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VYTAUTAS DIDYSIS CHICAGOJELENKŲ SEIME IŠKELIAMOS PILSUfr 
SKIO VALDŽIOS ŽIAURYBES

Kaukaze Daug Sniego;
Užpustyti Traukiniai

NAUJA FRANCUOS VALDŽIA LAIMĖJO 
PARLAMENTE PASITIKĖJIMĄ

SEIME IŠKELTOS PU.SUD- 
SKIO VALDŽIOS ŽIAU

RYBES

GAVO PASITIKĖJIMO

VARŠAVA, gr. 19. — Len
kų seime visgi valdžios prie
šams atstovams pavyko aikš
tėn iškelti Pilsudskio valdžios 
žiaurybes priešrinkiminės ka
mpanijos laiku.

Pasirodo, kad artinantis ri
nkimams virš 8,000 politinių 
valdžios priešų uždugnyta į 
kalėjimus, kad jie nestatytų 
kliūčių valdžios laimėjimui ri
nkimų dienoje.

Apie 80 įžymiųjų politinių 
vadų buvo uždaryta Brest-Li- 
tovsko tvirtovės kalėjime, kur

PARYŽIUS,*gr. 20. — Nau
jas F,rancijos ministerių ka
binetas, kurio priešaky yra 
šen. Steeg, parlamente laimė
jo pasitikėjimo tik 6 balsais 
didžiumos.

Valdžios priešai pareiškia, 
kad kabinetas bus sugriautas į 
ateinančių metų pradžioje.

STUDENTŲ PALINKIMAS 

DVIKOVON

BUKAREŠTAS, Rumunija, • 
gr. 19. — Vietos studentai su- • 
kėlė demonstracijas, atkreip-
tas prieš žydus. Įsimaišius po- 

alkiu marinami, ap- kilo riaušės. Apie 20
nubgvnanri ir plakami. Seime riaušininkų sužeista ir 80 a- 
tUo reikalu iškeltas valdžiai reštuotai
paklausimas, kad ji tai visa p0 į0 įvykio bQ studentų 
išaiškintų ir pasiaiškintų. policijos viršininkų iššaukė 

dvikovon. Viršininkas atmetė 
tų studentų įsikarščiavimų.KAUKAZĄ PALIETE 

ŽIEMA

MASKVA, gr. 20. — Kau
kaze ir Juodosios jūros pak
raščiais siaučia didelės sniego 
pūgos. Tarp Krasnodaro ir 
Groznii ant geležinkelio užpu
styta du traukiniu. Ukrainą 
yra palietusios nepaprastos 
vėtros.

KAS GIRDĖT ISPANIJOJ

u ,* *
Gražu, kad jr mūsų jaunimas pager

bia 
tą,
Rytoj, ____ ____
8 vai. vakare, L. Vyčiai ruošia įdomų 
ir retą patriotinį margumynų vakarą 
Vytauto garbei. Be abejo, lietuvių vi
suomenė savo atsilankymu parems 
gražias savo/jaunimo pastangas.

ARKfVYSKUPAS CURLEY! 
PRIGULI DARBININKŲ

UNIJAI

WASHIN,GTON, gr. 19. — 
Katalikų Konferencijos Pra
moniniais Klausimais suvažia
vime Baltimorės arkivyskupas 
Curley kalbėdamas pirmu ka
rtu iškėlė aikštėn, kad jis yra 
‘ ‘ Typographical” (Spaustuvi
ninkų) unijos nariu ir stip
riai stovi už organizuotų dar
bų.

Toliaus jis pasakojo, kad 
kuomet jis kitados Flori
doj klebonavo, dažnai gaudavo

HA\ANA, Kuba, gr. 19. 'progos stumti karukų su ply- 
Įvairiose^ miesto dalyse sup- |omįs statant parapijinius na

mus. Tada jis kreipėsi į mū
rininkų unijų, kad būtų prim- 
tas jos nariu — mūrininkų pa
dėjėju. Bet jis nepriimtas.

HAVANOJ PLATINAMOS 
BOMBOS

laišintos bombos. Tas išjudino 
policijų į stropesnį veikimų. 
Prasidėjo įtariamųjų arešta
vimai.

ALGERIJĄ PALIETĖ 
DIDELE VĖTRA

MADRIDAS, gr. 19. — Is-
panijos valdžia skelbia, kad AL0IEKS gruodžio 20. — 
republikon, sukilimai autnus- pakraščius paliete
kinh visoj saly. Tik reta. aur Knon<s

audra lamdė pakraščiuose pastreikuoją darbininkai šukelių 
riaušes.

Bet revoliucionieriai sako, 
kad jie veikimu atnaujinsiu ir 
ligi pavasario būsianti su
griauta. monarchija.

sislėpusius laivus. Atlikti mi
lžiniški nuostoliai.

MEKSIKA NORI PA
SKOLOS

NEREIKALAUS LAKŪNO 
IŠDAVIMO

MADRIDAS, gr. 20. — Is
panijos užsienių ministeris 
pareiškia, kad valdžia nerei
kalaus Portugalijos išduoti is
panų lakūnų majorų Franko, 
kurs su keliais kitais lakūnais 
orlaiviais pasprūdo į Portn- 
galijų ir ten sulaikyti.

MEXIC0 CITY, gr. 19. — 
Iškelta aikštėn, kad Meksikos 
valdžia darbuojasi gauti pas
kolos 20 milionų dolerių A- 
merikos J. Valstybėse.

REIKALAUJA SUMAŽINTI 
ATEIVYBĘ |

NUKENTĖJUS IR PO
LICIJA

i Anot Chicagos policijos vi
ršininko Alcock, šįmet mieste 

jnušauta 63 piktadariai (kri- 
iminalistai). Iš jų 29 nušovė 
'piliečiai, gi kitus — policija, 

ji Be to, šįmet kovoje su pik- 
itadariais nušautai 11 policmo- 
,nų.

PRIEŠ MIESTO MAJORĄ 
. THOMPSON

Viena Chicagos republiko- 
nų srovė organizuojasi iškel-

ISPANIJOS PARLAMEN- 
TAN RINKIMAI

MADRIDAS, gr. 20. — Is
panijos valdžia tikrina, kad 
parlamentan rinkimai įvyksių 
kovo mėnesiu.

j WASHINGTON, gr. 19. — 
j Valstybės sekretorius Stimson 
į ir Darbo sekretorius Doak ko
ngreso reikalauja ateivybę su
mažinti 90 huošimčių, t. y. į- 
leisti ateivių tik 10 nuošimčių 
to, kiek ligšiol kas metai bu
vo įleidžiama. Sako, tuo būdu 
būsiu pagelbėta bedarbiams.

UKRAINIEČIAI PROTESTUOIA PRIE: 
LENKŲ ŽIAURUMUS ,

Rytoj Jų Didelis Masinis 

Mitingas Chicagoj

DALYVAUS IR LIETUVIAI, testo. Mums prisidėti reiki
------------ - | nes to reikalauja žmonis

Žymi Ukrainos dalis yra mas ir mūsų tautiniai sumej 
mai. Atsiminkime, kad ir rhf 
su Vilniaus krašto broliai ka| 
nčia lenkų persekiojimus. Ks 
da bus reikalinga, ukraini 
čiai mums padės.'

Nepamirškite, ukrainieč

yra
Lenkijos pavergta. Lenkai, no 
rėdami sunaikinti mažumas, 
visus ne lenkų tautos žmones 
skaudžiai persekioja. Pasta-,

ti nuosavų kandidatų į miesto* TUOJU laiku jie ypatingai už-
'unajorus, kad nugalėti majorų puolė ukrainiečių tautų, ku- programas Ashland Audito
Thompsonų, kurs ir vėl nori Irios ne vien laisvę varžo, betium prasidės 2:30 vai. po 
būti kandidatu. įvadus persekioja ir žudo. Del tų.

to Amerikoj gyvenantieji uk- į Kas į Auditorijų negali 
rainiečiai kelia protestus. To-j nuvykti, atsisukit radio st 
ks protestas įvyks rytoj Chi-jWCFL (309.1 — 970) tat 
cagoj. Jį ruošia apie 100 uk- 3:30 ir 4:30 po7 pietų, rytai

Ward gryžo ir tyli
Praeitų šeštadienį Chicago 

Heights buvo pagrobtas Ja-i
mes Ward, žinomas policijai ^ainiečių draugijų. Kalbės žy- 

i ... -m mūs amerikiečiai, ukrainiečiai,alaus ir alkoholio pirklys. Ra
ikoma, už jo paleidimų reika
lauta 50,000 dol.

TjrtAt A on Ti V 1 Dabar jis paliųosuotas. Ty-ROMA, gr. 29. — Italijos .. . , . , .... h apie tų jvyki.

ITALIJOJ EKONOMINĖ 

PADĖTIS BLOGA

mimsteris pirmininkas Mus
solini senate kalbėdamas pri- . , „ , ,v .

v t. • i • 'pagrobtas. Tada is jo reikapažino,, kad -Italijoj ekonomu .i
nė padėtis tikrai bloga. Pra 
matomas apie 47 milionų do

lietuvių ir vokiečių atstovai. 
Programas bus įvairus. Lie
tuviai būriais ruošiasi vykti 
rytoj į Ashland Auditorium ir 

1927 metate jis taipat buvo1 Prisidčtl P™ ukrainiečių pro-

o girdėsite ukrainiečių valan 
dų.

Kalbės p. Lovett, J. Klei 
dr. Tamavski, dr. Sipianovi 
I. Kocan, M. Kuzmak, p-ni j 

Diakun, p. F. 'Mast (Mąstą1 
skas)»ir kiti. .t 1 :

—

lauta 20,090 dolerių. ŽINIOS IŠ LIETUVOS
lerių valstybės ižde nepritek
lius. Jo padengti. mokestimis

Po to jis kreipės į “Typo-Į

Gaisras palietė dirbtuvę
Gaisras smarkiai palietė BANKROTAI

negalima, nes, šios ir taip per-',Martha Washington Manufa-i 
daug aukštos. cturing Co. dirbtuvę, 1006'

Už blogų Italijoj ekonomi
nę padėtį Mussolini kaltina pa 
blogėjusius Amerikoj laikus.

■ U

BUS GRĄŽINTOS STREI
KO TEISĖS

LONDONAS, gr. 20. — Bri-(’ktlJ Priėmim{Į- i
tanijoj sifnpatingi darbininkų' Vogtus daiktus jai davė du 
streikai ir pikietavimai uždrau Temetu vaįkėzu, kuriuodu po- 
sti atatinkamais įstatymais. Bei ja suėmė.

Darbo partijos valdžia dar-
grapbical” uniją ir buvo pri- ,buojaai jstatymus [>anai.
imtas. Nuo to laiko užsimH- 
duokles ir yra unistu,

HAITI PREZIDENTAS 
ATSISAKĖ NAUDOTIS 
SOSTU KATEDROJE

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
gr. 19. — Iš senovės vietos 
katedros sanktuariume buvo 
išlaikomas sostas, kurį pamal
dų laiku užimdavo respublikos 
prezidentai.

Dabartinis prezidentas Ste- 
nio Vincent parėdė tų prezi-

Subankrotavo arba sustabdė
West 21 gat. Nuostolių esu Ii- /mokėjimus trečiąjį šių metų 
gi 50,000 dolerių. į ketvirtį 11 firmų, iš kurių 9

________i_____  provincijoj ir 2 Kaune. Iš su-
UŽ vogtų daiktų priėmimą bankrotavusių firmų buvo: 3 
Mrs. Alice Orr, 43 m., devy-, lenpiūvės (viena sujungta su 

•nių vaikų motina, pavesta po-Į malūnu), 3—kolon. prekyba ir 
licijos priežiūrai už vogtų dai- P° vienų—manufaktūros, odų, 

galanterijos prekybos, viena 
spaustuvė ir pieninė. Šio fir-i 
mų bendros skolos siekia a-

Sužeistas kunigas
Susikūlus dviem automobi- 

kinti, grųžinus darbininkams t]įam pavojingai sužeistas va- 
prigulinčias teises. Parlamen- <iavęs kun M Farrell> Pasio. 
.te svarstomas tuo reikalu su- nįstas> Chicago valstybinės li-
manymas.

PASIŲSTI KAREIVIAI

goninės bepročiams kapelio
nas. Suimtas į Martba Wasbi- 
ngton ligoninę.

V1ENNA, Austrija, gr. 20. 
— Calvmnos saloje, Aigejos

Už trumpesnes darbo 
valandas

jūroje, kurių valdo Italija ir< statyboR unijog cbickgoj ė- 
kur gyvena išimtinai graikai, darbnotig įvegH 40 valan.
kilo gyventojų riaušės, kurių 
metu nužudytas vienas italas 
policininkas.

Gyventojus malšinti Italijos

dų darbų savaimėje.

dentams prigulintį sostų pa-1 valdžia pasiuntė kariuomenę, 
šalinti iš katedros ir paskel
bė, kad prezidentas katedro
je turi būt lygus visiems ti
kintiems.

GAL ŽUVį 90 ŽMONIŲ

BATAVIA, Java, gr. 20. — 
Šioj saloj staiga prakiuro di
delis ugnekalnis Merapi. La
va užliejo vienų sodybų. Da-

PREZIDENTAS HOOVER
LAIMĖJO KONGRESE

WASHINGTON, gr. 19. — 
Prezidentas Hoover pagaliau 
laimėjo abiejuose kongreso rū
muose, kada tie ir1 kiti riunai 

pravedė prezidento sumany
mus gelbėti bedarbiams. 116 
milionų dolerių paskirta sta
tybai ir 45 milionai dolerių 
inukentėjusiuose nuo kaitrųug žmonių pabėgo, Sakoma, 

gal žuvę apie 90 žmonių. ' plotuose ūkininkų pagelbai? •

AREŠTUOTA 500 STU
DENTŲ

BUENOS AIRES, Argenti
na, gr. 20. — Vietos (studen
tai sukėlė streikų ir paskiau 
riaušes. 500 jų areštuota.

Lietuvoj buvo padaryti 125 
kriminaliniai nusikaltimai, 
jų 936 išaiškinti. Bendrai-! 
aiškinimų procentas sudar 
74,46. Beveik visi stambia* 
nusikaltimai (žmogžudystėsį' 
apiplėšimai) policijos išaišk 
nti. “R.

MANO GAISRŲ GESINIM 
IR APSISAUGOJIMĄ

IŠPLĖSTI
'• *• »

Gaisrų referentūrų prie v 
daus reikalų ministerijos m, 
no gaisrų gesinimo ir nhOį 
apsisaugojimo propa^aiidjj? 
plėsti. Greitu laiku maiio 
čiau propaguoti apsisaų 
mų nuo dujų antpuolio.' 
šiol su tomis apsaugos p;

pie 1,68 milionų litų, iš kurių 
minėtoms lentpiūvėms ir ma
lūnui tenka apie 1,4 mil. litų 
ir apie 200 tųkst. litų manufa
ktūros firmai. Kreditorių nuo
stoliai dar nepaaiškėję, ypač 
tas liečia stambesnes subank- 
rotavusias firmas. Septynių
smulkių subankrotavusių fir-įmonėmis buvo supažinta 
mų, kurios skolos siekia apie j kariuomene ir šauliai. 
80,000 litų, grynas kreditoria
ms nuostolis siekia apie 35,000 JAPONIJOS PROTEST 
litų ir tai tenka išimtinai vie
tinėms firmoms ir asmenims.

