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PRADĖJO GINKLUOTIS RYTŲ 
EUROPOS VALSTYBES

VOKIEČIŲ PARLAMENTAS
PASILIUOSAVO LIGI VASARIO

— -H

Kuboje Karo Padėtis

ginkluojasi Mažosios
VALSTYBES

YTENNA, Austrija, gr. 13. 
— Vos spėjo .priruošiamoji 
nusiginklavimo komisija Ge- 
nevoje baigti taisyti progra
mą nusiginklavimo konferen
cijai, pareina žinių, kad stai
ga ėmė ginkluotis Čekoslova
kija, Lenkija, Bulgarija ir Ju
goslavija.

Pradėti darbai naujoj Če
koslovakijos amunicijos dirb
tuvėje mieste Bisttic. (

Lenkijoj pasiruošta pradėti 
darbus nuodingųjų dujų dirb
tuvėse.

Bulgarijoj viena italų ben
drovė ėmė gaminti karo or-J
laivius.

Jugoslavijoj jau seniau ve
mdami darbai.ginklų Ir amuni
cijos dirbtuvėse.
Rumunijoje įvedamos kariuo
menėje reformos, kad rumu
nų kariuomenė prilygtų naujo 
viniams žygiams.

Kam tai visa? klausia dau
gelis. Kas tai žino.

PASILIUOSAVO PAR
LAMENTAS

BERLYNAS, gr. 13. — Ne
žiūrint fašistų, atstovų prote
sto, Vokiętijos parlamento na- 
irių didžiuma išsprendė pasi- 
diuosuoti ligi vasario 3 d.

Tuo būdu kokiam laikui iš- 
įvengta nesutikimų su valdžia- 
ir parlamentas apsaugotas nuo 
paleidimo

FRANCIJOJ AREŠTUOTAS 
ITALAS ŠNIPAS

PARYŽIUS, gr. 13. - Pra- 
matomas Fyancijos su Italija 
nesutikimų pasigilinimas.

Hyerese, Francijoj, areštuo
tas įtariamas italas. Pas jį ra
sti Toulono, Francijoj, iš oro 
apginimo planai.

Areštuotas yra Viktoras 
Dao, fašisttts. Iš rastų pas jį 
raštų patirta, kad jis turėjęs 
susisiekimų su Roma.

Toulon yra svarbi karo lai
vų stotis.

KUBOJE KARO PADĖTIS

HAVANA, gr. 12. — Eina
nt prezidentę Macbado išspre-r 
ndimu, visoje .Kubos saloje 
paskelbta karo padėtis. Tas 
įvyko labai nerimstant stude
ntams.

Kilo gandų, kad atsistaty
dinsiąs prezidentas. Šie gan
dai užginčyti. ’ • ,

PRIEŠINASI INDIJĄ PA- 
UUOSUOTI IŠ ŽNYPLIŲ

GYDYTOJAI GRASIA
Streiku

LONDONAS, gr. 13. Bu
vusis Anglijos iždo ministeris 
Winston Churchill vienam su
sirinkime kalbėdamas nepri
tarė konfereneijai Indijos 
klausimu. Sakė, kad Indijai 
negalima pripažinti dominijos, 
stovybos. Jei tas būtų atlikta, 
tada suskiltų Britanija.

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS
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HAVANA, Kuba, gr. 12. — 
Prezidento Macbado valdžia 
pasirengusi areštuoti čia Tau
tinio Universiteto profesorius, 
kurie remia studentų vadus, 
vadovaujančius riaušėse. Pri
guli Kubos Medikalei Federa
cijai 200 vietos gydytojų iš
sprendė sukelti streiką, jei va
ldžia areštuotų profesorius.

BERNE, Šveicarija, gr. 13. 
— Šveicarijos prezidentu iš
rinktas buvusis teisingumo 
ministeris H. Haberlin.

NORI BŪT PALAIDOTAS 
KAREIVIŲ TARPE

State gatvės “biznieriai“ 
protestuoja prieš planuojamą 
pravesti požeminį geležinkelį 
tos gatvės apačia.

------«----
PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų

9.93
13.98

LAIMĖJO GALVIJŲ ŠĖRIMO KONTESTE

Andai Chicagoj įvykusioje gyvulių parodoje šėrimo 
konteste laimėjo čia atvaizduojama 14 metų mergaitė 
Sarah Tolan iš Saųgamon (Illinois) apskrities,

IKONAI SENA-
PRE-Aiį

.» ' Z1DENTĄ

IŠSTATYTOS ŠV. PRAN
CIŠKAUS KSAVERO 

"RELIKVIJOS

ROMA, gr. 11. Aną dieną 
skaitlingai susirinkus kuniga
ms, seminarijos auklėtiniams 
ir pasauliniams tikintiems į 
Jėzuitų bažnyčią (Gesu) iš
kilmingomis apeigomis išsta
tyta pagerbti Šv. Pranciškaus 
Ksavero relikvijos (dešinėji 
ranka).

Šv. Pranciškus Ksaveras, 
kurs pripažįstamas įžymiai}- 
siuoju misionierium pradėjus 
Apaštalų laikais, mirė gruod
žio 2 d., 1552 m., Sancian sa
loje, arti Kinijos pakraščių. 
Jo šventė minima gruodžio 3 
d.

Šv. Pranciškaus Ks. kūnas 
yra palaidotas Qoa, Portuga 

jlų Indijoj. 1614 m. Jėzuitų 
Draugijos viršininkui išspren-, 
dus, šventojo dešinėji ranka 
ligi alkūnės nupjauta. ir paim
ta į Romą. Gesu bažnyčioje 
pastatydintas naujas altorius, 
kuriame ranka padėta kaipo 
brangintina relikvija.

, PARYŽIUS, gr. 13. — Ma
ršalas Petain kreipės į val
džią prašydamas, kad jam mi
rus jo lavonas būtų palaido
tas tose ar kitose karo kapi- 
mėse, kur palaidota praeitam 
kare žuvę kareiviai.

Sakoma, jo noras vargiai 
bus pildomas. Karo kapinėse 
laidojimai nutraukti, einant 
atatinkamuoju įstatymu. Pa
žymėta, kad tose kapinėse tu
ri ilsėtis išimtinai tie, kurie

VEIKIA NAUJA ORGA
NIZACIJA

WASHINGTON, gr. 12. — 
Įkarta nauja organizacija ko
voti probibiciją. ‘Jos vardas 
“Prohibition Solution Coun- 
cil,“

NAUJAS DARBO SEKRE
TORIUS

13.98 yra žuvę kare (mūšiuose). 
Šveicarijos 100 frAhltų 19.39 Baigė® karas, ten laidojimai 
Vokietijos 100 markių 23.85 nutraukti. '

WASHINGTON, gr. 13. — 
Naujas Darbo departamento 
sekretorius Doak pareiškė, kad 
jis darbuosis iš Amerikos J. 

(Valstybių ištremti visus sve
timšalius triukšmadarius.

CHICAGO JE SENO VEIKĖJO LAIŠKAS PREZIDEN 
TU! SMETONAIRASTA DU NUŠAUTU

Ties. 91 gat. ir Califomia 
avė., Evergreen Parke, vakar 
ryte rasta nušautu ir ‘pames
tu R. Moreno ir James Tho- 
mas. Abudu turėjo policinius 
rekordus, vienas kaipo plėši
kas, kitas — juodrankis.

Policija spėja, kad juodu 
gal pašalino iš pasaulio jų
dviejų sėbrai. Matyt, nusižen
gė “drausmei,“' ar kas tokio.

Tuoj aus po vidunakčio kai- 
kas girdėjo toj apylinkėj šau
dymus ir automobilių traškė
jimus. y\

SUŽEISTA KETURI 

KUNIGAI

Oakton gatvėje, arti \Yau- 
kegan vieškelio, važiuojant 
kažkaip paslydo ir apvirto au
tomobilius, kuriuomi važiavo 
keturi katalikų kunigai.

Visi sužeisti. Nukentėję y- 
ra: Šv. Atanazo parapijos 
klebonas kun. P. Buckley, kun. 
E. Walsh, kun. A. Whipple 
ir kun. R. .Grahoff. Du j>asta- 
ruoju yra Pasionistu. Pavo-

.ngiausfe sužeistas kun. Bu-

PARDUOTA CHICAGO &
ALTON GELEŽINKELIS

Aukcionu parduota Chicago

WASHINGTON, gr. 12. —

Senate nenutraukiamas triuk
šmas prieš prezidentą Hoove- 
rį. Be demokratų, prieš prezi-^ Alton geležinkelis, kurs yra
dentą atsisuko dar 17 repub-J l,028 mylių ilgas. Nupirko
likonų senatorių.

Savo ražu iš Baltųjų Rūmų 
pranešta, jog prezidentas ga
lįs įrodyti savo -pareiškimo 
teisingumą. Kol-kas tas neda
roma.

Baltimore & Ohio geležinkelio 
kompanija už 73 milionus do
lerių. Iš to 23 milionus dole
rių išmoka grynais pinigais.

žmogžudis nugalabintas

PRIPAŽINO IR PATIEKĖ 
NURODYMŲ

WASHINGTON, gr. 13. — 
Senatas pravedė prezidento 
Hoover’io sumanymą išleisti 
118 milionų dolerių statybai. 
Bet prisegė nurodymų, kaip 
tie pinigai ištikrųjų turi būt 
panaudojami. Tai Apsaugos 
priemonė.

PALIUOSUOTI NUO MO
KESČIŲ DOVANAS

WASHINGTON, gr. 12. — 
Didžiosios bendrovės šiandie 
nemažai pinigų išleidžia lab
daringiems tikslams. Iždo se
kretorius Mellon iškėlė suma
nymą bendroves paliuosuoti 
nuo federalių mokesčių už tas 
sumas, kokias išleidžia labda
rybei. Sumanymas jau įteik
tas kongresui.

MIRĖ SENATORIUS 
OVERMAN

AVASHINGTON, gr. 13. — 
Mirė North Carolina valsty- 
bės senatorius L. S. Overman, 
76 m. :* ’ :

NEDOVANOTINI NUSILEIDIMAI IR 
APSILEIDIMAI

Šiame pranešime aš nenorėjau liesti asmeniškų p. Za 
niaus trūkumų ir ydų, idant neišėjus iš objektingumo rib 
pasitenkinau vien bešališku jo ir dalinai delegacijos darbu 
tės įvertinimu, vienok baigdamas ši pranešimą, skaitau rei 
kalingu priminti, nesileisdamas į smulkmenas, kad p. Zai 
nius gero atsiminimo nei T. S. sekretoriate, nei įGenevojj 
kai jisai buvo čia nuolatiniu Lietuvos delegatu 1924—26 
Jis čią labai nepopuliarus (švelniai kalbant), prie jo ne 
puliarumo čia prisidėjo dar šiemet jo labai neatsargus 
reiškimas spaudos atstovams Kaune prieš išvykstant Genfi^ 
von, kad jokio konflikto negali būti tarp Lietuvos ir Šv 
tojo Sosto deliai sulaužyrpo 25 str. Konkordato, panaikin 
“katalikų organizacijas, esančias Episkopato globoj, dėl tį 
kad Šventasis Sostas neturi jokios kariuomenės ir teturįs ti 
moralę jėgą, kas nesudarą mažiausios reikšmės“ mūsų u 
reik. ministeriui (cituoju sulig “Basler Nachrichten“ “0$ 
mania“ iš rugsėjo 26 d. š. m. (priede iškarpa).

Šis pareiškimas, pasklidęs Šveicarų, Vokiečių, Prancūzų] 
Italų, spaudoj kvalifikuojamas begėdišku, cinišku, nepridera] 
čiu mažai valstybei, kuri turėdama geriau apginkluotus vk 

! mynus neprivalėtų neigti moralės sutarčių reikšmės. Ai§5 
kad panašūs išsišokimai atsakomingojo už mūsų užsienį 
]X)litiką asmens teigiamo įspūdžio p. Zauniaus naudai T 
sferose nedaro. Juk T. S. irgi neturi kariuomenės, teturi ti] 
moralę jėgą, tad irgi neturi jokios mūsų p. ministeriui rei 
mės, ką, berods, p. Zaunius būdamas-čia delegatu (1924—19 
m.) kaikam irgi buvo pareiškęs. Tad lengva į si vaizduoti, k 
čią gali būti autoritetas tokio asmens. Už tokio susidisk 
tavimo asmens siuntimą ginti mūsų tautos ir valstybės 
kalus, krititą 'fiitsakbmybė prieš tautą ant tų, kas jį siunči 
nes neturinčiam moralio autoriteto gynėjui daug sttnl i« 
ginti bylą.

Lai bus man leista nurodyti čia dar į vieną didelę 
Zauniaus ydą: jis išdidžiai ir neprieinamai laikosi su s 
dos atstovais prie T. S. Neveizint i atsikartotiną žurnalis 
prašymą jis atsisakė suteikti jiem kolektyvų pasikalbėji 
ar duoti jiems pareiškimą Vilniaus ir Klaipėdos klausini 
pasiteisindamas neturįs laiko. Mat, jo Excelencija p. Zaunį 
yra labiau užimtas už Henderson’ą, Briand’ą, Kurcijų, kuri 
visi dabar, kaip ir kožnoj T. S. sesijoj suteikė bendrą pas 
kalbėjimą spaudos atstovams. Jei galingosios valstybės, pr 
verstos skaitytis su spaudos galybe, tai ką jau kalbėti ap 
mūsų mažutę ir visų skriaudžiamą valstybę. Tai tegaliu) 
išaiškinti nedovanotinu Zauniaus apsileidimu.

