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VIENAM GAISRE CHICAGOIE
SUDEGĖ DU VAIKU
MALONE NURODO PRIEMONĘ
MOKESČIŲ MAŽINIMUI

ISPANIJOS DIKTATORIUS SAKOSI JIS
NESĄS DIKTATORIUS

LIEPSNOSE ŽUVO DU

Rykov Pašalintas Iš Komisarų Tarybos
Pirmininko Vietos

PRIEMONE SUMAŽINTI
MOKESČIUS

VAIKU

Sudegė vieno aukšto namai,
Yra tik viena priemonė
3649 No. Ked/.ie avė.
Cbicagoj sumažinti mokesčius
PIRMININKAS APIE
Gaisras kilo įvykus sprogi (taksas), pareiškia valstybės
COPENHAGEN, gr. 20. —
REVILIUCIJĄ
mui vienoj artimųjų krautu mokesčių komisijos pirminin
Netoli nuo Leastroe Trindel
vių, iš kur liepsnos persime kas W. H. Malone.
šviturio susikūlė per miglas
Ta priemonė, tai begalinio
MADRIDAS, gr. 21. — Ts
Šis radio stočių centras vos baigtas statyti Vokietijos sostinėje. Tenai, be kitko, tė į namus.
apskrities ir miesto viršinin
plaukiančiu du keleiviniu lai panijos ministeris pirminin-{bus radio laboratorijos, muziejus, ir kt.
Nelaimė įvyko tuojau po vi
PD1V_
nu
----—
----~
_
--------------------~
l
.
L
kų išlaidumo sulaikymas. Tų
vu A retu rus su Oberon, prigu kas gen. Berenguer pareiš
dunakčio.
FIDŽI $ALAS IR VĖL
BEDARBIŲ DEMONSTRA- KALĖDŲ RADIO VALANDA Nuvykę gaisrininkai pajėgė išlaidumų galima sulaikyti tik
linčiu Suomiu Garlaivių kom kia, kad Ispanijoj kilusi re
rinkimais, balsuojant už sąži
voliucija numalšinta ačiū išti
PALIETE VĖTRA
j GIJOS VOKIETIJOJ
panijai.
iš namų išnešti Mrs. Dora I- ningus kandidatus į miesto ir
kimos valdžiai kariuomenės
Šiandien, 7 vai.,,iš AVHFC'
'
sraelson, kuri jau buvo pavo L apskrities
Suskylėtas Oberon greitai
valdybas?
' pastangomis.
ROMA. (Fides). — Fidži! BREMEN, Vokietija, gr. 20. radio stoties bus duodamas
jingai apsvilusi.
nuskendo. Žuvo ligi 45 žmo
Malone nurodo, kad šiandie
(Fiji) salas palietė baisi vėt — Vakar bedarbių minios Peoples ir dienraščio “Draunių. Areturus plaukė iš liuli J “ Revoliucijoę šalininkai šau
Prie likusių viduje jos dvie politinių veltėdžių pulkai ėlprogranias, pašvęstas be
kia,“ sako ministeris pirmi- ra (saiklonas) lapkričio 23 d. kuone per dienų vaikščiojo šio
i Helsinkus.
ninkas,“ jog aš esu diktato- j
nukentėjo katalikų mi- miesto gatvėmis šūkaudamos: spartinančioms Kalėdoms. Bus jų vaikų jokiu būdu nepriei kvoja sumokamus mokesčius.
_____________
rins ir kaipo tokį reikalinga
savastys, ypač Ca.vaci ir “Mes reikalingi duonos!“ Ke giedama keletas Kalėdų gies ta. Tie du žuvo.
26
AMERIKIEČIAI
ĮŠVEN
Mrs. Israelson paimta į li VIENIJASI 6 REPUBLIKObūtinai pašalinti. Bet aš nesu L°reto stotyse. 1929 metais lis kartus policija išvaikė mi mių, specialė muzika ir- tt.
TINTI KUNIGAIS
NŲ SROVES
goninę.
diktatorius. Aš esu valdžios gruody taipat baisi vėtra bu- nias. Bet tas negelbėjo.
NUSKENDO 45 ŽMONES , ISPANIJOS MINISTERIŲ

priešaky, kad diktatūrų panai- vo padariusi didelius nuostokinti ir grųžinti gyventojams ^us misijoms.
laisvę, leidus jiems išsirinkti' Fidži salos yra apie 1,800
parlamentų. Kadangi visupir-(mylių į'šiaįuTEytųs nuo miesto
ma valstybė yra reikalinga Sydney, Australijoj. Šie vantvarkos, tad to palaikymui ir denyno plotai pasauliui žinopaskelbta karo padėtis. Tai ’mi kaipo Pietų Jūros. Yra
kraštutiniausia valdžios prie- ' apie 250 salų ir salaičių, kuKARALIENE DALIJA PA
VARGĖLIAMS DRABUŽIUS monė. Ir be to apsieiti ne- rių tik 80 apgyvena žmonės,
buvo galima.
'Visa salų grupė užima apie
______________
i 7,451 ketvirtainę mylių.
MADRIDAS, gr. 21. — Ei
nant senuoju papročiu, Ispa VADAI BAUDŽIAMI MIRTI-1 Fidži vikariate gyvena apie
MI IR KALĖJIMU/
j 170,000 žmonių, jų tarpe 13,nijos karalienė Viktorija ka
rališkuose rūmuose vakar pa
_________
1561 katalikų. Katalikų tarpe
MADRIDAS,
gr.
21.
—
Vi! darbuojasi 27 kunigai, 41 brovargėliams dalijo šiltus drabu
Žius.
' : ,
soj Ispanijoj ėmė veikti karo lis ir 129 seserys.
teismai. Suimti buvusių suki
VIENAS 12,000 KOVOJO
limų vadai — kariškiai ir ci KATALIKŲ BAŽNYČION
viliniai, baudžiami mirtimi ar PRIIMTAS ANGLIKONAS
DERPIGNAN, Francija, ba kalėjimu. TęsiasĮ įtariamų
MISIONIERIUS
gr. 21. — Staiga pablfldo se- jų areštavimai.
nagalietis kareivis Seenda.
ČITTAGONG, Bengalius,
Nušovė tris kareivius ir pasis RYKOV PAŠALINTAS Iš Indija .(Fides). — Čia Katalėpė tivrtumos konkreto ir
talikų Bažnyčion priimtas buPIRMININKO VIETOS
plieno požemiuose. Jį apgulė
vusis anglikonas misionierius
2,009 kareivių, apsiginklavę
MASKVA, gr. 21. - Liau- Rev' B' Be,teridS<!
šautuvais ir bombomis. Po ke
dies komisarų tarybos pirmi Jis yra baigęs Oxfordo Uni
lių valandų pablūdėlis pats
ninkas Rykov pagaliau paša- versitetų. Jo žmona taipat ynusišovė.
Į
tintas iš nžimamos vietos. Jo ra t-iusi artuosius mokslus,

ROMA, gr. 21. — Šv. Jono
Laterano bažnyčioje vakar 26
amerikieęiai įšventinti kuni
gais. Jie baigė reikalingus
mokslus Šiaurinės Amerikos
kolegijoje ir kitose įstaigose.

NAUJAS INDIJAI VICE-

KARALIUS
,

SUMAŽINS DEIMANTŲ
GAMYBĄ
’

BRIUSELIS, Belgija, gr.
21. — Tarptautinė deimantų
pramonės komisija išsprendė
deimantų gamybų sumažinti
50 nuošimčių.

NEW YORK, gr. 21. —
Trys plėšikai apiplėšė Seward
National bankų. Pagrobė 15,000 dolerių.

DAUGYBĖ KALBŲ

PENAM PANG, Šiaurinė
Borneo (,Fides). — Sandakan
britų .teisme, anot oficialio
pranešimo, vieneriais metais
klausant bylų naudota 29 atskirios kalbos. Katalikų misi
onieriams tad nelengva susi
pažinti su visomis tomis kal
bomis.
ROMA, gr. 21. — Italijos

valdžios išlaidų sąmatos su
mažintos 15 milionų dolerių.

PAVASARININKŲ

LONDONAS, gr. 21. — An
'
KURSAI
glijos ministeris pirmininkas
Trakų rajonas nusistatęs
MacDonald paskelbė, kad In
dijai vice-karalium paskirtas kas metai daryti bent trijų
Kanados gubernatorius vice- dienų pavasarininkų kursus.
Toki kursai įvyko ir šiais me
grafas AVillingdon.
tais, lapkričio 9—11 d. Į kur
sus suvažiavo daugiau kaip 50
TURKIJOJ UŽDRAUSTA
žmonių. Visos trys dienos praKIRSTI EGLAITES
I ėjo geriausioj nuotaikoj., Lai! kyta buvo 12 rimtų paskaitų,
ISTANBUL, Turkija, gr.
‘ kitas laikas sunaudotas prak21. — Čia gyvena apie 300 a- ...
, ,
....
. ;•
tt i. j
tikos darbams ir jaukiems pamerikiečių šįmet Kalėdas pra
silinksminimams. Daug maloleis be eglaičių. Turkijos val
numo teikė bendra vakarienė,
džia uždraudė kirsti ir par
kurioj dalyvavo Kaišiadorių
duoti eglaites.
Vyskupas ir kiti svečiai. Ta
proga aiškiai pasirodė pavasa
LENKUOSE 50,000 DAR rininkų pažanga kultūros ir
BININKŲ NETEKO DARBO meno srityje. Gražiausiai pa
sirodė Žiešmarių ir Kietaviš
BERLYNAS, gr. 26. — Len kių kuopų atstovai. Kiekviena
kijos mieste Itodziuj uždary kursi} diena prasidėdavo ir
tos audiminės. 50,000 darbi baigdavosi bažnyčioje. “R.“
ninkų liko be darbo.

vietį užėmė Molotov, vienas1 Abiem P»»Wta profesoATSISAKO TAIKINTIS SU komunistų partijos sekretorių, ri®®“ Katalikų Universitete 700 MILIONŲ DOLERIŲ
Pekine, Kinijoj. Sutiko ir į
STATYBAI
KARALIUM
Rykov neteko to8 aukštos ten išvyko lapkričio 2 d.
WASHINGTON, gr. 20. —
ROMA, gr. 21. — Iš Rumu vietos dėl dešiniųjų pažiūrų, ._____________
kam
yra
priešingas
komunis1
PADAUGĖJO
ŽUVUSIŲ
Praneša, kad prezidento Honijos pasiuntinybės paskelbta,
kad Rumunijos karaliaus Ka tų partijos ir visos Rusijos KATALIKŲ MISIONIERIŲ over’io administracija 1931
SKAIČIUS KINIJOJ
m. planuoja statybai išleisti
rolio žmona Elena atsisakė su diktatorius Stalinas.
juoni taikintis. Ir, sakoma,
tas dalykas užbaigtas.

LIETUVOJE

arti 700 milionų dolerių. Tų
ROMA (Fides). — Pasta .išlaidų dalį jau pripažino kon
raisiais laikais Kinijoj nužu gresas.
dyta vienas apaštalinis prefek
tas ir du kunigu. Tad praėju KONGRESO PRIPAŽINTOS
siais septyneriais metais Ki
IŠLAIDOS
nijoj plėšikai yra nužudę 29
katalikų misionierius.
YVASHINGTON, gr. 21. —
Galvažudžių plėšikų pagro Kongresas ikišiol jau pripaži
bime pirmiau buvo 45 kunigai no 311 milionų dolerių išlai
ir seserys. Nesenai paliuosuo- dų bedarbių ir ūkininkų pagel
ta 13. Kiti dar nepaleidžiami. bai. Beliko tai visa tik pre

KAIP BRUKAMOS LENKŲ
MOKYKLOS .
Vilnius. XI-14. E. “Vil
niaus Rytojus“ praneša, kad
Paliūnų sodžiuj (Roduinės va
lse.) keletą metų veikusi len
kiška mokykla. Tačiau vaikai,
kurie lankę tų mokyklų, iki šiol
negalį
tinkamai pasirašyti.
Žmonės, matydami tokias liū
dnas mokslo pasėkas, sumanė
steigti savo “Ryto“ mokyk
lų. Bet kažkokiu būdu apie tai
sužinojęs vaitas ir, su Rodui
nės lenkiškos mokyklos vedė
ju atvažiavęs į Paliūnus, su
šaukęs žmones. Sušauktus žmo
-nes vaitas ėmęs gųsdinti }>abaudomis. Bet, kai tas nieko
inepadėję, iš Lydos atvykęs
.Storasta su inspektorium. Abu
ilgai įrodinėję, kad geriau už

zidentui patvirtinti.
DEAVITT, Iowa, gr. 21. —
Automobilius susikūlė su bu- SKAITYKITE IR PLATIN
su. Mirė 3 žmonės.
KITE “DRAUGĄ*.
3 kilometrų

Jos vyras nelaimės metu
buvęs kažkokiam susirinkime.

