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Meksikos Katalikai Tori Dideles
Tikybines Iškilmes

PRANEŠA, IŠTIKIMOJI VALDŽIAI
KARIUOMENE BLAŠKO SUKILĖLIUS

MEXICO CITY, gr. 13. — Tas žmogus su tuomi paveil
J Netoli čia Guadalupe Hidalgo lu kreipėsi į vyskupų. Apsi
i miestely vakar prasidėjo di- reiškimo vietoje pastatydinti
I

' dėlės Meksikos katalikų tiky.

- 5™tovė, kur

MADRIDAS, gr. 13. — PRANEŠA APIE VALDŽIOS
j šiandie yra tas apreikštas D:
i-binės iškilmės.
Šiaurinėj Ispanijoj, Francijos
f
LAIMĖJIMUS
jvo Motinos paveikslas.
I To miestelio bažnyčioje yra
Nu0
,aiko ka8
pasieniu, prieš valdžią sukilo
MADRIDAS, gr. 14. — Is
stebuklingas Švenč. Marijos džio 12 d. tenai yra turimo
kariuomenės dalys,
kurios panijos valdžia skelbia, kad
;P. paveikslas. Jis žinomas kai pamaldos. Guadalupe Die
maršuoja ant Huesca miesto. jos ištikimoji kariuomenė lai
po Guadalupe Dievo Motinos Motinog paveikslas yra paar
Tenai sukilėlių laukia valdžios mėjusi jau vienų mūšį su su
paveikslas.
žymėjęs stel)ūklaig> ,
kilusia kariuomenės dalimi
pasiųsta kariuomenė.
Kas metai gruodžio 12 d. j 400 metų sukaktuves minė'
Sukilimui pradžių davė Ja- i šiaurinėj Ispanijoj.
Sako,
tenai įvyksta atlaidai ir skai- išsprendė patys Meksikos vyš
ca miestelio įgula. Kareiviai daug sukilėlių nukauta ir sutlingas Meksikos katalikų su- kupai. Nors šiandie katali
suėmė visus karininkus ir mie žeista, kada prieš jų būrius
plūdimas.
. kams Meksikoj visokios vieš
stelio viršaičius. Čia gavus paleista darban lengvoji arti
Šįmet šie atlaidai yra dau- sios pamaldos uždraustos (vil
žinių apie tuos maištus, nu lerija. Išlikusieji sveiki suki
giau reikšmingesni, tad ir ka- sos pamaldos turi įvykti iši
malšinti valdžia pasiuntė ka lėliai, kareiviai ir civiliniai,
Meksikos
sostinėje
Mexico
City
nieksi
kiečiai
sportininkai
andai
turėjo
suvažiavitalikii suvykimas toli skaitliu- tinai bažnyčiose), procesijo
riuomenės būrį. Bet sukilusi mudūmę į artimuosius, kalnus.
kariuomenė nugalėjo tų būrį. Nelaisvėn paimta ir sušaudy mą. Čia atvaizduojama suvažiavusiųjų -demonstracija katedros aikštėje.______________ gesnis. Vakar suėjo 400 metų, j atviriam ore neleistinos,
: kaip tenai Dievo Motina apsi- katalikų suplūdimas neapsaką
Po to įvykio valdžia prieš ta keletas maištininkų kari TŪKSTANČIAI MERGAI
DU NUBAUSTA MIRTI ! reiškė vienam maldingam kamai skaitlingas.
sukilėlius išjudino skaitlinges- ninkų.
i
i
ČIŲ BE DARBO
J—.
l talikui indionui ir ant jo apIškilmės tęsis penkias die
nes kariuomenės dalis. IŠ pa
Nežiūrint tų skelbiamų lai
Už bankininko Merrill, So.
siausto paliko savo paveikslų. nas.
ties Madrido pasiųsta apie 3,- mėjimų, čia gyventojai gyve
SYDNEY, Australija, gr. REIKALAUJA MOKESČIŲ Chicagoj, nužudymų spalių 28
000 kareivių.
na baimėje. Bijo jie čia ir ki
13. — Australijoj tūkstančiai UŽ ASMENINES SAVAS- d. vakare du plėšiku teisinas
GRAIKIJOS SU TURKIJA
NUŽUDĖ
SAVO
SŪNŲ
Sukilusios kariuomenės vei- tose Ispanijos dalyse galimų
nubaudė mirtimi.
mergaičių neturi darbo. Tos
| TIS
SANTIKIAI
IR PABLŪDO
/kimui gelbsti daug civilinių kariuomenės maištų.
Tai J. Popescu, 20 m., iš
laimingos, kurios 1 gauna dar
žmonių, kurie irgi /yra nusis
Kalbama, kad šių sukilimų
“Associątion of Real Esta- Gary, ir Ch. Rocco, 23 m.
bų privatiniuose namuose kai
tatę prieš karaliaus valdžių. priešaky ar tik nebus iš kalė
Elektros kedėje nugalabini-p YIENNĄ, Austrija, gr. 14.
VARŠAVA, gr. 14. — Št,
po tarnaitės. Tokioms moka te Taxpay>rs\’ Chicagoj iškė
Nutrauktas susisiekimas su jimo pabėgęs įžymus ispanas
mas nuskirtas vasario 13 d. — Anądien i^.^rĮriios nąino knkia baisi tragedija Jvyį
ma 3
dolerine' savaitėje. lė reikakrtfeaų, kad
,
šiaurine Ispanija. Valdžia įve lakūnas majoras ‘Ramon Fra I 1
! gryžo Graikijos ministeris pir^Zagainiki miestely.- j
[Džiaugiasi, kad gauna atatin- mokesčių komisija pasidarbuo 1931 m.
dė griežtų cenzūrų.
nco.
' mininkas Venizelos. Turkijoj
tų apdėti mokestimis asmeni
karnų pastogę ir'išlaikymų.
Pirm 20 metų 15 metų va
nes savastis Cook apskrity ir PATYS REPUBLIKONAI Į būdamas jis padarė ir pasira kinas Andrius Cygan išvyko!
šė abiejų valstybių — Graiki- Ameriką ir apsigyveno Dėt J
tuo būdu palengvintų mokes
JSPEJO HOOVERJ
FRANCUZAŲIR BELGAI
_________
1 jos ir Turkijos — sutartį.
roito mieste..Susitaupęs 7,C
APLEIDŽIA SAAR KLONJ čių naštų nekilnojamųjų sa
vasčių savininkams.
AVASHINGTON, gr. 14. -j Pasirašyta sutartis apima dolerių gryžo į Lenkiją, apiJ
Šiandie pastarieji kas me- Senato nariai republikonai, abiejų šalių savitarpę drau- tai nepranešdamas savo tė|
BERLYNAS, gr. 13. —
tai sumoka apie 80 nuošimčių kaip praneša, įspėjo preziden- ;gingą prekybą, naudojimąsi-a-Į vams
Francijos ir Belgų kariuome
visų mokesčių, kad tuo tarpu tų Hooverį, kad jis daugiau bįejų šalių vandenimis, karo| Parvykęs į gimtinį mieste1
nės, einant T. Sąjungos išs asmeninės turtuolių savastys
nepultų senatorių, nes kitaip ]aivynų nedidinimą ir arbitrą į Zagain iki vėlokai vakare ji
Vokietija Kitą Protestą Prieš Lenkus
prendimu, apleidžia Saar klo- visai neliečiamos, kas priešin nebus galima turėti jokio sujej įarp abiejų pusių iš- prašė policininko nurodyti
nį,
kurį
karui
pasibaigus
turega
valstybės
įstatymams,
tartino
darbo.
:
Pasiuntė T. Sąjungai
kiltų bent koki ginčai.
kur gyvena jo tėvai. Policinin
jo užėmę.
Aplamai imant yra draugiu-! kas nurodė. 35 metų sūnus
Priparutas
kaltu
NAUJAS FRANCIJOS
VOKIETIJA PASIUNTĖ
LIGONINĖ APDRAUDŽIA gurno sutartis. Visais žvilgs-j matyt, norėjo tėvams pfidary
PALIUOSUOTAS AMERI
KABINETAS
KITĄ PROTESTĄ
niais ji svarbi, nes Balkana ti kokį netikėtų meilingų da
Federalio teisėjo Lindley
KŪDIKIUS
ms ir artimiems Rytams už lykų.
KIETIS LAKŪNAS
teisme prisiekusieji teisėjai
PARYŽIUS, gr. 14. — Se- BERLYNAS, gr. 14. — Vo-------------MALDEN, Mass., gr. 13
tikrina taikų.
pripažino kaltu Illinois vals
Tėjęs tėvų pirkion jis pasi
natoriui Steeg pagaliau pavy- ikietijos valdžia T. Sąjungai j CONCEPCION, Čili ((Cin tybės įstatymų leidimo rūmų Nėw Mapplevood ligoninėje j Ilgus šimtmečius turkai su prašė nakvynės. Tėvai jo ne
ko sudaryti naujų ministerių 'pasiuntė kitų protesto notų, le), gr. 14. — Teismo išspren- atstovų L. C. O’Brien už išsi įvesta naujanybė. Kiekvienų graikais gyveno savitarpėje} pažino, bet pirm gulsiant mą
kabinetų.
atkreiptų prieš Lenkiją už len dimu paliuosuotas amerikietis sukinėjimų nuo federalių mo šioj ligoninėj gimusį kūdikį neapykantoje ir dažnai vedė [ tė, kad tas pakeleivis turi nei
Kabinete vyrauja liberalai, kų žiaurybes su vokiečiais Au- lakūnas Reed Smith, kurs ki kesčių už pajamas mokėjimo. ligoninė savo lėšomis apdrau- karus. Atėjo kitoki laikai.
! mažai pinigų. Nakčia tad. jg
kštojoj
Silezijoj
ir
kitur.
Prie
tadog
buvo
suimtas
iuž
daly