Pone Prezidente, Tamsta, buvai įspėtas apie -tai, lųa 
p. Zaunius “gynė” užpernai (1928 m.) Lietuvos reikalus k

Užpraeitą naktį Cook aps
krities kalėjime elektros kėdė
je nugalabintas žmogžudis, jį pašaukus prie T. S. Tarybos stalo, jo niekur nesurado, j 

buvo išvažiavęs į kalnus su savo žmona (angle) “ilsėtu 
palikęs Lietuvos reikalus Dievo apvaizdai. Vietoj discipUH 
rinio pabaudimo jis tapo paaukštintas pakeltas į generali 
sekretorių ir paskui į ministerį. Šiemet berods jis buvo vii 
laiką čia, bet labai retai buvo galima matyti jį T. S. plen 
me ir nei vienoj komisijoj. Mūsų vyriausybė buvo įspėta 
žinojo, ko galima laukti iš tokio samdininko, kuriam r-ū 
atstumti bile kaip ant .jo uždėta užduotis. Zauniaus skand 
pralaimėjimai įr klaidos sunkia našta gula dabar ant 
kas žinodamas jo apsileidimą ir kitas jo ydas sutiko pMėj 
tyti tą žmogų vienoj atsakomingiausaoj mūsų vyriausylĮ 
vietų...

(Galas).
•— ■" --------------------------------

Wm. Lenhardt, 22 m., iš Cle- 
velando.

Teismas jį mirtimi nubaudė 
už vienos valgyklos savininko 
nužudymą plėšimo tikslais.

Suvažinėta du berniuku
Ant St. Charles vieškelio, 

Bellwoode, troko suvažinėta 
du berniuku, G. Felker, 10 m., 
ir F. Vices, 13 m. Troku va
žiavo F. Beukeme, 53 m., 2248 
W. 22 gat., Chicago. Jis areš
tuotas.

Moran išteisintas
Waukegano teisme už val

katystę buvo teisiamas Cbica- 
gos ‘bootlegerių’ gaujos vadas 
George Moran už valkatystę. 
Prisiekę teisėjai jį išteisino.

Serga Išrinktas senatorius
Gripą susirgo išrinktas se

natorius J. H. Lewis. Jis gy
vena Ambaasador viešbuty ir 
visa savaitė serga.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Debesiuota; maža 
temperatūroje atmaina.

TARPTAUTINIO TEISMO, 
KLAUSIMAS

AREŠTUOTA DAUG 
j RIAUŠININKŲ z

AVASHINGTON, gr. 12. — L RERLA NA^’ S
i dwigshurge, Wuertemberg iArtimiausiomis dienomis sena

te bus išnaujo iškeltas tarp
tautinis teismo klausimas. 
Šiam teismui palanki valdžia, 
nori, kad Amer. J. Valstybės 
jin įstotų. Senate bus nauįe 
kova.

GALATZ, .Rumunija, gr. 11. 
— Čia trys piktadariai dienos 
laiku nušovė įžymų rumunų 
detektivą Hagedinsky, kurs 
sėkmingai darbavosi prieš ko
munistus.

į riaušes sukėlė komunistai j 
fašistais. Duesseldorfe gi - 
bedarbiai. Vienur ir kitur 
reštuota daug riaušininkų.

KANSAS CITY, Mo., 
11. — IŠ Interstate Nati n 
Įlankos plėšikai pagrobė 
000 dolerių.

Gubernatoriaus Emme: 
komisija penkių milionų dfl 
rių fondui jau surinko viriff 

____ t milionų dolerių.
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Po pasirašymo' Lietuvos Latvijos preky
bos sutarties neaiškiai korespondentų buvo 
pranešta, kad Lietuva maino savo politini 
kursų. Nors Lietuvos spauda yra griežčiausia 
cenzūruojama, tačiau “Rytas” labai atsar
giai rašydamas, gana daug pasakė. Jisai ra
šo:

“Reikšmingas yra vieno politiko posakis 
Latvijos ministerio pirmininko buvimo Kau
ne metu. Kalbėdamas politine tema, jis pasa
kė, turėdamas galvoje savo kraštų, kad poli-

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakftaa.

LAISKA8 ŠEŠIOLIKTAS
(Tąsa).

Gyvulių kolekcijomis Jo- 
liannesburgo Zoologijos dar
žas vis dėlto negali prilygti 
didžiųjų Europos sostinių tos 
rųšies įstaigoms, bet žavi jis 
lankytojų visa savo aplinku
ma: kalnų reginiais, puikiais

rnė gera ir klimatas patogus, 
visuomet šiltas, o vasara net 
karštas. Todėl alėjose ir sod
riuose prisodinti medžio: ir 
gėlės smarkiai bujoja. Daug

TURĖJO DIDELIO PA- 
' SISEK1MO

DIENOS KLAUSIMAI

medžiais ir gėlynais, savo es- 
i tikai yra realūs žmonės, nesvajotojai, jie pa- tetika ir jaukumu, 

siduoda tikrovės geležinei logikai, ir jokiomis pįetų Afrikoj sostinės 
svajonėmis ar fantazijomis nesivadovauja”.

Čia pabrėžiamas aiškus latvių nusistaty
mas neremti mūsų tautos siekių į Vilniaus 
kraštą, ,nes anot latvių, jie vaduojasi geleži
nę logika ir fantazijoms nepasiduoda. Lat
viai, matomai, skaito, kad Vilniaus atvadavi
mas, tai tik svajonė.

Dienraštis “Rytas”-toliau rašo: “Šis po
sakis buvo galima suprasti, o mums rodosi,

Keista P. Afrikos tvarka: 
ji turi dvi sostines. Parlamen

tas posėdžiauja Cape Town 
arba Kapštate nuo sausio pra 
džios iki birželio pabaigos. 
Tuomet bent dalis ministerių 
iš Pretorijos nusikelia į Kap- 
štatų. Bet visa vykdomoji 
valdžia gyvena Pretorijoj.

RŪPINASI” LIETUVOS LIKIMU.

blizgučius, reikalingus pre
kyboje su negrais. Dabar jis 
turi 90,(MX) gyv., kurių tarpe 
55,000 baltųjų.

Dar savo kūdikystėje mies- savo vai(^4- Rožių 
tas buvo gerai išplanuotas ir 
labai erdviai užbriežtas. Jo 
gatvės plačios ir tiesios. Že-

Taline Kača- 
turėjo didelio

Gastroliavęs 
nausko choras

kur mieste matosi nuolat žy-’pasisekimo. “Estonijos” tea- 
dinč-ių puikių rožių, nuo ku- Į tro salė buvo pilna publikos, 
rių Pretorija gauna antrų Kai.kurie dalykai buvo paka- 

Miestas.1 rtoti. Choro vedėjui Kačanau-
Daugelis jaukių ir puošnių skui įteiktas laujų vainikas su 
vilių tiesiog skęsta ręžėse ir lietuvių ir estų tautinės spal-
kitose gėlėse (Bus daugiau) vos juostomis. ‘R.”

Dovanos Kalėdoms
Budriko krautuvė sumažino kainas ant visų prekių prieš Kalėdas. Jūs su

gėdysite daug pinigų pirkdami dabar. Galite mokėti tiktai po i’-iu'o M?t”. 
Budrikas gvarantuoja, kad Jūs Budriko krautuvėse pirksite daug pigiai'.s kaip 
kitur su sąlyga, jeigu Jūs galite pirkti radio ar pianą kitur pigiaus ir tokios

rūšies, Jums pinigai bus grąžinami.
kad ir reikia suprasti, kad mūsų kaimynai Čia daugiausia ir visokių val

diškų įstaigų, ministerijos, 
biurai ir t. p. Ministeriui pir
mininkui ir general — guber
natoriui yra įrengtą du būtu: 
Pretorijoj ir Kapštate. Pa
našiai esti ir kitose kai ku
riose federalinėse valstybėse

Jaurėje (latviai — “Dr.”), žiūrėdami pir-
-------------- mučiausia savo valstybių interesų dėl drau-

Pasirodo, kad Pilsudskiada ne vien Vii-, gingų santykių su vienu iš savo kaimynų ne
niaus krašto, bet visos Lietuvos likimu yra
“susirūpinusi”. Vienas iš artimiausių Pil-j
sudskio adjutantų, Želigovskis, savo laiku
.Vilniuje priminė reikalų mokintis lietuvių
kalbos, žinoma, su ta “maža” sąlyga, jei lie-'
tuvių tauta išmoks lenkų kalbų. Jis taipgi
pareiškė, kad “Vidurinės Lietuvos” idėja te-’ 

e I
besanti gyva. Taigi, iš to galima spręsti, kad 
Pi^udskiadai ir šiandien dar teberūpi kokiu 
nors būdu pagrobti visas Lietuvos žemes.

' Praeito mėnesio pabaigoje Elta pranešė, 
kad žymus Lenkijos vyriausybės bloko vadas

aukos gerų turimų santykių su kitu kaimy
nu. Tad tos realios, nefantazinės nuotaikos 
šviesoje ir reikia, manome, vertinti tos poli
tinės pasirašytos sutarties pasėkas, kurių ji,
geroms aplinkybėms padedant, galėtų’ turė- kur keletas lygiateisių auto

nomiškų provincijų, kantonų 
ar štatų varžosi dėl valdiškų 
įstaigų ir įtakos. Pietų Afri
kos Unija susideda iš keturių 
provincijų. Didesnieji miestai

Žinomas liberalų, šulas, p. J. Sirvydas, ir pajūris labiau angliški, o

Gaila, kąd, mūsų broliškoji latvių tauta 
taip nebroliškai Lietuvos link yra nusista
čiusi.

savo hfiške “Dirvai” pasidžiaugė tautininkų
Vi bliu j Jundzillo ‘Kur jer VVilenski’ pareiškė ; laimėjimu S. L. A. Bet “Dirva”, matomai,- 
kad Pilsudskio ideologija, didysis buvusios

krašto vidurys ir mažesni 
miesteliai daugiau afrikaniški 
(boeriški). Tarp dviejų tauly-

Naujas rankinis phonografas, ver
tės $25.00 dabar už $12.50
Groja labai garsiai rekordus. Labai 
gera dovana.

Gražus naujas pianas didelės ver
tės, tik už...........$195.00
Gera Kalėdų dovana ant visados

H

to laimėjimo nepripažįsta. Ji sako, kad taria- 
vatetybinės sąjungos šūkis ir kitėjanti politi-' “laimėjimo” kaina — pasiverginias socia- Jbių eina senos varžytinės.' Tad 
Bė konjunktūra atvešianti artimoj ateity prie listams, • nes, anot to paties laikraščio, tarpe surasta kompromisas, kuris ir 

Įnkaus “Lietuvos klausimo išsprendimo”. socialistu ir komunistų tautiniu žvilgsniu Lietuvai gali būti, dabai įdo- 
“kai|> tąrp mus. Parlamentas paliktai Ja-Reikia atkreipti dėmesį į valstybės-decentra

Ųiząciją, atsižvelgiant j" sričių istorinį,
Įgrdfinį ir kultūrinį skirtumą. Pirmoj vietoj 
dabar-turįs būti pastatytas Vilniaus .krašto 
savivaldos klausimas iki autonomijos imtinai.

Panašūs pareiškimai aiškiai pasako, ko 
Biejtia Pilsudskiada. Tos kalbos apie Vilniaus 
krašto autonomiją ir apie “Lietuvos klausi
mo-išsprendimą”, mūsų tautą turėtų vesti 
prie vienybės, prie išugdimo joje didesnio at- 
sparrumo, nes matoma, kad “baltasis erelis” 
vis* dar tebegalanda nagus vis?? Lietuvos pa
grobimui.

Kiekvienas didesnis Lietuvos politikų nu- 
Bilaidimas Lenkijai, kiekviena klaida užsie
niu politikoje lenkus džiugina, o Pilsudskia- 
dai leidžia vis drąsiau kalbėti apie Lietuvos
reikalus.

■ Laikas jau būtų ir tautininkams pamaty
to kur eina Lietuvai pavojai, jei ištikro 

ietuva jiems rupi, ir kuogreičiausla grąžinti 
idtius tvarką j .normales ir teisėtas vėžias, 

būdu stiprinant tautoje taip reikalingą

socialistų 
imant, tėra tik'-toks skirtumas palikta*;

biau angliškam Kąpštatui,
- '----------- o vykdomoji valdžia atiduota

Tas pats liberalų laikraštis toliau rašo: 'afrikaniškai Pretorijai, par ,o- 
Meška su tokiu — abudu tokiu” — sakoje krašto gilumoje, arti 40

^"loruų, tri-li-li ir tra-lią-lia”.

mūsų išmintinga patarlė. Socialistai jau a- 
nais metais mėgino Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje užgrobti arba sugriauti. Na, tas 
jiems nepasisekė, tik atitraukė apie 4,(XX) na
rių. Komunistai irgi to paties tikslo siekė— 
užgrobti arba sugriauti. Tik gaila, kad mūsų 
broliai tautiečiai, užimti įtemptu Amerikos4

j gyvenimu, greitai užmiršta vaikarykščią...” 
• iš to išeina, kad tautininkai dar kartą turės

daryti “clean up” savo susivienijime.

N
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ienybę.

Praeitą mėnesį mirė kun. Juozas Gra
jauskas, Seirijų par. klebonas, mylimas dzū
kų krašto vadas. Tai buvo pavyzdingas ku
nigas, gabus administratorius, nuoširdus 
visuomenės veikėjas ir didelis katalikiškos 
spaudos prietelis ir jos platintojas. Ne tik 
Keirija, bet visa Dzūkija liūdi, netekusi savo 
mylimo vado.

valandų ekspresu nuo Kapš- 
tato. Pretorija įsteigta 1855 
m, ir pavadinta garbei gene
rolo Andrio’ Pretorius, Kru
vinosios upės kovų didvyrio 
kuriam priklausė tos apylin
kės žemė. 1860 m. ji paskelb
ta susikūrusios Tran-7 ’Jio 
respublikos sostine
Pretorija — Rožių miestas. 
Virtusi Pietų Afrikos arba

Transvaalio respįlįjjkos sos
tine, Pretorija pradėjo spar
čiau augti. Iš tolimų kraštų 
medžiotojai gabendavo čion 
dramblio kaulą, strausų plunk 
snas ir žvėrių kailius ir pirk
davo čia ginklus, amuniciją 
ir visokius papuošalus bei

No.