» “R.“

MASKVAI

DP. ZAUNIUS VYKSTA 
PARYŽIUN

“Segodnia” praneša, kadi 
Dr. Zaunius šiomis dienomis 
vyksiąs į Paryžių tartis su 
Quinones de Leon, Tautų Sų- 
gos referentu mūsų tranzito

------------------- j byloje. Tame pačiame pasita-
NEPADAUGINS ALUI AL- rime būsiąs nustatytas ir de-

TGKYO, gr. 20: — Ru« 
sovietų valdžia ožd&tė 
j iečių bankų Vladivost0kė:? 
ponija protestuoja ir reil 
ja bankų atidaryti.

CHICAGO IR APYLU 
KĖS. — Išdalies apsinit 
kiek šalčiau.

KOHOUO NUOšIMčię

HELSINKI, gr. 20. — Suo
mijos parlamentas atmetė su
manymų padidinti alui alko
holio kiekybę — ligi 2.25 nuo
šimčių.

. ♦- .* —1^. I. 4 - :____

PINIGŲ KURSAS

rybų laikas bei vieta su Len
kija. - “R.”

KIEK IŠAIŠKINO NUSI-. 
KALTINŲ

Lietuvos 100 litų $] 

Britanijos 1 sterl. sv. 

Francijos 100 frankų 

Italijos 100 lirų 

Belgijos 100 belgų 

Šveicarijos 100 frankų

Per spaliu mėnesį iš viso Vokietijos 100 markių
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PRENUMERATOS KAtNA: Metams — 16 00, Pu-
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«— Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų-
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam 
tikslui pašto ženklų.
" Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai. 
Jkasdlen.

8kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai segančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

Burokinę laiko. Jie mus plako, smaugia it* 
jų niekŠihgds railkas bučiuoti Verčia. Susi
laukėme baisesnių, nei caro laikai. Tais lai
kais žinojome, kad su tikėjimo ir tautos prie
šų kovojame; šiandienų' mūsų pačių broliai 
iškėlė kardų prieš katalikus.

“Šventėme f y tauto Didž. ir šv. Augus
tino Jubiliejus. Nebuvo tai džiaugsmo, būt 
Maudaus liūdesio šventės. Vytautas Didysis

Aplink Afriką.
--------------Prof. K. Pakštas.------------------

LAUKAS SEPTYNIOLIK
TAS.

Kapštato Gyventojai.

“DRAUGAS”
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Published Daily, Except Sunday.
“į SUBSCRIPTIONS: One Year •— >6.00. Six Mouthe 
2*- >8.60, Three Montha — >2.00, One Month — 76c. 
Mturflbė — One Tear — >7.00, Six Montha — >4.00 
tft>Py — .03c.
** Advertlslng ln “DRAUGAS” brings best resulte,
Jgr Advertlslng rates on appllcatlon.
^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
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DIENOS KLAUSIMAI
•J SKAUDI KATALIKŲ būklė LIETU- 
£ VOjE.

Kapštatas gali pasidžiaug
ti tikrai dideliu savo gyven- 

Lietuvų krikštyjo, Smetona gi jų pagonina. j tojų įvairumu. Šiuo melu jis 
Vytautas Didysis statė Bažnyčias, steigė vie- į turį netoli 250,000 gyventojų, 
nuolvnus ir mokyklas, Smetona gi uždaro kurių tarpe arti 150,000 būk

reformatai, anglikonai, meto
distai, baptistai ir k. Yra ir 
katalikų, kurie turi čia savo įvairumu, 
didelę katedra, pradinių ir 
aukštesniųjų mokyklų, prie-

Cijoj stinga tik 
didešriėS grupes, 
truputį rasime bent graikų 
tarpe. Šita tautų ir tikybų bei 
kultūrų mozaika teikia Kap- 
štatui retų įvairumų ir įdo
mumų, labai gražiai suderin
tų su jo reliefo tikrai dideliu

2JJ “Jaučiu, kiek žingeidžiai gaudote žinu- 
Sls apie Lietuvos gyvenimų’’ — rašo mums 
Sienas žymūs veikėjas iš Lietuvos. “Tačiau 
besistebėkite, jeigu mes nerašome laiškų, ar- 

jie trumpi ir neįdomūs. Kaip gali būti 
lotnus laiškas, kada žinai, jog jis eenzū- 
iOjatnas.’’ į

Vis dėlto liors ir trumpai, bet vaizdžiai 
įįs pats veikėjas mums rašo apie skaudžių 
^katalikų būklę Lietuvoje, ko nė vienas iš ka- 
Jfclikų nesitikėjo sulaukti.
* . Laiško turinys yra toks:

•S “LietUVoš katalikai stovi kultUrkantfo 
jfe-iešdiettyje. Buvo tikėtasi, kad, paskelbus J. 
iŠ. Ganytojams savo laiškų iš spalių 11 d. lnfl- 
Sų valdovai pakreips savo politikų. Dėjo, vi- 

? Wi kitaip yra. . • u . ,.a
r*}-- “Tuohitarpu išvesti esaMiė1'^'kovos laii- 

bet iš visų pusių priešų apstatyti. Būtent, 
Jelefono pasikalbėjimai sekami, laiškai skai
domi, draugijų it otgartizacijų sUširittlti- 
Jpams, jėigU ir duodami leidimai, tai apstato- 
Jįįi Vieša ir slapta policija. Kunigų pamokslai 
Jfetžnyčiuse protokoluojami koUOliausiai. Kiek 
girdėjau, slaptoji policija Telšių, Šiaulių it 

, gautagės apskrityse apie 200 sekantų bylų 
kunigams numačiusi, katalikai valdi.hin- 

i, ar mokytojai tiek terorizuojami, kad bijo 
Si. jau bažnyčiose rodytis, apie dažhesnj ėji- 

ptie Šv. Sakramentų ar viešų katalikų ak- 
.jų ir kalbos būti negali.

Skautai jau monopolizuoti, sporto orga- 
zacijų likimas laukiamas toks pat. Belieka 

kryti likusių dar “Pavasario0 orgcnižtt- 
ją ir mes palaidoti. Laimingesni buvo Vt)- 
ečiai kulturkanlfo ištikti, nes jiems spauda 
buVo varžoma. Mes Šiandien esame lifld- 
sniojc padėtyj nei katoržnittkai, jie turi 

■feises skundų pareikšti, mus gi karo cenzoriai 
^NjįfBLl JJL Į j A Rgjįti «■«'! ’ > .hiicM

Kat. mokyklas, vietoje šelpti katalikų semi
narijas išmoką dideles stirnas žylių seminari
joms, ir mokykloms. Žydai Lietuvoje jau bran 
gesni už lietuvį katalikų. Smetona šiandien 
jau ruošia įstatymų, kuriuo bus nustatyta 
kunigams pamokslai. Jis nori, kad mes jam, [ja, turi savo didelį dienraštį 
o ne Kristui tarnautume. Jau ruošiamos ei-'įr (]aug mokyklų ič gal būt jų 
vilės jungtuvės. Tačiau bemanykite, kad mes 
nusiminę. Kiekvienas iš mūsų laukiame die
na iš dienos pblicijos pakvietimo. Varniai 
mums nebaisus. Vienas iš mus brangių Ga
nytojų pareiškė savo Vyskupijos kunigams,
“Laimingas busiu, jei bent dvidešimts kuni
gų iš mano Vyskupijos pateks į Varnius”.
Mes gi džiaugsimės galėję už kryžių ken
tėti. Ištikimiausi mūsų Ateitininkai! sekma
dieniais važiuoja, iš Kauno į provinciją ir ten ’siškai biednų tarp rodos 
kovodami s# policija stengiasi žmonėmis aiš- nėra. Po mažutę saujalę ra
kinti, nušviesti susidariusių padėtį.” 'sįme čia ir daugelio Litų teu-

Tokioj kritingbj padėtyje būdami tie-'tų: vokiečių, olandų, graikų, 
tUVtls katalikai, prašo mūsų pagalbos. Jie sa- 'italų ir keletu lietuviškų šeL 
ko: mynų, jau gerokai ištaųtėjtp.

“Gyvenate šalyje, kame tikėjimo ir šių. * 
spdudos laisvė viešpatauja. Kelkite balsus. į Kitų rasių tarpe dažninas 
Visos katalikiškos organizacijos reiškite pro- šia' sutinkami taip vadinami 
testus konsulams ir Pasiuntiniai, protestus “keipai” (Capes): t. y. ne- 
prieš Katalikų. Bažnyčios persekiojimą Lie-' groidiškų botentotų (bet ne' 
tuvoje?’ Jnegrų!) mišinys SU europiė-j

Kbmetttarų prie šių žodžių, berods, ne- ’čiais. Jie gelsvų veidų, kurių 
reikia. Mūsų Federacija ir kitos eetttralinės bruožai kartais labai artimi 
organizacijos pirmiausia privalo atsiliepti, europiečiams. Tikrų negri) 
Jas, be abejo, pttsėtas kitos draugijos, b ir vi- daug mažiau ifrijie -Čion, vrft 
fn Amerikos lietuvių katalikų visuomet^ Jimnpgrąye iį -gii^ i

jnių Afrikos vietų. Tautų rifr

tųjų ir apie 100,000 kitų lū
šių žmonių. Baltųjų tarpe 
persvara dabar fehktt ' ‘ bri
tams, bet užstęlbtg afrikattsfti 
arba boerai vis labiau stiprt-

jtaka čia dar labiau padidės, 
nes provincija daUgirtus’a jų 
apgyventa. Po ahglų ir a?rfc 
kaušų reii/a statyti žubtsj 
*: (iriems čih plikiu i'ii.i.-? 
nė dalis , ‘1 > bos i itebH-. ,|ų 
tarpe gausingiausi yra Lietu
vos žydai, labai stiprai čia į- 
sigyvenę ir prasigyvenę. Vi

li’

i.tttatl. - i

i IV, AUKA.
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MIŠIŲ
PIRMOJI DALIS.

Kššo Kun. Juozas JUsevlČius.

(T$aa).

Tikėjimas mokina mUs, kati šv. Mi- 
®os, tai yra didžiausia auka, kurioje pat8 
Mgauytojas aukojasi savo dangiškam Tė*- 
|ui. Jis teikia Jam didžiausią garbę. Jis 
|įėkoja Jam už viską. Jis permaldauja Jį 
m mūsų nuodėmes ir prašo mums reika- 
fingų malonių ateityje.
*• Surink visas malones, kuriomis Die-«*
X&s apdovanojo Švenč. Panelę, mūsų 1M0- 
fjną. Suskaityk visus Apaštalų vargus ir 
j^ąslaukojimus skelbti DieVo žodį. Ap- 
įuąrstyk baisiausius kankinių kimtėjimus 
<,11 Kristaus ir jo šv. mokslo. Žiūrėk, kiek 
Jaug šventieji išsižadėjo, kad dorai g>- 
Sentų ir išpildytų Dievo valią. Tačiau 
Wsį jų lAsiryžimai patenkinti Dievų, yra 
naažedftps vertės, negu .vieihų šv. MlAių 

;^a- bei ko taip yra? Tai dėl to, kad jų I

glaudų ir ligoninę. Žydeli it 
inoliometonai irgi gausūs. Pa-

Vėžys greitakojis.-
Žmonės pasakoja, kad 

einąs atbulas ir, be° o------  - zys einąs atbulas ir, be to,
►Įtaiko aziatų tarpo hinduis-|,atoi )ftai Tafia„ p4airo(ll)j 
tų,Ir budistų. Taip nėgių jkai kurie vėžiai, nežiūrint
rasime taip vadinamų 
meldžiu ar fetišistų. 
stambiųjų religijų kolek-

j savo didelio lėtumo, vis dėlto 
įgali padaryti dideles keliones.
į Štai, anglų žvejybos Valdyba

stačiatikių i neseniai saVo išleistoj knygoj 
bet ir jų.! apie įvairius vandehs gyvių 

tyrinėjimus pasakoja apie 
vieną paženklintą vėžį, kurs 
per ketverius metus nukelia
vęs 160 kilometrų; reiškia po 
ketverių metų buvo pagautas 
už 160 kilometrų nuo tos vie
tos, kur jis buvo pažymėtas. 
Kiti ženklinti vėžiai buvo su
gauti už 75 -— 110 kilometrų 
nuo pažymėjimo vietos. Ži
nant vėžio judėjimo lėtumą, 
tenka pripažinti, kad 160 ki
lometrų, kad ir per ketverius 
metus, yla tikrai didelė kelio- 
uė, — bet savo rūšies vėžių 
rekordas.

DOVOS 
VISIEMS

NAUJOS 2EMOS RADIO KAINOS

įfloiįiiai ’ papiki®
didžiulę Asbiatld Auditoriją, kurioje pareikš malaječiai ir indusai, daugiau 
savo protestą prieš Lenkijos Vyriausybę, kuri šia Mahometo garbintojai, tu- 
begalo žiauriai persekioja ukrainiečius. Pas- rl čia savo orierttaliską inofe- 
tariioju laiku Ukrainiečiai ’subrtiėdO darbuos ką ir užlaiką savo Pranašo 
tis ir orgahizuotis. Reikia tik palinkėti jiems religinius papročius. Jie daž- 
phsisekimo. Toji skaitlinga ir grdži ukralhie- niausią smulkūs pirkliai, aį 
čių tauta privalėtų kuogųeičiausia pasiliuo- matninkai ir restoranų ta^ 
Suoti iš lenkų ir rusų priespaudos ii- sukurti nabrojai. Retkarčiais pasitiiB

Rytoj Gliicagos ukrainiečiai lenkiasi į kini' labai r-

laisvą, ir nepriklausomą Ukraiha. Kiekvienas ko ir kinietis. Nesimato tuc 
lietuvis Ukrainiečiatns nuoširdžiai to linki. Amerikos indėnų ir senųjų i

_____ .__  australiečių, -o Jutos visos rą-
Užėjus nedarbui, atsiradb riltttb suslrū- sčs labai dažam Kapštate siu 

plitimo, kad įstatymų keliu įvesti lalyje pri- tinkamos. Tai duoda jarti la- 
ValolUą tfeirbininkų apdraudą. Būt gera, kad įdomią, s ir mUr-
tinijos ii; visuomeninės organižačijOs sUdftry-išraišką, pj^t riekiančią f i-1 
tiį riihtą planą ir ji pasiūlytų kongresui. Iki aionomiją, kurios 
šiol apie tai tik kalbtmU, o jei ir dirbama, tai biėgti.
tik tų, kurie Užkulisinius tikšluš turi ir tą' Religijų atžvilgiu irgi dide- 
gražų obalsį sunaudoja šh.vo propagandos rei- lis mišihys. Raitųjų tarpe vy- 
kalams. *rauja protestantai: olandiški

I IM ■ i

1931 modelis Radio screen grid .... $39.00
$56.00 nuolurdo?. ant Zciutji. Radio» liexI F* ' t i ĮLT* '‘r *

k>tik..........  ....... $95.00
$66.00 ant Victrtr ir Columbia kombinacijų.

