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Sveiki^

. Kalėdų’
CHICAGOJE

BOLSEViKA! ISSISUKiNĖJA DEL
MAISTO TRUKUMO MIESTAMS

Negelbėjo švino vamzdis

Dienraščio “Draugo” Redakcija ir Administracija
Visiems Savo Skaitytojams, Bendradarbiams,
Prieteliams ir Rėmėjams Linki LINKSMŲ ŠVEN
TŲ KALĖDŲ!

S. Smith, 27 mehj bedarbis,'
įsigijo švino vamzdžio galą
I ir išėjo į vidumiestį plėšimo!
^tikslais. Westminster bute jis
prisitaikęs tuomi vamzdžiu,
! smogė į viršugalvį apdraudos •
agentui Burton ir paroikalaj vo pinigų. .
i Burton puolėsi į Smithą. PER ANKSTI SPROGĘS sta sudaryti vietinis eucharis
Šis mėgino pabėgti, bet sugau
tinio kongreso komitetas. Į
AKMUO
tas. Policijai jis sakė, jis ma- j
kongresą bus kviečiamos da-!
nęs, kad užgautas į galvą žmo Daujėnai, Biržų apskr. Ba- lyvauti visos katalikiškos orgus nenoromis turi atiduoti
lušnių kaime įvyko šiurpi ne--ganizacijos ir atskiri katallpimgus.
.
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Indijoj Pašautas Pundžiabo

Gubernatorius

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AŠTRIAI NUBAUSTU ITALIJOS
FAŠISTŲ PRIEŠU LIBERALU
ŽADA DAUGIAU MAISTO
GYVENTOJAMS

INDIJOJ PAŠAUTAS
GUBERNATORIUS

MASKVA, gr. 24. — Mie LONDONAS, gr. 23. — Pa
Deja, Burton taip nepadarė. airn^' Jaunas ūkininkaitis Jo-j
______________
stuose gyventojai alksta, gi bėgę piktadariai kėsinosi nu
____________
.nas Gaigalas sprogdino akme
; IR SU ESTIJA BUS SUDA
sovietų valdžia neranda prie žudyti Pundžiabo gubernato-,
Reikalauja mlllono dolerių Įnis trobos pamatui dėti. Besi-i
ROMA PREKYBOS
monių padidinti maisto kieky. rių Šir Goofrey Fitzhervey de
i Chicago
miesto majoras ruošiant jam vieną akmeni
SUTARTIS
bę.
' " ' į į Montmorency jam lankantis
j Thompson vyresniąjam teis- I sprogdinti> akmuo i§8prOgo be
Kad suraminti nerimstan Labore Universitete.
Ime Užvedė . bvlą
prieš “Chi-\
T n v
,• •
, --Netrukus
manoma r
pradėti
/
'laiko. J. G. buvo smarkiai su—~ ------------------ ■
čius gyventojus, valdžia pas Bet gubernatorius tik pa
jCago
ssociation
o
ommer
su
i
au
^g
koją,
nutrau1
derybas su Estija prekybos
kelbė, kad didžiausia betvar- šautas.
įce P1®21
. P14 ’ ;
kė ranką pirštus ir pralaužė I sutarčiai sudaryti.
“M. L.”
kė gyvuojanti maisto paskirs Be to, sužeista du policinin
, Randolph. Reikalaują vieną
.
.
.
T
»• .
...
, , .
,, . .
galvos kaulą. Jaunuolis buvo
tyme. Ten, esą, dirbą daug to ku ir viema, moteriškė gydy
Imilioną dolerių atlyginimo uz , .
„
i tuoj nuvežtas i Panevėžio likių, kurie darbuojasi griauti toja.
UŽĖMĖ KINIEČIŲ RAU
i šmeižtos.
.
, . .
. . , &
sj
■ •
.
Igoninę, bet ten aprūpintas Sv.
^oviaijį-^ v^stjrbės pamąjjig. i . jįįmet tad -trečiu kartu kesi. . DONŲJŲ TVIRTUMĄ
»,4
*
Sakramentu
ir
mifė
lapkričio
Valdžia tad parėdė to visa ntasi prieš šį britų valdinin
Dangus mums jau artitfas,
Panaikins perpetinius diržus ir , r
n •- , »
. -15 d. Jonas Gaigalas buvo paŽemėj žmonės linksminas,
\
pertvarkymą. Šiuo parėdymu ką.
LONDONAS, gr. 23. .ži
Chicago policijos komisiome
_ ....
,
..
,
v
,
,
•
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VaJsanninkas.
Jo
;
idėjos
drauBrangią dieną švęsdami
ypač liečiamos mėsos ir dar
niomis iš Kinijos, valdžios ka
nus Alcock praneša, kad arti-r . ,...
, • .
Užgimimo
Viešpaties,
,
..
..
..
.
gai
atliko
paskutini
patarnažovių kooperuotės. Be to, at MIRĖ RUMUNIJOS VALS
riuomenė užėmė komunistų
miausiuoju laiku jis panaiki- .
.'
, . , .
Linksminkimės ir džiaugkbnts .
'
vimą,
organizuotai,
lalvvavę
kakli kova, bus vedama priva
gaujų tvirtumą Tungku, KiaTYBININKAS
nsiąs policmonų nešiojamus
Dievui garbę duodami giedokime.
laidotuvėse ir uždėję gyvų gė ngsi provincijoj po kruvino
tiniams maisto pirkliams.
rl perpetinius (Sam Browne) di
lių vainikus ant jo kapo.
VIENNA, gr. 24. — Mirė
mūšio. Virš 2,000 komunistų
ržus.
MONTREALIAUS
ARKI

VENEZUELEJ
SUKILIMAI
AŠTRIAI NUBAUSTI FA Vintilla Bratianu, 62 m., ru“
M.
L.
’
(nukauta
ir keli šimtai paimta
Kitados miesto taryboje bu
VYSKUPIJOJ
YRA
775,733
ŠISTŲ PRIEŠAI
i, munų liberalų vadas, buvusis
nelaisvėn. Paliuosuota apie
COLON, Panama, gr. 23. — vo nupeiktos tos policijos KIEK GAUNA VOKIETINI 500 pagrobtųjų.
KATALIKAI
i karaliaus Karolio nenumaldau
Venezueles respublikoj prasi “plėškės.”
ROMA, gr. 24. — Nepa jamas priešas.
MO TIKSLAMS
MONTREAL,
Ont.,
Kana