Naujas Elgin laikrodėlis didelės
zertės už .. ........... $1 4*00 Naujas gražus Radio 9 tūbų vertės
n - . , a rr - $175.C0dabar už <95.00 suGražus moteriškas laikrodėlis uz viskuo.
< 1 A OO ir Aukščiu.w Radio ir viktrola konbinaciįa gra

žus Ir garsus 9 tūbų, vertės $295.00 
m- $139.00

Atvažiuokite patys krautuvėn išsirinkite ir nereikės kitam mokėti uždarbio. 
Apsisaugokite tokių, kurie eina po stubas ir daug jums prižada o po tam kaip 
jūs pasirašote, reikia už viską dvigubai užmokėti.

KRAUTUVE ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 South Haisted Street Telefonas Boulevard 4705

KALĖDŲ LAIMĖ,
"Vieno veiksnio šių laikų vaizdelis.

................... P. Jozef Staub.--------------

Sulietuvino; A. MASIONIS.

(Tąsa).
SU SENELIS. Ar tu girdi, mano sūnau?

ki žodžiai ir iš tokios burnos šiais laikas, 
kada manoma, kad religija esanti reika
linga tik vargšams ir kvailiams!»

DR. MILVYDIS. Kurie taip kalba— 
tie patys yra skurdžiai ir didžiausi kvai
liai.

TĖVAS. Jei visi žymus ponai taip 
manytų, kaip Tamsta, tai pasaulyj pra
nyktų daug blogo ir, jei tokie būtų visi 
turtingieji, ant žemės nebūtų daugiau nei 
vargo nei skurdo.

DR. MILVYDUS. Ką tai reiškia tas 
turtas be meilės ir be religijos? Tai lik 
pragaro žabangos. Turtingiausias žmo
gus, netekęs tikėjimo, yra didžiausias 

už lą

TĖVAS. Aš tik norėčiau žinoti ar 
daug daktarų šiandien nešiojasi sil savim 
Rožančių.

DR, MILVYDtS. Daugiau, gal būt, 
aip jūs manote. O kodėl gi ne? Argi
ečiais traukymas ir šaipymasis, pama- ' skurdžius, kur kas vargingesnis 
lūs rožančių, yra tai ženklas aukšto iš.- ‘ vargšą, kuris kad ir nieko neturi, bet pa* 

klėjimo? Argi toks darbas yra kilnus sitikį Dievu ir atsiduoda Jo Apvaizdai, 
c religijos nėra-jokio'auklėjimo ir joks nes didžiausia jo pagalba yra Dievas, 

nuogus negali būti kilnesnis už tą. kur? < I {SENELIS. Ir toki Jęeri žmonės, kaip 
Beldžiasi ir savo malda” bendrauju su jūs, p. daktare!
Aukščiausiuoju ir Jo Sv. Motina. į DU. MILVYDUS (išimdamas plnigi-

BENELIS. 0, kiek gali padaryti to- nę). Bet kati neužmirštumėm svarbiau

sio dalyko, tai imkite, štai, bent tam, 
kas jums yra reikalingiausia.

TĖVAS. Ką jūs darote, p. daktare? 
Juk jūs jau labai gausiai apdovanojote 
mūsų Stasiuką Mes juk negalime būti 
tokie begėdžiai.

DR. MILVYDIS. Tai buvo tik skaus- 
mapinigiai, su kuriaib nieko negali 'pra
dėti. č'ia gi yra...

SENELIS. Geroji Dievo Apvaizda.
DR, MILVYDIS. Galima tikėti, sene

li.
TĖPAS. Bet kaip ir kada mes galė

sime jums atsilyginti?
DR. MILVYDIS. Atsilyginti? Apie 

tai negali būti jokios kalbos. Aš gerinu 
noriu, kad man Dievas atlygintų. Jis

liukas. (Praniukas neša prikrautą pinti
nę, Petriukas — eglaitę).

DR. MILVYDUS. A, tai Praniukas su 
eglaite. Eglaitę pastatyk ten, Petriuk, 
ant stalo, o tu, Praniuk, eik šen su pin
tine. (Jis išima vieną ir kitą bonką vyno 
ir žiūri prieš šviesą, tartum tikrinda
mas). Šis turėtų būti ligonei, bet tokioje 
bėdoje viens-kits gurkšnis ir jums gerai 
paveiktų, seneli.

PRANIUKAS. Bet tai labai daug, 
p. daktare. Ar tai mamytė turi viską iš
gerti?

I)R. MILVYDUS. Ne viena. Turės ger
ti ir tėvas su seneliu.

PRANIUKAS. Ar tai jie taip pat 
serga?

geriau atlygina. O dabar galvą aukštyn į DR. MILVYDIS. Truputį. Tu tik 
ir daugiuu jau nesvyruokite pasitikėjime vienas esi sveikas vyras Izraelyje. Bet ne- 

— m. i;— i... , ^rūpink. Tėvą ir senelį aš išgydysiuDievu. Toliau bus viskas gerai.

VU. SCENA. '
; I

Prieš tąi buvusieji, Praniuką.-, Pet-. ’

dar šiandien,
PRANIUKAS. O mamytę?

DR. MILVYDIS. Per kelias dienas,

taip Dievas nori.
• STASIUKAS ir PRANIUKAS. Tūk

stantį kartų ačiū, p. daktare!
STASIUKAS. Tikrai Kūdikėlis Jė

zus tamstą pas mus atsiuntė!
I)R, MILVYDIS. Aš manau. Dabar 

parenkite ,vai kai, eglutę. (Jie džiaugia
si eglute). Na, o stiklų bus? (Tėvas at- 
jieša). Aš manau, kad šitie vaistai pagel
bės ir jums ir seneliui. (Daktaras tuo 
tarpu atkiša vieną butelį ir įpylęs paduo
da vieną stiklą t'ėvūi, kitą seneliui). O 
dabar sudauži m« stiklelius linksmų Ka
lnių šventėms. (SenKlis šluostosi ašarai

TĖVAS. Aš negaliu gerti, kol par
puolęs ant kelių rieatsiprašysiu Aukš
čiausiojo ir kol nepranešiu šios linksmos 
Kalėdų žinios savo žmonai.'

DR. MILVYDUS. Tai galėsi tamstos 
Išdaryti bet kada. Dabar sudaužkime 
stiklelius ir išgerkite gerą gurkšnį. Tas 
bus dabar jums geriausia.

(Bus daugiau) į
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Prašau Į Mano Kampelį I
-------------- Rašo prof. Kampininkas.-------------------------- '

IŠTRAUKOS IŠ PROF. 
KAMPININKO PAS
KAITŲ PER RADIO.

.ant kiaušinių dėžės Tamsta
turi padėjęs iškabų “fresli 

,, .. . . .eggs , o jie visai seni.

Medžioklės sezonui buigian- 
ties, mano kolega Pastarno
kas, sumanė išvažiuoti ir perų 
zuikių sekmadienio pietums 
.nušauti. Išvaikščiojęs visų die 
nę ir nei vieno zuikio nenu
šovęs, Pastarnokas, nenorėda
mas tuščiomis grįžti namo, 
nes tai būt buvę ir gėda, kad 
menkas .medžiotojas, sustojo 
prie vieno rodštoro, nupirko 
porų zuikių, pasikabino ant 
pečių ir didvyriškai parėjo 
namo.

Sekamų sekmadienį pasipra 
šė keletu kaimynų kiškienos 
paragauti. Valgant Pastarno
ko žmona sako.

— Ar tai ištiktųjų tu, šir
delė, tuodu kiškiu nušovei?

— O kaip-gi, dūšelė. Pama
čiau bėgant, atstačiau šautu
vą, pyf, pyf! i" kiškiai guli.

— Kaip tik į laiką patai
kei, nes iš senatvės tuodu kiš
kai jau buvę pradėję gesti, — 
pridėjo Pastarnokienę.

Pereitą šeštadienį atėjus 
moteris į vieną krautuvę sako 
savininkui:

— Tamstos, štai, šviežiai 
išmalevotos durys, šio keisų 
rėmai ir vakar aš labai sute
piau savo naują dresę. Ką 
tamsta j tai sakysi?

— Misis, — sako krautuvi
ninkas. Juk galėjote paste
bėti sainą su -parašu ■ /‘-fresb 
paint”.

— Taip, aš tai pastebėjau, 
— atsakė moteris, — bet ma
žai dėmesio kreipiau, nes ir

Važiuodami Cicero Avė. į 
rautus jus matot daug orlai
vių, kuriais, galima paskrai
dyti virš Chicagos.

Pereitą savaitę D'zianas ir 
Merė Krumpliai nutarė raido 
pasiimti. Nuvyko orlaivių sto 

įtin ir pradėjo derybas su la
iku,nu. Lakūnas paprašė vieną 
j kainą, o Krumplys siūlė pi- 
Igiau. Ilgai jiedu derėjosi, kol 
1 lakūnui nusibodo ir pagalios 
tarė.

— Orait, vežu jus už tiek. 
Ale žiūrėkit, kad lekiant oru 
neištartum? t man nei vieno 
žodžio. Jei- tik sykį kuris aik- 

itelėsit, mokėsite dvigubai.
Gerai, sutiko, lėktuvas pa

kilo. Norėdamas pagązdinti 
Krumplius, lakūnas tyčia pa
darė keletu labai staigių zig- 

izagų. Po to lakūnas pažvelgė, 
užpakalin kaip laikosi jo kelei 
viai. Žiuri, Kumplienės nėra.

—Kur tamstos žmona? — 
klausia lakūnas.

— Pirmų zigzagą darant iš
krito žemėn. Dabar bus jau 
pusvalandis laiko, — atsakė 
Krumplys.

— Kodėl, tamsta man apie 
! tai nieko nesakei.

.— Jo, bučiau pasakęs, o 
paskui dvigubai užmokėjęs.

PROTOKOLAS MARIJONŲ KOLEG. RĖMĖJŲIV SEIMO
Marijonų Kolegijos Rėmėjų sveikinimų — mandatų ir 

ketvirtasis .Seimas įvyko finansų komisija — stud. J. 
gruodžio 7 d., 1930, Aušros • Kudirka, kun. J. Mačiulionis, 
Vartų parapijoj, Cbicagoj, III. j P. Stankus, Ant. Peldžius, 

Naugžcmicjiė ir Kazlauskienė.Seimas prasidėjo iškilmin
gomis Šv. Mišiomis Aušros 
Vartų bažnyčioje, 10:30 ryto. 
Delegatai suvažiavę iš Cbica- 
gos ir apielinkės kolonijų su
sirinko svetainėn, iš kur bu
vo nulydėti .kun. L. Drauge-

Rezoliucijų ir įnešimų komi
sija: — kun. Dr. K. Matulai
tis, Ant. Žvirblis ir A. Valan
čius. Prezidiumas užima vie
tas.

Prezidiumo pirm. L. Šimu

seimų su auka $50.00. Pada
ryta trumpa pertrauka. Tuo
met delegatai dar suaukojo 
$152.36.

Po pertraukos sveikino 
kun. Al. Baltutis suteikda 
mas planą fondui sukelti ir 
auką $10.00. Kun. J. J. Ja
kaitis savo turiningoj kalboj 
sveikino dalyvius pahriežda- 
mas reikalingumų mokslo įs
taigos, ir kvietė visus kilniau tų parap. salėje ruošiama Di-1 Pirmadienį, gruodžio. 15 d. tie

kita. Konferencija bus vasa
rio 8 d., Gimimo P. Š. parap. 
salėj.

X Dėliai, ligos p. O. Aleli u- 
nienei atsisakius iš V. V. L. 
Kat. Konferencijos rengimo 
komisijos sekretorio vietos, 
išrinktas p. Žvirblis, kuris 
daug širdies deda Konferen
cijos pasisekimui.

pudingas ir įdomus, vaizduo
jantis Kražių skerdynę.

X P-nai Kalėdai, turintieji 
bučernę ir kepyklų prie 35 įrtM 
So. Union avė., šių savaitę' 
per tris dienas davė pietus 
Šv. Jurgio par. salėj tiems" 
mokyklos vaikams, kurių tė
vui yra bedarbiai. Pietūs bu
vo geri. P-nai Kalėdai vai-

X Gruod. 28 d., Aušros Variklis pavaišino, kaip svečius?'

lio į bažnyčią. Vietinis par. Jis, pareiškęs dėkingumą pre- 
vargonininkas J. Brazaitis į ^idiumo vardu, varo seimo 
sutiko maršu. Sumų laikė l<u-1 dienotvarkę pirmyn. Skaito- 
nigas Dr. K. Matulaitis, asis-jltia protokolas. Priimtas, 
tuojant kun. J. Mačiulioniui,

darban. Kun. A. Linkus svei- džiojo Vilniaus Seimo sukak- 
ki.no patiekdamas taipgi pla- tūvių paminėjimas gražia pro- 
nų sukėlimui Kolegijos Fon- grama. Kalbės keli to seimo

patys biznieriai vaikams per 
pietus duos gardžios sriubos.

■ir kl. Pr. Skrudeniui. Pamok-; Sveikinimai.

jslą, pritaikintą seimui, paša-1 Marijonų Kolegijos Rėmėjų

Rytoj prof. Kampininkas 
skaitytis paskaitų .apie savo 
kelionės prietikius ir kitus 
dalykus. Nepamirškit atsukti 
savo radio ant šteišino WH 
FC... 7 vai. vakare.