nors patsai Steeg yra, taip
O’Brien teisme teisinosi, džia 1,000 dolerių.
j
.-------------- „-----, nužudė ir jo lavonų rūsy pą
vadinamas, socialistas radika- notos prisegta keli šimtai tų vavimų sąmoksle prieš val būk, jis nežinojęs, kad jam y----------------------- ! SUIMTAS PAPRASTAS
kasė.
'■
džių.
las.
1 atliktų žiaurybių, įrodymų.
Savo ražu policininkas
ra reikalinga, kaipo atstovui, BŪTŲ STATYBAI IŠLEIS AMERIKOJ IŠNAUDOTOŽinovai naujam kabinetui
Be to, Vokietija ėmėsi dipmokėti mokesčius.
75 MILIONUS DOLERIŲ
JAS
kiek laiko atsiminė apie atvyi
nelemia ilgo gyvenimo. Fran- lomatinių žygių supažindinti NUKAUTA 18 PLĖŠIKŲ
--------------'kusi nežinomų žmogų. Imt
ei joj ne t kartų yra buvę ka visų pasaulį su tomis lenkų
Traukinis sulaikė policiją
AVASHlNGTON, gr. 14. —,
LOS ANGELES, Cal., gr. klausinėti, kur jis dingo. P
MEXICO CITY, gr. 14. —
binetų, gyvavusių vos 24 va atliekamomis žiaurybėmis.
Vakare policija vijosi du Iš Iždo departamento praneš- 14. — Čia suimtas G. H. Bee- galiau Cygan’ų namuose atll
Praneša, kad arti Santa Ma plėšiku 95-a gatve. Kada plė ta, kad 1931 metais valdiškų semeyer, 45 m., Ilollyvrood, ta krata ir rastas nužudyto
landas.
• •’
.i * i • •h
ria,
Jalisco valstijoj, kariuo šikai praūžė skersai Rock Is- būtų statybai visoj šaly vai- “bankininkas,” kurs apie sep, lavonas.
Steeg kabineto likimas pri
TRIS MENESIUS BUS
menė 18 plėšikų nukovusi ir 8 land geležinkelio, staiga atva džia išleisianti 75 milionus tvnerius metus turėjo 'didelioI „ .
gulės nuo parlamento atsinePALIAUBOS
v , .
, . .
,
,
.
I
.......
,
,
Kada nužudyto pakelei
sužeidusi?
:
šimo.
h '
pasitikėjimo ir i savo‘bankų
, .
žiavo ilgas prekių traukinis ir dolerių.
,
'
. „
,
asmenybe nustatyta ir
CARDIFF, Valija, gr. 14.—
Ir šiame naujame kabinete
patraukė apie 7 milionus do'
, , , . . , .
policijai uždarė kelių. Pikta
'
.....
v
,
,
•
ams
pranešta,
kad tai jųdvM
Briand pasilieka užsienių mi- Valijos anglekasių organizaciKUBOJE SKAITLINGI
_
.
NUBAUSTI 8 KOMUNIS lenų įdėlių, žadėdamas mokė- .
dariu pasprūdo.
. c *
, ,
jų sūnūs, tėvai pabludo.
nisteriu.
jos suvažiavime išspręsta per
1AREŠTAVIMĄI
ti ankstas palūkanas.
_____________
TAI
sekančius tris mėnesius nekel
Šiandie tie sudėti milionai
Bus Statomas paštos būtas
NESUTIKO LEISTI SKAt
HAVANA, gr. 14. — Kubos
UŽDRAUSTA KINIEČIAM^ ti streiko. Tuo būdu bus pro
Iš Washingtono praneša,
ROMA, gr. 14. — Floren dingo ir “bankininkas” atsi
TYTI PASKAITŲ
gos patvarkyti anglių pramo saloje karo padėtis. Visur at kad ateinantį pavasarį Cbica- cijoj teismas 8 komunistus nu dūrė kalėjiman.
GYDYTOJAUTI
nę, kad paskui sulaukti gėrės liekami skaitlingi priešvaldiš- goj bus statydinamas naujas baudė kalėjimu už priešvals
i “Pavasario” S-gos Ulone]
LIMA, Peru respublika, gr. niųjų darbo sąlygų.
kų gaivalų areštavimai.,
paštos būtas. Tas atsieis kelio tybinį veikimų.
PINIGŲ KURSAS
gės rajono lapkričio 9—-10
13. — Einant respublikos val
likų milionų dolerių.
įvyksiančioj konferencijoj
džios išsprendimu visoj šaly
PILSUDSKĮ GAL VYKS I
20 SUŽEISTA TEATRE
NUBAUSTOS PAKORIMU
Lietuvos 100 litų
$10.00 .Ukmergės aps. karo komen
uždrausta gydytojauti kinie
UŽSIENI
Šeštadienį tuojaus po pu DVI JAUNOS MOTERYS
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 •ntas nesutiko leisti Kauno
čiams, kurie žmonių gydymui
ISTANBUL, Turkija, gr. siaudienio keturi plėšikai už
Francijos 100 frankų 9.93 .giono dvasios vado knn. S
vartojo įvairias žoles ir šių
VARŠAVA, gr. 14. — Pra 13. — Krutomųjų vaizdų teat puolė L. , Fish Furniture Co.
VARŠAVA, gr. 14. —PrzItalijos 100 lirų
13.98(Telksnio paskaitų.- “Kaialik

CHICAGOJE

>1,

StM{ Sudarė Nauja Francijai
Ministerių Kabinėta

J

j

Į

šaknis. Be to, uždrausta įvai neša, Lenkijos diktatorius mar re Samsoun’e kilo gaisras. krautuvę, 63 gat., arti Halsemysliuje lenkų teismas pako
rias abejotinos vertės žoles šąląs Pilsudskį planuojąs vyk Žmonių paliauboje pavojingai ted gat. Pabėgo su 4,500 do
rimu nubaudė dvi jaunas sese
įvežti iš Kinijos.
ti į užsienį sveikatos atgauti. sužeista 20 asmenų.
lerių pinigais ir čekiais.
ris už savo tėvo nužudymu.

Belgijos 100 belgų

13.98 akcija ir jaunimas” ir “ Kab
Šveicarijos 100 frankų 19.39 Ūkiškos spaudos platinimas.

Vokietijos 100 markių 23.85
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OIENOS KLAUSIMAI
VIETOJ SUSIRŪPINIMAS.

Lietuvos spauda vis labiau pradeda dė
mutis Amerikos lietuvių likimu. ‘‘Jau daug
lietuvių sutirpo ar geriau sakant sutirps”, sa
ko “Rytas”, pabrėždamas apgailestavimų
“kad ligi šiol nedaroma jokių žygių iš mūsų
pusės, kaip tai daroma kitų tautų”. Esu, tė
vai vaikams Lietuvų perstato blogoje švieso
je. Jaunimas neturįs pakankamai žinių apie
dabartinę Lietuvų. Ne paslaptis, kad nemaža
dalis silpnai moka lietuviškai, o anglų kal
ba jokios beveik knygos nėsų apie Lietuvų
prieinamos plačiai Ariierikos lietuvių visuo
menei. “Tai nedovanotinas apsileidimas. Ši
tas reikalas turėtų būti kuo skubiausiai pa
taisytas” — sako “Ryto” bendradarbis.
Iš tikro, čia iškeliama klausimas, kuriuo
nieks iki šiol nesirūpino. Tinkamos Ameri
kos lietuvių jaunimui knjįjgoa. .l|g?ie /Lietuva
neturime. Yra viena. kita*bf¥)SfSrelė, tačiau
jose maža žinių tėra apie Lietuvų ir visą mū
sų tautų. Ne vėlu šiuo reikalu ir dabar pa
sirūpinti.
Toliau rašo:

“Be to, ligi šiol iš Lietuvos mūsų inteli
gentai vykdavo Amerikon pinigautų, kitaip
sakant, ubagauti. Amerikiečiai nebuvo šykš
tus ir labai daug suaukojo dolerių įvairiau
siems Lietuvos reikalams. Tačiau kada kolek
toriai vieas po kito pradėjo eiti be pabaigos,
žinoma, tas gadino jiems įspūdį, o mes nesusipratome bent kartų užbaigti ar praretinti
rinkliavas. Juk jiems pinigas taip pat reikia
uždirbti, dykai jisai neateina kišenėn. Taigi
reikėjo keisti taktika ir ieškoti idėjinio ben
dradarbiavimo.
Bendradarbiavimų patys Amerikos lietu
viai pradėjo. Jie organizavo ekskursijas Lie
tuvon, tokiu būdu nemažu lietuvių pamatė sa
vų gimtinę, kiti ten gimę pamatė tėvų šalį,
apie kurių girdėjo tik iš tėvų lūpų. Ekskursi
jos daug gero padarė. Ekskursantai įspūdžius

,

Vieno veiksmo šių laikų vaizdelis.
*

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

Sulietuvino: A. MASIONIS.
(Tąsa).

TĖVAS. Na, tai j jūsų sveikatų, p. 1
daktare.
>
SENELIS (verkdamas). Taip, jūsų
laimei, p. daktare.

aprašė laikraščiuose, kitiems papasakojo ir
šai nesimato jo namų, žalu- SKAITYK IR PLATINK
dabar Amerikoje lietuviai labai susidomėję
TIKTAI KATALIKIŠ
myne paskendusių.
Lietuva.
(Bus daugiau)
KUS LAIKRAŠČIUS.
Prof. K. Pamai
Deja, ir čia uevisuomet mes jiems suda
LAIŠKAS SESlDLIKTAS.
rome geras sąlygas. Mūsų dideli formalumai
Pretorijos Lietuviai.
.tūlį, kurio įlenktame prieky
daug kai tų jiems nesuprantami ir erzina. Ši
lšgirskite Ketverge gražų Radio Programą iš Sto
Pretorijos ir apylinkėse yra Į stovi didelė eilė įspūdingų kotoje srityje reikalinga reforma. Taip pat rei
ties WHFC 1420 k. Pradžia nuo 7 iki 8 vai. vakare.
arti
30
lietuvių,
daugiausia
lonnų.
Unijos
Rūmai
tais
laikalinga įstaiga kuri rūpintųsi visokiais emi
amatninkų, vienas kitas ūki- kais kainavo arti 60 milijonų,
grantų reikalais.”
ninkas ir šiaip darbininkų, litų, o dabartinėmis kainomis!
Būt gera, kad nors kartų bendradarbia Gyvena jie gerai. Dažniausia jiems pastatyti reiktų bent du.
vimo klausimu būtų prieita nuo žodžių prie susirenka ponios Kuisienės ar tris kartus daugiau. Tai y-j
darbų. Tiesa, tų bendradarbiavimų gražiai namuose, kur ir aš buvau pa ra meno triumfas: paprasti,
Nupirkti iš New Yorko Finance Co.
pradėjo Lietuvos ir Amerikos lietuvių jauni kviestas apsigyventi ir pasi didingi, gražūs ir jaukūs.
mas. L. Vyčiai ir Pavasarininkai pasikeitė svečiuoti bent keletą dienų.
Visi Nauji Vėliausi 1931 modeliai
Pretorijos Universitetas.
atstovais. Tų jaunimo pavyzdį turėtų pasekti Ponia Kuisienė keleto namų'
Standard Išdirby,scių
ir kitos mūsų visuomeninės organizacijos.
ir krautuvių savininkė. Jus' Vos atvykusį Pretorijon,
PARSIDUODA ANT LENGVŲ
puiki, erdvi ir skoninga vii- mane pasiėmė savo globon
IŠMOKĖJIMŲ UŽ PUSę KAINOS
PRŪSŲ LIETUVIAI.
la apsupta plataus sodno, kur geografijos profesorius Plum
gausybė gelių mirga, nepa- mer. Jis kartu su geografijos
Dienraščio “Ryto” bendradarbis p. S. liauja žydėti ir kvepėti. Ji lektorium p. Hugo parodė!
departamento Į
klausiu: kodėl užmiršti Prūsų lietuvius ir į augina didelę šeimų: keletą geografijos
dukrelių ir sūnų, kurie visi kambarius ir braižyklos salę
tų klausimų pats taip atsako:
moka ir lietuviškai kalbėti, bei knygynų. Prof. F. E. Plu-!
“Jau dvylika metų, kaip gyvename sa Lietuviškas svetingumas ir ge nimer šiuo metu daugiausia
varankiškų gyvenimų. Dalis mūsų tautos tos ra širdis jaučiama visoje jų užsiima Pietų Afrikos klimalaimės dar neturi, vargsta svetimųjų vergo gražioje šeimoje. Kaipo toli- tinėmis problemomis, ypač. He
vėj, bet tikisi kada-nors išsivaduoti. Bet yra mas ir retas svečias buvau ap- taus distribucija, kuri čia turi
dar mūsų tautiečių, kurie taip netoli mūsų, suptas jų šeimoje tikrai ne- labai didelės praktiškos reikštuojau už Nemuno gyvena ir apie tokių laisvę paprastu nuoširdumu ir ne mes. Pristatė mane universi.nesvajoja. Netiesa, jeigu Kalbama, Kad prus,; ,1^ kur ]naįonlu rūpestingu-' teto rektoriui prof. A. E.
lietuviai yra jau visai suvokietėję, savo kal-i
ik;
smulkme-'du Toit, kurs laukė manęs
b,j užmušę. Pasidanę po Muž,).|4 Lietuv,), pa-1>onios Kuisįen5s autol„„. 'su arbato visižkai ,Mgai vie_
matysime daug lietuviškų kaimų, net ištisus ],įjįUM jr visokeriopa pagalba tos paprotį. Pradedant nuo
lietuviškus apskričius, rasime net žmonių, •
buvo nlano ir KopgOi vigoj(J
A(rjko.
tiesa, jau senelių, kurie visai vokiškai nemo-!u|ano pasitaikančių
naujų je apie 11 vai. visur biuruoka. Pamatysime ten lietuviškas sodybas, net tpįjįydovl( di8pOTioii<)j.
• Į„ ir kanceliarijose geriama
šiaudinius stogus, prakalbinę išgirsime ir lie-j
AtJ arbata ar kava su pyragailaviskų atsakymų nors ,r laba, vokiskuma.n,.nepriklau :ėiais. Pasitaikantieji svečiai
sudarkyta kalba. O k,ek ten hetuvrskų ve,£
* vaisinami V61iau re],

2 KARAI RAOIOS

Skelbimai seteančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

KALĖDĮJ LAIMĖ.
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Aplink Afriką.

išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6 00, Pu
sei Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.