dėjo
revoliuciniai
sukilimai.
prastas teismas (tribunolas)
Nesenai jis buvo valdžios 1
PERŠALTAS VANDUO
52 metu artt geležinkelio,
Vokietijoj yra įsikūrusios
du fašistų valdžios priešu li priešaky ir visomis priemonė-, da. . — Oficialėmis žiniomis Vadovauja gen. Jnan Pablo
P. H. Ryan ant Pennsylvatani tikros draugijos, kurių ti
beralu Renzi Rendi ir Mario ,mis kovojo Karolio gryžimą.' (statistikomis) Montrealiaus Penalasa.
Bedarbis Theodore Ricinų
nia geležinkelio ištarnavo 52
.arkivyskupiją
šiandie
sudaro
kslas
yra
šelpti
užsieniuose
Vinciguerra nubaudė kalėjimu
rds, 37 m., 5759 So. Ashland
Apie 1,000 jo vyrų įsibrio- metu. Iš tarnybos pasitraukia.
gyvenančius vokiečius ir pa iave., įšoko upėn ties Ashland;
po 15 metų kiekvieną. Jiedu ŠIMTUS VAIKŲ IŠGELBĖ 114 parapijų ir 3 misijas mie vė į miestelį Lobatera. Tūks
Gaus pensiją. Ilgus metus jis
ste ir priemiesčiuose ir 100
viešai raštais kritikavo fašis
JO VIENUOLĖS
tančius galvijų, avių ir arklių buvo keleivinio traukinio inži- laikyti vokiškumą. Didžiausią avė.
parapijų ir G misijas provin
agitaciją už vokiškumą Lietu
tų valdžią ir prieš juodu pa
nusivarė į kalnus.
menam.
cijoj,
t.
y.
sodžiuose.
Arkivysvoje veda liuteronų pastoriai. . Pasirodė perdaug šaltas va
naudotas fašistų valstybės ap QUEBEC, Kanada, gr. 24.
1 kopijoj darbnojasi 1,216 knnisaugos įstatymo trečiasis strai - .Santa žinia, kad
< Del to Lietuvos pastoriai iš nduo. Tad jis šiaip-taip išsi-į
TRYS NUSKENDO
Nukentėjo mėsos krautuvė
psnis, kas liečia maištininkus. sunaikino našlaičių prieglau-i^'
Vokietijos šiemet gavo 240,900 laikė ant vandens paviršiaus,
!•
Trys plėšikai apiplėšė mė
Abu yra žinomu rašytoju.
“M. L.” kol atvyko policija ir jį ištrau
dos dalį St. Damien de Belle-'i Arkivyskupijoj yra* 775,733
LIMA, Peru, gr. 24. — Ta- sos krautuvę, 3147 So. Mor litų.
kė.
chiasse. Seserys vienuolės kelis katalikai. Tautybėmis jie šiaip rma upės vanduo nuplovė til gan gat. Pagrobė 172 doleriu.
UŽDRAUDĖ MEDVILNES šimtus vaikų tvarkingai išve- paskirstomi;
NUBAUDĖ TEISMO
tą. Žuvo 3 žmonės.
NUBAUSTAS 14 METŲ
ANTSTOLI
ĮVEŽIMĄ
dė iš degančio trobesio.
Francūzų—kanadiečių 696,Nesurinkta nei 3 milkmai
1
ŽMOGŽUDIS
PERSIJOJ SIAUČIA
661.
'
I •
Gubernatoriaus Emmerson
Kauno apygardos teismas
ATENAT, gr. 24. — Grai 5 NUSKENDO MEKSIKOJ
komisija skelbia, kad penkių
ŽIOGAI
Angliškai
kalbančių
kanadie

ST. CLAIRSVILLE, Ck>
kijos valdžia paskelbė, kad
išnagrinėjęs bv. Kėdainių tei
milionų dolerių fondui gelbėti
čių
(anglų,
airių
ir
škotų)
gr.
24. — John Woods, 14 mę?
smo antstolio Petro Kučinsko
pradėjus rugsėjo 1, 1931 m.,
TAMPICO, gr. 24. — MekTEHERANAS, gr. 24. — bedarbius surinkta 2,781,244
bylą, už Įvairius nusikaltimus tų plėšikas žmogžudis, teismo
bus uždraustas žaliosios med- įsikos pakraščiais siautė baisi 49,016.
Pietinius ir vakarinius Persi dol.
jį nubaudė 4 met. sunk. darbų nubaustas kalėjimu ligi gyvMĮ
vilnės ir jos sėklų įvežimas.! an(jra Nuskendo penki žmo- Italų 13,71.,
jos
plotus
apnyko
žiogai.
Ukrainiečių 4,000.
Tas išspręsta medvilnės me nės.
kalėjimo. Be to, teismas iš Ku galvos.
NAUDINGI PATARIMAI
Lenkų 3,500.
delių nuo ligų apsaugai. Grai
činsko nukentėjusiems pilie
ST. LOUISE ŽEMĖS
Lietuvių
2,200.
APIPLĖŠĖ BANKĄ
Kalėdų šventėje žmonės pa čiams ir valstybės iždui pri
kija šių medelių turi Makedo PRAMATOMOS KOMU
Ungarų 2,000.
DREBĖJIMAS
tariami nežibinti žvakučių na teisė apie 30,900 litų civilinio
nijoj ir Trakijoj.
NISTŲ RIAUŠES
Slovakų 2,000.
HIGHLAND, Ind., gr. 23.
mų languose; nežibinti žvaku ieškinio.
“M. L. M
ST. LOŪIS, Mo., gr. 23. — čių arti lengvai užsidegamų
Indionų 2,000.
— Du plėšiku užpuolė vietos
GRAIKŲ KABINETE
BERLYNAS, gr. 24. — Čia
Šiandie
ryte
pietinę
miesto
Vokiečių 900.
banką ir pagrobė 5,(XX) dole
daiktų; nevartoti elektrai pa EUCHARISTINIS KON
ATMAINOS
ir kitur policija sustiprinta
dalį
palietė
žemės
drebėjimas.
i Sirijiečių 500.
rių.
žeistų vielų; abelnai imant,
GRESAS
ir prirengta malšinti komuni
Apie
vieną
minutą
žemė
buvo
■ ■- "
kuoatsargiausia apsieiti su uATĖNAI, gr. 24. Graikijos stų riaušes, kas šiandie pra- Kiniečių ^285.
purtoma.
gnimi. Tada bus išvengta gai Kauno Arkivyskupijos eu
ministeris pirmininkas Veni- matoma. Komunistai nori dru
PINIGŲ KURSAS
20,000
DOLERIŲ
KATA

srų ir kitų nelaimių, kas daž charistinis kongresas manoma
zelos kelis savo ministerius msti krikščionims minėti Ka
BETLIEJUJE
ELEKTROS
LIKŲ
ĮSTAIGOMS
nai pasitaiko šventėmis. Pa organizuoti 1931 metų vasarą
pakeitė kitais žmonėmis. • lėdas.
Lietuvos 100 litų
$10.19
ŠVIESOS
galiau, saugotis nuodais at- per Sekmines Šiauliuose. Ka Britanijos 1 sterl. sv. 4J G
ST. LOUIS, Mo., — Miręs
miežtų svaigalų.
talikų Veikimo Centras Kau Ęrancijos 100 frankų 9.!
SERGA BERENGUER
NEDARBAS VOKIETIJOJ
įDr. John O’JFallon Delany y-,
JERUZALĖ, gr. 23. — Bet
no Rajono Valdyba rūpinasi
Italijos 100 lirų
13
MADRIDAS, gr. 24. — SeBERLYNAS, gr. 24. — Vo ra palikęs 20,000 dolerių vie liejaus miestely įvestos elek CHICAGO IR APYLIN
Vyriausiojo eucharistinio Ko
Belgijos 100 belgų
12
’rga Ispanijos ministeris pir kietijoj bedarbių skaičius pa tos šešioms katalikų įstaigo
tros šviesos ir praeitų naktį KĖS. — Išdalins debesiuota; ngreso Komiteto sudarymu.
Šveicarijos 100 frankų lfti
mininkas gen. Berenguer.
kilo ligi 3,977,000.
ms.
pirma Karta jos panaudotos. ' truputį šilčiau.
..........
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Šiauliuose kan. Sarapni pave-

Vokietijos 100 markių 234

Trečiadienis, Gruod. 24, 1930
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“DRAUGAS”
Heina kasdien, Ifiskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 36 00, Pu
tai Metų — (3.60, Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam
l'iliiMslui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei MeJhj — 14.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųjei neprašoma tai padaryti ir neprislunfilama tam

Mu,

•tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo ll;00 Iki 12:00 vai.
teadlen.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai seicančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“D R A U-G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday.

•
8UBSCRIPTIONS: One Tear
$6.00. SI* Months
►— 13.60, Three Months — $2.00, One Montb — 76c.

. Burope — One Tear — 37.00, Si* Months — |4.0u
Copy — ,03c.
Advertlsing ln “DRAUGAS" brings best results,
▲dvertising rates on application.

‘DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av., Chicago

KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS.

kiek heteisybės ir nelygybės matome pasau
ly! Turtingieji luomai kiek tik galėdami iš
naudoja neturtinguosius, bejėgius. Ne tik bro
liško jausmo jų tarpe nėra, bet juk tai ar
šiausi vieni kitų priešai. Kas yra kaltas, ka
da žmones paliečia nedarbas, badas ir kito
kios nelaimės, jei ne stoka artimo meilės, jei
ne menkas Kristaus mokslo pažinimas, kur
liepiama viens kitų mylėti.

Aplink Afriką.
—

K.