VARGŠŲ GLOBA

Chicagos Lietuviai katalikai 
visose parapijose suorganiza
vo Vargšams Globoti Komite
tus. Komitetai pasidalino į rei 
kalingas sekcijas. Išrinkti Ko
miteto Įgaliotiniai apeiti pas
kirtų parapijoj dalj, suregis
truoti visus vargšus. Kitose 
vietose kviečiami patys varg
šai atsišaukti į Vargšams Glo 
boti,Komitetus. Žodžiu, pada
ryta į trumpę, laikų didelis 
darbas.

Aušros Vartų parapija turi 
8 sekcijas, 20 įgaliotinių. Ge
raširdžių žmonių atsiranda.%
Eina registracija Ir vargšų 
bū k 1 ės pat i k rini mas.

Šv. Jurgio par. sudarytas 
stiprus komitetas. Atsišaukė 

17 vargšų. 12 šeimų sušelpta 
rūbais. Vargingiems par. vai
kučiams duodami pietūs. Pa
valgydinta 523.

Dievo Apveizdos par. varg

kė kun. Dr. J. Navickas 
Po pamaldų atstovai buvo

skaniai pavaišinti 
kuriuos pagamino 
Šiaulienė padedant Adelei 
Šiauliutei, 0. Budrikienei, T. 
Barauskaitei ir kitoms.

d<J.
Raportai.

Kr.n. Dr. J. Navickas išs
idavė raportą iš praeito pa- 
I vasario Kolegijos Fondo va- 
•jtu.s, jog vajus pavyko; Wau- 

fondan sukėlė $1,-
seimas ir Marijonų Kongre ,,

.. • KVifftTl U’Sgacija sulaukė daugybės svei-
. . t !. . . . . v ‘ ,'v , . 100.00, Worcester, Mass. $3.-pietuims kinpnų kaip gyvu žodžiu, taip!

• • t« i. - . Vl . . • . , 000.00. Boston $1.000.00.rėmėja L. ir laiškais nuo įvairių drau-

Posėdžic atidarymas.

dalyviai.
Į X Lapkričio 28 d. Antanas 
Tamošauskas, gyv. 3426 Au- 
burn avė. sutiko nelaimę. Neš 
damas ceiberį karšto vandens, 
virto ir baisiai nusiplikino. 
Nors buvo gydytojo globoj, 
bet prisėjo 'skirtis su šiuo 
pasauliu ir mirė gruodžio 11 
d. Ant rytojaus gruodžio 12 
d. Masalskio koplyčioj buvo 
koronerio tyrinėjimas.

X Pp. Gudų krautuvėj, 901

gijų, organizacijų. Ponia Rei- 
kc-nskienė sveikino nuo Šv. 
Kaz. Akademijos Rėmėjų ir 
Kazimieriečių Sesu'ių su au
ka $5.00. A. Nausėda nuo

atidarė kun. Dr. J. jLabd. Sąjungos centro. A. Va- 
Navickas,' pakviesdamas kun. lančius nuo Fed. 12 skyriaus 
L. Draugelį, Aušros Vartų Įsu auka $5.00. A. Bacevičius 
par. kleboną, atkalbėti maldą. ;nuo Fed. Chicagos Apskrities.
Įžanginę prakalbų pasakė Ko
legijos direktorius, kun. Na
vickas, kviečiant seimo daly
vius giliai svarstyti kolegijos 
reikalus, ir, galop, nutari
mus šio seimo įgyvendinti. Po 
trumpios, bet reikšmingos,

Į

kalbos pakvietė, seimo rengė
jų nuininuotus ir seimo užgir- 
tus asmenis į prezidiumų: 
pirm. L. Šimutis, “Draugo’’ 
redaktorius, vice-pirm. A. 
Nausėda ir A. Bacevičius. Raš 
t i r'inkais stiffl^P^TTCRčočinnas
ir p-lė E. Prosevieiutė. Pa- Kun. Jf.

V. Balanda nuo Metropolitan 
skalbyklos su auka $10.00. 
Kun. Dr. K. Matulaitis nuo 
Kolegijos Rėmėjų centro ir 
Aušros Vartų par. Stud.’ J. 
Krekščiunas, atvykęs iš Lie
tuvos, savo kalboj į atstovus 
pabriežė vertingumų Rėmėjų 
organizacijos. Dr. A. G. Ra
kauskas sveikindamas Mari
jonų kilnius tikslus aukojo 
$5.00. Kun. Tg. AlhavF-ms 
sveikino nuo Dievo Apveizdos 
par. ir L/'TI. ’K. Fed. Centro.

Vaičiūnas
i

well $600.00; Providencc- 
$500.00; Boston $500.00; Cam- 
bridge $500.00; Hartford, kun.
Ambota.s $500.00 ir kituose 
miestuose sudėta virš $2,300.- W. 33 st., galima gauti pirk-
00. Viso vajaus metu fondan tis “ Draugo ’ ’ kalendorių, 
sukelta virš $10,000.00. Fort “Draugo” skaitytojai ten 
d-o iždas padidėjo veik dvi gaus kalendorius dykai. Be to 
gubai. Vajaus vedėjas, kvn ten galima gauti kitokių ka- 
Navickas dėkojo visiems re-1 Jendorių. Vienas yra labai įs- 
mėjams-joms, kurie prisidėjo1 
aukomis, ir prašė darbuotis 

• Kolegijos naudai ant toliau.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Raftt. P. Fabijonams 
2350 So. Oakley Avė.

ttd. Kun, F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334. S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
,J. Dimia

3230 So. Emerald Avė.,
14. ŠHkae

10555 So. State St.

(Bus daugiau) Išgirskite Sekmadienyje gražu Radio Programą iš 
Stoties WCFL 970 k. Pradžia nuo 7 iki 8 vai. vakare.

CH!CAGOJE| 2 KARAI RAOIOS

sveikino

X Vak. Valstybių L. Kata
likų Konferencijos rengimo 
komisijos ir Tarybos posėdy,' 
pereitų ketvirtadienį, suda- 
ryta konferencijai programa,1 
nužiūrėta referentai ir visa

-iuhumuinnmhunuuuuhuuuuuuhnhUihuuhhhuuuuH'

Nupirkti iš New Yorko Finance Co. 
Visi Nauji Vėliausi 1931 modeliai 

Standard IŠdirbysčių 
PARSIDUODA ANT LENGVŲ 

IŠMOKĖJIMŲ UŽ PUSĘ KAINOS

DIDIS LIAUDIES BANKAS

šų globa suorganizuota. Darb- j 
štus Komiteto nariai renka- i 
si kas pirmadienis.

Visų Šventų par. sudarytas | 
laikinas Vargšams Globoti Į 
Komitetas. Eina vargšai re-.! 
gistruotis .į par. svetainę va- Į 
Karais. Rytoj renkama nuola- Į 
tinis komitetas.

Patartind, kad visų parapi- ' 
jų Vargšams Globoti Komitr- ! 
tai turėtų suregistravę vistu I 
savo par. vargšus su jų adre ; 
sais ir kitomis žiniomis, kart Į 
būtų užrašinėta kiekviena su
teikta pašalpai, ir kiekviena 
gauta auka.

Ateinančiame Labd. Są-gos 
Centro susirinkime > manoma 
praplėsti ir Centralinio Varg 
šams Globoti Komiteto sąsta
tas, nes pageidautina, kad bū
tų atstovaujama jame kiek
viena kolonija

Centralinis Komitetas.

Tikra Palaima
šiuo laiku dėl daugėTo šeimynų yra mūsų Kalėdinis KHu- 
bas. Visi to kliubo nariai dabar aplaiko čekius ant įvai
rių sumų. Kas fkišiol dar nėra narys mūsų Kalėdinio 
Kliubo, tam patariame kaip galima greičiausia prisira
šyti dėl savo paties labo.

Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, 
Rimkevičius, Žabelio, Mickewicz, LaurLnavičia, Metrikas, 
Adomavičia ir p-lė Laucaftė maloniai jums patarnaus.

PEMJAME AUT0MG3ILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavimre. Iš se

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

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

ROKEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Peoples .National “Bank
and ^rust Company

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

; Susivienijęs su National Republic Bancorporation X

Naujas Radio su 3 Screen grid tūbom vertės $129.00

$69.50
Naujas Radio Day Fan General Motors Padarytas 
vertės $175.00

* už *79.00
Naujas Baby Grand Midget Radio vertės $69.00

už *39.00
Naujas Radio ir Victrola kombana,cija vertės $190.00

už 39.00
Dykai Pritaisome ir Gvarantuojame

Telefonuok Boulevard 3986
Del Dykai Bandymo Jūsų Namuose 

Arba atvažiuok patsai, nereikės nei jokiem agentam 
mokėti už darbą.

Ru Radio Shop
3343 So. Halsted St. Chicago, I1L 4

MMNMMMMM
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Radio SA.
X Gruodžio 7, 8 ir 9 d. šv. 

Antano bažnyčioje buvo 40 
vai. atlaidai, per kuriuos net 
keli tūkstančiai žmonių pri
ėjo prie atgailos Sakramento.

Svečių kunigų buvo virš tri 
jų desėtkų.

Žmonių per visas dienas

Seselės Kaaimierietės labai 
gražiai buvo altorius papuo- 
šusios. | I

X 6iame sekmadienyje va
kare Šv. Antano parap. salėj 
bus gražus programas ir ka
lakutienos bank., pagerbimui 
p. M. Vaičiūnienės. Moterų 
Sąjungos Centro Raštininkės.

Visus kviečia.

«««■»« I*
svetainėj bus nepaprasta iškil
mė. Moterų Sąjungos organi
zacijos Chicagos Apskritys su 
Cieeros kuopa rengia banketų 
p. Marionai Vaičiūnienei, Mo
terų Sąjungos

TUViy WAUGANIECiy IR 
APLINKINIŲ GYVENTOJU.

Juozapas Matulenas, senas 
Centro Rasti- biznierius Waukegane, suma- 

rinkei, pagerbti, kuri jau 10 nė padaryti šį mėnesį visus

GAL Aš KLYSTU?

metų kaip sėkmingai darbuo- dalykus krautuvėje labai pi- 
jasi minėtos organizacijos cen gius-. Tai dėlto, kad Kalėdos 
tro raštinėje. j netoli, ir dėlto, kad dabar blo- v°j 1<an^*na-

Ponia M. Vaičiūnienė yra'gi laikai, nedarbas. Kainos 
Amerikoje gimus ir augus, bus numažintos labai, Ateikit

Rašo John Skelly

žmogau, nenuliusk.
Jei kolektoriai tau 

sprando lipa.
Jei darbo netekai.
Jei tavo pati naktį knar

kia ir neduoda mėgoti.
Jei blusoš vabzdžiai tave lo-

Šalto oro skausmai
muskuluose ir sąnariuose

unt
Tai baisus "reumatiilci” skau
smai! Jie padidėja ialtomit, 
drėgnomis dienomis. PieiMj Ao* 
lykas juos palengvina. Paklau
skite savo daktaro. Paklauskite ' 
savo vaistininko. Paklauskite 
savo draugy.

X Sunkiai susirgo p. M. Jį neturėjo progos eiti mok-
buvo pilna bažnyčia. Visi Kubilius. Padaryta operacija, 
naudojos Dievo malonėmis. ------------------

» . . . *

Susitaupykite PHp Ateinančioms
Kalėdoms/

įstodami į mūsų

X-mas Club
Kam reikia be reikalo važinėti gatve- 
kariais ir gaišti savo brangų laikų, kai 
jūsų apylinkėj yra vienas stiprių ir 
smagių BAIK BANKŲ

Ridge State Bank
Western Avė. ir 71 St. u Hemlock 5100

sius lietuviškose mokyklose, 
tačiau, nuo savo jaunų diene
lių visur, kur tik gyveno, dar
bavosi su lietuviais kataliky
bės ir lietuvių tautos labui.

Ponia Vaičiūnienė gerai pa
žįsta anglų kalbų; bet neblo
giau moka ir lietuvių kalbų 
bei rašybų.

Būdama motina trijų vai
kelių, p. Vaičiūnienė visgi 
randa laiko dalyvauti visuo
menės veikime.

Ji yra ne vien Moterų Są
jungos Centro raštininkė jau 
per 10 metų, bet taip pat y- 
ra. Moterų Sąjungos vietinės 

“• kuopos pirmininkė ir Susivie- 
nijimo L. R. katalikų kuopos
raštininkė. “

M. Vaičiūnienė visur gra
žiai darbuojasi — ne savų 
asmens garbės ir gerovės d«- 
iai, bet katalikų visuomenės 
abui ir mūsų tautos garbei.

Garbė Moterų Sąjungos or
ganizacijai turint tokių narę 
ir darbuotojų asmenyje M. 
Vaičiūnienės. Kaip Moterų

pasižiūrėti ir, gal, rasit kų 
nors labai naudingo sau nu
sipirkti už pigių kainą. 
Adresas: 906 Lincoln Avė.

Jei ir tavo makabilius ek- 
splioduotų.

Jei kaimyno radio naktį 
miegoti neduoda.

Jei net karpa ant nosės pra
dėtų augti,- sakau, žmogau, 
nenuliūsk,. nes proliibicija 
būs panaikinta.

Kaip saulės šviesa, Sloan’s svei
kas karštis tuoj įkaitina. Paleng
vina skausmą. 13 milijonu šei
mynų vartoja jj. Kodėl? Nuo 
asmeniško patyrimo ir gydytojo 

tarimo. Gauk ivtelūį bonką 
šiądien—35 centai.\ patarki 

Sloan’s

SLOAN'S Liniment

Kalėdų Išpardavimas
Jus niekur kitur negausite pigiau kaip pas mus.

Musų Frontinių Setų dirbtuvė pasiūlo jums didelius bar 
genus, kad Kalėdom galėtumėt, įsigyti sau naują setą, 

ar kam dovaną suteikti.
Musų dirbtuvė dabar prieš Kalėdas pardavinėja pre

kes už specialę kainą, taip kati ir su mažai pinigų ga
lėsite čia nusipirkti tinkamą dovaną sau arba kitam.