,

„

” Bet lietuviai prūsų Lietuvoj

brįtų valdžia turėjo eiti kon;- 7al Hotel pietų, kuriuose da-

apie aukštesniųjų mokyklų. Teko girdėti, kad
.
....... i--.-..
promisan su karingais ir at- lyvavo dar keletas dekanų ir
buvę vmt.mų hetuvuj bandyta įteigti
baraiX suteikė PiePasikalbėjimai ė-

Naujas Radio su 3 Screen grid tūbom vertės $129.00

už *69.50

mokyklą T.lzeje, bet po tau, t,krų asmenų'^ AWto.
p(.pl.ikla,,. jo lietuviško,,,is ir afrikonišNaujas Radio Day Fan General Motors Padarytas
Mzt .ų pa.' žmones, pasir usnis piatsymų, |gomos dominijas teises. 3910 komis temomis.
vertės $175.00-. ..
.
Ui.■
teko atsisakyti.
ui $79.00
m. buvo sukurta # Pietų Afri<; Pretorijos universitetas turi
Naujas Baby Grand Midget Radio vertės $69.00
Nesenai viešėję.- Vilniuje Dr. Vydūnas kos Unija iš Keturių provin- teologijos, literatūros, teisių,
rašo UI
"Naujam Tilžės Keleivyje”, kaip ten ei jų: Kaapo, Oranijos J uis- komercijos, gamtos mokslų,
už $39.00
lietuviai išsikovoję nors šiokių tokių laisvę, vosios Valstybės, Transvaalio agronomijos, veterinarijos ir
Naujas Radio ir Victrola kombanacija vertės $190.00
turi savo gimnazijų, gali susirinkti, viešai ir Natalio. Pfeftrija tapo vi- muzikos fakultetus. Jo prati
už *139.00
lietuviškai giedoti. Ir žinoma, atsimena savą sos Unijos vykdomosios vai- žia siekia 1908 m. Visuose 8
Dykai Pritaisome ir Gvarantuojame
jį kraštų, kur lietuviai mažiausios laisvės ne džios sostine. N no to laiko ji fakultetuose jis dabar turi
Telefonuok Boulevard 3986
turi. “Ir man teko manyti, kas nusiduotų, jei pradėjo puoštis'gražiais ir di- apie 1200 studetų ir laisvųjų
Del Dykai Bandymo Jūsų Namuose
gu lietuviai Tilžėje trauktų per miestų pa dingais valdžios trobesiais, klausytuoju. Apie pusę dalyArba atvažiuok patsai, nereikės nei jokiem agentam
našiu ■ būdu. Rodos tūliems vokiečiams sap- Daug jų išdygo aplink Baž- kų dėstoma angliškai ir kita
mokėti už darbą.
auotųs, kad lietuviai jau užkariauja
visus ny&Os aikštę, bet grandioziš- pusė afrikaniškai. Tai yra
Rytprūsius. Yra mat tokių baugščių vokie- kiausi Unijos Rūmai tapo pas- privatinis universitetas, bet
eįų”. Žinoma, nei dr. Vydūnas, nei kas kitas tatyti (1913 m.) miesto pa- stipriai valdžios subsidijuonenori lenkų pagirti, nes perdaug jau lietu- krašty aukštoje vietoje, iš ku- jamas. Visa eilė jo gražių tro
viai Vilniaus krašte yra kentėję, bet pasi- rios atsiveria į miestų ir apy- besiu pastatyta sale miesto
tlžiaugiama nors tuo, kad dar ne viską už linkės platūs, žavingi regi- labai erdviame parke. Per
Chicago, III.
3343 So. Halsted St.
gniaužia brutalumas.
niai. Šie rūmai sudaro pusru- medžių gausumų iš toliau viVokiečiai daug sau reikalauja Klaipėdos
krašte, triukšmauja dėl būtų ir nebūtų mo rėtų sutikti patenkinti tokį elementarų kul gyvenantiems broliams nepasirūpiname tei- \YASHINGTON, gr. 13. —
kyklų “suvaržymų”, kode! gi lietuviai nie tūros reikalų. Iš tikrųjų nepamirškime mūsų sčmis turėti savo mokyklų, gimtosios kajbos Nusakoma, kad senatas pakuomet nepureikaloVo nors mažiausių teisių brolių už Nemuno ir pasirūpinkime nors kiek pramokti! Mažiau skambančių puotų, mažiau links sumažinti darbo valantai savo r. ažumai Rytprūsiuos. Vokiečiai di ir jų reikalais. Patys jau tiek metų naudo švenč.ių, daugiau rūpesčio savo tautiečiais, das pastose. ŠĮ sumanymų jau
džiuojasi visur savo kultūringumu, todėl tu- jame.4; savarankišku gyvenimu, o užsieniuose savo kalba, savo kultūra”.
pripažino senatu komitetas.

prie daktaro* ir nori bučiuoti jam rankų).
DR. MILVYDIS (neduodamas). Na,
na! Nereikia. Bet jus (stato vienų berniu
kų šalia kito) esate geri vaikai, ar ne.’
(Stasiukas ir Praniukas žiūri tartum vie
nas kito klausdamas).
SENELIS. Taip, p. daktare, jie labai
geri vaikai.
DR. MILVYDIS. O melstis, mėgstat
jus
PRANIUKAS ir STASIUKAS. Taip,
p. daktarei'
DR. MILVYDIS. Na, gerai. Kai aš iš
gydysiu jūs mamytę, tai jūs pasimelsite ir
už daktarų. Gerai?
PRANIUKAS ir STASIUKAS Su
džiaugsmu, p. daktare.
STASIUKAS. Ir iš visos širdies

. DR. MILVYDIS. Ne, ne! Linksmoms
Kalėdoms ir... į ligonės sveikatų (Geria).
SENELIS. O, kaip jis šildo!
DR. MILVYDIS. Guli būti. Bet ne
maišyk, seneli, vyno su ašarom.
SENELIS. Tai džiaugsmo ašaros, p. '
daktare, ir aš manau, kad jos vyno ne- •
VIII. SCENA,
sugadins. Džiaugsmo ašaros, kad pašau- '
Prieš lai buvusieji, Jonas. (Jonas įlyje dar yra tokių gerų ir gilestingų žino- , eina nešinas didelę pintinę),
nių. Eikit šen, viakučiui, ir pabūčiuojrit i
DR. MILVYDIS. Kas gi čių dar atponui daktarui rankų (vaikai prišoka 1 eina?

- ------

torįu8 pasikviet6 nlane , Ko.

neturi ne

vienos lietuviškos mokyklos, nekalbant jau

Rsx Radio

JONAS. Gražus ponios daktarienės
įsakymas. Dabar, ji sal^o, būsiąs pilnas
receptas ir ji rytoj pati ateisianti pažiū
rėti, kokios bus šių jos vaistų pasek
mės.
DR. MILVYDAS. Gerai, Jonai. Nešk '
šen tų pintinę. (Linksmai iškraudamas i
Jonui padedant). Štai, šitų duonų padėk
ant stalo po eglutę; o kę ėiu daugiau tu-1
rime! Aha! Š.tę pakelį taip pat po eg- i
lute. O čia kas? Ir šitas dėžes ten pat. I
Mėsų gi nunešk į virtuvę ir tuoj paruošk
mums iškilmingų puotų, JQNAS. Bet juk aš, p. daktare, nezu joks virėjas.
DR. MlLVYplS. Tiesa. Tai gražiai
būčiau padaręs! Nu, tai bėk greičiau na- j
nio ir atsiųsk čia mūsų virėjų Teresę. 1
Arba palauk, paprašyk, kad ateitų čia
l>ati lipnia daktarienė ir pasakyk, kad
ĮHisumtų virėjos prijuostę.
SENELIS- Np, ,tp nebus, p. daktare.
TEy^E- Ne, tjįrai ne.

/i-

o-.,... .

ra

DR. MILVYDAS. Kodėl gi ne?
SENELIS. Čia eis ponia!
TĖVAS. Kaip tarnaitė j mūsų vir
tuvę? Ne, mes to neleisime.
DR. MįLLVYDIS. Ar tai jūs manote,
kad mano žmona biaurėsis peržengti jūs
vargingo buto slenksti. Ji ateis mielu noru, nes ji už mane daug geresnė.
ENEUS. Tai negalimas daiktas, ji
)urftų b„u ne ž„10guK; bet
DR. MILVYDIS. Ačiū Ųievui, ji yra
tokia, kaip aš sakau. Jei Visagalis, Am
žinasis Dievas nesibiaurėjo užgimti var
gingoje Betlėjaus kūtelėje, tai ir šis an
gelas nesibiaurės jūsų virtuvės. Jūs jų
tuoj pamatysite. Taigi atvesk, Jonui, čia
mano žmonų ir atnešk dar pintinę malkų
virimui ir apšildymui. Puotos metu čia
turi .būti šilta.

kia maloni, tokia maloni, kad iš viršaus
jau beveik nejauti jokio šalčio.
TĖVAS. Bet vis dėlto aš turiu eiti pas
savo žmonų ir papasakoti jai apie netikė
tų Kalėdų laimę. O šitas džiaugsmas, šita
laimė, manau, jai daug padės. (Išeina į
šalutinį kambarį).
DR. MILVYDIS. Jūs, vaikai, uždė
kite savo eglutę. (Vaikai dega, jis jiems
padeda). Be to, jau šutėme, tad dabar
bus šviesu, tik ne nuo lempos šviesos, bet
nuo Kalėdų žvakučių, kurios geros va
lios žmonėms šviečia įvairiausiomis spal
vomis ir skelbia džiaugsmų bei ramybę.
SENELIS (suu). Kas būtų galėjęs
pamanyti, kad mes šiam skurdžiam bute
švęsime eglutės šventę? Ir dar kai kas
drįsta sakyti, kad šiądien nėra stebūklų!
‘ PRANIUKAS ir STASIUKAS. Žiū
rėk, seneli, kaip gražu!