)

LINKSMAI PRALEISTI KALĖDAS

■ Prof.
Pakštai-...............................
LAIŠKAS SEPTYNIOLIK

Mes Linkime Visiems Mūsų Draugams
ir Kostumeriams

TAS.

kuletas profesorių, visuomenės
lizacijų.
veikėjų ir pora spaudos atsto
Spalių 16 ir 17 d. Pretori- vų. Prie bflvusių Universitejos universitetas surengė po- to Klube konsulų, dar prisiVagystė ir žmogžudystė — baisiausias rų paskaitų: pirmųjų skai- dėjo Skandinavijos, Suomijos
nusidėjimas, o vienok, čia pat, šioje šalyje čiau apie geografinę aplinku ir kelių kitų valstybių konsu
nėra tos dienos, kurioj žmogžudžio ranka ne- mų ir civilizacijų, o antrų— lai. Įžangą padarė burmistras
pakirstų žmgui gyvybę. O vagystės — jos pa apie civilizacijos laipsnius ir Rev. Lewts, nuoširdžiai prisi
prastu daiktu pavirsta.
i jos krypti. Abi temos buvo pažinęs kad mažai žinąs apie
Kristus troško, kad žmonės labiau rūpin iliustruojamos Baltijos kraš Baltijos kraštus, o norįs dau
tus sielos, negu kūno reikalais. “Kų padės, tų pavyzdžiais ir sukėlė gv- giau žiųoti, tiktai darbų su-į
jei ir visų pasaulį pelnytum, jei savo sielų vas ir draugiškas diskusijas, [kury neturįs tinkamos propražudytum?” Dėlto Jis mokė: “Pirmiausia kuriose dalyvavo profesoriai gos.
Šios prakalbos truko daugiau
siek Dievo Karalystės ir Jo teisybės”. O,
kaip mažaii žmonės rūpinasi savo sielų reika Quin ir keletas kitų. Apie pusantros valandos. Prisėjo
lais. Tie, kurie naujoviškai gyvena, beveik Baltijos kraštus daugiausia ži Įkalbėti apie visas keturias
visai atmeta sielos nemirtingumų ir toli yra nių turėjo prof. Lestrade, Baltijos respublikas daugiau
nuo siekimo Dievo karalystės. Jie šiam, že Bantų etnologijos profesorius, sia antropogeogfafinl n atžvil
miškam gyvenimui tik gyvena. Kristaus gi mokus apie tuzinų kalbų, o pa giu. Temos praplėtimas, kaip
yra aiškiai pasakyta: “Kas nori būti mano staruoju laiku susidomėjęs ir vėliau pajutau, gausiai
mokiniu, teišsižada savęs ir teseka mane”. lietuvių kalba bei dainomis. mokėjo simpatijomis Suomijos
Iš štai — po 1930 metų nėra pasaulyje Jis man pasirodė nepaprAstas ir Skandinavijos konsulų ir jų
tarptautinės taikos, nėra ramybės žmonėse, žmogus, iš karto sugebąs iš draugų palankumu, ir bendrai
šeimynose, nėra artimo meilės,
savęs išsiža- tarti visiškai taisyklingai nie publikai darė geresnio įspū
♦
kad anksčiau negirdėtus lie džio. Vis dėlto, žinoma, žymiai
dėjimo, nėra susirūpinimo sielos reikalais.
tuviškus žodžius. Jis pats yra plačiau teko paliesti Lietuvos
Delko taip. yra?
iš prancūzų kilęs olandas, Af- reikalus ir klausimus. Užbai
Kristus skelbė ramybę ne visiems, o tik rikon atvykęs dar kūdikystės giamąjį žudį pasakė Latvijos
geros valios žmonėms. O toji gera valia atsi metais ir vaiku būdamas iš įtakingas konsulas p. Vale.
randa žmoguje tik tada, kada jis be jokių iš mokęs keletu negriškų kalbų,
StellenboBch — P. Afrikos
imčių, pilniausia persiima Kristaus nfokslu ir 1 kurias jis ištaria su pažymė
Osfordas.
jį paseka. Ir dėl to, kol valdovai bijos Kris tinu tikrumu. Negrai kalba'
.j
17-to amžiaus pabaigoje Tie
taus, kol jie persekios Jo pasekėjus, kol jie.
su juom kaip su savu žmokėsinsis sunaikinti mokslų To, kurio Erodas , OUm. Prof. Plunimer ir Les- tų Afrikos kolonijas Valdė
ieškojo ir liepė Jį nužudyti, tol pasaulyje tai trade plačiau užgirdę apie pasižymėjęs gubernatorius W.
kos nebus. Darbdaviai išnaudos darbo žmo Lietuvą, jos gamtų, dainas, A. van der Stel. Jo vardu ta
nes, bus žmogžudysčių ir plėšimų, kol nebus menų, kalbų gerukąi susido po pramintas Drakenšbergo
įgyvendinta pasaulyje ir tai be jokių kompro mėjo mūsų kuklia šalim ir pakalnėse esąs miškas ir {kur- *£
misų tokia lygybe, kurių paskelbė Kristus, tariasi gauti metus atostogų tas čia miestelis. 1880 m *1*1:2 X
dėl didelės "žmonių meilės ant kryžiaus nu-. jr atvykti pasižiūrėti naujai įsisteigė protestantų kolegija,!^
Kol žmonės savo pilvų lail&Fdft’t&i- y ‘atkustos?-. Europos tautų vėliau-virtaisi uaivearsitctu.h 2
“■ SteHenboseha itlnivmrsitete*
čiais, jie nesirūpins savo sielos reikalais ta motinos — Lietuvos.
prakalbos buvo man paskir
prasme, kuęių nurodė Išganytojas. O kol to
Universiteto salėje.
tos spalių m. 30 d. Šis mažas
/
nesulauksime, nebus ant žemės pilnos gero
Bet platesnės Jfakalbos a- miestelis nuo Kapštato tik a- iZJ
vės ir ramybės.
!pie Baltiją turėjb •’ĮVykti Uni- pie 60 kini. geru keliu. Tad
Žod/iu, pasaulyje daug keršto, daug blo-j versKeto Hįddingb Hali. Šiuo kartu su mūsų konsulu p. Rač-> ZJ
go, daug nelaimių, daug ašarų. Ir taip leng-Įatveju prakan>ų patronažę kausku nuvykom ten automo- b3
Paskaitos

Plunimer,

apie

G.

Baltijos

civi

Lestrade,

MILDA

TEATRAS

3140 South Halsted Street
Victory 4424

J.

apsi

1930 metų praėjo nuo Kristaus, mūsų Išganytojaus, užgimimo.

Pirmomis Kalėdomis — “Jis atėjo pas
save, bet savieji jo nepriėmė.” Jo nusigando
Erodas ir visa Jeruzalė. Gimusi pasaulio Iš
ganytojų norėjo nužudyti, nes bijojo, kad gi
męs naujas karalius neatimtų iš jo sosto. Ir
tada, kada Kristus pradėjo skelbti’savo šven
tų mokslų, kada pradėjo daryti stebuklus. Ji
persekiojo, Jis vietos neturėjo. O vėliau mi
nia šaukė prie kryžiaus Jį prikalti, nes neno
rėjo turėti karaliaus, o tik Cezarį. Nors: “Ja
me buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių
šviesa”, tačiaus tos šviesos pasaulin nešėjas
buvo kankinamas ir galų gale prie kryžiaus
prikaltas.

