tiek. 
dirbo, stengdamosi kno greičiausiai su- I SENELIS. Ak, p. Dvainy, dabar Ka- 
jinkti šiek tiek pinigų ir užmokėti jums ledų laikas. Del Kristftus meilės turėkite, 
nuomų. nors kiek gailestingumo.

DVAINYS. Aš kietas žmogus?! Taip? DVAINYS.1 Liaukis su savo panioks- 
Ar tai yra man padėka už* tokių ilgų kan- ; Iais, jie į mane nepaveiks. Nunešiotas 11- 
trvbę! Tiesa, ubagai visur be gėdos. Bet to popiergalis man hialonesnis už gra- 
dabar šito jau mali perdaug! • 1 žiaiusį pamokslų. Kas kita žodis, o kas ki-

SENELIS. Duoneliauti, p. Dvainy, ta pinigas. Aš reikalauju pinigų, o ne 
nieką# ir hiekudog iš mūsų dar neduone- ' dievobaimingų žodžių. Todėl tinmpai ir 
liavo. ' . aiškiai: dar vienų dienų palauksiu, bet

ilgiau ,nė valandos. Jei neužmokėsite, iš
kraustysiu visus į gatvę. Galėsite tada pa
siieškoti sau, švelnesnių ponų, kaip aš. Ta
da aš įsileistų tokius žmones, kurie ne tik 
dejuoti ir skųstis, bet ir užsimokėti galės. 
Tai taip. Dabar jūs jau, žinote mano nus
prendimą, tad pasirūpinkite apie tai. (Iš
eina).

SENELIS, (žiūrėdamas paskui į iš
ėjusį). Taip, dabar jau aš žinau nus
prendimų. Mano Dieve, jei Tu nepadėsi, 
bus labai liūdnos Kalėdos.

m SCENA.

Tėvas, Senelis.
TĖVAS ((Įeina), Labų vakarų, tė

vai!
SENELIS. Gabų vakarą. Tavo pa

sveikinimas liūdnai skamba ir tavo žvil
gis toks tamsus. Tavo veidas nerodo jo
kios vilties.

TĖVAS. Taip, iš tikrųjų ne.
(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
---------------Rašo prof. Kampininkas--------------------

J Apsaugojimas Vaikų Dantukų.

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

tokius kursus, mokytojo pa
kviestas juos lankyti, vienas 
kaimietis atsakė:

— Eikit, jus, kvailiai,jus, Kvailiai, jei 
aš mokėčiau skaityti ir rašyti, 
senai su laikraščių redakto
riais ir kitais veikėjais buč

Rusijos komunistai ne tik 
grudus, medi ir kitus daiktus 
į užsienį dumpuoja, bet ir vi
sokias brungenvbes. Pastaruo- ~ *
ju laiku jie pasiryžę išdum-’ besėdįs Varniuose.
puoti užsienin brangiausius -----------------------
muziejinius paveikslus. Del Kalbasi du bridgeportiečiu. 
jų vedamos derybos su Anieri- — Žinai, kad prof. K. Pak- 
kos kapitalistais. Iš gautųjų: štas keliauja aplink Afriką, 
tilksta,nčių didelę dalį komi- —Taip, skaitau “Drauge”, 
sarai susidės į savo kišenius, labai įdomus aprašymas, 
o dalį skirs komunizmo pro-
pagundai.

Lietuviški tavorščiai gata
vi viena diena visus kapita
listus iškarti. Kokia aklybė! 
Jei ne kapitalistai, komuniz
mas senai būtų ant visados 
palaidotas.

Laikraščiai rašo, kad Lie
tuvoje dabar visur įvedama 
vaikams priverstinais moks
las. Be to, daugely vietų stei
giama kursai ir suaugusiems, 
kad išmokti} skaityti ir rašy
ti. | mio langas

Vienoj parapijoj, įsteigus! pusę.

sykiu į metus nepaisant ar da- Sveikais dantimis geriau 
^mokosi.

Vaikučiai, kurie turi gerus 
dantukus, daug geriau moki- 

(Tųsa ant 4. pusi.)

sius ir švarius dantukus L 
geroj sveikatoj..

Kame čia dalykas? Kodėl 
tie našlaitukai turi geresnius 
dantukus už namie auklėjamus 
vaikučius? Negalima manyti, 
kad tie našlaitukai gyvena ge
resnėse aplinkybėse, negu na
mie prie tėvų auklėjami ?

Atsakymas yra lengvas ir
. , . .y, . . aiškus. Tokiose įstaigose vaitas dėl dar netsdygustų ant- , v. ... . .. A , kūčių sveikata sisteinatiskairojo seto dantukų. .... . T ..* prižiūrima. Jų sveikata pave-

Praradimas tik vieno šešių gta asmenims> kurių prieder
metų krūminio dantuko pada- mg vra prįžįūrėti vaikučius, 
ro didelę betvarkę anatomiš- kfid jig b-tų gveiki Jų dantu. 
kam surėdymui burnos. To kft. kflg ge§hmėne.
dažniausiai negalima pataisy- sį.d Į^ei.,;jl-,rįinį įr jeigu guran
ti. Nežiūrint to, iš visų aut- da skvjeĮes> įurį eįti prįe den-
rojo seto dantukų tas šešių tisto, idant jas užtaisyti, nėra 
metų dantukas nukenčia dau- kiausim0 ar jonul;as arba Ma
giausiai pertai, kad tėvai turi ,r'ytė nori &r ne
ironiškų ir beveik kriminališ-.
kų idėjų., jog pirmieji dantų-' Vaikučiai, gyvenantieji prie 
kai neturi būt prižiūrim} ir’tėv^ nėra Paversti eiti prie 
jokios domės ant jų neatkrei- dentist° nors P°r$ sYk ! 
piama.

Šešių metų dantukas, kaip 
žinote, išauga anksti, beveik 
sykiu su pirmuoju setu ir per 
tai jis priskiriamas prie .pir
mojo seto. Būdamas priskir;

Rašo I)r. A. Lauraitis.

(Tųsa).

Pirmieji dantys.

t Praradimas pirm laiko pir
mųjų dantukų, antrieji, kurie 
užima jų vietas, kreivai išau
ga. Kreivai išaugę dantys.ne- 

: tik kad nedailiai išrodo, bet 
ir daug keblumų priduoda. Jie 
yra priežastim siauro ir gi
laus gomurio, o siauras go
murys priverčia kūdikį per bu- i

kaulyje užpakaly pirmojo se
to. Susirakindami su viens ki
tu tie keturi krūminiai dan
tukai sudaro pamatų visam 
veido surėdymui ir tarnauja 
kaipo vadai ir “karnaminkai,” 
kurie išmatuoja žanduose vie-

ntukas* skauda, ar ne. Tik to- 
kiu būdu vaikučių dantukui 
•galėtų būti sulaikyti nuo iš- 

I puvimo ir skausmo.

rnų, o ne per nosį kvėpuoti. 
Kreivi dantys kenkia atsakan
čiai sukramtyti maistų. O ne- 

- Pavydžiu jam. sukramtymas ir neatsakančiai
— Delko? sumaltas maistas kenkia vi-
— Jei aš nuvažiuočiau į dūriams. Kreivi ant viens ki- 

Afrikų, kaipo suvenirų, par- to pavirtę dantys yra sunku 
vožčiau tau gyvo tigro ragų. švariai užlaikyti,o liešva-

------------ rūs dantys dažniausiai išpū-
— Kuriuo laiku tamsta va- va.

sarų rytmetį keld-avais iš lo- Išpuvę ir užteršti dantys tie 
vos? ' tik kad priduoda skausmo ir

— Kaip tik į mano mieg- >nemalonumų, bet jie esti pa- 
l rumį įeidavo pirmas saulės matine priežastim daug jiavo-
spindulys. 

— Tai gana anksti.
jingų ligų kaip tai širdies li
gos, romatizmo, inkstų ligos,

tus. Jie atveda juos tuomet, 
kuomet jau pakyrėjo skausmų 
kentėti ir neduoda tėvams ra
mybės. Juos atveda dažniau
siai pervėlai, nes jųjų dantu
kai būna labai išpuvę ir kad

- Taip Mat, >nwno miegro kalvio “ tas prie nelaimingųjų dantų-
- ikitų kroniskų ligi}. * •- j— . , ' . ...• ..išeina į vakarų kų ir jam tenka nukentėti sy-

sustabdyti skausmų priseina 
dantukų ištraukti.

b

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago- 

Tel. Canal 6764

Tos ligos yra užkrečiamos kįa su nelaimingais, tai-yr— 'i Motinos neturėtų laukti kol 
per pulius ir nuodus, o pūlius'pūti, užsinuodyt, ir galų, gale vaikučių dantukai pradeda 
ir nuodus pagamina perai, ku- tas negeistinas kiekvienam Ii- J skaudėti. Jos turėtų juos at

vesti pirm skaudėjimo nors duištraukimas.ne atsiranda ir sparčiai au- ,kimas
ga išpuvusių dantų skylelėseį
ir apie šaknis Išpuvusių dan-!

i tų. Tie nuodai, susimaišę bu-*
moję su valgiu, įeina į kūnų, . .

/ .x v , , , . v , nuvedami prie dantisto regu-o iš užnuodytų dantų šaknų 1
įeina į kraujų

Dantų priežiūra.
Kad apsisaugoti nuo tokio 

likimo, vaikučiai turėtų būt

Jeiga dantys išanksto būtų

• liariškai, kas šešias mėnesius, 
kad jis jų dantukus peržiūrė-

•v............. v , , .tų ir nuvalytų.-----------prižiūrimi ir mažos skylelės * . , , , •
KOKI KAMBARIŲ TEMPE- jei žolynai nyksta ir jų lapai užkaišiotos, kol nepripūva prie ’ Tx°kltt1 bū?K ;hus sura8toR

krinta, — tai saugokies, sau- gyvunio, tai daug ligų būtų ^azos skyleles ir jos tu°Jaus 
gokies nes ateina liga! Tada prašalinta. Didžiausių klaidų bas uzloPytos- Mazos skydeles 
reiškia, kad kambariuose nė- tėvai papildo neatkreipdami azl°1P°”1OS b° ska^stno'

Lietuvių priežodis sako, (ra gana drėgmės (air bumi- domės ant pirmo krūminio da-'Vaikučiai Sreit apsipranta su 
lity), o šilumos perdaug. Ta- intuko arba kitaip jį vadina ^nkybėmis dentisto ofise ir 
da reikia kambarių orų ati- šešių metų krūminiu. Tas da- 'lų baime Pranyksta, 0 atsiran-

RATURA YRA SVEI
KIAUSIA.

kad “šiluma kaulų nelaužo”, 
bet gydytojai patyrė, kad ne
tikusi šiluma sveikatų naiki
na.

drėkinti pastatant -kiekviena- ntukas išauga, kuomet vaikas da užsitikėjimas ir draugišku-

Maži Savaitiniai Depozitai Sudarys Jums
Dideli Kalėdinio Klubo Čekį

Kaip greit balansas auga; kaip greit 
metai praeina. Patyrimas įrodė tūkstančiams 
musų Kalėdinio Klubo nariams, kad nėra 
sunku depozituoti po maža sumų kas savaitę.
Tųsyk ateina Kalėdos ir jų pastangos apvai
nikuojamos stambiu čekiu.