JONAN. Gerai, p. daktare .(JLšeiua).
SENELIS. ,Čia jau pasidarė šilta nuo

(Bus daugiau)

tiek meilės ir gerumoj O šita šilima fa

■■
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VISAM PASAULY DARBŲ
Įvairiose Afrikos dalyse, aSUMENKĖJIMAS.
not misionierių pranešimo,

------------žmonės pergyvena didelius
Kaip žinoma, ne viena A- vargus, vietomis alkį.
merika pergyvena didelį dar- Taigi, šiandie visas pasaubų sumenkėjimą. Nedarbo pa- j lis daug kenčia nuo darbų ir
liestos visos didesniosios ir prekybos sumenkėjimo,
mažesniosios valstybės — vi-1 Atrodo, kad tarptautiniai
sas pasaulis.
, finansininkai yra sutarę gyDarbų sumenkėjimu palies- ventojus prislėgti sunkiuoju
ta Azija ir Afrika. Apie tai vargu. Gal jie tuo bndu nori
praneša katalikų misionieriai. įrodyti esą galingesni už valDešimtvs milionų žmonių tose stybes ir turį daugiau teisių
pasaulio dalyse kenčia dide- už pasaulio valstybių pada
lius vargus, skurdą ir vieto- mentus.
mis ne vien alkį, bet badą.
K. K.
Kultūringose šalyse nedar------------------bas yra nepakenčiamas. Kiek BUVUSIO DARBO SEKRETORIAUS PRANEŠI
daugiau jis nepakenčiamas
kadir tokioj Afrikoj, kur nė
MAS.
ra kultūros, kur neturima jo
kių gyvenimui priemonių, Buvusis Darbo departamenkada toki ar kitoki vedami to sekretorius Davis, kurs
šiandie yra senato nariu, vi
darbai nutraukiami. .
yra su savo sekretoriavimo laiku
Kultūringose šalyse
priemonių kovoti nedarbą, buvo nusistatęs prieš ateiviTurtingesnieji kartais reiškia ją. Metai į metus jis per prepasigailėjimo
skurdžiams, zidentą kongresui patiekdavo
Dirbą darbininkai šelpia be- savo metinius pranešimus (radarbius. Gyvuoja daug įvai---------------- —
rių labdarių organizacijų, ku• rios rūpinasi vargšų likimu. ’
Pati valdžia retkarčiais imasi
priemonių kaip — nors pagel
bėti bedarbiams.
Kitaip yra nekultūringose
šalyse. Tenai daugiur tik vieninems misionieriams prisiei
na duonos kąsniu dalintis su
vargšais. Gi šių vargšų yra
yy
ne tūkstančiai, bet milionai.
Gyvuojant geriesiems lail kams tie žmonės už darbą a p-J
turi nykų atlyginimą. Kol dir Į
ba, tol šiaip taip ir minta, j
Darbams sustojus,' nebetenka
gyvenimui priemonių.
Mažiau vargo tose šalyse,
kada kultūringos šalys per-,
gyvena geruosius laikus. Ta
da iš šių pastarųjų apturima Į
gausių pašelpų. Tada geriau
sekasi ir misijoms ir milio-!
nams žmonių.
Bet kada šiandie visą pa-'
šaulį turi surėmęs nedarbas,
nepaprastai daug kenčia Azi
ja ir Afrika.
M*
Vienas misionierių iš Ceilo-!
no salos rašo,’ kad tenai fi- i
nansinis persilaužimas iškilęs ,
ligi aukščiausiojo laipsnio.
Ceilono saloje svarbiausioji
prekyba yra kokao grūdais. į
Šiandie ta prekyba perdėm;
sustojusi. Niekam nežinoma,
kodėl taip yra. Jei kokoa iš
‘ salos išvežimas ir tolesniai į
bus trukdomas, tų grūdelių'
auginimas, suprantama, bus:
nutrauktas. Tada salos gyve
nime turės įvykti didelės perversmės. Kaitalikai
saloje
kartu vargus velka su kitais
gyventojais, kai-kur, kaip at
rodo, gal dar daugiau už ki-'1
tus. Katalikiškų įstaigų išlai
kymas begalo apsunkinta“.
Vyskupai šaukiasi Romos pat gelbos, gi Roma tuo reikalu
atsiliepia į visą katalikišką
pasaulį.
Iš Olandų Rytų Indijų pa
reina tokios pat žinios. Sus
tojusi prekyba metalu, ang
limis, medvilne ir guma (kau
čuku). Malajaus pusiausaly
šiandie taip sunkūs laikai, ko
tenai nebūta ilgiausius me
tus. Uždarytos kasyklos ir
4 plantacijos.

portns) ir visuomet reikalai!davo griežtesnių
Įstatymų
prieš ateivybę. Kongresas vi
sas laikas nepalinko į jo no
rus. Bet jis tais savo reika
lavimais sukėlė daug nepa
lankumo ateivijai, kuri ir be
to po karo pakankamai su
varžyta.
Šio gruodžio pirmomis die
nomis sekretorius Davis, apleizdamas sakomą departa
mentą, kongresui patiekė ga
lutiną savo pranešimą. It
šiame pranešime jis nurodo
dar daugiau varžyti ateiviją,
gi negeistinuosius be jokios
atodairos ištremti.
Vienoje pranešimo vietoje
, «,,»
jis nurodo, kad įleisti
šalį ateiviai turėtų būt de
portuoti, jei jie pasirodytų čia
prisidėję į bent kokią orga
nizaciją, kuri. pageidauja keis
t i gyvuojančią valdžios tvar
ką. Toki ateiviai yra negeis
tini. Užtenka nuosavų tos rū
šies triukšmadarių.
Tas yra tiesa. Visi triukš
madariai yra negeistini, ar jie
būtų namiškiai, ar svetimša
liai. Bet neteisybė atliekama
ateineįsileidžiant

čia

tokių

vių, kurie ieško laimės ir ge- reikia duoti žmogui kastuvą i
resniųjų gyvenimo sąlygų sve-,ir kitą koki reikalingą įrankį
timose šalyse, kada jų gimti ir tegul dirba.
nėse šalyse gyvenimas nepa
Tuo sumanymu norima duo
kenčiamas. Nežiūrint to, tas
ti darbo didesniam darbinin
nepakeičia reikalų padėties. A
kų skaičiui. Kada viskas ra
merika turi pilną teisę svetini
nkom bus dirbama, tad dides
salius įsileisti, ar neįsileisti.
nis bedarbių skaičius naudoTai nėra koks tarptautinis
į sis darbu ir darbas ilgiau tę
klausimas.

Suprantama, tas ir kita bū
tų nepakenčiama. Tai būtų
darbo eikvojimas.

po kongreso rūmuose.

NORI (PAŠALINTI MA
ŠINAS

nenaudoti jokių mašinų. Sako,

bu, jei iš to nėra niekam jo
kios naudos.

jus’?

IR

ŽEMUOGES

' .lėznas. Tarp kitų organi

tauto mirties sukaktuvėse or
ganizuotai dalyvavo 14 šaulių,
o pavasarininkai sudarė ri-,
kiuotę apie 150 žmonių. Mo
terų dr-jos 50 žm.
— Del šilto rudens oro kai
kurie augalai, ypač darželių
gėlės, pradėjo sprogti. Braš
kės ir žemuogės žydi.
— Lapkričio 1 d. įvyko Ka
talikų Veikimo Centro susi
rinkimas, kuris praėjo labai
gyvai. Pavasarininkai padai-

ujSiaisĮ -soiauiup suiįjuį oabu
Akstinas.\ vyrų katalikų sekcija.
“R.”

darbas negali būt jokiu dar-

Jei taip, tai delko negalima
visus bedarbius pašaukti į tos
rūšies . darbus? Ar negalima
Laikraščiai praneša aP10 ■ uždarvti elektros jėgas ir panauią ypatingą sumanvmą be-! . . . • . , ,. , . .
-statvti bedarbių hunus tempdarbių naudai.
į.. " , . .
,
,
’
Įti gatvėmis gatvekanus su
Antai Minneūpolis mieste žmonėmis? Argi negalima už
iškeliamas sumanymas atlie daryti telefonų ir bedarbius
kant visokius miesto darbus pašaukti į pranešimų nešioto

BRAŠKES

Tas pat yra ir su mašinų zacijų čia yra ir šaulių būrys.
nenaudojimu atliekant įvai Tik nežinia kodėl jis vis dėlto
riausius darbus.
silpnai laikosi. Užtat ir Vy

Kada šiandie nedarbas ir
blogi laikai visą šalį spaudžia,
iškeliama įvairių juokingų su
sis, protauja tie sumanytojai. manymų bedarbių gelbėjimui,
Buvęs sekretorius Davis il
“biznio” atgaivinimui.
Šis sumanymas — nenaudo I
gus metus sekretoriavo ir ran
Pramoninkai, bankininkai ir
ti darbams jokią mašinų yra
ka rankon dirbo su Amerikos
panašus kito miesto tarybos visi įmoninkai tegul iš šių blo
Darbo Federacijos virsi
išsprendimui nusamdyti dar gų laikų ima sau pamokų. Ka
kais prieš ateiviją. Sekreto
bininkus betiksliai nešti ak da gryž gerieji laikai, tada jie
rius Davis kituomet buvo iš
menis iš vienos vietos į kitą turės gražios progos išanksto
kėlęs sumanymą visus šioj
ir nusamdyti dar kitus tuos sudaryti planus, kad apsidrau
šaly ateivius suregistruoti iš.„ .
, .
, , .pačius akmenis nukelti jatgal. sti blogųjų laik'ų. Ligšiol tuo
?
=
Pftgalv*ne8 duok- Tai vadinasi darbas. Bet toks reikalu neveikta.
lM-.Bet JO sum"'y™s

PRAŽYDO

Darykite
Rekordus
Namie
Nauja

Vfctor Radio
. Rekordu darymo

Wf/////,

ELECTROLA

Lietuviu Valanda
Iš

WHFC Radio Stoties
Kiekvieną

i

Pirmadienio
Vakarą
Tarp 7-8 Valandos

Leiskit mums visa apie tai jums pasakyti:

Smagaus juoko dėl jus pačių... jūsų kūdikių.. .<
jūsų draugų... girdėt balsus ir rekordus padarytus!
iš radio programų. Palaikykit gyvą, kalbantį nu* 1
tikiu priminėją. Rekordai — nesudaužomi, pato
persiuntimui.

Puikiausias
Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražų Lie
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

1) Muzika
2) Duetai
3) Kvartetas
4) Kalba Dr. Al. M. Račkus
5) Muz. J. Brazaitis .
6) “Prof.” Kampininko Minutėlė
7) Kitokie Įvairumai

1

Trys Viename\

IAU/AŪSI VIOTOR REKORDAI
1# Mk. Urta Kata* TSf
_
acnia. mm. vdmmib
lrn BEBM
■•(ik Basa

v-i«n<

v-mnr1'

trasi Ir
t
fJ

V-MOMI SurtllM

t». lalla LMaMt Ckra

I

lt. ■įritu Lktirii
Ant Ii Ii HailMi
Yri*.
WKkn>
Salti Kiaiti
»*,

V-M001
V-MOM
V-MOM Mk Mta
V-MOttį

hiuhl

CkkasM

VimIIs

Srtirtra

NIIriyM

Suliniai Ir VaraltM

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.

RADIO
ELECTROLA
NAMINIAI
UŽRAŠAI

Krautuvės Chicagoj

Del parankumo krautuvės atdaros kas

IR

vakarę iki 10 valandai

Dienraštis “Draugas”
4ITT-OS ANCMCM AVI.

DICHMONO ST

4177-83 Archer Avė.
Cor.