Chicagoj šešios republikoųų
srovės vienijasi prieš orint*
Kalbama, kad sprogimas ki-j
,
. .
,
, majorų Thompsonų, kurs nori
lo u»-pruwsu«liw»w
—-i!.,.
. .
.y,
rr toliau pasiskelbti kandida
te raut uves viskų.

NITTI NUBAUSTAS KALĖ
JIMU, PABAUDA

tu j majorus.
m
•
Srovės šių savaitę turės kon
ferencijų. Parinks bendrų atatinkamų kandidatų į majo•
’ .
• •

rus.

Capone sėbras F.rank Nitti
teisme prisipažino kaltu ne
Gatvių valymui sąmata ;
mokėjęs federalinių mokesčių
Miesto aldermonų tarybosuž t pajamas. Už tai jis nuimi- «
stas 18-ai mėnesių kalėjimu ir finansinis komitetas išspren-"
dė sumažinti sąmatų miesto '
10.000 dolerių pabauda.
gatvių valymui. Gatvių prižiū
1
t
'uLL
(superintendentas)
Atmeta pigesnį pasiūlymą reto jas
Butler reikalavo 1931 m. 8,<jook apskritiės visuomenės 684,920 dolerių. Komitetas
tarnybos komitetas paskelbė skiria 5,423,000 dol.
pieno kompanijoms duoti pa
siūlymų — kaip brangiai jos Plėšikai nušovė archlteldį
ims už pieno pristatymų aps
Policija vijosi, du plėšiku.
krities įstaigoms.
Pigiausių
pieno pristatymų pasiūlė Wa- Western gatvėje, šąl0 Ardmore gatvės, architektų
gner kompanija.
llace, 41 m., automobilius pa-,
Komitetas atmetė pasiūly kliuvo į tarpų policijos įr
mų, nes sakomoj kompanijoj plėšikų automobilių. 'Plėšikai
dirba neunistai.
šaudydami į policiją nujovė
•,

•

f

architektų ir pabėgo.
Roduinę, į .lenkišką, mokyklų
savo sodžiuje. Žmonėms nenusileidžiant, ir reikalaujant lie
tuviškos mokyklos nelauktai
vėl buvusi grąžinta lenkiška
mokykla. Žmonės jiasakoja.
kad Roduinės vaitas net apsi
verkęs, kai jam nepavykę per
kalbėti ūkininkų, ir tik tada
nusiraminęs, kaip pamatęs,
kad vėl sugrąžinta, į Paliūnus
lenkiška mokykla.
SUSTOJO ĖJĘS “VILNIAUS
VARPAS”

“Vilniaus Varpas“, kuris
Vytauto Didžiojo iškilmėms
išleido specialų numerį, pra
nešė, kad dėl šių dienų sąly

gų po ketverių metų sunkaus
darbo ilgesniam laikui susto<< R. »»
siųsti vaikus į ja.

Gaisras radio dirbtuvėje
į j

Midget Radio bendrovės
dirbtuvė, Cottage Grove avė.,
arti 63 gat., nukentėjo nuo gai
sro. Nuostolių būsią ligi 15/
000 dolerių.
<Guzik išteisintas

Prisiekusieji teisėjai išteisi-.
no visuomenės priešų Jack
Guzik, kurs buvo kaltinamas
| valkatystėje.
PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų
$10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86
Francijos 100 frankų 9.93
Italijos 100 lirų

13.98

Belgijos 100 belgų

13.98

Šveicarijos 100 frankų 19.39
Vokietijos 100 markių 23.85

Pirmadienis, Gruod. 22, 1930

DRAUGAS

tik menkutė saujalė iš kelių LAUKA! IR KELIAI KLAI
šimtų žmonių, bet prisiminus
PĖDOS KR. APSEMTI
ISelna kasdien, t&skyrus sekmadienius
kad jie yra judrių interesų
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6 00, Pu
Prof. K. Pakštas. sei Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — <2.00, Vienam
kryžkelėse, dažnai labai tur
MUSŲ
KOMUNISTŲ
VARGAI.
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams <7.00, Pusei Me
LAIŠKAS SEPTYNIOLIK
tingi ir net įtakingi pilieSiautusi audia išmėtė į krū
tų — <4.00, Kopija ,03c.
TAS.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nesrųčiai, — būtų visai neprotinga nt<1 latvių laivų
Lietuviškų komunistų, kurie praeitų va
tlna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislundama tam
ginu interesų, negu daugelis ir nuostolinga nepalaikyti su! Besigrumiant su audra, sugesarų atskilo nuo SLA., kelias vis dėl to nėra 1
Pasauliniai interesai,
tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11.00 Iki 12:00 vai.
rožėmis išklotas. Kur neina, visur susitinka Į Kai kam gali keistokai ro- kitų mažų valstybių. Vietos jais nors oficialinių ryšių pei do laivo mašina ir jis buvc
Kasdien.
su “buržujiška tvarka” ir nors galva j sienų dytis kam Lietuva įsteigė žydui tvirtina, kad iš 72,000 savo konsulų. Vieno konsulo, audros blaškomas. Laivo įguSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
’karjieros konsulatų (1930 iu. ar daugiau jų tautiečių arti sakvčiau, net permaža. Didės- la, kuri susideda iš 1/) vyrų ir
Skelbimai sexančiai dienai priimami iki 5 duok — nieko nepadarysi.
,r. .
kovo m.) tokiame tolimame 50,000 esu kilę iš Lietuvos. Ži niuose miestuose reikta ture- vienos moters, buvo išgelbėta.
vai. po piet.
Mėginama išimti naujam komunistiškam
.. .
_r Vi ,
Papildomai pranešama, kad
.....
. y A
„
-ir ,
, , ,- • pasaulio kampe, Kapstate. pa- noma, didelė jų dauguma ne- iti dar bent keletu garbės koususivienijimui earteris New Yorko valstybėj, v.
.
, v.
, , ,
, .
, . , ,
. . leiame tolimiausiame Afrikos beturi nieko bendra su mūsų sulatų, kurie mums beveik dar lig šiol galima matyti siau
“DRAUGAS”
tačiau tas darbas taip sekasi, kad rogėmis
pakrašty. O pažiūrėkime, ko Respublika, bet vis dėlto yra nieko nekainuotų, o Lietuvą ’ tusios audros pasėkas. Vanper žvyrynus važiuoti. Illinois valstybėj ne
L1THUANIAN DAILY FRIEND
kį stambų vaidmenį lošia ši bent keletas tūkstančių šiek visgi atstovautų, jos vaidą duo dar nenuslūgęs ir daugePubllshed Daily, Except Sunday.
leidžiama kuopų organizuoti, mokesčių iš na
tas žemės kampelis pasaulio tiek suinteresuotų ekonomi- gar*r’7ų ir net mūsų ekspor- ly vietų susisiekimas nutraukSUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Slx Muuthe
rių
rinkti
ir
bile
kokį
biznį
daryti,
kol
nau— <3.50, Three Montbs — <2.00, One Month — 76c.
ekonominių interesų sukury. iiiiais, tautiniais ar kitokiais tui galėtų praminti pirmuo- tas. Laukai ir keliai vis dar
Europe — One Year — 17.00, Six Montbs — <4.0«
jasai susivienijimas bent kur nors nebus in
Dm g bus jau pasakyta, jei santykiais. Nors jų būtų čia įsius takus.
Copy — .OSc.
(Bus daugiau) apsemti.
“R.“
korporuotas.
Advertlsing in “DRAUGAS” brings best results,
priminsime, kad Pietų Afri
Advertising rates on appllcation.
Prie šių legalių sunkenybių prisideda ir kos paskutinių kėlimų metų
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., ChicagO' kitos. Komunistų lyderiams nesiseka agitaci
metinis eksportas siekia be
ja, kuri vedama už jų naujų organizacijų ir veik penkių iniliardų litų, o
patraukimų į jų narių iš kitų susivienijimų. importas — arti keturių miTikri “mučelninkai” tie mūsų komunis liardų litų. Devynių mili.• -.ui
tėliai. Ar atlygins jiems bent Maskva už vi litų užsieninė prekyba pastasus jų vargus ir nepasisekimus.
tnto Pietų Afrikų stambiųjų
kurios rinitai darbo žmonių

“DRAUGAS”

ir

nuoširdžiai

jų

interesus

reikalais

rūpinasi

Aplink Afriką.

gina.

kARBIŲ APDRAUDOS KLAUSIMAS.

Iš Wasbingtono ir iš New Yorko ateina
žinių, kad kai-kurie šios šalies gyventojų
sluogsniai rimtai susirūpinę gyvuojančiu ne
darbu ir rimtai 'galvoja apie tai, ar nebūtų
galima bedarbių apdrausti.
Tuo reikalu daugiau kaip kitados susi
rūpinta todėl, kad nedarbas ne tik nemažėja,
bet ima didėti, einant paties Amerikos Dar-/
bo Federacijos prezidento Green pranešimu.
Kada nedarbas didėja, kartu didėja ir
žmonių vargai. Gi vargas tas minias stunr
te stumia į radikalų-agitatorių glėbi. Nelai
kąs bus bedarbiais rūpintis, kada jie pradės
netimti: Ii!
Minėti gyventojų sluogsniai galvoja įvesti bedarbiams pinigiškų apdraudų, Itokia
veikia kaLkvųįose Europos šalyse.

•
a
Bet tos rūšies apdrauda nėra apraudimas. Tai tik menkutėlė išmalda. Ir tų išmal
dų gauti yra sunkenybių.

Ne tokio apdraudimo darbininkai reika
lingi. Jie tūri būt apdrausti nuolatiniu darbu
ir atatinkamu už darbų atlyginimu. Jei nėra
darbo, jie turį būt atlyginami pilnai, lygiai
kaip darbo laiku.

‘Darbininkai yra reikalingi tokio apdrau
dimo, kaip yra apdraudžiami įdėti į pramo
nes kapitalai. Jei pinigo kapitalai apdrau
džiami įstatymais, taip įstatymais turi būt
apdrausti ir darbininkai, kad jie nuolatos
tūrėtų darbo, gi nedarbo laiku, kad būtų ap
mokami taip, kad jie galėtų išlaikyti savo
šeimynas.
Štai kokio apdraudos darbininkai reika
lingi. Ir toks apdraudimas būtų vienas tei
singiausių.
Kad tai atsiekti, darbininkams yra rei
kalinga vienybė. Vienybė pasiekiama tik or
ganizacijomis. Tat, visi darbininkai privalo
rūpintis įstoti į darbininkų organizacijas,

sako: “Aš garbinu mano Tėvų“. O mir
damas ant kryžiaus, Jis sudėjo didžiau
sių aukų ir išmokė Apaštalus atnaujinti
šilų aunu šv. Mišiose.

Nllšty SUKA,
PIRMOJI DALIS.
——“Rašo

Kun.

Juozas

(T*w).

