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Neseniai pas prelatų MaiLapkr. 1 d. Kaune posėd ronį-Mačiulį įvyko menininkų
žiavo vadinamųjų Lietuvos ku pasitarimas liažnytinio meno
*
V”
V •
ltūrininkų kongresas. Į prezi reikalu. Nutarta 1931 metų pa
diumų išrinkti buvo prof. Jo- vasarį surengti bažnytiniu me
delė, dr. K. Grinius, dr. Stau no parodų. Tam tikslui suda
gaitis ir inž. Bielskis. Kongre- rytas komitetas, į kurį įeina:
SAULE IŠSKLAIDĖ MIG
Vakar ir praeitų naktį Bel
sų sveikino liaudininkų centro J- K. Ark. Skvireckas — garLAS BELGIJOJ IR KITUR gijos ir šiaurinės Francijos
komiteto vardu p. Strimaitis, bės pirmininkas, prel. Mairo
gyventojai pergyveno daug
LIEGE, Belgija, gr. 6. — baimės. Bijota tų nuodingųjų
socialdemokratų — dr. Einš nis-Mačiulis — pirm., kun. Sa
Vakar iš po nakties Meuse miglų atslinkimo.
teinas, Lietuvos moterų tary baliauskas — vice pirm., p.
klonio plotus apsiautė tirštos,
bos — p. O. Mašiotienė, abo- Jacynienė-Kairiftkštytė — sešaltos miglos. Ir įvyko negir
lucijonistų organizacijos — kret., kun. Dr. St. Ūsorius —
GAL TAI “JUODOJI
dėti dalykai.
dr. P. Kalvaitytė ir kitos kai kasininkas, dailininkas ValešMIRTIS”
Miglų paliestuose plotuose
riųjų organizacijos. Universi- ka — reikalų vedėjas ir nastaiga mirė apie 70 įvairaus
teto vardu sveikino rektorius riais — prorektorius kan. Če
LONDONAS, gr.,6. — Bri
amžiaus žmonių. Šimtai yra
Šlapio Kaulo Pakraščių (Ivory Coast), Afrikoj, karalius sif savo kabineto nariais prof. Čepinskis ir studentų at snys, ’Čiurlionies galerijos di
tų
įžymieji
mokslininkai
parei

__
L_
*
-A__ •___
. ' - T>
_ ’ rektorius Paulius Galaunė ir
susirgusių.
stovybės
vardu
B. Ai
Širvinir sargyba
škia, kad kilusios Belgijoj nuo
Meno mokyklos direktorius Ig
Mirę staiga ėmę kosėti, kaž
skas.
dingosios dujos negali būt ko VANOJĘ PASKANDINO
APIPLĖŠTA
CLEARINGO
nas Šlapelis. Į komitetų pa
kas surėmę jiems plaučius ir
I, Apie kultūros tarybos nukios karo metu vartojamos
BANKA
kviesti numatyta dar po 1 at
DU KŪDIKIU
užtroškę.
' ■
________
veiktus darbus pranešė B. Žydujos.
Gal
tai
bus
“
juodoji
________
-I
”
stovų nuo kiekvienos vyskupi
Kilo baimė tarp gyventojų.
. Praeitų šeštadienį pirm pie- gelis ir doc. Augustaitis. Pra- jos.
mirtis,
”
pažymi
jie.
“
Juodo(
CHESTER,
Pa.,
gr.
7.
PARDAVINĖS
“
CERTIFI

‘R.?’
Manyta, kad miglos atskiestos
sios mirties” epidem.ja Euro- Slaipl
Mrs. Ida
tų
šeši
ar
daugiau
ginkluotų nešime lietė veikimų, bendrai,
KATUS
”
kažkokiomis nuodingomis du
plėšikų užpuolė valstybinį ba- suaugusiųjų švietimų, kursus,
p, buvo palietusi 14-am šimt- ;Twad(H 36 m, van0Je
VYDŪNAS SUSIŽEIDĖ
jomis. Bet kas galėtų sakyti,
Cbicagos
“
biznierių
”
komi

nkų Clearinge, 5601 West 63 knygas, brošiūrų platinimų ir
mėty,
kada
išmirė
tikros
gakandin0
du
say0
3
m(
,
(ų
ir
ki
.
iš kur tos dujos yra kilusios?
tetas išsprendė mieste padi gat.
k.
g mėnesių kūdikiu.
Šis manymas apie dujas at lybės žmonių.
dinti pinigų cirkuliacijų par i Bankoj tuo metu buvo 11 , Prof. Leonas skaitė paskai- “Naujasis Tilžės/Keleivis”
praneša, kad šiomis dienomis
mestas. Kadangi ne visi žmo Meuse klonį nesenai buvo', Mėgin0 paekan<,jnti ir kil„ duodant žmonėms prekybinius
tarnautojų
ir
apie
20
pašalitų
apie
Bažnyčios
ir
valsty

skaudžiai susižeitiė veidų dr.
Bet tie- “certifikatus.”
nės susirgdinti. Sudribo tik palietę potvima,. Gal tas >r du vaikūj 4 ir 6
bių
žmonių.
Visiems
liepta
subės
santykius.
Kalbėjo
apie
2 Vydūnas. Dr. Vydūnas susi
k
kaimy. “'CertifikStai”
turį silpnų sveikatų. Neatsilai turi sųryšio su kilusia migla, du
baigiami gulti ant aslos. Pirm. aplei- valandas. Nurodęs, kurioj važeidė, eidamas į stotį, dėl ne
atskiesta nuodingais iš žemės nams.
kė visai paliesti dusulio.
spauzdinti. Kuone kiekviena •siant bankų plėšikai visus žmo- lstybėj ir koki santykiai tarp
I
pakankamo Tilžės miesto ga
Į miglas įsimaišusios dujos garais.
didesnioji mieste krautuvė nes suvarei į rūsį.
Bažnyčios
ir
vyriausybės,
gatvių apšvietimo. Šiaip dr. Vy
gali veikti tik nedideliam plo
KODĖL PAPIGINTAS
juos parduos ir paskiau pri • Pagrobė apie 40,000 dolerių lop pacitavo p. Tūbelio žoddūno sveikata gera.
“ R. ”
te. Dideliam plote nuodingo REIKALAUS PANAIKINTI
PIENAS
ims kaipo pinigus perkant to -ir automobiliu nudūmė pietų žius, kad, girdi, Lietuvoj Basios dujos pasidaro perdaug
KOMUNISTŲ PARTIJĄ
se krautuvėse kokius-nors dai pusėn.
žnyčia jau ir taip per daug I MIRUSIO KUN. WALSH
skystos ir jos žmonėms gali
' NEW YORK, gr. 7. — A- ktus — kas tik reikalinga.
_________ •
gavusi teisių ir įtakos. .Tačiau
BOSTON, Mass., gr. i. —
v.
kenkti labai mažai.
MISIJĄ ALASKOJ PAS
_
nadien paskelbta, kad šiame
taip
negalį
ilgiau
būti.
Vis
dė

400
bedarbių
šluoja
Daugelis
žmonių,
sakoma,
Duktė-. . . .
v ,_
Šiandie tirštas miglas Iš Amerikos Revoliucijos
KIRTAS KUN. SAVAGE
...
.
mieste ir apylinkėse papiginlto
paskutiniu
laiku
“
klerika

turi
pinigų,
bet
jie
nereikali

gatves
.
.
, .
Meuse klonio išsklaidė pasi rų organizacija reikalaus koc
”
. y. . v , ,
tas pienas vienu centu kvorlai”, sako, netenka senųjų pongi dabar pirkti jokių daiktų.
.
SEATTLE, Wash., gr. 4. —
rodę saulės spinduliai. Praėjo ngreso panaikinti šioj saly koValyti Chicagos gatves pavi,nll p0! kitos>
pra.
Tad
gali
jie
pirkti
“
certifi

munistų
partijų,
t.
y.
uždrau’
.
.
Šiame mieste viešėjo, kun. P.
pavojus. Bet įvykusi nelaimė
Dabar paaiski, delko tas at- katus,” juos laikyti 'kaipo pi statyta 400 bedarbių. Tam ti- laimėjįnlks ?,.ka'po praWmė.
mt.
ja.
gyvuoti.
i
J. Savage, Jėzuitas, Šv. Juokol-kas neišaiškinta.
kslui 7,000! dolerių paskyrė jjmo
nigus ir, prireikus, paskiau
žapo bažnyčios rektorius m.
Mirę žmonės bus piaustomi
‘
.
MILIONAI DOLERIŲ NE- vartojimas, žmonės neturi pi- jais pirkti reikalingus daik gube.rnato’riaus bedarbiais rūir bus ieškoma priežasčių.
pintis komisija. Tų pinigų užIšvadoj priimta rezoliucija, Nome, Alaskoj.
SULAIKO
ŠMUGELIAVIMp
Tai
W
1
«
lnimo
tus.
Kai-kurie medikaliniai žino
teks trims dienoms mokant kad Bažnyčia kenkianti vals- ‘Jis pranešė, kad paskirtas
Kiekvienas “certifikatas” kiekvienam darbininkui po tykai ir dėl to jų reikia atski- j Kozebue misijų, Alaskoj, kur
vai ir kiti mokslininkai Pary
bus vertės vienų dolerį. Bus $5.50 dienoje.
žiuje ir Londone šį įvykį vi AVASHINGTON, gr. 7. —
rti nuo valstybės, o mokyklų seniau darbavosi velionis kun.
IŠGELBĖTAS PO SA
parduodami
didžiosiose
krau

saip aiškina.
•
_____ _______
,nuo .religijos. Ta didelė relt- VValsb, Jėzuitas, kurs nese
Svaigalų šmugeliavimų į Ame
VAITĖS
tuvėse
pradėjus
rytdiena.
“
Ce
Kai-kurie sako, kad aštrio rikos J. Valstybes sulaikyti ■
IŠginklavo policmoną
gū°s ir katalikų neapykanta nai orlaivio nelaimėje žuvo su
rtifikatai
”
apdrausti
nuo
fal

sios rūšies influenza. Kiti sa-1 vieneriais metais išleista apie
ėjo raudoni! siūlu per visų su- kunigu Delon ir vairininku
CASTROP—RAUXEL, Vo sifikavimo, ty. nuo netikrų
Du ginkluotu plėšiku puolė važiavim%. Įsikarščiavę kalbė Wein.
ko, kad “šąlančių miglų” kal 16 milionų dolerių. Bet tiks-'
kietija, gr. 7. — Vietos kasyk “certifikatų.”
krautuvę, 3046 East 92 gat. tojai tik ir šaukė, kad Lietu
tė. /
las neatsiektas.
. Kunigo Savage vietų mies
I
loje pirm savaitės užgriautas
Šiuokart bus išleista 750,- Tuo metu į krautuvę įėjo po- vai gręsiųs “juodašimčių,” te Noma užims kun. H. Post,
darbininkas tHans Wienphal. 000 dolerių vertės “certifika- licmonas Mayer. Piktadariu jį li
juodojo
internacionalo,”| Jėzuitas.
Savaitei pYaėjus jis atkastas tų” ir jie bus geri ligi kovo išginklavo ir pastatė ties sie “klerikalų” pavojus, kad moAlaskoj misionieriauja Am.
ir rastas gyvas. Paimtas į li 1 d., 1931 m.
na su kitais. Pagrobė 2,000 dopaverčiamos davatkų J. Valstybių Jėzuitai. Tenai
goninę. Gal pasveiks.
Sakomas (komitetas ragina lerių.
lizdais, kad jie, vadinamieji vietomis gyvena vieni eskimai
biznierius “certifikatus” nau
kultūrininkai, šitoj kovoj, ku su indionais. Misijų stotys aDR. ECKENER ATVYKSTA doti bonusams ar dovanoms.
Reikalaus daugiau pollc- ri eina dabar tarp tautininkų tokiai kitos nuo kitų išmėty
AVASHINGTON, gr. 6. — biausias tikslas yra komunis
I AMERIKĄ
,, močių
ir klerikalui negalį likti abe tos. Su kai-kuriomis stotimis
Kongreso žemesniųjų rūmų tų organizacijai uždrausti leChicagos policijos viršinin jingi ir t.t.
Rasta nužudyta moteriškė
susisiekimas labai apsunkin
komitetas tirti komunistų vei galinį gyvavimų ir veikimų.
AMSTERDAM, Olandija,
kas Alcock pranešė, kad jis
tas. Šaltis, sniėgo pūgos gyve
Namuose, 718 So. Claremokimų šioj šaly vakar išklausi Tad komunistų komiteto na /gr. 7. — Čia vieši orlaivio
miesto tarybai įduos reikala Antroj rezoliucijoj pabrėž nimo sąlygas daro tiesiog ne
nėjo žinomų komunistų W. Z. riai tuojaus būtų puolami, jei “Graf Zeppelin” komandie- nt avė., rasta nužudyta Mrs. vimų gauti 3,500 poliemonų ta, kad kultūros taryba neko
voja prieš diktatūrų Lietuvoj. atkeliamomis. Nežiūrint to,
Foster. Maža kas iš jo išgau jis pasakytų, kas jie vieni ir rius Dr. Eckener. Jis pranešė Josephine Amato. Dukart pa daugiau.
šauta. Ties atviru namų lan
Į jos vietų reikalauja atstaty inisionieriavimo darbas — Die
ta.
kur jie gyvena.
vykstąs į Ameriką.
gu rasta pastatytos kopėčios.
ti teisėtų demokratiškų vals vo Žodžio skelbimas, vis pla
Klausiamas
apie nedarbu
Suimtas
dar
vienas
visuo