Richmond

Street

TEL. LAFAYETTE 3171

2S1S-4O W

ST. k MAPLCWOOO AVC

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

TEL. 1IEMLOCK 8400
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K Įii li' jgppamn

IV Seimas pageidauja,
PROTOKOLAS MARIJONU KOlfG. RĖMĖJŲ IV SEIMO kad5. visi
Mar. Kolegijos Rė

LIETUVIAI AMERIKOJE

tyt, visur smarkiai žaidžia kuriomis autorius nepadeda
ir niekam nepasiduoda. Anų savo tikro vardo, pavardės ir
trečiadienį supliekė Marąue- adreso, redakcija nededa laikrių Tėvų Alfonsų, Pranciško tteparkiečius, kurie buvo at raštin.
nų, iš Gramd Rapids, kuris čia vykę pas mus. Dabar per vi
laikė rekolekcijas nuo 6 iki 9 sų sezonų kas trečiadienis, 8 GYDUOLĖ, KURI
d. gruodžio. Novsa (T), Round vai. vakare, parapijos svetai VISAD GELBSTI
Likę ir Guster. Žmonių buvo nej Nyčių tymas su kitais Tos "New and Improved Gold
Į Medai Haarlem Oil Capsules”,
pilnos bažnytėlės. Išpažintį at žais. įžanga bus tik 10c.
Garbė,
kad
mūsų
jaunimas
! žinomos kaip gyduolė inkstų,
liko keletas šimtų žmonių.
;abus ir Harboro vardų kelia kePen9 ir pūslės bėdose, yra ma
Dekojam ir Tėvui AlfonsuiI,
v
. .
.
. . . Ir nies, augusieji, pasirody- lonios ir lengvos imti. Jos turi
gydymo galios, kuri išpopuleriuz aprūpinimų mus dvasiniais
kini, išvien eikim į jųi sureng savo jas nuo 1696 metų. Išvy-.
reikalais. Kom. Maciulskis.
tus vakarus.
kitę iš kūno nuodus. Suvikrin-* u
kitę kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medalį
RED. ATSAKYMAI.
vardo kiekvienoje dėžutėje.

mėjai 1931 metais gautų bet
po vienų naujų Kolegijai rė
Nutarimai ir Rezoliucijos. mėjų.
Kun. Dr. K. Matulaitis, se
Ketvirtasis Marijonų Kole 6. Sėkmingi *>r.ės darbuotės
kretorius ir Rėmėjų reika
Padėka
lų vedėjas, patiekė šiokį ra gijos Rėmėjų Sennas priėmė dėliui, Mar. Ko-. Rnnėjų IV
portų: grynų pajamų fondan sekančius įnešimus bei rezo Stirnas siūlo Marijonų Kou-' Ačiū gerb. kun. J. Lipkui,
gregacijai stenkis praplėsti kad parūpino mums misionieįėjo #18,864.32 šiais, 1930 im  liucijas:
tais. Ši suma sukelta vajaus
1. Rengti Kolegijos Rėmė >.:vo veikimų ir rytuose, kur
būdu, automobilio dovanojimo jų vajų sausio ir vasario mė yra didesnė mūsų išeivijos da
lis.
būdu, piknikais, dienos uždar nesiais.
biu ir rėmėjų aukomis. Iki
2. Ketvirtasis Seimas ragi 7. Ketvirtasis M. K. Rėmė
1929 metų seimo fonde buvo na visus lietuvius katalikus jų Seimas siūlo Centro Val
Kad šiais laikais Ameri
$24,270.26. Tad Kolegijos sta aukoti “Dienos Uždarbį” Ko dybai sudaryti artimesnius
kos
lietuviai mažiau knygų
Kolegijai planus ir bent da
tymo fonde jau yra $43,134.- legijos Fondan.
skaito, tai visiems aišku. Bet
58.
3. IV Seimas ragina visus linai rūpintis sekančiais me kad dar yra žmonių, tebetu
Marijonų Kolegijos Rėmėjų Marijonų Kol. R-mėjų sky tais juos įvykinti.
(Brigliton
rinčių troškimų kų nors gero Vietinės Vyčių 55 kuopos JPatišmijusiai.
8.
Ketvirtasis
Mar.
Rėmėjų
yra 40 skyrių su 2172 nariais. rius persiorganizuoti, išren
pasiskaityti, tai taipgi žinoma. Basket Bali tymas, kaip ma- Parke). Korespondencijų, po
1930 metais rėmėjų mirė 20. kant 1931 metams naujas val Seimas pageidauja, kad Rė Knygų mylėtojai neretai
mėjų Centras organizuotų
Šis raportas aiškiai rodo dybas ir pasistengti sukelti
Kolegijos statytojus su auka turi vargo iki užtinka tikrai
rėmėjų pasišventimų kilnain Kolegijos fondan 1931 m.
sau patinkamų knygų. To
PILNAS EGZAMINAS
10c. į dienų.
tikslui ir triūsų, kad sukėlus bent po $100.00.
$5.00 TIKTAI $5.00
9. Seimas pageidauja, kad kiems čia norime nurodyti
didelį Kolegijos fondą. Bet,
4. Seimas paveda Rėmėjų
SPECIALISTAS
Marijonai skirtų nors vienų vienų knygų, kuria niekas nePasauliniame kare
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
Kapitonai
reika da didesnio pasirįžimo, centrui rinkti Kolegijai “Ply
apsivils,
ypač
tie,
kurie
mėg

tikrą specialistą, ne pas kokį nepakunigų vajui vesti.
.
Seno Krajaus
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
Specialistas iš
ir trumpoj ateity susilauksi tas” — aukas (po $5.00) ba
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
Ketvirtasis Marijonų Kole sta dvasiškus, religinius pa
kia, ai* kur skauda, bet pasakys pats,*“
me savos mokslo įstaigos. Tad landžio ir gegužės mėnesiais.
siskaitymus.
Karštai
visus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
gijos Rėmėjų Seimas buvo
po pilno
išegzaminavhno. Jus su
NEŽIŪRINT KAIP LžSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
raginame
įsigyti
knygų
var

gausus nutarimais ir atsto
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užkitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
5
TtiC'T^TItgTttTtjrTMrTtfTtAr'MTTrtiTMr'MiTI
du
nuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
vais, taipgi ir svečiais. Sei
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
DIEVIŠKASIS
IŠGANY

laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
mingumų.
linę dalyvavo 57 draugijos su
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Mano Itadio — Scopo — Raggi.
TOJAS
|189 atstovais ir apie 15Q syelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
I v•
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomis 10-1
Tai yra didokas veikalas,
siškas bakteriologiškas egzaminavi
; cių.
4200 West 28 St.
Kampas Kecler Avc.,
TcL Crawfortl B57S
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Ketvirtame K. Rėmėjų Sei turįs 476 puslapių. Pagal vo
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
me sekančios draugijos turė kiškų originalų lietuviams tą
vumas sugryš ums taip kaip buvo
veikalų prirengė tėvas jėzui ^llimilllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlUlllllllllllllilIlUHIlIlUUliHlIlINHINIlIlIlIlIlIlIlU pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
jo atstovus:
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
Aušros Vartų par. West Si- tas B. Andruška.
uždegimo Žarnų, silpnų plaučių arba
Yra
tai
platus
aprašymas
jeigu turit kokią užsisenėjąsią, įsi
de: Šv. Kazimiero vyrų ir mo
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
gadynės
prieš
pat
Išganyto

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
terų draugija aukojo $5.00;
pasidavė net gabiam šeimynos gy
5
30 METŲ
dytojui, neątidėliokit
neatėję
pas
atstovai — Jonas Simonavi- jui ateisiant ir paskui viso
mane.
§
Sergantys
žmonės
yra
kviečiami
dykai
Kristaus gyvenimo ir mokslo
čius, Leonora Matuzienė.
v
DR. J. E. ZAREMBA
pasitarti su daktaru.
išdėstymas. Tas viskas išdėta
SPECIALISTAS
Šv.
Onos
dr-ja
$3.00,
ats.
—
•
Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEHS
Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgyInėjimas Rūmas 1016
įdomiai,
gražioje,
aiškioje,
S
dančiais
po
to,
kaip
kiti
gydymai
nedavė
pa