MUSŲ SPECIALUS KAINOS
3 šmotų Jacquard Valtire vertė $150, $59.00
dabar uz ........................ .................
3 šmotų Moliair ir Šilk Frieze vertė 
$295, dabar už ........................ $149.00
3 šmotų Moliair ir Mcqtiette vertės $l 75 $85.00 
dabar už................... ....................... «
Pufll-up kėdė 
Lempa ........

$5.95 
......  $3.95

Baigiasi senieji metai, turime daugelį padarytų se
tų, kuriuos turime parduoti už pigiau, negu mums kaš
tuoja jų padarymas. Turime labai didelį pasirinkimų 
gatavų setų, taipgi dirbame ant užsakymo — galit pa
tys pasirinkti kokį tik norite apmušimą.

Nepraleiskite progos nusipirkti sau ar kam kitam 
dovanų, kuria džiaugsitės ilgus metus.
Krautuvė ir Parlor Setų dirbtuvė atdara kas vakarų

ir neiėliemis iki 4 vai. po piet.

Archer Furniture
, IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ

JOE KAZIKA'iTIS—KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

■» • # 3

rims ir merginoms savo or
ganizacijos reikalus tinkamai 
vesti. M. S. yra pavyzdys cen- 
tralinėms organizacijoms.

Rūta.

Tamaąua, Pa. — Šv. Pet
ro ir Povilo liet. parapija su
silaukė naujų vargonų. Lap
kričio 16 d. vakare buvo jų 
pašventinimas, o po tam baž
nytinis koncertas. Į iškilmes 
buvo atvykę 4 svečiai kuni
gai. Dalyvavo ir-gi iš Maho- 
noj City šv. Juozapo par. 
choras. Viskas pavyko labai 
daigui. Klebonas ir parapijo- 
lifti džiaugiasi naujais var
gonais.

B. K.

Wilkes Barre, Pa. — Lapk. 
23 d. įvyko didelis Vytautu 
Didžiojo sukaktųjų paminėji

Sąjunga susilauks daugiai*->nlas- 2o00 žino
tokių darbščių, čia AiftemAije jungti

nis šešių kolonijų choras. Nie
kad Wilkes Barre nematė

gimusių ir augusių narių ir 
darbuotojų, tuokart bus leng
viau mūsų lietuvėms mote-

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

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

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

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

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

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

‘'DRAUGAS” PUB. GO,
2334 8. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

tiek lietuvių vienoj salėje. Da 
lyvavo daug kunigų, vyskupo 
atstovas, miesto majoras it 
daug kitų. Viskas pavyko 
labai gerai.

h . V. Aidas..

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 sumą kas savaitę. 
Tąsyk ateina Kalėdos ir jų pastangos apvai
nikuojamos stambiu čekiu.

Yra proga pritaikoma kiekvieno kišeniui:
$.50 savaitėj per 50 savaičių $25.00
1.00 savaitėj per 50 savaičių 50.00
2.00 savaitėj per 50 savaičių 100.00
5.00 savaitėj per 50 savaičių 250.00

10.00 savaitėj per 50 savaičių 500.00
. Nuošimčiai lyginasi- vienos savaitės mo

kesčiui ir pridedamas visiems sumokėjusiems 
nariams.

PRISIDĖK ŠIANDIE
'v

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas koki nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kit,ų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų. •

Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 
-rlškaa bakteriologiSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš uhis taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, 'įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam- šeimynos gy- 
lytojul, neatidėiiokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki

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

PO , Piet

CeMTRAL^SS^BaNKS “advokatai
ATRUSTCOMPANY

1110Wert35th Street 
ASUteBank•••* AClearingHouseBank,

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Kalėdos

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

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

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

J. P, WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki
$

&
to
to

99
S

„ 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 į Lietuvę, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugę.”

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

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

Draugas Pub. Co.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III.

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

52 East 107th Street 
Kampas Micblgan Avenue 

rel. Pullman 5950-Namų pult. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti
127 North Dearborn St. » 

Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 9997

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

16O No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAOO. ILL 

Nuo 9:19 iki i vai. vak.
uacal Office: 1933 S. UNION ATM 

Tai Rooeevelt 3713 
▼ai. nuo 3 iki 3 vai. vak. 

(Mekirlent eeredoe)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 80. La Salia St.. Room 1791 
Tai. Randolph 0331-3313 Vai. 3-1

Vakarai.
3341 30. HAL8TED STRE3TT 

Tel. Vlctory 3562 
T-B vai. vak. apart PenedOIle ir 

Pltnyčlee

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone HandoJph 6737

2151 W 22 St. f iki 9 vak.
Telephone Rooaevelt' 3090 

Naiuc: 8 iki 0 ryte Tel. Kepub. 0600
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šį sporto (basketball) skyrių veda Dugan’as.

Providence — Brighton 
Park day at K of L gailies to- 
morrow.

To morrow afternoon, at 
St. Pliillip’s Gyni, whicli is 
located at Jackson & Kedzie 
Avė., two of the leading coun- 
cils in Cliicago will introduce 
the first of a series of “Pa
rent Days”.

On “Parent Days” the fa- 
tliers and mothers of one or 
two councils will be invited to 
attend games as guests of the 
league.

Parent Days will be held 
in order to arouse the interest 
of our older folks. They do 
not understand basketball 
therefore they do not attend 
our ganies. It is up to us 
younger folks to teach it to 
them.

Tickets have already been 
distributed. to the councils 
and all members are urged to 
invite tlieir parents to attend 
the games.

Tliis “parent day” idea is 
a very wortby experement 
and its success depends enti- 
rely upon the councils. Come 
on you councils and show us 
that you value your athle- 
tics, your Sunday basketball. 
Come on Providence and Bri
ghton Park give us a success 
fui opening Parent’s Day.

Budri k • rf 
F. Žukauskais lf 
Stankus lf 
Stankus lf 
Petrulaitis c 
Talziunas c 
Jurgel rg 
Laskey rg *
J. Žukauskas lg 
Pečiulis lg

2
3
1
1
4
1
0
1
2
0

0
2
0
0
2
0
1
0
1
0

CHICAGO DIST. K OF L 
BASKETBALL LEAGUE 

STANDING.

Cicero 
North Side 
Indiana Harb'or 
West Side 
Bridgeport 
Providence 
Brighton Park 
Marąuette Park

I

W. L. Pct. 
0 1000 
0 1000

oo
3
2
2
1
1
0
0

1
1
2
2
3
3

666
666
333
333
000
000

LAŠT SUNDAY’S SCOREš

West Side 23 Marąuette 16 
Cicero 34 Providence 18 
Ind. Harbor 35 Brighton 23 
North Side 33 Bridgeport 25

PROVIDENCE — 18 
B

Frank ’as rf 0
Bekanaitis lf 0
Juozapaiitis lf • 0
Belskis c 0
Černauskas c 0
Saliner rg *0
Wilbert rg 2
Rubis lg 0
Markauskas lg 1
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INDIANA IIARBOR — 35 
B F P

Ruduskis rf 4 10

MOTINŲ IR TĖVŲ DIENA
VYČIŲ BASKETBALL• •

Rytoj po pietų, Lietuvos 
Vyčių Basketball lošime, St?
Pliillip’s Gyrnnazijoje, Jack- 

son Blvd. & Kedzie avė. bus 
pirmutinė motinų ir tėvų die
na.

Rytoj po pietų visos moti
nos ir visi tėveliai nuo Aštuo- 
noliktos ir iš Brighton Park 
kviečiami atsilankyti į Vyčių 
lošimus^ kaipo Lygos svečiai 
(guests). Tėvams ne jokios į- 
žangos nebus. Tiktai gaukite 
tikietus nuo kuopos narių.

Kitais nedėldieniais 
kviečiami motinos ir tėveliai 
iš kitų kuopų atsilankyti ir 
pamatyti, kaip lietuviai jau
nuoliai lavinasi sporte.

Dienos visados bus paskelb
tas “Drauge’,’.

Lošimai prasideda 1:30 vai. 
po pietų.

Vaupsas lf 5 10
Goodman lf 10 0
Gudlinskas c 0 0 2
Plaskett c 10 0
Poška rg ‘004
Rodgers rg 3 2 2
Kuchinskas lg 110

0
2
2

Karpas c 
Chapas rg 
Kunrad lg

NORTH SIDE — 33
B

Jolin Zalenas rf 
Joe Zalenas lf 
T. Lauraitis c 
Bajorūnas rg 
B. Kaminskas lg 
Jankauskas lg

BRIDGEPORT — 25 
B F
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N1XT SUNDAY’S GAMES.

1:30 Cicero vs Bridgeport 
2:30 West Side vs North Side 
3:30 Marąuette vs Ind. Harbor 
4:30 Providence vs Brig. Pk.

WEST SIDE -

Zalatorius rf 
Kairia lf 
Philips lf 
Žemaitis c 
Dobrovolskis rg 
Vaznonis lg

MARĄUETTE

Aleskis rf 
Balskia lf 
J. Juozaitis lf 
Stankus c 
Mikužis rg 
M. Juozaitis lg

CICERO — 34
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B F P

kiaušinių galės padėti.
Višta per vięą savo gyveni

mų gali padėti 1,250 kiauši
nių. Pirmaisiais metais pa

siniai didesni. Toliau vištų 
dėslingumas pradeda mažėti.

Reikia pasakyti, kad višta 
ne visus kiaušinius padeda,

deda daugiausia. Antrais me-į kiek jos prigimties nustatyta 
tais padeda mažiau, bet kiau- yra.

At the recent annual mee- 
ting of the American' Amateur 
Athletic association tliė mark 

, of 9 2-5 for 100 yards, made 
US by Frank Wyckoff of Califor- 

nia, was approved.

BRIGHTON — 23

Vaši 1’as rf 
Gužauskas rf 
Petreikis rf 
Poška lf
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LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMAS
NED., GRUODŽIO-DEC. 14,11930 

2:30 vai. po piety iš stoties WHFC

LIPSHTS
4916 W. X4th St.

Rengia
. (!. i..

MUSIC & 
RADIO STORE

Gcero, III.
TEIj. CICERO 1329

Mokėsi tik

Be tūbų

Nuolaida ant
Super-8 Zenith

! Radios
Elektros laik

rodis DYKAI 
kiekvienam pir 
kėjui, kaipo 
Kalėdų Dova
na.

VAŽIUOKIME 1 LIETUVĄ
Tiktai Vlenintėliu Lietuvos Jūros Keliu | 
per KLAIPĖDĄ

Greita* aailaieklmaa via Knpyihaorcn 
Piilkųi Laivai —- — Ganėtinai Gero Maisto
iranimu hr Patogumą-, — Malonus Palamavtmaa

Ijkfvų Išplaukimai 15 Xcw York:

Kalėdos Ekskursija II ffrl lg Olav ................ Dcc. 18]
Frcderlk VIII .. Gruod. 9 || Osenr II ........................ Jan. •

(nfarmaeljų Ir lalvakarttų ratKalala hra»i>klt*a pa* aavo a*eat« arta: ]

SCANDINAVIAH-AMERICAM UNE
27 WHITEHA1L JT. 248 WASHIN«TON ST. 1)0 N. LA SALK ST.
MIW YORK, H.V. BOSTON, MAS S. CHICAOO. ILL.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JURŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampa* Michigan Avenue 

Telefonas Pullmnn 5950
Real Estate, Insuranoe, Spulka, Paskola, įvairu* 

patarimai, visi raito darbai, ir tt.

Stumbris rf 
Binkus rf 
Perutis lf 
Rasbid lf 
Petrauskas c 
Budri k rg 
Mansevic rg 
Rainis lg 
Laskey lg
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PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiup I? D A OGold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažintaVJ H/ Iv A ij gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules. 
PracJėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 

haarlem ę Medai” vardo ir kitų neimk..

Kiek višta gali kiaušinių pa
dėti?

Tyrinėjimai rodo, kad, kol 
dar višta viščiuku tebėra, 
jau prigimties nustatyta, kiek

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.

TIK $112.5°
Naujas

V'ictor
RADIO

1

Modelis R 15

Visi naujausi įtaisymai.
Tokios rųsies Radio dar niekad 

nebuvo panašia ar tokia pigia 
kaina parduodama.

Lengviausi išmokėjimai. į

[ - 
r
į

«♦ i'tjiVt

WHISPER
IT *7 SANTA!

Sveikiname
Ir kviečiame jus visus šiandie prisidėti 

prie mūsų 1931 metų

KALĖDINIO KLUBO 
Kurs Dabar Organizuojamas

Šis Klubas kasmet visoje Šalyj išdalija Šimtus 
milijonų dolerių milijonams savo narių. Mes kvic- . 
eisme ir Tamstų tapti jo narių, kad sekamais 
metais būtumei vienas laimingųjų, kurie gaus 
čekius. Lengva prisijungti. Išsirink iš paduotos 
lentelės tą skyrių, kurs tau prieinamiausis, atnešk 
pirmą įmokėjimą — ir patapsi nariu.

Mažų Savaitinių įmokėjimų nepajusi, o sekantį 
gruodžio mėnesį, Kalėdų laiku, gausi savo—SU 
NUOŠIMČIAIS.

Skyrių Surašąs
Galite prisidėti prie vieno iš irų skyrių:

' '*■' Didėjantis—r-radėk su
n _ 2 centais ir didink poŽC SkyrlUS  2 centu savaitėj. Per $25.50

50 savaičių ......................
' Mažėjantis—Pradėk su

$1.00 ir mažink po 2
2t SttVrill? centu savaitėj. Per 50 25.50

* * savaičių ...........................
\' Didėjantis—Pradėk su

5 centais ir didink po
5c Skyrius--- 5 centus sarMltėj. Per 63.75

50 savaičių .......... ..
- - " . Mažėjantis—Pradėk su

$2.50 ir mažink po 5
5c Skyrius— ^^“va,tėj; p".50 63.75

Didėjantis—Pradėk su 
10 centų ir didink po

10c Skyrius  !• centų kas savaite. 127.50
J Per 50 savaičių ............. »*•••

Mažėjantis—Pradėk su 
$5.00 Ir mažink ;»o 10 ____

10c Skyrius---  c«nt9 savaitėj. Per 50 127.50
J savaičių ...........................