Yra proga pritaikoma kiekvieno kišeniui:
$.50 savaitėj per 50 savaičių 
1.00 savaitėj per 50 savaičių 
2.00 savaitėj per 50 savaičių 
5.00 savaitėj per 50 savaičių 

10.00 savaitėj per 50 savaičių
Nuošimčiai lyginasi vienos savaitės mo

kesčiui ir pridedamas visiems sumokėjusiems 
nariams.

PRISIDEK ŠIANDIE

CeNTRAL^zS^BaNK^
ATRU$T COMPANY 

1110 Vfert 35* Street

$25.00
50.00

100.00
250.00
500.00

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Patogiausias ir sveikiausias 
būdas namus apšildyti, tai 
centralinė sistema (steam 
heat, water lieat,
bot tuir furnace). Lengvai kon 
traliuojamas centralinis pe
čius skiepe sau kūrenasi, kam 
barių oro nesugadina ir visus 
kambarius apšildo taip kaip 
norima.

Gyvenamuose kambariuose 
šilumos privalo būti ne dau
giau kaip 70 laipsnių.

Miegamuose kambariuose 
sveikiausia temperatūra yra 
apie 50 laipsnių. Miegoti šil- 

* tai užsiklojus, bet šaltame 
kambaryje yra visada svei
kiau. Lietuvoje kurie miega 
šaltame svirne ar daržinėje, 
rečiau suserga neį tie kurie 
miega prikūrentoje stubojė, 
arba karštoje jaujoje, arba 
ant duonkepinio pečiaus.

Maudanties, vanos kamba
rys privalo turėti temperatū
ros tarpe 75-80 laipsnių.

Viena tik bėda su' centrali- 
, ne sistema apšildomuose kam

bariuose, kad oras pasidaro 
persausas. O kuomet oras y-> 
ra peršiltns ir nesiranda už-

mas, kas pasiliekti per ilgus
metus net iki subrendimui.

i Patyrimas rodo, kad vaikai,
__ _ ~ kurje patenka į institucijas.

- lyje pirmųjų dantukų ir neuz- , . A . ... ,

.' , , , . , kaip tai prieglaudos namuose,ima kitų dantukų vietas. Tie

turi daug geresnius dantis, ne' 
gu vaikučiai, kurie gyvena na- i

me kambaryje indus su v'an- sulaukia šešių metų ir pasilie 
deniu. , kti burnoje ant visados.

Šeimyninkai išmintingai Tie dantukai išauga užpaka- 
padarytų jei nupirktų porų'
nebrangių termometrų ir sa
vo šeimynų užlaikytų sveiko- šešių mėtų krūminiai dantų- 
jė temperatūroje, sulyg dak-kai yra keturi, du aukStuti- 
taro patarimo. Šių higijenos niam lr du žemutiniam žandu- 
taisyklių reik prisilaikyti i Dr. T. Houston iš Corsica-| 
ypač tiems kur randasi maži geltonas, nors netaip kaip-,na> Texas, kuris yra perdėti-’ 
kūdikėliai. .buvo pirmiaus, ir man svar- niu našlaitnamio, kuria i

bu būtų žinoti kas tų ligų su- me randasi 350 našlaičiai, pra
Gerbiamas Daktare! kelia žmogaus viduriuose

Esu 23 metų vyras, nevedęs V. Rasi
-r jau apie 2 metai kaip tu- Atsakymas p. V. Rasi.
riu smarkų vidurių suirimų. Reik daug pastangų padėti, Į takuose surasta 731 skylelės, 
.r prieš paskutinius 8 mene- kad “Peptic Ulcer” pagydy- .kitaip pasakius, kiekvienam 
sius mane tiek prikankino, ti. D-ro Sippy gydymo būdas' vaikučiui prisėjo U/2 išpuvu- 
kad turėjau būti ligoninėj a- yra, vienas iš geriausių. Pagy- lSįo dantuko. •
pie 2 mėnesiu, kur daktarai dymo laikotarpis pridera nuo Prieš porų metų, peržiūrė- 
pripažino, kad yra “Peptic žmogaus amžiaus, nuo skran- ,jUs viešųjų Chicago mokyklų 
Ulcer of tbe stomacb ”, tas džio žaizdos didumo, nuo pep- vaikučių dantukus, patirta, 
buvo “Cook County Hospi- tinių liaukų sekrecijų sūdė- kad 98% iš jųjų turėjo blogus 
tai”. Ir jie mane paskyrė ant ties bei kitų davinių. Tūli K- dantukus ir bendrai paėmus 
“milk diet” ir kartu ant “Si- goniai pasveiksta j keletą mė-,kiekvienas vaikas turėjo sep- 
ppy tbls”. nėšių, o kitiems tenka gydy- tymus išpuvusius dantukus.

Ir dabar jau 8 mėnesiai *is net keletą metų. Kaikada ,Tai didelis skirtumas tarp 1% 
kaip esu ant “Ulcers diet”, “Peptic Ulcer” duoda pn- ir 7.
kuris susideda daugiausia iš grindą pilvo vėžiui. Jei tams- , Perdėtinis dentistų štabo 
krakmolinių maistų. tos veidais yra gelsvas, tai dar Marks Natha.n, žydų našlait-

Bet, žinoma, nors dabar nereiškia, kad vėžį turi; gal- .namio Chicagoj išdavė rapor- 
jaučiau 75% geriau, bet man būt, kad iš tamstos skrandžio ,tą, kad pen 10 metų 3,000 vai- 
rodos, kad per 8 mėnesius ta žaizdos perdaug kraujo išplu- kučiams buvo suteiktas dan-

neša, kad per 17 metų 508 vai- 
jkai reikalavo pataisymo dan- 
.'tUkų ir iš tų 508 vaikučių dan-

tektinni drėgmės, tuomet la- liga turėtų visai pranykti. Ir do. “Peptic Ulcer”
bai blogai atsiliepia ant kvė
pavimo organų, ir žmonės gan 
tankiai suserga slogomis, 

pneumonija, įvairiomis odos
ligomis ir t. t. Užtai jei tavo liga 

kambariuose laike speigų lan- žį

ligą su- tukų patarnavimas. -Surasta, 
ir atsi- apskritai imant, kad kiekvie- 
perdaug nas Vaikutis turėjo mažiau

kartu vartoju “Sippy tbls.” kelia netikę valgiai 
Taigi, prašau patarimo, ko- radimas skrandyje

kiu būdu tas greičiau būtų bydrochlorinės rūgšties. Visi, kaip vieną sugedusį dantuką, 
galima pagydyti ir ar šita kuriuos tik rieniuo ėda, pri- skaitant pirmojo ir antrojo Re- 

negali išsiplėtoti į “vė- valo būt atsargūs, nes gręsia to dantukus. Nei vieno šešių 
pavojus gauti baisią ligą va- metų krūminio dantuko nepra-

» gų stiklai nėra apšarmoję;! Mano veidas tankiai būna-dinamą “Peptic Ulcer”. rado ir visi vaikučiai turi tie-

Marijonų Kolegijos Rėmėju
KETVIRTAS SEIMAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
• 2323 West 23rd Place, Chicago, Illinois
Prasidės pamaldomis Aušros Vartų par. bažnyčioje Gruodžio 7 

d., 10:30 vai. Pietūs: 12 vai. Antrų valandų — Seimo posėdžio pra
džia parapijos svetainėje.

Visi Kolegijos Rėmėjai ir palankieji aukštesniojo mokslo įstaigai 
lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į Ketvirtąjį M. K. Rė
mėjų Seimų.

Budriko Radio Programa
Į Lietuvą Ir

* •

Visą Pasaulį •. ■s
\ ;/

JOSEPH F. BUDRIKO korporacija, katra užlaiko dvi muzikos ir radio krau
tuvės Cliicagoje, po adresu 3417-21 80. ĮIALSTT’J) STREET, jau suvirs metai 
laiko kaip linksmina publiką per orą.

Dabar Budrikes leidžia programus per radio į Lietuvą ir visą pasaulį. Stotis 
W9XAA, 49.20 metru, 6080 kilocycles. Pirmas programas bus leidžiamas 
GRUODŽIO (DBGEMBER) ,7-tą DIENĄ ANTRĄ VALANDĄ RYTE. Lietuvoj 
girdės 8-tų valandą ryte, taipgi girdės visur kitur, bet Chieagoje negirdės.
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APSAUGOSIMAS VAIKŲ 
DANTUKŲ LIETUVIAI AMERIKOJE

(Tųsa nuo 3 pusi)

naši-už tuos, kurie turi blo-Į 
gus, išpuvusius, skaudančius 
dantukus. Negalima tikėtis, j 
kad vaikutis su skaudančiu 
dantuku galėtų gerai mokin
tis. Niekas negali gerai min
tyti su skaudančiu dantimi, 

tai kam tikėtis iš vaikučių.
Morrison viešos mokyklos 

perdėtinis praneša, kad gru
pė negabių iš tos mokyklos 
vaikučių buvo paimta ir juos 
ekspertas psyeliologas išegzu- 
minavo pirm sutaisymo dan
tukų ir už kiek laiko po su- 
taisynio ir išvalymo, bendrai 
imant, pasirodė, kad 99,8% iš 
tos grupės intelektuališkai pa
gerėjo. Tas reiškia, kad per 
prižiūrėjimų vaikučių dantu
kų, yra galimybė ne tik page
rinti jųjų sveikatų, veido spal
vų ir abelnų išvaizdų, bet ir 
pakelti intelektuališkai.

Dantų valymas.
Vaikai tur būt mokinami 

kaip vartoti dantų šepetukų. 
Jie turėtų jį vartoti nors du 
sykiu į dienų, — einant gulti 
ir rytmetyje. Šepetukas turi 
būt sausai ir švariai užlaiko
mas. Kiekvienas iš šeimos tu
ri turėti savo' šepetukų.

Vaikučiai turėtų būti moki
nami, kad jie didžiuotųsi su 
savo baltais švariais dantu
kais. Jie niekuomet neturėtų 
būti grasinami dentistu, kuo- 
ibetjie negerai pasielgia, nes 
dentistas nėra ir nebuvo koks 
tai “Boogie Man.”

Jo uždavinis yra labai sun
kus, kuomet priseina jam Įgy
ti išgazdinto vaikučio užsiti- 
kėjimų, jog jis nėra tas “Boo
gie Man.”

Maži grasinimai ir mažos 
vertės juokai kaslink dentis- 
to gali pasilikti ilgam laikui. 
Ta baimė atitraukia jį arba jų 
nuo dentisto ofiso per ilgus 
metus nors gal dantgėla juos 
labai kankina, kas kenkia jų 
sveikatai iš priežasties blogų 
dantukų.

— Maskvoj yra varpas (bu- 
vusiuos caro rūnruos — Krem j 
liuje), turįs 8 metrus aukščio, ' 
apimtis 20 metrų, sveria 4 
tūkst. centnerių ir jame gali 
sulipti 25 žmonės.

— Elektros kibirkštis į se
kundę skrieja 300,000 kilom.

Jonas Za.navykas.

CICERO, ILL
Radio SAC.

X Gruodžio 3 ir 4 d. p. 
Milius rodė judamuose pa
veiksluose Lietuvos miestus-, 
valdžių ir Vytauto 500 m. ju- 
bilėjaus iškilmes. Paveikslai 
gražūs.

X Gruodžio 3 d. palaidota 
u. a. Juozapina Ančiunienė, 
kurį ilgai sirgo. Mūsų radio 
stotis reiškia p. Ančiunui ir 
vaikeliams gilios užuojautos.