9 tūbų naujas Radio Už....... . .  $73,00
Nauji Pianai j>o ..................... . $135,00

Dyk?! prie kiekvieno /adio graži leitpi. 
GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ.

Jos. F.Budrik Ine
3417 South Halsted Street Telefonas Boulevard 4705

darbai yra žmonių darbai. O šv. Mišios i “Už brangius dalykus; brangiai mokama.
yra paties Dievo darbas.

Šv. Mišių metu dangus yra atdaras. 
Pats Dievo Sūnus žengia ant mūsų alto
rių ir dėkoja Isaivo dangiškam Tėvui. Re 
to, šv. Komunijos metu, Jis net ateina j 
mūsų širdį ir kartu su mumis aukojasi 
Dievui.

Kai šešioliktaine šimtmetyje, Ang
lį jos karalius Btenrikas> VIU atsiskyrė nuo 
Katalikų Bažnyčios, jis uždraudė laikyti 
šv. Mišias. Ir tie, kurie dalyvavo šv. Mi
šių aukoje, būdkvo Ubai smarkiai bau
džiami piniginėmis bausmėmis. Kartą 
Vienas turtingas katalikas burp nubaustas 
mokėti penkis šimtus auksinių dėl to, kad 
klausė šfi Mišių.

Šiam turtuolihi Iftbfci patiko baus
mė. JlR patraukė Mėt iš I^ftMgalijOs bran
giausių auksinių, kad užmokėtų bausmę. 
Kai Jis skaitė, auksinius, vienus Virftinln- 
kas, pašiepdamas Jį, tarė: “Kam taip 
dailę išleidai pinigų, ieškodamas šių bran 
gių auksinių?” ’

Katalikas jam mandagiai atsukė:

Aš moku didžiausius turtūs už tai, kad 
aš tnrėjau progos klausyti šv. Mišių ir 
kartu su Išganytoju .tinkamai garbinti 
Dievį”.

Nėta nieko aukštesnio, prakilnesnio 
arba vertesnio už šv. Mišių auką. Jei 
Katalikų Bažnyčia nieko daugiau be
turėtų, kaip tik šv. Mišias, tai ir tada 
viršytų visus kitus tikėjimus.

VI. Bv. Mišios — Garbės Auka.
Dievas viską sutvėrė savo garbei. Dei 

to visi sutvėrimai privalo Jį garbinti.
O kas tai reiškia gatbihti Dievą? Tai

reiškia pripažinti Jo Visagalybę ir kilnu- *
nią. Matydami didelį ir aukštą namą,» sa- 
kome( kad jo statytojos turėjo būti di
delės išminties žmogus. Žiūrėdami į pa
saulio sutvėrimą ir palaikymą, taipgi tu
rime pasakyti,'kfcd Dievus, yra didelėš ls* 
minties ir gūl.vl>ėfl Viešpats. Žiūi'-Miime, 
kaip plačios ir gilios Jūros! Kaip aukšti 
kalnai! O kam tai? Tai yra tam-, kad 
garbintų Dievą ir kari paragintų nfpe gar-’ 
binti ,Jj, žodžiu, Uiel^yienas ųiedFio'ria-

pelisj kiekviena žemės žolelė rodo Dievo , me Jį valgydami, gerdami ir kitūs dar
bus darydami. Taip daryti ragina mus 
šv.„Paulius: “Ar valgote, ar geriate, ar 
kitą ką darote, vis Di(*ro garbei daryki
te.”

Bet mes geriifiUsiai galime garbinti 
Dievą aukomis. Tik vienam Dievui vi
sur ir visados btivo duodamos atikos. Pa
gonys aukodavo atikus stabams dėl to, 
kad jie manė, jog stabai yra jų dievai, 
šstai ką mos1 randame šv. Rašte. Kai šv. 
Paulius mokino List i joja ir stebuklingu 
būdu išgydė vieną iš prigimties raišą žmo 
gų. pftgonys inanė, kad jis esąs dievas. 
Dievaičio Jdpiterio kunigas atvedė jan- 
č.ius ir jau norėjo sudėti jum auką. Dėt 
kai šv. PiiUlius paaiškino, kad jis esąs 
žmogus ir skelbiąs Dievo vardą, kunigiis 
riuliūdęs sugrįžo su aukomis (Ap. D. X\ 
10). . ' /

gražumą ir puikumą. Bangps jttrose Ir 
žvaigždės ankštybėse rodo Dievo galybę.

-Tik žiūrėkime, kaip garbina Jį sau
lutė, duodama mums šviesos ir šilumos! 
Garbina Jį planetos, mėnulis ii* žVUigž 

dės. Psalmių žodžiais ,kalbant: “Žemė 
ir dangus skelbia Jo garbę.”

Toliau irž žvaigždes yra šventųjų 
vieta. Tai dangus. Tenai ahgeląi ir šven
tieji be paliovos gieda: “Šventas, šven
tas, šventas Viešpats * galybių Dievas; 
pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės”. Te
nai randasi ir Švenč. Panelė, Dievu ir 
mūsų Motina. Ji taip pat nuolat gieda 
savo garbės ir šlovės giesmę: “Garbina 
mano siela .Viešpatį.” Ji giedos ją per 
amžius.

Garbina Dievą ir veirtibi su prtr-* 
keiktuiistais pragare. Jie neflbrl to daly
tu, Bet yra priversti atlyginti IMevp tči- 
sybęi*

Neatsilieka ir žmogus hno Visų snt- 
vėrirtių. Jis taip pat garbina Dievą. M^s 
visais būdais garbiname IžieVą. Garbinu- (Bas daugiau)

- - -- •
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Cliicago 

Tek Canal G7G4

ipenų ligų, .nuo podagros, nuo 
J inkstų ligų, nuo įvairių skran

d rangas

PRAMONE INDIJOJ.

3

dojimas ir varginimas. ,Tik šiek-tiek lengvinti nepakenčia,terų darbininkų ir vaikų dar
bininkų skaičius.

Mat, kai-kuriose Indijos da
lyse 1928 metais Įstatymais i- 
mta varžyti moterų ir vaikų

pastaraisiais metais kai-kurio
se šalies dalyse vaikams dar
bininkams uždrausta dirbti il-

Einant skelbiamomis statis
tikomis, 1928 metais britų va- 

užkietėjimo, nuo džiovo-, nuo ldomoj Indijoj kasdien pra-
įvairių karštligių, nuo abnor-' monėje dirbo 1,520,315 darbi- darbai pramonėse. Tad ir tu- tur vaikų darbo valandos yra 
malio kraujo spaudimo į sme- ninku. 1927 metais kasdien di-jrėjo sumažėti dirbančių skai- lygios suaugusių darbininkų 
genis, nuo hemoroidų (pilė) rbo 1,533,382. ,čius. ' valandoms.

džio ir žarnų ligų, o ypač n iv 
blogo virškinimo ir vidurių

mas darbo sųlvgas.

Bepig turtuoliams išnaudo-
, . ,,, įti indiečius, kada jų tik men-

giau 30 valandų savaitėje. KI- , , .., ka dalis yra susiorganizavę.^

G aižen ų kaime, Zapyškio
ir įvairių venų užtvenktum,, gįs keliais tūkstančiais da-j Indijoj darbininkai ir darbi- 

KAM GALVĄ SKAUDA. da tik viena galvos pusė, ki- nuo sifilitinio endarttrito, nuo rbininkų skaičiaus sųmažėjk-^ninkės pigiai apmokami ir di-
------------- i tiems abi pusi. Kaįkurie nuo dėvėjimo ankštų skrybėlių, >nas aiškinamas darbininkų .rba kasdien ilgas valandas —

niekad galvoskauilžio net vemia, nuo dėvėjimo ankštų su aukš- gtr<*tkais Bombajųj, Bihar ir 12 valandų ar daugiau dieno- 
skaudėti.'Kaikuriems galva skauda tik tais kulnimis čevervkų, nuo Orrisa. Be to, sumažėjęs mo- je. Tai begalinis žmonių išnau- 

savaimi .ytniety, kitiems po pietų, o nenormalių mėnesinių, nuo tu-

Sveikam
galvos nepri -alo 
(lalvos skaudėjimas-
nėra liga, tik ligos, arba kū- į kitiems pradeda gelti vidu-'lų širdies ligų, nuo ligos va
lio nenormalumo, apsireiški-'nakty ir negali užmigti. Kiek-[dinamos “davus bystericus”, 
mas. i vienos rūšies galvoskaudis ųuo neuralgijos, nuo blogų

Kam galva skauda tik ke- reiškia kokių nors. ligų.
lėtų sykių į metus, ar tai nuo Galvos skaudėjimo priežas- 
i.lkio, ar nuo m enmmgojiino,' tys dažniausia yra šios: 
t.r is rūpesčio, ar nuo sprando' Blogi dantys, nusilpusios ą- 
n.t.,nl?jimo, tai »n m ra blo-j.ys netiksli akių refrak- 

Iva skamta <.až-. įvairios ausų ligos, slo- 
jau yru kous nors'gOs bei polypai .nosyje, nosies 

].<;\ojtis ir tuomet reikia ei-;minusų puliavimas bei užsiblo- 
n i j.s daktarų. kavinius, sugaravimas. alsa-

Gaivoskaudžio laipsniai ir! vilnas' sugedusiu oru, ypač 
rūšys nevienodos. Vieniems alsavimas gasolino dunų, ga- 
tik trūputį galva kvaišta, o Ižo bei metalinių dujų. Taipgi 
kitiems taip labai gelia, kad| dažnai galvų skauda nuo per- 
net lovon priversti gulti. Kai-

Darbo sųlygos dirbtuvėse j valsčiuj Jonas Seniūnas, beM- 
didžiumoje tikrai apgailėtinos, ginčydamas su savo brolių 
Nei švarumo, nei šviežio oro. 1 Stasiu už tėvo palikimų, į jį 
Tik praeitais metais kai-kur' paleido šūvį ir sužeidė kojų. 
į tai atkreipta domės ir imta Dabar kvočia policija. “R.”

giBHBasasaaBiaHaaaBBaasaaiadfliiinnaHHUunHHiainiesiaasaa^
Vietiniai Autorizuoti

gai.
r.ai,

liet jei 
tai

kam galva 'skauda tik per
dažnaus nuodingi) patentuotų 
vaistų vartojimo, būtent nuo

smilkinius, kitiems tik kakta,1 aspirino, bromo ųuininos ir t. 
arba pakaušis, o •kitiems tik t., nuo tabako, kavos ir mun- 
viršugalvis. Vieniems skau- šaino, nuo tulžies ligų, nuo ke-

Vėl Peoples Krautuvės
PIRMUTINES VADOVAUJA

DAVIME DIDŽIAUSIĄ 
NUOLAIDĄ

ANT VISOKIŲ NAUJŲ 1931 METŲ STANDARD 
PADARYMO RADIOS.

Todėl, kad PĖOPLES nereikalauja didelių uždarbių. 
Nes, ne iš vien radio daro pirklybą. Prie to PEOPLES 
įstaiga neri, k :d visi turėtų progą Įsigyti gerą radio 
už mažą kiina, ir turėti muzikos džiaugsmą, per 
KALĖDAS.

a■

Štai Vienas Pavyzdis. 
Naujas 1931 metų 11 Mo
delio 8—4 screen gritl 
tubes

ZENITH RADIO
teguli arė kaina be tūbų

$ 155.00
Mūsų nuolaida prieš Ka
lėdiniams Pirkėjams

$56,00
Tamstų dabartinė proga 
yra įsigyti šį puikų ra
dio tik už

*99.00

» ČL 5.

Taipgi ta pati nuolaida $56.00 ir daugiaus bua duo
dama ant kitų Standard išdirbystės naujų 1931 metų 
medelio radios, kuriu kaina siekia virš $150.00. Gerai 
įsitėmykit, kad PEOPLES KRAUTUVĖS duoda šių 
didelę nuolaidų ne ant praeitų metų ifiados radio, bč£ 
ant visų naujų ateinančių 1931 metų. ,

Lengvfls išmokėjimai suteikiami visiems pagal no
rų ir išgalę, ir nerokuojama extra nuošimčiai ant išmo
kėjimų. Nes, PEOPLES KRAUTUVĖS yra vienintėUs 
Liet, viųv krautuvės parduodančios radios, kurias pa
čios savo kapitalu finansuoja savo kostumerių išmokė
jimus, ir neskolina pinigų iš finance įstaigų.

Del pa ankumo krautuvės yra atviros kas vakarą, 
ir Ned.\ dieniais V, io vaJ. ryto, iki 4 vai. po piety.

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
C.jr. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.
Lafayette 3171Hemlock 8400

Nepirkit
Anglių

Pirkit Šilima

tonsilų ir t. t.

Didelę daugybę ligų, nuo 
kurių galva skauda, sunku 
šiame straipsnyje išskaičiuoti.
Dąžniausia žmonės stengiasi 
galvos skaudėjimų apmalšinti 
patentuotais pilsais ir ‘pau- 
deriais’. Su /pauderiais’ ir 
pilsais gali galvos skaudėjimų 
tik laikinai apmarinti, bet to
kiu būdu ligos nepagydysi, tik 
save nuodysi ir gyvenimų 
trumpinsi. Žmonės didžiausių 
daro klaidų, jei labai dažnai 
vartoja “headaehe powders”.
Tai pavojinga! mn i • i —• a • v .v. • •• • «I Žiema tik ką prasidėjo. Ateina šalnai ir viesulas.

Geriausias ir saugiausias ■ __ • __ •< - « r i - • n* i, ... . , 5 Šilimos jums reikes per daugeli sekančiu menesių. Pirk
ti, tai prašalinti priežastį, ar S dabar, bet nepirk anglis, pirk šilimą — ekonomiškas 
ligų, kuri duoda galvos skau- J 
dėjimui priežastį. Pačiam Ii-B 
gos priežastį surasti nėra 
lengva, todėl geriausia eiti 
pas patyrusi daktarų. Nelauk
ti iki liga įsisendins, nes tuo
met gali būt pervėlu ir joks 
daktaras jau negalės pagelbė
ti. Niekad nereik leisti ligai 
įsigalėti; « ? r*,

■■B■
i

i
patogumas.