•

ekonominių galybių eilėn. Ši
valstybė, beveik nepriklauso
ma, turi tik 8 milijonus gy
Lietuvos vyriausybė nesenai įteikė Vokie ventojų, kurių tarp? baltųjų
tijos valdžiai protestų dėl varomos Rytprū tik J.800,000. Bet jos perka
siuose agitacijos už Klaipėdos krašto Vokie moji ir parduodamoji jėga be
tijai grųžininių. Pranešta, kad Tilžėj susirin veik lygi milžiniškai imperi
kimuose buvo vokiečių pasakytos kalbos už jai, kaip SSSR su 151 milijo
Klaipėdos grųžininių. Prie įvairių pamink nų gyventojų. Pietų Afrika
lų, ant kurių iškalųmi atplėštų ir Vokietijai maža tik savo gyventojų skai
grųžintinų žemių parašai, yra ir Klaipėdos čium, bet labai didtiė savo
kraštas. Lietuva prieš tai užprotestavo ir pa- plotais, kuriems ,nei iš tolo ne
įeikalavo tokių šlykščių agitacijų sustabdyti. prilygsta nei i viena Vai :.:-ų
Matomai, vokiečiai vis dar nepasigydo' iš im Paropos valstybė. Tad su
perializmo ligos.
prantama, katHčin sukasi di
deli pasaulinės ekonončk. s in
ĮSIDĖMĖTINA.
teresai, kurie patraukia j Pietų Afrikos Rastus, ypač į
“Darbininke“ randame kun. P. Lekešio Kapštntų, visA valstybių lai
referatų, kuriame tarp kito ko jisai apiė mū vus. Net mūsą kaimynų latsų neutralę spaudų taip kalba;
vių laivai gaęa dažnai čia
' “Kurie tik rėmėte‘neutralę’ spaudų, nuo lankosi.
, Naujų Metų ypatingu būdu visi skaitykite ir Tindama šiek tiek prigulremkite katalikiškų spaudų. Del ko savo pini ininga nuo D..'litanijos, Pie
gais nupirkti priešui kardų, ir po jo kojomis tų Afrika kol kas turi pas j
klaupti ir galvų palenkti, kad tuo pačiu kar save tik tris pasiuntinybes:
du jie mums kaklus kapotų ? 0, katalike, su Olandijos, Jungtinių Valsty
siprask, ką darai... Suprask, jau atėjo laikas. bių ir Italijos? Bet kosulatus
Su kuo sutapsi, tokiu pats patapsi. Kokius čia turi beveik ivisos Europos
laikraščius skaitysi, tokias turėsi ir mintis ir valstybės ir ddlis Pietų Ame I
gyvenimų“.
likos, ir Azijos valstybių. Iš j
Reikia pasakyti, kad
, “neutralių“ laik Baltijos valstybių,* tik vier.c 1Į
raščių tik keletu .teturime, būtent “ Saulė “l'Esti ja neturi . čia konsulato,
ir “Amerikos Lietuvis”. Kiti visi laikraščiai!Iš naujųjų valstybių labiauyra leidžiami socialistų, komunistų ir šiaip šia čia įsistiprino Čekoslova
jau laisvamanių, kurie mėgsta vadinti save kija, kuri turi Kapštate savo
tautininkais. Katailkiškų laikraščių netrūks- išdirbinių krautuvę ir bend
t:.. Turime “Draugų”, “Darbininkų“, “Gar rai nemaža čion eksportuoja
są“, “Laivų“, “•Vytį” ir “Moterų Dirvų“. ir reiškia didelį veiklumų per
Jei į kurių lietuvio kataliko šeimynų bent vie apsukrų ir simpatingų savo
nas iš tų laikraščių neateina, ištikro, reikia konsulų p. Tliomas Dufft-k.
sušukti: O, katalike, suprask, kų darai!
Lietuva čia turi žymiai dau- j
■ —- »' ——įiii
^VIETOJE PROTESTAS.

Jusevičius.—
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Bet’kų įlies galime paaukoti Dievui ?
Kas Jam patiks? Mes žinome, kad žydit
aukos. Jam nepatiko. Jau senai pranašas
yra pasakęs. Jei visi medžiai būtų iškir
sti iš Libano kalno ir sudėti j didęlį laužų,
ant to laužo viso pasaulio gyvuliai būtų
paaūkoti, tai ir ta auka Dievui nepatik
tų.

VISIEMS
NAUJOS ŽEMOS RADIO KAINOS

srid ■ • • •

$56.00 nuolaidos ant Zenitli Radio, lie'

Tai kų įpes galime Dievui paaukoti? ‘Mes galime paaukoti Jam patį Išga
nytojų. Jis vienas geriausiai pažįsta
Dievų: “Niekas nepažįsta Tėvo, kaip lik
Sūnūs ir kam Sūnus yra apreiškęs.“ Jis
Vii. Šv. Mišios —- Padėkos Auka.
yra lygus Dievui- "Tėvui. O ateidamas į
Mums reikia ne tik Dievas garbinti,
šį pasaulį, Jis tapo žmogumi. Jis i nokė'
nnus pažinti Dievų, Jam tarnauti ir Jį bet ir Jam dėkoti. Kiekvienas žmogus
mylėti. Visuo savo gyvenimu Jis tarytum privalo būti dėkingas tieųis, kurie Jam

'ka tik ............................................. $95.00

$55rfOO ant

Yietor ir Columbia kombinacijų.

$79.00
Nauji Pianai po .... ............ $135.00

9 tubu naujas Radio už ...

Dykai prie kiekvieno radio graži lempa.
GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ.

i

Jos. F. Budrik Ine.
3417 South Halsted Street

<
padarė, negu Dievas?

miškus, laukus visados atsimindavo Die
vo duosnumų. | kų tik pažvelgdavo, vis
kas jam primindavo Dievo gerumų ir
gražumų. Jis dažnai kalbėdavo gėlėms:
“Jūs tylėkite! Tylėkite! Jau gana pa
mokslo! Žinau, kud reikia būti Dievui dė

kingu.“ •
Kartų eidamas keliu, jis nuskynė vie
nų gėlelę ir rodydamas savo draugui, ha
lė: “Klausyk, kų ji anums kalba. My
lėk Dievų“. Iš Tikrųjų viskas pasaulyje

Telefonas Boulevard 4705

Paulius ir sako: “Kų turi, ko nėši ga
vęs?“
Pagaliau, pats Dievo Sūnus atėjo į
šį pasaulį, mokė mus ir savo mirtimi pa
liuosavo mus nuo pragaro vergijos. Vie
nas tėvas labai mylėjo savo sūnų. Ne
laimei tas sūnus buvo pasmerktus mirti
už valstybės įstatų peržengimų. Tėvas,
matvamas savo sūnaus mirties pavojų,
palieka v inkų ir eina į tų vietų, kur Jo
sūnus bus upakartas. Jis tenai prašo, kad
jam būtų leista mirti' už sūnų. Valdžia
bę trumpam laikui.
Dievas taip mums nuolat daro. Jis su jo pasiulymu sutiko. Prieš mirtį Jis
ne tik mums davė galvų, rankas, kojas, pašaukė savo sūnų ir jam tarė: “Vaike
visų kūnų ir sielų, bet Jis dar mus pa li,* atmink, jog ‘ mirštu už tave. Aš tai
darau tik dėl tavo meilės.” Tai tik pa
laiko.
O kas gali suskaityti visas malones, veikslas to, kas atsitiko mūsų Išganyto
kurias mes gavome iš Dievo? Lengviau jo Asmenyje, .lis panašiai kalbėdamas į
būtų suskaityti visas žvaigždes aukštybė mus, mirė ant Kalvarijos kalno, ir savo
se, negu malones, kurias mes gauname iš mirtimi paliuosavo mus nuo pragaro. Jis
Dievo rankų. Kaip saulė niekados nepa tai padarė dėl to, kad mus mylėjo.
liauja šildyti, ii: apšviesti.žemę savo spin
duliais, taip Dievas niekados nepaliauja
teikti mums savo malonių. Del to šv.
(B«s daugiau)

verčia mus, kad būtume Dievui dėkingi.
Jei mes pažvelgsime į save, mes ir
tenai pamatysime nesuskaitomų Dievo
Niekas mums tiek daug gero nepa
dovanų. Jis mums davė gyvybę ir dar tei
darė, kiek Dievas. Mes gavome nuo Jo
kia savo dovanų jai palaikyti. Ligonis
visas dovanas ir višas malones. Mes ga
yra labai dėkingas gydytojui, kuris savo
vome daug dovanų praeityje, mes jų da
vaistais gražina jam sveikatų. Savo aki
bar gauname ir dar tikimės gauti ateity
mis mačiau, kaip vienas ligonis net ran
je. Jei mes pažvelgsime į pasaulį, tai ir
kas bučiavo gydytojui dėl to, kad jo svei
ten pamatysime, kad visa mūsų naudai
kata pradėjo eiti geryn. O kų tas gydy
yra sutverta.
tojas jam padarė? Jis pailgino jo gyvy-I
gera daro. O kas.^nums daugiau gero

.Taigi šv. Mišių auka Dievas yra ge
riausiai garbinamas. Jis yru garbinamas
ne lik žodžiais bet ir darbu. Štai stovi
ant mūsų altorių Dievo 'Sūnus lygus Die
vui Tėvui ir nusižemina prieš Jį. Koks
įKjnzenunrmas Dievo Sūnaus. Gimaamas
netiejaius mieste, Jis tapo panašus į kūŠventieji gerai suprasdami šitų tie
uiKeų. Bet šv. Mišiose Jis tampa pa sų, buvo labai dėkingi Dievui. Šv. Jo
našus į duonos kųsnelį.
nas nuo 'Kryžiaus vaikščiodamas per
O dėl ko Jis taip nusižemina? Jis
taip nusižemina, kad suteiktų didesnę
Dievui Tėvui garbę. Jokia malda negali
susilyginti su šv. Mišių auka. Visi Dievo
sutvėrimai negaili duoti Dievui tokios gar
bės, kokių duoda šv. Mišios, nes čia ne
žmogus aukojusi, bet pats Dievas.

$39.00
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DRAUGAS
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LABDARYBĖS SKYRIUS
L. R. K. LABDARINGOS i Maldos dr-ja nuo 18 St., auįkn $5.00.
SĄJUNGOS XI TOJO
! Mandatu komisija raportnSEIMO UŽRAŠAI.

i
’

Pasirodo, kad tas komitetas
Kelių milionų darbininkų i būt pakeista, ekonominė sistotik laukia, kad kiti veiktų, gi nedarbas yra pavojingesnis ma. Darbininkai nedarbo nevaldžia gali tik nurodymų duo- demokratijai už buvusį pa- sukėlė, jie už nedarbą nekalti
ti. Kitais žodžiais tarias, ne- ' šaulio karų. 1917 metais šios ir todėl neturi alkti. Ar Amedarbo klausimu valdžia laiko- šalies valdžia pakilo kovoti rika nori, ar nenori, bet turi
si obalsio: “Tegul Jurgis da Vokietijos militarizmų, kurs'pripažinti faktus, kad miliogręsė pasaulio demokratijai.j nai bedarbių neturi kentėti.
rbuojasi.’’
Nedarbo mažinimui pasta- i Militarizmų sutriuškinti pa-1 Jei jie neturi darbo, privalo-