Pirm liudysiant, komiteto
Tai atliko S. Lucca, 45 m. Jis
tybės tvarkų. Toliau pareika čiau skleidžiamas. Tas atlie
Foster pranešė, kad šiandie
WASHINGTON,
gr.
7.
—
menės
priešas
pirmininkas Fish reikalavo
suimtas.
lavo, kad valdžia peržiūrėtų kama nepaprastu misionierių
Amerikos
J.
Valstybėse
esu
Visi
yra
vienos
minties,
kad
Chicagos
policija
suėmė
dar
Fosterio prisiekti. Komunis
Mrs. Amato vyras yra be
karo lauko teismų sprendimus pasišventimu.
devyni
milionai
bedarbių.
Jis
laikų
pagerėjimas
priguli
nuo
vienų
visuomenės
priešų.
Šiuo
tas nesutiko pažymėdamas,
pročių įstaigoje Dunninge.
kart Tony Volpe pateko kalė ir nekaltus paleistų iš kalėji
PIN’GV KURSAS
kad jis nepripažįstu* jokios pasakojo, kad patsai kongre kongreso. Bet nežinia, kų vei
mų.
Į
naujų
kultūros
tarybr
so
komitetas,
kurs
tyrinėja
ko

ks
kongresas
tuomi
klausimu.
jimam
dievybės.
Apiplėšė septynis
išrinkta: prof. Purenąs, B. Žy
munistų veikimų, tarnaujųs
Lietuvos KM) litų
«iu.u
gelis, stud. Paramskas, doc. K.
Paskiau jo reikalauta, kad •kapitalistams ir saugojus kaVisose komendatūrose susi Chicagos policija ieško tri
MIRĖ KATALIKE LAB
Rritsniins 1
sterl
Sleževičius, doc. dr. A. Tamo
jis pasakytų šios šalies komu •pitalistų sistemų. Nurodė, kaip rinko naujokai šiemet rudenį jų plėšikų, kurie Morrison
DARĖ
Francijos 100 f ranki
3.0»šaitis ir mokyt. Žiugžda.
nistų centralinio komiteto na šioj šaly žvėriškai apsieina pašaukti atlikti karinės prie viešbuty apiplėšė susirinkusius
’tnlijo* 100 lim
5.2J
rių pavardes. Jis taipat atsi ma su darbininkais, kaip dar volės, ir išskirstyti į pulkus. septynis Glass Bottle BlowMEMPHIS, Tenn., gr. 7. —
Ateities planuos numatyta,
Belgijos 100 belgų
sakė tai padaryti. Pareiškė, bininkai pigiai apmokami, išĮ aspirantus priimta šiemet ers’ Ass. viršaičius. Plėšika- Mirė Mrs. Kate Hamilton, ka- kaip plėsti bedievybę Lietuvo
Šveicarijos 100 frankų 19.41
daugiau kaip 200 žmonių. ‘B.’l ms tekę apie 600 doleriu.
talikė, įžymi labdarė.
kad^kongrcso komiteto svar • naudojami, ir t.t.
je visomis sritimis.
“R.”
Vokietijos 100 markių 23.81
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Į šiandieniniu, bet visgi jau
'daug galėjo aprūpinti vietos
Iielna kasdien, l&skyrua sekmadienius
ir apylinkės gyventojus.
(Musų
korespondento).
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >«.•>. PuMl Metų — 33.50. Trims Mėnesiams — 12.90. Vienam
Tais pačiais metais buvo į_____ _________
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
vesta ir elektros šviesa, apie
tų — |4.00, Kopija .03c.
žiuvimą. įsikarščiavę kalbėtojai tik ir Sau-1
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir kė, kad Lietuvai gresiąs
“juodašimčių”, OSKARO TRĖJAUS PIRMO--Ikurių Lietuvoje žmonės turėjo
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam
JI GELUMBĖS FAB
!da mažų supratimų ir iki to
tikslui pašto ženklų.
“juodojo internacionalo”, “klerikalų” pa-i
RIKĄ
LIETUVOJE.
vojus,
kad
mokyklos
paverčiamos
davatkų
Į
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
laiko niekam neteko matyti. •
kasdien.
-------------( Pačioje pradžioje fabrikas
lizdais, kad jie, vadinamieji kultūrininkai, j
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Netoli
nuo
Rokiškio
miespradėjo darbų su 21) darbininSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 šioj kovoj, kuri eina dabar tarp tautininkų ir
to, maždaug apie 16-18 klm. kų, bet, spėjus kiek praplėsti,
klerikalų, negalį likti abejingi ir t. t.
vai. po piet.
.Gali kairieji, religijos priešai, ar indife- i Rytus Latvijos linkui, ran- lyg nelaimei, ištiko pasaulinis
rentai jos atžvilgiu svarstyti valstybės ir j dusi mažas bažnytkaimis va- karas, kurio audra nepaliko

vojanni, tik reikalaujuma kraštais į teisines
formas įvesti.
Didelė religijos ir katalikų neapykan
ta ėjo raudonu siūlu
per visų šuva-

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

PAGELBĄ

KALĖDŲ

DIEDUKUI.

LIETUVOJE

Bažnyčioj santykių klausimų ir reikšti nusistatymo ar pageidavimo, kad Bažnyčia būtų
atskirta nuo valstybės. Katalikai turi tuo reikalu savo nusistatymų, bet jų politikai galėtų išklausyti ir priešingų nuomonę ir jų
bent pagerbti, jei tame nore būtų matyti tik-

dinamas Juodupė. Tas pava- nepalietusi
ir nepridariusi
dinimas, matomai, yra gyven- nuostolių taip reikšmingai!
Publlshed Daily, Except Sunday.
tojų pramintas nuo ten pat mūsų kraštui ir reikalingai
SUBSCRIPTIONS: One Year — >C.00. Six Muuthl
— >3.50, Thrce Months — >2.00, One Month — 75c.
tekančiosios upės.
visuomenei jaunutei pramo- {
Europa — One Year — 17.00, Slx Months — >4.00
Einant iš Rokiškio pakeliuj nei.
Copy — .08c.
Advertising in "DRAUGAS” brlngs best results,
i Juodupę jau prieš kelis kiIr 1915 m. patsai fabriko
Advertising rates on appllcatlon.
lometrus
matosi
fabriko
savininkas
p. O. Trejus iš
ras, kad it klaidingas, susirūpinimas vals
“DRAUGAS” 2334 S. Oaklęy Av., Chicago tybės reikalais, josios gerove. Juk dėl vcls- kaulinai, didelis ūiūro namas, vyko Į tolimų Rusijos — Ufų,
lybės gerovės supratimo galima rimtai pasi-.° kiek toliau ir 3 aukštų gra- kur vėl ėmėsi steigti gelumbės
ginčyti. Bet kada matai tų nesuvaldomų ka- ^us gotiško stiliaus namelis, fabrikų ir ten dirbo iki pat
DIENOS KLAUSIMAI talikybės neapykantų, kuri susirinkimo kal tai gyvenamas mainas p. Di- 1918 metų.
Vaikų ligoninėj, Washingtdne, v ikai, kiek pajėgdr.praužna Didžiojo^ dirba’jv.^ius Vislus Kalėdų Diedukui, kuris Kučiose
bose kaip raudonas siūlas neleidžiasi slepia- rektoriaus, Oskaro Trėjaus. 1918
Liimnuu Iziifau 4-ei tnhvilro
ir
i •
T'a
*
KO SIEKIA LIETUVOS LAISVAMANIAI? !n;a ir trykšte trykšta iš gausingų epitetų ka sūnaus, kuris tų fabrikų ve- Karo audrai, ir kilus Rusijoj jas vaikams dalins.
’tulikų adresu, kaip “juodasis internaciona’ revoliucijai, p. O. Trejus su
lai
dalis
gelumbės
fabriko,
Kitais tremtiniais paliko toli- niezgim
skyrius,
kuriame IMMIGitANTU PROBLEMOS
Tuo klausimu ištisai dedame dr. L. Bis» juodašimčiai , klerikalai , tada su
pranti, kas reiškia panašių “kultūrininkų” ° likusioji dalis už 2 kini. Juo
p. grįžo Į Lietuvą, atliekami kariuomenei piršti
iro straipsnį, tilpusi “Ryte”:
lūpuose mokyklos paliuosavimas nuo religi dupėje, kur gyvena pats to fa-^(jrjgUi. jaill Lietuvon mažai nių ir kitokių mezginių darKLAUSIMAS. Blanka, ku
Neretai kalbama apie kultūrų, kartais
briko savininkas p. Oskaras kas buvo ra>sta> bet> dėka su-|bai.
jos, Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės.
ri vartojama
aplikacijoms
parodoma ir tikro kultūros noro, bet labai ,
'maniam ir energingam dar-T Durpių fabrikas jau 10 nie- “pirmųjų” ir “antrųjų” pi
Šie kalbėtojai, be abejo, tų atskyrimų į- Trejus.
retai pasisakoma aiškiai kas yra kultūra, ko
Pasiteiravus
man
apie
to
buj, V(,į pasisekė atstatyti išjtų, kaip veikia, kur kasmet, lietybės poperų, reikalauja pa
sivaizduoja ne taip, kaip jis yra, pa v., Jungt.
tikroji kultūra iš kultūringu būti norinčio Anierikos Valstybėse, kur kad ir atskirta *
įsikūrimo istorijų, te- pO kar0 audros sugriautų atėjus darbo sezonui, yra pa žymėjimų žmogaus rasės ir
reikalauja. Del to rašoma, sieiojamasi dėl kul- i
Kat. Bažnyčia yra ir visuomenėje ir valsty ko sužinoti iš paties pono O. jaunutę* gelumbės pramonę{gaminama virš 3 milijonų tautos. Kadangi daug tautų
tūros, bet metodai ir visa, kas kultūros .var- Lietuvoje. Nors
atstatymo plytelių durpių. Pagaminto- priguli prie slavų rasės, ar
bės sferose didžiausioje pagarboje, kur svar Tr*i*us sekantį.
du yra pridengiama, neretai parodo ir kul-*'.
būs valstybės aktai pradedami malda, vadoPirmoji mintis' steigti Lie-j darbas buvo ir neapsakomaij sios dkrpės čia pat yra sūria li reikalr.ujama užrašyti lenkų,
tūros supratimo štokų ir kultūros nebuvimo vaujant pakaitomis tai katalikų Bažnyčios, tu voje gelumbės fabrikų p. O. sunkus, bet vis gi pasisekė at 'Jojamos apkūrenimui gelumrusų, arba slovėnų, kaipo pri
. .
. . A
josios pionieriuose.
tai protestantų religijos atstovams. Iš suši- Trėjui kilo 189?- metais, o p. naujinti fabrikų kuris ir poibės fabriko ir kitiems vietos gulintį prie slavų rasės t
Šiomis dienomis Kaune įvyko vadinamo- rinkime pasireiškusios dvasios galima pama-iO. Trejus į Liėftuvą atvyko šiai dienai plačiai yra žino* reikalams.
T. K., New York, City.
Dabar tame gelumbės fajo kultūros fondo susirinkimas. Suspietęs im- į nyti, kad dar tik neseniai su tokiu pamėgimu 1898m. ir tada jau, dėjo pas-'mas ne tik Lietuvoj, bet ir
Aplikantų rasė.
ant politiniai — visus kairiuosius, imant pa- kairiųjų i-paudoje aprašytieji Meksikos meto- tangų įkurti fabrikų, kad pa- užsieniuose, savo prekių ge i brike dirba virš 300 žmonių,
ATSAKYMAS. Labai daug
sauližvalgos atžvilgiu — religinius indiferen- j dai katalikų atžvilgiu kairiesiems kultūrinin- lengvinus sunkias tuo laiku ra kokybe.
visi darbininkai yra aplinkinesusipratimų kjlo dėl tinka
tus ir religijai priešingus, tas kultūros kon-’į kailis atrodo santykių idealu. Matyti, iš tos buvusias gyveniirib sąlygas ir
Dabar
tame
famike
yra
atiniai
ir
vietos
gyventojai
—
*
mo klasifikavimo aplikantų
gresas palietė kultūrai tikrai svarbius krau
Darbo Sekretosimus, bet“tai p, tokioje netolerancijos, neapytiek daug protestuo
kanto katalikybei dvasioje, jog tų klausimų
jančių laiškų kaslink to nuo
tokis svarstymas tiktų kur kitur, tik ne įstai- /.icijas, kad netenka savų mokyklų, savo or lams ir vokiečiams, ir tokį saprįe to paties gelumbės fa-Įgant, taip pat yra pakeičia- asmenų ir visokių organizaci
goję, kuri, ■ pasivadinusi kultūros taryba, ganizacijų.
vo sumanymų p. jOskąras Trė- briko da yra garo malūnas ir'mi vietiniais žmonėmis. Tas
jų, kad jis įsakė darbininkams
Žinoma, ir be to pasisakymo šiandienų jus įvykdė 1907 m. ir įsteigė lentpiūvė, o taipgi ir durpių pats fabrikas yra apdova.no- daUgįauJneklasifikuoti i
trokštanti kultūros mūsų kraštui. Gal tai yra
žmonių
ekstra nauja, bet negirdėjom, kad kultūros laišku, kas džiaugiasi iš to, kas katalikams, pirmųjų gelumbėj fabrikų Lie- fabrikas, kuris užima nemaža ias Lietuvos Žemės Ūkio Pa- nat,.;1| ruįiptl
pagal rases.
dalykai, visa kultūra galėtų būti pagrįsta atsitinka. Bet jei masės vaduojasi ūpu, tai at- tuvoje.
> .
žemės plotų.
»odos aukso ir sidabro medakitokios nuomonės žmonių neapykanta, kad sakoniingi ar tai kairieji kultūrininkai ar pouz gerų prekių — garnįNors tada buvo dar gana
Be to viso, kas jaupasaky
Borkauskas A
GAL Aš KLYSTU?
ji galėtų būti statoma kitų teisių nepripaži fitrkai turėtų suprasti, kad nepaykanta pa- mažas fabrikas, sulyginus su
ta, dar yra specialia fabrikv įt.?.: kokybę,
nimo, netolerancijos pamatais.
remta kova prieš visa, kas katalikams yra-.
...i .n,-.— T
Rašo John Skelly
Prol'. Leonas skaito dviejų valandų pas brangu, jie nesukurs nei kultūros mūsų tau-j,,un.,s atrodo, kivi pasireiškusį kairiųjų kul- - ga-. Esame per silpna tauta, kad galėtume
• tūrininkttose dvasia nežada gera mūsų kraš- j pasivelyti nuolatinių vidaus kovų prabangą,
kaitų apie Bažnyčios ir valstybės santykius. toje nei sustiprins valstybės.
Lošikas. — Aš reikalauju
Del Bažnyčios jie gali būti ramūs: ne- to ateičiai.
Į kad tuo metu kai tarptautinė mūsų krašto pa- tikro valgio, kuomet losiu
Nurodęs koki kurioje valstybėje yra santy
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kiai su Bažnyčia, jis cituoja p. Tūbelio žo-