CONSOLIDATION NHLLERS CREEK
Z ' « I *

yra vien šilima išimant vieną bušelį pelenų ant kiek
vienos tonos šilimos — jokių akmenų, jokių uolų, jokio 
nešvarumo, jokios sindros. ’1 *

Prisirengk dabar ateinančiai viesulai. Užtikrink sau 
šilimą ir patogumą švenčių laikui.

ORDERIUOK ŠIANDIE —
PRIPILDYK SAVO ANGLIAVIETĘ

IR PASITIKĖK
•’ .- -L. * " •. •• . » ••

Consolidation

Pardavėjai
CONSOLIDATION S
MILLERS CREEK ■

Chicagoje ir Apielinkėse
PIETINĖJ MIESTO DALY:

ATLAS FUEL CO.,
4913-19 So. Paulina St. Tel. Prospect 7960 Į

JOHN B1OANE and SONS
3596 Archer Avė. Tel. Lafayette 0600 B

CHICAOO LAWN COAL CO.
3605 W.„5Bth Street Tel. Prospect 8944

REAHY COAL and CONS. £O.
5323 So. Cicero Avė- Tel. Lafayette 4030

VILIJA CO.
37 JO So. Speiilding Avė. Tel. Lafayette 2584 į— 

WESTERN COAL and SUPPLY CO.
4916 So. Western Avė. Tel. Prospect 3400

WHITE EAGLE COAL CO.,
4919 So. Robcv St. Tel. Prospect 0613

ŠIAURINĖJ MIESTO DALY:
ELDRIDOE COAL and COKE CO.,

1931 Mcndell St. Telefonas Biunswiek 1900 į
VAKARINĖJ MIESTO DALY:

ALBANY COAL CO., H
2105 So. Albatiy Avė. Tel- Crawford 3501 H

BOHEMIAN COAL CO.,
934 W. 18tli Street Telefonas Canal 0315 H

CAL1FORNIA ICE and COAL CO.,
3334 W. 22nd Street Tel. Lawndalc 0667 |—'
3200 S. Central Pnrk Avė. Tel. Laivn-Ialc 2060 M

EASTMAN COAL CO., M
1930 W. 17th Street ' r Tel. Canal 1386 M 

FIRST NATIONAL COAL CO.,
1814 So. Westcrn Avė. Tel. Canal 2666

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So- Morgan St. Telefonas Canal 4136

LAWNDALE COAL CO.,
2614 So. WhipJ»le.8L Tel. Lawndalc 3068

MONARCH COAL and SUPPLY CO.,
'2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072

WESTERN FUEL CO.,
2623 W. Adams St. Te'icfonas West 0493
36..I N. Lanion Avė. Tel. Austin 1234

CICERO:
, A. BOBYSUD and SONS

50th Coutt and 33rd St. Telefonas Cicero 1703 
CICERO FUEL CO.,

Austin Boulevard A 31st St. Tel. Cicero 29 ir 
Lawndale 0600.

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th Street Tel. Cicero 902

MORTON PAR K COAL CO.,
2100 So. 52ti(I Avenue Tel. Cicero 8~

NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogden Avenue Tel. Lawndale

6706 ir Cicero 120
BERWYN:

C. M. MOLINE
Stanley ir Oak Pnrk Avės. Tel. Benvyn, 530 

NERAD BROS. COAL CO.,
2924 Ridpeland AvC. Tel. Benvyn 588

BROOKFIELD:
. O- A. SPEIDEL and SON

Brookfield, III. Tel. Brookfield 285
BROADVIEWi

SPEEDVVAY COAL CO..
Broadview, 111. Tel. Benvyn 472 ir May 4130

Klausimai ir Atsakymai.

Gerbiamas Daktare:

Esu 29 metų mergina ir jau ! 
apie G metai, kaip turiu iš ry
to atsikėlus negerų kva-' 
pų burnoj; burna pasidaro iš-, 
džiuvus, seilės tirštos ir gel
tonos, lig kad pūliai, kaip 
kada kraujuotos ir supuliavi- 
mu kvapu atsiduoda. Man tas 
labai pakirėjo; nežinau .nei 
kas daryti. Esu labai susirū
pinus, kad tas gali pakenkti 
kitoms mano kūno dalims. Ne-' 
su visiškai ligonis, dirbu kas- j 
dienų, bet jaučiuosi silpna, j 
kai kada sunkiai dirbti nega-! 
liu. Jokių vaistų ’del to ne
vartoju. tik kai kada geriu 
arbatų nuo vidurių paliuosa-
Mtno. Tada man tas pranyk- i _ ___ _______
jo pa^laro grŽ^, “t kafp ’siMlMMBMBaMBaHaMaaBBmiMBMMiliiiBBBBBBiBBBBBBBBBBBBia^ 
nevartoju tos arbatos, tai vėl 
toks pats veidas pasidaro: 
gelsvas ir išbalęs; po akimis 
mėlyna.

A. S. S.

•ATSAKYMAS p-lei A. S. S.
— Tamstos aprašytieji simp- Į1 
tomai Jiėra ganėtinai aiškūs, 
kad nustatyti ligos diagnozų.
Ligoniai turintieji blogų virš
kinimų, arba džovų, arba 
chroniškų rhinitų ir t. t. turi 
maždaug panašius simptomus.
Patariu tamstai nueiti pas ge
rų gydytojų nuodugniam tam
stos ligos ištyrimui.

(.r. •

Millers Creek 
Anglimis
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JKI TURIT KĄ PARDUO 

TI ARBA NORIT KĄ PIRK- 

fl PASISKELBKIT “DRAU 

OI’\

Turėk SmaRiimo šalčiams Atėjus. Pripildyk Savu Augliu Sandėlį Dabar
SU

Consolidation Millers Creek Anglimis
Galime Pristatyti Ir Kitokių Rūšių Anglių

Mlas Fuel Company
V. GAPSZEWICZ, Pres. > 1

S 4913-19 So. Paulina Street Tel. Prospect 7960-7961 S

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE Ralienė ir kitos smarkiai dar-, kurią pasiuvo šėselės Kaži-Į X Kuriems neatnešta į na- 
Ibavosi. i • imierietės. 'mus plotkelių, galite gauti kle

X Gruodžio 16 d. vakare X Šiame sekmadieiny, l vai. bonijos ofise.

liams prieglaudą, šelpti juos. Visi mato šios kuopos darb- 
Man esant Oak Forest, Ilk, įštunią, visi mato jos pasižymė-

vargo bukleje, per du metu jima šelpime vargšų.
Jos gražūs gailestingumo

(Tąsa 5 pusi.)
Sv. Antano parap. salėj įvy- po piet 
ko “bunco party”, ponu Lau-Jiių kuo 
rinaičių, Jr., naudai. Puikiai, kyklos 
pavyko. . X M.

S. Laurinaitienė labai vi- kiai sei 
siems dėkinga už paramą ir 'Onos lij 
aukas. J. I>aurįnaitis, Jr., jau X P 
keli mėnesiai' kai guli Alexian' raiti eilė 
Brothers ligoninėj. Nežinia, ar serga š 
pasveiks. Visoms

X Ponios V. Petrošienėj J.; X Dr-jai Nekalto Prašinėji- • X fc 

Valgiai Čepulienė, M. Juškienė, S. Sa- mo mergaičių, gruodžio 18 d., yra mi 
n— parap. salėj surengė “bunco doje ga 
vI’arty”, biednn šeimynų su- tartiavi 

šelpimui Kalėdose. jU> ir r
ai X Dr-ja Visų Šventųjų vy- 
ai rų *r moterų gruod. 21 d., 7 30 ,sv 
m Mišiose eina prie šv. Komu- tądien 

TOMjljpOT S n>j°s “in oorpore”. Taip pat va
S it L. Vyčių 14 kuopa. Į X Mg į čio “I9 k X Poni Drugeikienė paau- j Moc]

iksmiosKalėdos j fasthSS
9 sekmadieny, gruod. 21 d.. 7:30 x C 
9 ryto. prįe gv

• *X Gruodžio 21 d.-dr-ja Vi- X 
sų Šventųjų turės šaunią puo- vaikuči 
tą, parapijos svetainėj. Visi Šimo. 1 
kviečiami. Visi galėsite pama- scenoj 
tyti naują lietuvišką -vėliavą, parapij

Radio SAZ.

X Praeitame sekmadienio 
vakare, Šv. Antano parap. 
svetainėj buvo p. Vaičunienės 
pagerbtuvių puota, kurią su
ruošė Moterų Sąjungos Clii- 
cagos Apskritys.

f Svečių buvo daug.

Jei tamsta brangini savo svei
katą. tai ateik tr pasitark su mu
mis. Tas nieko jums nekainuos. 
Reumatizmas, neuritis. artritls, 
lumbago, skaudžios kojos ir kitos 
užsisenėjusios ligos gydomos su 
magnetiškais e:ektros trytmen- 
tals po priežiūra M. D. gydytojo. 
Visi elektros trytmentai $1.00.

162 N. STATE STREET
Room 1513 

Tel. Central 072 9 
Patarnauja lietuvaitė nursė. 

Reikale einame prie ligonio i na
mus.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

» SPECIALISTAS 
i Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 

i kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
į po pilno išegzaminavilno. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 

' kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
' dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. suradymui žmogaus kenks- 

; mingumų.
I Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-Ray Roentgcno Aparatas ir vi
siškas baktcriologlškas egzaminavi- 

, mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

j jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
i vumas sugryš uju s taip kaip buvo 
į pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, si'.pnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JAOKSON BLVD.

i Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
, ' Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

___ • po piet

Ira tai tas, ką musų 1930 Kalėdinis 
Klubas užtikrino, kuomet išsiuntinėjo tūks
tančius čekių savo nal'ianis po vjsą miestą. 
Sekantį Gruodžio mėnesį tie, kurie įsirašys 
į musų 1931 Kalėdinį Klubą, bus pradžiu
ginti to atsiminimu.

Išsirink sau sumą, kurią nori gauti ir 
prisidėk prie musų 1931 Klubo šiandie.

Mes turime puikiausių Elgin. laikrodžių, 
gražiausių žiedų ir kitokių dalykų Kalėdų 
dovanom. Atsilankykite pas mus, kur gau
site ir rasite didžiausius bargenus.■ ui b uujnirik nu i vitiui/iliuu

* *■’ *Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se-4 
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas^, 
pilnai garantuotas — kaino* žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima-; 
nizuojaine it atliekame visą “body and fender work.”c 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso- a 
kiai a reikalais kreipkitės: s . s • i •*.

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

X)7 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Bank JOS. A. RIZGI N
3313 So. Halsted Street

IILIM JL JKJvL* District 
ATRUSTCOMPANY

lltOVfert 35$ Street 
ASUteBoak * * * * AClearingHouscBuk

Valstijrnis Bankas * * • Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

ADVOKATAI

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Kam pirkt paprastą radio ir mokėt daug, kad tams
tos galit pirkt Koward radio, kurio techniška ir mecha
niška tobulybė yra augščiausio laipsnio pasaulyje. Igno- 
rantiškos ir saumilingos krautuvės publikai rekomenduo
ja pirkt beverčius “džunkus” tik dėl to kad padarius sau 
daugiau pelno. Howard Radio yra ištarnavęs pas žmones 
7 metus be sugedimo ir anei cento nereikėjo pridėt iškaš- 
čių už pertaisymą. Tai yra Radio. Tūkstančiai lietuvių 
keikia, kad jiems krautuvninkai pardavė blogus radios. 
Kam pasitikėt tam, kurs nieko nežino apie radios? IIo- 
wards vra geriausias, tvirčiausias ir tobuliausias radio pa
saulyje už tokią prieinamą kainą.

Jus niekur kitur negausite pigiau kaip pas mus

Vyrai, žinote, kad Kalėdų geriausia dovana, 
tai Skalbiama Mašina, kuri sutaupys Jūsų žmonai 
daug sveikatos ir pagal iaus pinigų.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDG.

ONE NORTH LA 8ALLE ST. 
(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 

Ofiso Tel. STATE 2704; 4412HCWARDMusų Frontinių Setų dirbtuvė pasiūlo jums didelius bar ' 
genus, kad Kalėdom galėtumėt įsigyti sau naują setą,, 

ar kam dovaną suteikti.
Musų tfirbtuvė dabar prieš Kalėdas pardavinėja pre- « 

kės už specialę kuiną, taip kad ir su mažai pinigų ga
lėsite čia nusipirkti tinkamą dovaną sau arba kitam.

MUSŲ SPECIALĖS KAINOS
3 šmotų Jacųuard Valure vertė $150, $59.00
dabar už .........................................

3 šmotų Moliair ir Šilk Frieze vertė $149.00 
$29.), dabar uz ..........................
3 šmotų Moliair ir Moųuctte vertės $175, $85.00
dabar uz.............................................

Pull-up kėdė ............. ........................... $5.95
Lempa ...................................  $3.95 j

Baigiasi senieji metai, turime <lnugelį padarytų se
tų, kuriuos turime parduoti už pigiau, negu mums kas- ; 
tuoja jų padarymas. Turime labai didelį pasirinkimą 
gatavų setų, taipgi dirbame ant užsakymo — galit pa
tys pasirinkti kokį tik fiorite apmušimą.

Nepraleiskite progos nusipirkti šau ar kaiti kitam 
dovaną, kuria džiaugsitės ilgus metus.
Krautuvė ir Parlor Betų dirbtuvė atdara kas vakarą 

ir nedaliomis iki 4 vai. po piet.

PRECISION-MADE

LIETUVIS ADVOKATAS
Kaina Kaina Iki 3 yal. kortuose—nuo 3 Iki 9 

Suimtomis nuo 9 iki 9 
52 East 107tli Street 
Kampas Mlchigan Avenue

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 Nortli Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Duodame lengvais išmokėjimais. Įmokėkite 10 nuo 
šimtį ir likusiuos po $3.00 j savaitę

Turime vyrams puikiausių skustuvų ir veid 
rodėlių, nuo $1.00 ir aukščiau. Taipgi gerų elek 
trikinių sieninių laikrodžių vertės $9.50, da

bar už .......... .................. $6.25
Elektri kiniui prosai nuo $2.00 ir aukš

čiau. Garantuoti 2 metams.

Plaukams raitvti mašinėlės nuo TTKc. ik

Telephone Dearborn 0657

$10.00 galima įnlokėt, o likusius per 2 metus mokėt. 
Garantuoja per 5 metus.

Lai mūsų technikai išaiškina tamstoms Hoįvard radio, 
o tamstos busite dėkingi mums per 10 metų.

Vienatine Radio Krautuvė kurios savininkai ir vedėjai 
yra lietuviai elektros ir radio technikai. Teisingas ir 
mandagus patarnavimas dėl visų.

Krautuvė atdara kiekvieną sekmadienį

ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431

CHICAGO, ILL
Nuo 9:10 iki t vai. vak. 

Leoal Office: 1900 S. UNION ATM 
Tel Roosevelt (710 

Tel. nue 0 Iki 0 vai. *ak. 
(Ileklrlant seredoe)

es nuo

Ateikite ir pamatykite musų bargenus

Archer Furniture
11 So. La Baile St.. Room 1701 

Tel. Randolph 08(1-0113 Vai. 0-S
Vakarais

IT41 SO. HALSTED STREET 
Tol. Vl.-Iory IMI

7-1 vai. vak. apart Pahodėlle Ir 
Pitnyčlo.