Milionai bedarbių šiandie
klausia valdžios, kada jie ga
lės gauti darbo, jei valdžia
I vo, kad esti užsiregistravo
jai?
senai žada iškelti įvai
.263 atstovai apart svečiu ir
Vienam angliškų laikraščių
(Pabaiga)
raišiais laikais iškeliama įvaiRezoliucijų Komisija pu- ! išviso surinkta aukų šiame anų dienų padėta karikatūra riausių šaly darbų.
Ikišiol šis klausimas pasi- rių sumanymų. Tarp tų yra,
tiekė sekančias rezoliucijasseime $930.80. Pinigai perduo vardu “Keblus Klausimas.’’
Atvaizduoja dabartinius nele- rodo tuščias. \ aidžia nebeži- penkių dienų darbas savaiteti iždininkui.
1. Padėka Centro Valdybai
mtuosius laikus. Nurodo, kad no kas atsakyti.
je, arba trumpesnės darbo va
Labdaringosios Sąjungos 11 '
Nauji Įnešimai.
šios šalies valdžiai nedarbas
Lapkričio pradžioje visos Įlandos (lien(,>
seimas, išklausęs Centro Val
Šie sumanymai būtų vieni
dybos pranešimus iš metų vei
M. Klikas patarė, kad kiek- yra menkas dalykas. Galima Šalies spauda skardžiai pas
kinto, su pasigerėjimu pašte-: vienas darbininkas kuris dir- daug kalbėti ir žadėti, bet jo- kelbė, (jog visa šalis mobili- geriausių. Deja, jie skaudūs
1)i jos pasišventimų lietuvių ba ligoninėj būtų Labd. Sųjun kiu būdu nesukelti jokio dar- zuojama karan prieš nedarbu, patiems darbininkams. Nes
labdarybės reikalams ir reiš-lgos nariu.
Lo, kad palengvinti bedarbiu- Tos mobilizacijos priešaky e- sumažintomis (laibo valando
kia jai nuoširdžia padėka.
Į A. Nausėda praneša, kad ms.
•
'santi pati valdžia. Amerikos mis darbininkai mažiau uždi
2 Ateinančiųjų metų veiki- i ^’b000-00 ligoninės skolos at- ‘ Štai karikatūra:
Darbo Federacios viršaičiams rbtų. Kada šiandie pragyve
mag
: mokėta. Vieta seselėm perauk
Dėdė Šamas lipina, ant šie- pats prezidentas žadėjo imtis nimas nepinga, dar labiau ta
a) Stengtis atgaivinti visas *ta’ bet didint šiuo laiku ne‘
valdiškus pranešimus. Ra- visų galimų priemonių tuojaus da padidėtų pavargėlių skai
(,ui. )u galima. Ūkis turi $13,000.00 nkoj laiko ilgų šepetį ilgu ko- pradėti visokius valdiškus sta- čius.
Labdarių kuopas, o
‘ skolos ir ši turi būti apmo- tu. Šalę stovi klijų viedrukas tybos darbus visoj šaly. Tam
Už iškilusį nedarbą negali
nėr, naujai sukurti.
kainas į tris metus. Taipgi pa- ir pamestas pranešimų pun- tikslui sudarytas ir komite- ma tiesioginiai kaltinti šalies
b) Stengtis sutraukti į Lab
aiškino, kam ir už kiek farma das. Vienas pranešimų jau tas.
administracijos. Ji nesukėlė ne
darių Sąjungų kuodaugiauyra nuomuojania.
piilypytas. Štai kas ten pa-j Def jg to vjsko nesimato jo- darbo. Bet šalies administrasiai žmonių.
Kad atmokėjus virsminėtų reiškiama.
kios bedarbiams naudos. Pre- cijos pareiga tuojaus imtis, vi
c) Daryti pastangų išmokė
ti visas Labdarių nupirktojo ukio skolų, kun. Dr. Matnlai-* “Biuletinas iš Washingtono. zidento komitetas visas laikas sų priemonių prieš nedarbu.
tis ragino kiekvieną kuopų .Valdžia išjudins visus savo užsiima tik valstybių, miestų Ji turi kongresui rekomenduo-i
ūkio skolas.
d) Įvykinti Centro Valdv.
nors P° $LOOO.OO per sumanymus (projektus) neda- ir pramoninkų raginimais, kad ti priemones naikinti nedarbu.
bos nutarimų suorganizuotiPridu°t Centrui.
rbo mažinimui. Atskiros vals- jie iškeltų daugiau visokių Ji turi kongreso reikalauti ml1931 m Birželio 14 d taip Į ^> n'
Sriubienė įnešė,kad tvbės, lokalės valdžios ir pra-' darbų. Visoki valdiški staty- lionams žmonių duoti darbo
vadinamam “White Citv’’iien^^
viešą rinkliavą. A. monės skatinamos ir gi taip bos sumanymai neišjudinami. arba pašelpos. 1
Nausėda paaiškino, kad nebu- elgtis,
parke Lietuvių dienų.
vo galima gaut leidimą. Advo į Kada Dėdė Šamas užimtas
e) Užgiria Centro rengia katas J. Grish darbuojąsis tuo tuo ypatingu valdiškuoju darmus išvažiavimus į savą ūkį. dalyku.
'bu, staiga priešais jį atsistof) Pasistengti kad ir 1931
P. Grybas per adv. J. Grish ,ja darbiniuose drabužiuose dam. visose Lietuvių katalikų įnešė siųst pasveikinimą Jo rbininkas su darbo įrankiais
bažnyčiose, su gerb. klebonų Eminencijai
Kardinolui J. įr sako:
pritarimu, įvyktų Labdarybės Mundelein. Įnešimas priimtas
“Tai graži žinia, Dėde. Bet
kolekta.
ir bus išpildytas.
kada aš galėsiu pradėti dirbg) Suorganizuoti ateinan
V. Duoba Įneša, kad Sei-'ti
čiais metais pikniką naujame mas reikštų nuošird ingi ausiu * Dėdė Šamas, kaip jis aukšVytauto parke, gegužės 30 d. ačiu Centro Valdybos pirmi-(fokas, taip jis sulinksta kai
h) Labdaringos Sąjungos ninkui, A. Nausėdai ir visai kriukis išgirdęs tokį keblų,
įl-tas Seimas primena savo Centro Valdybai už jų nuveik klausimą. Išpučia akis, vos iš1 c, ii
dalyviam^' Temti tuos'- biztiie- tus darbus praėjusiuose metuo laiko rankoj šepetį ir nežino,
rius ir profesijonalus-, kurie se. Taipgi ačiuoja vietinei ką atsakyti darbininkui.
savo apgarsinimais ar auko Labdaringos Sąjungos 1 kuo-| Tikrai keblus Dėdei Šamui
mis remia Labdaringą Sąjun pai už puikiai prirengtą sei-'tas darbininko klausimas,
gų.
mą ir gardžius pietus. Seimo
, . -__
dalyviai reiškia savo patenki- •
o klaasimas Hrinkta
• 3. Bedarbių šelpimas.
Atsiminus, kad pastaruoju nimą garsiu delnų plojimu. ,komi8ija is p Berkelio, y.
Prieš pasibaigiant Seimui
.
TA
....
metu visą kraštą palietė di
r
. Striogos, Daugirdienės, Kenetikėti klausimai kas- , ... _
.
». _
delis nedarbas, dėl to Seimas kila
■
. zelevicienes, A. Gnksienes,
Centro pirnn- ,
,, ,
, ,
ukgiria Centro padarytą žy link ligoninės.
. .
/
kuopos valdybos, kad, susita-

KADA GI BUS TŲ
DARBŲ?

naudota dešimtys bilionų d o- mi šelpti. Amerika darbininlerių. Delko gi šiandie nebūtų : kais rūpinosi karo metu, kagalima panaudoti nors kelių į da jai buvo reikalinga juos
bilionų sutriuškinti nedarbu ?• šaukti karo tarnybon. NedarKaro metu pardavinėta Lais bo laiku jais ųesi rūpinama.
Milionai laukia darbų, bet
vės bonai. Delkogi šiandie nebūtų galima pardavinėti Ne-1 ne žadėjimų. Kadangi sulauks
darbo bonų?
sau darbų?
Akstinas.
I
Tai visa priguli inuo šalies,!
BALABAN & KATZ
administracijos ir nuo kong
TEATRUOSE
reso. Norint, valdžia galėtų
viską atsiekti, neatsižvelgiant
Chicago teatre dabar rodo
į kliūtis.
ma “Part Time Wife.” Daly
Gal kas ir nemato demokra
vauja Edniund Lowe.
tijai pavojaus dėl didelio ne
Oriental teatre
rodoma
darbo. Tuo tarpu pavojus ga
“ Paid,” dalyvauja John Crana aiškus. Milio-nai darbinin
ford.
kų negali alkti ir skurdą vilUnited Artists teatre tebekti, kada nyki šios šalies žmorodoma “Heli’s An/jels.”
nių mažuma gyvena pertekMcVickers teatre eina Min
Huje valdydama dideliausius
d B iii.’’
turtus.
Roosevelt teatre rodoma
Michigano Universiteto pro“Ą Lady’s Morais.”
fes. C’arr, sociologas, pareiš
kia, kad šioj šaly būtinai turi

mtimii

Lietuviu Valanda
Iš

WHFC Radio Stoties
Kiekvienų

Pirmadienio
Vakarų

gį, sudarant specialų komite- Įninkąs j visus tinkamai atsa- rug gu gerb klebonu> parūpin.

tų, kuris ruošia planus šelpti ko.
. .
' ti vargšams Kalėdų dovanėlių,
nedarbo paliestas
lietuvių
Seimo dalyviai nuo Pra’, Tani tik8lui nutarta dar jį.
šeimynas. Seimas, užgirdamas dzios iki galo ramiai užsilai- degQ.g susirinkhnas su8auktL
Centro sudaryta komiteto sųsą- kė, bėgantieji reikalai buvo,
statą, pageidauja, kad nedar greit ir tinkamai svaastomi. j Plačiai tartąsi ir apie vargAtkalbėjus kun. Dr. Matuglobojimą. Į tą darbą subo paliestų lietuvių šelpimas
eitų per Labdarių kuopas vi- daičiui maldą, apie 6:15 vai. tinka eiti beveik visos mūsų
draugijos, kurios darbu pasose lietuvių kolonijose, įku-.vakare Seimas užsibaigė.
riant specialius šelpimo punk-j Visį skirstėsi namo pilni siskirstys. Bus veikiama su
tus
1
1 nanjų minčių, patenkinti vi- klebono pritarimu. Gerb. kJePrie kuopų sudaryti šelpi J sakuom ir pasiryžę padaryt bonas kun. J. Svirias pranemo punktus kurie registruotų' 1931 metus pasekmingiausiais. sė, h. d jau daba ' yra S šei. ___ . i__ •__ ___« .1_ _ _
Uiyni c, tuojau pavilne 4 reikaV. Balanda, pirm.,
bedarbius, renka aukas-pini (
•r^ j
S. Navickaitė, rašt.
gaiš, maisto produktus, dra
G ’-p. labda •; vakaras į
bužius, kurą ir t. t.
vyks
sausio 18 d., 1931 m.
NORTH SIDE.
Visos rezolucijos vienbal
Kuopa prie jo rūpestingai ruo
siai priimtos.
Ta pati komisija skaito Labdarių kuopos susirinki šiasi. Bus gražių vaidinimų ir
kalbų. Visi šios kolonijos lie
mas.
sveikinimus priimtus raštu
nuo: Šv. Kazimiero Akadenū- į Sekmadienyje, gruodžio 14; tuviai iš anksto yra p ašomi
jos Rėmėjų Centro, auka d., įvyko Labd. Sąjungos 6/i dieną nieku kitu neužsiini$5.00; Šv. Kryžiaus Ligoninė I kp. metinis susirinkimas, į ku- (*•> 0 dalyvauti labdarių renper Seselę M. Alma; Labda-'rį buvo sušaukta visų drau- kaimam vakaie.
ringos Sąjungos 4 kp., auka'gijų atstovai bei valdybos. At- Į Nutarta prisidėti daibu, au$100; Advokato Jono B. Bor- 'silankė šie: šv. Mykolo dr-jos “oni>s ’’ tikietu pirkimu prie
tjen (Bagdžiunas), auka $10; — P. Mačys ir A. Šūkis; Šv. Centro, rengiamo
Buneo,
Maldos Apaštalystės dr-ja nuo ''Juozapo — A. Ruginis ir Ka- ^arly •
Town of Lake, auka $5.00; valiauskas; ftv. Cecilijos —
^31 m. l>abd. Sąrgos 6 kp.-.
Labdaringos Sąjungos 23 kp. V. Stroga; šv. Kazimiero Bro- vaklyb°n įėjo. A. Bacevičius,;
auka $5.00; kun. Jono Šup- lių ir Seserų — O. Kezelevi- Pjrm,»
Mačys, pagelb., P. (
šinskio, Sugar Notch, Pa. au- čienė; Aušros Vartų — P.
rast., P. Bau-,
ka $5.00; Gvardija Pirmos Berkelis; Gyvojo Rožančiaus
En. rašt., P. BerkeDiv. Šv. Kazimiero Kar., nuo — Daugirdienė; L. D. S. 20
\
Brighton Park, auka. $5.00; kp. — A. Krumšlytis; MoteNauj°j‘ valdyba ir visa kp.
Midland National Bank, auka rų Sąjungos 4 kp. — Jaseviuoliai darbuotis ląb$5.00; Dr-stė Šv. Jono nuo 18 Čiutė.
darybės naudai.
j
St., auka $6.40; Apaštalystės l Gyvai svarstyta bedarbių
Senas Labdarys.