ęirvrffia__ Dėk po 28 centus sa- |O RAOKynUS vaitėj. Per 50 savaičių

50c Skyrius— Sa“K,‘SM

$1 Skyrius- K 50.00
$2 Skyrius- ™ K 100-00
$5 Skyrius- R? 250.00
JIO Skyrius- jf 500.00

METROPOLITAN STATE BANK
. 220lWest 22nd St.

CHICAOO, ILL. I ,
Mokume 3% palukų mūsų Kalėdinio Klubo

” Sąskaitoj.

AR TEKO JUMS KADA SAVO 
BALSĄ GIRDĖTI REKORDE?

Arba, «ame atsitikime!, savo vaiku, 
ardraugu?

ATEIKIT PAS MUS ŠIANDIEN 
MES PADARYSIM JŪSŲ REKORDĄ' 

Su Nauju SENSACINIU

Victor Radio
Rekordų Darymo

ELECTROLA

CCMII.

Savo Rekordą Galite 
Girdėti Tuojau.

JL4VJAU8I VIOTOR REKORDAI 
19 indi. Uito Kilooa TH ,

V-1404Oj IVM UO9t Vllamla *

>M8U{

i
i

v-MaaaĮSBr*]
■f

UaM« CMrtt

tataalM 6na»

V-14016' Hnaya 1 l»»T
t*. Marta II

v-Mom (Aaytiila M««laatV
Utna

Valka M«<r( 
WHi*w (rtaatraManyto—Mtai-MOMĮrI Maitoriadą—reiki

V-140»

-149»{
CMa

tuilaau Ir Vantų

Alusų krautuvėj visuomet gausite tinkamų patarnavimų. 
\ isns radio parduodam lengvais išmokėjimais.
Dykai demonstravimas jūsų namuose.

Atsilankykit į rnūsų krautuvę arba pašaukite tele
fonu, musų atstovai atvažiuos į jūsų namus ir viską 
išaiškins.

JOS. F.BIIDRIK, Ine.
3417 S. HALSTED ST.

------ Telę/onas Boulevard 4705 .... .

i



« DRAUGAS šeštadienis, Gruod. 13, 1930

C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PAR. ' 

ŽINUTES.

Šv. P. Marijos mokyklos' 
mergaičių sodalicija iškilmin
gai paminėjo Nekalto Prasi
dėjimų kaipo savo metinę' 
šventę. Visos sodalietės per iš- 
kilmingas šv. Mišias priėmė 
žv. Komunijų, o po mišių į-Į 
vyko naujų narių priėmimo 
apeigos. Gražus mergaičių 
būrys pasipuošė sodai ici jos 
ženkleliais ir visos kartu at
naujino pasišventimo aktų sa
vo Dangiškai Globėjai. Regi
nys buvo tikrai' įspūdingas.

savaitę, kuriuose skautams 
teikiama naudingų pamo

kymų ir lavinama atletikoje.
Skautų organizacijos tikslai 
yra labai gražūs, todėl tėvai, 
pratinant savo vaikelius prie 
draugijinio gyvenimo, turėtų
leisti 
ti. Ar

jiems
geriaus,

priklausy- 
kuomet jie 

su visokiaissusidraugauja 
gatvės išdykėliais ir išmoks
ta visokių nedorybių?

tokios nesųmonės nedarys ir 
atsisakys nuo tokio graborių 
“patarnavimo.’f

Jau rengiamasi prie Kalė
dų švenčių. .Šįmet Kalėdų pa
maldos mūsų gražioje bažny
čioje žada būti da iškilmin
gesnės. Choras, gerti. K. Sa
boniui vadovaujant, ruošia 
gražių Kalėdinių giesmių. Da
lyvaus taip pat stygų *orkestra 
ir dar vienas “surprizas”, a- 
pie kurį teks pranešti Vėliau.

Koresp.

biliejaus, pasiunčiant į jubi
liejaus rengimo komisijų tris 
musų draugijos įgaliotinius.

X Ryt Aušros Vartų sve
tainėje pb piet 1 vai. Aušros 
Vartų Šv. P. Marijos vyrų ir 
moterų draugijos priešmetinis 
narių susirinkimas.

X Ryt vakare Aušros Var
tų moterų ir merginų draugi
ja parapijos svetainėje turi 
parengimų savo draugystės 
naudai.

X Aušros Vartų parapijos? 
mokyklos Tėvų komitetų su
daro šie asmenys: P. Cibuls-

kis, S. Balčiūnienė ir J. Sa-Įtarieji nariai paskutiniame 
kalas — veikiančioji valdyba valdybos posėdyje prašė juos 
ir J. Alekna, D. Kunickienė, įdėliai jų asmeninių reikalų 
E. Tamanauskienė, O. Jan- pamainyti naujais nariais, ku- 
kauskienė, K. Jušas, T. Zau-irie busiančiame 21 gruodžio 
ra, P. Gadeikis, K. Valonienė Įtėvų susirinkime bus išrinkti, 
ir B. Šidlauskienė, šie du pas-1

Mokyklos bernaičiai turi 
savo Skautų draugijėlę, ku
riai priklauso aukštesnių sky
rių bernaičiai. Jai Vadovauja 
“scout master” Ed. Čepulio- 
nis, kuriam padeda keli kiti 
jaunikaičiai, sudarydami skan 
tų globos komitetų, kurio tik
slas yra remti skautų veiki
mų. Susirinkimai įvyksta kas

Nenuostabu, kad mūsų susi
pratę katalikai piktinasi, pa
stebėdami kat. laidotuvių 
skelbimus bedieviškuose laik
raščiuose. Tie laikraščiai yra 
pilni neapykantos prie Kat. 
Bažnyčios ir niekina mūsų 
šv. Tikėjimų, o dėl biznio įde
da ir kryžiaus ženklų. Žingei
di! yra žinoti, kas yra kaltas, 
ar tūlų katalikų nesusiprati
mas, tamsumas, ar kartais 
gal ir tūlų grab. biznis. Grei
čiausiai čia viena ir kita prie
žastis. Susipratęs katalikas

i Ponai Jablonskai, gyv. 820
E. 67 str., turi labai gražų 
namų, išauklėjo gražių šei
mynų: 3 sūnūs ir 2 dukterį. 
Visiems stengėsi duoti moks
lo. Visi yra baigę aukštesnes 
mokyklas. Vyriausį sūnų lei
do mokytis dainuoti prie cho
ro. Močiutė visados stengėsi 
palaikyti lietuvybę. Bet štai 
vyresnysis apsiveda su neka- 
talike ir nelietuve “ant lais- 
nių”. Dėlto močiutė pradėjo 
rūpintis, verkti, tas pakenkė 
jos sveikatai, suįro nervai ir' 
šiandie ji randas Cbicagos 
Sanatariume, 28 and Prairie 
avė.

Tai kų padaro negerbimas 
tėvų.

WEST SIDE ŽINIOS.

Del Parankumo Perkančiai Visuomenei

PEŪPLES FURNIIURE KRAUTUVĖS
BUS ATVIROS NED6LIOJE NUO-10 

VAL. RYTO IKI 2 V AL. PO PIETŲ

Tėvai su vaikais patogiausiu būdu galės atlankyti 
Peoples Krautuves ir pasiskirti sau tinkamiausias 
Kalėdų dovanas, kurių nesuskaitomos daugybės ran
dasi Peoples Krautuvėse: — kainos Peoples Krautu
vėse yra žemiausios, negu kad buvo per praeitus 15 
metų! Ant rakandų, radio, pianų, kaurų, pečių, vai
kam žaislų, ir visokių kitų namam reikmenų. Štai 
keletas pavyzdžių:

Didžiausia šių dienų radio vertybe yra šis

SBE 33

$67.50MES MOKAME CASII 
UZ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvę. per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

Gera Proga
■r 0. v • ’ ' ': i ’ , .

pradėt į mokėt į CHRISTMAS CLUB (Kalėdų Kliu- 
bų), kur dedant atliekamus centus kas savaitę ar mė
nesį gale metų susidaro graži suma, kuri yra išmo
kama su nuošimčiu. •

Tai prašome gerbiamus tautiečius atsilankyti die
nomis arba .Utarninko ar Subatos vakarais ir išsiimti 
knygutes, jei ne dėl savęs, tai nors dėl vaikučių ir pra
dėti juos pratint prie gero taupinimo budo.

Su pagarba,

Universal State Bank
• 3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

METINES SUKAKTUVES

ANASTAZIJA STAKENIENE
Su šiuo pasauliu persiskyrė gruodžio 16, 1929, o 

po gedulingų pamaldų Aušros Vartų par. bažnyčioj 
palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Kilus iš Degiunų 
sodžiaus, Naujamiesčio par., Panevėžio apskr. Buvo 
sulaukus apie 50 metų amž. Paliko liūdinčius vyrų, 
du sunu, vienų dukterį ir gimines.

Atmintinės šv. mišios su ekzekvijomis už a. a. A- 
nastazijos sielų įvyks Aušros Vartų par. bažnyčioj, 
gruodž. 16 d. Ekzekvijos prasidės 7:30 v., o šv. Mišios 
8 vai. ryte.

A. a. Anastazija buvo pavyzdinga, Dievų mylinti, 
visų kaimynų ir pažįstamu branginama moteriškė. To
dėl prie surengimo jai metinių sukaktuvių prisidėjo 
daugelis jos draugių giminių ir kaimynų. Štai jų 
vardai ir pavardės: Mary Valaitis, Walter Neffas, 
Bessie Masiliūnas, Ona Zopelienė, M. Geczas, Karolis 
Marozas, Banaitienė, Jieva Šiaulienė, Ona Dačolienė, 
V. Pūkis,. Dom. Vaičiūnas, Paulina Kavarskienė, Jo
nas Knistautas, Veronika Šipelienė, Juzė Čiapienė; 
.Visi giminės, pažįstami ir kaimynai širdingai kvie

čiami atsilankyti į minėtas pamaldas ir pasimelsti už 
a. a. Anastazijos sielų, idant per malonę Viešpaties 
Dievo šviestų jai amžinoji šviesa.

X Aušros Vartų blaivi
ninkai ateinančiame sekma
dienyje, 14 gruodžio, tuojau 
po sumos visus savo narius 
ir blaivybės rėmėjus užprašo 
į priešmetinį susirinkimų, ku
riame bus renkama ateinan
tiems metams valdyba ir nus
tatomas veikimo bei blaivy
bės platinimo pienas, taipgi 
bus rišamas klausimas parė
mimo iškilmingojo mūsų pa
rapijos 1931 m. sidabrinio ju-

11 ■■ ——

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
AGENTŪRA AMERIKOJ

Kas nori važiuoti Lietu
von ar atsitraukti giminių 
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 kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus.

Registruotas Notaras

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

Chicago, m.
Telefonas Yards 4669

Puikus 8 tūbų elektrikinis radio 
pilnai įrengtas dailiame kabine
te, dabar Peoples
Krautuvėse galite
įsigyti tik už.......
Taipgi matykite šiose krautuvėse 
pilnų rinkinį visų Standard išdir- 
bysčių radros.• Kimball, Majestic, 
Atvvater Kent, R.C.A. Radiolų, 
Zenith, Philco, Victor, Columbia 
ir kitus už prieinamesnę kainų 
kaip kitur. Mainant gausite 56/X) 
nuolaidos už savo senų setų!

*49.00

Nauji valgomojo kambario setai parsiduoda už % kai
nos. Šie 7 Šmotų puikaus padarymo ir nubaigimo rie
šuto medžio valgomo kambario setai susi- Cflfl "JC 

'dedanti iš 6 pėdų padidinančio stalo ir 6 f j
kėdžių $75.00 vertės, dabiar po ............. ■ V

Oro j Helių Barbenai
Šis grojiklis pijanas graji- 
na ir atrodo kaip naujas, 
ir yra pilnai gvarantuo- 
tas. Sykiu lempa, benčius, 
šėpelė rolėms, 25 rolės, ir 
pats pijanas,
viskas tik
uz *98.50

4 ■ ■ ■ ■ ■_
^Rflumatlzmassausgele.
" I

Neslk&nkyklte savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, I 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu | 
— raumenų sukimu: nes skau- . 
dėjimai naikina kūno gyvybę * 
Ir dainai ant patalo paguldo. I

CAPSICO COMFOUND mo- | 
stis lengvai praAallna vi rimt- 
nėta ilgas; mums Šiandie dau- 1 
gybė įmonių siunčia padėka- I 
vones pasveikę. Kaina 60c per s 
paštą B 5c Arba dvi ui 61.05.

Knyga: "ŠALTINIS 8VBI- 1 

KATOS” augalais gydytles, kai- I 
na 50 centų. |

Jusliu Kulis I
lito 80. HALSTED ST. 1 

Chicago, m. I

Matyk Seklyčiom Setų Vertybes ŠIANDIENĄ ar 
RYTOJ PEOPLES KRAUTUVĖSE!—

Puikiausi seklyčiom setai dabar parsiduoda Peoples 
Krautuvėse už mažiau kaip pusę kainos.

125.00 Aukštos rūšies mohair setai po .. $60.00 
100.00 Dailūs 3-jų šmotų Jacųuard setai po 45.00 
200.00 Vertės Prieze ir Mohair Sėtai po 98.00

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

2.M-4O W. ST. S MAM.CWOOO AVI4<77-ę> ASCHIS AVI. (M RKHMOMO ST.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.» _ •
Cor. Richmond Street Cor. Maplewood Avė.

