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LONDONAS, gr. 16. — Ži
niomis iš Paryžiaus, Ispani
joj revoliucija pažangiuoja.
Karalius Alfonsas pasirengęs
bėgti iš sostinės Madrido.
Paskelbta visuotina atsargų
mobilizacija, kad pastačius ta
rnybon mažiausia 75,000 ka

VADAI

S

Iš tikrų šaltinių sužinota,
kad Šiauliuose buvo sulaiky
ta p-lė Adelė Rubliauskaitė,
Lietuvos Vvčių, Amerikos liei
*.
•
*.
; tuvių jaunimo, atstovė prie
į Pavasarininkų organizacijos.
i
, Padaryta krata. Ieškota lite
ratūros prieš tautininkų vy
riausybę. Jos nesuradus, p-lė
■Rubliauskaitė paleista. Šis vi
sai netikėtas ivykis vis dėl to
1 .
’ :
.
jų labai nustebino ir sujaudi■ no.

ATGABENTA 4,500 TO?
CUKRINIŲ RUNKELIŲ

J Mintaujos cukraus fabril
kų iki šiol atgabenta iš Lietui
vos 4,500 tonų cukrinių runl
kelių. Cukriniai runkeliai n
toliau tebevežami. Jų kiekiJ
žymiai didesnis, negu buvd
laukta. Runkelių atvežta ne|
iš Klaipėdos krašto, iš kur'
prastai, perdirbimui runkeliu
būdavo vežami Į Vokietijų.
•
“R;’J

MADRIDAS, gr. 16. — Vi
C HAt.SIS *
i Vadinasi, tautininkai ir aKįiįį " ' ŠS
IR ČIA NEATSIUKO
soj Ispanijoj paskelbta karo
Tam tikromis iškilmėmis patiekiami vardai dviem orlaiviam (monoplanam), ku- ,nM?ntae'',U8» besilankančius Ine
padėtis.
riais iš Brooklyno išskrido Shippee-Johrison Peruvenų ekspedicija. Čia atvaizduojami tuvoje pradės sulaikyti, kraIr žemės ūkio ministerijj|
Valdžia pranešė, kad ji ir ekspedicijos nariai.
'* '
b
tyti ir tardyti. Iki šiol kai ku- išsiuntė visiems žemės
šiuokart sutriuškino revoliuci- —
riuos žymesnius amerikiečius mokyklų direktoriams ir
SUIMTAS DEPORTUOTI
tik šnipais apstatydavo. Pana jams panašų į p. Šakenio aj
jos kilimų. Tik, esu, plinta da BEDARBIAM^ MIEGOTI
VISUOMENES PRIEŠAS
PAVEDE BAŽNYČIOS
rbininkų streikai.
šūs pasielgimai su amerikie linkraštį, kad žemės ūkio
RŪSĮ
reivių.
,'
čiais santykių tarp Lietuvos kyklose būtų uždarytos vist
Sukilę karo ir privatiniai
Federaliniai
agentai
suėmė
(
įr mūsų visuomenės nepage-' srovinės mokinių organizac:
BUS
PERKAINUOTA
VISA'
Partraukiama dalis kariuo lakūnai, kuriems vadovavo
, .
• _______ ..........................
menės iš Morokos.
majoras Ramon Franco, pasi- į ITTTSBURGH? Pa., gr. 16. ŽEME COOK APSKRITY Į Tony Volpe; prigulinti Al. Ca- rins.
Senosios Šv. Patriko bažpone gaujai. Jis bus paimtas!
MOKINIUS TARDO
Visuotinas miestuose strei d'&vė valdžiai. Bet 8 lakūnai
su majoru Franco orlaiviais y®“8
k»n- c'°x ha;
kas visur plinta. .
Taip vadinamas Cook aps j Kilis salų, New Yorke, ir de
PAŠALINTAS MEKSlKI
Linkuva. 1930. XI. 14 d.,
Ginkluoti susirėmimai Įvyk pasprūdo į Portugaliją, kuri1^"'*'08 r"si Pave^a miegoti krities “board of review” portuotas į Italijų.
i.neturintiems pastogės bedar (patikrinimų komisija.) vien
kriminalinės policijos valdini- AUKLĖJIMO MINIS"1
sta miestuose; Madride, Bil- jie sulaikyti.
Smarkus poliemonas
nkas stropiai tardė mokinius
bao (čia paskelbta respubli i Majoras Franco aiškina la biams. Sukalti, taip vadinami, balsiai išsprendė visoj apskri
MEXIC0 CITY, gr. 17.
.
narai,
ištaisyti
paklodalai
ir
ka) Seville, Cadiz, San Seba- kūnų nepavykimų. Lakūnų suty perkainuoti žemę ir suma Vidumiesčio vienoj užeigoj j dėl mėtymo klasėje Skautų
Meksikos auklėjir
....
v ...
,.
... ..
keli šimtai bedarbių naudoja- žinti už jų mokesčius. Podraug poliemonas Sclilager akis į a-' Aido 7 Nr. Tokiu kaltinimu Einųs
stian ir kituose.
kdimų žadėjo remti artilerijos. .
.
(švietimo) ministerio pareiį
Viscj Ispanijoj įvesta griež- Į korpusas. Bet paskiau tas ko- (S1 S1 *a’ ^au ia paS °^e‘
paskelbė, kad visi Cook aps kį susidūrė su dviem ginkluo-’ pasipiktinusi apylinkės vėsuo
Carlos Trevo v Lerdo de
ta cenzūra. Susisiekimai vie rpusas pakeitė savo nusista- ji Rytmečiais bedarbiams pa krities ir miesto valdybų sky tais plėšikais. Nušovė vienų menė, kuri apie tų dalykų tuoj jada paliuosuotas iš tų
i sužinojo. Policijoj mokiniai
tomis visai nutraukti.
žymų ir atsisuko prieš laku- tiekiami dar pusryčiai, gi vi- riai (departamentai) iškalno |r kj^
gų ir pasiųstas gubernatoria
buvo laikomi nuo 15 iki 23 v,
Karaliaus rūmai Madride,' nūs.
j dudieniu mokyklos salėje — pasiruoštų sumažinti savo iš
Ta užeiga nesenai buvo a-(Rai kuriog mergaitės 23 vai. ti į Žemutinės Kaliforr
laidas, nes ateinančiais me
kur yra karalius su šeimyna,
Toliaus jis sako, kad į mė-. nžkandžiai.
ininkai mokėsi^*' Tad P°lic™nas
buvo prikeltos iš miego į po- valstijų, kas skaitosi menkiai:
stipriai kariuomenės saugoja nesi laiko Ispanija būsianti i Kun. Cox veda kampanijų tais žemės sav
lager buvo pastatytas apsau- lipij{J atvestos> Toksai moki. šia Meksikoj vieta.
iuž bedarbių valgydinimų per 'mažesnius mokesčius
mi. Apstatyti armotomis. Ant respublika.
Štai už kų jis pateko te
gai. Dešimtį dienų jis buvo
tardymas šiais mokslo me
'žiemų. Kol-kas tas žygis serūmų, stogo užkeldinti kulkaNamų perkainavimas bus teli sargyboje ii pagaliau su- ^ajs jaVį an|rąSyk atsitinka,
nemalonėn;
.
i kasi. Pasiturį žmonės duoda paliktas tolesniems laikams,
svaidžiai ir armotos apšaudy
NEGALI SUTAIKINTI
Neatsiklausęs savo ,partijC
laukė piktadarių.
aukų
ir
antrarankių
drabužių.
ti orlaivius.
1930.
XI.
9
d.
Po
mokinių
ir visuomenės sutikimo, mol
INDIEČIŲ
bet žemės — bus pradėtas
d(un. Cox tai visa išdalija be- tuojaus, taip kad ligi ateinan
Republikonai skelbia, kad
pamaldų
kapeliono
specialiai
klų sričiai paskelbė 'nuro
1,500 darbininkų daugiau
LONDONAS, gr. 17. — Ko-'darbiamsjie imu viršų. Gi ministeris
f
mokiniams
buvo
perskaitytas
mų, kad Kalėdų šventėmis’
čio balandžio žmonės gautų
Chicagos pastoje pirm Ka- jr atitinkamai paaiškintas Vv- nomų
pirmininkas gen. Berenguer nferencijoje Indijos reikale *’ Be rūpinimosi bedarbiais, mažesnes mokesčių sųskaitas.
‘ ‘ Kalėdų
Diedukų^
lėdų padaugėjo darbo. Priim- gkvpų ganytojiskas laįškas‘į
šiandie pranešė karaliui, kad kilo nesutikimai tarp indų ir kun. Cox taippat rūpinasi ir
(Santa Claus) pakeisti’ sene
“Board of review” tai iš ta 1,500 darbininkų daugiau, tikinčiuosius.
monarchijai nesu pavojaus.
magometonų delegatų aptaria- 'vargdienių šeimynų likimu. Avės aztekų saulės dievaiiit
sprendė atsižvelgiant į tai,
Kai-kuriuose miestuose re nt Indijos dominijos klausi-1 prūpina jas maistu ir kuru.
KANTONE KARO PA
1930. XI. 9 d. Visi Lietuvos vadinamu Quetžalcoati. šį
kad jau šįmet mokestys ]>ervoliucionieriai jspėja monar mų. Kaip indai (hindus), taip
skautai be vieno visuotinoje dievaitis yra minimas azt
DĖTIS
aukštos. Savininkai šįmet už
PANAIKINO ŽYDAMS
chijos rėmėjus. Kviečia juos magometonai yra indiečiai.
sayo sueigoje nusprendė per mytologijoj. Jis yra angį
1928 metus nesumokėjo virš
VARŽYMUS
pereiti revoliucijos pusėn.
j/Skirtingi tik savo tikėjimu.
traukti veikimų, kol paaiškės pavvdale, aptaisytas pi
55 milionų dolerių mokesčių.
KANTON,
Kinija,
gr.
16.
Turtingesnieji ispanai kieku
Lidijoj tikėjimas losią di
nomis.
,
Savo ražu paskelbta, kad ki — Kadangi šiaurinėj K\vang- katalikų skautų klausimas. P.
džių rolę. Tuo labiau, kad tie ' VARŠAVA, gr. 17. — PrePrieš tų jo nurodymų vi
galėdami apleidžia šalį — vy
tos mokestys bus 20 nuošim tungo provincijos daly iškėlė Direktorius darė pastaugi} pa
,ir
kiti
yra
užsidegę
fanatikai,
zidentas
Mosčioki
pasirašė
išksta į, Francijų.
traukti skautus į suvalstybin Meksikoj kilo griausmingi t
naujas galvažudybes komuni
Indai yra pagonys, gi mago-‘sprendimų, kuriuomi einant čių aukštesnės.
Kai-kurienis miestams ima
tų sųjungų, bet veltui. “R.” kšmai ir protestai. Tad ir i
metonai yra Magometo sekė-1 Lenkijoj panaikinami visi žystų gaujos, šio miesto apsau
Suplūdo
galyliės
protestų,
liuosuotas iš kabineto sqat
trūkti maisto.
jai.
,1 dams varžymai.
nusiskundimų. Daugelis krei gai paskelbta karo padėtis.
to.
KIEK MIŠKO AUDRA
pės į teismus ieškodami sau Bijoma komunistų sukilimo.
Anglijos
ministeris
pirminiPOINCARE PALIESTAS
SUNAIKINO
VISAI
NUTRAUKĖ
pagelbos ir teisybės. Ir štai Gatvėse išstatytos kareivių
nkas
mėgina
abi
pusi
sutai

SUBADYTAS BULIAUS
PARALYŽIAUS
DERYBAS
nebeliko kitko daryti, kaip tik sargybos.
kinti. Bet be pavykimo.
Pasirodo, kad audra miška
pagalvoti
apie
mokesčių
ma

GALESBURG, III., gr. 1
ji
Pirm
trijų
metų
komunis

PARYŽIUS, gr. 16. — Bu
ms padarė daugiau nuostolių
MASKVA,
gr.
17.
—
Sovie

žinimų.
PILSUDSKĮ IŠVYKO Į
tai išdegino žymių šio miesto negu buvo manyta. Gauti pia- — Daržinėje bulius nžpu
vusia ministeris pirmininkas
tų
valdžia
visai
nutraukė
de