GRIGARAVIČIAI BROLIAI Sav 
1901 West 47th Street

IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ
JOE KAZIKA’lTlS—KAZIK Savininkas 

4140 Archer Avenue Tel. Lafayėtte 9733
3856 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 6195 Ohicago,

11< HARD,
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Laskey lgVYČIAI SMARKIAI LOŠIA 
BASKETBALL.

0 0 1

BRIDGEPORT — 8 
B

Kas nedėldienį, 1:30 vai. po 
pietų, mūsų jaunuoliai — Vy
čiai lošia basketball, St. Phi
lip’s gynuiazijoj, ' Jackson 
Blvd., ir Kedzie Avė.

Po keturių savaičių žaidi
mo, iš astuonių kuopų beliko 
tik du tymai, kurie nėr pra
laimėję nė vieno žaidimo. Tai 
yra Ciceros ir North Side ty
mai ir vienas iš šitų tymų ti
krai laimės Chicagos Vyčių 
čampionatų.

Basketball yra labai įdo
mus sportas. Visi kviečiami 
atsjjankyti ir paremti šį spor 
tą. lietuvių tarpe.

Rytoj visos motinos ir tė
veliai iš Bridgeporto ir In
diana Harbor bus įleidžiami į 
lošimus dykai su tikietais ,ku 
riuos galima gauti nuo narių.

Kitą nedėlią, tai yra 28 d., 
visi tėvai ir motinos iš Ci
ceros ir North Side bus įlei
džiami dykai. Tą dieną' Cice
ros ir Nortli Side tymai loš 
prieš vien kitą ir išlaimėto- 
jas turės lengvą kelią į čam- 
pionatą.

Gaiukite tikietus nuo narių 
ir atvažiuokite.

Duganas.

Budrik rf , 1
Rasbid rf 0
Perutis lf 0
Vincus c 0
Rainis rg 0
Tenai lg 0

IND. HARBOR — 31
B

Goodman rf 0
Rodgers' rf 1
Vaupsas lf 4
Rutkauskas c *3 
Poskus rg 3
Kučinskas lg 1
Plaskaitis lg v . 2

F P 
2 0 
0 0 
0 2 
0 2 
2 2 
2 2

F P
0 1 
0 0 
2 1 
0 3 
0 2 
1 2 
0 0

MARQUETTE PK. — 15 
B F P 
.011 

3 0 1 
2 2 0 
0 0 1 
10 2

J. Juozaitis rf 
Ališauskas lf 
Belskis c 
Mikužis rg 
M. Juozaitis lg

PROVIDENCE — 24 
B 

4 
0 
1 
0 
o

•.... B
1

Chudy rf 
Markuilas rf 
Roman’as lf 
Juozapaitis lf 
Belskis c 
Wilbert c 
Bekanaitis rg
Sadiner rg 0
Rubis lg 1
Frank’as lg 2

NORTH SIDE BARELY KO
SĖS OUT WEST SIDE 

21 — 20.

F P
2 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 

-0 b 
1 2 
0 0 
0 3 
3 1

CAOL1 TUBNft PRO LIETUVIAI AMERIKOJE
, CICERO, ILL.

Christian Keener (Red) 
Cagle, former star of the ar- 

my grid team and later 
coacli of the Missisaippi A- 
and M. Football sąuad, is now 
playing with the New York 
Giants, professional grid team

10WLIKG TOURNEMENT 
OF THE KNIOHT8 OF 
UTBVAKIA MIXBD

DOUBLES.

Dec. 10, 1930, at Lindsay 
Bowling Alleys, the Roseland 
K of L liad tlieir tournement 
of inixed doubles. AVinner are 
for high team first totai 821.

S. Bitaut 265.
A. Vaitkus 556 • 1
High team second totai 

813. ' ■ . ;j f-j!
N. Mockus 290.
A. Sabai 523.
High team third totai 803.
A. Sukis 294
A. Malker 509.

In the liardest fougbt con- 
test of the day, West Side 
nearly provided an upset, 
wlien it staged a valiant fi- 
glit against North Side, only 
to be nosed out 21 to 20. The 
game was marked by elose 
guarding, Nortli Side’s bas- 
keteers being lield to eight 
baskets. West Side inade nine 
baskets būt was not so suc- 
cessful with its free throws. 
Žemaitis was high scorer with 
eight points. Line up:

NORTH SIDE — 21
B F

BRIGHTON PK.

Wassel rf e
Kundrotb rf 
Vaičkus lf 
Poška c 
Žilvitis rg 
Carp rg 
Chapas lg 
L. Vaičkus lg
Bridgeport 1
Brigliton Park 0
Marąuette Park 0

- 19
B F P 

2 12 
0 0 0 
0 2 0 
3 0 0 
0 0 0 

,1 10 
113 
0 0 1

3
4 
4

250
000
000

Bajorūnas rf 
Joe Zalenas rf, 
Jankauskas c 
Kaminskas c 
John Zalenas rg 
Lauraitis lg 
Naikelis lg

GAMĖS T0M0RR0W. 
CHICAGO DIST. K OF L 
BASPETBALL LEAGUB

STANDIKG

W L Pet.

P
3 13 
2 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
3 12 
13 0 
0 0 0

WEST SIDE — 20
B F P

Zemek rf - 10 3
Zalatoris lf 0 12
Žemaitis c 4 0 0
Dobrov’is rg 3 0 2
Zaznonis lg 114
Philips lg 0 0 0

CICERO — 26
B F P

F. Žukauskas rf 4 0 4
Budrik H .210
Stankus lf 0 0 1
Petrulaitis c 2 10
Jurgel c 10 3
J. Žukauskas rg 202
Talziunas rg 10 0
Pečiulis lg 0 0 0

Cicero 
North Side 
Indiana Harbor 
\Vest Side 
Providence

4
4
3
2
2

0 1000 
0 1000
1
2
2

750
500
500

1:30 Cicero vs West Side 
2:30 Ind. Harbor vs Bridgep. 
3:30 Providence vs N. Side 
4:30 Marąuette vs Brigliton

Tomorrov* is Parent’s Day 
for Indiana Harbor and Bri
dgeport councils. These two 
conncils are reąuested to urge 
tlieir okler folks to httend 
our gailies tomorrow.

Because of tlie unfavorable 
weather of lašt Sunday all 
those passes issued for lašt 
sunday will be lionored to- 
morrovv ofternoon.

Doil’t forget the opening 
game starta at 1:30 sharp.

(Tąsa* iš 4 pusi)
darbai kviečia visus lietuvius 
-ves aiteiti į susirinkimą ir į- 
sirašyti į sąjungą.

Aš, biednas ligonis, dėkojo 
Labd. Są-gos 3 kuopai už 
mėnesio aukelę $7.00 ir vi
siems kitiems aukotojams, ku
rie mane gelbsti ligoje. Tikiu, 
kad V. Dievas ir žmonių mic- 
laširdystė, suteiks man pagel- 
bos pasveikti, kada galėsiu 
ateiti į susirinkimą ar per 
spaudą, darbuotis labdarybės 
srity.

Lauksiu nuo jūs, brangus 
broliai ir sesutės, lietuviai pa- 
gelbos aukomis. Sekančiu ad
resu: Joseph Lapinskas 1337 
So. 49 Ct., Cicero, III.

HTTSBURGH, PA.
Širdingiausią padėką reiš

kiame labai igerb. kunigams 
klebonams, Lietuvių Dienos 
valdybai, komisijoms, veikė
joms ir visiems prisidėju- 
siems Lietuvių Dienoje, rug-

Ryt Sek. Gruod. 21
VYTAUTO PAMINĖJIMO VAKARAS '

“Tūkstantis ir Vienas Margumynu”
* ’ X

— RENGIA —

L. VYČIŲ CHICAGOS APSKRITYS
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 8:15 valandų - vakare.

- Tai bus didžiausis, įspūdingiausis vakaras kada nors statytas. Bus vaidinta gra
žios scenos iš Lietuvos istorijos. Bus daug šokių, juokų, ir dainų. Dalyvaus DAINOS 
CHORAS. Vaidins ir dainuos dainininkas p. KASTAS SABONIS, P-lės LUCIJA 
ALELIŪNAITĖ išpildys baletą. Vakarą pagražins SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

Tad, nepamiršk, nepraleisk, ir kitiems pasakyk. Širdingai kviečia visus Rengėjai.

metuose reikalavo nemažo pa- į 
sišventimo ir uolaus darbo, 
už ką lai Geriausias Dievas 
šimteriopai atlygina.

Būkite užtikrinti, kad kar
štos maldos kįls kasdien prie 
Aukščiausiojo prašant Jo pa-

pūčio 15, 1930, SehuylkM’o lail"os m°”f Seraiintei'«n!i:

paviete, už gausią auką, pri
siųstą mums gerb. kun. P. 
Česno.

Juo laibiau gausi tą auka 
$549.56 mums išrodo, kada 
mes prisimename šį vargo 

metą. Užjaučiame žmonių pa
dėtį šiaią ypatingai blogais

pasišventusiems geradariams.
Didžiai Dėkingos šv.

Pranciškaus Seserys.

IndividuaUfor - girk.. Totai bedarbės įr vargo laikais ir
A. Sukis 294. Second N. Moc
kus 290. Third S. Bitaut 265. 

Individual men. Totai.
A. Vaitkus 556, J. Wenskus 

531, A. Sabai 523.
Hurry for the girls of Ro- 

seland for amatuer tliey are 
doing good and let hope next 
tinie We see a better game.

Anna J. Sukis.

SHARKEY KUMŠČIU O SI S 
SU SCHMELINGU AT
EINANČIĄ VASARĄ.

Žiniomis iš New Yorko, ži
nomas musų tautietis kumšti
ninkas Sharkey (Žukauskas) 
turės bokso rungtynes su vo
kiečiu Schmelfngu ateipančią 
vasarą Madison Sąuare Gar- 
den stadijume. Jau padaryta 
sutartis. Apie tai spaudoje 
pranešė Sharkey’o nianadže- 
ris J. Buckley. Tai Bus antro
ji jo kova už pasaulio čempio
natą, turi įgijęs vokietis 
Sehmeling ir kurs šiandie lan
kosi po Europą.

Vasario mėnesiu mieste Mia 
mi, Floridoje, sakoma, kinnš- 
čiuosis kumštininkas Strib- 
ling, amerikietis, su kumšti
ninku italu Prinio Carnera. 
Tad Sharkey sutiko persiim
ti dar kartą su laimėjusiu ko
vą, ty. arba Striblingu arba 
Carnera. Jis sakosi galės par
blokšti tą ar kitą. Tik po to 
parbloškimo į Ameriką bus 
pakviestas pasaulio čempio
nas Sehmeling, kurs neteiso- 
tai laimėjo tą titulą

Paskelbta, kad Carnera jau 
sutikęs kovoti su Striblingu 
ir pmįtfcrasis reiškęs noro 
“persiimti" su tūomi italu 
milžinu.

už tai nędrįsome veikti ką 
nors dėl savo .vajaus. Tokia 
gumą surinkti dabartiniuose

Iš Berlyno pareina žinių, 
kad čempionas Sehmeling ke
liaująs po Europą, bet ne vi
sur sutinkąs* palankumo. Pa-' 
čiame Berlyne sporto mėgėjai 
nenori jo pripažinti čempionu, 
ką jis įgijo taip keistai. Nese
nai Berlyne arenoj jis minių 
pasveikintas paniekinančiais 
švilpimais. Daugelio vokiečių 
jaučiasi įžeisti. Nes ne taip į-' 
gijainas čempionatas. Fer 
Sharkeyo klaidą jis išvirto ir 
taip pelnė čempiono vainiką.

Su radio vilkus medžioja.
Rusijoj, Sibiro giriose, pri

viso labai daug vilkų. Jie gy
ventojams daug nuostolių da
ro.

Vorai kurie gaudo smauglius 
ir gyvates.

Tarp esamų vorų kurie gau
do muses ir vabalus yra dar1 
vorai, kurie gaudo žuvis, 
paukščius, smauglius ir gyva
tes. Apie tai be gamtininkų 
mažai kas žino.

ODEOd

Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEH- 
ODEON rekordus, kaina po '75c. vienas 

Siunčiame ir į kitus miestus.
NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI

A

Vorai gaudantieji žuvis ir 
maitindamiesi gyvena Nikara- 
gua’oj, Vidurinėj Amerikoj.

Vorai kurie suėda smaug
lius ir gyvates gyvena Javoj.

Vorai kurie suėda paukš
čius ir jų kiaušinius gyvena 

(Pietų Amerikoj.
r , .SJ==!-=1=a

LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMAS

NEDELIOJ, GRUOD2IO-DEC. 21,1930
2:30 vai. po pietų iš stoties WHFC

Rengia

UPSKY’S
4916 W. 14th St.

MUSIC & 
RADIO STORE

' Cicero, III.
TEL. CICEKO 1329

Mod.180
|U2.J0<M* Kadielron*

Nauja RADIOLA
Super~-Heterodįfnc

RCAl .
T

26105 Angelai gieda danguje,
Tyliąją naktį

26022 Sveikas Jėzau gimusls
Linksmą, giesmę mes užtrauksime Brooklyno Mišrus Kvartetas j

2602 3 Gul šiandieną
Atsiskubino Betlejun Brodklyno Mišrus Kvartetas

26106' Ar žinai kaip gerai. Polka.
Mano tėvelis, Valcas. P. Sarpaliaus Ork., dain. J. Sersevlčius 

26107 Kraip, Polka
Džiaugsmo va’andos, Mazurka Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26054 Barbora
Kad nėra alaus 

26066 Gerkim, gerkim
Rai, rai, ratatai

26069 Aš berniukas
Susana

26049 Sveikas ligonis
Naujas žiuponas

26027 Bevaikis pas daktarą
Sunaus l-ogika <

26070 Dzūkų kraštas 
Kudlius su kanklėmis

26088 Smuklei vainikėlis
Kur Nemunas ir Dauguva

88001 Mamytė
Naktis svajonėmis papuošta

26072 Uk vei
Senas bernas 

26080 Urėdas raiše
Godelis

26004 Juokai, juokų rekordas 
Pastorius

26073 Saulelė raudona —
Aš bijau pasakyti

26039 Sėdžiu po langeliu
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlis 

26035 Stasys
Plauke sau laivelis 

26047 Dzinguliukai
Prašome pasakyti 

26095 Grybai
Levendrėlls

26103 Petro vestuvės, komiška scena
Atliko Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitd.

26040 Rigolctto
Neverk brangi A. Sodeika ]

26094 Oj, čia, čia
Ganėm aveles

26044 Margarita Iš operos Faustas Julė Dvarljonaitė, sopralt*,
Arija iš operos Samsonas ir Dailia Grigaitienė, sopran*^

Petras Petraitis, baritonas

K. Kraučitonaa
*Kauno Benas

K. J. Kriaučiūnas, tenorą# 
Kriaučluhas ir Oiišauskas, duetas

26077 Kam šeriai žirgelį
Iš rytų šalelės 

26104 Bernelis Polka
Noros Polka 

26096 Lietuvaitė Polka
Močiutė, Valcas 

26089 Išleistuvių Polka
Seklyčioje, Polka

26078 Panemunės Valcas
Plikas kaip tilvikas. Tuo Step 

26071 Gaidys, Polka
Klaipėdos Valcas 

26068 Karvelėli, Valcas
Klaiku grybauti, šokis 

26060 Lelija. Valcas
Zvlrblėlls, šokis 

26008 Kas bus, Polka
Šitas šokis dėl visų, Polka

Petro Sarpaliaus Orkestrą 
Armonika, klarnetas Ir piana# į 

Duetas ant armonikų 

Armonikų duetas

Armonika sols

Kariškas benaS i

Kauno Orkestrą

šokių orkestr

Kaimiečių benas 

Aplankyk Budrlko Krautuves Prie* Kalėdas •

Jos. F. Budriki Ine.
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO, i ILL.



f DRAUGAS
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Šeštadienis, Gruod. 20, 1930

C H I C A G O J E
RYTOJ PASKUTINIS VY

TAUTO JUBILIEJINIS
MINĖJIMAS.