X Gruodžio G d. Laidojam 
a. a., Apolionijų, Miknevičie- 
nę, kuri sirgo apie pora me
tų. Buvo tretininkė, gražiai 
prisiruošė prie mirties. Dieve, 
suteik jos vėlei amžinų atsil
sį. Likusiam tėvukui reiškia
me gilios- užuojautos.

40 VALANDŲ ATLAIDAI.

.sau už nuodėmklausį pasi- 
j rinkti.
į Kristus suko: Jeigu atgai
los nedalysite, visi žūsite”. 
Dabar Adventas, atgailos lai
škas. Nevien 40 valandų at
laidais pasinaudosite, bet ir 
adventine atliksite.

; Augusieji ir tėvai, jus daž
nai peikiate savo jaunimų, 
savo sūnus bei dukteris, kad 
jie klaidas daro. Bet, koki 

pavyzdį jūs patys savo jauni
mui duodate? Kada mūsų jau
nimo šimtais eina prie atgai
los sakramento, kur jus, ypač 
tėvai vyrai, esate? 

i Jeigu norime, kad pasauly
je .nyktų blogas, darykime 
gerus darbus, mylėkime Die
vų, dažnai vieny kimes su 
Dievu. Kristus sako: “Kas 
ne yra su Manimi, tas yra 
prieš Mane”.

į Kun. H. J. Vaičiūnas, kieb.

, Cicero, III. — Gruodžio 7 
8 'ir 9 d., 40 Valandų atlai- 
nyčioje bus 40 valandų atlai
dai.

Kviečiu, ir raginu, visus
Ciceros ir apielinkes lietuvius 
naudotis gausiomis Dievo Ma
lonėmis.

Išpažinčių bus klausoma 
rytais nuo anksto ir vakarais. 
Nors ir ilgiausiai nebūtum iš
pažinties buvęs ar buvusi, 
dabar eik, niekas neatstums.

Bus daug svečių kunigų, 
kurie padės išpažinčių klau
syti. Kurį norėsite, galėsite

! WEST PULLMAN, ILL
i —

Imigrantų nelaime.
i Daugelis žmonių sutinka ne 
laimę klausydami kitų pata- 

irimo. Tadgi, randasi viena 
šeimyna ir West Pullmone, 
būtent Kastantas Dargis, su 
savo žmona ir 2-jų metų sū
nelių, kurie pateko į nelaimę, 
klausydami kitų patarimo. 

'•Jie buvo įtikinti žmonių, kad 
galima atvažiuoti į Amerikų 
per Kanadų. Tuomet susisko

lino pinigų ir leidosi kelio
nėn. į Kanadų atvyko lai
mingai. Pabuvę kokį laikų 
Kanadoj, pasiskolino daugiau 
pinigų ir atvažiavo į Ameri
kų. Apsigyveno West Pull
mone ir gavo darbų; bet blo
gos valios žmonės pranešė 
valdžiai, kati p. Dargis nele
galiai atvažiavo į Amerikų. 
Tuomet p. Dargis tapo areš
tuotas darbe ir pasodintas į 
kalėjimų, iki bus išdeportuo- 
tas Į Lietuvų kartu su mote
rim ir šuneliu, be skatiko prie 
dūšios.

Labdarybės 10 kuopa išgir
dusi tokį nelaimingų atsitiki
mų, sutartė teikti pagalbos. 
Antanas Žitkevičius su nelai
minga Franciška Dargiene pa 
sileido per namus rinkdamas 
aukas, nes gruodžio 12 d., 
1930 m., visi trys bus išdepor- 
tuoti į Lietuvų.

Tadgi, Labdarybės 10 kuo
pa rengia vakarienę Dargių 
naudai, kad nelaimingieji per
vežti į Lietuvų turėtų kelis 
dolerius pragyvenimui, kol 
kur susiras prieglaudų.

Vakarienė įvyks .nedėlioj, 7 
d. gruodžio, parapijos svetai
nėj, G vai. vak. Įžanga 50c. 
Prašome skaitlingai dalyvau
ti, nes tas suteiks didelę pa- 
gelbų nelaimingiesiems. Jokių 
kolektu nebus.

Labdarių 10 kuopos- susirin
kimas bus gruodžio 7 d., tuoj 
po sumos, mokyklos kamba
ryj. Širdingai prašome visus 
labdarius ir parapijomis atei-

ti į susirinkimų, nes yra la-' Reiškiame širdingų padėkų metų, važiuodamas automo-
bui daug svarbių dalykų 
svarstymui.

Labd. Sekretorius.

GRANO RAPIDS, MICH.

gerb. klebęnui, kun. J. Lipkui 
už jo rūpesnį seserų reika
luose ir paraginimų parapijo
nų paremti seserų naudai 
ruošiamus vakarėlius. Taip 
pat dėkojame visiems darbi-1

• Bingo” seserų naudai. ninkams-ėms. už pašventimų 
Lapkr. 16 d. &V. Petro ir savo laik°/ visiems aukoto- 

Povilo mokyklos svetainėje jft,ns ir atsilankusiems. Jūsų 
buvo surengta “Bingo” pra- pastangomis ir atsilankymu 
mogėlė Seserų Pranciškiečių šis vakarėlis turėjo gražias 
naudai. sėkmės.

Nors dabartiniame laike į Į^į j)įeVas atlygina iš savo 
visur siaučia bedarbė, tečiau malonių šaltinio visiems mie- 
geraširdžiai parapi jonai, kaip laširdingus darbus daran- 
visuomet, taip ir šį kartų,' fjems
atjausdami seserų reikalus,
gausiai parėmė šių pramogėlę, 
kuri atnešė Seserims nema
žai pelno.

Sekantieji prisidėjo prie 
vakarėlio aukomis ir darbu: 
M. Rinkevičienė, M. Kauisic- 
kienė, M. Gedrienė, A. Kviet- 
kauskienė, A. Šležas, Staske
vičienė, Čeplienė, M. Paurie- 
nė, M. Paurienė, M. Uzienė, 
Ambutavičienė, S. Grigaliū
nienė, A. Alksnienė, A. Sed- 
lauskienė, W. Leonard Meat 
Market, M. Blažienė, O. Bra- 
zaitė, A. Margelienė, Krisčiu- 
nienė, V. Kanisickienė.

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Itooni 2414

ONE NOKTH LA SALLE BLOG.
ONIi NORTH LA SALLE ST. 

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

Seserys Pranciskietės.

RACINE, WIS.

SUDRIKO RADIO 
KONCERTAI

* Iš radio stoties VVCFL., 
970 K. Nedėlioję nuo 1 iki 
2 Vai. po pietų Vaidvlos 
choras, Kastas Sabonis ir 
daug kitų kontestantų dai
nuos Lietuvių melodijos. 

Nauji nupiginimai.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044 

Bačt. P. Fabijonais 
2350 So. Oakiey Avė.

Iid. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakiey Avė. 

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakiey Are.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerakl Avė.,

M. filikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei- į 
kalais kreiptis į valdyba arba I 
agitatorius

Atwater Kent radio su 
Phonografu sykiu už

$149.00
Nauja Screen grid ra

dio už

$69.00

Oi kaip gražu yra turėti 
pianų namuose ir mokėti 
giT.jyti pianu. Kainos da
bar yra žemos ir pianas yra 
gera Kalėdų dovana.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 S. HALSTED ST. 

Telef. Boulevard <705

biliu skersai trekių susidūrė 
su traukiniu ii' tapo ant vietos 
užmuštas. Palaidotas 20 d. 
lapkričio su bažnytinėm apei
gom. Apeigose dalyvavo 3 ku. 
nigai: klebonas, Kenoslios klc 
bonus, kun. M. Dublis, ir 
vienas svetimtautis. Žmonių 
suėjo pilna bažnyčia.

Paliko nubudime 
2 broliu ir patėvį, 
jam atilsį.

motinų,
Amžinų

BUS PAKEISTAS BELGŲ 
AMBASADORIUS

Nelaimė.
Lapkr. 16 d. J. Vediekis, 24 lomatas

AYASHINGTON, gr. 5. — 
Belgijos ambasadorius Waslii- 
ngtone kunigaikštis Albert de 
Ligne gavo atostogų. Sakoma, 
jis negiyšiųs. Jo vieton bū- 

t siųs paskirtas kitak koks dip-

VAŽIUOKIME | LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu | 
per KLAIPĖDĄ

Greltafl aublsiekimas via KopenhaKcn
Puikų-' Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas ——— Malonus Patarnavimas

Laiuj Išplaukimai Iš New York:
i Kalėdos Ekskursija II „ f A ()lay

Oscar II _____ Lapkr. 22 II "Cl *
Fredcrik VIII .. Gruod. 9 || Oscar II ....................Jan. O |
Informacijų Ir laivakorčių reikalais krclpkltėe paa savo agęntų arba:

Dce. 19

SCANDIHAVIAH-AMERICAH
27 VVfhTEHALL ST. 248 WASMIH6T0M ST. I3O N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N. Y. BOSTO N, MASS. CHICAGO, ILL .

DYKAI--- DOVANOS ---DYKAI

LAIMINGIESIEMS
South West Trust 
& Savings Bankas

kviečia jus prisidėti prie šio banko

18ty Sukaktuvių ir Naujų Metų Iškilmių 

Lapkričio 1, 1930 iki Sausio .16, 1931 
25 PRIZAI

jų tarpe
Majestic Elektrikinis Refrigeratorius ir kitos 

vertingos ir naudingos

DOVANOS
Pamatvkite parodų Banko viduje.

TAIPGI 5 SPECIALIAI PRIZAI
Gregory Modelio Elektrikinių Kalendorių Laikrodžių 

Parodo laikų, dienų ir datų
DYKAI TIKIETAI dėl vieno iŠ šių 25 PRIZŲ visiems, 
kurie atsidarvs KALĖDINIO TAUPYMO ar REGULIA
RŲ TAUPYMO SĄSKAITĄ su $1.00 ar daugiau, arba 
pasirenduos SAUGIĄJĄ PADĖLIO DftŽUTŲ vieniems 
metams.
TRAUKIMAS PRIZŲ Pėfnvčioj, Sausio 16 d., 1931,

• 8 vai. vak., M1DWEST TEATRE 
PADEKIT DEPOZITĄ — DYKAI TIKIETAI dėl 
SPECIALIŲ PRIZŲ visiems, kurie pasidės depozitus 
tarp Lapkričio 1, 1930 ir Sausio 17, 1931. PENKI SPE
CIALIAI PRIZAI. Kiekvienas depozitas reiškia naujų
progų laimėti.
TRAUKIMAS SPECIALIŲ PRIZŲ Subatos vakarais, 
8 vai., banko koridoriuje, Lapkričio 22 — Gruodžio 20 
— Sausio 3 ir Sausio 17 dd.

J. P. WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue

Tel. Pullinan 5956-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį
127 Nortli Dcarborn St. 
Ketvertais ofisai uždaryti.

i Telephooe Dearborn 8667

F, W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

1G0 No. La Šalie St. Rin* 143)
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki' 6 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVK 

Tel Roosevelt 8710 ,
▼ai. nuo 8 iki 9 vai. vak.