Balandžio
1
d.
prisieis
mo

ATOSTOGAS
dalį.
R. Poincare pavojingai serga.
nešimai rodo, kad apytikriai ir subadė ūkininkų L. Matso
rybas su Kinija Mandžiurijos kėti mokesčius už 1929 metus.
Dalinai paliestas paralyžiaus.
vėtra Tauragės urėdijoj išlau 78 m. Žmogus mirė.
VARŠAVA, gr. 17. — Len- geležinkelio reikalu
Sakoma, kad einant “board IŠGELBĖTAS PO KETU
žė arba išvertė apie 90,000 kie- ............................... 'j—u
of review” išsprendimu tos
•kijos diktatorius maršalas Pi
ĮVYKO SPROGIMAS
RIŲ DIENŲ
tmeterių miško, Rietavo — 80,PINIGŲ KURSAS
DIDEL’S SOVIETŲ UŽ
mokestys būsiu mažesnės nuo
lsudskį išvyko atostogoms į
FRANCŪZŲ LAIVE
000, Raudondvario — 60,000.,
SAKYMAS
10 ligi 50 nuošimčių.
iMadeira, Kanarų salose.
MOUNT
PLEASANT,
lo
Iš viso bus apie pustrečio tūk
Lietuvos 100 litų
$10.
va, gr.
17.
—
Pirm
keturių
MILWAUKEE, Wis./ gr.
LA ROCHELLE, Francija,
stančio kietmeterių. Tikros ži
Britanijos 1 sterl. sv.
4
ŽUVĘ 6 ASMENYS
17. — J. I. Case Co., Raeine,
gr. 17. — Francūzų laive La
CHICAGO IR APYLIN dienų vienas šunelis įsivijo į nios apie padarytus nuosto
Francijos 100 frankų
9
MIAMI BEACH, Fla., gr. paskelbė, kad gavusi Rusijos KES. — Šiandie debesiuota olų žvėrinkę “raccoon” ir at lius paaiškės tik po lapkričio,
Martiniere, kuriuomi vežami
Italijos 100 lirų
131

>JE

kaliniai į Velnio salų, įvyko 16. — Su nuskendusiu laivu (sovietų užsakymų padirbdinti ir kiek šilčiau. Vakar ryte že
sprogimas. Žuvo 1 inžinierius i Eureka II žuvo 6 asmenys. įtraktorių vertės 5,400,000 do miausia temperatūra buvo 14
1.
'
•;
ir 1 kurentojas sužeistas.
Rasti tik 3.
lerių.

gal

išeiti

turias
kol

negalėjo.

paras

šunį

40

atkasė.

Kuone

vyrų

ke

dirbo,

25 d., kai bus gautos aptiks

Belgijos 100 belgų

ime žinios iš visų miškų urė

Šveicarijos 100

dijų.

“R.”

13.

i rankų 19.
\ 'ki< tijn? 100 markių 23.!

r

Trečiadienis, Gruod. 17, 1930

DRAUGAS

suplanavę ginkluotą sukilimą. Tautinės par
tijos Seime griežtomis interpeliacijomis rei
Išeina kasdien, l&skyrus sekmadienius
kalavo, kad vyriausybė imtųsi priemonių
PRENUMERATOS KAINA: Metams — I«00, Pu
sei Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — >3.00, Vienam
sustabdymui pražūtingos valstybei lenkų ir
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.0®, Kopija .08c.
bolševikų agitacijos, tačiau vyriausybė į tai
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrųdėmesio nekreipė. O kada tautiškoji studen
Mna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto šenklų.
tija išdrįso protestuoti prieš lenkų ir bolše
Redaktorius priima — nuo 11.00 Iki 13:00 vai.
vikų pastangas sugriauti Lietuvoje esamą
kasdien.
tvarką, tada vyriausybė paliepė policijai
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai seKančiai dienai priimami iki 5 nagaikomis studentų galvas daužyti.
vai. po piet.
Žodžiu, buvo jaučiama, kad “tikroji
demokratija” ruošia Lietuvoje dirvą bol
“DRAUGAS”
ševizmui, eidama Kerenskio, Rusijos so
cialistų vado, keliais, kurie Rusiją į kruvi
L1THUANIAN DAILY FRIEND
nojo bolševizmo nagus įstūmė. Kovojusieji
Publisbed Daily, Escept Sunday.
8UBSCRIPTIONS: One Tear — |6.00. 81a Mųfiths
už Lietuvos nepriklausomybę ir ją brangi
— *3.50. Three Months — |2.00, One Month — 76c.
nantieji
negalėjo ramiai žiūrėti ir rankas
Burope — One Tear — <7.00, Slz Months — 94.00
Copy — .03c.
sudėję laukti Lietuvai nelaimės. Kas nors
Advertising in "DRAUGAS" brings best resulta,
buvo reikalinga daryti. Ir padaryta. Gruodžio
Advertising rates on appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago 17 d. perversmas nusuko sprandą bolševiz
mui, kuris jau buvo pasiruošęs praryti Lie

“DRAUGAS”

T

□IENOS KLAUSIMAI
PERVERSMO LIETUVOJE SUKAK
TUVES.

1926 m., gruodžio 17 d. Lietuvos val
stybės gyvenime yra pažymėtina diena. Tą
dieną buvo nuversta valstiečių liaudininkų
ir socialistų vyriausybė, kurios priešakyje
stovėjo dr. Grinius, Valstybės Prezidentas,
p. M. Šleževičius, Mmisteris Pirmininkas.
Šią vyriausybę nuvertė kariuomenės vadai,
Petraičiui, Sikorskiui ir Plekavičiui vado
vaujant.
Kol susidarė nauja vyriausybė, p.
* • R-.-z''
Plekavičius buvo pastatytas

Kada dr. Grinius ir visas
kabinetą*

rezignavo,

prof.

diktatorium.

p. Šleževičiaus
Valdemaras

su

darė naują koalicinę vyriausybę. Susirinkęs

Seimas Valstybės Prezidentu išrinko p. A.

Smetoną.
p

«•

» t

,i
,„ ;

- Gruodžio 17 d j vykis gerokai sukretė visą mūsų tautą ir gerokai nustebino

PBiBUlį, Lietuvoje žmonės tuo įvykiu džiau
gėsi ir jį skaitė valstybės išgelbėjimo ak
tu, nors užsienis visaip apie perversmą
Lietuvoje rasė.

Kada 1926 m. gegužės mėnesy įvykusiais
Seimo rinkiniais laimėjo liaudininkai ir socialištai, kurie, susitarę su lenkais, , vokie
čiais ir žydais, sudarė Seime didžiumą ir ją
pagadino “tikroji demokratija”, visame
krašte pasidarė neramu. Iš kalėjimų paleis
ta politiniai nusikaltėliai, atviri lenkų ir
bolševikų šnipai, knisusies po valstybės pa
matais pasileido po Lietuvą su agitacijų
už Lenkiją ir įsteigimą Lietuvoje bol
ševizmo. Visame krašte pristeigta lenkiškų
mokyklų, pačioje švietimo ministerijoje pa
statyta lenkas lenkiškų mokyklų reikalams,
koris pasidarė ašimi lenkiškos propagandos
Lietuvoje. Bolševikų agentai organizavo
streikus, kurstė prieš valdžią, atvirai kalbė
jo už įsteigimą Lietuvoje Sovietų, jau buvo

Aplink Afriką.

----------------- Prof. K. Pakštas.------------------------------------

I

J

LAIŠKAS ŠEŠIOLIKTAS.

(Tąsa).

jiems

tftnkaus,

žalio miško,
minkštos pievelės ir samanoto
švelnumo. Drakenšteino gražu
mas glūdi laukiniuose, aštriuose vaizduose, retai kut

gamtinėse apystovose augan-1 Iš pono konsulo greit sužičių medžių miškas, kurs aukš-! nojau kam ir kur čia reikės
čiau susilieja su stačių pakai-1 informacinių prakalbų saky
mų miškais, vedančiais į Sta-!ti: pirmą per ralio, antrą
lo Kalną ir Liūto Galvą, ku- j Universiteto Klubui, trečią
rių abiejų viršūnės siekia a- Stellenbosche
universitetui
pie 1,000 metrų ir stūkso čia ir ketvirtą rinktinei miesto vi(Bus daugiau)
pat, rodos visai prie namų.
suomenei
=======================