džius, kad Lietuvoje Bažnyčia jau ir taip per

daug gavusi teisių ir įtakos ir prideda su
pasitenkinimu, kad taip ilgiau negalį būti,
kad “klierikalai” jau netenka savo senųjų
pozicijų viena po kitos, kad jų pralaimėji
mas seka po pralaimėjimo. Išvadoje priiinama rezoliucija, kad Bažnyčia kenkianti valstybei ir dėl to jų reikia atskirti nuo valstybes, o jnokyklą nuo religijos. Antroje rezo-

^liucijoje pasisakoma, kad su diktatūra neko-

nuveikė

jos

Napoleonai,

Bizmarkaū,

Musoli-|

——P.

Jozef Staub.—

Sulietuvino: A. MASIONIS.

valstybės likimą,;. Imant ■ gi taip

(Tąsa).

pecių.

TĖVAS. O ką veikia mano žmona
SENELIS. Dabar miega.’
’
TĖVAS. Miega? Garbė Dievui! Aš
taip pat norėčiau užmigti, amžinai miegoti ir niekad daugiau jau nepabusti, kad
tik galėčiau pamiršti šį skurdą ir nieko

priversti

turi žinoti.
I

TĖVAS. Ak, Dieve,

vargšė

l)i<>w;kas gi?

ka-

{dėtis

reikalauja

visų

jėgų

subūrimo,

Čia

l:ąį-tik buvo

TĖVAS.

SENELIS. Ir tu leistum jiems praI žūti?
j
TĖVAS. Kas gi taip sako?

diepą^

Dar

visą

Dvainys. !

dieną!

(su ’ nors mes dėl

ironija). O gerasis, kilnusis žmogus -visą dieną! O kas tada?
SENELIS. O kas tada?
TĖVAS. Jis mus ųnnes į gatvę”. Ne?
SENELIS. Jis taip.-sakė.
TĖVAS.

r ėžinojo.

Jis

taip ipasakč! O argi

kad -ten

guli

ina.no

jis

kai

mū-

bankįeto

scenoje!

SENELIS. Aš jam apie tai pasakiau.
TĖVAS. Ir pagaligu?!

skurdo visai esam

ne

SENELIS. Kad tu ir pats sirgtum,
kulti.
nuo ko apsaugok tave Dieve, tai ar tau
SENEUS. Sūnau! Nežiūrint to viso gi nebūtų paguoda tavo gerieji vaikučiai,
mums reikia nenusiminti. Gailestingasis kurie yra tokie šaunus, ka i nors dažnai
Dievas ne kenčiąs, kad jis negirdėtų, kas alkani eina į lovą, — o tai be galo sun
šaukiasi į dangų ir ne aklas, kati nema ku.— tačiau jie yra dar sveikesni ir už
tytų šio mūsų vargo. Jis visa mato ir mūs kitus ponų vaikus?

TĖVAS. Ak, tėve, jūsų dievobuiuii.ngi žodžiui mažai čia padės. Iš sakyklos
irgi dažnai kalba apie budinčią Dievo

SENELIS. Jis taip padarys kaip pa- | Apvaizdą,

sakė.

šito

TĖVAS. Jei taip, tai Dievas turėtų
jau tuoj Įuulėti, nes didesnis mūsų skurdus jau negali būti. Žmona serga, aš be
uždarbio, jokio cento, jokio duonos kąs
nio visuose namuose, o tuojau, — nei na
mo, nei jokios pustogės nebebus.

serganti ■ neapleis.

žmona?

j

TĖVAS. Nejaugi jei mes noriai neipolicija ir
ir išnu
išmes mus ir serga.nčią moterį? Tai šaukia į dangų keršto!
SENEUS. Taip, iš tikrųjų šaukia
keršto į dangų.
TĖVAS. Ir nieks tada mūs nepriims,
sime, ateis

TĖVAS. Taip, ta^ kraugens! Ir jis
daugiau nedavė laikt
SENELIS. Dar v&ną dienų.

i nioteris ir vaikučiai?

1

Del

-

mano

SENEUS. Ogi tu pats, jei tu amžinai miegotum ir nedirbtum.
TĖVAS. Daugiau nedirbčiau? Argi
man trūko kada ge ros valios? Ar aš ne
dėjau paskutinių pastangų, kad tik gaučiuu bet kokio darbo Bet, žinomu, kas
gi noiės duoti darbo man tokiam sudžiūvėliui, taip išbadėjusiam! Mano Die
ve, o kaip bus dar toliuu!
'SENELIS. O tu dar nežinai kas bloginusia.
” ,
.TĖVAS. Blogiausift? O kas gi?
, , SENEUS. Aš norėčiau tai sau pasi
laikyti ir tau neužduoti rūpesčio, bet tu

TĖVAS.

SENELIS.

SENKUS. O kur gi pasidėtų tavo
moteris, tavo vaikai?

SENELIS. Ir vėl nieko?
TĖVAS. Nieko. Viskas veltui Jei1
aš ir kojas pravaikščiočiau bevaikščioda-,
inąs, vis tiek negaučiau jokio darbo. Žmo
nių šir<lys šaltesnės ir už šitą butą. o
'Čia jau gana šalta.
SENELIS. Paskutinį malkos pagalį
nunešiau j ligonės kambarį ir įdėjau j

pastangos

i sų valstybės nepriklausomybės klausimas jau
Direktoris _ Labai gerai
ima darytis dienos klausimu ir didžiausio
<avęs ži
žudymo scenoje tui sirūpinimo objektu, yra nelemta rūpintis tikj^į ,>evfj
tikrus nuodus.
partinio krūmelio — vis tiek ar jis kultūrinio
Naujausios žinios.
ar kitokio reikalo vardu būtų pavadintas —
Teisėjų susirinkime nusreikalais. Pirma reikia būti gyvu, paskui
veikti. Pirma reikia sukurti stipri tikrai kul- pręsta, kad žmogžudžiai gali
^turinga valstybė, tada bus galima joje veikti, sau patys galą pasidaryti,
na, jei kam patinka, ir pasiginčyti, bet ir tai {žinoma, pirma negu jie pa‘pildys žmogžudystę kitiems.
klausimą timi. Kova gi mėsų sąlygomis yra pražūtin- visada tik protingumo ribose.

dejones.

Vieno veiksmo šių laikų vaizdelis.

yra

niai, nenuveikė galingų valstybių sutelktinės tulikus atsisakyti nuo to, kas sudaro katali” ’ ’‘
...jos menkutės
.
...................
. . norėti, kad
prieštikybir.ės
jėgos, nenuveiks
ko esmę. _
To reikalauti
reiškia
kultūros tarybos jėgos. Bažnyčia šiandienų, daiktas išsižadėtų savo prigimties. Ir jei vis
kai pasaulis konvulsijose mėtosi, eina trium-, lik kairieji kultūrininkai to iš mūs reikalau
to keliais; jos autoritetas auga ir su pa- ja, tai, vadinasi, nežada ramios, taikios kulgarba prieš jų lenkiasi didelės galybės, tad;tūrinio darbo būklės mūsų kraštui. Vadinasi,
* ne mums Al
• -»•>•••
•v M •
1
.
1kaip
• toir
tenka susirūpinti
josios 1*1*
likimu., 1kova yra neišvengiama,
tuo
tarpu
Bet mums rūpi ir turi .rūpėti mūsų kraš-;lerancijos pagrindu būtų galima taika ir tikj to reikalai, lietuvių katalikų reikalai, mūsų ras kultūros duii>u«s kiekvienam savo kryp-

negirdėti apie visas karčias šio gyv* r imo

KALĖDy LAIMĖ.

Bergždžios

apie

tai,

kad nė

vienas žvirb

lis nuo stogo, nė vienas plaukus nuo gul-

TĖVAS. O Vi<>špat{e! Argi galima { vos Im* Dievo žinios...
tui padaryti? Ar tai (yra krikščioniška, !
SENEUS (atsistodamas) Nepiktžo- 1
žmoniška?
{ džiauk! Kur didžiausias vargas, ten arSENEUS. Jis neturi širdies.
čiuusia yra Dievo pagalba.

TĖVAS. Paguoda? Žinoma, bet kar
tu ir skausmus, kuris mane b«« galo grau
žia. Dabar, pavyzdžiui, turime Kalėdas,
visi vaikai taip linksniui džiuguli,jn, o aš
savo vaikučiams niekad negaliu ne eglai
tės. parengti m;i nieko, kai kiti tuo tarjai
turi net per gausiai.