(Išskiriant seredos )

A. A. OUS
ADVOKATAS

1 11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0338 Vai. 9-8

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0S62
7-9 vai. vak. apart Panedšllo Ir 

Pėtnyčioe

South West TRUST & 
SAVINGS Bank

35th, Archer ir Hoyne Avenues
Telefonas Lafayette 1708

Vnlstijinis bankus
Po Chicago Cb aring Ifouse priežiūra 

Tmsto kompanija

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telcphone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600

JOHN UICHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefono* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Saredecnia ir PStnyMo 
mis nuo 9 iki A

LIETUVIŲ g

RADIO PROGRAMAS
NEDĖLIOJ, GRUODŽIO-DEC. 7, 1930 

2:39 vai. po pietų iš stoties WHFC
Rengia

irars
4916 W. 14th St.

MUSIC & 
RADIO STORE

Cicero, I1L

Modai 80 
$142.50 

•e$s Rodiolron*

Nauja RADIOLA
Suptr—Htterodyne.

ROA 1

S5
$67.50MES MOKAME CASH 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE 8t., CHICAGO, ILL.

1

3S

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISU08E JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. * Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
— 1 '■ ............-IK 9-............-........................ .........
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K OF L GAMĖS ATTRACT Laskey rf 0 0 1
VERY SMALL CR0WDS. Stumbris lf 4 1 1

Petrauskas c 2 0 ou
About 500 attend opening ga- Tenzi rg 1 0 1

mes. Perutis rg 0 0 1
Lašt Sunday’s Scores. Budrik lg 5 1 0

North Side 32, Indiana llar-
bor 22 < BR1GHTON PARK 17

Bridgeport 26, Brigbton Park
Į B F p

17 Gužauskas 0 0 1

West Side 21, Providence 19 j S. Ųetreikis 4 1 oM

Cicero 22, Marąuette Park 9 Petreikis 0 0 2
North Side defeated lndia- Kundrath 1 0 1

na Harbor 32 to 22 in a fast Karpas 1 0 1
ulaved game. Both teams i 045 a 0 0 0

Zplayed on even temis in the j Žilvitis 1 1 0
r j

first half, the score at the end Chapas 0 1 0

of the half being 13 to 12 in In the hardest fought con-

Indiana Harbor’s favor. tęst of the day West Side

Stanley Bajorūnas and Joe nosed out Providence 21 to

Zalenas went wild in the se- iy. routs were numerous. in

cond half, to cinch the game this game. Lineup.
for North Side, by scoring ĮVEST SIDE 21
three baskets apiece. Lineup. B F P

NORTH SIDE 32 Zemek rf 1 1 3
B F P Philips rf 0 1 0

Bajorūnas rf 4 2 4 Zalatoris lf. 1 3 1
Naikelis rf 2 0 1 Kairis lf 1 1 t)
Joe Zalenas lf 6 0 2 Žemaitis c 2 0 oua
Jankauskas c 102 Dobrovahikis rg 1 1 4
K. Savickas rg 0 0 1 Vaznonis lg 1 0 4
John Zlaenas rg 10 2
Kaminskas lg 10 1 PROVIDENCE 19

) • B F P
INDIANA HARBOR 22 Bekanaitis rf 2 2 4

B F P Černauskas rf 1 0 3
Goodman rf v į 1 2 0 Fran^ęvjelį Jf 1. 2 1
KŪchinskas l£ 0 11 Wilbert lf 0 0 1
Gudlinskas c 5 2 2 Belskis c 0 2 0
Rodgers rg 0 0 2 Juozapaitis c 1 0 0
Waupsh rg ' 12 0 Rubis rg 0 1 0
Plaskett lg 0 10 i Saliner lg 1 0 1

Due to- the accurate shoo- ! Markūnas lg 0 0 0
ting of Budrik and Stumbris j Cicero swainped Marąuette 
Bridgeport was easilv able to bv tbe score of 22 to 9. J.

—-
CHAMPION HUSKER C H I C A G O J E

trounce Brigbton 26 to 17.
S. Petreikis starred for

Brigbton scoring nine points. 
Lineup.

BRIDGEPORT 26

Žukauskas led the scoring 
with 9 points. Lineup.

CICERO 22

Rasbid rf

NEW GOLF HEAD

F. Žukauskas rf 
B F P p Stankus rf 

0 0 1 j Laskey If 
| J urgel c
Peculis c
J. Žukauskas rg
Talziunas lf

MARQUETTE 9

i Balsis rfi
Aleskis rf 

Juozaitis lf
Ališauskas c 
Stankus c 

Į Mikužis rg 
M. Juozaitis lg 
Laskey lg

B F P
1 1 3 
0 0 0 
0 0 1
2 0 3
1
4
2

0 1 
1 2 
0 0

B F P 
0 
0

Strėndieglis?
pagelbės

Lštrųs "reumatiškys” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegod. Negali pasu-

1'udfoti be skausmo. Koks neti
kėtas laimikas yra Sloan’s Lini- 

ment!

—Sis jums
lų. “Kukorkos — kukoriai” 
valgius gamino ir į stalus ne
šė. Visi buvo patenkinti. Ma
žiukai po pietų linksniai žai
dė po svetainę. Po pietų maži 
kūdikėliai sustoję rankas su
dėję pasimeldė už visus gera
darius. Penktadieny nėra mo
kyklos, nebuvo ir pietų. 

Aukos.
Per tų savaitę aukojo val

giais: pirmutinė auka buvo 
visiems parap. žinomų p. p. 
Šlepovičių. Turtingi, mielašir- 
dingi, geros širdies žmonės. 
P. p. Šlepovičiai visur dedasi 
stambiomis aukomis. Jie au
kojo cukraus maišų (100 sv.), 
pieno (kenuose) apie 8 tuz.; 
p. p. Aleksai po 3 bušelius 
duonos ir keksų; p. Puišiai 
sviesto 5 sv.; p. Matijošaitis 
bušelį bulvių; p. Lener (žy
das 34 So. Halsted St.) frank- 
fortų — kilbasiukų 10 sv., 
obuolių ir pieno kenuose; p. 
Šiura duonuos ir druskos; p. 
Naugžemienė keksų 4 tuz.; pk 
Razbadauskienė mėsos, obuo
lių ir žirnių; p. Murelienė lie- 
tuv. kilbasų, lašinių, sviesto 
ir duonos; p., Rimutienė pieno 
kenuose; pp. Bubniai didelį 
paukštį Padėkos dienoje. Au
kautojai praeitos savaitės yra 
nuo 24 iki 31 d. lapkričio. Ki- 

nesitikėta, kad vaikučiai ne- |t°s savaitės aukos bus kitų 
atsineš jokio užkandžio. Su- j bartų paskelbtos. Bandysime 
žinoję p. p. Aleksai, kad vai- Pr toliau nepamiršti našlių ir 
kučiai neturi nei duonos, tuo-
jaus prisiuntė bušelį su kau-

VAIKUČIŲ GLOBA.

Bridgeport. — Prie' Šv. Jur
gio pa r. jau antra savaitė 
kaip globojama beturčiai mo
kyklos vaikučiai. Alkanus pe
ni, traškančius girdo. Tais rei
kalais vykdinimų pradėjo 
pral. M. L. Krušas. Tam mie- 
laširdingam darbui stojo į pa
galbu kunigai, seserys, komite 
tas, bažnyčios tarnai ir visi 
parapijonai, net ir žydeliai. ' 

Gailestingi.
Geraširdžiai parapijonai y- 

ra pasišventę. Vieni darbais, 
Fred Stanek of Webster I pinigais, treti valgomais

county, Iowa, winner of thej 
National Comhusking cliam- 
pionsbip at the seventh an- 
nual eontest at Norton, Kan. 
Stanek won the highest ho- 
nors in tbree other “shuc- 
king” battles in 1924, 1926, 
and 1927.

VYČIŲ BASKETBALL LO
ŠIMAI KAS NEDĖL- 

DIENI.

Kas nedėlių, pradedant an
tra valanda po pietų, yra 
basketball lošimai Lietuvos 
Vyčių Lygos, St. Phillip’s 
Gymnaziume, Jaekson Blvd ir 
Kedzie Avė.

Šių metų iyga susideda iš 
aštuonių kuopų tymų: Aštuo- 
noliktos, North Side, Cicero, 
Bridgeporto, West Side, Bri-

daiktais aukoja. Daug yra to
kių, kurie atneša korteles, 
ant kurių galima iš bučernes 
imti už tiek, kiek geradarys 
aukoja.

Vaikučių pietūs.
Pietų gaminimas prasidėjo 

lapkričio 24 d. Kas dienų gau
na šiltus pietus, kavos su 
keksu. Gauna tie, kurių tėvai 
neturi pinigų, darbo negauna 
ir našlių moterų vaikučiai. 
Pirmų dienų duodant tik ka
vų per pietus prisėdo svetai
nėj 36 mokyklos vaikučių 
valgyti. Iš tų 21 neturėjo nė 
šmotelio duonos su savim. 
Liūdna buvo, nes tų dienų ne
buvo prirengti tikri pietus;

ghton Park, Indiana Harbor
ir Marąuette Park. P” duonos ir keks« ir

šelpti visados, kiek tik reikės
St; • PltiUSp’š; G ymnazium 

yra nemaža; joj gali sutilpti 
2,(XX) žmonių, kuriems įtaisy
ta vietos sėdėti. Kitų tautų 
lygos sutraukia daug daugiau 
publikos; kodėl mes, lietuviai, 
negalėtume pripildyti salės.

Pirmas žaidimas prasideda 
2-rų valanda po pietų. Įžanga 
vyrams 50c., o moterim 35c.
Visų metų tikietas 14 žaidi
mų, vyrams $3.00, moterim 
$2.00.

Kviečiami lietuviai, sporto 
nJėgėjai atsilankyti ir pasi
žiūrėti, kaip mūsų jaunimas 
gražiai taikų praleidžia.

Dnganas.

našlaičių.
Subrusklm, nors su mažu 

piningeliu, ir nepamirškim 
vargšų, našlių su mažais vai-

iki pAsibalgs bedarbė. P. p. fkSiš^"§ėTpimas našlių ir naš
Aleksai užlaiko pirmos klesos 
kepyklų 2339 So. Morgan St.

Antrų dienų pradėta nor
malūs, tikri pietūs, sriuba,

laičių yra begalo brangus dar
bas; ir sykiu malda V. Die
vui. Tad nušluostykim tiems 
kūdikėliams ašaras nuo jų ne-

mėsa su duona, kava su kek- Įkaltų, išblyškusių veidelių, 
su, vaikai iki soties prisival- [Kur tik susirenkam, nepamirš
go. Toki pietūs bus kasdienų. 
Tų dienų susirinka 43 vaikų.

Trečių dienų skaičius' padau 
gėjo iki 50. Ketvirtų dienų, 
(Padėkos dienų) buvo duoda
mi “Extra kurkiu pietus.” 
Tų dienų vaikų buvo ir iš 
viešųjų mokyklų. Pavalgydin
ta 95 vaikučiai. Suaugusių 
žmonių ir moterių apie 20. 
Seserys darė. tvarkų prie sta-

kini pratarti porų žodžių ir 
prisiminti dėl aukęs betur
čių vaikučių pietums.

Kukorius.

X 1931 m. Moterų Sųjun- 
ga ruoš pirmų savo ekskursi
jų Lietuvon dideliu Holandi- 
jos — Amerika linijos laivu 
“Stattedam”. Laivas išplauks 
balandžio 25 d.