r-

si

Nors šiandien šimtai milijonų žmonių yXa, kurie pasekė Kristaus mokslų, nors Paties
Kristaus, Dievo Sūnaus yrgejgtęįįtp KąU-.
likų Bažnyčia, tačiau kiek daug šeimų, kiek
daūg tautų yra, kur neįleidžiama Kristaus
lnokslo šviesa. Kiek šiandien dar yra pasau
Erodų, valdovų, kurie, jei Dievo Sūnus
▼tl ateitų ant žemės, Jį stengtus nužudyti.
Kiek Šiandien yra valstybių, kurių valdovai
jt Erodas, ieškodami gimusio naujo karaTaip aiskus,
švietimo
ministeris bilium ir praleidom visų die. ,
B, persekioja ir žudo visus tuos, kurie se- va, rodos, tai ,.butų pasalinti.
a Kristų. Ar neturime pavyzdžių Rusijoje, taip tikros,ir geras kelias tam yra nustaty prof Botba, Universiteto rėk ’lią. Rektorius buvo išvykęs
tas. Reikia tik, kad žmonės, kurie nusisuko i torins sir j Varriitliers Be- tolimesnėn 1kelionėn, tad mus
eksikoje ir kitur.
nuo Kristaus pirmomis Kalėdomis, dabar prie
priėmė ir vaišino Universiteto
Kristaus mokslas skelbė ir skelbia taikų Jo atsisuktų. Ir tai nedalinai, o visa širdimi, Į (Orius arba gubernatorius, d dekanai, registratorius ir ke-1 į*
ramybę ant žemės. Bet matome, kad ir visa siela, visu atsidavimu, be jokių kompro- pirmininkavo burmistras. Spe Ii profesoriai. Bet daugiausia
en nėra ramybės. Tautos ir valstybės misų, pilnai priimant Jo mokslų, einant į Jo jcialiniais pakvietimais lapkr. laiko su mumjs praleido geo
<
.
I3 d .j salę susirinko 260 ge- grafijos profesorius Šert n
Oja tarp savęs. Jos viena kitų nori pa- Bažnyčių.
rgti, persekioti ir kankinti. Del valdovų
Pilno Kalėdų džiaugsmo neturėsime; rai parinktų svečių, kurių tar- parodęs Universiteto įdomy
:čios garbės liejamas žmonių kraujas srio- taikos nebus pasaulyje, gerovės nesulauksi- pe buvo ėjęs ministerio pir bės ir išvežęs mus.. į Groot
mis. O kų jau bekalbėti apie nesutikimus mi , blogumai nepranyks, kol visa širdimi mininko pareigas p. Malan, Consfantia vynuogių ūkį, kur
•imynose, persiskyrimus ir kitokius griež- žmonija neatsiduos Kristui, kuris pasakė: apie tuzinas įvairių valdiškų kadaise gyveno minėtas gu
lausius prieštaravimus Kristaus mokslui.
“Sekite mane. Aš esu Kelias, Tiesa ir Gy departamentų direktorių, starn bernatorius .Simon van der
lyje

attįOi

Kristus įsakė mylėti savo artimų, bet

venimas”.

i

Provincijos

£

Telefonas Ganai 6138 asu:

i r

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Savo Kostumeriams, Draugams

administrn-

J. L.

t

TBLSER
X

F.URNITURE & RAMO
21Č5-11 West 22hd Street

bių privatinių įstaigų vedėjų, Stel.
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ŠY. MlŠiy AUKA,

Išganytojo

Kai

numirėlio

&

Ir Rėmėjams,

šv. Mišios teikia mums malonių padedan pagnllx>s. Niekados neužsidarytų jo na nimu.” O kaip Jis laimina mūsų Išganyčių gauti mirštamųjų nuodėmių atleidimų. mo durys. Toks gailestingas turtuolis yra tojų, Jam besiaukojanti! Jis taip pat ne
Atleidžia mums mažesnis nuodėmes ir Jėzus Kristus. Jis duoda visiems ir kiek-' paprastomis malonėmis laimina ir tuos,
vienam tiek malonių, kiek reikia užmo- • kurie dalyvauja mūsų Išganytojo aukoje.
padeda sieloms skaistykloje.
PIRMOJI DALIS.
Jeruzalėje buvo tvenkinys, kurio van keti mūsų skoloms.
*« J’fc Kai mes meldžiame^ bainie arba bažnyčio
Mažo Kun. Juozas Jusevifiius.*—
Todėl, dažnai eikime į bažnyčių šv. je be iv. Mišių, tai vieni meldžiamės. Esa
duo turėjo galios ligoms gydyti. Kuris
(Tųsa),
pirmas suskubdavo įeiti, kai angelas iš Mišių klausyti ir prašykime Dievo: “Tu me išklausyti tiek, kiek vertos yra mūsų
Kų Bažnyčia viešai skelbė, į tai ti tlangaus nusileidęs sujudindavo jame rėk kantrybę ir visa tau atiduosiu”. Sa maldos. Bet kai meldžiamės šv. Mišių
kintieji nuo senų senovės tikėjo. Jų tikė vandenį, tas išgydavo. Šv. Mišios taip pat kykime: “Atiduosiu daugiau, negu esu meto, tai pats Dievo Sūnus kartu su mu
jimas buvo stebuklais patvirtintas. Ctai turi galios gydyti mūsų sielos ligas. Šv. kaltas, nes aukosiu Tau paties Sūnaus mis meldžiasi. Nesuskaitomas angelų skai
sako šv. Grigalius apie vienų vienuo- Mišių ne angelas ateina ant mūsų altorių, Kūnų ir Kraują. Vienysiu savo maldas' čius krinta ant veido pakylėjimo metu
vardu Justų. Šis vienuolis po mirties bet pats Dievas ir gydo žmonių sielas.
su Jo maldomis ir prašysiu to, kas rei-. ir garbina Aukščiausiąjį. Tūkstančiai
įnešė šv. Grigaliui, kad jam reikia
IX. Šv. Mišios — Išmeldimo auka.
kalinga mano išganymui”.
žmonių kartu su mumis meldžiasi.
ikiai kentėti. Šventasis tuojaus įsakė
Mūsų Išganytojas gyvendamas čia
Jau šv. Kiprijonas sako; “Mūsų mal
O kaip galingos yra Sv. Mišios! Tai
mani kunigui laikyti šv. Mišias per ant žemės, dažnai melsdavosi už žmones. doms pritaria Kristaus mąkla.” O šv.
yra raktai, kuriais atidarome dangaus iž
iešimts dienų už jo sielų. Po paskuti- Dienų Jis mokydavo juos, o naktį pra J^aurynas sako, kad joks liežuvis nesu
dienos vėl numirėlis jam pasirodė ir leisdavo maldoje. Jis panašiai meldžiasi skaitys tų malonių, kurias gauname per dus ir iš kutių sėmlame reikalingų malo
nių, pelnytų musų
irę: “Iki šiol man buvo labai sunku, da- ir Šv. Mišių aukoje. Kur tik šv. Mišios Šv. Mišias.” Net pats Išganytojas sako:
mirtimi. Geresnių raktų už šv. Mišių
ir gera. Šiandien Dievas mane priima į laikomos, ten ir Išganytojus maldauja sa “Ko tik prašysite Tėvų mano vardu, Ji*
ivo garbę”. Iki šiai dienai Romos mies- vo dangiškų Tėvų ir prašo pažvelgti į jums duos”. Šv. Mišiose mes kaip tik ir aukų nėra, nes tik šioje aukoje' pats Dievo Sūnus paduoda mūsų prašymus į Die
Šv. Andrejaus bažnyčioje yra altorius, musų ašaras. Jo malda šv. Mišiose yra prašomi per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
kurio buvo laikomos .šv. Mišios už labai galinga. Ji gali ne tik mus išganyti, Ne tik mes per Jį prašome. Jis pats už vo rankas,
Šv. Fosfyras, .Saaos vyskupas, eida
do sielų. Nuo to laiko ir atsiranda bet taip pat viso pasaulio sko|as atlyginti. mus meldžiasi ir prašo.
mas pas ciesorių Adrijonų, sutiko Jo Sū
»tys laikyti šv. Mišias per trisdcJei tik skolininkai surastų gailestlnnų
Teodosijų. šventasis įdavė valkui pras
gų turtuolį,'kuris mokėtų jų skolas, iš vi- okų, Visagalis Dievas žadėjo palaiminti
ite
Iš to, kas buvo rašoma, matome, kad »o pasaulio važiuotų pas Jį ir prašytų jį: “Aš palaiminsiu tave mano palaimi švmų, o šis nuneš? savo Tėvui. Ciesorius
už
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sumaningumu ir

tuojaus išklausė jo prašymo. Lygiai šv.
Mišiose mes siunčiame savo prašymus per
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Mūsų pra
šymai taip pat yra išklausomi, jei nesi
priešina Dievo valiai ir nekliudo mūsų
sielos išganymui.
Mes dažnai matome, jog dievotas žmo
gus labai karštai meldžiasi, o vis dėl to jo
malda ne visados esti išklausyta. Kur
priežastis? Dažnai priežastis yra ta, kad
šis žmogus prašo tokių dalykų, kurie neleikalingi jo išganymui. Arba netinkamai
prašo. Reikia prašyti pasitikint Dievu ir
sutinkant su Jo šventa valia.
O kas suskaitys visas malones, ku
rias Dievas teikia pfer. š\. ■ Mišias? Daug
yra šventų. Jie visi įgijo šventumo, klau
sydanii šv. Mišių. Apaštalai įsigijo sau
drąsos Dievo žodžiui skelbti. Kankiniai
rado sau kantrumo šv. Mišiose ir nesibi
jojo net pralieti kraujo už Jėzaus Kris
taus mokslų’. Išpažinėjai gavo sau ištver
mės. laikytis gerame iki galui.
f

sielų:

(Bus daugiau)

r

1
D R A U G

Trečiadienis, Gruod. 24, 1930

saldaus miego, Kūčių vakare,
eidavo su motina klausytų
Mišių. Ir kaip tai jis mėgdavo
pyko, draskėsi, ir nuo to lai- <Įarytį»
ko pradėjo jos neapkęsti. Vie- į
Kaįp p<>r sapnų pradėjo pro
nų dienų Antanas, nebepakęs- jQ aj(.R
vaizdai, vaizdai
damas motinos išmetinėjimų, jQ kūdikystės. Kaip jis tada
ipvkęs, pagriebė jos sunkiai })UVo linksmas, kaip laiminnždirbtų paskutinį dolerį, ap gas! Užsimąstęs apie savo lai
leido gimtinę.
mingą, rainių praeitį, lyg be
Vėlai vakare, besiankioda sąmonės, jis sekė žmonių nu-

BETLĖJAUS KŪDIKĖLIS NUGALĖJO,

vo ilga ir širdinga, ir pasi- Ivano, ką mes galime saviems
meldęs ypatingai už savo ge pasiųsti Lietuvon.
rą motinėlę, Antanas išėjo
Amerikos laikraščiai Lietu
laukan Ir tiesiog nuėjo į savo voje yra labai branginami ir
lindynę.
visų su dideliu pamėgimu skai
Sugrįžęs savo kambarin, tomi. Taigi, padarykime savo
kurį jis vakar buvo • upleidęs giminėms tą malonumą, užsa
su nuodėmėmis
apsunkinta kykime jiems Amerikonišką
sąžine, gi šiandien sugrįžo vėl'laikraštį, te jie skaito ir arDievo malonėje, jis atsisėdo irįčįau susipažįsta su Amerikos

Antanas Kerčius sėdėjo sa
vo puošniame kambaryje už
simąstęs. Gerai jis atsiminė,
kaip dešimtis metų atgal gy
veno linksmai su savo moti
nėle ir buvo geras pavyzdin
gas. katalikas. Mintyje stovė
jo paskutinieji dešimtis metų,
apsimąstė...
lietuvių gyvenimu
kurių bėgyje gyveno tūkstan iras gatvėmis,
tykodamas,^
j — Jau ilgas laikas, — sau:
Fed. Sekretorijatas,
čius mylių nuo motinėlės ir kad ką apvogus, jis patėinįĮėjęs }; katedrą, baimingai kalbėjo, — kai esu matęs nio- Į
180 Hale Avenue,
nuo Dievo...
j», kad labai daug žmonių, apsižvalgęs, patėmijo kampe ti-nėlę. Kažin ar ji sveika ir
Brooklvn, N. Y. .
Seniaus jis buvo vienas is,skubinasi katedrom Pažvelgęs Jyje parengtų Kalėdų prakar- linksma šioje džiaugsmingoje
geriausių

jaunikaičių

parapijoje,

bet

pradėjęs

visoje'savo

drovi

jau

laikrodelin,
arti

pamatė,

dvyliktos

kad

valandos.

gauti su ištvirkėliais ir pats Atsiminė kad rytoj Kalėdos,
ištvirko. Kada motinėlė, norė- ir žmonės skubinosi klausytų
dama jam gero, patarė don- Piemenėlių Mišių. Ir prisimigiau su jais ned auganti, jis j nė kaip ir jis, pabudintas iŠ
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų Kostumeriams

Ir Draugams

MAROZAS RESTAURANTAS
2343 South Leavitt Street

tėlę. Širdis jam, pradėjo siuar- dienoje? Ar ji priimtų atgal
LIETUVIŲ VALANDA.
kiau plakti, galva svaigti at- mane, sūnų prasikaltėlį? Gal
minimais...
įjau ir mirus? — ši paskutinė' štai jau greit ateis ir 1931,
— Nei pats nepajuto kaip mintis jį šiurpuliais pakratė. ‘niętai, o Budrike pradėti liejis prisiartino ir atsiklaupė — Važiuosiu, ir tai šiandien,' tuvių radio prgoramai 1929
prie- prakartėlės. Pirmų karta — tęsė toliau. — Kaip jos esu metais vis dar tebeeina. Kiek
nuo gimtinės apleidimo jo a- išsiilgęs! Koks aš buvau be- Įvairių dainininku, kiek įvai
kys sužibo karčiomis gailės- protis, savo geriausiąjį pa- rių dainų šiose programose
čio ašaromis. Dabar jis save šaulyje prietelį pamesdamas! pasirodė ? Per tą laiką ne vien
pamatė motinos- patarimus Kaip aš jai nedėkinga*’
•! lietuviai gėrėjosi savo gražioniekinant,
gimtinę
aplei-l Pažvelgimas Kūdikėlio pra- 'inis ir skambiomis dainelėmis,
džiant, vis labiau ir labiau kart'Men, padarė Antaną ,nau- bet ir amerikonai įgijo geresslenkant nuo Dievo, nuo do jn žmogumi.
-nj supratimą apie lietuvių tau
ros...
Valandai praslinkus, Anto-1*’ kultur«’ dalę- Pereitam
Nejučiomis prabėgo dvi vaj
, . 'sekmadienv, gruodžio 21 die
nas užėjo katedron dar kartą .
•’
landi. Piemenėlių Mišios už . ,,,
• y .
'ną Jos. F. Budriko korpora’ padėkoti Kūdikėliui už visas, “
sibaigė. Kunigas pradėjo lai ,
.
y
cija, teisybė tariant, buvo susuteiktas malones, ir su syp- Į J
J
’
kyti antras Mišias, o Antanas
,
... įrengus vieną iš šauniausių
sena ant veido nueio stoties l

Lietuvių radię valanda bū
šti pasiųsti Budrikui laiške
liūs balsuojant už tuos kon- na kas sekmadienį iš stoties
testantus,
kurie geriausiai WCFL nuo 1 iki 2 vai. ]>o
jiems patinka-.
pietų.
Žaibas.