(Bus daugiau)

t

Pirmadienis, Gruod. 8, 1930

draugas

Mes
sutaupysime
savo atminimus už 750 tūks
patraukia”. Iš šalies žiūrint ku posėdį čia, mūsų parapi naudos.
tančių litų.
į didelį blaivininkų būrį, kuo jos, salėj, ir jei bus galima, daug sveikatos kaip kūno, NĖR
met jie visi sykiu maršuoja rodyti judamuosius paveiks taip ir sielos.
DAUGIAU
— Ilgiausias pasauly gele
Tad, valio Brigbton
Pa r k
parodoje su išskleistais blai lus apie blaivybę.
R A U T4 A » 5 Z Zt 0 žinkelis yra tarp Maskvos ir
•‘svaigalų krikštų”. Nebe re vybės obnlsiais, arba kuomet Buvo skaitvtas laiškas — blaivybės kuopa!!
NUO REDAKCIJOS.
Naujos ir Pagerintos Gold Vladisvostoko, turįs 7,500 ki
tas atsitikimas, kad pati iš jie sueina skaitlingai į bažny- įkvietimas į Labdarių Seimų,
I. P.
Medai Haarlem Oil Capsulej lometrų.
Atsinaujinant lietuvių pil mokslintoji tautos dalis ne čių ir garsiai atnaujina blai- Priimtus. Išrinkta atstovės:
stabdo skausmus ir gėlimą dėl
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
nųjų blaivininkų veikimui, at sidrovi svaigalų viešai gerti, vybės prižadus, arba draugi- K. Artišauskienė, ir E. Gė
i
X
Amalgameitų
rubsiuvių
— Šiemet/ rugsėjo mėnesy
kos. Ne naujoviškas išradimas,
sirandant naujų blaivybės dir sykiu su tais, kuriems priva jos ženklais pasipuošę sykiu čienė. Taipgi skaityta kitas
bet
virš
200
metų
gyduolė
dau

unija Gliieagoj jau pradėjo
sueina šimtas metų nuo pas
voje veikėjų ir rašytojų, įve lo vadovauti, ir tokiu būdu “priima šventų Komunijų, - laiškas — kvietimas į Marigeliui ligų.
Malonios vartoti.
šelpti savo nedirbančius na
tatymo pirmojo pasaulyje ge
Visose vaistinėse trijų dydžių.
dame į savo dienraščio skiltis savo blogu pavyzdžiu junkia yra tai begalo gražus regi- 'jonų Kolegijos Rėmėju Seirius.
Nevedusiems
bedar- Ieškokite "Gold Medai" vardo ležinkelio. Jo išradėjas yra
blaivininkų skyrių, jį pava kitus prie girtuokliavimo. Jau nys, didelis įspūdys žiūro- mų. Irgi priimtas. Išrinkta
į bianis moka po $5.00, o vedu- kiekvienoje dėžutėje.
anglas Stefensonas. Paleistas
-------jjj
dindami “Lietuvių Blaivybės šiandien kiekviename
. — vamSt
'atstovės: M. Pakeltienė, Irosiems
po
$7.50
savaitėje.
Pe

buvo pirmų kartą 1830 me
niami mieste rasime, tai vie-Blaivininkų draugijinis vci- na Pakeltytė, T. Atroškienė,
Dirva”.
“
’tJsž?'-' j
tais, kuris ėjo tarp Anglijos
reitų savaitę tokių pašelpa
no, tai kito inteligentų luo- kį,naw palaiko silpnesniuosius M. Noreikienė, R. Gubistienė,
Į šį blaivininkų skyrių, ku
gavo 300 bedarbių, o šių sa
miestų Liverpolio ir Man
nio atstovų tapusį svaigalų kar| vį8 daugiau ir daugiau ir M. Bartkunienė.
ris “Drauge” pasirodys bent
vaitę gaus 900. Dirbantieji učesterio, padarydamas į va
j visišku vergu, \ irtusį visuo- naujų narių įtraukia. TiktaiI Kuopos
Dvasios Vadas, nijistai bedarbiams šelpti rpokartų į mėnesi, pasižadėjo nuo
landų tik 12 kilometrų greitu
lat rašyti mūsų nenuilstantis!į menės atmata, tautai gėda... |narįus nuo atpuolimo ir kas Lerh. kun. Pr. Vaitukaitis, ka po 50c. savaitėje. Pašeipų
— Žinomas Prancūzijos po mo. Dabar ten traukinys daro
Kas šiądien negeria? Geria tay blaivininkų draugijų nau- pia(via,į aiškino apie blaivybės
visuomenės veikėjas ir blaivvlitikas Klemensai! pardavė į valandų 100 kilometrų.
mokės per 4 mėnesius.
dar -pajėgia,
---- "..... aos neinato> kurj8 jos nenori įaudingumQ
seimu
kurie uar
pabrėždamas,
bės apaštalas gerb. kun. Jo-j
gena jaunimas ir vaikai; ge- matyti.
kuopog
nas Jakaitis. Jo gražų pavyz
GAVO ŽUVIES IŠ KLAIPĖ
11a \yiai, vaikinai
geiia( Katalikų Bažnyčia už pri-'savo gražiu pavyzdžiu gali
dį, be abejo, paseks ir kiti
DOS.
merginos;
geria klaugymq> į blaivininkų drau- pa,trauktį daug žmonių prie
rašytojai, kuriems gyvai rūpi moterys,
piaseiokai, tamsunai
geria j gįją. teikia gausius atlaidus, blaivybės
mūsų tautos blaivinimo dar
V. M. Stulpinas, 3255 So.
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
bas.
i • pamokyti, apsviestunai, geria ,Paskyri žmonės, kurie nege- i Taį_gi stengkimės visi ,na- Halsted St., šiomis dienomis
nų
automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
---- --------------ne daug buvusių blaivininkų. rfa svaig#nan,ių g6rimų, bet į 'riaį nuoširdžiai
darbuotis,
pilnai garantuotas — kainos žemos.
iš Klaipėdos gavo žuvų, miBLAIVININKAI. VIENYKI- ,v ,
A1.SUS sul^ino’ geriau į blaivininką draugijų nepri-'kad visa mūsų Brigbton Park
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanagomis vadinamų.
už komunizmų.
įklauso, turi tik naudos savęs kolonija Uktų blaiva, nes mūniznojame ir atliekame visų “body and fender work.”
MES!
P-nas Stulpinas nuo senai
Dideliai audrai užėjus ir 1 nenuodindami, bet tų blaivi-parapįjos vadag) didžiai
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
importuoja įvairių daiktų iš
kiais reikalais kreipkitės;
, ,
...
...
.
. , viską
išgriovus, išlikusieji ninkams skiriamų
atlaidų Į gerb< kieb. kun. A. Briška,
įvedus Jungtinesna Amen-!
. . .... ... .
Lietuvos, bet minagų tai pir
.
i-i--- stengiasi bledi atitaisvti ir negauna.
iyra pilnas blaivininkas, tad mu sykiu tik dabar tepartrauROXEE AUTO PAINTING SHOP
kos Valstvbesna prolnbicijų,
....
,
.
.
v
,
□
nuo ateities audrų geriau ap
Praplitusi
girtuokliavimo
ir mes privalome sekti jo pa kė.
V. TAMOSAUCKAS, savininkas
lotais žodžiais — uždraudusi .,
. _. _
..
.v....... .
, .
. sidrausti. Liūdnas, maurus gir banga raginte ragina blaivi vyzdžiu, 6 tas išeis mums aint
907
W.
35th
ST.
CHICAGO, ILL.
išdirbinėti ir pardavinėti svai i
,, ,
,,
.
Pagavęs.
v.
. .
. .v. .tuoklybes klano reginys tesu- ninkus spiestis į draugijas,
ginanyius bgėrimus, pasireiske L ,.
,
žadina mumyse atsparumo kovai su milžinišku žmonijos
labai keistų nuomonių, bū
dvasių' svaiguli} slibinui, kad priešu. Mūsų moralistų: ku
tent: kai kurie blaivininkai
patys, metę svaigalus visiš nigų, mokytojų, laikraštinin
metė blaivininkų draugijas,
kai, galėtume eiti į pagelbų kų, ir abelnai apšvietūnų, ymanydami jas bereikalingas
nelaimingiesiems
silpnava ra moralė pareiga kovoti su
esančias ir jiems patiems ir
liams, kurie geidulių ar girkš- girtuokliavimu.
Prohibicijos
visuomenės blaivinimui. Tok
nojančių kurstomi gersi, ne- smerkimu girtuoklybės nesu
sai įsitikinimas taip plačiai
pajiegia susilaikyti, ar gal mažinsi ir blaivybės neprapla
buvo pasklidęs, kad ne tik
nei nejaučia girtuokliavimo tinsi. Čia reikalingas švietimo
šiaip jau žmonės, bet ir mū
niekšiškumo.
darbas ir apšvietųjų, būtent
sų apšviestūnija, — užuot or
Klaidinga
mainyti,
kad tų, kurie jau suprato svaiga- j
ganizuotus blaivininkus parė
mus, — ėmė iš blaivininkų ir užtenka apseiti be svaiginan lų pragaištingumų ir tapo
Iš
jų draugijų tyčiotis, kaipo iš čių gėrimų, būti tik šiaipjau blaivininkais, metusius svai
{ nebereikalingo padaro, kaip blaiviu žmogumi, bet į blai galus organizuoti jų pačių ap
draugijų nesidėti. saugojimui ir spartesniai ko
kad, sakysim, tyčiojamasi iš vininkų
šiaudinės skrybėlės
žiemos Daug kas taip yra tvirtinęs, vai su girtuoklybės pragaiš
metu, ar kam per vasaros tačiau gyvenime sunku rasti tingumu.
karščius kailinius apsivilkus. žmogus, kuris nepriklausy Šalyn, tat, svaigalai! Stoki
Net kai kurių parapijų dva damas į blaivininkų draugijų, te, broliai — seserys lietuviai,
sios vadai tai nuomonei pa niekuomet negertų svaiginan į blaivininkų eiles! Atnaujin
sidavė, nes nustojo savo jau čių gėrimų. Pažįstu ne vienų, kite parapijose blaivininkų
nimų saugoję nuo girtuoklia kurie keletu metų niekad ne draugijas. Būkite organizuo
vimo: prieš Pirmos Komunijos ragaudavo svaigalų ir į blai tais blaivininkais. Lankykite
bei Sutvirtinimo Sakramento vininkų draugijų priklausė, mėnesinius blaivininkų drau
suteikimų jau nebeaiškina a- vėliau nuo draugijos atsitrau gijos susirinkimus. Įneškite
pie girtuokliavimo liūdnas kė ir, dar kiek vėliau, ėmė naujos, gyvos veiklumo dva
pasekmes ir jaunuoliu nebe- gerti ir pasigerti. Girkšnojan- sios i blaivininkų organizaci
Tarp 7-8 Valandos
prisaikdina negerti svaigalų, tieji, nepriklausantį į blaivi jas.
Tautos apšviestūnija! Ves
lyg mūsų laikų jaunimas tu ninkų draugijų, prie kiekvie
nos
progos
kalbina
su
jais
sy

kite tautų į kovų su jos di
rėtų mažiau pagundų, arba
f'
kiu
išsigerti,
tačiau
jiems
ži

Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
džiausiu priešu — girtuoklia
lyg jiems mažiau būtų reika
• •• • ’.r.* I
nomo
blaivininko
nevilioja
iš

radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražų Lie
vimu, kurkite
blaivininkų
linga religijos pagelba ais
I
gerti,
tik
bando
pajuokti
blai

draugijas, didinkite blaiviųjų
troms nugalėti. Yra klebonų,
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:
*<
vininkus.
Tat,
priklausymas
į
skaitlių, naikinkite girtąjį biz
kurie savo parapijose blaivi
ninku draugijas užleido, o blaivininkų draugijų yra di nį, saugokite jaunimų nuo
1) Muzika
delė
nauda
patiems
priklau

pradėjimo
gerti. Sakyklos,
visgi jos, — kad ir silpniau
2) Duetai
santiems,
nes
pagelbi
ųaudiulaikraščiai, estrados dažniau,
sios, — prisideda girtuoklia
3) Kvartetas
smarkiau ir drąsiau .te praby
vimui priešingos nuomonėm gų nusistatymų išlaikyti.
Be to, juk neužtenka tik la prieš girtuokliavimų!
palaikymui. Kaikuriose baž4) Vilniaus Seimas - kalba L. šimutis
nyčiose per ištisus metus nei I paeitum svaigalų negerti, reiBlaivieji! Spieskimės į iš
5) Komp. A. Pocius
vieno pamokslo apie blaivybę kia dar ir kitus į blaivybę pa tvermingų blaivinimo darbų.
6) “Prof.” Kampininkę Minutėle '■
nepasakoma, nors toji dorybė traukti. Kas gerų darbų ne
Kun. Jonas J. Jakaitis,
yra dalis Katalikų Bažnyčios daro, koks gi gali būt kata Blaiv. Susiv. dvasios vadas.
7) Kitokie Įvairumai
likas!
Paskyri,
neorganizuoti
mokslo, gi girtuoklvbė — vie
Šiuos Radio Koncertus Ruošia:
na iš didžiųjų, labiausiai pas blaivūs žmonės (jei toki ir 18 BLAIVININKŲ SUSI
yra),
patys
yra
silpni
blaivi

klidusių nuodėmių, kuri veda
RINKIMO.
ninkai,
tai
kagi
jie
gali
blai

į daugelį kitų prasikaltimų.
Brighton Park. — Lapkri
Svaigalai pamažėli įvedama į vybę apaštalauti tarp kitų?
Sumanūs
blaivininkai
privalo
parapijų parengimus •— išva
čio 14 d. mokyklos kamba
IR
žiavimus, vakarėlius, kame spiestis į blaivininkų draugi ry įvyko susirinkimas Blaiv.
svaigaliniai gėrimai (Irusiai jas, kad spėkas sujungus dau 1 kuopos. Neatsilankius kuo
geriami, kad būtų daugiau giau nuveikti.
pos pirm., susirinkimų atida
pelno (!) ir kad įtikti dva
Kame yra blaivininkų drau rė Pr. Vaičekauskas malda.
sios vadui, kuris tų parengi gijų, pats blaivininkų vardas,
Perskaitytas nutarimai iš
mų globoja... Taip, tokie pa pats tik blaivininkų draugi praeito susirinkimo,
karie
rengimai, kurie turėtų pra jos viešas pasirodymas yra buvo priimti.
vesti kelių doriems, krikščio iškalbingu pamokslu, ir juo
Tol i aus Pr. Vaičekauskas >
niškiems pasilinksminimams, didesnis blaivininkų būrys, aiškino, kad stengsis įvykinti i
tvirkina visuomenę ir gadina juo pasekiningesnis pamoks užprašant Grabnyčių šventėje
jaunimų, kuris parapijų pa las. Ir priežodis sako: “Kal tam tikras pritaikintas pa
rengimuose dažnai
gauna ba pažadina — pavyzdžiai maldas; sušaukti gavėnios lai

' IETUVIŲ BLAIVYBES DIRVA.

PENIUOJAME AUTOMOBILIUS
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Lietuviu Valanda
WHFC Radio Stoties

£

Kiekvieną

Pirmadienio
Vakarą

The Peoples Fumiture Co.

Dienraštis “Draugas”

I
i
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Pirmadienis, Gruod. 8, 1930
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Ant galo prakalbėjo vieti-!žmonių atidavė paskutinį pamažiau, mat pabijojo lietaus.
Nors įžanga buvo maža, ir nis gerb. klebonas P. Zabiela, tarnavimų. Taipgi ir šįmet,
mūsų šaunius sųjungiętės su- Jo aiški kalba smigte smigo metinėse pamaldose, daugelis
Komitetą,, K. Sriubienė, i315'airiBkaaius vaiiin0- kavute> į klausytojų širdis. Būdamas meldėsi už jo sielų. Tas rodo,
So. 50 Avė., O. Laugaudienė, bl5'»aia’ na,“i,,iu 8u"uku *r iš prigimties jumoristu, taipgi kud mandagus žmogus ir
1410 S. 50 Court, P. Taurozu, alui!lu, bet
Peln0 llk° «™ZI daug juok i išša įkė. Sako, ar įniręs yra žmonių atmenamas.
Visu kuo rūpinosi tėvelis
1434 So. 50 avė.
?aujal«. Taip visi smagiai šo- rasite kvailesni žmogų, kuris
Radio Stotis
• A J J.
4) Ligonių komitetas: K. k°>
W Pusel P° dėl mergos išsižidet-j tėvų tė Kazys Mažeika.
X Lapkričio 30 d. Labda
Mūsų kleb. gerai sekasi.
Žilvitis, 1310 S. 49 Court, Ą..vienuolikos, kol sulaukėme ad- vynės bet Jogaila tai padarė,
rių 3 kuopa laikė mėnesinį su
kaip tik lenkai parodė jum
Nors dabartiniam klebonui
sirinkimų, kuris stebino tuo, Janušauskas, 1301 S. 50 Ct. vent0 Pr‘džioaJiithygų. Tas ir atnešė Lietu tenka pas mus klebonauti la
kad buvo labai skaitlingas, A. JaukSianė, 1820 S. 40 Ct. I Vi P«4»ekii»» š‘° vakarebai blogais laikais, bet, nežiū
5) Kuro komitetas: klebo- lio didelė
didcla Padaka P>'kda«»0 vai nelaimę.
senai toks yra buvęs.
Metiniai tuu,:ą dienraščiai rint to, visgi puikiai sekasi.
Prisirašė 3 nauji nariai, ku- nus kun. H. Vaičiūnas, 1515 P*nu< P- Mosteikienei,. O. Vai
Per pamaldas daugybė žmo
rie da niekuomet nėra pri- So- 30 Avė., A. Petkus, 1436 1’aUfc‘ ^nei’ ’ Absiunienei, . ii,bai plačiai aprašė lietuvių
up'.aik&čiojimų.
'Aponaitienei ir U. Karpienei
nių lanko bažnyčių. Sekma
klausę.
,Bo. 30 Avė.
Gal
pirmutinis
mėsų
koloni
Bravo, sųjungiętės! VauPau b tu pirmutinis musų
dieniais per abejus Mišias bū
Išrinkta
KoViso
Išrinkta komisija,
komisija, arba
arba KoViso Vargšų
Vargšų Globos
Globos Komi-1
Komi .Bravo’. «4jungiętes
paminėjimas,
litetas, Vargšam, ir betar- tetan įeina 14 asmenų. Toliau W«
.«““»» vakarei,ų! ,piI buvo toks paminę
na pilna bažnyčia žmonių. Vi
miteta
kieboniiams gelbėti.
Kom. pasididins, kai daugiau! KuoPos P1™'
Mosteikiej to apvmkse,ujimo k
si domiai klauso jo gražių pa
biams
Škaitvtas laiškas sii kvieti- žmonių stos į pagelbų vargšų nS ir rašt Josta Kurpiate, ĮW_ įvyko vakar,.:,,-:. .
mokslų.
Skaitytas laiškas su kvieti- žmonių
rengiasi vyktį į Centro rast.' Žmonės patenkinti skirstėsi
mu į Marijonų * K. Rėmėjų šelpimui.
Vaičiūnienės pagerbtuvių į namus,
seimų'. Laiškas vienbalsiai pri j Vargšų Globos komitetas
Garbė priklauso daugiausia
imtas ir išrinkta 3 aistovai.
.prašo visų. katrie turi kokių. xakaių, kuris bus giuod-. 14
pasidarbavusiam
vietiniam
X Gruodžio 1 d. šv. Anta- drabužių,
priduoti
adresu
Ueero III.
J. K , rast.
klebnui kun. Zabielai.
no par. mokyklos kambary į-11315 So. 50 Avė., Cicero, 111. į
Kapitonu
‘
Troškūnietis.
vyko Labdaringos Sųjungos j O katrie aukos kų iš vai- į
Specialistas iš
3 kp. komisijos susirinkimas,1 gomųjų daiktų, tepriduoda ad j

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL

Pereitų sekmadienį klebo PASKYRĖ P. KAROBLIUI
nas džiaugėsi bazaro pasiseki
PENSIJĄ
mu. Ačiavo visiems, kurie tik
Buvusiam teisingumo miuirėmė bazarų.
steriui
,-ir valstybės kontrolie
Vargšas.
riui p. V. Karobliui paskirta
pensija po 756 litus per mė
ŽMOGŽUDIS TUNELY
nesį ligi gyvos galvos. “R.”
SUVAŽINĖTAS

SANTA ROSA, Cal., gr. 5.
— Geležinkelio darbininkas J.
Ciantani peiliu pervėrė ir nu
žudė kitų darbininkų ir pat
sai įsprūdo į geležinkelio tu
melį. Tuo metu atlėkė keleivi
nis traukinis ir, jį sumalė tu
nely. Vienam jo kišeniuj ras
tas kruvinas peilis, kuriuomi
jis nudūrė darbininkų.
i * k-A f

WISS!G.

Daktaras

UTICA, N. Y.

kuriame sudaryta planai, kaip į resti 4934 W. 15 s|., Cicero, j
geriau aprūpinus bedarbe ir j BĮ.
, Vytauto 500 m. mirties su
Lietuviai
visi
Į
daubų!
Gelligų paliestus lietuvius.
kaktuvių paminėjimas.
Iškilmingos pamaldos.
Mūsų gerb. klebonas kun. bėkim neturtėlius!
Lapkričio 23 d. įvyko paLapkričio 27 d. Šv. Petre
Daktaras S. A. Dowiat,
H. Vaičiūnas
patiekė tokį
planą: Vargšų Globos Komi 4901 S. 14 St., Cicero, 111. ne- minėjimus 500 metų sukaktu-i bažnyčioj įvyko labai iškiiturtingam bedarbiui — ligo- vbj nuo 1L L. K. Vytauto mir-! niingos pamaldos už a. a. Antetų sudaro šios sekcijos:
tano Mažeikos sielų. Prie iš
1) Aprūpinimas pastoge. niui pažadėjo teikti patarna- Les.
kątąfalio atgiedota
Komitetas J. Tekorius, 1436■ vinių veltui. Daugiau tokiu i b valančių vakare prasidėjo rėdyto
pamaldos Liętuvių Šv. Jurgio! egzekvijos ir atlaikytą šv. MiSo. 50 Avė. ir E. Misius, 1436 mielaširdingų daktarų’
X “Draugo” agentas p. J. bažnyčioje. Pamaldas laikė ir šios su asista. Pamaldose daSo. 50 avė.
klebono
2) Aprupinimas maistu. Ko Mockus kuogęriausiai patar- pamokslų pasakė gerb. klebo- lyvavo du kųpigai,
initetas J. Motekaitis, 1422
S. į nauja ciceriečiams, išnešioja- nas kun. J. Židanavičius. Pa-1 pakviesti iš Marijonų Kolegi48 Court, J. Bartašius, 1513

S. 49 Court, V. Vaišvilienė,
4934 W, 15 Str., O.# Kaijenienė, 1322 S. 50 Avė.
3) Aprūpinimas drabužiais

SUDRIKO RADIO
' KONCERTAI
Iš radio stoties WCFL.,
970 K. Nedėlioję nuo 1 iki
2 vai. po pietų Vaidilos
choras, Kastas Sabonis ir
daug kitų kontestantų dai
nuos Lietuvių melodijos.
Nauji nupiginimai.

KENIJSHA, WIS.

Pasauliniame

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ W MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP L'žSISENfcJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už-

nuodljimą. kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO vat, nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. y. Nedėliomls 1Q-1
4200 IVest 26 St.

Kampas Keeler Avė.,

Tcl. Crawfonl 5573

$ 149.00
Nauja
dio už

Screen

grid ra

$69.00

I

DR. B. M. ROSS

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kę
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Geriausia ir brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
Dabar jau laikas pinigus siųsti j Lietuvę, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugę.”

JOS, F. SUDRIK, INC.
3417 S. HALSTED ST.
Telef. Boulevard 4705

♦

30 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1
po piet

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmlestyje
Room 24X4
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST.
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITGH£S

V

LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

3 vai. kortuose—nuo 3 iki
Subatomis nuo 9 iki 9

S

52 Eąst 107th Street •
Kampas Michigan Avenue
Tel. Pullman 6950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 North Dearbpra St.
Ketvertais ofisai uždaryti.
Telephone Dearborn 6057

F. W. CHERNAUCKAS
ĄPV0KATA9
160 No. Lft Šalie S|. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.
truo >:U tkl I vai. vak.
Lecal OfŲce: 1900 8. UNION ▲▼$.
Tel Roosevelt 0710
▼ai. nuo t iki 9 vai. rak.
(Usklrląnt seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 80. La 8alle St.. ąoom 1701
Tel. Randolph 0831-4333 Vai. O-l
Vakarais
0041 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0063
7-0 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pdtnjilaa

4

i

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
čekiais ir telegramomis.