TEL. LAFAYETTE 3171 TEL. HEML0CK 8400

Dr. B. M. Ross =
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Į DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ

E Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 
pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo Išbandyti Ir pripažinti išgy- 
31 danėlais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa- 
3 sėkmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, prlvati- 
3 nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
3 pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas = 
S sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti Ir išsigydyti pirm E
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo E 

g paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- E 
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą- Už geriausj E
gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

I DR. B. M. ROSS 1
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto E

5S VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki E 
S 1 p. m. Panedėliais, Seredotnis ir Subat-omis valandos prailginamos S

nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
šiMiiiiiiiiiiiiimmiiimimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiimmiiimmmiiiiirc

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš

O WISS!G.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENCJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už
nuodijamą 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. Nedėliomls 10-1 
4200 West 20 St. Kampas Keeler Avė.', Tel. Crawford 557S

ininiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SVARBUS PRANEŠIMAS S 

CHICAGOS LIETUVIAMS S
J. F. Radžius Ė
GRABU ISDIRBYSTEJ |

7
Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerel- ■ 

kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar Į 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- Į 
rle laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- ■ 
zacljos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- jj 
bų dėl sekamų priežasčių:

. 1. Nereikės mokėti komišinas graboriul už u 
grabą,

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- | 
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš I 
jūsų kišeniaus, Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- J 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra į z 
lengva.

Jeigu jums rtikia grabo, tai pirm šaukimo ki- j 
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j į / 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę I 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar- j 
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, | 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius Į
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje ■

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. J

Tel. Canai 6174 Tel. VIctory 4088 ■



Šeštadienis, Gruod. 13, 1930

Telefonu Tarda 1181

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rel- 

calams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S.D.LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOIUU8 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

PRANEŠIMAI.
BUDRIKO RADIO PRO 

GRAMA.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
(58 West 18 Street 
Tel et. Canal (174 
SKYRIUS: 3238 S 
Haisted Street, Tel 
Victory 4088.

Phone Bjukvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

J. LULEVICIUS
G ra bortus Ir

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

3103 S. Haisted 
St. Chicago, 111. 

fel. Victory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1650 West 46th St.

Kampas 4«th Ir Paulina Sta. 
Tel. Boulevard 6203 • 8(13

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

BUTKUS

710

UNDERT AKINO CO.
P. B. Hadley Llo. ”

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT 

Canal (1(1

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard >177r.

Šv. Kryžiaus parap. svet., 
prie 46 ir Wood gatvių.

Narės esate visos prašomos 
skaitlingai susirinkti turime 
aptarti dr-jos reikalus ir na
rių pomirtinės išmokėjimus.

Valdyba.

Teistos Grovehlll >211

Sekmadienyje, gruodžio 14 
d. iš stoties WCFL, 970 kyl. 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų bus Town of Lake. — šv. Ka- 
duodamas Budriko krautuvės Į zimiero Ak. Rėmėjų 1 skyrius
gražus lietuviškas radio pro
gramas, kuriame dalyvaus iš 
žymiausios kontestantų pajė
gos. Tat nepamirškite užsista- 
tyti savo radio, nes tikrai bus 
gražus koncertas. Laukius.

Marąuette Park. — Rytoj, 
antrų valandų po pietų p. J. 
J. Zolpų namuose, 6627 So. 
Riclnnond str. įvyksta Card 
ir Bunco Party, kurio pel
nas eis sušelpiniui neturtė
lių, kurie randasi Gini. Šv. 
P. parap. Įžanga tik 50 cen
tų. Visų meldžiame atsilanky
ti ir prisidėti prie šio kilnaus 
darbo.

Šis Bunco ir‘Card party y- 
ra po vadovybe Šv. Teresės 
draugijos.

Marąuette Pa-rk. — Drau-

l DR. A. G. RAKAUSKAS
• GYDYTOJA® Ir CHIRURGĄ® 
2433 W. MARŲUETTE ROAD
Nuo • — 12 vai. »yto. Nuo 2 vai. — 

S Ir 7 Iki I vai. vakara 
■ersdomls nuo • — 11 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutartį.

laikys savo susirinkimų sek
madieny gruodžio 14 d. šv. 
Kryžiaus mokyklos kambary, 
2 vai. po pietų. Susirinkimas 
tuoini svarbus, kad bus rin
kimas valdybos ateinantiems 
1931 metams. Visi nariai pra
šomi susirinkti. Valdyba.

PRISIRENGĖ KALĖDOMS.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Oflsaa 2403 WEST O STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Proepect 1028
Resldenclja 8859 8o. Leavitt St

Tel. Canal 8838
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

Nedėlloj pagal susitarimų

Ofise Tsl. Virginia 0034
Restdaacljos: Van Bu re n (861

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGĄ® 

(1(2 Archer Avenpe
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki ( Ir ( Iki i v. v.
Nedėllomls nuo 10 Iki 13 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.- nuo 8:30 iki 9:10 vak.

Res. Tel. Mldway 6512

Žinomas jaunimo darbuoto
jas p. R. Andreliunas, turi 
auksinių daiktų ir radio krau
tuvę, 2650 W. 63 st. Prieš Ka
lėdas p. Andreliunas labai pa
didino savo krautuvėje sta- j 
kų, kad dabar galima pas An-; 
dreliunų gauti pirkti puikiau- j 

šių Kalėdoms dovanų. Pilnas 
pasirinkimas: laikrodėlių,
bransolietų, žiedų, fontoninių 
plunksnų, ir tt. Tat, kas ma

gija Šv. Barboros turės savo noj.e nors Kalėdoms pirk- 
priešmetinį susirinkimų, grutf ti> užeįkite pas Andreliunų, 
džio 14, 1930 m., 2 vai. po 0 jįs visiems patarnaus, 
pietų parapijos svetainėje. -r-' •• . ' j— .

Visos narės yra kviečiamos
būtinai dalyvauti. Valdyba.

Town of Lake. — Dr-stė Šv. 
i Veronikos mot. ir inerg. lai
kys priešinetinį sus-mų gruo
džio Ii dy 2 vai. pietų,
i

ANTANAS T. AUSKAS

1 vai. po 
miaukęs aąėe 
gimęs Telšių 

par.,' Užupių

£

Telefonas Boulevard 1939

Dr. Se A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJA® IR CHIRURGĄ® 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 Iki 8 p. p. Panedėllals 
ir Ketvergals vakare

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

Tel. Kenvvood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 1 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tet Victory 8898 
Residencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8108 So. Haisted St 

Kampas >1 Street 
VALANDOS: 1—8 po plet. 7 9 vak 
Nedėllomls Ir šventadieniais !•-!>

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

DR, J. SHINGLMAN
4930 WEST 13 STREET

CICERO
(kuris praktikuoja Ciceroj apie 

25 metus)
Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pusę kainos 
Panedėliais ir Seredomiš nuo 

10-12 ir 2-4 
Telef. Cicero 49A, u ib.. .TJ? ,

‘i ......... u

AKIŲ GYDYTOJAI:

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

navimą. įJ.Ej
Mūšy firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

mirė gruodžio 
pietų, 1930 n«
40 motų aųaži 
apskr., Ratavo, 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Veronika, aunu Petrų 
14' sti.,' 2 dukteris Oną 11 m., 
Bronislavų 8 m., 2 dėjlės Sta
nislovą ir l’alinarą ir dėdynaa 
šaltmierlus, 3 pusbrolius An
taną, Pranciškų ir Juozapą 
šaltmierlus, pusCserę Stanisla
vą Sagorskj ir gimines Ame
rikoj. Lietuvoj seną motinėlę 
ir gimines. Prigulėjo prie Illi
nois Liet. Paš. Klubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
3428 So. Auburn Avė.

Laidotuvės . įvyks seredoj, 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų į šv, Jurgio par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines?

Visi a. a. Antano Tamošaus
ko giminės, draiųiui ir pažįs
tami nuoširdžhė" Kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį pataraavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus, Dukteres, 
Dėdės. Dėdynas, 'Pusbro
liai, Pnsesere. Ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja gralp 
A. Masalskis, Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT,

3201 Aubuni Avenue

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Tel. Boulevard 3201

A.IA.
STANISLOVAS

KAMINSKIS

mirė gruod. 11, 1930 m., 8:38 
vai. vak. 46 metų amžiaus. Ki
lo Iš Raseinių Apskričio, Ty- 
tavenų Parap., Užllkinis Kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
2 seserį Stanislavą ir Heleną 
Krasauskienės, 2 š Vegerių ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Mor
tą Arbačausklenę.

Kūnas pašarvotas 4536 Ho. 
Hacramento. laidotuvės įvyks 
panedėly, gruodžio 16. Iš na
mų 8 vai bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo P. Sv. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamald os už vS, lobio sielą. Po 

, pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gamines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

JfltMudę: •
Hceerys, švogerial ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

. .ii .Lfc. 

Ofiso Tel. Victory 3887
Of, Ir Res. TeL Hemlock 9878

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

Antras oflsaa Ir Resldenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-11 rytais: aus 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 9-8 pe 
plet U ta r n. Ir Subat. Nuo 9-9 vaJk. 
Šventadieniais pagal sutarimą. ,

Tel. Canal 8784

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS 9
' IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki S vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS v 

atidaro antrą, ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nnm. 2423 'West Marąuette 
Itd. Valandos; nuo 2 iki 4 po plet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4801 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo I 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
ftez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Proe
pect 1930. Nedėbomis tik pagal su
tartį.

Tel. Lafayette 5798

DR, A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

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

i OFISAI]
1901 — 14 St. 2984 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-8. 4-8, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedsie 2450^2451

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR, S, BIEZIS
- t '• • • .: ■ ’ ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Resldenclja: 8640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 A 7 — 8 vai. vak. 

NedėlioJ: 10 — 12 ryto.

Tai. Canal 0267

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
fel. Cicreo 2888

Nedėllomls 
Susitarus

Fel. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect 0610

(LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuris 

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

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėldiomls nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur
Kreivos akys atitaisomos į trumpą 

laiką su nauju išradimu.
4712 S. AHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Res. Prospect (858

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.

Reaidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

8 iki 8:30 vakare

Tel. Tardė 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampas Haisted St. 

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

Phone Canal 9889

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
mle Depositors State Bank skersa: 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal (122
t

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 lkl 18 ryte 
nuo 1 lkl 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Beulevard 7689
Res. Hemlock T 8 91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
VkL, Nuo 9 ryto lkl 9 vakare

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p.

7—9 vakare
<

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėbomis 10 iki 18

Telef. Midwhy 2880
______ v,

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Residencijos Tel. Plaaa >899
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 lkl 8 pe pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 iki lt dieną

_ . _ Saugokis holdupų, nee 
T. A. D. dabar yra labai pavojin

ga; nežinai, kada “Jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai
ke yra taipgi kaip koks 
holdupcrls ir pavojingas. 
Jisai paguldo į lovą Ir į 
grabą.

T. A. D. vaistas grel 
člaus prašalins šaltį ir 
gripą.

Dabar yra nupigintas, 
reikalaukit savo aptteko 
se arba

3133 S. Haisted St., Chicago
Tek Caluiuut 4479 '

Tel. Cicere 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TA®

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

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

Ofiso Ir Res. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
84(4 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos, nuo 1 lkl 8 po

pietų Ir 8 lkl 8 vai. vakare 
Res. 8201 8. WALLACE 8TREET

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 188L Cloero, I1L
Viršuj National Tea Storo 

▼alandoe: 10 vai. ryto lkl 9 vai 
vakara Ned. ausi tarus

TeL Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

_  
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PAKVIETIMAS.

tisą' savaitę mūsų bažnyčioj. 
Todėl kviečiu visus northsi- 
dės lietuvius, ir pašaliečius 
kaimynus, dalyvauti Misijų 
pamaldose. Ir užtikrinu, jeigu

B—SB
b R A U O A S Šeštadienis, Gruod. 13, 1930

Šv. Mykolo Arkangelo pa
rapijos bažnyčioj, 1(544 Wa- 
bansiai Avė., Cbicago, III., 
trumpu laiku įvyks Misijos. 
Jos prasidės Gruodždo-De- 
cember 14 dieną,, 7:30 vai. va
kare, ir baigsis Gruodžio-De- 
cember 21 dieną, 7:30 vai. va-

kare, 1930 metais. Jas ves
Tėvas Augustinas Dirvelė, I. . A .„ ,, .v, , ... su gerai valia jas atliksite, taiF. M., pranciškonas, ką tik _ __ . "___ _________
atvykęs iš Lietuvos.

Tvarkų Misijų jis pats pas- . 
kelbs gruodžio 14 dieną, 7:30 I)a^‘e”181 •

neapsakomai daug Dievo ma
lonių savo sielos išganymui

valandą vakare, laike pamal-

Jis skelbs Dievo žodį, aiš
kindamas tikėjimo tiesas, iš-

Kad pas STULPINĄ gali gauti iš Lietuvos 
Atvežtų Prekių.

BIRUTĖS geriausios rūšies saldainių, iš serbentų, agrastų, žemuogių 
ir kitokių vaisių ir uogų. ,

MI'NAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų ir palingvieų, geriausios rūšies. 
GINTARO, karolių, brasletų, špilkų, auskarų, cigarnyčių ir kitokių 

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

NORĖDAMI GAUTI LIETUVOS PREKIŲ VISADOS 
KREIPKITĖS PAS:

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

Tek Vlctory 6122.
P. S. Kam\ per toli atvažiuoti į STULPINO krautuvę, 
reikalaukite saro grosernčse, ir saldainių krautuvėse.

Ypač kviečiu, ir raginu, 
jus, kurie per daugel, metą ne 
silankote bažnyčion ir neina
te prie sakramentą, atlikti 
Misijas. Jos jums yra labai rei 
kalingos. Stengkitės tą pada
ryti, paklausykite manęs. 
Eikite bažnyčion, atlikite iš
pažintį,‘ir susitaikinkite su 
Dievu.