President KRANK J. PALT
lnt V. Pres. A. J. AVLODARSKT
2nd V. Pres. S. M. KACZMAREK
Seeretary JOHN B- BRENZA
Trcasurer V. W. RUTKAUSKAS

Pioneer Pire hsoraitt Company
Of America
Seniausiu Amerikos Lietuvių Apdraudos Kompanija

29 S. LA SALLE ST. Chicago, III.
Tel. Central 6390—91

Ši Kompanija Turi Neaprybuotns Parankuinus
Užrašinėti Visokią Apdrabdą f— Insurance
Oficieriai ir Direktoriai Šios Kompanijos Linki Visiems
Savo Klientams jr Draugams

vis dar klūpojo prieš prakar- link, nuolat kartodamas. •‘Kū-:Progra"")’ koki,f labai re,ai
tėlę. Visą tą laiką jis nieko j., ... m
dikeli, Tu mane nugalėjai! itenka išgirsti,
°
’ nes visi konnejautė, nieko nematė nei gir
Bronius A. MatijošaitU, tes‘““a'> batent “pranos,
dėjo kaip tik Betlėjaus Vai
tenoras ir baritonas, (rodos
Marijonų Kolegija.
kelį...
No. 19) ypatingai tas skam
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LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ
DIRECTORS:
JOHN W. ZACHARA\VTCZ
KRANK J. PALT
ALDERMAN J. ZENTAK
S. S. TYRAKOWSKI
V. W. RUTKAUSKAS
S. M. KACZMAREK
V. DUZEWSKI
A. J. WLODARSKI
JOHN B. BRENZA

bus ir lankstus baritonas, ža
Užsibaigė ir antrosios Mi
vėt žavėjo publiką. Garsi
šios, žmonių maža beliko. Da
Budriko orkestrą, pianistui
bar tik staiga Antanas paki
lo. Apsižvalgė. Štai šonuose Labai gražus paprotys Ka Mikui Jozavitui vadovaujant,
LAI ŠIŲ METŲ
bažnyčios kunigai klausė iš lėdų metu savo gimines ir smagiai griežė linksmas me
pažinčių. Priėjo ir Antanas... šiaip gerus prietelius apdo lodijas.
K/LEDŲ ŠVENTE
Klausytojai turėtų nepamir
Prasidėjo trečiosios Mišios vanoti kokia nors dovanėle.
Ir kuomet paskambino dėl Lietuvoje mūsų giminės labai
laukia kokios nors dvanėlės
Bus Jums Linksmiausia, o NAUJI METAI
<lr>Oy/Sr y.O yO iCr y-^r y/\r.
“
Domine^
non
«um
(lignua
”
,
t
nuo
savo
genčių,
1
iškeliavu

o j * - - Laimingiausi
žmonės artinoji priimti šv. Ko
sių toli užjurin. Geriausia
muniją. Antanas, šviesiomis
T.ai Nelieka Nei Vienos Lietuviškos Šeimynos,
dovana, ką mes galime leng
akinus,
ramia
širdžia, iš
Kurioj Nebūtų Gero Radio
viausia pasiųsti savo gimi
džiaugsmo susijaudinęs, sekė
nėms Lietuvon, Jai geras kata
Esame Pasirengę Jumis Patarnauti.
kitus. Žmonės į širdis savo
Ūkiškas laikraštis, kuris, lan
priimą Dievą, Sutvėrėją, Iš
kydamas mūsų tėvelius, bro
ganytoją, savo viską! Anta
lius, sesutes primins jiems,
nas, didžiausio džiaugsmo ap
UPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
kad mes dar gyvi esame, nors
imtas, meiliai, tyliai šnabždė
4916 W. 14th Street
Cicero, UI.
toli nuo jų būdami juos atsi
jo, “Dieve! dešimtis metų.
mename ir jų atlankymui siun
Tel. Cicero 1329
Viešpatie, pasigailėk... O, ge
čiame nors maža atminties
K
ras Jėzau...” Kunigas su difedovanelę. Štai jie:
višku . kūdikėliu ostijoje ir
Vienatinis lietuvių katali
prie jo prisiartino...
y...
kų dienraštis Amerikoje “Dr
Atlikęs dėkavonę, kuri buaugas”, 2334 So. Oakley Avė!
1 aV •
4.
Chicago, III. Prenumerata me
tams $7.00.
Lietuvių Darbininkų Są
jungos organas “Darbinin
kas” du kartu savaitėje, labai
nuiiimuiuiuiitiiiitiiniiuuuiuui
tinka kaimo žmonėms skaity
ti. Metams $5.00 “Da/binin1931 modelis Radio screen grid___ $39.00
kas” 366 W. Broadway, So.
Boston, Mass.
1.00 nuolaidos ant Zenith Radio, lieGrynai katalikų reikalams
skirtas “Laivas”, savaitinis.
k« «k...................... $95.00
Metams $2.00. “Laivas” 2334
i.OO ant Victor ir Columbia kombinacijų.
So. Oakley Avė., Chicago, III.
L. R. K. S. A. organas
Visiems Savo Draugams, Kaimynams ir Pažystamiems
$79.00
9 tūbų naujas Radio už .
“Garsas”, P. O. Box 42Į,
Širdingai Velija
Wilkes Barre, Pa. Metams
Nauji Pianai po .•_
$135.00
$3.00. Išeina kas ketverges.
VALDYBA, VIRŠININKAI IR
Dykai prie kiekvieno radio graži lempa.
Labai tinka jaunimui Ame
rikos Vyčių organas “Vytis”,
DARBUOTOJAI
GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ.
du kartu mėnesyje. Metams
$4.00. Adresuoti: “Vytis”,
UUlUUUUUUUUUUUUUhUUUUUl
4736 So. Wood St., Chicago,
III.
Moterų reikalams skiria
mas mėnesinis žurnalas “Mo
terų Dirva” Metams $2.50.
3252 South Halsted Street
“Moterų Dirva” 2239 W. 23
PI., Chicago, III.

ŠVENČIŲ DOVANA.

KALĖDŲ
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KALĖDŲ DOVANOS
VISIEMS
NAUJOS ŽEMOS RADIO KAINOS

Laimingų Naujų 1931 Metų

•
z
Universal State Bank

Jos. F. Budrik Ine,

Bfent vieną

iš virš minėtų;

laikraščių užsakykime

Lietu

von, tai bus maloniausia do-

3417 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

draugas

4

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL
Sveikinimai.
Sveikinu visus savo žmones,
parapijomis,

visus

parapijos

rėmėjus^ ,visus šios kolonijos
ir apielinkės lietuvius, visus
biznierius, profesionalus, vy
rų, moterų ir jaunimo draugi
jas; visus vargšus, darbinin
kus ir ligonius su širdingiau

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl

ŠIOS

jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės

V lA A
J IX

netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

/AT TA gyduolė, kuri virš 200 metų liljl/1^17 goniams gelbėjo, padaryta ma

medal lonia ir lengva

SSuTSP’

vartoti.

tikrųsias

eunĮi-4»i>j;-i

ir neimkite

kitų. Vaistinėse trijų

Gaukite

DIENOS

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams
Ir Draugams

Metropolitan Wet Wa.sh Laundry
6551-53 South Kedzie Avenue

Vėl Peoples Krautuvės
PIRMUTINES VADOVAUJA

DAVIME DIDŽIAUSIĄ
NUOLAIDĄ
$

siais Šventų Kalėdų linkėji
mais. Tegul Kūdikėlis Jėzus,
per mano maldas ir S v. Mišių
aukas už jumis, atnešdamas i
šį pasaulį Tiesų', laimina ju
mis gausiausiomis sielos ir
čia gyvenimui reikalingomis
malonėmis.

kare. Jį pradėjo kun. S. Ba-

Todėl, kad PEOPLES nereikalauja dideliu uždarbių.
Nes, ne iš vien radio daro pirklybą. Prie to PEOPLES
įstaiga nori, kad visi turėtu progą įsigyti gerą radio
už mažą kainą, ir turėti muzikos džiaugsmą savo
namuose.
Štai Vienas Pavyzdis.
Naujas 1931 metų 11 Mo
delio 8—4 screen grid
tubes

ZENITH
RADIO
z
regulia.rė kaina be tūbų

$155.00
Mūsų nuolaida Dabar
Periantiems

$56.00
Tamstų dabartinė proga
yra įsigyti šį puikų radio tik už

manšų

ir

pasieks

pateko
į šiaurės jūrų. Vienas
•
f siekė Norvegijos pakraščius.
butelis nuplaukė net 2,000 ki- j Nugalėtoj u šiose butelių lenk
vėjams, !lometrų ir per 259 dienas pa-’ tynėse buvo vienas butelis,
....................................
plaukęs 15 kilometrų greitu
mu per, valandų.

Šiaurės

jū

jn

kus

įžangine

kalba,

p.

A.

Stul-

gų pakviesdamas vedėju. L.
Vyčių choras, p. Stulgai vado
vaujant, dainavo himnus ir
Vytauto maršų, kuriam muzikų yra parašęs A. Pocius. Kai
bėjo miesto majoras p. P. Gatkauskas, p-lė M. Gatkauskai-

rų.