Lygiais plokštakalniais dau
giau 12 valandų riedėjęs trau
kinys, beveik visai valandai
sustojo Kimberley, didžiau
siame pasaulio" deimantų cen paįvairintuose medžių
tre. Norėdamas tiksliai tą lai Visuose DraKenšteino slė
ką išnaudoti, pasisamdžiau pu niuose jau senokai ir tvirtai
sei valandos automobilių ir yra įsigyvenęs baltasai žmo
leidausi apžiūrėti Kimberley nis. Visur čia matosi balti
miesto ir artimiausios deiman bot: ą namai, aplipti iš svotų kasyklos, esamčios miesto tii:.ų kontinentų persodintu
pakrašty. Šiame deimantų mod ?ą. Dideli laukai j ,\v sti
mieste gyvena apie 40,000 vynuogėms, apelsinams, citgyv.: baltųjų apie 19,000 ir tronams, aprikosams ir dau
spalvuotųjų daugiau 21,000. gybei kitokių vaisių Dideles
tuvos nepriklausomybę.
Tai gana švarus, turtingas vaisinių medžių eilės, balti
Pasirinktas revoliucinis kelias buvo pa miestas, nors jis ir neturi jo mūriniai namai raudonais sto
vojingas, bet neišvengiamas. Pasaulis ne kių didelių įdomybių ar kul gas, tiesūs kaip žvakės Kipa
daug težino perversmų, kurie įvyktų be tūrinių vertybių. Jo vardą pa risai, ramiai ir didingai iškė
kraujo praliejimo. 1926 m., gruodžio 17 d. sauly išgarsino brangiausias lę savo viršūnes į padange*,
Nauji Victor rekordai gaunami BUDRIKO krautuvėje,
revoliucijoj nepralieta nei kraujo lašo. mineralas — deimantas. Dei ši'Jcs klimatas ir reliefo įvai
Svarbiausia, kad tuojau ir naują vyriau mantų ieškodami kapitalistai rumas gerokai čia primena
kaina po 75c kiekvienas. Siunčiame j kitus miestus.
sybių pasisekė • sudaryti teisėtu, konstituci išrausė čia milžiniškas duo ^kabtlusias Italuos padanges.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI
niu būdu. Susidarė stipri dešiniųjų partijų be*, baseinus. Jei tas duobes Kai kur matosi ir lietuviškų
V-14029 Užgavenios
koalicija.
pririštum© ve.n .'em, lai galė- vaizdų: tai kviečiais ar avi
Linomlnis, ....................................................... J. Žiūronas ir grupė
•V-14028 Reginos polka,
Tačiau tautininkai, Voldemarui ir Sme t imt jose pa kvndinli ištisus žomis apsėti platesni laukai,
Aukso žuvytė, polka .......................... Victor Lietuvių orkestrą
tonai vadovaujant, pamatė gerą progą šią mestus su aukštais jų bokš savo gyvu žalumu pakeitę pil
V-14O2C Ant tėvelio dvaro
Sugryžimas ........................................ šv. Marijos lietuvių choras
susidariusią padėtį savo asmeninei naudai tais. Iki 1928 m. pabaigos kšvą Afrikos žemėvaizdį. Ir
V-1401G Motulė mano
pavartoti. Koalicinę vyriausybę suardė, Sei Pietų Afrikoje deimantų iš visi šitie europeiški paveiks
Pirmyn j kovų.................................... šv. Marijos Lietuvių choras
V-14001 AnykSčių merginos .................................... P. Jotko orkestrą
mą paleido, naujų Seimo rinkimų neskel kasta už 14 miliardų litų, o lai yra įsprausti tarp stačių,
Smagi kumutė, polka ........................................ Vitkof orkestrą
bė, bijodami, kad tautininkų partija vėl ne vien tik 1928 m. jų iškasta drąsių ir aštrių rėmų, kuriuos
^-14038 Vcselija polka ............................... Chicagos veselių orkestn
Pasikalbėjimas, polka Chicagos veselijų orkestrą ir J. Žuronas
pasiliktų užpakalyje, kaip visų Seimų rin už 850 milijonų lį(ų. Kasyklos sudaro čia Drakenšteino kalnų
V-14037 Linksmi draugai, polka. ............................................... Armonika
kimuose kad buvo. Del to ir susidarė Lietu aptvertos spigliuota tvora ir betvarkės eilės.
Gero ūpo polka, ........................................................... Armonika
V-14039 Laimė, polka...................................................... ............ Stygų orkestrą
voje nenormali politinė padėtis, kuri tęsė saugomos ginkluotos sargybos Kelias valandas neatitrauk
Džiaugsmingas........................................................................... Orkestrą
si per \eturis metus. Neteisėtoji tautininkų Nakties metu ant kasyklų pa damas akių stebėjau šiuos
V-14036 šok mergytė, polka .................................................. Padaužų grupė
Mandruolių polka ................. :............................. Jonas Padauža
vyriausybė ne tik vidaus politikoje, bet ir leidžia stiprius prožektorius, gražius ir keistus vaizdus, kol
V-14035 Oi greičiau, greičiau
santykiuose su užsieniais pridarė daug klai- Išeinantieji iš dąrbo darbinin-[pasijutau bevažiuojąs KapšTolima laimė vilioja ........................................ Jonas Butėnas
80638 Salio Stilingus
4
dų, kurios susilpnino LietuZcs ^ozidįąllto- kai stropiausia iškratomi. už- lato prĮeųiiesčiaįa. Iš vagonu
Ant kalnelio po kalbelio .... A. Vinckevičius ir J. Namelio
voje už Vilniaus atvadavimą, neteko užsic-sekiodama jiems net stipri de išlipęs greit pastebėjau ma
80750 Rožės mazurka
Seredžių polka, ........................................ Machanojaus orkestrą
nyje draugų, nustatė prieš save pasaulio de 7,u ricinos, peržiūrimi jų dan nęs beieškantį buv. “Tėvy
14020 Vestuvės, polka
mokratiją, susilpnino krašto ekonominę bū tys ir ausys, o vis dėlto pasi nės” redaktoriaus ir “Hiava- Mylimasis polka.......................................... ................ K^zcl orkestrą
14022
Jau
saulutė leidžiasi
'
klę, išardė tautos vienybę, sustabdė jos kul taiko vagysčių. Negre.! įsprau tos Giesmės” vertėjo p. Rač
Vaikščiojau po girelę
x
džia mažyčius deimantų tru kausko žvilgsnį, kurs šiuo me- [
tūrinę pažangą.
14027 švento Jono vaJiarėlis ............................ Petras Petraitis
Gaapadinę valdo bernas
pinėlius
į
savo
labai
garbinuo
Jokio reikalo nebuvo ir nėra Lietuvoje
;u yra Lietuvos konsulu Pie-'
78723 Davatkėlė po sodnelj
Giesmė apie Šv. Marijų Magdaleną ................. J. Vaičkus
laikyti diktatūrą, kuri nm tiesioginiai tus plaukus, nukiša kur į no tų Afrikoje. Jis kartu su sa
788
2
7
Dolpc'.is mandrapypkis. Dalis I ir II.................. J. Vaičkus
gruodžio 17 d. perversmo išdava, o tik tau sie?. gelmes ar kaip kitaip pas vo žavinčia ponia nusigabeno,
70079 Knygnešio daina
/
■
į mane | konsulatą ir apgyven
tininkų partijos noras kuoilgiausia pasilik lepia.
Piršlio daina .................................................................... J. Vaičkus
78403
Kaitink šviesi saulutė
ti prie valdžios vairo, nes po perversmo,
Paskutines 6 ar 7 valandas dino kambary, iš kurio visas
Vai, močiute mano ...................................................... J- Kudirka
kaip aukščiau minėta, vyriausybė susidarė K.,o prieš Kapš-atą žemė Kapštafas, okeano įlmnka ir
80037 Barboros valcas
Mariutė, polka
................................. A. Lubuckio orkestrą
teisėtai.
vaizdi* visiškai pisikeičia. Iš Stalo Kalnas kaip ant delno
80397 Paukščių daina
Ė,
Kad Jojau per girelę ............ A. Venckevičlus ir V. Daukša
Prisimindami gruodžio 17 d. pervers .yguus leido kui nv k' " ap matėsi: žiūrėk ir stebėkis.
80525 Vai, Jonukas jaunasis
mą, tenka pasakyti, kad prie jo privedė iš augusi.! retais ;n delinis ar Savo altometriniu barometru
Karklyno žvirblelis ...................................................... V. Daukša
tižusi liaudininkų ir socialistų vyriausybė, sau su i s krumokš a i a i s,
į •;> tiksliai susekiau, kad Lietu
Ant Victor rekordų Jus gausite viso f.asaullo muzikų, kuo
met tik norite ir kada tik norite.
tik nepražudžiusi Lietuvos nepriklausomybę, žiU'.rbi'! į Drak.-nšleino kai vos konsulato būtas yra paki
o už visus keturių metų neteisėtumus, vidaus iii.,, kilių viršila,i;; vietomis lęs lygiai 150 metrų nuo jū
ir užsienio politikoje nepasisekimus yra kalti matėsi į plyšius ir raukšle* į- ros paviršiaus. Taigi tris kar
tautininkai, kurie savo partiją pastatė aukš s. p'uudusio sniege' žiupsne tus aukščiau, negu Vytauto
čiau už tautą ir valstybės gerovę. Dėlto rei liu. Gražūs Drakjišteino kai kalno pakilimas virš Nemuno
kia palinkėti kad Lietuva kuogreičiausia nu nai, »»et vis dėlto n j/i . ,: U. vandens. Aplink konsulato na
3417-21 South Halsted Street
t.(.arijos Alpėms. Nes mus didelis sotinas, daržas,
sikratytų visos tautos teisių uzurpatorių ir j «:
Telefonas Boulevard 4705
kad kuogreičiausia sugrįžtų į tesėtumo ribas. Afrikos žemėvaizdy trūksta daug įvairių gelių ir visai

Jos. F. Sudrik, Ine.
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tv. MIŠIŲ AUKA.
PIRMOJI DALIS.

■—Ražo Kun. Juozas Jasevičius.—

I. Aukų Senumas.

Gerai žinome, kas tai yra auka. Kas
sekmadienis, būdami bažnyčioje, duoda
Be aukų. Kai kurie žmonės aukoja įvai
rioms draugijoms. Kiti savo aukomis šel
pia pavargėlius. Kiti leidžia neturtingi;
«vų vaikus į mokyklą, arba stato moks

V aikas, kad ir tėvo pinigais, gali nusi
pirkti dovanų ir atiduoti jam. Panašiai
ir mes galime aukoti Dievui savo aukas.
Nuo pat pasaulio pradžios žmonės
aukodavo aukas. Jie degino žemės vai
sius, gyvulius. Pagonys, užmiršdami vie
ną tikrą Dievą, net žmones aukojo savo
dievams.

Skaitome šv. Rašte, kad net mūsų
pirmųjų tėvų vaikai aukojo aukas. Kai
nas artojas degino žemės vaisius Dievui.
Abelis, jo brolis, būdamas piemuo, au
kojo Dievui avis. Nojus, ką tik išėjęs iš
laivo po tvano, jau aukojo Dievui aukas.
lo įstaiga*.
Bet, ar gali žmogus ką duoti Die Abraomas, Izraeliaus tėvas, buvo pasi
vui! Ar galima suteikti aukų Tam, iš rengę* aukoti net savo sūnų Izaoką.
Mozė, išvedęs žydų tautą iš Egipto,
kuijp viskas išėjot Rodosi, negalimas daili
tas. Niekas negali duoti to, kas kitam įsukė kokios aukos turi būti aukojamos.
Jos dažnai būdavo kruvinos. Būdavo piau
priklauso.
Tačiau, Dievas, kad ir yra visoko narnos avys, ožiai, jaučiai, ar balandžiai.
Viešpats, leidžia žmogui naudotis visais Jų kraujas būdavo išleidžiamas, o mėsa
pasaulio dalykais. Mūsų pirmieji tėvai deginama ant uukuro. Taigi aukos yra
[buvo paties Dievo pastatyti pasaulio val- nuo pat pasaulio pradžios.
Ne tik žydų tauta aukojo aukas vie
ivaia, Taigi, žmogus gali paaukoti l>ievisą, ką tik yr paėmęs iš Jo rankų. nam, tikram Dievui, bet taipgi ir jiago-

nys garbino savo dievus aukomis. Jie
nežinojo Dievo apreiškimo, tačiau jų žmo
niška prigimtis vertė juos tai daryti.
Žmogaus siela veržiami prie Dievo. Ji
duoda ir pagonui suprasti, jog reikia
Dievas garbinti aukomis. Gaila, kad jis
prarado tikrą Dievo supratimą.
Pagonų aukos neturėjo jokios ver
tės. Žydų aukos buvo tik Jėzaus Kris
taus aukos paveikslai. Jos tik tiek tu
rėjo vertės, kiek žydai tikėjo į atei
siantį Mesiją, šios aukos neturėjo galios
jiermaldauti Dievą už nuodėmes. Del to,
pranašais Mikėjas ir sako: “Ar galima
Viešpats permaldauti avinų tūkstančių
ir daugelio tūkstančių riebių ožių krau
ju!” O šv. Paulius suko: “Negalima ver
šių ir ožių krauju prašalinti nusidėji
mai.” Šiandien žydai jau neturi aukų. Jų
rabinai nėra kunigai, bet tik mokytojai.
Iš tikrųjų, mes neturime duoti nieko,
kuo Dievas būtų patenkintas. Mes negulime padaryti Jį laimingesnį, nesfmes
neturime to, kas teiktų ;Dievui laimės. Del
to, jau per pranašą Malakiją Dievas kal

bėjo žydų tautai: “Nepatinkate jūs man,
ir dovanos iš jūsų rankos nepriimsiu; nes
nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo.,
kiekvienoje vietoje švenčiama aukojama
gryna auka”. Čia Dievas aiškiai sako,
jog nenori žydų aukos. Jis laukia Kry
žiaus ir šv. Mišių aukos, kuri bus laiko
ma po visą pasaulį. Ir žiūrėkime dabar,
kur tik yra katalikų kunigas ten ir šv.
Mišios laikomos.
II. Kryžiaus Auka.

Matėme, kad aukos yra nuo pat pa
saulio pradžios. Tačiau, senosios aukos
buvo tik prisirengimas prie naujos ir tik
ros Kryžiaus aukos, 'kurioje Jėzus Kris
tus pats save pasiaukojo dangiškam Tė
vui. Kryžius, ant kurio Išganytojas ky
bojo, buvo pirmutinis Naujo
Įstatymo
Altorius.
fti auka prasidėjo tada, kai Antrasis
6venč. Trejybės Asmuo, Jėzus Kristus,
pasiryžo tapti žmogumi ir atiduoti Die
vui tikrą garbę. Ji prasidėjo Jo giminiu,
nes tada Jis išsižadėjo savo dieviškos

didybės, prisiėmė tarno pavydalų, pasida
rė panašus į žmones ir savo viršųjine iš
vaizda rastas kaip žmogus. (Phil. II 7).
Jis išsižadėjo viso, kas yra pasaulio. Jis
pats taip sako: “Lapės turi urvų ir.
dangaus paukščiai lizdų, žmogaus gi Sū
nus neturi kur galvos priglausti”. (Malt.
VIII 20). Jis davėsi save kankinti. Jis
turėjo pilną teisę pasakyti, “Išsipildė”.
Ant kryžiaus Jis atidavė savo kūną kai
po auką. Del to šv. Jonas, pamatęs Iš
ganytoją, sakė: “fttai Dievo Avinėlis,
štai, kurs naikina pasaulio nuodėmes.”
Bet didžiausia Kristaus auka buvo
ant Kalvarijos kalno, kai Jis mirė už mū
sų nuodėmes. Priešų akyse Jo mirtis bu
vo bausmė už prasižengimus. Teisingų
žmonių akyse Jis buvo neteisingai pri»
kaltas prie kryžiaus. Bet Dievo akyse Jo
mirtis buvo laisva auka. Tenai nebuvo jo
kios prievartos. Jis teisingai pasakė:
“Niekas neatima ina.no gyvybės, aš ją
padedu.”
? I '* * * t *
’ •f
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Trečiadienis, Gruod. 17, 1930
PATOGIAUSIA MERGAI- ;
TE”.