Tarp 7-8 Valandos

I

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

1) Muzika
2) Duetai»
3) Kvartetas
4) Muz. A. Pocius
' ‘
5) “Prof.” Kampininko Minutėlė
6) Kitokie Įvairumai
Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”

i

D R A U G A

LIETUVIAI AMERIKOJE
4 vai. po pietų par. svetai
nė buvo pilna. Šv. Petro par.
clioras po vadovyste muz. K.
Vytauto sukaktuvių paminėji Šmulio, gražiai padainavo 4
mas.
dainas, čia vėl patriotiškai ir
Gruodžio 14 d. šv. Jurgio labai gražiai kalbėjo mūsų mv
parapijoje Iškilmės Vytauto limaB kun. Dr. J. Navickas.
500 metų mirties paminėjimo!Deklainavo gabiai ir jausminpavyko kuopuikiausiai. Suųių ^fii P- *!• Miedinienė. Dvigu
celebravo kun. K. Valaitis. bas kvartetas (p. M. ŠirvaiJam asistavo du kunigai mo tie,nė, B. Petkienė, A. Bun
kytojai Seminarijos ir klebo dzaitė, M. Stonkienė, J. Va
nas kun. J. Čižauskas. Ilgų, liukas, J. Grigaliauskas, J
įspūdingų ir graudingų pamo Kulikauskas ir A. Stankus)
kslų pasakė iškalbingas Dr. labai gerai išpildė dainų
kun. J. Navickas, direktorius “Vilnius”.
Marijonų Kolegijos Chicagoje.
Gražiai kalbėjo kun. V. Mi
Skaitlingas clioras galingai sevičius, Dr; Kun. A. Hangiedojo šv. Mišias. Ilgų “Of- nick, mokytojas seminarijos
fertoriuni” duetų “Justus ut Puikiai vedė visų vakarų ir
paima” išpildė taip, kad ge kalbėjo Adv. J. Jeffersonas.
riau negali būti, artistai ČiMisterija — lošimas išėjo
žauskai. Vargonais pritarė i mistiškai. Lošė pati poetė O.
klebonas.
Pucetaitė ir S. Bukšaitė, ku-

DETROIT, M1CH.

Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEHODEON rekordus, kaina po '75c. vienas
Siunčiame ir į kitus miestus.

1 , 1 .■.g»s
-as- l
RED. ATSAKYMAI.
ri laike lošimo gražiai dai- tain, Conn., turįs brolį Leonų
Sinkų, Detroit, Mieli.
navo- „
• i
Lukoševičius — Lucas, Ed
Artistė M. Čižauskienė pa
rodė tikrų savo artistiškumu vardas, prieš 4 metus gyvenęs J. H. M. (Detroit, Mieli.)
ir miklumų dainavime. Čia ji 1700 Excliange avė., E. St. Apie Vytauto 500 m. sukak
žavietinai išpildė keletu dainų Louis, III., kilęs iš Ramygalos tuvių paminėjimo iškilmes de
lietuvių ir angių kalboje. Už valšč., Panevėžio apskr. Pa dame aukščiau atsiųstų ko
hipnotizavo savo balsu publi- ieško motina Jieva Lukoševi- respondencijų kito mūsų ko
respondento. Dėlto T. jau ne
kų, kuri nepaleido jų nuo es- čienė.
trados — turėjo 3 syk kai- J Vaičiekauskas Vincas, kilęs
toti.
iš Maldiškių kaimo, JoniškėVienas iš riiokytojų semi- lio valšč., prieš 20 m. atvykęs
narijos, žinovas muzikos, pa-! Amerikon. Paieško pusseserė
Tel. Bruns. 2545
sakė, kad artistė M. Čižaus- Liudovičaitė.
kienė yra pilna solistė didžiau' Geibys Juozas, kilęs iš PiL '
siu operų ir tikra artistė dai-1 viškib valšč., Amerikoje gyvo- i
navimo ir muzikos srityje. |nęs 3975 Grand Avė., ir W.!
Milžiniškas vietinis choras 119th St., Cleveland, Oliio. j
po vadovyste muz. J. Čižaus-1 Ieško duktė Adelė,

ko, dainavo begalo gražiai,
Sofija Servienė, Juozo Serkas girdėjo, tas sako ir pri- vo žmona, Amerikon atvykusi
pažino, kad tik po jo vado-. j912 m. ir gyvenusi Long Iš
vystė choras taip jausmingai !land> N y. - Paieško 'sesuo
gali dainuoti.
j Michalina Pleikienė.
Sunki ištrauka iš operos ■ Aleknevičiai, Jonas ir Vin
apvainikavo koncertų. Čia tu- cas, kilę iš Kidoliškių kairėjo solo grafo rolęs J. Va mo, Šunskų valšč., Mariampo
liukas. Sunkiausis-gi dalį so- ,5g apskr, _ Jonas prie- 7’
lo gabiausiai atliko artistė M. metus gyvenęs Verona, PenČižauskienė.
na. Paieško sesuo Magdalena
Dėkingi esame kun. V. Mi Velioniškienė.
sevičiui, jo parapijai ir chorui i
■ už dalyvavimų iškilmėse.
|
Parčiauskas, Pranas, kilęs
Į Bravo, muzikams Čižaus jiS Titonių kaimo, Linkuvos
l<ams;
i valšč,, Šiaulių apskr., 192 L
| Garbė kun. J. Čižauskui ii | metais gyvenęs 375 Pittskomisijai už surengimų tokių Į burgh ar Salsburg St., Plyneapsakomai gražių iškilmių. Įniouth, Pa. Jo tėvų vardai —
Lai gyvuoja šv. Jurgio pa Kazys ir Emilija, turįs bro-'
liūs Balį, Juozų ir Stasį irt
rapija
seseris Kotryną, Agotą, Ste-|
Rap.
fanijų ir Oną.
-.

B LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

Masionis Andrius, Jurgio
sūnus, 15 atgal atvykęs Ame
rikon ir gyvenęs pas Jonų
Tanielį, 133 17th St., Brook-.j
NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI
lyn, N. Y.
•
'
26105 Angelai gieda danguje,
Petras Petraitis, baritonas
Tyliąją naktį
Bučys, Dominikas,
1920
26022 Sveikas Jėzau gimusis
3. šiauliškiams žinotina. metais gyvenęs 385 W. 4tli
Linksmą giesmę mes užtrauksime Brooklyno Mišrus Kvartetas
26023 Gul šiandieną
Ypatingai tiems, kurie pa-i^L k°. Bbfetno, Mass. ir Po-!
Atsiskubino Betlejun
Brooklyno Mišrus Kvartetas
26106 Ar žinai kaip gerai. Tolka.
eina iš Šiaulių apskrities, žino v^as Kiškis, jo giminaitis,
Mano tėvelis, Valcas. 1’. Sarpaliaus Ork., dain. J. Serscvičius
26107 Kraip, Polka
tinų, kad “Šiaulių Kraštoty-j a^es^° Tirone Kiškytė.
Džiaugsmo va’andos, Mazurka
Petro Sarpaliaus Orkestrą
> ros Draugija”, kurios adre-1 Grabauskas Pranas, kilęs iš
26054 Barbora
Kad nėra alaus
>
sas yra: Vilniaus g-vė 241, Eržvilko, Tauragės apskr., A26066 Gerkim, gerkim
Kai, rai, ratatai
Šiautiai, Lithuania, — yra Jnerikon atvykęs 1909 m. ir
26069 Aš berniukas
Susana
pradėjusi gražų darbų: pada-.gyvenęs 16* Beaver ar Liever
26049 Sveikas ligonis
Naujas žiuponas
ryti Šiaulius, tų svarbų seno- St., So. Boston, Mass. Paieško
26027 Bevaikis pas daktarą
sios Žemaitijos didmiestį, ne ! sesuo Pranė Macaitienė.
Sunaus logika
•
•
•
• (
•
26070 Dzūkų kraštas
tik gelžkelių ir industrijos i
Kudlius su kanklėmis
centru, bet ir kultūros centru. į Consuiate Gen. of Lithuania
26088 Smuklei vainikėlis
\
15 Park Row,
Kur Nemunas ir Dauguva
Mat, šiauliškiai nenori nuo1
88001 Mamytė
New York City.
Naktis svajonėmis papuošta <
i Kauno atsilikti: jie yra pasi26072 Uk vei
?—_ "Į."
Senas bernas
rįžę pastatyti Šiauliuose Et26080 Urėdas raiše
nografinį Muziejų ir viešųjų DERYBOS DEL MAŽOJO
Godelis
I<. Kraučiunas
26004 Juokai, juokų rekordas
<
PASIENIO SUSISIEKIMO
skaityklų.
Pastorius
Kauno Benas
26073 Saulelė raudona
Kų gi Jūs, gerbiamieji šiau
._ i
Aš bijau pasakyti
Vokietijos vyriausybė pasiū
26039 Sėdžiu po langeliu
liškiai, dėl to pasakytumėt
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlis
Jei Jūs tę naudingą* darbą '* Detuvos vyriausybei prade-'
26035-Stasys
*
Plauke sau laivelis
parausite patys, tai sušilau-fU der-vlra!‘
Ko-Į
26047 Dzinguliukai
kaitė talkininkų ir iš kaimy. i ■"’eneijos prie laetuvos Voki.- ;
Prašome pasakyti
26095 Grybai
’itijos 1923 m. birželio 1 d. pre- j
Levendrėlis
26103 Petro vestuvės, komiška scena
• kybos sutarties 20 straipsniui
Atliko Juozas Uktveris ir Adelė. Zavistaitė
4. Paieškoma:
i (dėl mažojo pasienio susisie26040 Kigoletlo
•
Neverk brangi
A. Sodeika
Sinkevičius Pranas, kilęs iŠ ’.kį,no) reviduoti
26004 Oj, čia, čia
A. Panemunės valšč., Kauno! Savo įsiūlymų Vokietijos’
Ganėm aveles
26044 Margarita iš operos Faustas
Julė Dvurljonaltė, soprano
apskr.,
Amerikon atvykęs vyriausylM1 motyvuoja tuo, kad
Arija iš operos Samsonas ir Daiila
Grigaitienė, soprano
26077 Kam šeriai žirgelį
K. J. Kriaučiūnas, tenoras
1905
metais
ir iki 1918 m. gy- kalbamoji sutartis esanti pa-1
Iš rytų šalelės
Kriaučiūnas ir Olišauskas, duetas
venęs 33 S. Grand St., She- įsenusi ir kai kuriose vietose
26104 Bernelis Polka
Noros Polka
Petro Sarpaliaus Orkestrą
nandoah, Pa.
neatitinka naujų sutarčių, ku26096 Lietuvaitė Polka
Armonika, klarnetas ir pianas
Močiutė, Vulcas
Duetas ant armonikų
Platusas Leibas, alias Lo- rias vokiečių vaistytai yra su- i
26089 Išleistuvių Polka
Seklyčioje, Polka
Armonikų duetas
uis Miller, kilęs iš Šilalės, ,dariusi su kaimynėmis vals-;
26078 Panemunės Valcas
Tauragės apskr., Amerikos Jybėmis.
Plikas kaip tilvikas. Two Stop
Armonika solo
26071 Gaidys, Polka
atvykęs dar prieš karų, gy Lietuvos vyriausybė vokie-’
Klaipėdos Valcas
Kuriškus benas
26068 Karvelėli, Valcas
venęs Philadelpliia, Pa. ir už- čių jiasifilymų priėmė, ir galiEIhKįii grybauti, šokis
Kauno Orkestrą
siėnięs prekyba. Paieško sesuo nias daiktas, kad derybos pra26060 LelijU, Valcas
Žvirblelis, šokis
šoklų orkestrą
Peše-Leja Epšteinienė.
i sidės dar šio mėn. pabaigoj.
26003 Kas bus, Polka
šilas šokis dėl visų. Polkų
Kuimlcčių benas
Janužis Jonas, Amerikon1
“It.”
Aplankyk Budriko Krautuves Prieš Kalėdus
atvykęs 1914 metais, gyvenęs
186 26th St., Brooklyn, N. Y.
Lapkričio 14 d. naktį Vilki
ir 220 6th St., So. Boston, jos valsčiuj, Naujienos kaime
Mass.
•
į sudegė Jono Karšniausko vaŠinkus Vladas, kilęs iš Ke-Jndens malūnas. Gaisras nuosdainių apskr., bene Josvainių'tolių padarė už 30,000 litų. Iš
3417-21 S. Hakted St.
valšč.,
Amerikon
atvykęs ko užsidegė, nežinia. Įvykį ti
CH1CAGO, ILL.
1911 m. ir gyvenęs New Bri ria policija.
“R.”
MMMMfaNMMMI