VYTAUTO VAKARE BUS 
IR DAINOS CHORAS.

2| Ištikiu jų, gruodžio 21 d. 
2 j vakaras, rengiamas L. Vyčių 

0 Cbicagos Apskričio, nesiskai-
0 g j lytų pilnas jeigu jame neda- 
000 Ivvautų Apskričio Dainos 
2 ()0 choras kuris per perėitus ke- 
2 9 , lis metus taip sėkmingai dar- 
0 p 0 buojasi dėl lietuviškos dai- 

___ ________ Į nos. Taigi ir šiame didžiu*
GAMĖS T0M0RR0W. !liaP vakare “Tūkstantis ir 

. , | Vienas Margumynų”, pasiža-
2:00 P. M. Mttrcjuette m. Xfjo d,,l>'™uti ir “1)ainos” 

[choras, kurs, be abejonės,
3:00 P. M. Cicero vs Providen- savo <teli «ražiai i5Pildy» ir 

Vice President Herbert H. j ce Uon,i dftr dides‘
Ramsay, of the United Statės 4:00 P. M. Indiana Harbor nio Pa^irinimo Vytauto 
Golf association, who is ex- vs Brigbton Park paminėjimo vakaro,
pected to succeed Findlay 5:00 P. M. Bridgeport vs Nor- i*kas rado jog Lietuvių 
Douglass as president of the th Side. j Auditorija dar nėra turėjusi
body. He bus been vice pre-j The coinmissioners wish to isuiraus pragiamo
sident for the pust tbree ye-Įannounce that begining neit koks
ars. His nomination for the Sutiday, Dec. 14, 1930 the

Christmas Club

Vytukas.

&

Sloans sveikas karštis kaitina 
kurtį kaip saulės šviesa. Tuoj 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai jį vartoja dėl reumadškų 
ikaudėjimų. Gauk šviežią banką 
šiądien—35 centai

SLOAN’S Liniment

Sudriko Radio Valandos
Atsukite savo radio ir pasiklausykite lietuvių liau
dies dainų ir muzikos ketvergais iš stoties WHFC., 1420 
kilocycles, nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedėliomis 
iš stoties WCFL, 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Šiuos radio programus rengia Jos. F. Budriko 
radio krautuvė.

NAUJAS-
ifactor

Radio
Rekordus Dirbanti

• r

Electrola!
Kaina S28S.OO 

(Be RaAUtroiių)

Pasidirbkite Sau rekordus namie pridedamu microphonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jus, vaikai, tėvai, draugai ete. 
gali kalbėti dainuoti ar griežti, ir tuoj aus galite tai gir
dėti ant rekordo.

t’ y «*
Ar jei ka išgirstate per radio, taipgi galima užrekorduotL 
Rekordai yra nesumušami todėl lengva užlaikyti arba siųsti 
j bile pasaulio kraštą.

TRYS INSTRUMENTAI 
VIENAMEar

presidency will be placed fce- 
fore the delegates to the an- 
nual mecting of the associa
tion in January.

first game will start at 1:30 
o’clock, instead of 2:00 o’- 
clock.

Dugan.

— Romoje yra teatras Ko- 
lizėjus, kuriame telpa 85 
tūkst. žmonių.

Dabar jau yra laikas pradėt mokėti į Christ
mas Club/(Kalėdų Kliubų).

Tai yra geriausias būdas taupymo — labiau
siai jaunuomenei, kuri vietoj gautus arba 
uždirbtas. centus praleisti ant saldumynų, 
kas kenkia sveikatai ir daugiausiai dan
tims, išmoksta taupyti. Metų gale .tau
pantiems* yra išsiuntinėjami čekiai su ge
ru nuošimčiu.

Todelgi, prašom nepraleisti progos atsilankyti 
dienoms arba Utaminko ir Subatos va
karais. , '

Su pagarba,
JOSEPH J. EjJAS, PREZIDENTAS.

*

Univercal State Bank
3252 So. Halsted Street■t

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Garsusis VICTOR Electrola irvel pagerintas. Taipgi turi ir 
naują tono kontrolę. Juom galima reguliuoti augštas ar 
žemas gaidas kaip tik patinka. Patys savo orkestrą diri
guokite.

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir
išgirskite saite kalbant ir dainuojant.

< . *
REIKAlAVKfTB MAtJAUSTV VICTOR RRKOKDU.

30 Indi: LUto Kaina T8< .

( *■"***!

lUaMS Tn

•hH
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CHICAGOJE
>IEVO APVEIZDOS PAR. i skaitlingai dalyvauti Marijų 

ŽINUTĖS. nų Bernaičių Kolegijos Reine-1
------------- .jų Seime. .Jau draugijos iš

rinko savo atstovus. Vietinis 
rėmėjų skyrius tuo reikalu 
gražiai pasidarbavo.

Koresp.

. t

Dievo Apveizdos par. me
nė vakarienė, kuri įvyko pra 

.sekmadienį, labai gra- 
ai pavyko. Ruiminga sve- 
inė prisipildė gerb. svečių.

šios parapijos žmonių, at
lankė daug svetelių iš kitų 
olonijų. Tai mūsų buvusieji 
arapijonai, kurie nepamiršta 
ius ir visuose iškilminges-, I
uose parapijos įvykiuose 1931 metams

WEST SIDE ŽINIOS

>< Lietuvos Vyčių 24 kuo
pos priešmetiniame 4 gruo
džio visuotiniame susirinkime

suomet dalyvauja. Už tą 
draugiškumų mūsų parapi-'

valdyba.
Dvasios

Pirmiausia teko kreiptis 
prie dainininkės p. A. Pier- 
žinskienės P. Čepulienei tik 
paminėjus apie vakarą, mūs 
dainininkė su šypsena ap
siėmė. P. Lauraitienė irgi 
maloniai sutiko programoj 
dalyvauti.

Pp. Sabonius — Kastų pa
kvietus dainuoti, o Leokadiją 
smuikuoti, pasakė: ‘Be jokios 
abejonės sutinkam dalyvau
ti. Nors tų vakarų esame už
imti, bet tai atlikę atvyksim 
į garsųjį Cicero”. Be to, ir p. 
Sabonių dukrelė Silvija pas
kambins pianu.

Gerb. kun. Albavičius prita
ręs tarti gražam sumanymui į 
puotų žadėjo atvykti kartu su 
kun. Gasinnu.

Lietuvos konsulas p. Kal
vaitis taip-gi kvietimų pri
ėmė ir žadėjo dalyvauti. Sa
ko, “p. Vaičiūnienę gerai pa

žįstu, dalyvausiu jos pagerb
tu vėse”.

Šiomis dienomis gavome ži
nių iš Westville, III., kad at
važiuosiąs kun. S. Bartkus, 
varg. A. Stulga ir buvusi 
varg. p-lė J. Karpiutė, kuri 
yra viena veikliausių West- 
villes jaunimo tarpe. Ji taip 
pat yra dabar tik naujai su
sitvėrusios Mot. Są-gos kuo-

■pos raštininkė. Laiške, rašo,* /
kad turim labai gabią pirmi
ninke, kuri turi gražų auto
mobilių, taigi kartu atvažiuo-t
sime į p. Vaičiūnienės pager
bimo vakarą. Su dideliu ma
lonumu lauksime viešnių ir 
svečių atvykstant. Linksmu 
mums bus susipažinti su 
AVestvillės veikėjomis.

Ši iškilminga vakarienė į- 
vyks 14 d. gruodžio, Cicero- 
je, gerb. kun. Vaičiūno para
pijoj. Rengimo Komitetas.

TIKRA NAUJANYBĖ. Šiame programe dalyvaus 
Budriko kontasto įžymiausios 
pajėgos. Žodžiu, programų bus 
įvairi ir labai įdomi. Jei Lie
tuvoje bus gerai girdima, tai 
Budriko korporacija žada daž 
niau tokios rūšies koncertus 
duoti. Rąžydami Lietuvon laiš 
kus užklauskite savo giminių, 
kaip jie aiškiai girdi tuos 
koncertus ir kaip jiems pa- 

i tinka. Turime pažymėti, kad 
Chicagoje šių koncertų nebus 

j girdima, nes tai yra specia- 
i lis bromdkestinimo būdas.

Mikas.

Iš Chicagos Lietuvių Dainos 
ir Muzika Bus Girdžiama 

Lietuvoje ir Visame 
Pasaulyje.

Jos. F. Budrik, Ine. Muzi
kos Krautuvė, 3417-21 S. Hal- 
sted St., Sekmadienyje, gruo
džio 7 d. 2 vai. ryto duos ra- 
dio programų iš stoties 
W9XAA 080 kyl., kuris bus 
girdžimas Lietuvoje ir visame 
pasaulyje. Lietuvoje bus gir
dima 8 vai. ryto. Tat, musų 
broliai gyvendami IJetuvoje 
galės išgirsti iš Chicagos lie
tuviškas dainas. Tai bus pir
mas sykis lietuvių istorijoje.

svarbus pranešimai ir 
tyta Tėvų komiteto ' planai.i 
Kiekvienas tėvas (ar motina), 
kurie leidžia savo vaikus par. 
mokyklon, būtinai turės at
silankyti.

X Ryt per antrąsias šv. 
Mišias Aušros Vartų moterų 
ir merginų draugija eina “in 

jeorpore” prie šv. Komunijos.
X Ryt su Šv. Sakramento 

įstatymu suma prasideda 
AVestsidėje Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų ketvirtasis sei
mas, kurio dalyviams .Jevos 
Šiaulienės ruošiami priėmimo

išrinkta nauja pįe{fls ]2 vai. ir seimo posė
džių atidarymas 2 vai., Auš- 
jos Vartų" svetainėje.

X Ryt tuojau po seimo va
kare 7:45 vai. Aušros Vartų 
svetainėje Vyčių 5 kuopos bus 
pastatytas linksmas teatras iš 
trijų komedijų: “12th Street 
čampijonatas”, “Kas kvai
lys?” ir “Pioliibicijos darže- 
is”. Įžanga tik 50c.

X Ateinančiame pirmadie
nyje Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. metinė šventė, kurioje 
Aušros Vart bažnyčioje pir
mos šv. Mišios bus 5 vai., ant
ros -— 6 vai. Per šias šv. Mi
šias vietinė merginų sodalici-

vadu sutiko būti
maį labai jiems dėkingi. Va- patsai Aušros Vartų klebonas, 
arienės laiku išpildyta graži kun. L. Draugelis, pirm. — 
rograma, kuri. visiems labai A. Valonis, vice-pirm. — F, 

Bubinaitė, prot. rašt. — M. 
Brazauskaitė, fin. rašt. — J. 
Norkus, ižd. — P. Šliogeris, 
iždo globėjai — M. Stankelis 
ir P. Arieška, maršalkas — j į 
M. Kaminskas ir A. Vaznonis, 
dramos vedėjas — Ig. Saka
las, muzikos direktorius — J. 
Brazaitis, korespondentai —

atiko. Gerb. kalbėtojai p. L. 
mutis adv. Mastauskas, 
iui. B. Urba, p. Krušinis iš 
įcero ir gerb. kun. J. Val
ūnas pareiškė gražių min- 
«- ■1 :

Šį vakarų ir rytoj mūsų sve 
dnėje bus rodomi krutomie- 
paveikslai iš Lietuvos. Šiai Į A. Vaznonis, N. Phillips ir J.

etais p. J. Miliaus progra- Pašvenskas, knygų peržiuręto- 
as dar labiau interesingas, į jai — P. Labanauskaitė, B. 
is galime pamatyti, kaip Zauriutė ir J. Glebauskas, vai
ietuVa šventė Vytauto Di
liojo sukaktuves. Taip pat 
, Milius parodys Chicagiečių 
ĮKnčiainas sukaktuves, ku- 
*iose aštuoniolikiečiai labai 
ražiai dalyvavo. Lietuvių 

ų Bendrovė, kuriai vado- 
uja p. Milius tikrai gražų 
bą atlieka, savo paveiks- 

is žadindama mūsų patrio- 
us jausmus ir prisiryšima 

e Lietuvos. Tas darbas
tas didelės paramos.