Teisiu Skyrius

dabar yra galima įsigyti iš

LIETUVIAI AMERIKOJE

šios įstaigos keleiivains nau

METINĖ “DRAUGO”
DOVANA.

dingos literatūros lietuvių ir
tantucijos ir su tokiais tinka anglų kalbomis:
mai sulig įstatų apseiti.
Visi nuolatiniai “Draugo”
a) “Lithuania — guiding
Raporteris.
t’aets for tourists” — 80 pus skaitytojai Kalėdų metu gau
AAAXAAAAAAAAAAAAiXAAAAAAAATrr
Šv. Juozapo dr-jos sus-mas.
na j)o gerą visą pageidaujamą
lapių;
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
Gruodžio 7 d. Šv. Juozapo
dovaną. Ta dovana yra tai
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
b) “Introdueing Lithuania
draugija laikytam susirinki
puikus sieninis kalendorius.
— 04 pusi.;
me, apsvarsčius reikalus, nu- Į
— Nuo šios valandos nei .
VIENAS SUPUVĘS OBUO
“Draugo” kalendorius yra
tarė duoti .nariams dovanas,1
e) Naujas Lietuvos keliu
trupinio duonos be pinigų,
I
LYS BAČKOJE IR KI
gražus kambario papuošalas.
kurie nesirgo per 15 m. Do
žemėlapis — kaina 20 centų;
supranti ? — atkirto Tauki
TUS TOKIAIS
Dviem spalvom atspauzdinvanas gaus : S. Rėklaitis, J.
nis. — Kvailas buvau leisti
PADARO.
d) “Į Lietuvą!” — 96 tas su pilnu paženklinimu ka
Dabravolskis.
tau tiek daug įsiskolinti. DuoI 1. Vilniaus Komitetų Žiniai pusi.
talikiškų, civiliškų ir tautinių
Baigus svarstyti draugijos
Vilniaus Vadavimo Komite
siu mėnesį laiko užsimokėti, Helen Robinson iš Colum
Del baltakės prakišo bylą.
Knygutės yra dailios ir su švenčių, pagražintas dailiais
Jonas Gurkšnaitis, per pas o jeigu ne, tai į teismą pa- bus, O., Saldainių Pardavi reikalus, p. S. Rėklaitis pa tų ir Komitetų su panašiais
nėtojų Asociacijos išrinkta'!temijo, kad sus-me yra sve- tikslais, veikiančių tarpe A- paveikslais. Jos bus norin- paveikslais.
kutinius dvyliką metų turėjo trauksiu.
tiems būsimiems keleiviams
Kalendorius 1931 metams
pastovų darbą vienoj didės— Kaip sau nori, — atsakė kaipo “Patogiausia Amerikos čias ir senas draugijos narys, menkos lietuvių, yra keliolinemokamai
chieagietis
p.
J.
Bubnis.
Paka.
Bet
tikro
jų
skaičiaus
i
siunti
nė
jaluos
Dabar
jau išsiuntinėjamas
.niųjų plieno liejyklių. Jis ne- Gurkšnaitis. — Kart, nepa- Mergaitė”. Dovaną gavo —
pakalbėti svečias .nežinoma. Pastaruoju laiku |v’en tik pristačius pašto žen- jo galima gauti visose “Drau
blogai uždirbavo, bet mėgda- kars, o vaikų ir bobos už sko- veltui kelionę į Havana, Cu- kviestas
vo gurkšnoti, dėlto niekad lą neims. Kai turėsiu, tai už- ba, į asociacijos kairnivalą sveikino draugiją, linkėdamas spaudoje yra pasirodę ypa- ^lus ir suteikus mums adresą, go” stotyse ir visur kur tik
gerų sėkmių visuose darbuose tingai svarbių raštų jvairio- Lietuviškojo jaunimo draugi- “Draugas” pardavinėjamas,
neturėdavo atliekamų centų, aimokėsiu, bankų
rabavoti sausio mėn., kaip viešnia,
ir kuoilgiausia gyvuoti.
mis kalbomis apie Vilniaus j°ni!S, pareikalavus, siuntinė- užsimokėti už “Draugą” už
kaip tik pragyvendavo su pa- neisiu
Pirm. draugijos vardu sve- klausimą. Vilniaus Komite- sime nemokamai ir didesnį 1931 metus. Kam patogu močia ir dviem savo vaikais, o
Gurkšnaitis savo padėjimu pardavimais, todėl skundas
tams yra būtinas reikalas tu- knygučių skaitlių. Knygutes jkestį atsiųskite tiesiai į ofisą,
retkarčiais būdavo net sunku tikrai susirūpino net ir ger- privalo būt iš teismo išmes čiui širdingai padėkojo.
Mūsų draugijoj buvo atsi- rėti bent vieną pamatinį vei- mielai sinntinėsĮine į mokyk- o kam patogiau atsilyginti
jam galą su galu sudurti.
ti nustojo. Per pažįstamus, Įas.
Gurkšnaitis nuo pat apsive pavyko jam gauti pastovų Teisėjas išklausęs abiejų radę ir šiaudinių katalikų, kalą apie Vilnių, Todel šių las, knygynus ir skaityklas- per musų agentus, tai tą pa
darykite per juos.
dimo imdavo visą savo šei- darbą už dženitorių vienam pusių įrodymus ir advokatų kurie dėl nepildymo draugi- Komitetų žiniais šiuomi yra ■ tik nurodykite adresus.
Lietuvių
jaunimas
yra
kvii
jos įstatų buvo prašalinti iš pranešama, kad ši įstaiga
mai reikalingą maistą nuo didesniųjų budinkų vidurmies- argumentus, pareiškė:
Nuo “standų” musų laikraš
čiamas pasirūpinti, kad šios
dr-jos.
Bet
pasigailėjus
nustengsis
parūpinti
jiems
kalAntano Taukinio, kuris laikė lv jr netrukus jis išsikraustė — Jeigu Taukinis būtų tutį nuolatai perkantieji taip
maisto sankrovą, arba, taip su savo §eįma į visai kitą įėjęs tikrą' sąskaitą' visų par- tarta atgal priimti. Kada pri- barnus raštus, kiek bus gali- knygutės apie Lietuvą būtų gi galės gauti musų kalendo
vadinamą, “bučernę ir gro- miesto dalį, kad prasišalinus davinių ir būtų galėjęs ats- ėmė, vienas tų narių atsilan- ma, nemokamai, kaip tik ap- visų jiems žinomų klubų ir rių.
mokyklų knygynuose.
sernę”. Sulig seno toj apie- nuo Taukinio akių ir kaimynų kirtį teisėtas prekes nuo ne kė į pereitą susirinkimą ir turės pareikalavimus,
Atskirai perkant “Draugo’1
užuot padėkojus draugijai,
linkėj papročio, Taukinis bu kalbų.
teisėtų, tai, sulig teisių, už
2. Keleiviams — Turistams
da aštriais žodžiais pareikavo išdavęs Gurkšnaičiui kny
—Didysis jūrų gyvulys — kjdendorių kainuoja 25c.
Gurkšnaitis dabar visai ki- teisėtas prekes galėtų nuo
Svarbu.
gutę, į kurią jis įrašydavo taip pradėjo gyventi. Praeitis Gurkšnaičio išreikalauti atly- lavo, kad draugija jo atsimalNaujai užsisakantieji “Dr
žuvis, banginis turi 30 metrų
duotų
(?
Rėd.).
Sekančių 1931 metų, turiz ilgio ir ,sveria 200 tūkstančių augą” taipgi gauna musų
kožnos dienos pardavinius, o
jam buvo gera pamoka. Jis ginimo. Bet, kadangi jo skaitValdyba
turi
laikytis
kosgale savaitės, ar dviejų, c
kalendorių.
mo laikotarpiui (sezonui) jau kilogramų.
net į “spulka” įsirašė, mokė- linės kožnos dienos pardavikaip kada net ir už mėnesio damas dvidešimts dolerių į mė niij yra aplamos ir neatskiriaMM
laiko, Gurkšnaitienė, gavus
nesį. Gurkšnaitis jautėsi iš mos, tai visos prekės tampa vien skundėjas negalėtų 18nuo savo vyro pinigų, apsi
naujo ant kojų atsistojęs; už neteisėtomis ir, užtai, negali lošti, nes minėtoji nota re
mokėdavo skolą ir pradėdavo
vis rūpėjo jam Taukinio sko- gauti jokio atlyginimo. Bet, prezentuotu visą aplamą sko
naują sąskaitą su Taukiniu.
la, kurią manė laikui bėgant paimkim, pavyzdžiui, tokią lą, ir, jeigu dalis tokios sko- !
Taip dalykai ėjo per kokis
atmokėti.
padėtį: Sakysim, kad Gurkš- los būtų neteisėta, tai visa- •
aštuonerius metus.
! Vieną dieną, valgant vaka- naitis būtų Taukiniui už savo skola taptų neteisėta, nes su
Taukinis buvo
apsukrus
■ ; :*»A5
rienę, kas nors pakaleno j minėtą skolų davęs Savo no- ma toje notoje' paminėta būtų
biznierius ir labai' “kietas”.
Gurkšnaičio duris. Tai buvo
yra raštišką pažadeji- nepadalinama; teisėti pirki
Budriko krautuvė sumažino kainas ant visų prekių prieš Kalėdas. Jūs su
Kur tik jis matydavo progą
teismo pasiuntinys, kuris G.urTr
skundas būtų pa- niai nuo neteisėtų neatskiria
gėdysite daug pinigų pirkdami dabar. Galite mokėti tiktai po Naujų Metų.
padidinti savo įplaukas, to
kšnaičiui įteikė dokumentą, su r®mtas ant minėtos notos, tai mi.
Budrikas gvarantuoja, kad Jūs Budriko krautuvėse pirksite daug pigiaus kaip
kios progos jis niekad nepra
Taigi,
taip
byla
ir
užsibai

kitur su sąlyga, jeigu Jūs galite pirkti radio ar pianą kitur pigiaus ir tokios
pranešimu, kad Taukinis trau kokiame atsitikime, nors ir buleisdavo, nors tie jo žygiai
rūšies,
Jums pinigai bus grąžinami.
kia jį teisman, reikalaudamas bj galima atskirti teisėtas gė Gurkšnaičio naudai, Tau
kartais būdavo ir nevisai teiapmokėjimo skolos už parduo- Prekes nuo neteisėtų, tai vis kinis nieko negavo.
.sėti, netik moraliu bet ir
tą jam maistą.
legaliu atžvilgiu. Taukinis,
— Bučiau atsiteisęs iki cen
mat, savo sankrovoj pardavi
tui, jeigu būtų palaukęs, —
nėdavo nevien maistą, bet ir
Gurkšnaitis savo
Visi dabar renkasi Kalėdų dovanas ir jas perka. Tikrai
“naminėlę”, kurią jis savo kalbėjo
.
. žmo-1
v .
skiepe virdavo. Gurkšnaitis nai’ ~ bet> _dabar £enau už- dailus yra paprotys apdovanoti savo gimines, draugus, pa-

SHEBOYGAN, WIS. |

(Š LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

KALĖDŲ DOVANOS

suvartodavo porą kvortų į
savaitę
Taukinio
dirbtos
kurią
pasta“baltakės”, už
rasis įrašydavo į Gurkšnai-

mokėsiu

advokatui,

bet ne žįgtamus, arba savo vaikus Kalėdų metu.

Tas geras paprotys bus dar geresnis, jei dovanos bus
’ain Per tiek daug metų ga,nėt’na^ Jis nuo mus uždirbo, jįema pritaikintos ir ilgam laikui naudingos “Draugo” skaibet Vls neSana> laikęs kai vii- tytojai protingai elgiasi, apdovanodami saviškius geromis i
čio pirkinių knygutę kartu su kas, po teismą da tampo. Pa- knyg-omis. O tokių knygų, ačiū Dievui, turime daug ir gerų.
matysim.
Siūlome sekančios knygas užsisakyti Kalėdinėms dovanoms:
kitais jo tos dienos pirkiniais
Gurkšnaitis
pasisamdė
adir, kaip jau pirma buvo niiNAUJASIS TESTAMENTAS, apdaruose .............. $1.25
..
, y ... .
neta,
Gurkšnaitiene
gavus nuo vokatą,
" kuris,’ ištyrinėjęs
J
" daJĖZUS KRISTUS, Vyskupo P. Bučio par. apd. . $3.00
už
viską
lykę
nuodu
g
niai
>
sužinojo,
savo vyro pinigų
DIEVIŠKASIS IŠGANYTOJAS, 480 pusi.............. $2.00
kad pirkiniuose, kurie suda
sykiu užmokėdavo.
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, parašė kun.
rė minėta skolą, viso $349.00,
Dirbtuvėje, kurioje Gurkš
Gurks- yrft prjskaityta ir už Gurkš- Dr, K. Matulaitis, apdaruose........ .................................. $1.00'
BEN—HUR, garsi apysaka iš Kristaus laikų gyv. $1.50
naitis dirbo, darbai sumažė- naji(''.iuį parduotą naminėlę”.
ŠVENTS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS ................... 95c.'
jo; darbo buvo tik dviem, j^jyOkatas buvo nuomonės,
NUOLANKUMAS .....................................................
75c.
trim dienom į savaitę. Suma- ka(Į Taukinis negalėsiąs bylos
KELIONES ĮSPŪDŽIAI, par. kun. Pauliukas .... $3.00
žejus darbui, sumažėjo ir užnes skola esanti sutepKELIONES ĮSPŪDŽIAI, par. kun. P. Vaitukaitis $1.50
daibiai. Tokiose aplinkybėse ^a .nelegaliais pardaviniais,
MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI .................................. $1.25
atsiradęs, Gurkšnaitis nei neyra
“munšainės”, jei
LIETUVOS ALBUMAS
...................................... $2.00
pasijuto, kai prasiskolino Tau
galgtų kokiu nors būdu
Visos šios knygos labai tinka kalėdinėms dovanoms. Vi
kiniui ant knygutes virš t r i-, atskirti teisėtus pardavinius
jų šimtų dolerių už maistą ir nuo neteisėtų ir sudarytu tikkrikščioniškos apšvietos mylėtojų prašome atsiminti mi“naminėlę”. Taukinis, susi-'
teisėtų pardavinių sąskai- n6ta® k”?#“’ kuomet patys norėsite savo draugams malorūpinęs, pareikalavo, kad sko-'^
‘
mimą padaryti, arba kuomet pasitaikys proga kitiems patar
ia butų tuojau užmokėta, bet | įeisme Gurkšnaičio advoaPie
kas 1)61 tinkamiausia Kaįdų dovanoms.