Pirmadienis, Gruod. 22, 1930
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tilps. Prašome parašyti šiaip
State — Lake 'teatre rodo
žinių iš Detroito,
ma veikalas, kurs paliečia
svarbius gyvenimo klausimus.
RKO TEATRUOSE

Palace teatre dabar juokin
gas veikalas “See Ameri&t
Thirst.“ Dalyvauja pagarsėję
artistai.

GYVYBĖ
PRIKLAUSO
NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS
Per virš 200 metų tikrasis Gold

VINCENTAS S. NAUSĖDA
ŠVENTĖMS

Medai Haarlem Oil buvo pripa>
žintas gyduole dėl šių organų
netvarkos. Lengvas ir malonus
irsti. Bandyk šiandie. Trijų
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.
^anoimpro^
haarlem oil
C. A P s U L F* i

Pigus Išpardavimas Paukščių: Žąsų, Ančių, Viš
tų ir kitokių paukščių. Taipgi turime rūkytų kum
pių, lašinių ir įvairių mėsų. Galima gauti lietuviškų
skilandžių. Prie to užlaikome šviežios žuvies.

Kalendoriai bus dovanojami pirkėjams
1645 Wabansia Avė.

PENTtttlAME Aunumnuos

Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanizuojkmė iįl atliekame visq) “bpdy and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokį nep^tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno
išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenkbmingumų.
Mano Radio — Scopo — Raggi.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ujns taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią., chronišką ligą, kurį net
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit
neatėję
pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL

SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki,
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 *
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1
po

0512X93
Kam pirkt paprastų radio ir mokėt daiug, kad tams
tos galit pirkt Jloward radio, kurio techniška ir mecha
niška tobulybė yra augščiausio laipsnio pasaulyje. *Ignorantiškos ir saumilingos krautuvės publikai rekomenduo
ja pirkt beverčius “džunkus” tik dėl to kad padarius sau
daugiau pelno. Hbward Radio yra ištarnavęs pas žmones
7 metus bė sugedimo ir anei cento nereikėjo pridėt iškaščių už pertaisymų. Tai yra Rhdio. Tūkstančiai lietuvių
keikia, kad jiems krautuvninkai pardavė blogus radios.
Kam pasitikėt tam, kurs nieko nežino apie radios f HoAvards yra geriausias, tarpiausias ir tobuliausias radio pa
saulyje už tokių prieinamų kainų.

piet

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
Bagdziunas

(John

Borden)

ADVOKATAS •
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. f iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Nfeme: 8 iki 9 ryte Tėl. Repub, 9600

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje
Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST.
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

$eS.5O iki $325.00

J. P, WAITCHES~

PRECISION-MADE

CALIC

LIETUVIS ADVOKATAI
Iki

3

vai.

kortuose—nuo

3

iki

I

Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avenue
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 Nortli Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone

$10.00 galima įmokėt, o likusius per 2 metus mokėt.
Garantuoja per 5 metus.
I-ai mūsų technikai išaiškina tamstoms Howard radio,
o tamstos busite dėkingi mums per 10 metų.
Vienatine Radio Krautuvė kurios savininkai ir vedėjai
yra lietuviai elektros ir radio technikui. Teisingus ir
mandagus patarnavimas dėl visų.
i
Krautuvė atdara kiekvienų sekmadienį

DeeihorB

0067

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICA8O. ILL.
Nuo
Iki > vai. vak.
Lecal Office: 1900 8. UNION AT*
Tėl Roosevelt 1714
Tai. nuo I Iki • vai. vak.
(Ibklrlant aeėodbs)

A. A. 0L1S

Jos. F. Budrik, Ine.

ADVOKATAS
11 So. La Salio St.. Rootn 17*1
Tai. Randolph 0811-0183 Tai. 0-T

3856 ARCHER AVEP«JE
Phone Lafayette 6195

Takarala
HALSTKD STREET
Tel. Vlctory 05*1
'
vai. vak. apart Panedtlie Ir

3341 30.

Ohięago, IU.

■■■r t

T-l

Pttnyėlee

DRAUGAS

Pirmadienis, Gruod. 22, 1930
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Telefonas Tardė 1118

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SAUDAS
LIETUVIS

DAKTARAI:

C H I C A G O J.E

G R A B O R I A I:

GRABOKIVS

IŠ MOTERŲ SĄ GOS CHI. nės pagerbtuvių vakaro. Pa
klausus, kaip kuri kuopa ta
APSKRIČIO.

Ofiso Tel. Vlctory 8687

J. J. KOWARSKIS
AR. A. & RAKAUSKAS DR.Gydytojas
ir Chirurgas
•Telefonas Grovehlll 120J

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

me veikia, pasirodo, kad 1
718 WEST 18 STREET
A. L. R. K. Mot. Sąjungos kp. taime nieko neveikia, nes 3433 ,w -MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 68 STREET
GRABORIUS IR
Kertė So. Wostern Avenue
3133 S. IIALSTED STREET
w
Nu0 , Vlll _
Tel. Rooseve’.t 7532
Cliic. Apskr. susirinkimas yra nusistačiusi prieš to va- Nuo^
BALSAM UOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
C ,|r 7 Iki 8 vai. vakare.
įvyko laipkr. 30 d,, Šv. Jurgio karo rengimo komisijų.
Resldenclja 2359 So. Leavltt St
runų automobilius visokiems relTel. Canal 2336
nuo 9 — 12 vai. ryto.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
2 kp. raportuoja, kad dir
K«iams. Kaina prieinama.
J. LULEVICIUS
parap. mokyklos kambary.
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 ▼. v Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9,
Graborius Ir
■Nedėliomis pagal sutarti.
Sus-mą atidarė pirm. M. ba tame kiek tik pajėgia,
Baisa niuotojas
Nedėlioj pagal susitarimų
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
dovanai
paskyrė
$25.00,
taip
!
Patarnauju laido Vaičiūnienė malda.
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofleo Tel. Virginia 0036
tuvėse visose mie
Atstovės užsiregistravo se- pat ir jaunaanečių skyrius i
ReaMescljoa: Van Buren 5868
sto ir
miestelių
Telefonas Boulevard 1939
dalyse.
Moderniš kančiai:
prisideda
su
dovana.
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui.
Centro vald. narė, Direkto 20 kp. šiam vakarui palik
Dr.
S,
A.
Brenza
3103
S.
rlalsted
LIETUVIS graborius
St. Chicago, III. rių pirm. R. Maziliauskienė. ta liuosa valia; kas norės, ga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuopigtauTel. Vlctory 1115
4142 Archer Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Apskričio valdybos narių: lės dalyvauti.
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
GYDYTOJAS,
55 kp. rengiasi -prie pagerb
pirm. M. Vaičiūnienė-, vice9:30 vakare
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2 515 arba 2514
CHIRURGAS
I. J. 2 O L P pirni. A. Sutkienė, rast. <D. tuvių, kaip su dovana, taip Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Gydo
stalgias
Ir chroniškas ligas
Kaminskienė, ižd. S. Sakalie- dalyvaus su kuopos sųjungieNetoli
46th
St.
Chicago,
BĮ.
Val.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
nė.
čių clioru.
1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
1 kp. B. Bitautiene, A. Nau Raportų iš A. R. Centro Ree. Tel. Mldway 5612
Ofiso Tel Vlctory 8892
Tel. Cicero 6927
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną nuo
sėdienė, F. Burba, J. Šaltenas, išdavė A. Nausėdienė, kvies
Rezidencijos Tel. Dresel 9191
Tel. Boulevard 6203 - 8418
pietų iki 8 vai. vakaro.
J. Petkienė.
dama į jų rengiamų “bunco
Nedėliomis ir seredomis tik
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
prie manės.
patarnausiu simpatiš
2 kp. V. Petrošienė
palty”.
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
-1U1AUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wiimette 195 arba
Ofisas ir Laboratorija
20 kp. P. Vaicekauskienė,
Raportų iš Labd. Sąjungos
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAGO J E
Canal 1712
dykai.
Ir X-RAY
F. Šatienė, J. Balninienė, M. Seimo išdavė V. Petrošienė, Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliai* specialistai Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
2130
WEST
22nd STREET
Vaikų ir visų chroniškų ligų
tr Ketvergais vakara
Panavienė, M. Limonas.
raportas priimtas.
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisaa 3102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
55 kp. O. Dobrovolskienė.
Nutarimai pereito sus-mo
sau prie .grabų lšKampas -1 Street
dlrbystės.
UNDERTAKING CO.
Kuopų darbuotė.
priimti su pataisa, kad atsto
VALANDOS: 1—3 po piet, 7 8 vak Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Llo.
1
kp.
susirinkimai
Įvyksta,
vių registracijoj nebuvo pa 4910 SO. MICHIGAN AVENUE Nędėliomle Ir šventadieniais 10-13
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
Tel. Kenwood 5107
710 WEST 18th STREFT turėjo “bunco partv”, pavy žymėta 1 kp. atstovė, A. MiSKYRIUS: 3238 S.
Valandos^
Halsted Street, Tel.
Canal 8181
ko, rengia Naujų Metų lauk nalgienė.
Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
PRANEŠIMAS
Vlctory 4088.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Vai.: 2 iki 5 po p4etų, 7 Iki 9 vak.
tuvių vakarų.
Už 30 metus Apskričio duo Apart
šventadienio ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
2 kp. gražiai darbuojasi, klės po $1.00 užsimokėjo 1,
Phone Boulev&rd 4139
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
'*
Mes skelbiame, kad laike sunkaus
Nedėlioję pagal sutartį.
rengia “bunco partv”, jauna- 2, 55, 20 ir 67 kuopos.
LIETUVIS GRABORIUS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
laiko-bedarbės
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlemečių skyrius taip pat gra- , P. Nausėdienė- praneša, kad
Nauja graži koplyčia dykai
kos) po num. 2423 West Marąuette
žiai veikia.
Mot. Sų-gos veikėjos p-lės O.
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po piet
Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
20 kp. sėkmingai veikia, pri Nevulytės motina atsiskyrė
ofisas toj pačioj vietoj: 4601
4930 WEST 13 STREET jSo.Senas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ashland
Avė. Valandos: nuo 6
Tel.
Virginia
1290
tų
liūdnų
sirašė
naujų
narių,
rengia
vasu
šiuo
pasauliu,
Musų patarnavimas
CICERO
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas Ir
karų su perstatymu parap. žinių sus-mas priėmė išreikš(kuris praktikuoja Ciceroj apie lltez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Prosnebrangus, nes neturi
25 metus)
1930. Nedėliomis tik pagal suOfisas 2201 West 22rtd Street
me Išlaidų užlaikymui
naradai.
damas p-lei Nevulytei užuo- Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o 'pect
tartį,
Cor. So. Leavitt St. Tel- Canal 6222
skyrių.
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks
55 kp. susirinkimai skait- jautų.
Rezidencija: 6 640 So. Maplewood
LIETUVIS GRABORIUS
gydymą už pusę kainos
Nauja, graži ko-s
Avenue Tel. Rcpublic 7868
lingi, gauna naujų narių, ren Nesiradus daugiau reikalų,
OFISAI:
Panedėliais ir Seredomis nuo
Ofisas
Valandos 1 — 3 & 7 —8 vai. vak.
4901 — 14 St.
2924 Washington
plyčia dykai.
10-12 ir 2-4
Nedėlioj: 10 — 12 fyto.
sus-mų uždarė malda
L • < . .v > 'Teief, Cicero 4 9
10-12, 2-4, 7-9
12-2. 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue gia “bunco party.'”..
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Raportas iš p. M. Vaičiuniė- M. Vaičiūnienė.
3307 AUBURN AVENUE
Tsl. Boulevard 2277
Didelė graži koplyčia dykai

DR. J. P. POŠKA

I

S. D. LACHAWICZ

DR. T. UUNŪULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. G. CUFLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

OR. A. A. ROTH

A. L. DAVIDONIS, M. D,

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS DD.