Kas-gi iš jūsą tokio gyve
nimo, ir kokią naudą iš to 
'turite taip gyvendami? Pa
tys gerai žinote jog negerai 
darote. Taigi pataisykite tą ir 
gyvenkite taip, kaip priklau
so katalikui gyventi.

Gal kaikurie iš jūsą pasa
kysite: “Nedrįstame eiti baž
nyčion, nes daug metą kaip 
joje nebuvome;

išpažinties negalime atlikti, 
nes daug ir visokią didelią 
nuodėmią esame papildę; o 
aparti to, dar ir mūsą draugai 
ir draugės mus pašieps”.

Ant tokią jūsą pasakymą 
trumpai atsakau. Eikite baž
nyčion ir nieko nežiūrėkite; 
klausykite pamokinimą ir at
likite išpažintį; o užtikrinu, 
kad nieko blogo jums neatsi
tiks.

Jeigu kas ką nors ir saky-

žmonėms atleisti visokias nuo turėsite, tam jos bus 
dėmes. Kristus jai tą šutei- tos”, 
kė, kada Jis tarė Apašta*- 
lams; “Imkite Šv. Dvasią: 
kam nuodėmes atleisite, tam 
jos bus atleistos; o kam už-

HRENDAVIMUI

BRIGHTON PARK
Išsirenduoja 5 kaanbarią 

flatas. 2-ras floras. Šviesus, 
naujas namas. 6 stuba nuo 

tą apie jus, atleiskite jiems, Ltrytkarią linijos. Renda pi-
ir pasimelskite už juos, ištar- Jgį Savininkas ant pirmo Go
tais kybančiojo ant kryžiaus
Išganytojo žodžiais: “Tėve,

nežino

užturė-

Linkėdamas jums viso laibo, 
lieku visus jus gerbdamas ir 
pasitikėdamas pamatyti jus 
bažnyčioj laike Misiją.

Kun. J. Svirskas, kleb.

UNIVERSAL STATE BAN
KO DIVIDENDAI

Universal State Banko di-

rektoriai laikė susirinkimą 
gruodžio 9, 1930, kur buvo nu
tarta išmokėti 3% pusmetinių 
dividendų su 2% extra. Divi
dendai bus išmokėti Gruodžio

30 tiems šėrininkams, kurie 
bus ant rekordo gruodžio 20, 
1930.

UNIVERSAL STATE BANK 
N. W. Cor. 33rd &

So. Halsted Sts.

ro.
4635 So. Washtenaw Avė.

atleisk jiems, nes jie 
ką daro.’* i 

Ilgas laikas nebuvimo prie 
sakramentą skirtumo nesuda
rys, tas tenebaido jus. Kad ir 
50 metą nebūtumėte buvę, ei
kite išpažinties. Jeigu bus 
galima, kunigas duos išrišimą;' 
o jeigu ne, tai jis duos jums 
patarimą. Nesibijokite.

Baigdamas šiuos kelis savo 
rašto Sodžius,

IŠSIRENDUOJA 7 kamba- 
rią flatas, štvmu šildomas, 1- 
mas floras. Renda už pasiuli- 
jimą. Geriausia transportaci- 
ja.

528 So. Lawndale Avė. ' 
Tel. Kedzie 7721

DUONA
GRYNŲ RUGIŲ 
ČIELŲ GRUDŲ 
NAMIE MALTŲ MILTŲ

prĮmenu jums
taip pat ir tiesą, kad bdžnycia turi galės 

i i1 Ži'.'ff.■ ■■1 lti: ...

PARSIRANDUOJA krau
tuvė, 3 kambariai užpakaly 
ir beisnientas karštu vande
niu šildomas. Taipgi 4-rią 
kambarią flatas ant antrų

Musų duonų valgo lietuvių dak
tarai, kunigai, kiti profesionalai 
ir visi. kas tik jau žino apie jų.

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

Valgykite musų duonų visi. Jau 
turime nemažai kostemerių Ir 
svetimtaučių tarpe. Reikalaukite 
musų duonos bučernėse, grocer- 
nėse ir valgyklose.

Ant kiekvieno kepalo yra mu
sų leibelis.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOC1. 0311 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

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

nam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakorte* 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu' musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBĄ.

JUDOMI PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS

Nauji, 1930 metais
muoti paveikslai, jau rodomi 
Chicagos lietuvių kolonijose.

Gruodžio 14 ir 15 d. Kren- 
čiaus salėj, ant Town of Lake. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

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

Rodys ir aiškins,
J. K. Milius.

lubų. 2138 W. Coulter St. Tel. 
Vargonininkas prašo darbo II. 8206.

tuo jaus. (Italijos “koncento- •——---- tVr-T---------h------ o”
rijoj” nebuvęs). Mokinausi ^ur Nakvynę Gaut? 
Kauno 1-mojoj gimnazijoj. Per naktį—savaitę—mėnesį 

nufil- Muzikos mokinausi pas J. NAUJAM, REMONTUOTAM
Naujalį ir a. a. kun. Brazį.

V. DAMBRO 
12208 So. Emerald Avė.

Chicago, III.
—t*:

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Nauji Victor rekordai gaunami BUDRIKO krautuvėje, 
kaina po 75c kiekvienas. Siunčiame j kitus miestus.

NAUJI VICTOR LIETUVIAM I REKORDAI

V-14029 Užgavenios
Llnominis............................................................ J. žiūronas Ir grupė

JČ-14028 Reginos polka,
Aukso, žuvytė, polka ............„.... Victor Lietuvių orkestrą

V-14026 Ant tėvelio dvaro '
Sugryžimas ......................................... šv. Marijos lietuvių choras

V-14016 Motulė mano •
Pirmyn j kovų.................................... šv. Marijos Lietuvių choras

V-14001 Anykščių merginos .................................... F. Jotko orkestrą
Smagi kumutė, polka ......................................... Vitkof orkestrą

,*-14038 Veselija polka ............................... Chicagos veselių orkestrą
Pasikalbėjimas, polka Chicagos veselijų orkestrą ir J. Zuronas 

V-14037 Linksmi draugai,, polka. ................................................. Armonika
Gero ūpo polka..................................................................... Armonika

V-14039 Laimė, -polka................................................................. Stygų orkestrą
Džiaugsmingas, . ....................................,........................... Orkestrą

V-14036 šok mergytė, polka ..................................................Padaužų grupė
‘ Mandruollų polka ...................................... ............ Jonas Padauža

V-14036 Oi greičiau, greičiau
Tolima laimė vilioja ......................................... Jonas Butėnas

. 80638 Salio šulinėlls . '
Ant kalnelio po kalnelio .... A. Vlnckevlčlus ir J. Nanteko 

80760 Rožės mazurka
Seredžių polka.............................................. Machanojaus orkestrą

14020 Vestuvės, polka
Mylimasis polka............................................................ Kozel orkestrą

14022 Jau saulutė leidžiasi
Vaikščiojau po girelę

14027 švento Jono vakarėlis ......................................... Petras Petraitis
OaBpadlnę valdo bernas 1 

78723 Davatkėlė po sodneli
CĮIesmė apie šv. Marijų Magdalena ................. J. Vaičkus

78827 Dolpelis mandrapypkls, Dalis I ir II, ................ J. Vaičkus*
79079 Knygnešio daina

Piršlio daina ..................................................................... J. Vaičkus
78403 Kaitink šviesi saulutė

Vai, I močiute mano ...................................................... J. Kudirka
80037 Barboros valcas

Mariutė, polka ......................................... A. Lubucklo orkestrą
80397 Paukščių daina

Kad Jojau per girelę ............ A. Venckevlčlus Ir V. Daukša
80626 Vai, Jonukas jaunasis

Karklyno žvirblelis .i.................................................. V. Daukša

Ant Victor rekordų Jus gausite viso pasaulio turnikų, kuo
met tik norite Ir kada tik norite.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 SoutH Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

A. ALESAUSKAS
MOTOR EKPRESS< •

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rąšies už prieina
miausią kainą. Musą patarna
vimas yra greitas, -geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef- Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

R, ANDRELIUNAS
(Manąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
"I brlnių , daiktų, vė

liausios mados ra
dio,., pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefrfhas PJBMLOCK 8380

-------  ■

Lietuvos Hotelyj
Pigiausia - gerinusia - patogiausia

KAMBARIAI
Šviesūs — Šilti

1606—1608 So. Halsted St.
Phone Roosevelt 2725

EUROPEAN STYLE 
BAKERY SHOP 

J. Kavaliauskas, Savininkas 
Tel. Boulevard 5018 

841 WEST 33 STREET 
Pristatome ir į Chicagos 

apielinkės.

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio ir viskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.
3040 W. 82 St. Arti Whlpple Street

Parsiduoda 5 kamb. fornišiuotas 
flatas. Pigiai. Ir skyrium. 1016 Le- 
lan'd Avė. Schultz.

KONCERTINOS, BANDONIONAI.
Armonikas — parduodam, mai

nom, tdisom.
OTTO E. GEORGI 

1738 No. California Avenue
Atdara vakarais

Savininkas
Del' geriausios rųšies 
IV patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši-
. nlų, sviesto Ir sūrių., 

4644 gO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI;
Parsiduoda šiušių taisymo šapa. 

5814 H W. Grand Avė.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorluų 

Statau įvairiausius Darnus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6636

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Phone Republic 4949

PETRAS 6RIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

■
Mes moliavojime, dekoruojame Ir 

Išpopetluojame visokius namu* 
Musų kainos labai prelnamoa Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

,"PAUKŠČIAI PARDAVIMII. 
į Parsiduoda paukščiai — giesmi
ninkai. Pigiai. Patelės.

2541 So. Troy Street 
' 2-ras iš užpakalio. "*

LIETUVIŠKA DUONA
NAUJU BUDU KEPAMA

Suraikyta ir suvyniota vaš
kiniam. popiery.

Gryna ruginė duona.
Kepalai pailgi ir patogus.2.
Visus lietuvius visose 

Chicagos lietuvių kolonijo
se ir apylinkėse prašome 
susipažinti su musų duona. 
Jus ją pamėgsite ir su ja 
nesiskirsite. Ji gerai suvy
niota ir yra sanitariška, 
nei keno nesučiupinėjama 
ir nedžiusta. Reikalaukite 
visose valgomąją daiktą 
krautuvėse. Bus nurodyta, 
kaip užlaikyti kad nedžiū
tą.

Krautuvninkai arba ats
kiros šeimynos, norėdami 
duoti orderius kreipkitės:

MAROZAS BAKESHOP
4332 S. CALIFORNIA AV. 

Tel. Lafayette 1515

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

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

GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. W1STERN AVĖ.
' Telefonas Prospect 5669

ES
Budavojam naujas namus, 

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

j darom 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

A. M BUTCHAS
PARDUODAME: Pentų, aliejų,

vinis, ir Jvalrius {vairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 438*

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam Švie
sas Ir Jėgų. Elektros relkmenos ir 
flkščierlal.

L. DOMBROWSKI A 8OJT 
2013 West 47 Street

REAL ESTATE

PARSIDUODA nebrangiai 
mūrinis namas 2 lubų. Savi
ninkas statė sau su visokiais 
parankumais. 2 karų gara- 
džius. Labai dailioj vietoj ar
ti lietuvių' bažnyčios. Savi
ninkas dėl sveikatos nori iš
važiuot į Lietuvą.

Del platesnių žinią kreiptis
6752 S. Artesian Avė.

Pirmos lubos

Telefonas CanaI 7223

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

Telef Republio 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namui kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREET

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorins 

Maliavų ir steninės popieros krau
tuvė. Naujas stoka*

2224 So. LEAVITT ST. CHICAGO

Tel. Republic 6649

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Maliavojame, Dekeruojame ir 
Popieruojatne

5537 So. Nordlca Avė. Chicago
Tel. Lafayette 3662 Ofisas Ir P.ea 

ir 2384 4101 H. Mocart SU

GRAMAM PAIGE J-c-encher * co.
» V. O. B. I 

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai j 
ateik paa mus ir persitikrink, kad» 
pas mus rasite geriausios rųšies au- Į
tomobllius nl žemų kainų.

Taip*! turime Įvairių {vairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.
BRIOBTON MOTOR SALES

INC.
U Vainoras, t. 

fWonas Lafayette MM
3962 Archer Avenue

GENE RALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Bstate Ir visokia apdrauda 

Notary Publio 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & GO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

M. YUSZKA 
Rlumbing & Heating

Kaipo lletuvia lietuviams patar
nausiu kuogerlsusl*.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

žapos Telef. 
Hemlock 2837

Namų Telaf. 
Republio 3311

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotos 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugel) mėtų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

2113 SO. OAKLEY AVĖ. 
Telef. CanaI 3313

$14,000 vertės parduos už 
$10,500. Naujas mūrinis, 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius ir 
1 pagyvenimas beismente, 2 
karą mūrinis garadžius, par
davimo priežastis ligos. Pa
liks mortgičių ant 5%.

CHAS. ZEKAS 
4454 S. Western Avė.

Parduosiu Rooming House 
arba mainysiu į cottage.

■ 4449 So. Halsted St.

Moderniška 6 kamb. medinė re
zidencija. aptverti porčlai, furn. ši
lima, 2 karų gar. g-vė, jėla išbru- 
kuota ir išmokėta. 26,000 2517 N. 
Mason Avė.

RIVF.RSIDE
Pigiai 7 kamb. namas tuoj per

kant. 300 Maplewood Rd. Riv&rside, 
III.

Mainymui 160 ak. farma, p.-r. 
Minnesotoj, 12 kamb. mod. namas, 
k. v. š., visa apdirbama, geri na
mai, už mod bung. Chicagoj. Sav. 
5730 WelMngton Avė. Tel. Berkshire 
2489.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083