Dievo Apveizdos mokyklos 
okiniai gerb. seserų rengia- 
i yra Vytauto sukaktuvėms 

aigti programai, kuri bus 
ildyta gruodžio 28 d. Vy
to sukaktuvių komitetas 
ia šitų parengimų, kaipo 

pvainikavimų visų įvvku-
ų iškilmių.

kinų sporto komisija — A. 
Vaznonis, S. Lacliawičia, S. 
Vaičiūnas ir N. Phillips, mer
ginų sporto komisija — F. 
Bubinaitė, J. Andrews ir M. 
Brazauskaitė, jaunesniųjų sp
orto komisija — K. Džiugas, 
S. Žičkus ir J. Glebauskas.

Metinis pasilinksminimo — 
šokių vakaras bus sausio 31 
d. 1931 m.

Savaitiniai ir mėnesiniai su 
sirinkimai ištisais metais pa
silieka visuomet Aušros Var
tų svetainėje ketvirtadienių 
vakarais.

A. Varaniute, rašt.
. N

X Tų pat vakarų įvyko Auš 
ros Vartų mokyklos Tėvų ko
miteto posėdis, sudaryta vei
kimui planai ir nutarta šauk
ti 21 d. šio mėnesio tėvų mi
tingų 2 vai. po piet parap. 
salėn. Mitinge bus padaryta

ja eina "m corpore” prie šv. 
Komunijos. Trečios šv. Mišios 
7:30 vai. (sudėtinės) ir suma 
9 vai. Vakare iškilmingi miš
parai ir palaiminimas Šv. Sa- 
kramenta.

PONIOS VAIČIŪNIENĖS 
VAKARAS NEBETOLI.

M. Vaičiūnienės, Moterų 
Są-gos Centro raštininkės, pa 
gerbimo puotų jau netoli.

Esant komisijoj — kviesti 
svečius ir programo dalyvius, 
vos užsiminus apie p. Vaičiū
nienės vakarų, visi maloniai 
sutiko dalyvauti.

Aštuoniolikiečiai rengiasi

* 9 I

PADĖKONĖ

4 ■■■■■■■■■■■ •
ZReumafizmassausgėlėi
■ I
■ Neslkankyklte savęs skaus- 
_ m ai s. Reumatizmu, Sausgėle, • 
™ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ — .raumenų sukimu: nes skau- 
g dėjimai naikina kūno gyvybę

Ir dažnai ant patalo paguldo. I 
CAPSICO COMFOUND mo- |

■ stis lengvai praSallna vlrSml- . 
g nėta ligas; mums Šiandie dau-

gybė žmonių siunčia padėka- I
■ vones pasveikę. Kaina 60c per |
■ paStų 55c arba dvi už >1.06.
g Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 1 

KATOS” augalais gydyties, kai- I
■ na 50 centų. i

>169 SO. HALSTED 
Chicago, III.

ST.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllilIlIlIlimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllU:

DR. B. M. ROSS

Darykite
Rekordus

Namie
Nauja

Victor Radio
1

■ Rekordu darymo
ELECTROLA

RB-57 *285.00 
Ba BaBtotna, 

Lengvi 

Išmokėjimai

Dr. B. M. Ross s

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 
E 30 METŲ
| Sergantys žmonės yra kviečiami dykai

pasitarti su daktaru.
S Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy- 
3 dančlais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa- 
3 sėkmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati

nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
S pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas 3 
S sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm 3 
S nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo 3 
5 paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- E 
3 bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar Silpnumą. Už geriausj E 
3 gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

I DR. B. M. ROSS I
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Griliy Building, Chicago. =
Imkite elevatorįų iki penkto augšto ’

S VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki E 
3 1 p. m. Panedėliais, Seredotnis ir Subatomis valandos prailginamos E
3 nuo 10 a. m. Iki 8 p. m. E
aiiiiiiimiimiiiiiiimiiiimiimiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiitiimiMiimiiiiiiiiimiiMiirc

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJŲSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spectališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė -tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v- v. Nedėljomls 10-1 
4209 West 20 St. Kampas Keelcr Avė., Tel. Cravvford 557S

ANTANAS KRUSEVIČIUS
Netikėta įnirtis ištraukė iš šio pasaulio ir iš 

mūsų širdžių musų vyriausių sūnų. Atsiskyrė 24 d. 
Lapkričio 1930 m. 12:35 vai. dienų. Palaidotas Su
katoj 29 dienų Šv. Kazimeiro kapinėse.

Čionai norime išseikšti gilios padėkos žodžius 
visiems, kurie teikėsi dalyvauti A. A. Antano Kru- 
eevičiaus laidotuvėse. Dėkuojame visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams lankiusiems pašarvotų ve
lionį namie, dalyvavusiems pamaldose Bažnyčioje ir 
lydėjusiems į kapines. Ačių visiems aukavusiems 
gėlių ir Šv. Mišių. Ačių gerb. klebonui kun. L. Drau
geliui už pritaikintų pamokslų bažnyčioje.

Ačiū gerb. kunigams, bažnyčios tarnautojams, 
grabnešiems, vargonininkui J. Brazaičiui.

Tariame ačių p. Ijacbavičiui graboriui, ir jo sū
nui Boleslovui. Širdingai dėkavuojanie už mandagų 
ir prieteliškų patarnavimų, ir tvarkingų laidotuvių 
surengimų. Tai-gi tau Antanai, atidavėme paskutinį 
meilingų patarnavimų, dabar per gailestingoje Dievo 
Malonę, lai šviečia tau Amžinoji Šviesų.

• Nubudę:
Tėvai, Broliai, Dėdės ir Giminės.

Leiskit mums visa apie tai jums pasakyti:
Smagaus juoko dėl jus pačių... jūsų kūdikių.... 

jūsų draugų... girdėt balsus ir rekordus padarytu^ 
iš radio programų. Palaikykit gyvą, kalbantį nuot 
tikiu priminėją. Rekordai — nesudaužomi, patogus! 
persiuntimui.

Puikiausias RADIO
ELECTROLA 
NAMINIAI 
UŽRAŠAI

7ry« Viename\

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą, specialistą, ne pas" kok| nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavitno. 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 Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ūkas 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 užslsenėjtislą, Jsl- 
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur) ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmaą Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto Iki 

1 po plot. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėllotnls nuo 10 ryto Iki 1

po plet

NAUJAUSI VICTOR REKORDAI
10 loeb, Uato Kainot TSf

(CEISIM. trallal, vuamilB
V-1404C į iYDU BEDBS

_ ,1 OlnmMi Nfta
Kaišai trkaitra ¥14016

. w«w*i Hn Kam
Bidaai ¥-14001

_ tliiašnlM
V-M029į L|MB|||t tnm Ir Cnaa ¥-14036

V-M09>ĮA|)m Mta Mulai Gra*a ¥-14033

t M Unito švara
V-MOttl lafrtllaat

l t*. Martin LMnl« Cbarai
¥-14039 J

I
lt. Mariki Llatnt* 61 

Aaytllla Mafflaat Vatto 
tanąl KaaiaH WKkw tol
lak.

[ rilMytaa aaflara 
i *fv Ir Yaraitto

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų 

Krautuves Chicagoj

ąnv-ai ASCHia avi. cm bknmond st. 2SIB-4O W. BĮ* ST. a MABLCWOOO AVT

■IHMMMMMKIMKBHHHMMMHHHHHHMIMHMMM

j SVARBUS PRANEŠIMAS 5 
S CHICAGOS LIETUVIAMS S
s J. F. Radžius Į
g GRABU ISBIRBYSTĖJ Į

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- | 
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar Į/ 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- j 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- i 
zacijos tiarj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- j 
by dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komlšinas graboriui už Igrabą
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja m 

graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- 

rių, o* aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš I 
jūsų klšeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- ! 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra | 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki- 
to graborlaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j i 
savo išdlrbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę I 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar- p 
navimo, tai galėsite kreiptis prie bite graboriaus, | 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius g
4177-83 Archer Avė.

Oor. Richmond Street
TEL. LAFAYETTE 3171

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

TEL. HEMLOCK 8400

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje r
Ofisas: Skyrius:

668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. J
Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088

ss/

l„.

■ Te
■UBU
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šeštadienis, Oruod. C «1, 1930 DRAUGAS

G R A B O R I A C A G O DAKTARAI
Telefonas Yards 11M

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems vel
tajam* Kaina prieinama.

3319 AUBURN A VENYJE 
Chicago, Illinois

S. D. LAGHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Rooaevelt 2516 arba 2516
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois
SK Y RIua

1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooaevelt 7532

J. LULEVICIU8 
Graborius Ir

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

S103 & Halsted
St. Chicago, III. 

Tel. Victory 1115

ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS EJET. GRABORIUS 

CHI3AGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau 
sau prie grabų Iš 
dlrbyatės.

OFISAS
<88 West 18 Street 
Telef. Canal <178 
SKYRIUS: 3288 8. 
Halsted Street, TeL 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

lfusų patarnavimas 
vtanomet sąžininga* ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

. T“-'

RYT MARIJONŲ KOLEGI 
JOS RĖMĖJŲ VAKA

RAS.

PADĖKA.
V

Kampas 46th ir Paulina Sta. 
Tel. Boulevard 5208 - 8418

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

X

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Uc.
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREFT
Canal 8181

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja grasįi koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

North Side. —
Kolegijos Rėmėjų vakaras į- 
vyksta rytoj, t. y, nedėlioję, 
7 d. gruodžio, Šv. Mykolo pa
rapijos svetainėj.

Bus gražus programas; bus 
atvaidinta veikalas “Už gim
tųjų, šalį”, “Baudžiava’-’, juo
kai “liaukas gydo moteris”, 
ir “Dabar laisvai protingi”, 
(graši komedija).

Moterų Sujungus 4 kuopos 
choras ketina pasirodyti su 
gražiomis dainomis. Vadovaus 
p. P. Maskolaitis.

Be to, gražių prakalbų pasa
kys iškalbusis svečias kun. M. 
Urbonavičiiis.

Taigi nepamirškit atsilan
kyti minėtų vakarų.

Kadangi gruodžio ir sausio 
męn. yra skiriama Spaudos

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f l ■ a ■
1603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9177
’Ti.ar

North Side. — šv. Mykolo 
'parapijos metinė vakarienė, 

Marijonų 1lapkr'. 30 d* P^iai pavyko

Telefonas Grovehlll 8282

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 w. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

5 Ir 7 Iki S vai. vakare, 
•eredomla nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomls pagal sutarty.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofise* 2408 WEST 88 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Resldenclj* 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Victory 3887 )r|
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 8174

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

Antra* ofisas Ir Rezidencija

6504 S.- ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniai* pagal sutarimą.

t .i

Žmonių atsilankė pilna sve
tainė. Niekas nei nemanė, 
kad tiek atsilankys, nes da
bar blogi laikai. Bet rūpestin
gi žmonės atsilankė ir links
mai laikų praleido.