A. MASALSKIS

i

DR, S. BIEZIS

DR, J. SHINGLMAN

j

EZERSKI

M. Vaičiūnienė, pirm.,
D. Kaminskienė, rast.

Tel. Canal 0257

OR. S. A. DOWIAT

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINELĖS.

Juozas Kitas, turintis val
gomųjų daiktų krautuvę, 836'
W. Cullerton, yra geras tau
tietis, rėmėjas visų kilnių dar
bų ir gerais choristas. Lietu
viai, paremkite savo tautieti,
Į atsilankydami jo krautuvėm
| Gruodžio 15 d. naktį parva

DR. VAITUSH, OPT,

!

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

žiuojant iš darbo Pukšmienei,
j laukiant gatvekario ant Clark,
Į i ir 18 gatvės, pripuolęs negras
(ištraukė iš rankų “paketbu|Įkų” su pinigais ir paliego.
I Moterėlės, nesivežkite su sa
vim daug pinigų.

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

JOHN SMETANA, 0. D.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

Hemlock 8700
Rez. Tel.

Nedėliomis
Susitarus

Prospect 0610

DR. B. ARON
LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regys
tę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių

DENIISTAI

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1545 WEST 47 STREET

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Tel. Canal 6221

DR. G, I. BLOŽIS

Tel. Boulevard 7589

2201 WEST 22nd STREET

'

T«l. Yards 1829

DR. G. SERNER

Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS ’

A.

t

4447 So. Fairfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS '

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

Tel. Boulevard 3201

Mirė lapkričio 27, 11 vai.
ryte. Paliko liūdinčius motiną
Oną. tėvą Tumą l.r seserį Ka
zimierą.
• 4 savaičių m<rtics sukaktu
vių paminėjimui įvyks gedu
lingos pamaldos šv. Jurgio baž
nyčioj, sorodoj, gruodžio 24 d.
8 vai. ryte.
Visus
gjfcijnos,
pažįstamus
Ir draugus kviečiame J tas pa
maldas. ‘
NuUudę:

Tėvai Ir Sesutė.

Boulevard 7689
Hemlock

7191

OR. A. P, KAZLAUSKIS
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomia: nno 10 iki 12.
Phone Canal

A.

ONA ftVEIHYYTE

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

Rea.

_ .
* •

4611

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakara

Tel.

Cicero 1260

DR. GUSSEN

—
Saugokis holdupų, nea
LIETUVIS DENTISTAS
“*• dabar yra labai pavojln Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki I
ga; nežinai,
kada jisai
vai. vakare
užpuls, šaltis žiemos lai
Nedėliomis pagal sutarti
ko yra taipgi kaip koks
4847 W. 14 ST.
Cicero, BĮ.
holduperis ir pavojingas.
Jisai paguldo į lovą ir į
grabą.
T. A. D. vaistas grei Tel. Cicero 2962
čiaus prašalins
šaltį ir
gripą.
Dabar yra nupigintas,
DENTISTAS
reikalaukit savo aptlcko4901 W. 14St.
Cicero. 111.
*o arba
Viršuj National Tea Stora
S. Halsted St., Chicago Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakara Ned. susitarus
Tel. Calumet 4479

DR.S.ASHER

3133

SPECIJALISTAS

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

756 West 35th St.

4605-07 South Hermitage Avenue

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Tel. Boulevard 7042

4712 S. AHLAND AVĖ.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Didysis Ofisas:

3343 S. HALSTED STREET Į

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

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėk lt mano Iškabas
Vai. 9:80 ryt Iki 8:80 vak. Seredoinla 9:80 Iki 12 ▼. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 8

4 SAVAIČIŲ SUKARTI VfcK

DR, V. A. ŠIMKUS

karę. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO f TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJI' IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

1801 S. ASHLAND AVENUE LIETUVIS akių specialistas

PAGRABŲ VEDĖJAI

Tel. Boulevardl 1401

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

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

dagų ir tinkamą patarnavimą.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. |
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

(Kampas Leavltt St.)

OPTOMETRISTAS

1821 SOUTH H2ULSTED ST.

Speciale atyda atkreipiama moky Šalę Depositors State Bank skeraa!
klos vaikučiaifts.
Peoples National Bank arti
—
I
Ashland Avenue
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va

aprengimui mirusiųjų.

3201 Aubum Avenue

Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
4729 West 12 PI.
Tel. Cicreo 2888
Tel.

Res. Prospect 66*9 |

DR, MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
•* jį
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8299

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STttFlB1
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaj

Pirmadienis, Orno<1. 22. 1930

DRAUGAS

6

■J— ...

plaukus, laivas atsimušė šonu lionė per Seandinavian — A- rą Sujungus 55 kuopa, kuri
į uolų. lnivas prakiuro ir pa- mericain Line buvus labai sma antrų kartų mane gelbėjo.
P. Straukienė.
X Aušros Vartų mokyklos sažieriai atsirado pavojui, gi ir patogi.
P-nas Lukšis sako tuįrs šie
dai labai verčiasi industrijoj.
mokiniai artistai su nekali- Kuomet laivo įgula su kapitoGINTARINIAI DAIKTAI
Del artinesnio susipažinimo
truniu laukia metinės Kalėdų'nu priešakyj šoko laivų gel- met gerų ir įdomių paveiks
IŠ LIETUVOS.
su musų industrijos reikalais
šventės, kurioje jie turės la- bėti, o kiti pasažieriai išgųs- lų. Jisai buvo vienas iš 4 ofičia paduodama raporterio pa
bai gražų parengimų Kalėdų tvj laukė kas bus, tai p. Luk- cijalių filiui,įlinkų Vytauto Įs
Kalėdų Šventėms iš Lietuvakare 7:30 vai. Mat, jie no- šis užsitaisė savo mašinų, kad! kilmių Rengimo komiteto. Vi
sikalbėjimas su Viktoru Ba
ri vyresniemsiems, ypač gi sa- j nufilmuoti, jei kas baisaus su keturių filminihkų filmos vos Savolne naujausios malanda, kuris vrai įsteigėjas ir
vedėjas lietuvių skalbyklos,
vo tėveliams, broliams ir se- j bus. Tečiau nieko baisaus lie biiYo sujungtos į vienų ir pa- ^°8 gintarinių išdirbinių
‘karolių, auskarų, rožančių,
Metropolitan Wet Wasli Laun
sutėms viešai scenoje
paro-įivyko. Laivas pasuko atgal j daryta čielybė.
dry, 6553 So. Kedzie avė.,
Įdyti, kaip daug pereitų rude-j Kopenhagą ir nors buvo šone'- P-nas Lukšis paveikslus pra sagneių, cigamyčių, rasomųjų kotelių ir kitokių.
Chieago, III.
nį yra įsigiję mokslo ir drą žaizdų ir vandenį reikėjo nuo- i dės rodyti po Naujų Metų.
Kainos prieinamos.
sos. Įžanga į vakarų tiktai lėtai pompuoti, tai vis-gi pa
Rap.
— Kaip tamstai atrodo lie
Visi šie daiktai tinka Kalė
75c. ir tai visas vakaro pelnas vyko laimingai sugrįžti. Uos
tuvių industrija Cliicagoje?
V. Balanda.
dų dovanoms.
skiriamas parapijos mokyklos te pasažieriai buvo perkelti
— Lietuvių industrija yra
VIEŠA PADĖKA
Minėtų daiktų turime dide
į laivų Helig Olav ir su tuo
palaikymui.
dar tik lopšy.
lį pasirinkimų. Tuoj kreipki
X Ryt dienų Aušros Vartų laivu kelionė buvo laipsninga.
— Kodėl lietuviai yra taip — Kokiu būdu
tamstai
Ačiū poniai Labanauskie
tės:
labai atsilikę industrijos sako- pasisekė įsteigti ir išlaikyti mokykla laukia Kalėdų Die Yra spėjama, kad uola, į
WEST SIDE ŽINIOS.

C H I C A G O J E
KODĖL REIKIA REMTI
LIETUVIŲ INDUS
TRIJAS.
.Pasikalbėjimas

su

Viktoru

Balanda, Metropolitan Laun

dry įsteigėju ir vedėju.

- Lietuvių Cliicagoje yra apie
.šimtas tūkstančių. Tokios gy.ventojų skaičius sudaro gana
;.didelį amerikoniškų miestų.
_ Aišku, kad tokia didelė žmo' nių grupė lengvai gali už
laikyti savo ne vien tik pro
fesionalus ir didelės biznio
.krautuves, bet taipgi nemažai
^užsiėmimų industrijoj arba
Išdirbystės šakoje.
- Ar mes, lietuviai, esame
pilnai susipratę biznio atžvil
giu? Turime užtektinai profe
sionalų, valgyklų ir Įvairiau
sių biznio krautuvių. Bet in
dustrijos srity mes esame la
bai atsilikę. Turime vos kele
tu Įstaigų. Yra lietuvių skal
bykla, ledo išdirbystė, gėralų
dirbtuvė ir kiek seklyčių setų
išdirbyščių. Tai yra labai mažas nuošimtis, sulyginant su
svetimtaučiais. Ypač anglai,
biriai, švedai, Vokiečiai ir žy

______________ 4HH=«

je?
lietuvių skalbyklų?
— Apie tai galima parašyti
—Svetimtaučiai amerikienemažų knygų. Trumpai, iki- čiaį Jnan (dažnai prikaišiodašiol truko patyrusių ir tam vo< jOg iietuvia.i daugiau nietinkamų vadų. Todėl daug ’ko nežino kaip tik būti sve.
lietuvių industrijos projek- timtaučių vergais ir gelbėti
tams nesisekė. Dabar iš tos kįtiems praturtėti. Tai buvo
baimės pas mus trūksta ini- nemalonu klausyti, bet man
ciatyvos. Bet taip .neturėtų parodė, jog yra daug progų
būti, jies dabar lietuviai turi lietuvių industrijos srity. Madaugiau patyrimo ir yra dau-! lydainas kaip svetimtaučiai
giaiu subrendę. Prie kiekvieno' pelnija beplaudami lietuvių
u,,/,;,,.- įsteigiau lUmrin
biznio reikia turėti "nublic
public drabužius,
lietuviu
certified aecountant” patar skalbyklą.- Biznį palaikome
navimus. Tokiu būdu galima duodamu žmonėms geriausi
išvengti daug nelaimių.
•muilų, kad drabužiai ilgiau
j
laikytų. Lajaus, kuris
ne
_
drabužius, mes visiškai
vartojame. Tokiu būdu gv
vuojame.

kurių
atsimušė
Frederick
VIII, yra šviežiai iškilusi.
Prieš tai nesenai yra buvęs
tose vietose žemės drebėjimas
jaustas ir Kopenhagoj.
P-nas Lukšis sako, kad ke-

duko su dovanomis. Kad vai
kams nebūtų ilgu laukti, tai
jie savo kelėdinio parengimo
turės generalę repeticijų ir
galutinai pasiruoš tinkamai
pasirodyti vyresniesiems.

nei, poniai Budrikienei ir po
"DRAUGAS”
niai Cibulskienei už sumany
2334 So. Oakley Avė.
mų pagelbėti man mano var
Chieago, III.
ge. Ir ačiū visiems, kurie da
lyvavo toj "bunco party”. DOVANOS ŠV. KALĖDOMS
Nėra gal kitos tokios gailes IR NAUJIEMS METAMS!!!
tingos draugijos, kaip Mote-

LUKŠIS CHICAGOJ.

v
'
Pla^iai žinomas lietuvių
fišninkąs C. G. Lukšis jau
Cllicag°j- šiemet jisai su ju-I
doniaisiais
domaisiais paveikslais iš Lie-

Išmokėsime Prieš
Sv. Kalėdas
v

tuvos «*k tiek ’usiyėlino at-

vykti. Mat kelionėj buvo su
trukdytas,

Kas siųs j Lietuvų per mus pinigus telegrama iki
Gruodžio 22 dienai tai to pinigai Jūsų giminėms Kalė
doms bus išmokėti arčiausiame pašte. Pasiskubinkite.