Gurkšnaitis neturėjo iš ko mo katag parodė, kad

keti, TOS jis buvo dar ir kitiems šiek tiek skolingai.
- Jeigu dabar neduosi nors
limtinės, — tarė Taukinis,—
tai
ta. tau tuoiau
jau kreditą nuker-

Taukinio

Visos vtriuie įvardintos knygos atseitų $18.20. Kas pirk-

reikalaujama suma dalinai sia Kaiėd(>ms J*8 visas, gaus už $12.00.
susideda ii neteisėtų pardaviK“ P“Wnks knygą ii minėto suraio ui $15.00 prieš Ka
nių, tai yra svaiginančią gėKllido,ns do’
rimą. Ir, kadangi Taukinis
r
* ' '
..
■
negalėjo
teisėtų
pardavinių
Naudokitės proga. Siųsdami
nisakymą,
ganu
gj.
ų^p.
pWM
Oaliu je, nonte
ufc&kyti

1 Kaip aš tau mokėsiu, ka.i' skirų sąskaitų nevedė, o ant- “ ““
« pažįstamiems.
gi nuolaida veikia tik iki Kalėdų dienai. Sėskite ir rašykite
neturiu iš ko, — atsakė Gurk- ra vertus, gal ir bijojo tą da
žnaitis. — Kada darbai pra /yti, tai skolininko advokatas
dės geriau eiti, užsidirbsiu, a- argumentavo, kad, deliai tos
tiduosiu; o dabar, nors ir .priežasties, visa skola yra ne-,
teigta, sutepta
nelegaliais 2334 SO. 0AKL1Y AVENUE
CHICAOO, ILL.
piauk, .neturiu.

“DRAUGO” KNYGYNUI
/

Naujas rankinis phonografas, ver
tės $25.00 dabar už $12.50

Gražus naujas pianas didelės ver
tės, tik už’...... $195.00

Gera Kalėdų dovana ant visados

Groja labai garsiai rekordus. Labai
gera dovana.

No. čr

Naujas Elgin
/ertės už ...

laikrodėlis

didelės

$14.00

Gražus moteriškas laikrodėlis už

$14.00 ir AukSi,au-

Naujas gražus Radio 9 tūbų vertės
$175.00 dabar už $95.00

viskuo.
Radio ir vlktrola konbinacija gra
žus ir garsus 9 tūbų, vertės $295.00

$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 Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

Trečiadienis, Gruod. 17, 1930

DRAUGAS

ats. ,p. Čižauskie- Seimo sesija baigta 5:45
PROTOKOLAS MARIJONU KOlEfi. RĖMĖJU I* SEIMO nė,kojoK. $5.00,
Misevičienė, J. Žvirblis, malda, kurių sukalbėjo kun.

Ketvirtadieny vakare bus rie buvo priimti ir renkamo ilgokų ir malonių atostogų Ža
bendra visiems
išpažintis. nauja choro valdyba. Rinki da vėl kibti į visuomeninį dar
L. Draugelis.
N. Vaitkevičienė.
Tam tikslui pakviesta dau me įvyko kelios permainos, bų.
Šv. Dievo Motinos Sopu Laiškais sveikino Theodora- Prezidiumas:
(Pabaiga)
bet didžiumoj pasiliko tie pa
giau kunigų svečių.
Maldos Apaštalystės dr-ja lingos dr-jos ats. M. Feizienė,
L.
Aimutis,
pirm.,
Atroškienė su $5.00, U. ir P,
Šeštadieny 8:30 ryte šv. Mi tys: vedėjas — B. Janušaus
aukojo $5.00, ats. P. Dorša, M. Paseckienė, V. Vaitkienė. Gudai su 2.00, S. D. LacliaA. Nausėda, vice-pirm., šios bendrai už visus miru kas išrinktas vėl pirmininku,
Fed. 12 sk. aukojo $5.00,
Mar. Sudeikienė, Em. ToleiA. Bacevičius, vice-pirm., sius giiųines, draugus ir pa Z. Jonavičius — iždininkas,
wicz su $5.00, Simas Pelackienė, O. Sriubienė, O. Peče ats. A. Janušauskas, A. Va
P. Atkočiūnas, rašt.,
kas su $10.00 aukomis, M.
žįstamus, kurių kūnai ilsis ar J. Juozaitis — vice-pirm., A.
lančius, A. Misius, O. Razinsliūnienė.
E. Prosevičiutė, rašt.
Navickienė $5.00.
čionykščiose Amerikoje
ar Stakenaitė — raštininkė; J.
Nek. Pras. P. 6v. mergaičių kienė, Kun. H. Vaičiūnas.
Jei tamsta brangini savo svei
Lietuvos kapinėse. Po šv. Mi Samoška — maršalka, J. Ske katą,
tai ateik Ir pasitark su mu
sodalicija ųukojo $5.00, ats.
Gimimo P. Švanč. par. Mar- Kenosha, Wis. Šv. Petro
li
y
—
korespondentas.
mis. Tas niekė juras nekainuos.
šių
bus
tai
iškilmei
pritai

Park. Apaštalystės par. Mar. Kol. Rėmėjų 4 sk.
B. Kalvaitė, M. Laurinskaitė, quette
Reumatizmas,
neurltls,
artritis,
kintas pamokslas.
skaudžios kojos ir kitos
Be kitko plačiai kalbėta a- lumbago,
A. Mažeikaitė, Angelą Miko- Maldos ir Tretininkų dr-jos ats. M. Stankuvienė, O. Vaužsisenėjusios ligos gydomos su
Sekmadienyje 2 vai. po pie pie ateinantį koncertų ir šo magnetiškais elektros trytmenaukojo $10.00, ats. P. Martin- lauskienė, aukojo $15.00. Alaitis.
tals po priežiūra M. D. gydytojo.
MISIJOS.
tų pamokslas ir palaiminimas kių vakarų. Daugiau kaip Visi
6v. Kaz. Ak. Rėmėjų 1 sk. kienė, B. Lazdauskienė, K. paštalystės Maldos dr-ja au
elektros trytmentai 81.00.
motinoms
ir
mažiems
vaike

mėnuo choras rengiasi prie 162 N. STATE STREET
kojo $5.00.
aukojo $5.00, A. Kazienienė, Šimkienė.
South
Chicago.
—
Nuo
va

liams,
kurie
dar
nebuvę
pir

koncerto, sparčiai mokosi nau
Šv. Kaz. Ak. Rem. 8 sk. au Av. Kaz. Rem. dr-ja auko
M. Sudikienė, J. Čepulienė,
Room 1513
kar
dienos
mūsų
bažnyčioje
mosios
Komunijos.
Tel. Central 0729
jų,
gražių dainų. Mūsų cho
E. Gedvilienė, B. Kalvaitis. kojo $5.00, ats. — O. Gailiūtė, jo $5.00, ats. O. Reikauskienė,
Patarnauja
lietuvaitė
nursė.
4 vai. po pietų misijų už ras visuomet deda pastangų, Reikale
O. Krasauskienė, E. Prosevi prasidėjo Misijos. Jas laiko
Labd. Sųj. 1 kp. aukojo E. Prosevičiutė.
einame prie ligonio i na
kun. A. Petrauskas, Marijo baiga.
kad žmones patenkinus. Cho mus.
Melrose Park. Mar . Kol. čiutė.
$6 .00, ats. M. Kazienienė, O.
Trečiadieny, Ketvirtadieny ras dabar yra didelis; turi
Gedvilienė, A. Kleinaitė, B. Rėmėjų 1 sk. xats. J. Žvirblis, Fed. Chicagos Apsk. ats. nas. Iš pirmos dienos galima
spėti,
kad
Misijos
turėtų
pa

ir penktadieny 4 vai. po pietų daug naujų pajėgų, įžymių
Karvaitė. Viso dr-jų '6, ats. 27, A. Švilpauskienė, P. Čižaus- Ant. Žvirblis, A. Bacevičius,
sisekti
gerai.
Žmonių
buvo
pil
Misijų pamokymai ir su šv. solistų, solisčių.
' PILNAS EGZAMINAS
kienė.
cinkų $35.00.
4- L. Aimutis.
na
bažnytėlė.
So.
Cbicagiečiai,
Sakramentu
palaiminimas
mo

$5.00 TIKTAI $5.00
į 6v. Jurgio par., Bridgeport
Moterų Sąj. 60 k p. aukojo
Koncerto
rengimo
komisijoj
SPECIALISTAS
Šv. Kaz. Ak. Reni. 2 sk. au $5.00, ats. K. Žvirblienė, Ą. i Artėjant šeštai valandai kaip sako žinovai, buvo baž kyklų (pradžios ir aukštesnių yra šie: B. Janušauskas, Z. Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepastojo $5.00, ats. B. Naugže- ( Pranienė, Antanina Švilpauš- Seimo uždaviniai buvo baigia- nyčioje beveik visi. Mažiau jų) vaikams.
JonaVliClUS, J. Gubista, K. MlC tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro| mi. Prieš uždarant kun. J, buvo atėjusių iš tolimesnių Penktadieny 4:30 vai. po
' fesorius, neklaus jūsų kas jums kau
mienė, J. Šaltenas, O.Laugu- kas.
kaitė ir A. Ivaškevičiūtė.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
'Navickas
ir
prezidiumo
pirm.
kraštų.
Matyt,
žinia
apie
Mi

pietų
bendra
vaikams
išpa

aienė, M. Casienė.
Kančios Jėzaus Brolija a$į>o pilno
išegzaminavfino. Jus su
i L, Šimutis karštais žodžiais dė sijas nebuvo jų pasiekusi. žintis.
Visi įsidėmėkite dienų kon taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
daktarų negalėjo pagelbėt jums
'kojo seimo dalyviams ir ragi Keik tikėtis, kad netrukus su- Šeštadieny 8:30 vai. šv. certo ir šokių. Vasario 15 d. kitų
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
suradymui žmogaus kenks
no stiprinti jėgas ateinančiais žinos ir jie, nes ir pats Misi-; Mišios ir vaikams bendra ko- par. salėje. Palikite tų dienų tyrimo,
mingumų.
Mano Radio — Scopo — Raggi.
i metais • ir darbuotis sukėli jįonierius T. Petrauskas ir munija, pamokslas, palaimini- neužimtų.
X-Ray Roentgeno Aparatas tr vi
mui Kolegijai reikalingo fon gerb. klebonas — kun. Urba mas Šv. Sakramentu ir jų Mi
Korespondentas.
siškas bakteriologišlcas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
do. Tas neturėtų būti sunku, prašė buvusius bažnyčioje, sijų užbaigai
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
nes IV seimas surado daug kad vieni kitiems išnešiotų
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS. Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo
įvairių būdų. Darban, o sek-' šjų brangių žinių po visų lie- MUSŲ CHORO DARBUOTĖ.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
riiės bus.
tuvių kolonijų.
Šiomis dienomis iš Lietu vų, širdies, reumatizmo, kirminų,
žarnų, silpnų plaučių arba
Seime sudėta aukų $702.00.
Šiandib rytmetinėse pamal Marąuette Park. — Gruo vos sugrįžo žinomas veikėjas uždegimo
jeigu turit kokią uisisenėjuslą, iš
dose buvo žmonių gana daug. džio 8 d., Gimimo Šv. Panelės p. A. Janusas. Jisai Europon kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
Misijų tvarka paskelbta šio par. choras turėjo repeticijų vyko su Federacijos ekskursi dytojui, neatidėlloklt neatėję pas
ir svarbų susirinkimų, kurį ja, kuri lankėsi pas šv. Tėvų, mane.
kia:
*.
DR. J. E. ZAREMBA
-į a) Suaugusiems vyrams ir a t iri arė Janušauskas.
matė daug įdomybių, parsiveSPECIALISTAS
Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEHInėjimas Rūmas 1916
moterims: ryte — 7:45 vai. Perskaityta nutarimai, ku-jžė daug gražių įspūdžių. Po
20 W. JACKSON BLVD.
firmos šv. Mišios, 8:30 vai. . .................. . , - •.................—--------------------------------------------—ssa*
ODEON rekordus, kaina po 75c. vienas
Arti 8tate Gatvės
antrosios (Misijinės) šv. Mi
Ofiso Valandos* Nuo lff pyto iki
PER
2 00
METŲ
Siunčiame ir į kitus miestus.
1 po piet. Vakarais nuo 8 iki 7
i i
šios. Po MiSijinių šv. Mišių •'■K
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1
PO piet
F
pamokslas ir šventinimas rą
NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
Virš
du
šimtmečiu/^
17
11
A
QGold
Medai
Haarlem
—T-. - 4 Į*. ■- ■■ t, ■
žančių, kryželių ir kitokių d«26105 Angelai gieda danguje,
mirė gruod. 14, 1930 m. 21
Oil
buvo
pripažinta
VJ
lJ
IV
IR
0
gyduolė
Inkstų.
Kepe