Lietuvių Auditorijoj ryt 
vakare, lygiai 15 nūn. po 8 
pasikels uždanga ant pasku
tinio ir įdomiausio 500 me
ti) Vytauto mirties paminėji
mo. Tas garsus tautos did
vyris buvo minimas per visus' 
šiuos metus didesniais ir ma-! 
žesniais .susirinkimais ir ma
nifestacijomis. Dabar gi, už-Į 
baigti tinkamai šias retas,su-į 
kaktuves L. Vyčių Clncagosi 
Apskritys suruošė didelį, 
įspūdingų, istorinį vakarų 
vardu “Tūkstantis ir Vienas 
Margumynų”.

Nėra reikalo daug sakyti

apie visus šiam vakarui pr<- 
rengimus. Kiek ten bus gro
žės scenerijose, kostiumuose 
ir meliodijose stoka vietos ap
rašyti. „Tik atsilankius publi
ka, kuri iš viso ko matosi 
kad bus labai skaitlingai, galės 
tuo visu pasigėrėti ir skaity
tis dalyviais gražiausio 'iki 
šioliai kada nors rengto vaka
ro. Jeigu atminsime jog pro
gramų ims dalyvumų virš šim
to asmenų ir didelė orkestrą, 
po vadovybe p. Ant. Pociaus 
galime spręsti iš kalno jog 
vakaras bus tikrai vertas Vy
tauto vardo, Apskričio įdėtų 
pastangų, ir kožno lietuvio, 
mylinčio dramų, muzikų ir 
dainas. i, ! < U'J

Jeigu turėsime minty jog 
ta pučių proga galėsime iš
girsti ir Dainos chorų kurs 
jau per keletu metų stato 
gražius vakarus ir kurio pas
kutinis pasirodymas virš mė
nuo atgal buvo tikrai nepa- 

iprastai sėkmingas; jog stebė
tinai juokingų dalį programo 
su dainomis išpildys plačiai 
žinomas dainininkas p. Kas
tas Sabonis; jog Amerikoniš
kuose teatruose pasižymėjusi 
lietuvaitė artistė, p-lė Lucilat 
Aleliunaitė, pribus su keliais 
gražiais šokiais, be abejonės 
tikėsimės gauti ši vakarų ne

paprastai daug, ir iškalno sa
kome jog aitsilankusieji daug 
ir gaus.

Taigi visų laukia sekma
dieny Auditorijoj linksmas ir 
pilnas įvairumo vakaras, 
“Tūkstantis ir Vienas Mar
gumynų Rengimo Komisija.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Gruod. 
21 d. 2 v. p. p. įvyks prieš- 
metinis susirinkimas šv. Fran 
c-iškos Rvm. dr-jos.

X Gruod. 14 d. įvyko Šv. 
Kazim. Ak. Rem. l'sk. susi
rinkimas. Gruodžio 27 d. ren
gia šokius J. J. Ežierekio sa
lėje. Išrinko 1931 m. skyriaus 
valdyba: J. Čepulienė — pir
mininke; M. Sudeikienė — 
vjce-pirm., A. Mažeikaite — 
nut. rašt., B. Kalvaitė — fin. 
rašt., J. Stugienė — ižd. Sky 
liūs gerai gyvuoja.

X Povilas Vitkus susirgo ir 
pasidavė operacijai.

X Šv. Kryžiaus par. nau
dai rengiamas vakaras — ba-

znrėbs, gruod. 28 d.. Jo užbai- 
gimus bus laukiant Naujų Me
tų vakare, par. salėje.

X Yra labdaringi) žmonių, j 
bei klubų — įstaigų, kurio1 
Kalėdų švenčių proga norėtų 
nors dalinai su varguoliais 
pasidalinti tuo džiaugsmu, su
teikiant dovanėlių. Patys var
guoliai arba kaimynai praneš 
kito jų vardus ir ad'esns kun. 
A. Linkui iki gruid. 21 •!., 
po pietų.

Brighton Paxk. — Marijo
nų Kolegijos Rėmėjų 35 sky
riaus priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 21 d., mo
kyklos kambary, tuojau po 
pamaldų.

Bhs renkama nauja valdy
ba ateinantiems metams ir 
svarstoma daugiau svarbi)) 
reikalų.

Valdyba.

A. "Į" A. 

JONAS MARGIS

(4 ■ ■ ■ ■ ■
SRoumatizmassausgėlė I

VAŽIUOKIME Į LIETUVA
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu I 
per KLAIPĖDĄ

Greitas sublsieklmaa via Kopenhaften
Puikip laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išplaukimai iš New York:
! Osear ......................... Sausio « II Hellig Olav ... Sausio 31

United State .. Sausio 24 II Frcdcrlk VIII Vasario 14 

Infarmacijų Ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba:

SCANDIMAV1AN-AMER1CAN LINE
27WHITEHALL ST. 
HEW YORK, N. Y.

248 WASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS.

IJO N. LA ŠALIE ST. 
CHICA&O, ILL.

mirė gruod. 18, 1930 m. 11:20 
vai. vak. 41 metų amžiaus. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio, Smil
gių Parap. Rimškių *Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Magdaleną. po tėvais 
Kriaučiunaitė, pusbrolį Petrau
ską ir gimines, o Lietuvoj 2 
seseris Elzbietą ir Oną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4241 So. 
Fairfield avė. Laidotuvės įvyks 
paneėdely gruodžio 22. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;

Moteris, Pusbrolis Ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Yards 1138

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvėse

Galite pasirinkti puikiausių, vėliausių leidimu Co- 
lumbia rekordų, kaip Lietuvių, taip ir kitataučų kalbo
se. Kaina 75c. Užsakymai iš kitų S. V. miestų veikiai 
išpildomi su dėkingumu ir nerokuojame prisiuntimo 
lėšas. Atlankykite Peoples Krautuvės ypatiškai, arba 
duokite užsakymų per laiškų.

PADLKONU

Neslkankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle. 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau- 
ddjlrnal naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPBICO COMFOUND mo- 
atis lengvai prašalina viršmi- 
nėta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 60c per 
paštą 65c arba dvi už $1.06-.

Knyga; "ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydyties, kai
na 50 centų.

Justin Kulis
>269 SO. HALSTED ST. 

Chlcago, Iii.

LABDARiy CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1034 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S, Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Išlikas

10555 So. State St

SOFIJA MAČIULIENĖ
(Po tėvais Valančiūtė),

mirė gruodžio 18, 1930 m., 12:15 vai. po pietų 21 me
tų amžiaus. Gimė Cliicagoj, Šv. Mykolo par.

Paliko dideliame nubudime vyrų Feliksų, sūnų 
Danielių, motinų Rdzalijų, tėvų Anastazų, 2 broliu 
kunigų Anastazų ir Antanų, 2 seseri vienuolę Pranciš- 
kietę Jeronimų ir Elenų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1226 So. 50 Avė., Cicero, Ilk 
Laidotuvės įvyks pirmadieny, gruodžio 22. Iš namų 
9 vai. bus atlydėta į Šv. Antano par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos ųž velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi suk gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Vyras, Sūnūs, Tėvai, Broliai, Seserys ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. Skudas, Tek Roose- 
«velt 7532.

PASTABĄ. Prieš mirsiant velionės paskutinis no
ras buvo, kad jai niekas neaukuotų gėlių.

A."|A.

PADĖKONĖ

PRANCIŠKUS MORKŪNAS
Su šiuo pasauliu netikėtai persiskyrė gruodžio 15, 

1930, o po gedulingų pamaldų Aušros Vartų par. baž- 
• nyčioj palaidotas šv. Kazimiero kapinėse gruodžio 18.

Reiškiame gilios padėkos žodžius visiems giminėms, 
kaimynams ir pažįstamiems lankiusiems pašarvotų 
velionį namie, dalyvavusiems bažnytinėse pamaldo
se ir lydėjnsiems į kapines. Ypatingai esame dėkin
gi gerb. klebonui kun. L. Draugeliui, kun. Andriu- 
šiui, kun. Urbonavičiui už atlaikytas pamaldas, o 
kun. Andriušiui dar esame dėkingi už gražius pa
mokslus bažnyčioj ir kapinėse. Taip gi su dėkingumu 
minime gerb. seseris mokytojas ir brolius marijonus 
•už maldas ir patarnavimus. Ačiū šv. Mišių ir gėlių 
aukuotojams, grabnešiams ir visiems kitiems šiuo 
ar1 tuo prie laidotuvių prisidėjusiem.

O tau, brangus Pranciškau per malonę Gailes
tingojo Dievo lai kviečia amžinoji šviesa.

Nubudusi: Morkūnų šeimyna.

BERNARO RUBINAS

Mirė Gruodžio 10, 1930, gi
męs Chlcagoj. sulaukęs vos 2- 
jų metelių ir vieno ruėn. am
žiaus. Paliko nuliudime tėvus 
Kazimierą ir Matildą, brolius 
Domininką, Leoną ir Petrą, 
keturis pusbrolius, pusseserę, 
dvi tetas ir dėdės.

Palaidotas Gruodžio 13 d. šv. 
Kazimiero kapinėse. Reiškiame 
gilios padėkos žodžius visietns 

musų sūnelio dalyvavusiems 
laidotuvėse. Gerb. kieb. kun. 
J. Raškauskui už atsilankymą 
į namus, šv. Mišias, pritaikin
tą pamokslą, gražias pamaldas 
Bažnyčioje, vartfon. 3. Ra
kauskui, vęlionio krikšto tė
vams už lankymą Ilgoje, teiki, 
mą užuojautos musų liūdesio 
dienose, visiems lankiusiems 
liroje, mirimo valandoje, lan- 
kusiem pašarvotą vellanį na
mie ir lydėjuslem .] kapines,
visiems aukavusiam gėlių.

Giminėms teikusiems mums 
pasitarnauti.

Dėkingi esame visiems, A- 
čiu taipgi grab. J. F. Radžiui 
už mandagų ir nuoširdų patar
navimą ir surengimą gražių 
laidotuvių.

O tau brangusis musų sū
neli per Dievo malonę lai 
šviečia 'amžinoji šviesa.

Nulludusi:
Rubinų šeimyna.

16137F žalia Girelė
Lik Su Dievu Panitelia

16138F Kačiukas
šalta Siemužė A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

16140F Linksma Diena Mums Nušvito ■ ■ • ■
Pulkim.,ant Keliu 

16141F Gul šiandiena
Sveikas Jėzau Mažiausios 

16143F Piatro Potkį,
Vestuvių

16144F Mergytė Jaunoji 
Motušaitė Miela

16145F Pragėriau Žirgeli 
Eisim laukan

1611614 Šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietes

16147F Katriutė Polka 
Klaipėdos Polka

16148F Senelio Polka 
Jaunas Senis

16149F Atėjo Rudenis Užšalo 
Baltos Rankelės

16150F Čigono Meilė Valcas
Pavasario Sveikinimą i

16153F Onyte
Oi, Dainos

.16155F Ganėm Aveles

Mahanojaus Orkestrą

J. Butėnas ir Kvartetas

J. Butėnas

Mahanojaus Orkestrą

h' K. Menkelluniutė

A, Vanagaitis ir 'J. Olšauskas

... t F. Stankūnas

Mahanojaus Orkestrą

A. Vanagaitis ir Akiras

Lietuvių Tautiška Orkestrą 

Seserys Pauliukoniutėą

Menkellnnįutė ir F. Stankūnas 

“ Mahanojaus Orkestrą. 

Mahanojaus Orkestrą

, Worce«terio Orkestrą.
,. :* - ■ .*"■*'*»• i • 1,.

... MahąriojausGrk estės.

K Mertkėiluniutė 'iV F. Stankūnas 

Pensylvanijos Anglekasal 

Pensylvanijos Anglekasal

Mahanojaus Orkestrą

Worcesterio Orkestrą

Mikas Petrauskas

Mikas Petrauskas

Mahanojaus Orkestrą

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt»

#5 3sa
V. L $67.50MES MOKAME CASH 

U2 LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centui 
Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

ESeB

A. + A.
' JONAS NAUŽEMIS 

mirė gruod. 17, 1930 m. I
vai. po pietų, 81 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės Apskr. 
Kvėdarnos Parap., Kladų Kai
mo. Amerikoje išgyveno 31 
metus. •

Paliko nubudime 8 pusse
seres Barborą, Juzefą Ir Liud
viką, pusbrolį Antaną Šapas Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Eudetkto 
koplyčioj 4606 So. Herrhltage. 
Laidotuvės įvyks panedėty, 
gruodžio 22, Iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus bažnyčia, kur įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamu; 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Pusseserės, Pusbrolis 

Ir G<mlnės.
Laidotuvėms patarnauta grab. 
Eudetkis, Yards 1741.