p. Ūsienė ir p. Balkevičienė.
20 W. JACKSON BLVD
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privatiODEON rekordus, kaina po 75c. vienas
Astra, ats. — Jonas Kudir visiems suprantamoje kalboje. 5 nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės Dr. B. M. Ross
Arti State Gatvės
5 pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas S Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki
Įsigykite
tų
knygų,
ją
Siunčiame ir į kitus miestus.
ka ir Ant. P. Grybas. P-nas
S
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
skaitysit
nuo
pradžios
iki
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir ifisigydytl pirm S
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
Grybas, Astros narys aukojo
— nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo S
NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
po piet
t
galo
su
dideliu
pasigrožėjimu
B
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- 5
$50.00.
>
26105 Angelai gieda danguje,
S
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį a
Petras Petraitis, baritonas
Aušros Vartų par. Tretinin ir dvasiška nauda, skaitysite S gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.
Tyliąją, naktį
26022 Sveikas Jėzau gimusia
ADVOKATAI
kai aukojo $5.00, ats. — M. jų daug sykiu ir vis didėjan
Linksmą giesmę mes užtrauksime Brooklyno Mišrus Kvartetas
čiu
pasitenkinimu.
Kaina
26023 Gul šiandieną
Rinkevičiūtė, E. DanikauskieAtsiskubino Betlejun
Broo-klyno Mišrus Kvartetas i
35 SOUTH DEARBORN STREET
nė, Pocienė, M. Birijotienė, J. $2.00. Kreiptis
26106 Ar žinai kaip gerai. Polka.
Mano tėvelis, Valcas. P. Sarpaliuus Ork., dain. J. Sersevičius
Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Šiaulienė, M. Strumbrienė,
Imkite elevatorių iki penkto augšto
26107 Kraip, Polka
(John Bagdziunas Borden)
Džiaugsmo va unxlos, Mazurka
Petro Sarpaliaus Orkestrą
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki a
Laučienė, R. Jankevičienė.
2334 S. OAKLEY AVĖ.
26054 Barbora
1 p. m.« I’anedėiiais, SercdMnis ir Subatomis valandos prailginamos a
ADVOKATAS
Kad nėra alaus
=
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
Maldos Apaštalystės Brolija
Chicago, III.
.TiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiciiiiiitiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiii^ 105 W. Adams St. Rm. 2117
26066 Gerkim, gerkim
—$5.00, A. J. Kamarauskas,
Rai, rai, ratatai
Telephone Randolph 6727
26069 Aš berniukas!
Ap. Kamarauskienė, K. UsaiSusana
2151 W. 22 St. e iki 9 vaJk.
26049 Sveikas ligonis
tė, Marcelė Sabastijonienė, K.
Naujas žittponas
Tąlephone Roosevelt 9090
Zaurienė.
26027 Bevaikis pas daktarą
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
Sunaus logika
Aušros Vartų Blaivininkai,
26070 Dzūkų kraštas
Kad liūs su kanklėmis
auka $2.00 ats. — J. Kama
26088 Smuklei vainikėlis
Kur Nemunas ir Dauguva
rauskas, Rožė Kairienė.
88001 Mamytė
Aušros Vartų Š. P. M. mote
ADVOKATAS
Naktis svajonėmis papuoėta
26072 Uk vei
Ofisas vidurmiestyje
rų
ir
merginų
dr-ja
aukojo
Room 2414
Senas bernas
ONE NORTH LA SALLE BLDQ.
20080 Urėdas raiše
$5.00, ats. — D. Gasparkienė,
1<. Kraudunas
Godelis
ONE NORTH LA SALLE ST.
Ona Černauskas, Ona Žostau- i &
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
26004 Juokai, juokų rekordas
Pastorius
Kauno Benas
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
tienė.
26073 Saulelė raudona
Aš bijau pasakyti
Moterų Sąjungos 55, kp. au
26039 Sėdžiu po langeliu
kojo $5.00, ats. — E. Laba
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlis
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kę
26035 Stasys
nauskienė, O. Dobrovalskienė.
Plauke sau laivelis
26047 Dzinguliukai .
LIETUVIS ADVOKATAS
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
S. L. R. K. A. 100 kp., ats.
Prašome pasakyti
26095 Grybai
Ant. Peldžius, A. Radzevi
Geriausia ir brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
Iki 3 vai. kortuose—nuo 8 Iki •
Leveadrėlis
čius.
Subatomis nuo 0 iki 9
26103 Petro vestuvės, komiška scena
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvę, kad gau
Atliko Juozas Uktveris ir Adelė Zavlstaltė
52 East 107tb Street
Mar. Kol. Rėmėjų 19 sk.
26040 Rigoletto
Kampas
Mlchlgan Avenue
tų
Kalėdų
šventėms.
Siųskite
pinigus
per
“
Draugę.
”
‘Neverk brangi
A. Sodeika
aukojo $5.00, ats. —' E. Šičiu26094 Oj, Čia, da
Tel. Puilman 5950-Nanjų Pull. 6377
*
lienė, F. Šliogerienė.
Ganėm aveles
Miesto ofise pagal sutartį
26044 IMargarita iš operos Faustas
Julė Dvarijonaitė, soprano
127 North Dearborn St.
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
Aušros Vartų Š. P. M. vyrų
Arija iš operos Samsonas ir Dailia
Grigaitienė, soprano
Ketvsrgais ofisai uždaryti.
26077 Kam šeriai žirgelį
K. J. Kriaučiūnas, tenoras
ir
moterų
dr-ja — ats. — A.
čekiais ir telegramomis.
Iš rytų šalelės
K.riaudunus ir Olišauskus, duetas
26104 Bernelis Polka
Bartkus L. Jusevičius, J. Vyš
Noros Polka
T.Iephoa. Dearborn JOST
Petro Sarpaliaus Orkestrai
IT . .
niauskas, V. Duoba, J. Km-I $
26096 Lietuvaitė Polka
Armonika, klarnetas ir planas '
Pinigų siuntimo skyrius atdaras kasdien nuo 8 vai.
Modutė, Valcas
Duetas ant armonikų
mas.
26089 Išleistuvių Polka
ryto iki 8 vai. vakare.
Seklyčioje, Polka
Armonikų duetas
Fed. 3 sk. ats. — V. Pet
26078 Panemunės Valcas
ADVOKATAS
rauskas, P. Atkočiūnas, E.
Plikas kaip tilvikas. Two Step
Armonika solo
26071 Gaidys. Polka
160 No. La Seile St. Rm. 143^
Labanauskienė.
Klaipėdos Valcas
Kariškas benas
CHICAGO. ILL.
26068 Karvelėli, Valcas
Vilniaus Vad. Sųjungos sk.
Nuo
Iki « vai. vak.
Elsil n grybauti, šokis
Kauno Orkestrą
Loeal Office: 1906 8. UNION AT*.
ats. — S. Šlickuitė, A. Kairui26060 Lelija, Valcus
Tel Roosevelt 1718
Žvirblelis, šokis
•
Šokių orkestrą
tė. Petronėlė Peldžienė.
▼ai. nuo (Iki t vai. rak.
26003 Kas bus. Polka
(Ueklriant šarados)
šitas šokis dėl visų. Polka
KuimicčUj benas
Šv. Kaz. Ak. Reni. 10 sk.
Aplunkyk budrike Krautuves Prieš Kalėdas
aukojo $5.00, ats. — F. Šlio- 9
Chicago, IH.
2334 So. Oakley Avenue,
gerienė, Kalnienė, Gadeikienė,
Rudienė, D. Gasparkienė.
ADVOKATAI
Viso
atstovų 46, aukų
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
11 So. La Salia St , Room 1781
$90.00, dr-jų 14.
Tsl. Randolph 6381-0888 Vai. 9-|
Vakarai*
Jonas Krotkus sveikinda
3417-21 S. Halsted St.
1241 SO. HALSTĖD STREET
Tel. Vlctory 8Ml
.
mas aukojo $100.00.
CHICAGO, ILL.
7-9 vai. vak. apart Panedėlle Ir
(Bus daugiau)
Pėtnyčioa
(Tęsinys)

visi rėmėjai į darbų!

CUSTEB, M1CH.

Ali IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

INU, HARBOR. INO.

SSuSmbSS

Daktaras

WISS1G.

I DR. B. M. ROSS

OdeoK

1

DR. B. M. ROSS

‘DRAUGAS” PUB. GG,

Kalėdos Netoli!

I

JOHN I. BOROEN

PAUL M. ADOMAITIS

J. P. WAITCHES

F. W. CHERNAUCKAS

Draugas Pub. Co.

Jos. F. Budrik, Ine.

A. A. GUS
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GRABORIAI:
Telefonas Yarda 1118

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DAKTARAI:

CHICAGOJE
KOKS SURPRIZAS GRUO
DŽIO 21 D.

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

MATAS ZIZAS.

Ofiso Tel. Victory 8687

J. J. KOWARSKIS
DR. A, G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehlll 6261

GYDYTOJAS

718 WEST 18 STREET

Of. ir Rez. TeL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA

Ir CHIRURGAS

Negalima iškęsti nepasa
2403 WEST 63 STREET
2433 W. MARQ.UETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. IIALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7532
kius, koks bus tas surprizas,
Nuo 9 — 18 vai. vyto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofitas Ir
Rezidencija
kurs laukia atsilankusių Vy
t Ir 7 Iki I vai. vakare.
Realdenclja 2359 So. Leavltt Bt.
Tartu automobilius visokiems relTel. Canal 2336
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Parodomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
ul&ms. Kaina prieinama.
J. LULEVICIUS
čių Apskričio rengiamam te
G ra borlus Ir
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-1
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 ▼. v
Nedėllomla pagal sutartu
“Tūkstantis Ir Vienas,
3319 AUBURN AVENUE
Balsamuotojas atre
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlloj pagal susitarimą
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-8 vak.
Patarnauju laido Margumynų”, Lietuvių Audi
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarlm*.
it Ofiso
Tel.
Virginia
0036
tuvėse visose mie
-sto ir
miestelių torijoj. Vakaras jau buvo ku
Telefonas Boulevard 1939
Residencljos: Van Buren 6858
dalyse.
Moderniš pinas
įdomiausio programo.
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui.
Dr.
S,
A.
Brenza
kuris
kada
nors
matytas.
Bet
3103 S. rialsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
šis extra specialis numeris da
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki
bar įtrauktas visiškai pada
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
rys programų kurs visus pa
9:30 vakare
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2515 arba 251®
S iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
I. J. ZOLP tenkins.
2314 West 23rd Place
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
Nedėllomla nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAfl
Chicago, Illinois
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
Marąuette Parko lietuvių Namų Ofisas 3418 Franklin Blvd. Netoli 46th St.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Iki šioliai visu smarkumu
Chicago,
III
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir valką
VEDĖJAS
SKYRIUS
ruoštasi prie istoriniu scenų. generalis kontraktorius. Per
1439 S. 49 Coiirt Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tat Victory 6898
Pavyzdžiui, didelis būrys Ci- lapkričio mėnesį jisai su Res. Tel. Midway 6512
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Kampas 46th ir Paulina Sta
Residencljos Tel. Dresal 9181
ceriečių išpildys begalo vaiz dviem sųkeleiviais padarė il
Tel. Boulevard 5203 - S413
pietų Iki 8 vai. vakaro.
džių scenų, “Lietuva Tėvynė gų kelionę, aplankydamas pie
Nedėliomis ir seredomis tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
Šioj scenoj jie tinęs valstijas, California ir
prie manęs,
patarnausiu simpatiš Senovėje”.
Oakley Avenue ir 24-tas Street
kai,
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS I'JET. GRABORIUS
grįžo per vidurines valstijas.
Telef. Wilmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
aegu
kitur.
Koplyčia
dėl
šermenų sudainuos kelias linksmas dai
CHUCAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1718
Specialistai Moteriškų, Vyriškų
nas ir sudarys labai patrau Turėjo daug įvairiausių prie Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Laidotuvėse pa dykai.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
tikių, bet viskas laimingai
Ir Ketvergais vakare
kiantį reginį.
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St.
todėl, kad priklau
Roselandas
turi jau pri baigėsi ir laimingai pasiekė
Kampas 81 Street
sau prie grabų išUNDĖRTAKING CO.
dirbystės.
rengtų “Gedimino Sapnų'”, Chicago.
VALANDOS: 1—8 po plet, 7 -8 vak Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
ta
istorinį
sapnų
iŠ
kurio
kįlo
Nedėliomis
Ir šventadieniais 10-1)
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Telef. Canal 6174
pasiryžimas
statyti
Vilnių
Tel. Kenw-ood 5107
710 WEST 18th STREFT
Iš knygnešių veikimo Nortli
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
Halsted Street, Tel.
kaipo Lietuvos sostinę.
Cinai 8161
PRANEŠIMAS
Sidiečiai suvaidins “Aušra” Nuo 9 iki 1 valandai ryto:
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Brighton Parkas • atsius į ir užbaigs pirmųjų dalį vaka Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
Auditorijų kelias patriotiškas ro su dideliu vaizdu iš Lie
Phone Raulevard 4) 39
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *4
Nedėliojo pagal sutartj.
scenas: “Baudžiava” ir “Si tuvos prisikėlimo laikų “Lais Mes skelbiame, kad laike sunkaus atldarS an‘r»
LIETUVIS GRABORIUS
, <*u ,D*\
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlebiro Kalėjime”, kurios, be jo
laiko-bedarbės
kos) po Diim. 2423 West Marųuettė
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos^ nuo 2 iki 4 po plet.
kios abejonės, padarys į žiū
Tel. Prospect. 1930
į
Kadangi
labai
retai
pana

GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
rėtojus neužmirštinų įspūdį.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šios scenos yra vaidinamos,
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Aštuoniolikiečiai
perstatys
Tel.
Virginia
1290
4930
WEST
13
STREET
Mušt; patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
CICERO
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
scenoje tų nelaimingų Lietu lietuviai galį skaityti šių pro
nebrangus, nes neturi
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
(kuris praktikuoja Ciccroj apie
me išlaidų užlaikymui
vai momentų, “Liublino Uni gų kaip ir privilegija, ir ypa
tartį.
metus)
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
jų”, kur karalius Zigmantas tingai šiais Vytauto Didžio- Suteiks bedarbiams dykai gydymą,
LIETUVIS GRABORIUS
yra kož- tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
OFISAI:
Augustas su lenkais bajorais jo metais pravartu
v.
v.
, i •
I
gydymą už pusę kainos
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
Ofisas
4901 — 14 St
2984 VVashlngton
nam susipažinti arčiau tokiu! Panedėliais ir Seredomis nuo
plyčia dykai,
Nedėlloj: 10 — 12 ryto.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
10-12 ir 2-4
4603 S. Marshfield Aveuue priverstinai prijungia Lietu j vaizdžių, lengvu būdu su LieTel. Cicero-662 Tel. Kedzie 2450-2461
vos kraštų prie Lenkijos.
3307 AUBURN AVENUE
Telef. Cicero 49
Tel. Boulevard S277
i«Canal 0257 Res. Prospect 6669
i tuvos istorija. Dėlto šis va
karas ir yra ruošiamas kaipo
AKIŲ GYDYTOJAI:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
paskutinis vakaras Vytauto
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
jubilejui paminėti.
VL
4729 West 12 PL
Nedėliomis
Tel. Cicreo 2888
Susitarus
1821 SOUTH HALSTED ST.
Bet istorinės scenos yra
k ?
I
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
ne viskas kfts bus tų vakarų.1
Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
Rez. Tel. Prospect 0610
;Bus taip pat ir juokingų ški- j
6 iki 8:30 vakare
'eų, bus gražiu dainų, daly-1
Tel. Boulevardl 1401
ivaus “Dainos” choras ir bus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
' taip pat solistė šokėja, p-lė
Rez. 6622 S. Wihpple
LIETUVIS AKIŲ
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Aleliunaitė, kuri yra pasižy
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
SPECIALISTAS
mėjusi savo šokiais vodevily.
Ji šia proga išpildys pora ne- Palengvins akių įtempimą kuris DENTISTAI 3343 S. HALSTED STREET
- .
v. v
.į 6Sti priežastim galvos skaudėjimo,
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
paprastai gražių šmotų. Tai- svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu7—9 vakare
: gi, aišku 1S to V ISO kad V aka- j cataractus. Atitaisau trumpą regysTel. Boulevard 7042
ra: jau yra “margas kaip tę lr toh,n» regystę.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

S. D. LACHAWICZ

OR. T. DUNDULIS

DR. R. G. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A.