”j5Ū BORŪEN-

Pinigų siuntimo skyrius atdaras kasdien nuo 8 vai.
ryto iki 8 vai. vakare.

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

WESTVILLE, ILL

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

SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
30 METŲ

RACINE, WIS.

J

DR. J. Ę. ZAREMBA.

Į DR. B. M. ROSS

linas “Draugų”. Jis nori, kad mokslas buvo pašvęstas tai jos. Šv. Mišias laikė svečias. = Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
visi atsilygintų už laikraštį dienai — apie Vytautų. Taip-.asistavo kun. M. Ųrbonavipasitarti su daktaru.
S
Jo
'gydymai
tapo išbandyti ir pripažinti išgyiki pabaigos šių metų.
j gi lietuvių choras labai gra- 'čius ir kleb. kun. Bublis. Prie
3
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
--------------------žiai giedojo bažnyčioje gįes-! katafalio gražų pamokslų pasekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
Dr. B. M- Rasa
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
jmę apie Vytautų. Bažnyčioje sakė kun. svečias. Žmonių pri 5 pakrikimus,
liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
Ibuvo labai įspūdinga, nes rū- sirinko labai daug, net truko ® sugrųžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
Žmonės turintys prastų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm
! pėsčiu gerb. klebono Zabielos, vietos bažnyčioj.
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę Ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikalDarbai.
!ji buvo išpuošta gyvomis gė- Kadangi Kazio Mažeikos
S bėkite su daktaru apie bile kokių ligų ar sHpnumų. Už geriausi
Racine darbai labai silpnai lėmis, taipgi Lietuvos ir Ame- mirusį da jaunų sūnelį Anta
gydymų jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti
eina. Nedaug yra laimingi]/ rikos vėliavomis.
nų, kuris nors buvo čia gimęs
kurie dirba visados. Daugiau7 vai. milžiniškoj vokiečiui ir augęs, bet buvo rimtas lie
35 SOUTH DEARBORN STREET
Lsia dirbama po kelias valan salėj įvyko prakalbos, kon--tuvis, visur mandagus, daug
S
Kampas Monroe St., GriDy Building, Chlcago.
čias į diena ir 3 ar 4 dienas certuK įr teatras,
Imkite -elevatorių iki penkto augšto
įkas pažino, ir jis daugelį paVALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėliok 10 a. m. iki
i savaitėj. Bedarbių daugybė, j Pirmiausią didelis choras; žinojo, tad, pareitais metais, SS
S
1 p. m. Panedėiiais, Seredohiis ir Subatomis valandos prailginamos
nuo 10 a. m. Iki 8 p. m.
: Pagerėjimo kol kas nesimato. Amsterdauio -gįedoja Ameri- nelaimingai jam mirus, minios S
^UlIIIIIIUlIIIIIIIIŲIIIIIIIIIIIilIlUIIIIIIIIIIUIIUlUIIIIUiųUmillUIIIIUIIUUlIlIUIIi
Daugiausia atleidžiama nejr Lietuvos himnus; pas■- ■ ---------------------- -------jMy.j
, vedusieji, nes miestui su to- ]<uį kalbėjo miesto majoras,
kiais lengviau yra apsidirbti.J raiegto teisdąrys, konsulas ir
Daug šeimynų reikalauja pa-'adv Coupe. Visi gyrė lietugelbos. Miesto valdžia ir viso vius už jų milžiniškų daly*
kios organizacijos visokius vavinių apvaikščiojinie. Ste
sunmnymus galvoja, kaip pa- bėtina, kad visi kalbėtojai gegelbėjus bedarbiams. Vienok |rai susįpažįnę su Lietuvos isnieko tokio nepadaro, o be-! lor'ja.
darbių, skaičius vis didėja.
l’u angliškų prakalbų, at
Šiam laike Racine suvargu vaidinta veikalas, tai dienai
sios šeimynos buvo šelpiamos, į pritaikintas, “Tėvynės Meirendos mokamos ir maistas |jė”. Vaidinimas nusisekė gaduodamas. Bet dabar sako na gerai.
jau trūksta .lėšų. Gi pagelbos
Po to lietuvių kalba kalbė
reikalaujančių nemažėja, bet jo gerb. kun. Židanavičius,
didėjo.
kuris piešė Vytauto gyveni
Biznieriai šaukia: pirkit mų. Kalbėtojas kalbėjo labai
tuojau,
pirkit kuodaugiau, jautriai, kad net daugumai atuoj visiems bus darbo ir bai lįaros riedėja, taipgi sykiu
gsis blogieji laikai. Gal būt ir daug juokų prikrėtę iš len
ir teisybės. Bet klausimas, kų j»litikos. Sakė, daugumas
Įkas pirks? Darbininkai neturi lenkų aimanuoja, kas valdys
I pinigų ne duonai nusipirkti, Lenkijų po Pilsudskio mirties.
o turtuoliai visko per daug Kalbėtojas sakė, tegul len-'
prisipirkę.
B. V.
kai nenusimena; aš jiems jau
turiu kitų valdytojų, nes per- m
nai pakrikštijau vaikutį vai- 9
du Juozapas Pilsudskį. Visi i
buvo labai patenkinti gerb. j
Moterų Sųjungos vietinės
klebono Židanavičiaus kalba> |
kuop “Krikštynos”.
kurioj jis visuose sužadino tė-'
I>apkr. 29 d. naujai sutver vynę meilę.
ta Moterų Sųjungos kuopa su Da kalbėjo amsterdamo
rengė ‘ ‘ krikštynas ’
Vardų varg. p. Velička.
gavo — 70 kuopa.
l’o prakalbų, po vadovyste,
Nors tų vakarų orus pusi- p. Valičkos Amsterdūmo lie
.taikė biuurus ir visų vakarų tuvių choras (60 balsų) atliko
lijo, bet šaunių “krikštynų” koncertų. .Jų dainos ilgai ne
pažiūrėti susirinko artipilnė išdils iš vietinių lietuvių at-'
para p. evet.; senesnių buvo minties.

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei]. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno
išegzaniinavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
gyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.
Mano Radio — Scopo — Raggi.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas
egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jūs gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ūkus 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 kokių užsisenėjusių, įsikerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit
neatėję
pas
mane.

mum....... iiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiuimg

Kalėdos Netoli!

Atąater Kent radio su
Plionografu sykiu už

kare

PILNAS egzaminas
$5.00 TIKTAI $5.00

(John

Bagdzlunas

Telephone

Borden)

Randolph

6727

2151 W. 22 St. F iki 9 vak.

WV,\ X

Draugas Pub. Co.
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

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

JOHN KUCHINSKAS
I4BTUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Arti Laavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:09 va
kare. Seredacuie ir Pėtnyėio-

mis nuo 9 iki

A

«

GRABORIAI:
Telefonas Yarda 1111

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA
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LIETUVIS

G It A11O RUS

Didelė graži koplyčia dykai

DAKTARAI:

C H I C A G O J E
IŠ ŠV. CECILIJOS DRAU pinasi IV dilio planus, kaip
GIJOS PRIEŠMETINIO
tinkamiau prisiruoi.i gražiai
pagerbti narius
kurie esą
SUSIRINKIMO.

\'

[JR. | Q RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

718 WEST 18 STREET

Telefonas Grovchlll 1281

GYDYTOJAS

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas

Ir CHIRURGAS

verti pagerbimo.
2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7532
North Side. — Gruod. 2 d.! Draugija niekuomet nepa Nuo 1 — 13 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
6 Ir 7 Iki 8 vai. vakare.
ŠV. Cecilijos dr-jos įvyko I įniršta parapijos reikalų ir
Rezidencija 1359 So.. Leavitt St.
Turiu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
J. LULEVICIUS
pricšmetinis sus-mas, kuriame kitų labdaringų darbų. Taigi Reredomls nuo 1 — 12 vai. ryto.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Graborius Ir
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v
Nedėllomla pagal sutartį.
renkamai ateinantiems ir šis susirinkimas nutarė
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Ualsamuotojas buvo
N ėdė I to j pagal ausi tarimą
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
iš kasos Marijonų
Patarnauju laido metams nauja valdyba. Val paskirti
Chicago, Illinois
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofleo Tel. Vlrglnla 0038
tuvėse visose mie
kone visa ta Seimui $5 ir Kalėdoms pa
Telefonas Boulevard 1939
sto Ir
miestelių dyba pasiliko
Rezidencijos: Vau Buren 6868
dalyse.
Moderniš pati senoji, pirm. — P. Mas- puošti altorius — gėlėms $3
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui.
Dr».
Se
A.
Brenza
Kitas susirinkimas įvyks
3103 S. Halsted kolaiitis, vice-pirm. — J. Ra
LIETUVIS GRABORIUS
6t. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Koresp.
moška, rast. — A. Rugienis, d. sausio.
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiauTel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
ala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
fin. rast. — B. Kizelevičius,
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
LIETUVIŲ GAZOLINO
CHIRURGAS
fin. rast. pagelb. — E. Rut
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
1 Iki 4 ir 6 iki b v. v.
I. J. Z O L P kauskaitė, ižd. — J. Berkelis,
4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place •
STOTIS.
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomla nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
Ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
Netoli 46th St.
Chicago, III
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ižd. globėjai — P. Juškiutė ir
Vai., nuo 1:30 Iki 9:30 vale.
vyrų,
moterų
Ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
Jonas Deringis, plačiai žino
M. Kareekienė, koresp. — V.
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso TeV Victory 6891
Rėkus. Išduota raportas iš mas lietuvių biznierius, ilgų Rez. Tel. Mldway 6512
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Dresel 9191
Kampas 46th Ir Paulina Sta
dr-jos
jubiliejinio vakaro. laikų sėkmingai vedęs hardpietų Iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevaid 6203 - 8413
Nedėllomis ir seredomis tik
Nors da raportas nebuvo ware biznį Brigliton Parke,
Nulludimo
valandoje
kreipkltėe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iškalno susitarus
gazolino stotį Oakley Avenue Ir 24-tas Street
prie manęs,
patarnausiu simpatiš pilnas, bet pasirodo, kad jis pasistatydino
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
labai gerai ir liks prie 79 St. ir Harvard avė.,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų pasisekė
CHKAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1718
Specialistai Moteriškų, Vyriškų
nemažai pelno. Komisija ža pusę bloko nuo Vincennes Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais
Laidotuvėse pa dykai.
2130 WEST 22nd STREET
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergais vakare
dėjo ateinančiam susirinkime avė. Stotis yra moderniška,
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
puiki, tokia, kad retai kur
išduoti
galutinę,
raportą.
Kampa?
81
Street
sau prie grabų 14dirbystės.
UNDERTAKING CO.
Per jubiliejini
draugijos panašių rasi. Tel. Aberdeęu
Balandos: i—s po piet. 7 g vak Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
vakarų
daryta
naujų
narių
’
3832.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE Nedėllomla ir šventadieniais 10-11
t(3 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tel. Kenwood 6107
Telef. Canal 8174
priėmimo
vajus.
Prisirašė
gaStotis
dar
nesenai
teuž710 WEST ISth STREFT
SKYRIUS: 3238 8.
Valandos:
Halsted Street, Tel.
na daug, todėl šiame susirin- baigta. Dabar p. Deringis per
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Canal 1141
PRANEŠIMAS
Victory 4088.
Nuo 6 lai 8 valandai vakare
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
azolino
duoda apart šventadienio Ir kėtvirtadJecie
kimo priimta 8 nauji nairiai, kautiems
Office: 4459 S. California Avė.
o kiti neatsilankė, bet pasi- ,' ‘ magaųyčių , Su kiekvienais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '*
Plione Boulevard 4139
Nedėliojo pagal sutartį.
žadėjo ateiti į kitų susirinki- penkiais galionais gazolino
atidarė antrą ol'lsą (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
AKIŲ GYDYTOJAI:
čiu — viršuj Delskio-ltakščio aptle! prideda 1 kvortų aliejaus ir
mų ir įstoti į draugijų.
kos) po nurn. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet.
savo dar duoda 5ikuoponus. AutoDraugija, užbaigus
Tel. I’rospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
jubiliejinius metus, ruošiasi mobilius “gryzuoja” už 99c.
>
Senas ofisas toj pač.oj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
prie
didelio
baliaus,
kuriame
į
P-nas
Deringis
buvo
sek