Petras
Petraitis,
baritonas
Tyliąją naktį
metų amžiaus.
Gimęs Chica; vocijonalijų. .»
ADVOKATAI
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir
26022 Sveikas Jėzau gimusia
go, Iii.
•( i *
Linksmą giesmę mes užtrauksime Brooklyno Mišrus Kvartetas
Paliko dideliame nubudime
■ Vakare 7:30 vai. pirmas pa Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
- ‘įiL.
26023 Gul šiandieną
motiną
Veroniką,
3 seseris
mokslas, 8 'vai. Šv. Panelės gvomis vartoti. Galvų ir nugarų skaudant, nuvargus, nemiegant,
Atsiskubino Betlejun
Brooklyno Mišrus Kvartetas
Marijoną Mlkšis, Eleną ir Lulumbago, ^ciųtica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp26106 Ar žinai kaip gerai. Polka.
ciją. Sv-ogerj Juozapą, 4 bro
tsitaaiija, 8:15 vai. antras pa
Mano tėvelis, Valcas. P. Sarpallaus Ork., dain. J. Sersevičius
lius Antaną, Kazimierą
My
of AND IMPRoife- roved Gold Mcdal Haarlem Oil Capsules.
20107 Kralp, Polka
mokslas, Šv. ’ Sakramentu pa ^Xl(VfcKE
kolą ir Vladislovą, 2 švoger(John Bagdslunas Bordpn)
’lfUiAi Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
Džiaugsmo va'andos, Mazurka
Petro Sarpaliaus Orkestrą
kas ir gimines.
laiminimas
ir
šventinimas
de26054 Barbora
Kūnas pašarvotas 3344 So.
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžuADVOKATAS
Kad nėra alaus
Union avė.
Laidotuvės įvyks
haarlkm
oil
.
“
Gold
Medai
”
vardo
ir
kitų
neimk.
yųcijonalijų.
jį
1
26066 Gerkim, gerkim
ketvirtadienyje, gruodžio
18.

THE ROMAN HEALTH
INSTITUTE

CHICAGOJE

1

A. | A.

IZIDORIUS (JAMES)
OVERUNGAS

JOHN B. BORDEN

Z

Rai, ral, ratatai
26069 Aš berniukas!
Susana
26049 Sveikas ligonis
Naujas žiuponas
26027 Uevaikls pas daktarą
Sunaua logika
26070 Dzūkų kraštas
Kudllus su kanklėmis
26088 Smuklei vainikėlis
Kur Nemunas ir Dauguva.
88001 Mamytė
Naktis svajonėmis papuošta
26072 Uk vei
Senas bernas
26080 Urėdas raiše
K. Kraūčiunas
Godelis
26004 Juokai, juokų rekordas
Kauno Benas
Pastorius
26073 Saulelė raudona
Aš bijau pasakyti
26030 Sėdžiu po langeliu
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlis
4
26036 Stasys
Plauke sau laivelis
26047 Dzinguliukai
Prašome pasakyti
26095 Grybai
Lev'endrėlis
26102 Petro vestuvės komiška scena
Atliko Juozas Uktveris Ir Adelė Zavistaltė
26040 Rigoletto
Neverk brangi
A. Sodeika
26094 OJ. čia, Čia
Ganėm aveles
26044 • Margarita iš operos Faustas
.
Julė Dyarijonaitė, soprano
Arija iš operos Samsonas ir Dailia
Grigaitienė, soprano
26077 Kam šeriai žirgeij
K. J. Kriaučiūnas, tenoras
15 rytų šalelės
Kriaučiūnas ir Ollšauskas, duetas
26104 Bernelis Polka
Noros Polka
Petro Sarpallaus Orkestrą
26006 Lietuvaitė Polka
Armonika, klarnetas ir planas
Močiutė, Valcas
Duetas ant armonikų
26089 Išleistuvių Polka
Seklyčioje, Polka
Armonikų duetas
26078 Panemunės Valcas
Plikas kaip tilvikas. Two Stop
Armonika solo
26071 Gaidys, Polka
Klaipėdos Valcas
Kariškas benas
26068 Karvelėli, Vatcas
Els'Jin grybauti, šokis
Kauno Orkestrą
26060 Lelija, Valcas
Žvirblelis, šokis
Šokių orkestrą
26003 Kas bus, Polka
Šitas šokis dėl visų, Polka
Kaimiečių benas

Aplankyk Budriko Krautuves Prieš Kalėdas

Jos. F. Budrik, Ine.
.

3417-21 S. Hakted St.
CH1CAGO, ILL.

MMttKflM

105 W. Adams St. Rm. 2117

18 namų 8 vai. bus atlydėtas
| Šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvės.

Telephone Randolph <727

2151 W. 22 St. £ iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 8600

Nubudę
Motina,
Seserys,
Broliai, švogerkos ir Gaminės.

Kalėdos Netoli!

Laidotuvėms patarnauja grabarius S. P. Mažeika.
Telef.
Yards 1138.

P A D t K O NĖ

A.

-f A.

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

URŽULĖ
ABARAVICZ
Mirė . lapkričio 25, 1920, o po
gedulingų
pamaldų
Nekalto
Prasidėjimo Panelės Sv. para
pijos bažnyčioj palaidota lap
kričio 29 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Buvo sulaukusi 27 metų
amžiaus,
kilusi Verdzikicmlo
kaimo, Dūkštų
par., Ežcrėnų
apsk r.
railko budinčius vyrą Niko
demą, sūnų Leonardą ir giminee.
šluomi
reiškiame
visiems
giminėms, draugams,
pažįsta
miems ir kaimynams,
kurie
teikėsi lankyti pašarvotą ve
lionę namie, dalyvauti gedulin
gose pamaldose ir lydėti į ka
pines. Yphč
esame
dėkingi
garb. klebonui kun. Urlškai už
atlaikytas gedulingas
pernaidas ir pritaikintą įspūdingą pa
mokslą bažnyčioj (r kapinėse,
gėlių auku-otojams,
šv. mišių
aukuotojams,
grabnešlams ir
visiems kitiems
šiuo ar tuo
pasitarnavusiems
laidotuvėse
ir tarusiems mums suraminimo
žodžius. Dėkuojam šv. Pran
ciškos d.r-Jal
už patarnavimą
bažnyčioj Ir kapinėse. Taipgi
esame dėkingi graborlul Zolpul
už jo prlatcbngą patarnavimą.
O tu musų brangi žmonele
ir motinėlė Ilsėkis pas Dievu
lį ajnžinal ir lauk mus pas tave
atolnn.nl.
Nuliūdę:
Vyras Ir Hunus.

I

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
čekiais ir telegramomis.
■.•H-

"

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

s

Draugas Pub. Co.
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

&
A
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a

a

a
a
a
a
a
a
a
a

Ofisas vidurmlestyje
Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST.
(Cor. La Sabe and Madison 8ts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki 1 vai. kortuose—nuo I iki 0
Subatomls nuo • Iki 9

52 East 1071h Street
Kampas Mlchlgan Arenus
Tel. Pullman 6950-Nomų Pub. <377
Miesto ofise pagal sutarti

127 North Dearborn St.
Ketvergalz ofisai uždaryti.

/ t1

Telaphene Dearbera UIT

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St Rm. 1431
CHICAGO. ILL
Nuo 9.19 Iki I vai vak
Lecal Office: 1999 8 UNION ATI

Tel Roosevelt 8718
▼ai. nuo 6 Iki 8 vai. vak.
(Meklrlant eeredes)

A A. DUS
ADVOKATAS
11 8o. La Sabe SU Room 1781
TeL Randolph 9881-9881 VaL 9-8

Vakaroti
8141 30. H A URMO imUMtl
Tel Vletory 9662

T-9 vai. vak. apart Paaeiilia ir
P9tar«9e

I

4

D R A’U G A S

Trečiadienis, Gruod. 17, 1930

GRABORIAI:
telefono* Yards 1188

DAKTARAI:

CHICAGOJE

S. M. SKUBĄS

Ofiso Tel Victory 8887
SKAUDUS ATSITIKIMAS, geriausių reputaciją, teisingi Telefonu Grovehlll 2282
Of. Ir Res. TeL Hemlock 3876
-----------ir visų gerbiami žmonės, tad
LIETUVIS GRABOIUUS
Bridgeport. — Izidoriukas’kas kaltas Izidoriaus mirties?
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Bloga
jaunimo
draugija
ir
718
WEST
18
STREET
Overlingas
mirė.
Mirė
liūdna
2803 WEST (S STREET
GRABORIUS. IR
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. IIALSTED STREET
Tel.
Roosevelt
7532
prohibicija.
i
mirtimi,
kad
mirė
vienas,
ap

BALSAMUOTOJAS
NtM • — 12 vai. «yto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1023
Antras ofisas ir
Rezidencija
ir i iki t vai. vakare.
leistas “draugų”, kurie pa Štai, dar viena auka ameri-1
Kesldenclja 3859 So. Leavltt 8t.
l'unu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2338
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina pritinama.
J. LULEVICIUS vaišinę jį nuodinga “munšai-j koniškos “blaivybės”. Skau- ■eredomla nuo • — 12 vai. ryto.
Ofiso
Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-9
G rabortus Ir
Valandos: 3-8 po pietų ir 7-9 v. v
Nedėliomis pagal sutarti
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
3319 AUBURN AVENUE
Balsamuotojas ne” pabėgo ir paliko vienų dus persergėjimas ir painoka
Nedėlloj pagal susitarimą
piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
“Mildos”
svet. jaunimui ir visiems.
Patarnauju laido numirti
Chicago, Illinois
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso
Tel.
Virginia
8038
tuvėse visose mie
O gailesčio suspaustai n to- į
Telefonas Boulevard 1939
Reoideacijoa: Van Buren 6868
sto ir
miestelių “club roome”, kur susirink
dalyse.
Moderniš davo vaikėzai biliardų
tinėlei seserims ir broliams1
lošti,
Tel. Canal 6786
ka koplyčia veltui.
Dp. S, A. Brenza
kaziruoti ir t. p. vakarus pra a. a. Izidoriaus, galima iš- į
3103 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
reikšt vien sųjausmų.
leisti.
.
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauTel.
Victory
1115
8182
Archer
Avenue
4ia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Kaimynas.
Gaila jaunos gyvybės. Gaila
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
▼oL: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
CHIRURGAS
motinėlės, kuri liko .našlė vos
9 lkl 8 Ir 6 iki 8 y. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
I. J. Z O L P metai atgal. Štai, dabar vėl WEST SIDE ŽINIOS.
4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
Namų
Ofisas
2812
Franklin
Blvd.
Gydo
staigias
ir chroniškas liga*
Chicago, Illinois
Chicago, III
jaunų sūnų priseina apraudo
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Val.: nuo 8:80 Iki 8:30 vak. Netoli 46th St.
vyrų,
moterų
ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
X Vakar mus atlankė iš
ti.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tot Victory 8893
A. a. Izidorius Overlingas rytų grįžęs misijonierius kun. Res. Tai. Midway 6613
Tel. Cicero 6927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
Kampas 88th ir Paulina 8ta
gimė liepos 5 d., 1909 m. Lan A. Petrauskas, kuris šia sa
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevatd 5203 - 8813
Nedėliotais Ir seredomis tik
kė Šv. Jurgio mokyklų, jų vaitę South Chicagoje, šv.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
iškalno susitarus
du metu mokinosi Juozapo lietuvių seniausioje ! Oakley Avenue ir 28-tas 8treet
prie manęs,
patarnausiu simpatiš baigęs
kai.
mandagiai.
gerai
ir pigiai)
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS
Telef. WUmette 196 arba
parap. duoda Misijas, Misi
Rusas Gydytoju ir Chirurgą*
negu
kitur.
Koplyčia
dėl
šermenų Linden Teclmical Higli SclioCH1JAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1713
ol. Vėliau dirbinėjo įvairiose jonierius stebisi šios parapi Valandos: 3 iki 4 p. p. Panedėllala Specialistai Moteriškų. Vyriškų
Laidotuvėse pa dykai.
2130
WEST
22nd STREET
Vaikų ir visų chroniškų ilgų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvargaia vakaro
jos nepaprastu veiklumu. Ne
dirbtuvėse.
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisą* 910 2 8\». Halsted St
todėl, kad priklau
žiūrint bedarbės ir sunkių
šeštadienio
vak.,
gruod.
13
Kampas
>1
Street
sau prie grabų ifidlrbystėa.
UNDERTAKING CO.
d., Izidorius iSėjo su “drau gyvenimo sųlygų, pereitų rūVALANDOS: 1—S po plet. 7 8 vak Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
denyje
atidaryta
tapo
para