Pasirodė,

dėka

kad

visos

vakarų

bon

THE ROMAN HEALTH
INSTITUTE

Sveikinu visus katalikiškos ..
,
<tte, vietines Higli School moky

spaudos, dienraščio “Drau
toja, p. L. Šimutis ir kun. J.
go”, skaitytojus, rėmėjus ir
Jakaitis. Dar keliais atvejais
jo platintojus.
dainavo choras. Visas Vytau
Kurie katalikiškų spaudų
to sukaktuvių paminėjimo
pats prenumeruoja, skaito ir
programas sudarė
gražaus
jų platina kitų tarpe, tie Kri
įspūdžio ir paliko malonių
staus skelbiamų pasauliui ra
atsiminimų.
mybę gyvendina,- tie melų .‘r
Koresp.
blogų naikina.
Sveikinu visus, kurie remia
mūsų kultūrines tautos ir
Butelių lenktynės.
Bažnyčios įstaigas. Šv. Kry
žiaus lietuvių ligoninę, Vienuo Anglų draugija jūroms tylynus, mergaičių akademijų ir rinkti, norėdama ištirti jūrų
bernaičių, ir kolegijų, sene-!jėgų ir kryptį Lamanšo sųliams steigiamųjų prieglaudų šiaury, surengė savos rūšies
Tai Kūdikėlio Jėzaus laimina- butelių lenktynes. Iš Plymou
mi darbai, tai mūsų Tautos ir tbo, netoli Atlanto pakraščių.
Bažnyčios šviesa Kristuje.
buvo paleista- jūron 500 buteSveikindamas jumis Šventų
Norėta ištirti, per kiek
Kalėdų linkėjimais, kviečiu laiko buteliaį perplauks Lavisus lietuvius į da artesnę
vienybę, meilę Kristuje.' Seni
ir jauni, svietiškiai, dvasiš
kiai, profesionalai ir visi sto
kime su obalsiu: “viskų atgai
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
vinti Kristuje ir savo tautoje
1 r
persiimti Vytauto dvasia.
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Darbininkui tik tada našta
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams, Draugams, Rėmėjams Ir
ir vargas palengvės, kada jis
visur Kristaus Tiesą skelbs,
PETRAS M. CIBULSKIS
ja pats gyvens.
2334 South Leavitt Street, Chicago
Kol pasaulio visus žmonių
.
Telef- Canal 7233
širdyse Kūdikėliui Jėzui ne
bus vietos, tol žmonijos gyve
nime didinsis vargas ir skur7
das.
. >
Todėl visieikime ^Seth'jų
Jus visus mylintis,
Kun. H. J. Vaičiūnas,

ANT VISOKIŲ NAUJŲ 1931 METŲ STANDARD
PADARYMO RADIOS.

Trečiadienis, Gruod. 24, 1930

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

162 N. STATE STREET
ROom ISIS
Tel. Central 0729
Patarnauja
lietuvaitė
nursė.
Reikale einame prie ligonio j na
mus.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

Prictcliams

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bei pasakys pats,
po pilno
išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
klt,ų daktarų negalėjo pagelbėt jums
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.
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 ums 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 ne
pasidavė net gabiam šeimynos gyj
dytojui, neatidėliokit
neatėję
pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1016

20 w. jacKson BLVD. .
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto iki
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėlipmis nųp, 10 pyto iki 1
po piet

ADVOKATAI

Šv. Antano parap. kleb.

JOHN B. BORDEN

Iš Susivienijimo kuopos.

L. R. K. Susivienijimo 48
kuopos šie nariai serga: M.'
Couble, randasi Šv. Onos li
goninėj (kambario num. 230),
M. Krainienė, 1513 So. 48
Ct., kuri kų tik iš ligoninės
parverta į namus.
Šie asmenys yra paskirti
minėtus ligonis lankyti: Jo
nas Baubkus ir V. Budraitis,
M. Goublę, o M. Abračinskie
j nė ir Julijona Andriejunienė :
iKrainienę. Ligonius reikia ap
lankyti bent du sykiu į sa
vaitę. Už nelankymų bausmė
pagal konstitucijų.
Marijona Vaičiūnienė,

48 kp. rast.

(John

WESTVILLE, ILL.

105 W. Adams St. Rm. 2117

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

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
- Cor. Itichmond St.

Cor. Maplcwood Avc.

Lafayettc 3171

Hemlock 8400

Vytauto sukaktuvės.

Ir šis “lietuviškas miestas”
su lietuviu majoru ir kitais
lietuviais- valdininkais nega
lėjo praleisti nepaminėjęs Vy
tauto Didžiojo 500 m. mirties
sukaktuvių. Gerb.
klebono
kun. S. Bartkaus ir naujojo
vargonininko p. A. Stulgos
rūpesčiu suruoštas gražus pro- '
gramas gruodžio 21 d., Higli
Scliool salėje, kur susirinko
gražus būrys westviliečių, kad
atidavus pagarbų garsiam Lio'
tuvos didvyriui. Paminėjimas
prasidėjo bažnyčioje pamaldų |
mis, kurias laikė pats klebo- į
nas, ir pamokslų, kurį pasakė
'gerb. kun. J. Jakaitis, Mari'jonų Kolegijos mokytojas,
Salėje programas įvy ko va-

6727

Telephone. Randolph

2151 W. 22 St. C iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600

Name: 8

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
S vai.

kortuose—nuo

3

8ubatomls nuo 9 iki

iki

9

9

52 Kast 107th Street’
Kampas

Taipgi ta pati nuolaida $56.00 ir daugiaus bus duo
dama ant kitų Standard išditbystės naujų 1931 metų
modelio radios, kurių kaina siekia virš $150.00. Gerai
įsitėmykit, kad PEOPLES KRAUTUVĖS duoda šių
didelę nuolaidų ne ant praeitų metų mados radio, bet
ant visų naujų ateinančių 1931 metų mados radio.

Borden)

Bagdziunas

Advokatas

Iki

*99.08

..

■-. "I ■■■

Tel. Puilman

Mlchigan

ofise

Miesto

Avenue

5950-Namų Pull.

pagal

8877

sutarti

127 North Dearborn St.
Ketvergals

Telephone

uždaryti.

ofisai

9067

Dearborn

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAOO.

ILL.

Nuo 8:88 Iki 8 vai. vak.
Leeal Office: 1988 «. UNION ATM
Tel Roeeevelt 1718
Tai. nt -> I iki t vai. vak.

(Meklrtant

eeredoe)

A, A.OLIS
ADVOKATAS
11 Ro. La Šalie St..' Room 1781
Tel. Randolph 0881-0882 Vai. O-l
Vakarais
8141 30. HAL8TED STREET
Tel. Vlotory 0848
7-8 vai. vak. apart Panedėlio Ir

Pėtn/čle*

DRAUGAS
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C H I C A G O J E
gos mišios su asista. Mišių
laike Kalėdų giesmes giedos

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINELĖS.

l-»™l»j«“

Kalėdų pamaldos.
Dievo Apvaizdos bažnyčioje
Bernelių Mišios bus laikomos
5 vai. rytų. Tai bus iškihi.in-

kuriam va-

dovauja p. Iv. Sabonis, stjgų
orkestrai ir galingiems vargonams pritariant. Taip pat

prižadėjo dalyvauti

artistas

L. Brunvaldas, kuris savo
gražiu giedojimu papuoš ši
tos brangios šventės minėji
mų. Bažnyčia, kuri savaimi yra graži, puošiama yra eglai
tėmis Kalėdų nuotaikai padi
dinti. Žodžiu, rūpestingai ruo
šiamasi iškilmingiausiai Kris
taus Užgimimo šventę apvaik
ščioti.

vaikučiai suloš Betlėjaus Stai- kojo kas sekmadienį ir di rys ir per šias Kalėdas.
Parapijos choras, po vado nelės misterijų. Prie to bus džiose šventėse. Tų jie pada
Rup.
vyste vaTg. B. Janušausko, įvairūs dribai ir dainos. Vi
gražiai yra prisirengęs Kalė si eisime pasižiūrėti.
dų rytų giedoti gražias kalė
Duosnūs.
dinės giesmės. Taipgi ir ma
žieji chorai — mergaičių ir Mūsų parapijos žmonės sa
berniukų — palinksmins mus vo duosnumu visus viršija, šį
met, kad ir bedaabė, vii nok
kalėdiniais himnais.