Taigi širdingiausia ačiū pa
rapijos mend. J. Bergeliui už 
gražių parapijos atskaitų; 
seserims Kazimierietėms už 
išlavinimų mokyklos vaikučių 
programai; parapijos chorams 
ir jo tadui p. N. Kuliui; Mote
rų SųjuUgOS Chorui ir jo VU- ’ Rez. Tel. Mldway 6519 

dui p. Maskolaičiui, solistams 
p. Juozaitienei, p. Kaminskui, 
smuikininkui p. Jenušiui, kal
bėtojams — kun. A. Baltučiui,
M. E. Žaldokui, J. Zdankui,
Dr. A. Rakauskui, A. Bacevi
čiui, A. Nausėdai,. Šri ubienei 
ir Sabalauskienei, Kaminskie
nei' ir k.

“Gaspadinėms”, Mot. Sų- 
. ie

nų ‘

Savaitei, tat bus aiškinama . . v ,., ... . , jungos kp. uz skanių vakarir apie spauda. Čia pat bus 7 . . v.ne ir visiems svečiams.galima užsisakyti įvairių ka
talikiškų laikraščių.

i
Bus atgabentas siuntinys j 

knygos “Jėzus Kristus”, ku
rių parašė J. E. vyskupas P. ■

Vienas vakarienės Rengėjų.

OPERETĖ “PALANGOS 
JŪREIVIAI”.

Valandos: 2-4 po pietų Ir T-t v. v 
Nedėlioj pagal susitarimų

Ofise Tel. Virginia 0038
Restdeneijoe: Van Buren 6818

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

▼ai.: 11 ryto Iki 1 po pietų * 
a Iki 4 Ir 8 Utį 8 v. v.

• Nedėliomls nuo 10 Iki 13 ryto 
Namų Ofiso* 3413 Franklln Blvd. 

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

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenža
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

Bučys, M. I. C. Kurie esate į Gruodžio 7 d. vyrų Vaidy- 
prisidėję prie išleidimo tos lų choras, vadovaujant muz. 
knygos, galėsit gauti tame'J. Sauriui, statys scenoj “Pa
vakare. Vakaro pradžia 7:30|langos Jūreivius” dviejų veik
valandų. Prašomi nesivėluo- 
ti.

P. K. P.i

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

navimą. •‘aMlUUOB
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių jstaiga išdirba jvairius 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.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
/ 4447 So. FaJrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 '

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero •

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue TeL Boulevard 3201

DR. R. C. CUPLER
gydytojas ir chirurgas
Oakley Aveoue Ir 24-tas Street 

Telef. Wl!mette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergais vakare

A L DAVICONIS, M. D.
6919 ao. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 lai 8 valandai vakare 

epart šventadienio Ir katvirtadteal*,

smų operetę, kurių p. J. Sau-' 
ris vertė iš anglų kalbos. 
Operetė įdomi ir graži, kiek

vienam pravartu paniukti. 
Vaidinime dalyvaus ir viena 
mergina, kuri iki šiol daugu- 

’mui nebuvo žinoma. Tame va
kare toji panelė pirmų kartų 
pasirodys scenoje.

Reikia tikėtis, kad choras 
tinkamai suvaidins veikalų ir 
susirinkusius pilnai paten
kins.

Gilboniškis.

GIESMYNĖLIS

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ofiso Tel Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas Ir Chirurgą* 
Specialistai Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų Ir vt*ų chroniškų ligų

Ofisą* 8101 S>>. Halsted St 
Kampa* 81 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet. 7 S vak 
Nedėllomla Ir šventadieniai* 19-11

PRANEŠIMAS

, DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rukščlo aptie- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo t 
Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- 
ipect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

LIETUVIS AKIŲ 
SOCIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kurta 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivu akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
ragyst*.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimu daro
mu su elektra, parodančia mažiau
siu klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
čio* vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 va
sara Nedėliomls nuo II ryto ik) 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

OFISAIS
4901 — 14 St. 29J4 Washington 
10-12. 2-4, 7-9 . 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS *lr CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomis
Susitarus

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kpt

DENTISTAI

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgiu Ir chroniškas liga*

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. , 

Nedėliomls Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal su tart}.

— - ■ . i, ♦_____________

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Cahal 6222”'

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republic 7868

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

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

z ' M
Rezidencija 6 600 So. Artesian Ava 
VaJfendos 11 ryto -iki 3 po pietų 

6 iki 8:36 vakare

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

Kalėdos jau nebetoli. Link
smų ir malonių melodijų ka
lėdinės giesmės jau nebeužil- 
gio pasigirs bažnyčiose.

Chorams ir kitiems giesmių 
mėgėjams reikia išanksto ap
sirūpinti giesmynėliais, jei jų 
dar neturi.

Šiuo primename, jog turime 
“Giesmynėlį” skirta bažny
čių chorams, mokykloms ir 
šiaip jau giesmininkams. Jį 
sutaisė plačiai žinomas lite
ratas A. Jakštas, O gaidas pa- f Mes skelbiame, kad laike sunkaus 

laiko-bedarbės

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

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

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
, DENTISTAS '

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

«r '
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 

nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS ‘
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų

-4 poVai ryto nuo 10—12 nuo 2'— 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midwaiy 2880

rašė taipgi plačiai žinomas 
kompozitorius J.Naujalis.

Šiame “Giesmynėly ” randa 
si giesmių adventinių, kalėdi
nių, gavėninių, velykinių, sek
minių ir kitokių. Be to yra ke
turios litanijos.

Šis “Giesmynėlis” gali 
maldingiems žmonėms, gaii 
atstoti Kantičkas. Be to 
“Giesmynėlis” yra‘daug pi
gesnis. Kainuoja tik 60c., o 
Kantiškos dabar kainuoja 
$1.50.

“Giesmynėlis” gaunamas 
“Draugo” knygyne. Užsisa
kydami adresuoki!:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI.

DR. J. SHINGLMAN
4930 WEST 13 STREET

CICERO
(kuris praktikuoja Clceroj apie 

25 metus)
Suteiks bedarbiams dykai gydymų, o 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, telks 

gydymų už pusę kainos 
Panedėllals Ir Seredomis nuo 

10-12 ir 2-4 
Telef. Cicero 49

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.* Nuo I ryto Iki 8 vakare

T A rų Saugokis holdupų, nes 
1 * dabar yra labai pavojin

ga; nežinai. kada jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai 
ko yra taipgi kaip koks 
holduperls ir puvojingns. 
Jisai paguldo 1 lovų Ir J 
grabų.

T. A. D. vaistas grei
čiaus prašalins šaltį ir 
gripų.

Dabar yra nupigintas,
____ reikalaukit savo aptleko-

se arba
3133 S. Halsted St., Chicago

Tel. Caluniel 4470

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

DR. MAURICE KAHN
I

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVB. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa. 8300

VALANDOS: f 
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 13 diena

Ofiso Ir Res Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 80. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p* 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Re*. 8201 S. WAL1A.CE STREET

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

6901 W. 14St. Cicero. III.
Viršuj National Tea Store 

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STR 
Vai.: 2-4 ir 7-9 \ai. \uk«



DRAUGAS Šeštadienis,-Gruod. 6 d., 1930

OPERETE “PALANGOS JŪREIVIAI”
DVIEJŲ VEIKSMŲ

Parašė RHYS HERBERT
Verte JUOZAS SAURIS

Stato VAIDYLŲ VYRŲ CHORAS

Sekmadienyje, Gruodžio (December) 7 d., 1930
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

Visus Širdingai Kviečiame Atsilankyti KOM1TETAS

C H I C A G O J E 1 priešmetinis susirinkimas j- vičia, Ona šniaukštienė, A.

VILNIAUS SEIMO VA
LANDA PER RADIO.
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Specialė prakalba ir koncer
tas.

Mūsų. malonūs skaitytojai 
gerai žino, kaxl kiekvieną, pir-
madfenį, tarp T ir 8 vai. va- nes vald>'l>os rinkimas. Bei- 
kare įvyksta dienraščio “Dr
augo” ir Peoples Furniture 
Co. radio koncertai iš WK

j vyks gruodžio 7 d., 2 vai. po 
j pietų, parapijos mokyklos 

vai. po pietų, G. P. Šv. para-, kambary. Visi draugai bflti- 
pijos svetainėj. Visi nariai ^nęi-turite atsilankyti, nes bus 
būtinai turite dalyvauti, nes renkama valdyba 1931 m. ir 
turime daug svarbių reikalų svarstanti svarbūs reikalai dr- 
svarstymui, taip-gi turime jos gerovei. Taipgi malonėki- 
rinkti 1931 m. naują valdybą, te užsimokėti mėnesinius ir

* e I •Broliai, kiekvienas turime pomertinės mokesčius, kad ne
susidomėti šiuo susirinkimu, paliktumėt skolingi.

Atsiveskite ir naujų narių.

šniaukšta ir L. šimutis.

LIETUVIŲ VALANDA.

drikas visados surengia pir
maeilius radio koncertus, ku
riuos smagu ir malonu yra 
klausytis.

X Ryt Marijoną Kolegijos 
Rėmėją Seimas, Aušros Vartą 
parapijoj. Prasidės iškilmin- 

Jgomis pamaldomis 10:30 Vai. 
ryto. ■ i .

FC stoties. Savo laiku esame 
girdėję “Vilniaus Valandą”, 
“Vytauto Valandą”, o atei- 
nančiaime pirmadienyje girdė
sime Didžiojo Vilniaus Seimo 
Valandą, nes šiomis dienomis 
yra minimos tojo reikšmin
gojo mūsų tautos gyvenime 
seimo 25 m. sukaktuvės.
• Apie Vilniaus Seimą kalbės 
p. L. Šimutis, “Draugo” Re- 
daktorius. Komp. A. Pocius 
ruošia specialų tai progai 
liaudies dainų koncertą.

kia išrinkti tinkama valdyba, 
nes valdyba, tai svarbiausias 
dr-jos ramstis. Taip-gi, atsi
vesk it po naują narį.

J. K. Butkus, rašt.

G. S. Pakeltis, rašt.

ŠILALIŠKIŲ ŽINIAI.

Kilusiems iš Šilalės par., 
Tauragės apskr., lietuviams 
katalikams turime svarbių ži- 

'nių ir pranešinnj. Yra gautas 
svarbus raštas iš Šilalės kle

North Side. — Draugijos 
Šv. Juozapo Globėjo priešme
tinis susirinkimas įvyks 7 d.
grnoA, 1 vai. po piet, Šv. My- |K)n(,kanaunini(„ įį7Kūdžio. 
kolo parapijos svetainėj. Visi į M

Sekmadienį, gruodžio 7 die
ną vėl išgirsime gražu radio 
programą įš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Da
lyvauja žymus skaitlius kon- 
testantų, geriausios musų jau
nimo artistinės pajėgos, gar
susis Vaidylų vyrų choras, p. 
Saurio diriguojamas ir šauni 
Budriko radio orkestrą. Nepa
mirškite pirmą valandą po 
pietų nustatyti savo radio ant 
970 kiloc. stoties WCFL. Bu-

Vargonininkas prašo darbo 
tuojaus. (Italijos “koncefcto- 
rijoj” nebuvęs).
Kauno 1-mojoj
Muzikos mokinausi pas J 
Naujalį ir a. a. kun. Brazį.