gais
”
į
“
klubų
”
.
Sekmadie*
Nedėllomla Ir šventadieniais 14-11
(88 West 18 Street
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 8178
Tel. Kenw-ood 5107
pijinė
mokykla
su
dviem
sky

ny
duota
žinia
giminei,
kad
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 8238 S.
Valandos:
Halsted Street, Tel.
jisai rastas negyvas. Korone riais, apgyvendintos šv. Ka Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Canal 81(1
PRANEŠIMAS
Victory 8088.
’
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nuo
6
iki
8
valandai
vakare
riui ištyrinėjus, patirta, kad zimiero seserys mokytojos, Apart šventadienio ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
miręs nuo nuodingo “mun- susitarta statyti mokyklos na
Phone Baidevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutartį.
mai, atnaujintas klebonijos
šaino ’ ’.
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
AKIŲ GYDYTOJAI:
LIETUVIS GRABORIUS
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptleLaidotuvės be laiko užgesu- namas, apžiūrėta bažnytėlė,
kos) po num. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos, nuo 2 iki 8 po plet
šio jauno lietuvio įvyks iš šv. parapijom), ypač jaunimo, neTel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
Jurgio bažnyčios Į šv. Kaži- paprastas judrumas, parapijos
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So.
Ashland Avė. Valandos: nuo 6
miero kapines ketvirtadieny, choras įsteigtas; žodžiu, kaTel. Virginia 1290
Musų patarnavimu
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 820
X — Spinduliai
vlsfcomet sąžiningu ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
gruod. 18 d., iš namų po talikiškojo veikimo darbas
nebrangus, nes neturi
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
me išlaidų užlaikymui
num. 3344 So. Union Avė.
rimtai ir gyvai atliekamas
tartį.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal J222
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
j
Motina Veronika Overlin- ir dabar šv. (Misijomis uoliai
LIETUVIS
GRABORIUS
Avenue Tel. Hepublie 7818
Nauja, graži ko
OFISAI;
jgienė ir a. a. tėvas Nikode- visi ruošėsi prie šv. Kalėdų
Valandos, 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
O f 1 ■ a ■
plyčia dykai. > *
u-iV...1’ S •
«»»»«■■»» •• - <« W ■
t varių 4
hnAs Ovefltnga^, ‘sėni Bridge- ir Naujų 1931 metų iškilmM). * Piketu
4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
porto gyventojai, turintieji' X Bukauskų ir Kunickių
3307 AUBURN AVENUE
SPECIALISTAS
Tai. Canal 0257 Res. Prospect 6652
Tel. Boulevard 2277
šeimynos, reikšdamos užuojau Palengvins akių įtempimų kuris
šv Mi$in rlvncinins
bu esti Priežasthn galvos skaudėjimo,
tos, SV. AUSIU dvasinius OU- svaigimo, akių aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kietus uždėjo ant a. a. Prano mo> skaudamų akių karštį. Nuimu
1 cataractus. Atitaisau trumpi), regysRezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
Markuno kurkto.
įtę ir tolimą regystę.
4729 West 12 PL
Nedėliomis
•J
1821 SOUTH HALSTED ST/
Susitarus
Į x Aušros Vartų parapijos Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Cicreo 2888
...
,
.
»
i •
atsitikimuose, egzaminavimas daroRezidencija 6600 So. Arteslan Avė
asistentas, kun. A. Andriušis mas su elektra, parodanča mažiau- Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
&
Itez. Tel. Prospect 0610
su dvasine pagelba dvi dieni, 8las klaidas6 iki 8:30 vakare
darbavo.1 šv. Jurgio bažny-'
Tel. Boulevardl 1401
čioje 40 atlaiduose, Bridge- Valandos nuo 10 ryto iki 8 va GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kare. Nedėldiomis nuo 10 ryto iki 12
Ofisas 6155 South Kedzie
porte.
po pietų.
Rez. 6622 S. Wihpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
! X Nekalto
Prasidėjimo Kainos pigesnės, kaip kitur
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
•merginų draugijos įgaliotinės Kreivos akys atitaisomos į trumpų
laikų su nauju išradimu.
3343 S. HALSTED STREET
I lanko westsidėje paivargusias
DENIISTAI
4712 S. AHLAND AVĖ.
Valandos: Nuo 2 — 8 p. p.
1 šeimynas.
7—9 vakare
Tel.
Boulevard
7589
MM
Tel. Boulevard 7042

STANLEY P. MAŽEIKA

OR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

c

S. D. LACH AWICZ

DR. T. DUNDULIS

OR. R. C. CUFLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO,

A. MASALSKIS

DR, S. BIEZIS

DR. VAITUSH, OPT.

EZERSKI

vrS

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

Tel. Tardė 1829

DR. G. SERNER

Ambulance Patarnavimas

! LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
*
. g

Ofisas ir Akinių DirbtuvS

756 West 35th St.

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 manlagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

-

4605*07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

A.

A.

PRANCIŠKUS
MORKŪNAS

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Boulevard 3201

DR. CHARLES SEGAL

DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET

Perkėlė savo ofisų po numeriu'

šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—8 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 lkl 12

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 lkl 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Boulevard 7699
Res.

Hemlock

7991

Rezidencijos Tel. Plaza 2299

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 dienų
mirė gruod. 15, 1930 m. 5:30
Nuo 2 iki 3 po pietų
vai. ryto 15 metų ir 8 mėn.
1
0PT0METRI8TAS
Nuo 7 lkl 9 vakare
amžiaus. A. a. Pranciškus gi
DENTISTAS
Nedėl. nuo lO lkl 12 dianų
mė Chicago, Iii. Aušros Vartų ■ Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
4712
So.
Ashland
Avenue
|l 1801 S. ASHLAND AVENUE
pa r.
Ofiso ir Res. Boulevard 5919
Paliko dideliame nubudime
▼ai., Nuo 9 ryto lkl 8 vakare
Platt Bldg.. kam p. 19 St. 9 aukštas
motinų Magdolenų, patėvį Pe
Pastebėklt mano iškabas
trų Rimkų, 8, seseris: Stefani
Vai. 9:99 ryt lkl 8:90 vak. Seredo
ja, Elenų ir Julijonų, dėdės
Tel. Cicėno 1260
mis 9:99 lkl 11 v. Nedėliomis nėr
Juozapų Sinkevičių
ir Povilų
skirtų valandų. Room 3
8868 SO. HALSTED STREET
Šukį, tetų Grasildų Bukauskie
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
nę ir gimines.
pietų Ir 6 lkl 8 vai. vakare
Saugokis holdupų, nes
LIETUVIS DENTI8TAS
Kūnas pašarvotas
2122 W.
T.
A.
Res.
3201 S. WALLACE STREET
dabar yra labai pavojln Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9
23 PI. Laidotuvės įvyks ketver
ge. gruodžio 18. Iš namų S vai.
ga; nežinai,
kada jisai
vai. vakare
užpula šaltis žiemos lai
Nedėliomis pagal sutartį
bus atlydėtas J Aušros Vartų
par. balnyčių, kurtoj įvyks ge
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, III. Tel. Wentwortb 3000
hoiduperis ir pavojingas.
dulingos pamaldos už velionio
Jisai paguldo į lovų ir į
sielų. Po palnaldų bus nulydė
Rez. Tel’. Stewart 8191
tas J šv. Kazimiero kapines.
grabų.
Nuošlrdštat kviečiamo visus
T. A. D. vaistas grei
Tel. Cicero 2962
gimines .draugu* ir pažįstamus
člaus prašalins
šaltį ir
dalyvauti šiose laidotuvėse.
gripų.
Nuliūdę:
Dabar yra nupigintas,
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
Tėvai, Seserys ir Giminės.
reikalaukit savo aptieko8901
W.
HSt.
Cicero.
I1L
įjUdotuvėms patarnauja grsb.
se arba
6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Tea Store
Butkus Undevtųklng Co. Canal
3133
S.
'Halsted
St., Chicago alandos:
10 vai. ryto iki 9 vai
2161.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
vakarų Ned. ausi tarus
Tol. Cahhinct <879

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. A. J. BERTASH

DR. GUSSEN

■ DR. S. ASHER

Tel'. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Aubuni Avenue

Kampu Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
Ftaon* Canal esu

DRl

DR. H. BARTON

DRAUGAS
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Trečiadienis, Gruod. 17, 1930

Kalendoriaus
prisirašyti be įstojimo mokes madienio rytą, jeigu norima,
reikalais monę ir su pastabomis grą- kų krašte taisykles. Tos taikreipkitės
į
kad tilptų antradienio nume
čio į minėtą' draugiją.
tžins teisingumo ministerijai,! syklės bus paimtos įstatymui
“
DRAUGAS
”
S. L.
ry. Vėliau gauti raštai lieka
.kuli savo ruožu pasiųs jį mi-| pagrindu, tik geriau sutvar2334 So. Oakley avė
nesunaudoti.
nisterių kabinetui.
kytos ir papildytos naujais
Humboldt Park Lietuvių P.
Chicago, III.
Ipotekos įstatymas ruošia nuostatais iš kitų valstybių iKliubo priešmetinis susirinki Marąuetteparkiečiui. — Pra
“R.”
mas bus ketvirtadieny, 18 d. nešimą apie Vyčių 112 kp. su IPOTEKOS ĮSTATYMO mas pagal veikiančias Suvai potekų įstatymų.
pirmadieny,
gruodžio, Almiras Simmans sirinkimą gavom
t
PROJEKTAS
svetainėj, 1640 N. Hancock kada laikraštis jau buvo sus
sts., 7:30 vai. vak. Meldžiu na tatytas. Pranešimus prašom i Ipotekos įstatymo projektą
teisingumo ministerija jau pa
rius dalyvauti, nes bus nomi- visuomet anksčiau atsiusti.
iruose ir pasiuntė svarstyti va
navimas kandidatų ir rinki
lstybės tarybai. Valstybės ta
mai valdybos 1931 m., kaip
pyba pasakys dėl jo savo nuovisados būna.