Saulutė Tekėjo K.
16156F Ar Tau Seselia 

' Keikia Berneli 
16164F Shenadorio Polka

Bernelio Polka 
16159F Linksmybės Polka

Lietuviško Kllubo Polka 
16160F Lazdijų) Polka

Mylimo Polka 
16161F Valio Dalgelė <

Geismai lt' Svajones 
16162F Gaspadine Ana Diena

Zanavikas
16163F Butkišklu Polka

Storu ' Bobų Polka 
16164F Močiutės Mazurka

Kariška Daina 
16165F Dviejų Žodžių Polka

Lietuvos Kvletkos Valcas 
16166F Kur Banguoja Nemunėlis

Birutė
16167F Lietuva Tėvynė Musų

Tykiai Nemunėlis Teka 
16168F Sharkes Kumštynes Dalis 1

Sharkes Kumštynes Dalis 2 
16170F Slaučlaus Polka

JlevutSs Polka 
16171F Svajonė ir Meilė ,

Sudiev Sesutės Stasys Tauras ir Juozas Antanėlis
16172F-Einlk Polka

Lietuvos Kareivių Polka Worcesterlo Orkestrą
16176F Muzikantai Režklte Kazoka

Atsimeni Ta Diena Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis 
16177F Našlio Polka

Mano Polka Mahanojaus Orkestrą
16178F Panemunis Polka

Karolina Polka 
16179F Sauftė Leidžia

Prlrodino Seni Žmones K.
16180F Vištyčio Valcas

Kibartu Polka 
16181F Dieduke Polka

Pora uš poros valcas 
16182F Sabas Oud Polka

Lakštutė Polka 
16186F Ludvlkas Polka

Vilkas Pilkas Polka 
16187F Valkelio Polka

Prusu Ušpuoii'mas

Del platesnio pasirinkimo reikalaukite rekordų ka- 
taliogo.

Wereesterio Orkestrą

Menkelluniutė ir F. Stankūnas

Pensylvanijos Anglekasal 

Brooklyno Lietuvių Ork.

4ITTS1 ASCNKM AVI MICNMOMO ST. 3SM-4O W. • !"< ST. S MASLCWOOO Al/t

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor M&plewood Avė

TĘL. HEMLOCK 8400
Cor. Richmond Street 

TEL. LAFAYETTE 3171

MMMittlHnnnminHineaaaiiaang
SVARBUS PRANEŠIMAS g 

CHICAGOS LIETUVIAMS g
J. F. Radžius :
GRABŲ ISDIRBYSTEJ :

Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerel- ■ 
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar j 
mes parduosim olsello kaina grabus visiems. Ku- ’ 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organl- | 
zadjos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- ] 
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graborlul už l 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti Iš 
jūsų klšenlaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

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

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje 

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

Tel. Canai 6174 Tel. Victory 4088

B■S
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G*R a b O R I a Ii VARGŠŲ GLOBA DAKTARAI:
relefonu Yarda t lig

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUB IR

BALSAMUOTOJAS
rnrtu automobilius visokiems rel- 

-aiams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUB 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Roosevelt 7622

ROSELAND, BLL. Telefonas Orovehiu 8282

S. D. LAGHAWICZ
LIETUVIS graborius 

Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
tohno darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 2616 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois

1439 S. 49 Court Cicero, HL
Tel. Cicero 6927

j, F. RADZ1US

J. LLLEVICIU8 
G ra bot lti s lt

BąisMmuetojas
Patarnauju laido
tuvėse Visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. ModernlR- 
ka koplyčią veltui.

2103 S. Balsted
St. Chicago, 111. 

rel. Victory 11 lt

PIGIAUSIAS UBT. GRABORIUB 
CHIICAGOJE

Lkldotuvėse pd- 
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklad- 
sau prie grabų lš- 
dlrbyetėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal Siti 
SKYRIUS: 3238 B 
Halsted Street, Tėl 
Victory 4088.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVhdbJas
1050 Weat <6th 6t

Kampas 48th Ir Paulina Bta. 
Tel. Bouievard 6208 - 8418 .

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu slmpatU- 
kal. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dei kertoenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. HadJey Ele.
Koplyčia bykai

710 ĮVEST 18th STREET 
Cinai iltį v

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
rlšuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

^3O7r<AVBpRN^VENUE

A. PETKUS Gū.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4250 SO. MOZART ST. 
Tel. Vlrglnla 1290

Iš Bedarbių šelpimo Komite
to.

Bedarbių Šelpimo Laikinas 
Komitetais buvo sušaukęs vi
suotinų susirinkimų gruodžio 
14., 2 vai. po pietų, Strumi 
los svetainėj. Susirinko Re11 
mažas būrelis lietuvių.

Tartasi šelpimo suvargusių 
Šeimynų reikalais.

Perrinkta nUolfttiftis ko
mitetas: A. Draugelis—pirm., 
K. Rubinas — rašt., J. Draz- 
danskaS — ižd., J. Žukauskas

- glob., komisija: Pr, Lenk- 
Šųs, S. Žebrauskas, K. Tatfto- 
šftuskasj A. Pažarskis, A. Ma- 
zeliauskas, M. Misiūnas,. 
Pąvilonis, J. Samulionis, J? 
Stuparas, Pr, Bružas, P, Jan
kauskas, J. Norkus, P. Rute, 
J. Bumblauskas, M. liVaitchiė- 
nė. ■ ■

Toliau tartasi, kokias bū
dais plačiau veikti, kad sukė
lus fondų, nes jau yra užsi
registravusių, kurie būtinai 
reikalauja pagelbos ir ku
riems reikalinga pagelba, te
gul ateina į Visų Šv. parkp.'

gali, prisidėti prie talpinto
bedarbių ir pranešti kom. DR. Ai Gi RAKAUSKAS
nariams, kas ką paaukoja, ai i gydytojas ir chirurgas 
ktus ko reikalauja. 2433 W. MARQUETTE ROAD

1 Nuo • — 12 vai. «yto. Nuo 2 vai. —
Ateinantį sekmadieni, gino į i ir 7 nu s vai. vakaro, 

d'žlo 21 d., 2 vai. p, pi, IStlU- Beredomla nuo 1 — 12 vai. ryto.
tnlloe evet vėl šaukiamas ru- 
strinkimaB.

Kviečiami susirinkti visų 
aplellnkčs draugijų, kllubų ir 
kuopų atstovai, arba valdy
bos, labiausia kurios da nėra 
prisidėjosios prie to darbo.
Taip gi kviečiami visi profe-J 
sionalai ir visuomenė kuo-1 
skaitlingiausiai atsilankyti, 
kad galėtume visi bendrai 
pasitarti.

Komitetas.

CHICAGOJE
DIEVO AP ZDOS PAR. 

S.

Nedėllomla pagal ■utartj.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 42 8TREET 
Kertė So. Weatern Avenuo * 

Tel. Proepect 1021
Resldenclja >269 8o. Leavltt M. 

Tel. Canal 2128
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-1 V. V 

Nedėlloj pagal tUBltarknų •

Ezerski
LIETUVIS GRABORIUB

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenuė 

' Tat. aontiMŪ^ 9JJMį ar -f.
•i.Įų^segsii |» iigįiiįNI

OflOo Tel. Vlrglnla 0086
Reatdencljos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

g Iki 4 Ir 4 Iki k v. v.
Nedėllomls nuo 10 iki 13 ryto 

Namų Ofisas 2418 Franklin Blvd. 
Val.[ nuo 4:21 Iki 9:80 vok.

Telefonas Bouievard 1939

D r. S* A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Red. Tel. lfldway 6511

DR. R. G. CUFLER
gydytojas ir chirurgas 
Oakley Atėnus Ir 2<-taa 8treet 

Telef. Wlimette 19 5 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 Iki 4 p. p. PftnedėllaU 
fcr Ketvėrgals vakare

Kalėdų ryt|^ mūsų bažny-, 
čioje giedos qžymus art.-dai- i 
nininkas L. Brunvald. Jis yra

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

. Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

Ofiso TeL Victory 1891 
Reaidcncijo* Tel. Drevei 9141

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas * 
Specialistai Moteriškų, Vyriškų 
▼alkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8109 So. Halsted St. 

Kampas UI streėl 
VALANDOS: 1—1 po plet, 7 .g vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 19-1)

Ofiso Tel. Victory 1487
Of. Ir Res. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 1-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai. s Nuo 1-4 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Bventadlenlata pagal sutarimą. *

Tel. Canal 8764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTEtRIKAS 

Gydo stalgias Ir chroniškas llgtt
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 Vai. vakare. 

Nedėllomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratohja
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5791

. Apart šventadienio <ir ketvirtadieniokilęs iš mums giminingos lat
vių tautos ir ilgus metus etų- Mtes skelWajne> kad laike sunkaU8 

laiko-bedarbėssVetaihę, 7 Vai. Vakarais, kol dijavęs muzikų Italijoje. Gerb. 
btis paskirta nauja vieta ko- artistas turi nepaprastai gra- 
niisijos nariams priimti re- feų baritoną, ir šausio 21 d. ren 
gistrahtus. , gia lietuvių — latvių koncer-

Vi MlktteViČltts pauakojo• *4 Lietuvių Auditorijoje.
$1.00, M. Valaskas pasižadė- .—r -----
jo savo spaustuvėj padafvti Parapijos mokyklos vaike- .S“!
reikalingas kortas, A. Stane- liai >u prisirengti
vičia pažadėjo drabužių. Prie Vytauto Didžiojo sukak-Į 

Prašoma Visų, kas kuom tUv€mB Užbaigi vakaro, kuris 
įvyks gruodžio 28 d. Mokiniif
------ .ąjftog visuomet būna la-

?ražios, nes gerb. Sese- 
su dideliu pasišventimu 
ilgą laiką lavina juos.

DR, J. SHINGLMAN
4930 WEST 13 STREET

CICERO
(kuris praktikuoja Clceroj apie 

25 metus)

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Wl 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marųuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4111 
So. Ashland Avė. Valandos: nue 4 
Iki 8 vakare. Tel. Bouievard 7820 
Rez. 6641 So. Albariy Avė. Tel. Rtos- 
pect 1930. Nedėllomls tik pagal ati
tarti.

DR. A. J. JAVOIš
vai.: 2 Iki 6 PO Pietų, 7 iki 9 všk. 

Office: 4459 S. Califotftia Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

DR, S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

X — Spinduliai
Ofisas 2291 Wfest 22nd Street 

bor. Bt). Leavltt St. Tfef. Canal 6242’ 
Rezidencija: 6849 S». Maplewood

±8

tiėms kurie dirba tik dalį laiko, teiks 
gydymą už pusę kainos 

Panedėliais ir Seredohiis nuo OFISAt;
— 14 St 1914 Wk8hlhgton 

7-9 11-8, 4-8,
<82 Tel. Kedžle 1450

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. VAITUSH, OPT. Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Avenue Tfel. Repttblic 7868 
Valahdos 1 — 6 A 7 — 8 vai. vaite “ 

Nedėlloj: U) 12 ryto.
S*S4=

Nedėllomls 
Susitarus

įlėdų belaukiant visur, 
si didelis judėjimai 
utuvėse tik ūžia. Gerb. 
eriai, kurie, nusiskųsdavo 
umažėjusio biznio, patai- j 
ivo ūpą. Kalėdos vis Kū- 
i ir todėl visi užmirštaA( Į 4

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą kuris

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

•117 Hee. Rrospect 6889 n

DR, P, Z. ZALATORIS :
Gydytojas if Chirurgas 

1821 8OUTH HALSTED ST.
Rėaldenėlja 6600 So. Artesian Ate f 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:80 Vakare

- t i • Tr estl Priežastim galvos skaudėjimo, vargus. V MSI laukia Ka- svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Dieduko atsilankant.

■.t

DBN TĮSTAI

Tėl. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*

3343 S. HALSTED STREET’

Irto. skaudamą akių karštį. Nuimti 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
, .. v. atsitikimuose, egzaminavimas daro-JnOS draugija ruošia gra- mas su elektra, parodanča mažlau- 

,__ . , , - .. i *v olas klaidas.jrogramą. Ten viena m

Ujiems * Metams sutikti

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 
7—9 vakare

MeS esame vienatiniai lietuviai gtaboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

Musų firma yra viena seniausią tatpe Chicagos lietuvių.
Ėudeikio 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 visuoihet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą. ;

, . ... , Speclale atyda atkreipiama moky-įausių parapijoje drau- uios vaikučiams, 
if turi labai gabių narių.
atsimena jau kelių metų

engiartius vakarus, kurie 
kdavo didelio malonumo, 
i ir šįmet nepamirškime 
;akaro gruodžio 31 d., 
ne didžiausią pasitenkini-

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
Nedėldiomis nuo 10 ryto iki l2 

bifetų.
Kainos pigesnės, kaip kitur

---------- akys atitaisomos t trumpų
laiką su nauju išradimu.

4712 S. ASLAND AVĖ.

Tel. Bouievard 7589

Tel. Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DANTISTAS

1545 WEST 47 STftEET
4ale Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti
Ashland Avenue .

PAtiRABŲ VEDĖJAI <
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS 1
4447 So. Fairfield Avenut

Tel. Lafayėttė 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

mus

einahtį sekmadienį visi 
losime pamatyti Chicagos 
ų Apskr, tūkstančio ir vie 
narguniynų. Mūsų svetai- 
jaunuoliai uoliai daro 

ticijas" ir žada nustebinti J 
nepaprastai gražia pro- j 

hft, kurią išpildys gruo- 
21 d. Lietuvių Auditori-

TeL Varde 1829

DR. G. SERNER
fctBTUVIS AKIŲ BPEGIALISTAl

Tel. Canal <221

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTI8TAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos NUb t iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Bouievard 7589

3201 Aubum Avenue Bouievard 3201

Re*. Hemlock 7421

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

Valandos: nuo 10—4; nuo 9—8 
Mndeliomie: nuo 10 iki 12.

Phone Canal Ofilt

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
vai.. Nuo • ryt* iki S vak

DR. CHARLES SEGAL -
Perkėlė savo ofisą po numerld

4729 SO. ASHLAND AVI.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nho 2—4 po
pietų: 7—8:20 Vakare 
Nedėllomls 10 Iki )2

• Telef. Midwaiy 2880
M4.. ,.,4 ■ , ..4. .4 ■ - ... II

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas it Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. *
Tel. Yards 0994

Realdencljo* Tel. Plaza 2200
VALANDOS:

Nue 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 pe 'pietų 
Nuo 7 iki • vakare 
Nedėl. nuo 10 liti 12 dieną------------------- 1------------■*!

erb. kun. P. Galiūnas jau t A b saugokis hoidupų, nes
’ I • *-’• dabar yra labai pavojin

ga; nešinai, kada Jisai 
užpuls, šaltis žiemos tat 
kc yra taipgi kaip koke 
holduperls Ir pavojingas. 
Jisai paguldo į lovą Ir 
grabą.

T. A. D. vaistas grei
čiau* prašalins šaltį lt 
gripų.

Dabar yra nupigintai 
reikalaukit aavo aptleko* 
■e , arba

3138 S. Halsted St., Chicago
Ait. I TeL caluuiet 4479

;ia cenzą arba šios para- 
s. žmonių sąrašą. Tą dur- 
labai getai pavyko atlik- 
Hako, * kad attado tik ke 

subedievėjusių ir sištvir- 
ių lietuvių, kiltie hemokė- 
namlAgiai į paduotus k buk- •* 
us atsakyti

Tel. Cicero 1280

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

Ofiso Ir Rėe Boblevard 591S

DR. A. J. BERTASH
8444 SO. HALSTED 
Ofiso valandos nuo 1 

pietų Ir 8 iki 8 vai.
Re« 8201 8. WALLACE

Tel. Cicero 2982

DR. S. ASRER
dentibTAB 

4941 W. 14BL GtMre, m.
Viršuj National Tea Btore 

Valandos: 10 vai. ryto iki » 
vakare. Ne4. eusltarua

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STRPJGt 
\ ui.: 2 i i: 7 9 \ai. vakara



8

i. I

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Vakar Cook County 
goninėje, po pakartotinos an
trosios vidurių operacijos, mi
rė a. a. Konst. Tirkšlienė, 
Šv. Sakraunentais aprūpinta. 
Šiandien jos laidotuvės šv. Ka 
zimiero kapuose.