V. DAMBRO 
• 12208 So. Emerald Avė. 

Chicago UI.

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Dr-ja šv. 

Agotos mot. ir merg. laikys 
priešmetinį sus-mą sekmadie
ny, gruod. 7 d., 2 vai. po pie
tų šv. Kryžiaus par. svet. 
Narės malonėkit visos skait
lingai dalyvauti. Bus rinki
mas valdybos sekantiems me
tams svarstymas kitų svarbių 
reikalų.

Vaidyba.

draugijos nariai malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes bus 
renkama nauja ateinantiems 
•metams valdyba. Beto, yra 
ir šiaip daug svarbių reikalų Į 
svarstymui. Kurie esate pasi- ’ 
likę su mokestimis, malonėki
te patikrinti savo mokesčių 
knygutes, nes bus po šio su
sirinkimo metinis knygų ap- 
rokavimas. Turite būti gera
me stotyje.

Be to, yra daug narių, ku
rie persikėlė ir nepermainė 
savo adreso. Daug atviručių 
ir laiškų grįsta raštininkui. 
Malonėkite paduoti savo tik
rą adresą,- nes už nepermainy- 
mą adreso yra konstitucijoj 
numatyta bausmė.

Nelaukite jos.
Valdyba.

šilališkiai kviečia visus iš Ši
lalės parapijos kilusius lietu
vius svarbiam pasitarimui, ku 
ris įvyks Dievo Apveizdos 
par. salėj (18 g. ir Union 
avė.), antradieny, gruodžio 5) 
d., lygiai 8 vai. vakare.

Kviečia
A. Budris, Juozas MĮėlina-

Mokinausi
gimnazijoj.

Bridgeport. — Simano Dau 
kanto draugija laikys prieš
metinį susirinkimą sekmadie
ny, gruodžio 7 d., 12 vai. die
ną, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj.

- _Visi nariai' privalote daly- 
.vauti, nes yra svarbus susi-' 
rinkimas, randasi svarbių rei
kalų svarstymui. Taipgi rin- 

'.kimas Valdybos sekantiems 
metams.

P. K., nut. rašt.

Marąuette Park. — Draugi
jos šv. Kazimiero Kar. prieš- 

Bpetinis susirinkimas įvyks

Brighton Park. — Dr-jos 
Saldžiausios Širdies V. J. N.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža 
rne pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rąšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
aebrangns.

7126 So. Rockwell Street
Telef- Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j
sekmadienį, gruodžio 7 d., 1 hittis miestus.

Ar Girdėjai
Kad pas STULPINĄ gali gauti 'iš Lietuvos 

Atvežtų Prekių.
i BIRUTĖS geriausios rūšies saldainių, iŠ serbentų, agrastų, žemuogių 

ir kitokių vaisių ir uogų.
MI’NAOŲ, strimelių, lažinių, deSrų ir palingvicų, geriausios riiiies. 
GINTARO, karolių, brasletų, špilkų, auskarų, cigarnyėių ir kitokių

naujausios mndot gintaro gražių dalykėlių.
PALANGOS Trejų Devynerių, arbatos, ir medaus.

NORĖDAMI .GAUTI LIETUVOS PREKIŲ VTSADOR 
KRETPKITĖS PAS:

V4 M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Vktory 6122. ,
r. S. Karn\ per toli atvažiuoti į STULPINO krautuvę, 

reikalaukite savo grosernėse, ir saldainių krautuvėse.

JUDOMI PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS

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

Šiandie gruodžio 6 d. ir ry
toj gruodžio 7 d. Dievo Ap-' 
veizdos par. salėj, 18 ir So. 
Union avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. ' !

Visi širdingai kviečiami at
silankyti pamatyti naujų pa
veikslų iš Lietuvos. Taipgi 
pamatysite Chicagoj filmuo
tus paveikslus. Pamatysite 
save.

Rodys ir aiškins,
J. K. Milius.

MARDUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

užkalnių . ir slda- 
srtpių daiktų, v4- 
'.laųąioa mados ra- 
11 oų pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru-

• mentus.
2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEMI-OCK 8380

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
AGENTŪRA AMERIKOJ

Kas nori važiuoti Lietu
von ar atsitraukti giminią 
iš Lietuvos, tai kreipkitės 
į mus.

Mes atstovaujame visas 
linijas ir esame bonsuoti a- 
gentai.

Siunčiame pinigus į visas 
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.

Apdraudžiame nuo ugnies 
ir kitą nelaimią. Darome 
įgaliojimus.

Registruotas Notaras

P. P. BALTUTIS & 00.
3327 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Telefonas Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUIi. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečlus ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmalnom ir lnšiurl-

nam vlsokj turtą.
Padarom- davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
tų išvalymas tr suprosijimas $1.00

Kailiniukų iSvalymas, glaziravimas 
ir pamuša’.o indėjimas ___   $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET
Tel. Hemlock 6484

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Wm, J.'Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1388

AUTOMOBILIAI

DUONA
GRYNŲ RUGIŲ 
OIELŲ GRUDŲ 
NAMIE MALTŲ MILTŲ

Musų duoną valgo lietuvių dak
tarai, kunigai, kiti profesionalai 
ir visi, kas tik Jaa žino apie Ją.

Musų duona yra sot. sveikatin
ga, tikrai lietuviška duona.

Valgykite musų duoną visi. Jau 
turime nemažai kostemerlų ir 
svetimtaučių tarpe. Reikalaukite 
musų duonos bučernėse, grocer- 
nėae ir valgyk'.ose.

Ant kiekvieno kepalo yra mu
sų leibelis.

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musą nau
jausią DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystęs 
automobilią už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WE8TERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

Pilone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockweil Street

MES
Būdavo jam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokns, taipgi 
muro* darbus, iš medinią pa- 

Įdarom mūrinius, apmurinam 
'medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namą ant 
pardavimo ir mainymo.

. JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674*

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojime, dekoruojame ir 

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

6127 S. Maplewood Avė.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir įvairius Įvairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 468S

Tel. Lafayette 6197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

.Elektros kontraktorlal, suvedam švie
sas ir jėgą. Elektros relkmenos ir 
fikščierlal.

L. DOMBROWSKI A SON 
8019 West 47 Street

I •'••'•V; ■ *<! >■

{EUROPEANSTTLE-BAKERY-SHOPį

i%
PHOHI BOULIVA.O SO1S

J.KAVALAUSKAS 
S4i w. uitirnin

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Republic 6649

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Mal.lavojame, Dekoruojame ir 
Popieruojame

5587 So. Nordlca Avė. Chicago

Telefonas Canal 7283

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorlna 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

1334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar- 
aausiu kuogerlsusia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

I?
EUROPEAN STYLE 

BAKERY SHOP 
J. Kavaliauskas, Savininkas 

Tel. Boulevard 5018 
841 WEST 33 STREETe
Pristaitomę ir į Chicagos 

apiėlinkės.

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir P.aa. 
Ir 23M 4101 M. Mosart St.

J. C. ENCHER 8C CO.
j GENERALIAI KONTRAKTORIAI 

$846.00 F. O. B. | B**1 Eatate Ir visokia apdrauda
Jai manai pirkti karą. pirmiausiai į ?>ub1*0, ..

ateik pas mus Ir per.,tikrink, kad 1 Bkyrt™ *>

pas mus rasite reriauslos rųšies au-! |A||ž| nil/ri O AA
tomoklliua už žemą kalną. IIIHN PAKH /V. I.

Taipgi turima Įvairių Įvairiausių • JVIIIl I AnlaL UI UUl
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

■avtnlnkal: Vainoras, J. Uaakys 
Telefonas iAfayette 6«««

8962 Archer Avenue ■

Gcneraliai Kontraktoriai 
Real Estate

2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Orovehill 1680

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlo 6898

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMRERIS

Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai 

3813 SO. OAKLET AVB. 
Telaf. Canal 9419

X Vakairinią Valstybių Lie 
tuvių Katalikus Konferencija 
įvyks vasario 8 d., Gimimo Šv. 
Panelės parapijos salėje. Ka
talikiškos draugijos, iš ank
sto rinkite atstovus. Bus svar
stoma svarbūs reikalai.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
* PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 2 Wllton 
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nąuja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.
3040 W. 62 St. Arti Whipple Street

Priverstas parduot parloriaus se
tą, riešuto medžio valg. kamb. ir 
mlegk., 9x12 Wilton kauras, radio. 
7622 So. Marshfield, Tel. Abardeen 
33862

Tik ką gavom karllodą bulvių iš 
Idaho. Pristatom 100 sv. už $7.35. 
Cibuliai 95c. Tel. Kedzie 1434

Pigiai kailiniai, geriausiam stovy, 
7622 S. Marshfield, Tel. Aberdeen 
3862.

Mažo saizo pianai, kaip nauji, 
reik tuoj parduot, Victor Storage, 
4809-11 W. Lake St. Atdara v.

10 grojikllų, nauji, priversti par
duot. $50 ir aukščiau.* Victor Stora
ge, 4809-11 W. Lake St. Atdara vak.

PARSIDUODA nebrangiai 
nedidelė grocemė lietuviui ir 
lenką apgyvento j vietoj. Prie- 
žastį patirsite ant vietos. '

2534 West 45 Place

PARSIDUODA FORD TROKAS 
192 9 m-Odel, turi Spechi Rody. Yra 
gerame stovyje. Tik 6,000 mailių į- 
\ažluota. Parsiduoda labai pigiai, 
nes išėjau iš biznio.

3939 W. 65 PI.
Tel. Republic 4139

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chi
cagoj į ūkį arba namą mieste 
Lietuvoj.

JULIUS ŠLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

BAR6ENAS
2 flatų muro namas po 6 kamb.. 

karštu vandeniu šildomas, vėliausi 
įtaisymai, arti vienuolyno ir Marųue- 
tte Parko. Bus parduotas už pigią 
kaina. Nepraleiskite progos. Greit 
tslefomuokit.

Republic 5651

91,500 už namus Cary, III. ringe
lių katidžius. Lotas 66x116, elektra, 
vanduo, slurės, nėr asesmentų. Cash 
ar išm. F. Mentch, Cary, III. Tel. 40.

KONCERTINOS, BANDONIONAI.
Armonikas — parduocĮam, mai

nom, taiso m.
OTTO E. GEORGI 

1738 No. Oalifornia Avenue
Atdara vakarais

' CICERO "X' 11
72 pėdų kamp. Clceroj, arti *‘L" 

ir Chicago strytk. linijos, medinis 
namas. 3 po 4 kamb. aptai Cicero 
Trust & Savinga Bank. Kreiptis į 
Misa Kratky, 5200 W. 25 St. Cicero, 
III.

RIVERSIDE
Pigiai 7 kamb. namas tuoj per

kant. 800 Rlverside Rd., Rtverslde, 
Iii.

BERWYN.
Labai, pigiai 5 kamb. plytų bung., 

2 karų gar., arba renduoslm atsa
kančiam žmogui. 3338 So. Lombgrd 
avė. Berwyn, Sav. J. Moroney, 3446 
Janaaen avė., Chicago, Iii, Welling- 
ton 6024.

_ - lik’r
''*ritlhJEWiczsm- '

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083