Tel.
Virginia
1290
Musų patarnavimas
Ilki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas Ir
• Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Proslius duodami garbės žiedai mingas bardtvare biznyje, be
nebrangus, nes neturi
ipect 1930. Nedėllomis tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
me Išlaidų užlaikymui
tiems draugijos nariams, k u-1 abejonės jis bus sėkmingas ir
tartį.
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
ekyrlų.
rie neėmė pašalpos per de-1 gazolino biznyje, ko jam širRezidencija: 6640 So. Maplewood
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue Tel. Itepublic 7868
Nauja, graži ko
dingai velijame.
OFISAI:
šilutį metų.
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
O t 1 ■ a ■
4901 — 14 St.
2924 Washington
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
Rap.
Toks vakaras įvyks po
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue
LIETUVIS AKIŲ
Tel.
Cicero
662
Tel.
Kedzie
2450-2451
Kalėdų. Valdybai jau tuo rū-‘
3307
Tel. Boulevard 9177
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
r t ’ ' AUBURN
■ ? * Tt
; AVENUE
1 -*
SPECIALISTAS

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR, R. G. GUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. A. A. ROTH

A. L DAVIGONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GD,

A. MASALSKIS

DR, S. BIEZIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

EZERSKI

V

GIESMYNĖLIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. 2. ZALATORIS

Palengvina akių (tempimą
kuris
ssti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
svaigimo, akių aptemimo, norvuotuaio, skaudamą akių karštį. AtitaiRezidencija
Įaau kreivas akis, nulmų cataractus.'4729 C\VestC'l2 PI
Nedėliomis
Susitarus
.ecystę trump* re,ryste ir toUm*iTel- Cicreo 2888

Kalėdos jau nebetoli. Linksinų ir malonių
maloniu melodijų —
kaįsiųų
ledinės giesmės jau ncbeužil-Į Prirengiu teisingai akinius visuose! Tel.
•
• •
iv
v
atsitikimuose, egzaminavimas daxogio pasigilS bažnyčiose.
mas su elektra, parodančia mažiauChorams ir kitiems giesmių 4lM> k,alda3mėgėjams reikia išanksto ap- | bP«cial® atyda atkreipiama moky-

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Hemlock 8700
Rez. Tel. Frospect 0610

DR. B. ARON

Tel. Boulevardl 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Rez. 6622 S. VVihpple
care. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
12 po pietų.
-s los

a

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

.

navimą.

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

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

aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue

vaikučiams.

sirupinti giesmynėliais, jei jų
dar neturi.
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
Šiuo primename, jog turime
Kalnoe pigesnės, kaip kitur
3343 S. HALSTED STREET
Giesmynėlį” skirta bažny
DENTIST
AI
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
čių chorams, mokykloms ir
7—9 vakare
šiaip jau giesmininkams. Jį
Tel. Boulevard 7589
Tel. Boulevard 704!
sutaisė plačiai žinomas lite
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
Tel. Yards 1829
DENTIST AS
rašė taipgi plačiai žinomas
Perkėlė savo ofisą po numeriu
1545 VVEST 47 STREET
kompozitorius J.Naujalis.
Sale Depositors State Bank skersai 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Peoples National Bank arti
Šiame “Giesmynėly” randa LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Ashland Avenue
SPECIJALISTAS
si giesmių adventinių, kalėdi
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
nių, gavėninių, velykinių, sek
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Tel. Canal 6222
pietų: 7—8:30 vakare
minių ir kitokių. Be to yra ke
Nedėllomis 10 Iki 12
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
turios litanijos.
Telef. Midwaiy 2880
756 VVest 35th St.
šis
“Giesmynėlis” gali
Kampas Halsted St.
DENTI8TAS
Valandos:
nuo 10—4; nuo C—8
maldingiems žmonėms, gaii
2201 WEST 22nd STREET
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
atstoti Kantičkas. Be te
(Kampas Leavltt St.)
‘ ‘ Giesmynėlis ’ ’ yra daug pi- Į
•
a
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
nuo 1 iki 9 vakare
gesnis. Kainuoja tik 60c., ofMes skelbiame, kad laike sunkaus
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Seredoj pagal sutartį
r•
lalko-bcdarbės
Kantičkos dabar
kainuoja
Tel. Yards 0994
Boulevard 7589
$1.50.
Rezidencijos Tel. Plaza 3209
Rez. Hemlock 7691
“Giesmynėlis” gaunamas
I
4930 VVEST 13 STREET
VALANDOS:
“Drauge” knygyne. UžsisaNuo 10 Iki 12 dieną

DRl C,AI?ELIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR, MAURIGE KAHN

DR, J. SHINGLMAN

1 i

Rydami adresuokit:
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, I!l.

JOHN SMETANA,!
0. D.

CICERO
(kuris praktikuoja Ciceroj apie
25 metus)
Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o
tiems kurie dirba tik dalį laiko, telks
gydymą už pusę kainos
Panedėllais ir Seredomis nuo
10-12 ir 2-4
Telef. Cicero 49

_

_

SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue
Tel. Lafayette 0727
OPTOMETRISTAS

1410 So, 49th Ct., Cicero

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

Saugokis

holdupų,

nes

Tel. Boulevard 3201

Platt Bldg.. kam p. II 8t. > aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Vai. 9:30 ryt Iki 8:80 vak. Seredomls 9:30 Iki 11 v. Nedėllomis nėr
skirtų valandų. Room >
Pfaona Canal 0611

3133

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

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Ofiso ir Res. Boulevard 5918

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel.

Cicero

DR, A. J. BERTASH

1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS

DENTISTAS

9

ga; nežinai,
kada jisai
vai. vakare
užpuls, šaltis žiemos lai
Nedėliomis pagal sutarti
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
holduperis Ir pavojingas.
Jisai paguldo J lovą Ir į
grabą.
T. A. D. vaistas grei
Tel. Cicero 2962
čiaus prašalins
šaltį ir
gripą.
Dabar yra nupigintas,
DENTI8TAS
reikalaukit savo aptleko4901 W. 14St.
Cicero, 111.
se arba
Viršuj National Tea Store
S. Halsted St., Chicago Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai
vakare. Ned. susitarus
Tel. C&iiuin t 44; a

DR. S, ASHER

1801 S. ASHLAND AVENUE

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubuni Avenue

_

DR. A. P. KAZLAUSKIS

I. A. D. dabar yra labai pavojin Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki

SKYRIUS

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. SERNER

czh

Tel. Yards 1741 ir 1742

DR. V. A. ŠIMKUS

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų tr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. VVALLACE STREET

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

«

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

»

DRAUGAS
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ir šiltus pragyvenimo butus ir brangesnė.
Tokias rinkime
vietų automobiliui.
valdybosna, tokias gerljkim
X Darbo teikimo sekcija ir branginkim, jei norime sa
tarti kas link svarbiausios fi turi antrašų:*2300 W. 23 str., vo organizacijai gero.
nansinės
veikimo - sekcijos, 938 W. 31 Place, 2238 W. 24
Jei draugija gyvuoja —
nes be tikrų išteklių ne vie str., 2136 W. 22 Place, 223.3 kuopos ar skyriaus valdybai
na sekcija negalės tinkamai W. 23 Place, 2216 W. 24 str., garbė ir kreditas. Jei skyrius
savo darbo atlikti.
2231 W. 23 Place, 5619 So. apmiręs, neveiklus ir sutartiX Rūbų sekcijai Pranciš Lincoln, 2411 South Hoyne nai nedirba — dažniausiai vai
kus Gedžius, 1811 So. Troy Avė., 2409 So. Hoyne avė., dybos tai kaltė.
St., prisiuntė visų maišų j- 2227 W. 23 Place, 2247 So. j Geriausių sėkmių A. R. D.
vairių drabužių;
Juozapas Oakley avė., 2306 S. Leavitt skyriams renkant valdybas
Vabalas, 2230 W. 24 Str., pa- str. po kuriais galima gauti skyrių.
aukojo vyriškųjį ir moteris- gerų žmonių darbininkų, tin- Į Lai ateinantieji 1931 nie
kųjį viršutinį rūbus ir tris karnų daboti biznius, namus, Jai bus mūsų kilnios draugibruslotus.
ofisus, šoferiauti, rakandus at jos didelių ir naudingų darbų
X Butų skyrius gavo antra naujinti, virti, skalbti ir kitus *metai. Lai V. Dievas visoms
šus: 2120 W. 23 Place ir 2238 namuose naudingus darbus mums padeda.
W. 24 St. po kuriais galima ' atlikinėti.
Viena iš visų,
gauti už pusę kainos gražius [

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijoje
vargšams Globos Komitetas
sudarė aštuonias sekcijas: iš
tyrimo, rūbų, valgio, sveika
tos, spaudos,
registracijos,
butų ir garbės darbuotojų.
Kiekviena sekcija turi turėti
savo valdybų ir veikia auto
nominiai su sųlyga raportavimo sumanymų bei nuveiktųjų
darbų Globos komitetui pirmadinio posėdyje. Tad šį va
karų Aušros Vartų mokyklo
je 8 vai. laukiame iš visų sek
cijų raportų ir turime susi

I sv.

.00

Nuolaidos

Dabar perkantiems naują 1931 metų mados
Standard padarymo radio

Peoples Furniture
Konvalijos Movose
štai kodėl: Peoples Krautuvės pasinaudoja dideliu išdirbėjy pasiulijimu. Pirkome didį radio skaičių, mo
kėjome cash, gavome už labai mažą kainą. Prie to
Peoples nereikalauja didelių uždarbių ant radio, nes
ne iš vien radio darome pirklybą. Šiuo žvilgsniu vi
si, kurie pirks radio šią savaitę Peoples Krautuvėse
sutaupins $56.00.

štai vienas pavyzdys.

KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ
SKYRIAUS.

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

paminėjimo pranešimų darė
J. Dimša ir P. Plančiunas.
Pirm. dėkojo visiems, kurie
ėmė dalyvumų. vaikštynėse.
Iš Lnbd. Sųjungos Seimo
pranešimų darė J. Dimša ir
J. Blankus. Pranešimas užgirtas.
Iš Federacijos 15 skyriaus
nieko nepranešta.
Iš apskričio J. Dimša irgi
nieko nepranešė, nes nebuvęs
sus-me.
Ateinantį susirinkimų nu
tarta šaukti atvirutėmis, nes
bus renkama valdyba kitiems
metams.
J. Blankus.
VYČIŲ VAKARE ŠOKĖJA.

Taigi matome, kad šis va
karas turės tokių dalykų ko
kių dar ant lietuviškos estra
dos nesame dar matę. Ne vel
tui šis vakaras vadinasi “Tūk
stautis ir Viehns Margumy
nų”.

P-lė Aleliunaitė tuoj po šio
vakaro išvažiuoja keliems
mėnesiams į Floridų kur ji
turi sutartį šokti įvairiuose
ten teatruose.