P-,nas Lukšis keliavo Amerikon per Seandinavian American Linijų naujuoju laivu
Frederick VIII. Išplaukė iš l
Kopenhagos ir 100 mailių pa-

— Kodėl reikia steigti ir
remti lietuvių industrijas?
— Neturėdami savo indus
(Marąuette Jeweiry &
trijos lietuviai lieka svetim
Radio)
taučių vergais. Tų faktai ge-'
rai* parodo dabartiniais laikai.
Vžlaikau visokių
auksinių ir sida
Užėjus sunkiems laikams, lie
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
tuviai vieni iš pirmųjų pra
dio, pianų
rolių,
šalinti iš darbų. Užėjus ge
rekordų ir t. t.
Taisau laikrodžius
riems laikams, lietuviai vieni
ir muzikos instru
mentus.
iš paskutiniųjų gauna darbus.
2650 West 63rd St. Chieago
Tai yra labai skaudus faktas,
Telefonas HEMI.0CK 8380
i Kiekviena tauta labai remia
savuosius. Kol lietuviai nesu
Wm. J. Kareiva
sipras ir nerems savųjų tol jie į
Savininkas
liks svetimtaučių vergais.
Del geriausios rųšies
•— Ar yra lietuviams už-'
Ir patarnavimo, šau
kit
tektinai
progų industrijos
GREEN VALLEY
PRODUCTS
srity?
Olselis šviežių kiauši

Paul P. Baltutis and Co.
3327 South Halsted Street

R. ANDRELIUNAS

Nauji Victor rekordai gaunami BUDRIKO krautuvėje,
kaina po 75c kiekvienas. Siunčiame j kitus miestus.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI
V-14029 Užgavenios
Linominis........................................................... J. žiūronas Ir grupė
•V-14028 Reginos polka,
Aukso žuvytė, polka .......................... Victor Lietuvių orkestrą
V-14026 Ant tėvelio dvaro
Sugryžimas ........................................ Sv. Marijos lietuvių choras
V-14016 Motulė mano
Pirmyn j kovų..................... ■............ Sv. Marijos Lietuvių choras
V-14001 Anykščių merginos .................................... F. Jotko orkestrą
Smagi kumutė, polka ..................... i_____ _ . Vitkof orkestrą
y-14038 Veselija polka ............................... Chicagos veselių orkestre
Pasikalbėjimas, polka Chicagos veselijų orkestrą ir J. Žuronas
V-14037 Linksmi draugai, polka....................................................... Armonika
Gero ūpo polka..................................................................... Armonika
V-14039 Laimė, polka................................................................ Stygų orkestrą
Džiaugsmingas......................... t...............................................
Orkestrą
V-14036 Šok mergytė, polka .................................................. Padaužų grupė
Mandruollų polka ................................................. Jonas Padauža
V-14035 Oi greičiau, greičiau
Tolima laimė vilioja ........................................ Jonas Butėnas
80638 Salio šulinėlis
i
Ant kalnelio po kalnelio .... A. Vlnckevičlus ir J. Nameko
80750 Rožės mazurka
Seredžių polka............................................. Machanojaus orkestrą
14020 Vestuvės, polka
Mylimasis polka........................................................... Kozel orkestrą
14022 Jau saulutė leidžiasi
Vaikščiojau po girelę
14027 Švento Jono vakarėlis ........................................ Petras Petraitis
Gaspadinę vaido bernas
78723 Davatkėlė po sodneli
Giesmė apie Sv. Mariją. Magdaleną ................. J. Vaičkus
78827 Dolpells 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
Mariutė, polka ........................................ A. Lubucklo orkestrą
80397 Paukščių daina
Kad Jojau per girelę ............ A. Venckevlčlus Ir V. Daukša
80525 Vai, Jonukas jaunasis
'
Karklyno žvirblelis ....................................................... V. Daukša

Ant Victor rekordų Jus gausite viso pasaulio muziką, kuo
met tik norite Ir karia tik norite.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulev&rd 4705

nių,

KONTR AK TORIAI:

ĮVAIRŪS

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus
Statau įvairiausius Darnus prieinama
kaina.

Telefonas Hemlock 6526

Namų Statymo

6127 S. Maplewood Avė.

Turime tinkamų įvairių Kalėdoms

naujas namas, dovanų valkatas ir dideliems. Tu

Budavojam

ANTON LUBERT

Raporteris.

MALIAVOJIMO

n.us

ir

Namų Expertas
..... 4*29 So. FalrfleM Avė.
Lsf. 8992

persitikrink,

Mo7j|rt 8<

Jaf

JOHN PAKEL & CO.

raitotų karų ui labai mažų kainų.

Gcneraliai Kontraktoriai

BRIGHTON MOTOR SALES

3962 Archer Avarne

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4989

Real Estate

2621 WEST 71 STREET

Telefonas Hemlock 0367
Res. Grovehill 1680

A. ALESAUSKAS

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničins 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

Telefdnos Canal 7299

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktortas
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa
CHICAGO
2924 So. LEAVITT ST.

M. YUSZKA

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlsusla
4426 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 8227

Namų Telef.
Republlo >689

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
KONT RAKTO RIUS
Mono darbas pilnai garantuotos
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

kad;___________________________________________

pas mus rosite geriausios rųšies au-

*
INC.
Bartninkai: Tateoraa, t.
Telefonas Lafayette MM

A. M. BUTCHAS

KONTRAKTORIUS

JŪSŲ NAMAS

Jei manai pirkti karą pirmiausiai ,4()t
pas

rime didelį pasirinkimą peilių, dišių
ir tt. Užlaikom Hardvvare, painto,
stiklų ir kitokių dalykų.

Maliavojame, Dekoruojame Ir
Popieruojame
Sapos Telef.
5537 So. Nordiea Avė.
Chieago Hemlock 2867

Mes galime jums namą pastatyti,
arba parduoti, nupirkti, Išmainyti,
[pataisyti, apmūryti, apdrausti- (Inįsurlntl) etc.
JUOZAS K. ENCERIS

"RŪTOS” ATSTOVYBĖ
3251 So. Union Avė.
Chieago, UI.
MOTOR EZFRESS

Kalėdų Dovanos

3845.00 r. O. B.

ateik

namus.

Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

MES

NAUJI GERIAUSI

.......

dekoruojame Ir

visokius

4556 So. Rockwell Street

Joe Bagdonas, Savininkas

GRAHAM PAIGE

moliavojlme,

Kontraktorlus

SALES

AUTOMOBILIAI

Mes

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

Telefonas Prospect 5669

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorlus

tšpoperluojame '

sviesto ir sūrių.

5625-27 S. WESTZRN AVĖ.

4»49

Republlo

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

dirbam cemento darbus - fun
4644 gO. PAULINA STREET
"Yra tiek ir tiek progų.
TeL Boulevard' 3 389
damentus saidvokus, taipgi
Čia paminėsiu tik keletu. Ne
muro darbus, iš medinių pa
turime savo dažymo ir valy
mo įstaigos (dyeing and elea- AUTOMOBILIAI darom mūrinius, apmurinam
j medinį namų po vienų plytų.
ning plaut), neturime savo
Atrodo mūrinis, po to jau neskerdyklos (stock yard), ne
reik pentyt. Turim namų ant
turime savo dirbtuvės na
mams statyti medžiagos ga Geriausios Rūšies Automobi pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS.
liai.
minti ir daug daugiau neturi
z
4138 Archer Aveuue
me industrijos srity. Bet ge
Ateik pažiūrėti musų nau
Tel. Lafayette 7674
riausia proga dabar yra įs
jausių DE SOTO ir PLY
Telef Republlo 6296
teigti dažymo ir valymo įstai
MOUTH Chrysler išdirbystės
gų. Aš stengiuos tai įvykinti.
D. GRICIUS
automobilių už labai prieina
GENERALIS
KONTRAKTORIUS
(Kviečiu kitus prie to darbo.
Statau namus kaip muro taip Ir
mų kainų.
Kurie įdomaujatės telefonuomedžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Kainos prielnamlaualos.
1 kitę Prospect 3939 afba užei
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. 2452 WEST 69th STREET
kite Į lietuvių skalbyklų, 6553
GAOE PARK MOTOR
Tel. Republlo 5649
So. Kedzie Avė.'

Todėl mums lietuviams rei
kėtų atbusti. Susipraskime ir
vienykimės. Steigkime ir rem
kime lietuvių industrijas. To
kiu būdu susilauksime geres
nės materialinės padėties. Da
bartinis lietuvių bedarbių nuo
šimtis yra didesnis už kitų
tautų, išskiriant tik negrus ir
meksikonus. Jeigu turėtumėm
išvystę savo industrijas, tai
mums dabar nereikėtą taip
labai vargti. Todėl atbuskime!

Phone

Naujiena, tik šių dienų iš
Lietuvos, atplaukia didžiausis
Iranspurtas "Butas” Fabriko
saldainių (cukerkų). Geriau
sias rųšies. Saldainių vardai:
Į Vytautas, Vilnius, Jaunoji,
• Gražutis, Piršlys, Eva, Pie
menėlė, Žąselė, Paukštelė, Užpečkio svečiai, Avietė, Akme
nėliai, Sausis, Vasaris, Kovas
ir daugybė įvairių kitokių
vardų.
Jei myli ir nori apdovanoti
kuomi nepaprastu savo sim
patijų, tai užsakyk svarų ar
daugiaus geriausiu saldainių
"Butas”.
Tik Būtos 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.
Bašyk:

Thomas Higgins
,
PLUMBERI8
Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai.
2919 80. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal 9419

Telef- Bepublic 5099
Mes pervežama daiktus ir j
kitus miestus.

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & GO.
809 West 35th Street
rrtrrri A CIO
TEL. BOUL, 0911 ARBA 4774
Visados antaiipysl daug Išlaidų

Perkam Mortgečiue Ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, lšmalnom ir lnšlurlnam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Plrktao
bei Pardavimo Notarlallškus raitus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
T ra pamatu musų Paaekmlngumo.
.ME8 GVARANTUOJAM 8AVO
ATLIKTA DARBA-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
RAKANDAI PARDAVIMUI
Išvažiuoju ir turiu tuoj parduot
savo gražinR rakandus: Wilton kau
rai, 9 tūbų elektros radio ir viskas
kas yra 4 kamb. su dideliais nuosto
liais. Viskas kaip nauja, Ateik tuoj:
3040 West 62nd Street
GrojlkJIal ir Grands storidžy. reik
tuoj parduot Victor 8torage 480911 W. Lake 8t. atdara vak. Ir ned.

Elektros skalbimo
mašina, 920,
geram stovy, 4826 N. Leavltt St. 1mas. Ravenswood 2299.