OR. A. A. ROTU

BUTKUS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIš

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GO,

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. J. SHINGLMAN

EZERSKI

DR. S. A. DŪWIAT

I

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, OPT,

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

,,

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau-

Į genys .

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie

turime ambulance patar

gJ

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

O dabar turime kitų na u- sias klaidas.
liįiena. Prie to “Tūkstančio jr i SpcciaJe atyda
11«

«

i klorf vaikučiams.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Sale Depoaitora State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Kainos pigesnės, kaip kitur
Kreivos aky,s Atitaisomos į trumpą
laiką su nauju išradimu.

DR. G. I. BLOŽIS

dainų. Kas pamatys jį tų va
karų juoksis kaip niekad ne

4712 S. AHLAND AVĖ.

DENTI8TA8

Tel. Boulevard 7589

sijuokė, nes p. Sabonis visuo
Tel. Tards 1829

se savo vaidinimuose publikų
visad patenkina, o šį kartų jis
ruošiasi su visai nauju ir be LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
galo juokingu dalyku.

laukia (
sekma-!

Vytukas.

Tel. Yards 1741 ir 1742

1545 WEST 47 STREET

limas dainininkas p. Kastas
Sabonis su visa eile šposų ir

dieny gruodžio 21 d.

4605-07 South Hermitage Avenue

DR. CHARLES SEGAL

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

DR. G. SERNER

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

DENTIST AS

Vieno Margumynų” prisidejda ne kas kitas kaip visų my

Taigi Auditorijos
nepaprastas vakaras,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th
Kampas Halsted
Valandos: nuo 10—4;
Nedėliomis: nuo 10

St.
St.
nuo B—8
iki 12.

Phone Canal 6638

JOHN SMETANA, 0. D.

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 37,94
SKYRIUS

Leavltt

St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartj

Res.

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Rezidencijos Tei. Plaaa 8264
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dton«

4712 So. Ashland Avenue
Vai.. Nuo 9 ryto iki 8 vakare
Tel.

Cicero 1260

DR. GUSSEN

_

Saugokis holdupų, nei
LIETUVIS DENTI8TA8
dat,ar yra labai pavojln Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
ga; nežinai, ‘kada jisai
vai. vakare
'/<
užpuls, šaltis žiemos lai
Nedėliomis pagal sutaj*tJ
ko yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
f'/
Cicero, Hl.
f/
holduperis lr pavojingas.
Jisai puguldo į lovą ir į
grabą.
OPTOMETRISTAS
T. A. D. vaistas grei
Tel. Cicero 2963
čiaus prašalins
šaltį lr
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
gripą.
1801 S. ASHLAND AVENUE
Dabar yra nupigintas,
DENTI8TA8
reikalaukit savo aptlcko
Platt Bldg.. kamp. 18 St S aukštas
4901 W. 14St.
Cicero. Iii.
su arba
Pastebėklt mano Iškabas
Viršuj National Tea Store
Vai. 9:86 ryt iki 8:86 vak. Berodo- aioo o Halsted St
ChicaiTO
uajswa
^Oicago Valandos: 10. vai. ryto Iki 9 vai
mis 9:89 iki 13 v. Nedėliomis nėr
vakar a MoA. susitarus
Tel. Calumet 4479
skirtų valandų. Room 8
_ .

DR. MADRIGE KAHN
Tel. Yards 0994

Boulevard 7689

DR. S. ASHER

Tel. Boulevard 3201

Telef. Midway 2880

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas

SPEŲIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Tel. Canal 6228

T. A. D.

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

3201 Aubum Avenue

atkreipiama moky-

DR. G. Z. VEZELIS

Ofiso ir Res. Boulevard 5919

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vikare

DRAUGAS

6

1930

Pirmadienis, Ginoj. 1‘

sojoj salėj, ateinančio, vasarų po kontribucijų j pantry jau-itums. Ponas P. Šaltimieras ir I komcdijantnf
SUSIRGIMAI PER SPA
suruošti sėkmingo pikniko no paršiuko dovanų, o sekan p. Giedraitis padėjo visų Vie
Palace teatre dabar eina į
LIŲ MĖNESį
naujame Vytauto darže, su tieji biznieriai, didžiumoj sve nuolynan nugabenti. Štai, mū ‘ ‘ Marta n na o f t h e St rrets.” \
NAUJANYBĖS MUSŲ RA- IIS LIETUVOS VYČIŲ CHI- ruošti debatus gyvaisiais jau timtaučiai, aukojo įvairių val- sų jaunuoliai, kuriais galime Yra tai visiems patinkanti! j Apkrečiamomis ligomis su
CAGOS APSKRIČIO.
DIO PROGRAME.
nimo klausimais ir tt. Reikia gių Sesutėms: Mr. M. Davis, didžiuotis. Tai pavyzdis kata drama. Dalyvauja Hvelyn Bre 1 sirgimų per spalių mėn. Kau
pažymėti, kad susirinkime da- Mrs. A. Moon, M. C. Tempos, likų jaunimui. Valio, mūsų nt ir Robert Anms.
ne naujai įregistruota viso 75,
Lietuvių radio programai Liet. Vyčių Clncagos Apsk. lyvavo gražus būrys abiejų Mrs. M. Samuels, Mr. F. War- jauni veikėjai.
iš kurių; vidurių šiltine 29,
Rėmėja.
BALABAN & KATZ
mūsų gyvenimų gerokai pa priešmetinis susirinkimas į-. tyčių jaunimo veikėjų iš vi- ner, Museldal & Co., Mr. C.
skarlatina 40, difteritu 3, įLouis, M. J. Cooper, Mrs.
TEATRUOSE
kastų įtariamų pasiutime gy
įvairina. Kas nelaukia pirma vyko gruodžio 10 d., Town of >sų veik kolonijų.
Lake.
Gražiai
svarstyta
ak!
Ant
galo
buvo
rinkimas
WEST
SIDE
ŽINIOS.
Hcelny, Mrs. Ruceviz, Mrs.
vulių 3. Dezinfekcijų butuose
dienių, kuriais įvyksta PeoChicago
teatre
rodomas
vei
padaryta 35, ligoninėn išvež
ples ir “Draugo” radio kon tualūs Apskričio reikalai, iš- naujos valddybos 1931 m. Iš Ivanauskas, p-lė O. Zdanevikalas
“
Paid.
”
'Dalyvauja
JoX
Šiandien
Radomskių
šei

čiutė,
Metropolitan
Laundry,
klausyta įvairių* pranešimų senosios valdybos atsisakius
ta 38.
“R.”
certai iš AVHFC stoties?
an
Crawford.
myna
Aušros
Vartų
bažny

Lietuvos
Vyčių
4
kp.
visų
Šį vakarų girdėsime naujų apie meno šakų (“Dainos” j pirm. J. Bulevičiui ir rašt.
Oriental teatre rodoma “Pa
dalykų. Programų ruošia mu chorų), sporto Veikimo ir tt. ip-lei Gužaitei, jų vieton išrink bačkų obuolių, Smidowicz Ba- čioje už visus Radomskių ir
Dalyvauja
zikas Juozas Brazaitis. Gir Nutarta paraginti, kad visos (ta pirm. Ig. Sakalas, rašt. p-lė kery, S. S. Market, Mr. Da- Paulikonių mirusius daro at- ssioii Floiver.”
ATMINK SAVO
Charles
Bickford
ir
kiti
gar

kuopos
remtų
Apskr,
vardu
Litvinaitė.
Pirmuoju
vicevis,
Schultz
Bakink
Co.,
Leminimų
aukojant
iškilmingas
dėsime naujų dainininkų, nau
NAUDAI,
sūs
artistai.
L
sv.
Mišias.
man
t
Dairy
Co.,
Bridgeport
ruošiamų
vakarų,
gruodžio
21
pirm.
paliko
senasis
p.
Al.
Kad
vesdamas
visus reikalus per
jų dainų. Kalbės visiems ge
Roosevelt teatre rodoma “A
rai žinomas dr. A. Račkus. d., Lietuvių Auditorijoj, nu Manstavičius, rimtas jaunuo Furn. Co. $1.00, St. Davis X Ryt a. a. Anastazijos StaLady
’s Morais.” Dalyvauja
Kalbės apie sveikatų. Bus ir tarta po Naujų Metų su lis veikėjas, o antruoju iš pastor, Rev. J. McNamee $2. kėnienės artymieji westsidie809 West 35th Street
kitokių įvairenybių bei .nauja- ruošti didelį šokių . vakarų rinktas naujas p. J. Juozaitis, Visoms ir visiems sesučių čiai kaimynai jos mirimo pir Grace Moore.
CHICAGO
United Artists teatre rodo TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
nybių.
puošnioj Garfield parko vie- taip pat pasižymėjęs darbuo šelpėjaans lai V. Dievas at mose metinėse sukaktuvėse
Visados sutaupysi daug išlaidy
tojas jaunimo dirvoje. Ižd. moka. O p. A. Vardauskui dė užsakė Aušros Vartų bažny ma “Heli’s Angels.” Jau ket
Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
paliko senasis p. Petrulis, iž kingos ir gerb. Seserys ir A. čioje ekzekvijas su dvasiniu virta savaitė kai šis veikalas Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam, lšmainom ir lnšlurldo glob. senasis p. Žaromskis R. D. 2 sk. darbuotojos, kad gyvenusiems pamokinimu ir eina tame teatre.
nam visokį turtų.
McVickers teatre teberodo- Padarom davernastes ir Plrkfcno
ir naujas S. Šimulis, atstovai šį sykį jisai taip gražiai mus iškilmingomis šv. Mišomis ry
Pardavimo Notariališkus raštus
mas indomus veikalas “Min bei
to
8
vai.
visas
užvadavo.
Siunčiam
Pinigus ir Laivakortes.
į
Fed.
Chicagos
Apskritį
Ig.
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Mirt
BiU.
”
”
Gen.
Motinėlės
Viršininkės
X
Aušros
Vartų
mokykla,
Sakalas ir J. Bulevičius, at
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
MES GVARANTUOJAM SAVO
rengia
per
Kalėdas
savo
tėvarduvės.
stovas į sporto sekcijų — A.
pilnai garantuotas — kainos žemos.
ATLIKTĄ DARBĄ.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimaDidžiai garbingos šv. Kaži- vams surprizo kalėdini paren
<
Manstavičius, į “Dainos” cho
A. ALESAUSKAS
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
rų — ponia Juozaitienė. Dva- miero Vienuolyno Viršininkės, gimų. Maži artistai rimtai
MOTOR EZPRESS
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
sios vadu užgirtas senasis Motinos Marijos varduvės prie to vakaro rengiasi, jų tėMes permufuojame-perveža- IŠRENDAVIMUI
kiais reikalais kreipkitės;
pripuola Motinos Šv, Šventė- vai scenoje nė pažinti nebe- me pianus, forničius ir kito
kun. Mačiulionis.
BRIGHTON PARK
galės.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
Naujai valdybai linkėtina je, gruodžio 8 d.
kius dalykus.
Išsirenduoja 5 kambarių
v muuuc- |
geriausių sėkmių.
Tai dienai p. A. VardausV. TAMOŠAUCKAS, savininkas
Taipgi parduodame anglis flatas. 2-ras floras. Šviesus,
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL
Susirinkimas pradėtas mal kas nuvežė auksu $5.00 Moti-;(
RKO TEATRUOSE
geriausios rųšies už prieina naujas namas. 6 stuba nuo
da ir Vyčių himnu; baigtas nelei dovanėlių ir “knistu- j
miausių kainų. Musų patarna strytkarių linijos. Renda pi
kų”, kuriuos jisai, kaipo vi State — Lake teatre šiuo vimas yra greitas, geras ir
malda.
gi. Savininkas ant pirmo florėjas,
skanius
Rap.
pagamina, kartu rodoma veikalas “Iier nebrangus.
ro.
Taip pat įvairios paukštienos Man.” Viskas dedasi Hava7126 So. Rockwell Street
4635 So. Washtenaw Avė.
vardadienio pie- nos mieste. Įspūdingas ir in
A. R. D. 2 SK. DARBUOTĖ Motinėlės
Telef- Republic 5099
IŠSIRENDUOJA 7 kamba
domus paveikslas. Dalyvaus
Mes pervežame daiktas ir į
ŠV. KAZIMIERO VIENUO
rių flatas, štymu šildomas, 1Jack Beari, garsus vokiečių kitus miestus.
LYNO NAUDAI “PAN
mas floras. Renda- už pasiūli
TRY PARTY”.
(Marąuette Jeweiry &
ji mą. Geriausia transportaciRadio)
ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
ja.
Bridgeport. — Visi A. R.