X Ant karsto a. a. Adom ) 
Šiaulio šv. Mišių dvasiniu*

Į bukietus sudėjo: Aušros Var
gtų bažnyčioje aukojant calu- 

li- navas šv. Mišias Matulevičie
nė ir Dr. J. Kelia, giedotines 
— M. Palionienė, J. ir K. Mur 
pby, A. ir A. Šiauliutės, M. 
Vilkienė, O. Dačiolienė, E. 
Petrulaitienė ir K. Dziegorai- 
tė, skaitytines — S. Motuzai
tė. šiandien laidojant a. a.

kojamos kryžminės trejos šv. 
Mišios ir ekzekvijos su pa
mokslu 9 vai. ryto.

X Ryt Aušros Vartų sve
tainėje po piet 2 vai. mokinių*■ •
tėvų susirinkimas, o po miš
parų — Altoriaus Puošimo 
draugijos.

DRAUGAS

KAZIMIERAS MAROZAS

Šeštadienis, Gruod. 20, 1930

MARQUETTEPARKIE-
ČIAMS!

ir

Ar Girdėjai
Kad pas STULPINĄ gali gauti iš Lietuvos 

Atvežtų Prekių.
BIRUTĖS gerinusios rūšies saldainių, iš serbentų, agrastų, žemuogių 

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

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

NORĖDAMI GAUTI LIETUVOS PREKIŲ VISADOS 
KREIPKITĖS PAS:

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

Tel. Vlctory 6122.
P. S. Kam) per toli atvažiuoti į STULPINO krautuvę, 

reikalaukite savo grosernėse, ir saldainių krautuvėse.

Visi nustebsit išgirdę 
Adomų Aušros Vartuose aų- pamatę Raseinių Magdę, pir

mų kartų' Cbicagoj, 20 ir 21 
dd., 7:30 vakare, parapijos 
salėje. Raseinių Magdė loš 
ir kitokias komedijas darys, 
kartu su J. K. Miliaus juda
mais paveikslais.' »-

Patariu einant gerai susi
veržti dirželius, kad netruk- 
tumėt iš juoko. Ir ne apsigau- 
kit, nesakykit, kad kita kartų 
pamatysit. Jų čionai matysit 
pirmų ir paskutini kartų. Ji 
atsilanko tik tam, kad visus

Senas chieagietis ir pasižy
mėjęs biznierius. Jau arti 20 
metų kai yra duonos kepimo 
biznyj. Todėl turi platų paty
rimų toje biznio šakoje.

Dabar jis savo duonos ke-

pyklų turi Brigliton Parke, 
4332 So. Cailifornia avė., tel. 
Lafayette 1515.

P-nas Marozas savo bizny 
rūpinasi būti up-to-date. Jisai 
Žiuri, kad visi įtaisymai bū
tų pagal naujausių išradimų.

Nesenai išėjo mada parda
vinėti suraikytų duonų, sudė
stytų į tam tikras dėžės ir 
suvyniotų į vaškinę popierų. 
Suraikoma tani tikra mašina.

Ikšiol buvo pardavinėjama 
tik balta suraikyfa ir suvy
niota duona. P-nas Marozas 
dalykų ištyrė ir sumanė, kad 
tas pat ir lietuviškai duonai 
galima padaryti. Ir padarė. 
Įsitaisė reikalingas mašinas 
ir vaišina savo kostomerius 
lietuviška, suraikyta ir vaš
kinėj popieroj suvyniota duo
na.

LIETUVIŲ RADIO 
VALANDA.

j s-gos centro valdyba, “Vytau- 
to” klubas ir didelis būrys 
studentų-ėių ateitininkų. Išva
žiuojant palinkėjo pasisekimo
darbe ir sušuko skardų valio.

4“R.”

GINTARINIAI DAIKTAI 
IŠ LIETUVOS.

Nepamirškite atsisukti ry
toj savo radio ant 970 kyl. ir 
pasiklausyti gražaus lietuvių 
radio programo iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 Vai. po pie
tų. Šiuos lietuviškus progras 
mus duoda Jos. F. Budrik,
Ine. Muzikos krautuvė. Apart Kalėdų Šventėms iš Lietu- 
gerai žinomos orkestros da- vos gavome naujausios ma- 
lyvauja grupė kontestantų. dos gintarinių išdirbinių —■ 
Kaip visuomet, taip ir šis pro- karolių, auskarų, rožančių, 
gramas bus puikus ir visus pa sagučių, cigarnyčių, rašomų-’
tenkins.

IŠVAŽIAVO P. LAUČKA

rime svarbų reikalų svarsty
mui. Bus rinkimas kuopos 

naujos valdybos 1931 me- 
pajuokinti. Jį tilr kų iš Lie- tams ' Valdyba. •
tuvos. Atsilankę į šį vakarų -------
liksit 10 metų jaunesni ir Bridgeport. — D. L. K. Vy- 

, sveikesni. - - ‘ , taut° draugija laikys prieš-
Magd'es piršlys. metinį susirinkimų sekmadie

ny, gruodžio 21 d. 12 vai. die
nų, Lietuvių .Auditorijos sve
tainėj. ■ i !

į Visi nariai būtinai malonė-
Šv. Kazimiero Akad. Rem. dalyvauti, nes yra svar-

Dr-jos priešmetinis, susirinki- Teikaių svarstymui, taipgi 
mas įvyks gruodžio 21 d., sek- Rinkimas valdybos sekantiem

Lietuvos pavasarininkų ats
tovas Amerikos lietuvių kata
likų jaunimui p. J. Laučka iš
važiavo į Amerikų. Į stotį jo 
palydėti atvyko “Pavasario”

jų kotelių ir kitokių.
Kainos prieinamos.
Visi šie daiktai tinka Kalė

dų dovanoms.
Minėtų daiktų turime dide

lį pasirinkimų. Tuoj kreipki
tės:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, UI.

PRANEŠIMAI.

madienyje, 2 vai. po pietų, Šv. j metams. 
Kazimiero Akademijoj.

Prašome nuoširdžiai visų 
A. R. D. skyrių prisiųsti atr 
stovės susirinkiman, taipgi pil 
nūs raportus nuo įvykusios 
“bunco party”, gruod. 30 d., 
kad galėtume suvest atskaitų 
šių metų.

j Taipgi bus rinkimas Cen- 
įtro valdybos, todėl prašome 
Į visų skyrių delegates būti 
į šiame susirinkime!
Į Valdyba.

P. K .«?

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry &

visokių 
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius

' ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas REMLOCK 8380

Jfcadio)
..... j Užlaikau

Išmokėsime Prieš 
Šv. Kalėdas

Kas siųs į Lietuvą per riius pinigus telegrama iki
Gruodžio 22 dienai tai to pinigai Jūsų giminėms Kalė
doms bus išmokėti aršiausiame pašte. Pasiskubinkrte.

Paul P. Baltutis and Co.
3327 South Halsted Street

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef- Republio 5099 4

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausiu* namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hsmlock 6528

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

NAU.II VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI

V-14029 Užgavenlos
Linominia........................................................... J. žiūronas Ir grupė

‘V-14028 Reginos polka.
Aukso žuvytė, polka ......................... Victor Lietuvių orkestrą

V-1402S Ant tėvelio dvaro
Hugryžimas ........................................ Šv. Marijos lietuvių choras

V-14016 Motulė maną Ji
Pirmyn j kovų.................................... šv. Marijos Lietuvių choras

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

,*-14038 Vesellja polka ............................... Chlcagos vesefių orkestri
' Pasikalbėjimas, polka Chlcagos veselijų orkestrą Ir J. Zuronas 

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

V-14039 Laimė, pollca............................... ..........•..................... Stygų orkestrą
Džiaugsmingas.......................................................................... Orkestrą

V-14036 Šok mergytė, polka ................................................. Padaužų grupė
Mandruolių polka ................................................. Jonas Padauža

V-14035 OI greičiau, greičiau
Tolima laimė vilioja ........................................ Jonas Butėnas

80638 Salio Sullnėlis
Ant kalnelio po kalnelio .... A. Vinckevlčius ir J. Nameko 

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

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

14022 Jau saulutė leidžiasi
Vaikščiojau po glrelų

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

78723 Davatkėlė po sodneli
Giesmė apie šv. Marijų Magdalenų ................. J. Vaičkus

78827 Dolpelis mandrapypkis, Dalis I ir II, ................. J. Vaičkus
79079 Knygnešio daina •

Piršlio daina ... ...................,..................................... J. Vaičkus
78403 Kaltink šviesi saulutė

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

Mariutė, polka ........................................ A. Lubucklo orkestrą
80397 Paukščių dųina ' \

Kad jojau per girelę ............ A. Venckevlėlus Ir V. Daukša
80625 Vai, Jonukas Jaunasis

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

Ant Vlrtor rekordų Jus gausite viso pasaulio muzikų, kuo
met tik norite Ir kada tik norite.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

■■■■M H . iu-'

Marąuette Park. — Labda
ringos Sųjungos 23 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, gruodžio 21 
d., Gimimo Panelės Šv. par. 
svetainėje, ■ 2 vai. po pietų. 
Visi kuopos nariai, labdary
bės rėmėjai ir darbuotojai 
kviečiami atsilankyti, nes tu-

DOVANOS ŠV. KALĖDOMS 
IR NAUJIEMS METAMS!!!

Naujiena, tik šių dienų iš 
Lietuvos, atplaukia didžiausis 
transpurtas “Rūtas” Fabriko 
saldainių (cukerkų). Geriau
sias rųšies. Saldainių vardai: 
Vytautas, Vilnius, Jaunoji, 

Į Gražutis, Piršlys, Eva, Pie
menėlė, Žąselė, Paukštelė, Už
pelkio svečiai, Aviete, Akme
nėliai, *Sausis, Vasaris, Kovas 
ir daugybė įvairių kitokių 
vardų.

j Jei myli ir nori apdovanoti 
kuomi nepaprastu savo sim
patijų, tai užsakyk svarų ar 
daugiaus geriausiu saldainių 
“Rūtas”. ‘I ’

1 Tik Rūtos yra geriausi sal
dainiai, neapsigauk!

Su užsakymu siųsk “Money 
Orderį ir paminėk kokias kai
nos, rųšies, nori svarų ar kiek! 
$1.75 — $1.50 — $1.00 — 75c. 
ar 60c. švara.

Rašyk:
“RŪTOS” ATSTOVYBĖ 

3251 So. Union Avė. 
Chicago, UI.

■

Wm. J. Kareiva
‘ ‘ Savininkas 

Del geriausios rųšies 
.Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

OI sėlis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

<444 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1888

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAOE PARK MOTOR 

SALES
Joe -Bagdonas, Savininkas 

5625 27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4656 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, ftpmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674
Teluf Republlc (894

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namua kaip niuro taip Ir 

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauatos.
2452 WEST 69th STREET

Phone Republlc 4948

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 

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

6127 S. Maplewood Avė.

' Kalėdų Dovanos
Turime tinkamų {vairių Kalėdoms 

dovanų vaikafns Ir dideliems. Tu
rime dideli pasirinkimų peilių, dišių 
ir tt. Ūžlaikom. Hardware, painto, 
stiklų* Ir kitokių dalykų.

A. M. BUTCHAS
4414 So. Rockwell Str.

Telefonas Lafayette 4488

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas įtaka*

2184 So. LEAVITT ST. CHICAGO

Tel. Republlc 5(49

ANTONLUBERT
MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Mallavojame, Dekoruojame Ir 
Popieruojame

5537 So. Nordica Avė. Chicago

M. YUSZKA 

Plumbing & Heating
Ktipo lietuvi* lietuviams patar

nausiu kuogeriauala.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

•spos Telef. 
Heml<fck 2887

Namų Telef. 
Republio BUS

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

JŪSŲ NAMAS
Mce^ galime jums namų pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, Išmainyti,
J pataisyti, apmūryti, apdrausti (In- 
, surlntl) etc.

JUOZAS K. ENČERIR 
| Namų Ezpertas

- . -...t „.„v., 4429 S°- Avė. Laf. M«2Jst manai pirkti karų. plrmlauslaĮ 4401 g Mbzart St. Laf. M«%

GRAHAM PAIGE
SMB.00 V. O. B.

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

ateik pas r..us Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųžles au-j 
tomoblllus ui žemų kalnų.

Taipgi turima įvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIOHTON MOTOR SALES
.» INC.

Savininkai: Vainora* J
Telefonas Lafayette MM

S962 Archer Avenue

JOHN PAKEL & CO.
Ocneraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Orovehill 1680

Thomas Higgins
PLUltiBERK

Turiu patyrimų per daugel} metų. 
Darbų atliekų greitai ir piglaL 

ISIS SO. OAKLET AVB. 
Telef. Canal 1111

*

ATMINK SAVO < 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 Wes| 35th Street

CHICAGO
TEL. BOCL. MII ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgėčlug Ir Bonu* 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, ižraalnom 'ir lnžlurl-

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarlallSkus raitus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakorte* 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Išsirenduoja Kambarys
Rendon kambarys, steam heat 
vienam arba dviem vaikinam 
arba merginom.
3417 S. Leavitt St. 2 augštis

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Grojlk'.tai ir Grands storldžy, reik 
tuoj parduot. Victor Storage 4809- 
11 W. Lake St atdara vak. ir ned.

7 Šmotų ųžuolo valgomosios setą* 
pigiai. 7812 Carpenter St. 1-mas apt

Elektros skalbimo mažina, (20, 
geram stovy. 4825 N. Leavitt St 1- 
mas. Ravenswood 3299.

<4

KONCERTINOS, BANDONIONAI. . 
Armonikas — parduodam, mai

nom, talsom.
1738 No. Caltfornla Avenue 

OTTO E. GEORGI
Atdara vakarais

PAUKŠČIAI PARDAVIMUI.
Parsiduoda paukščiai — giesmi

ninkai. Pigiai. Patelės.
2541 So. Troy Street 

2-ras 1S užpakalio.

REAL ESTATE

Parsiduoda mod. ( kamb. bung. 
su rakandais. 855 mėn. Įmokėti ne- 
relk.. Jei pirkėjas turi lotų. RaSyk 
F. Schumacher, Itasca, Iii.

Naujas plytų bung. karėt. v. Sild., 
taiiių maudynė, mleg. porčius. 
16,260, 2112 W. 72 St

REAL ESTATE
Statau naujus namug ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083