Palace teatre dabar eina
SUGRĮŽO kalinys pats nluzikalė komedija, kur daly
vauja garsus artistai. Daly
Iš Kretingos praneša, kad į vauja Tom Patricola, pagar
Bajorų kalėjimų pats sugrįžo sėję rusai — Kuzniecoff—Nipabėgęs kalinys Venckus. Pa
bėgęs suprato, kad padarė ne ’colina Trio ir yra daug kito
gerai, ir pasiryžo atlikti baus kių smagių šmotelių.
State Lake teatre rodoma
mę iš naujo.
“Sin Takes a Holiday.” Da
Plėšti bijojo, nes manė, kad lyvauja Constance Bennett.
policija vis tiek sugaus ir pa Parodoma kaip apsukri stenosislėpti negalės.
“R.” grafė ‘ ‘ apsukdavo ’ ’ gal vas
žymių biznierių ir šiaip jau
žymių vyrų.
TEATRUOSE

L. Vyčių Cbicagos ApskriCIO troškimas
padaryti Vy
Draugija Šv. Jono Evange- tauto minėjimo vakarų įspū
Šiame mėn. įvyksta! veik vi-1 listo laikė mėnesinį susirinkl- dingiausiu ir įvairiausiu iš vi
sų draugijų priešmėtiniai su- mų lapkr. 30 d., mokyklos sų rengtų vakarų matomai
, sirinkimai. Taigi ir A. R. D. kambary.
realizuojasi.
Šiame vakare
'skyriai renka sau valdybas,
Susirinkimų atidarė pirm. kurs yra rengiamas gruodžio
tų pat daro ir visa organiza- Juozas Blankus malda, nuta- 21 d., Lietuvių Auditorijoj,
cija — renka centro valdybų.' rimus perskaitė rast. J. Gri- prie gražaus vaidinimo ir mu
Skyrių darbuote.
' Sius.. Ligonių buvo: Juozas zikos, turėsime progos pama Cbicagos teatre prasidėjo
tytį pasižymėjusių lietuvaitę
Skyrių darbuotė, tvarka ir,CesIia’ kuris PU’veiko.
rodymas veikalo “Just Imagi
išnažumaa priklauso nors tie-1 Skaitytas laižkas nuo Ma šokėjų, p-lę Lucilų Aleliunaine.” Parodoma, koks' bus gy
na nuo visų narių sutarimo, riJomJ Bernaia,J Kolegijos, tę. Kaipo profesionalė toj šavenimas po 50 metų nuo da
bet ypač nuo vaidybos. Jei kviečiantis dalyvauti Seime. koj, ši jauna panelė yra šobar, tai yra koks bus gyveni
valdyba tikrai įdeda širdį į Išrinkta atstovai J. Dimša kusi daugely teatrų. Kas jų mas 1980 m. Labai įspūdingas
skyriaus veikimų, jei savo su-A- 6ri5ius’ J- Staselis, J. Je-.yra, matęs šokant negali atsigerėti jos miklumu ir graci- veikalas. Parodoma, kad tųmanumu, gabumu bei pasi- sįnškis.
syk orlaiviai lakios ore, kaip
! šventimu (visų įdėjimų drau Iš Vytauto sukakt. 500 m. ja. Ji yra pilna artistė keliose šokių formose ir dėlto šį dabar automobiliai laksto ga
gijų darbuotojus dirba vien
vakarų ji išpildys baletų ir tvėse. Įspūdingiausias daiktas
iš pasiaukojimo, o ne už algų)
yra tai lėkimas į Marsų.
taip pat akrobatiškų šmotų.
įvykina naudingus
darbus
naudai orgajiizacijos, tuomet
ir skyrius gerai gyvuoja, au
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
ga ir neša naudų’ ir garbę vi Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių
sai draugijai. Bet valdyba
toksinių ir sldaPhone Republlc 4949
ofrnlų daiktų, vėapsnudusi, šaltai žiūrinti į
lauMos mados ra
skyriaus darbuotę arba užim
lio, planų rolių,
Namų Statymo Kontraktorius
rekordų
ir t. t Statau 'Įvairiausius Darnus prieinama
ta labiau pašaliniais reikalais
Taisau laikrodžius
kaina.
Moliavojimo Kontraktorius
Ir muslkos Instru
— kaip matant palaidoja sky
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
mentus.
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
rių, apmarina veikimų ir su 2650 West 63rd St. Ghicago.
Telefonas Hemlock 8526
Išpoperiuojame
visokius
ntmua.
silpnina visų darbų.
Telefonas HEMLOCK 8 S 80
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
v•

MAROUETIEJEWELRY
& RADIO

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Wm. J. Kareiva
Deja. Teko net matyti ir to
Savininkas
kių liūdnų dalykų moterų drDel geriausios rųSles
Ir patarnavimo, Sau
jose, kad gabios valdybos su
kit
gebėjusios gražiai vadovaut
GREEN VALLEY
PRODUCTS
ir dirbti, vieton džiuginus tuoOlsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
mi narius, sukėlė pavydo,
Būdavo jam naujas namus,
4644 SO. PAULINA STREET
likosi nustumtos šalin, užėmus *
TeL Boulevard 1888
dirbam cemento darbus - fun
kitoms vietas ir nedirbus
damentus
saidvokus, taipgi
nuoširdžiai darbo arba tie
AUTOMOBILIAI muro darbūS> iš medinių pa
siog netekus pasitikėjimo bei
darom mūrinius, apmurinam
pritarimo narių — apmarino
į medinį namų po vienų plytų.
pirmiau gražiai gyvuojantį
Atrodo mūrinis, po to jau neskyrių.
Geriausios Rūšies Automobi reik pentyt. Turim namų ant
Mat, “ant savo pastatė”,
pardavimo ir mainymo.
liai.
nors ir patapo tuomi sky
JOKANTAS BROS.
Ateik pažiūrėti musų nau
riaus “graboriumi”.
4138 Archer Aveiine
Kuopų valdybų pareiga yra jausių DE SOTO ir PLY
Tel. Lafayette 7674
savo skyrius auginti, o*ne ma MOUTH Chrysler išdirbystės
Telef Republlc 6898
rint. Jei nenori veikti ir1 dirb- automobilių už labai prieina-

MES

Tai dar niekuomet negirdėta radio vertybė viso
je biznio istorijoje. „
Taipgi tokią pat nuolaidą duodame už senus se
tus ant Kombinacijos Standard išdirbysčių radios
kaip tai, Brunsvvick, Majestic, Atvvater Kent, Zenith,
R. C. A. Radiolas, Columbia.
Todėl nepraleiskite šios progos, bet tuojaus pa
sinaudokite. Nes tikrai sakome, kad dabar turite
geriausią progą įsigyti naują 1931 metų mados ge
rą radio iš atsakomingų krautuvių gaudami sau $56
nuolaidos kaipo Kalėdų dovaną nuo Peoples Krau
tuvių.
Krautuvės atviros kas vakarą iki Kalėdų.
• Lengvi išmokėjimai suteikiami visiems pagal
norą ir išglaę.

Dvi Didžiausios Lietuvių Krautuvės
Chicagoje.

4I7T-61 ARCHfR AVI. CM RKHMOND ST.

4177-83 Archer Avė.

2I3S -4O W. •»* ST. S MAM.IWOOO AVI

2536-40 W. 63 St.

Oor. Richmond Street

Cor. Maplewood Avė.

TEL. LAFAYETTE 3171

TEL. HEMLOCK 8400

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

anglis

Taipgi parduodame

geriausios rųšies

už prieina

miausių kainų. Musų patarna

vimas yra

greitas,

geras ir

................................. t-iL’-------------------------------------------------------------- -

Skaudi teisybė.

$99.00

RKO TEATRUOSE

Vytukas.

M. ZIZAS

Šis naujas Zenith radio 1931 metą mados 11 mo
delio, labai dailiame kabinete turintis visus vėliau
sius pagerinimus. Jo tikra kaina be lubų yra $155.00
Šią savaitę duodame nuolaidos................... $56.00
Tamstom kaštuoja tik ..

United Artists teatre rodo
ma “Hell’s Angcls.” Tai jau
trečia savaitė, kai rodomas
šis įspūdingas paveikslas.
McVickers teatre rodoma
“Min and ;Bill.” Labni įdo
mus paveikslas.
Roosevclt teatre rodoma
“Life of tbe Party.”
Oriental teatre rodoma “Billy tbe Kid.”

DE SOTO IR PLYMOUTH

D. GRICIUS

ti nuoširdžiai, neįeik visai į Imu kainų.
valdybų — užleisk vietų to- j Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

į valdybų.
Įvertinkim darbuotojas.

GAGE PARK MOTOR

2452 WEST 69th STREET

BAUBS
Tel. Republlc 5649

Joe Bagdonas, Savininkas

b.

kitus miestus.

-

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų

bas garantuotas.

6127 S. Maplewood

Avė.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME:

Pentą,

aliejų,

vinis, ir Įvairius Įvairiausius Hardware — geležinius daiktus — reik
menis. Musų kainos labai prieina
mos.

_______

Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, ISmalnom Ir lnšlurlnam vteokj turtų.
Padarom davernastes Ir Plrktoo
bei Pardavimo NotarlaliSkus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 468*

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Tel. Lafayette 5197

W. & L ELECTRIC CO.

RAKANDU PARDAVIMUI

ŠOU West 47 Street

8040 W. 62 St Arti Whipple Street

PARDUOSIM su dideliu nuosto
Not Ine.
liu visus puikius rakandus, 2 Wllton
Elektros kontraktorial, suvedam Švie kaurai, elektrinis radio Ir viskų mu
sas Ir Jėgų. Elektros retkmenos ir sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
flkščlerlal.
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargeL. DOMBROVVSKI & SON
nas.

PETRAS CIBULSKIS

Priverstas parduot parlorlaus se
tų, rieSuto medžio valg. kamb. ir
mlegk., 9x12 Wllton kauras, radto.
7622 So. Marshfleld, Tel. Aberdeen
33862

Mallavojlmo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

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

Telefonas Canal

7288

REAL ESTATE

Plnmbing & Heating
lietuvių

Kaipo

nausiu

lietuviams

BARGENAS

patar

kuogerlauaia.

L c. encher & co.

JOHN YERKES

|

JOHN PAKEL & CO.

vartotų karų uš labai mažų

kalnų.

Gera, pasišventusi visuome BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
nės veikėjai, dirbanti be atly
Vainoras, J.
ginimo su pasiaukojimu iri Savininkai:
Telefonas Istfayette OMO
nuoširdumu, yra ir už auksų1

Telef- Republio 5099

Mes pervežame daiktus ir į

2 flatų muro namas po 6 kamb.,
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
4426 So. Western Avė.
karštu vandeniu
šildomas, vėliausi
Telefonas Prospect 5669
Tel. Lafayette 8227
Įtaisymai, arti vienuolyno ir MarqueMALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
tte Parko. Bus parduotas už pigių
Mallavojame, Dekoruojame Ir
kaina. Nepraleiskite progos. Greit
Popieruojame
Namų Telef. telefonuokit.
5587 So. Nordlca Avė.
Chicago flapos Telef.
NAUJI GERIAUSI
Hemlock 28(7
Republio 1(18
Republlc 5551
Tai. Lafayette 86(8
Ofisas Ir Res.
AUTOMOBILIAI
CICERO
Ir 2894
4101 U. Mosart St.
72 pėdų kamp. ClceroJ, arti “L”
Ir Chicago strytk. linijos,
medinis
Plumblng A Heating Lietuvio
namas. 3 po 4 kamb. aptat Cicero
OKNERALIAI KONTRAKTORIAI
KONTRAKTORIUS
Trust & Savlngs Bank. Kreiptis Į
Real Estate Ir visokia apdrauda
oo r. o.
Mano
darbas
pilnai garantuotas
Mlss Kratky, 5200 W. 25 St. Cicero.
Notary Public
Jei manai, pirkti karų. pirmiausiai Į
Kainos prieinamos
III.
Skyrius 4429 So. FalrfUld
ateik pas mus Ir persitikrink, kad1
2422
WEST
69th
STREET
RIVERSIDE
pas mus rasite geriausios rųSles au- j
Pigiai 7 kamb. namas tuoj per
tomoklllus už žemų kalnų.
kant. 300 Riverslde Rd., Rlverslde,
Taipgi turim* Įvairių Įvairiausių

GRANAM PAIGE

,

ANTON LUBERT

7126 So. Rockwell Street

PETRAS GRIBAS

OENERALIS KONTRAKTORIUS
CHICAGO
Statau namus kaip muro taip Ir 8814 So. LEAVITT ST.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prleinamiauslos.
M. YUSZKA

kioms, kurios nori ir gali
1 šventų A. R. D. darbų sėkmin
gai dirbti.
Šiuomi ir prašome visų sky
rių A. R. D. renkant valdy
bas, gerai pagalvoti, ne vado' vautis kerštu, bet gražiais
jausmais ir teisingumu.
Rinkti asmenis tinkanbius
vadovaut, o ne tokius, kurie
per metus nieko neveikia, o
ant priešmetinio susirinkimo
atsiveda savo drauges ir ant
“styčo” lieka išbalsuotos vėl

nebrangus.

8962 Archer Avenue

Ckneraliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Rez. GrovehUl 1680

Thomas Higgins
PLUHBERI8
Turiu patyrimų per daugel) metų
Darbų atliekų greitai Ir pigiai

2818

SO. OAKLEY
Telef. Canal

AVĖ.

6(16

III.

BF,RWYN.
Labai pigiai 5 kamb. plytų bung.,
2 karų gar, arba renduoslm atsa
kančiam žmogui. 3338 So. Lombard
avė. Berwyn, Sav. J. Moroney, |(48
Janssen avė., Chicago, III. AVellington 6024.