C H I C A G O J E

S. L. FABIAN & CO.

PENTUOIAME AUTOMOBILIUS

R. ANDRELIUNAS

Užlaikau visokių
D. skyriai šįmet vykina Cen
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
tro nutarimų, t. v. “pantry
liausios mados ra
dio. pianų
rolių,
party”. A. R. D. veikia disci
Namų Statymo Kontraktorins
rekordų ir t. t.
plina ir. susiklausymas. Kų
'T Taisau laikrodžius Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.
ir muzikos instru
suvažiavę centro susirinkiman
mentus.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
skyriai sutaria veikt, tuoj 2650 West,)
St. Chicago
Telefonas Hemlock 6526
&LOCK 8380
Telefonas '■ I
ir vykina. 2 A. R. D. sk., Bri
Phone Virginia 2054
dgeport, visuomet
pirmas
JOSEPH VILIMAS
stoja vykinti centro nutari
Wm. J. Kareiva
Namų Statymo
mus. “
Savininku
Kontraktorins
Del geriausios rųšies
“Pantry party” darbų išne
Ir patarnavimo, šau
4556 So. Rockwell Street
kit
šė, galimų sakyt, ant savo jau
GREEN VALLEV
nų pečių vienas p. A. VardauPRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
skas. Jisai pasikvietė jaunuo
nių, sviesto ir sūrių.
Budavojam naujas namus,
4644 80. PAULINA STREET
lius p. P. Šaltimerį iš ApTsL Boulevard 1889
dirbam cemento darbus - fun
veizdos Dievo par. talkon ir
damentus saidvokus,
taipgi
p. Giedraitį. Ponas p. Šaltimeris Sesutėms nuvežė kai- AUTOMOBILIAI muro darbus, iš medinių pa
darom murini ns, apmarinau)

M. 217 AS

Nauji Victor rekordai gaunami BUDRIKO krautuvėje,

kaina po 75c kiekvienas. Siunčiame j kitus miestus.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI

REKORDAI

V-14029 Užgavenios
Llnomlnis................... ....................................... J. žiūronas ir grupė
‘V-14028 Reginos polka,
Aukso žuvytė, polka .......................... Victor Lietuvių orkestrą
V-14026 Ant tėvelio dvaro
Sugryžimas ....................................... Sv. Marijos lietuvių choras
V-14016 Motulė mano
*
Pirmyn į kovų............... .................. Sv. Marijos Lietuvių choras
V-14001 Anykščių merginos .................................... P. JoijfcO orkestrą
Smagi kumutė. polka ........................................ Vitkof orkestrą
V-14038 Veselija polka ............................. Chicagos veselių orkestrt
Pasikalbėjimas, polka Chicagos veselijų orkestrą Ir J. Žuronas
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
Mandruolių polka ........... ..................................... Jonas Padauža
y-14035 Oi greičiau, greičiau
Tolima laimė vilioja ........................................ Jonas Butėnas
80638 Salio šulinėlis
Ant kalnelio po kalnelio .... A. Vlnckevičius ir J. Nameko
80750 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
Gaspadinę valdo bernas
78723 Davatkėlė po sodnelj
Giesmė apie šv. Marijų Magdaienų ................ J. Vaičkus
78827 Dolpelis mandrapypkis, Dalis I ir II.................... J. Vaičkus
79079 Knygnešio daina
Piršlio daina .................................................................. J. Vaičkus
78408 Kaitink šviesi saulutė
Vai. močiute mano ..................................................... J. Kudirka
80037 Barboros vairas
Mariutė, polka ....................................... A. Lubuckio orkestrą
80397 Paukščių daina
Kad jojau per girelę............ A. Venckevlčius ,r V. Daukša
80625 Vai. Jonukas jaunasis
Kurklyno žvirblelis ..................................................... V. Daukša
Ant Victor rekordų Jos gausite viso pasaulio muzikų, kuo
met tik norite ir kada tik norite.

MES

3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

Tel. Ketisie 7721
Phone

Republic 4949

LIETUVIŠKA DUONA
NAUJU BUDU KEPAMA
Suraikyta ir suvyniota vaš

kiniam' popiery.

Gryna ruginė duona.
Kepalai pailgi ir patogus.

DE SOTO IR PLYMOUTH

Moliavojimo Kontraktorins

DE SOTO

Lietuvos Hotelyj

automobilių už labai prieina

lietuvius

visose

Chicagos lietuvių

kolonijo

ir apylinkėse

prašome

se

susipažinti su musų duona.

Jus jų pamėgsite ir su ja
nesiskirsite. Ji gerai suvy
niota

ir yra

nei keno

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGI PARK MOTOR

Reikalaukite

valgomųjų

krautuvėse. Bus

daiktų

nurodyta,

kaip užlaikyti kad nedžiū

tų.
Krautuvninkai arba ats

šeimynos,

norėdami

duoti orderius kreipkitės:

MAROZAS BAKESHOP
4332 S. CALIFORNIA AV.

Tel. Lafayette 1515

Republic

Joe Bagdonas, Savininkas
6625-27 S. WESTERN AVĖ.

Telefonas Prospect 5669

GENERALIS KONTRAKTO RIU8
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Turime tinkamų įvairių Kalėdoms
dovanų vaikafns ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimų, peilių, dišių
ir tt. Užlalkom Hardware, painto,
stiklų ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

ANTON LUBERT
MALIAVOJIMO

KONTRAKTORIUS

GRAHAM PAIGE

5587 So. Nordica Avė.

Chicago

Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Re*.
Ir 2384
4101 H. Mosart St.

U*c*ENCHER & co-

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
| Real Estate Ir visokia apdrauda
Kaina 1645.00 F. O. B.
Notary Public
Jai manai pirkti kary, pirmiausiai Į
Skyrius 4429 So. Fslrflsld
ateik pas mus Ir persitikrink, kad;
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius ui žemy kstny.
Taipgi turime įvairių įvairiausių
vartotų karų ui labai mažy kalny.
Gtneraliai Kontraktoriai

INC.
H Vainoras, t.
Telefonas Lafayette 6066
SM2 Archer Avenue

Real Estate
2621 WEST 71 STREET

Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehlll 1680

RAKANDUI PARDAVIMUI

PARDUO8IM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 2 Wllton
kaurai, elektrinis radio Ir visky mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargenas.

Parsiduoda 5 kamb. forniSiuotas
flatas. Pigiai. Ir skyrium. 1016 Leland Avė. Schultz.

Parsiduoda šiušių taisymo
5814 H W. Qra.nd Avė,

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins
Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa
2234 So LEAVITT ST.
CHICAGO

M. YUSZKA

Plnmbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogerlausta.

patar

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

šapa.

REAL ESTATE

PARSIDUODA nebrangiai
mūrinis namas 2 lubų. Savi
ninkas statė sau sn visokiais
parankumais. 2 karų garadžins. Labai dailioj vietoj ar
ti lietuvių bažnyčios. . Savi
ninkas dėl sveikatos nori iš
važiuot į Lietuvų.
Del platesnių žinių kreiptis

Sapos Telef.

Hemlock

2867

Namų

6752 S. Artesian Avė.

Telef.

Republic

Pirmos lubos

6622

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis
KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.

BRIGHTON MOTOR SALES

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

S040 W. 62 St. Arti Whlpple Street

Lafayette 4680

Telefonas Canal 7299

.

Tel. Republic 6649

Maliavojame, Dekoruojame ir
Popieruojame

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

Phone» Roosevelt 2725
_ _ __

Kalėdų Dovanos

6896

SALES

nesučiupinėjaima

ir nedžiusta.
visose

sanitariška,

Telef.

Šviesūs — Šilti
1606—1608 So. Halsted St.

D. GRICIUS

mų kainų.

Visus

Tel. Lafayette 7674

MOUTH Chrysler išdirbystės

- patogiausia

KAMBARIAI

6127 S. Maplewood Avė.

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

ir PLY

Per naktį—savaitę—mėnesį
NAUJAM, REMONTUOTAM

Mea moliavojlme, dekoruojame ir
Išpoperluojame
visokius
namua
Musų kainos labai prelnamos Ir dar Piginusia - geriausia
bas garantuotas.

Į medinį namų po vienų plytų.

Geriausios Rūšies Automobi reik pentyt. Turim namų ant
pardavimo ir mainymo.
liai.
JOKANTAS BROS.
Ateik pažiūrėti musų nau
4138 Archer Avenue

jausių

Kur Nakvynę Gaut?

PETRAS GRIBAS

Telefonas

kiros

Jos. F. Budrik, Ine.

528 So. Lawndale Avė.

Parduosiu Rooming House
arba mainysiu į cottage.
4449 So. Halsted St.
Moderniška 6 kamb. medinė re
zidencija, aptverti porčiai, furn. ši
lima, 2 karų gar. g-vė, jėla išbrukuota ir išmokėta. |6,000 2517 N.
Mason Avė.
RIVERSIDF.

Thomas Higgins
PLIMBERI8
Turiu patyrlmy per daugelj metų.
Darby atliekų grobai ir pigiai.
2213 SO. OAKLET AVĖ.

Teist. Canal 6116

Pigiai 7 kamb. namas tuoj per
kant. 300 Maplewood Rd. Riverstde,
III.

Mainymui 160 ak. farma,
p.-r.
Minnesotoj, 12 kamb. mod. namas,
k. v. A, visa apdirbama, geri na
mai, už mod bung. Chlcagoj. Rav.
5780 WeU1ngton Av<>. Tel. Berkshire
2489.