bary No. 1, 2 vai. po pietų.
Šis susirinkimas svarbus,
nes
bus rinkimas valdybos
North Side. — Gruodžio 10
d., šv. Mykolo par. svet., p. 1931 m.; pranešimai iš praeito
Jonas Milius rodė krutamuo- seimo ir t. t.
sius paveikslus nutrauktus Kviečiame Vargšų Šelpimo
Lietuvoje, parodančius ypa Komitetą ateitį; taip pat ku
tingai Vytauto Didžiojo mir rie esate prisirašę prie kuo
kOng
ties 500 metų sukaktuvių pa pos, o dar knygučių •
minėjimą Lietuvoje ir Chica- titūcijų neturite, ateikit; bus
1
<
goje, Dainos šventę Kaune ir išduotos.
A. Walskis, rašt.
keletą kitų įdomių dalykų. Taip pat kviečiame visus
Publikos pamatyti paveikslų narius, kurie pasilikę su mė
RED. ATSAKYMAI.
Visi Amerikos
lietuviai
atėjo ne ką daugiau puspilnės nesiniais mokesčiais, užsimo
“Draugo” administracijai
mėgsta “Draugo’? sieninį kasvetainės. Čia augusio jauni kėti. Nariai prašomi atsives
L.
Vyčių
Bowling
Lygos
į
i
en
dorių.
Gail
būt
dar
labiau
atsiuntė
iš Lietuvos Maisto
ti naujų narių.
mo visai mažai tebuvo.
pra-nešėjui. Raštai apie šią jį mėgsta Lietuvos žmonės. B-vė įvairių mėsiškų daiktų
Su savimi atsinešęs p. Mi Šuo kartu 4 kuopa daug
lius turėjo saldainių, knygų, darbuojasi bedarbių ir vargšų sporto šaką reikia visados Pasiųsdami ‘'Draugo” kalen — palengvicų, dešrų, lašiniuatsiųsti iš anksto, t. y. šešta: dorių saviškiams Lietuvoj, kų ir tt.
i
paveikslų, atviručių ir peiliu šelpime, darbas nelengvas.
dieny, arba, vėliausia, pir- padarote jiems didelio malo Taipgi gauta Rūtos Saldai
kų atvežtų iš Lietuvos. Atsi Tat, garbiamieji, visi gelnumo. O tas labai pigiai at- nių.
rado žmonių, kurie netik pa bėkim nelaimingiems, kurie
seina. Todėl užsakykite saviš Visos tos gėrybės tinka Ka
sižiūrėjo bet ir pirko kai-ku- jau šiandie kenčia vargšą ir
kiams Lietuvoje “Draugo” lėdų šventei.
rių daiktų.
badą.
kainomis
kalendorių ir apie tą justi Nebrangiomis
Dapildymas.
Nuoširdžiai kviečiame visus
kviečiame tų gardumynų iš
Korespondencijoje apie pa- ir visas atsilankyti į šį susiNauji, 1930 metais nufil dovaną žinos ir ją matys visi Lietuvos įsigyti. Kreiptis ad-i
rapijos vakarienę, įvykusią rinkimą,
muoti paveikslai, jau rodomi giminės ir kaimynai. Su užsa resu.
lapkr. 30 d., praleidau nepaValdyba.
Chicagos lietuvių kolonijose.
kymais pasiskubinkite, kad
2334 So. Oakley Avė.
žymėjęs, kad tos vakarienės'
---------Gruodžio 17 d. Plioenix sa gautų prieš Naujus Metus.
programų vedėju buvo šios Draugijos “Lietuvos Ukilėj, 15509 So. Halsted St.,
A. ALESAUSKAS
kolonijos lietuvių katalikų ninkas” priešmetinis susirinAtsiųskite savo giminių ad
“'Harvey, III.
MOTOR EXPRESS
darbuotojas ir parapijos ko- k imas įvyks gruodžio mėn.
resus ir po 25c. nuo kalendo
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Mes permufuojame-perveža
d., Meldaržio svetainėje, 1 vai.
miteto narys p. Mačekonis.
Visi širdingai kviečiami at- riaus ir mes tiesiai ✓jiems pa- me pianus, fomiČius ir kito
po pietų. Bus renkama nauja
X. Y. X.
valdyba"
' 1931 sil“kyti .?aTmatyU nau™ pa? siusime.
kius dalykus.
I veikslų i« Lietuvos. Taipgi
Paiieškonie kalendoriui pla Taipgi parduodame anglis
“TŪKSTANTIS IR VIENAS, metams.
pamatysite Chicagoj filmuogeriausios rųšies už prieina
MARGUMYNŲ”.
Pasarga: Šis susirinkimas ,
...
T,
, .,
°
... tus paveikslus. Pamatysite tintojų, kurie galėtų savo ko miausią kainą. Musų patarna
yra paskutinė proga jaunimui savG.
lonijoj praplūtihti lietuvių tar
vimas yra greitas, geras ir
Baigianties šiems Vytauto
pe. Tokiems duodame nuolaiRodys ir aiškins,
nebrangus.
Didžiojo metams, rengiama
J. K. Milius. dą.
7126 So. Rockwell Street
puikus vakaras, pavadintas
Telef- Republic 5099
(Marąuette Jeweiry &
“Tūkstantis ir Vienas Mar
MILIAUS JUDŽIAI.

i

“DRAUGO” KALENDO
RIUS LIETUVON.

ŠVIEŽIENOS Iš LIETUVOS

JUDOMI PAVEIKSLAI
IŠ LIETUVOS

R, ANDRELIUNAS

gumynų”.

•

ĮVAIRŪS

Radio)

M.ZIZAS

* Veikale dalyvauja virš šim
tas lošėjų. Tame daugiausia
darbo deda p. J. Bulevičius, Geriausios Rūšies Automobi
visų žinomas radio pranešė
liai.
jas. Jis tą veikalą mokina.
Tad, paduokime jam ran Ateik pažiūrėti musų nau
ką, kad jo sumanytas dar- jausių DE SOTO ir PLYbas pavyktų. Vakaras įvyks ,^UUTH Chrysler išdirbystės
gruodžio 21 d., Lietuvių Au- automobilių už labai prieinamą kainą.
ditorijoj.
Tat, visi, visi į auditoriją, Nanj“8 De 8010 *8850° fobNaujas Plymouth $590.00 f.o.h.
gruodžio 21 d.

DE SOTO IR PLYMOUTH

K. M-tė.

OAOE PARK MOTOR

darom mūrinius, apmurinam
medinį namą po vieną plytų.
Atrodo mūrinis, po to jau noreik pentyt. Turim namų ant
pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS.

4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Telef.

Republlo 4894

D. GRICIUS

Telefonas Prospect 5069

Šiomis dierfomis adv. Jonas
B. Borden išvyko legaliais
reikalais į W&shingtoną ir
New Yorką. Gryž gruodžio
21 d.
Rap.

PRANEŠIMAI.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
*848.00 V. O. B.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas n. u s Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausio. rųiiee au
tomobilius už žema kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai maža kaina-

Dievo Apveizdos Par. — BRIGHTON MOTOR SALES

Labd. Są-gos 4 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks
gruod, 21 d., mokyklos kam-

INC-

Tel. Republlo 6449

ANTON LUBERT.

J. C ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Publlo
Skyrius 44S9 So. Falrfield

Ocneraliai Kontraktoriai

Real Estate

SM2 Archer Avenue

Telefonas Hemlock 0307

Bes. Orovehill 1080

ATMINK SAVO

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

Moliavojimo Kontraktorius

S. L. FABIAN & CO.

Mos mollavojittiė^ dekoruojame ir
tBpoperiuojamo
visokius
namua
Musų kainos labai pareinamos ir dar
bas ’ garantuotas.

Didžiausia šių dienų radio vertybe yra šis

Puikus 8 tūbų elektrikinis radio
pilnai įrengtas dailiame kabine
te, dabar Peoples
Krautuvėse galite
įsigyti tik už...........

*49.00

Taipgi matykite šiose krautuvėse
pilną rinkinį visų Standard išdirbysčių radios; Kimball, Majestic,
Ahvater Kent, R.C.A. Radiolą,
Zenitli, Pliilco, Victor, Columbia
ir kitus už prieinamesnę kainą
kaip kitur. Mainant gausite 56/X)
nuolaidos už savo seną setą!
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nauji valgomojo kambario setai parsiduoda už % kai
nos. Šie 7 Šmotų puikaus padarymo ir nubaigimo rie
šuto medžio valgomo kambario setai susi- CHA TE
dedanti iš 6 pėdų padidinančio stalo ir 6
JlM f *|
kėdžių $75.00 vertės, dabar po .............
W» f w

809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų

6127 S. Maplewood Avė.

Grojiklių Bargenai
Šis grojiklis pijanas grajina ir atrodo kaip naujas,
ir yra pilnai gvarantuotas. Sykiu lempa, benčius,
šėpelė rolėms, 25 rolės, ir
pats pijanas,
viskas
tik
v
uz .........

Perkam Mortgečiug ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam, lSmalnom ir lnSiurlnam vlsokj turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariallškus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO

Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų {vairių Kalėdoms
dovanų valkatas ir dideliema Tu
rime dideli pasirinkimų, peilių, dlSIų
ir tt. Užlaikom Hardware, painto,
stiklų ir kitokių dalykų.

*98.50

ATLIKTĄ DARBĄ.

A. M. BUTCHAS
ISRENDAVIMUI

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4689

Kur Nakvynę Gaut?
Per naktį—savaitę—menesį
NAUJAM, REMONTUOTAM

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS

Lietuvos Hotelyj

Pigiausia - geriausia • patogiausia
Mallavojlmo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa
SSS4 8o.LBAVlTT .ST.
CHICAGO |
Šviesūs — Šilti

KAMBARIAI

I

M. YUSZKA

Tel. Lafayette 8227

Namų Telef.
Republlo IMI

JOHN YERKES

Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
2621 WEST 71 STREET

hm

L > 1

PETRAS GRIBAS

MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS iapoa Telef.
Hemlock 1847
Mallavojame, Dekoruojame ir
Popieruojatne
5R87 So. Nordloa Avė.
Chicago

Tel. Lafayette 9448
Ofisas ir Ros.
ir 1184
4101 8. Moaart 8t-

Kainos Peoples Krautuvėse yra žemiausios, ne
gu kad buvo per praeitus 15 metų! Ant rakandų, ra
dio, pianų, kaurų, pečių, vaikam žaislų, ir visokių
kitų namam reikmenų. Štai keletas pavyzdžių:

Mes pervežame daiktus ir j
kitu* imiestuą.

Phone Republlo 4949

OENERALIS KONTRAKTOR1U8
Plnmbing & Heating
Statau namua kaip muro taip Ir
Kaipo lletuvla. lietuviams patar
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
nausiu kaogerlausla.
Kainos prleinamiausios.
2452 WEST 69th STREET
4426 So. We*tern Avė.

SALES
ADVOKATAS BORDEN IŠ • Joe Bagdonas, Savininkas
5026-27 S. WESTERN AVĖ.
VYKO Į RYTUS.

z

Išpardavimas

i

KQNTR AKTORIAI:

Kaip žinoma, vakaras tfettUžlaikau visokių
auksinių ir sida
giamas Lietuvos Vyčių Cliibrinių daiktų, vė
liausios mados ra
cagos Apskričio vardu. Tadgi
dio. planų
rolių,
nenori pasilikti ir Marąuette j
Namų Statymo Kontraktorius
rekordų ir t. t.
Taisau laikrodžius Statau Įvairiausius namus prieinama
Parko Vyčių 112 kuopa. Kuo
ir muzikos instru
mentus.
stropiausiai ruošiasi, kad tas!
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
2650 West 63rd St. Chicago
vakaras pavyktų. Be abejo
Telefonas Hemlock BB8B
Telefonas HEMLOCK 8380
nės, ir pavyks. O įvairumas
Phone Virgiui* 2084
to vakaro neapsakomas. Bus
JOSEPH VILIMAS .
atvaidinta scenų, be žodžių su
Wm. J. Kareiva
Namų Statymo
Savininkai
žodžiai, sapnas, scena ties
Kontraktorius
Del geriausios rųSles
Žalgiriu ir daugiau kitų įvai
Ir patarnavimo. Sau
4056 So. Rockwell Street
kit
rumų.
jj
GREKN VALLBJY
PRODUCTS
Bus pritaikintos dainos, ku
Olsella Šviežių klausi
ES
rias išpildys L. V. “Dainos”
nių, sviesto ir sūrių.
4B44 80. PAULINA STREET
II Budavojam naujas namus,
choras.
i
TeL Boulevard 1 119
dirbam cemento darbus - fun
Iš tikro, tokio vakaro da
damentus saidvokus, taipgi
nebuvo Chicagoje. Tad nepa
AUTOMOBILIAI muro darbus, iš medinių pa
mirškime atsilankyti.

Prieškalėdinis

Thomas Higgins
PLUMBERI8
Turiu patyrimų pet daugeli metų.
Darbų šiltokų greitai Ir plglaL
8118 *O. OAKLEY AVĖ.
Talei. Canal 4419

1606—1608 So. Halsted St.
Phone Roosevelt 2725
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

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 mobair setai po ..

$60.00

GREITAS PARDAVIMAS.

100.00 Dailūs 3-jų šmotų Jacąuard setai po

45.00

Parsiduoda grocernė, senai
išdirbtas geroj vietoj biznis.
Parduosime pigiai.

200.00 Vertės Frieze ir Mobair Setai po

98.00

6239 So. Racine
REAL ESTATE

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
Del visuomenės parankumo krautuvės atdaros

8

vakarais iki 9 vai. vakare
Geso stotis, 5 metų tįstos, pigi rendo, |500 pakaks. Tel. Lyons 7120,
arba Euclld 3878-R.

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

4454 S. Western Avė.

ST0M«_

Tw5wTHING ForTne HOMES
4ITT-.1 AKCHCR AVI. CM RICHMOMD ST

4177-83 /Archer Avė.

2S3S-4O W SI* ST. . MAPLEMfOOO AVI

2536-40 W. 63 St.

Cor. Richmond Street

Cor. Maplewood Avė.

TEL. LAFAYETTE 3171

TEL. HEMLOCK 8400