Liūdnas įvykis.

LINKIME JUMS

LINKSMŲ

KALĖDŲ

i r

LA'iMlNGŲ NAUJŲ METŲ
1)AKUOJAME PUBLIKAI UŽ RĖMIMĄ

S. L. FABIAN & CO.

Pirmadienio rytų bažnyčios
varpai pranešė liūdnų ir nesi
tikėtų žinių apie mirti a. a.
Antano Zemeckio, kuri sukreitė visų širdis. Dar tik pra
eitų mėnesį įvyko iškilmingos
jungtuvės. A. Zemeckio su B.
Benikaite, kuriose dalyvavo
išimtai draugų, kurie sveikino
į jaunųjų porelę ir linkėjo jiems
laimingo gyvenimo, o šian
dien mirtis suardė šitų šventi}
ryšį. Jaunas Antanukas po
trumpos ligos persiskirė su
šiuo pasauliu ir paliko naš
lę savo jaunų gyvenimo drau
gę, savo tėvelius ir kitus savo
šeimynos narius. Visi geiai
pažinojo a. a. Antanų, nes šio
je parapijoje užaugo, moky
klų užbaigė ir pasižymėjo
kaipo pavyzdingas jaunikai
tis ir geras sportininkas. Skau
daus smūgio ištiktoms Z?meckių ir Benikaičių šeimynoms
visi reiškia giliausios užuojau
tos žodžius.

809 West 35th Street

v

Prisirengė.

$10,000 atmokėjime skolos. Tų
Perstatymas.
Gruodžio 28 d. (sekmadie tik buvo galima padaryti,
nyje) po Kalėdų mokyklos kadangi žmonės duosniai au
unuhunuuuuhunnnunhuuuhhnniu
**•
—*
LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ

S

-“"dfc
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-MH

—*

‘

Visiems Kostumeriams ir Draugams

3

M. ROZENSKI & CO.

5
—*

REAL ESTATE

—*
£

NAUJOJ
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LINKSMIAUSIŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

X
*****
**~

Visiems Savo Kostumeriams, Draugams

E

Ir Rėmėjams Linki

BEN, J. KAZANAUSKAS
»

VIETOJ

fe

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Spulkos Rašt.

6812 South Western Avenue

2

I

—

REAL ESTATE
1 ~

2242 West 23rd Place
Tel..* Prospect,2102

ifimimiuitmiumfnmmimuiiHiufuim

Vyčių darbuotė.

Tek Boulevard, 0611-0774

Čia gausit gerų patarnavimų atsakančių žmonių
reikaluose pardavimo ir mainymo namų, lotų,
farmų ir biznių; taipgi skoliname pinigų ant
1-mų ir 2-rU morgičių.
- j •.

Praeitų ketvirtadienį įvyko
priešmetinjis kuopos susirin
kimas, kuriame dalyvavo ne
mažas jaunimo būrys. Susi-

bių valdybos pranešimų, užbriežė planus kitų metų dar
Jų kainos yra žemos dėlto, kad Jų, biznis yra,
didelis.
buotei, ypač, šitam pokalėdiniam sezonui. Trumpu laiku j
Jums būtų naudinga pradėti vesti savo reikalus
manoma surengti programos
su šių Įstaiga.
sportininkams pagerbti, o va
sario 7 d. milžiniškas pasi
linksmino vakaras. Svarbiau
sias susirinkimo darbas btivo
«aM*tt**a*84w*a*sas«aiut*i£ išrinkti kitiems metams val
r dyba. Kadangi šių metų val
dyba labai gražiai darbavosi
kuopos labui, tai didelių at
mainų negalima buvo tikėtis.
Išrinkti senas pirmin. P. Šaltimieras, vice-pinn. p. Juozapaitis, prot. rast. — E. Garbašauskaitė, fin. rast. — p.
Pikelienė ir ižd. — P. Va ra
kutis. Tikimės, kad su nauįjais metais kuopa dar labinus
sustiprės, to mes nuoširdžiai
linkime.
Koresp.

MARQUETTE P ARK
ŽINUTĖS.
Pasveikinimas.
Nuoširdžiai

ir

sveikinu

visus

linkiu Linksmi} Šv. Kalėdų

ir Laimingųjų 1931

kili,

Metų. Lin

kad kiekviena 1931 metų

dienų

Dievas

Jus

laimintų ir

; .v

Peoples Furniture Kompanijos

Valdyba ir Darbininkai

Kalėdų Sulaukę
, Paskutinės metų šventės jau prisiartino ir ateina pabaiga metų su ,kuom
ir užsibaigs žmonijos metinis triūsas.
Vieni žmonės gėrėjosi šių metų laime ir pasisekimais, bet kiti yr.a nepa
tenkinti ir su didžiausiu nekantrumu laukia geresnių laikų, laukia kitų geres
nių metų.
Peoples Furniture Kompanijos valdyba ir visi darbininkai jaučiasi paten
kinti iš šių metų našos. Nes šių krautuvių rėmėjai (kostumeriai) buvo labai
malonūs permatyti ir paremti šios įstaigos rimtus siekius. Vedime pažangios
prekybos, labai skaitlingai Lietuviai ir kitataučiai lankė šias krautuves, kad
neatsižvelgus į uždarbį kompanija padarė šį metą tą pačią prekių apyvartą
taip, kaip ir praeitą metą, kuomet buvo sekmingesni laikai pirklyboj.
šiuo sykiu valdyba, direktoriai, ir visi Peoples Furniture Kompanijos dar
bininkai pasinaudodami proga sulaukime Kalėdų švenčių, padėkavojimo ir
pasveikinimo laiko, su didžiausiu dėkingumu sveikina savo rėmėjus (kosturflerius), prietelius it visus draugus reikšdami didžiausią padėką už šios įstai
gos taip skaitlingą ir nuoširdų rėmimą. LINKIME JUMS VISIEMS, SVEIKjEMS
SULAUKTI ŠVENTŲ KALĖDŲ ir turėti laimingiausią gyvenimą per ilgus me
tus.

«<

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS
Valdyba, Direktoriai, ir visi Darbininkai.

savo gausiomis malonėmis pa
dėtų

kasdieniniame Jūsų dar

be.

! -3
Kun. A. P. Baltutis,

6v. P. M. Gimimo Parapijos

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kleboną.-'.

Alum} Kostiimeriani* ir Draugams

Kalėdų pamaldos.

J.

NAMON

&

CO.

6755 South Western Avenue
Tel. Orovehill 1038

Kalėdų rytų pamaldos biw:
Bernelių mišios 5:30, o kitos
mišios 7:30, 9 ir suira 1G30.
Per sumų pamokslų sakys sve
čias Tėvas Augustinas Dirve
lė, pranciškonas.

7
6

I) K A X’ G A S
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rauti. Bus padaryta platus o ypač. daug buvo prisirinkę nas ir gerb. misijonorius pa Kalėdų dienų jisai atlaikys šv.
Kiekvieno kataliko
yra
pranešimas iš atliktų dalbų, į užbaigimo pamaldas.
sakė prakalliėles su tinka Mišias ir pasakys pamokslų, šventa priedermė paremti ka
finansinė apskritų metų apys Šv. Misijas vedė tėvas ma mais pamokinimais.
talikiškųjų spaudų ir jų kuo
,o antrų Kalėdų dienų 7:30 v. į . y.
. .
,, . ..
X Aušros Vartų bažnyčioje kaita ir išrinkimas naujo 1931 rijonas kun. Petrauskas. Jo
WEST SIDE ŽINIOS.
i plačiausiai paskleisti
tarp
Šios šv. Misijos visiems pa
! žmonių.
angelų pirmosios S v. Mišios m. parap. komiteto.
iškalbingi pamokslai
darė darė neužmirštamų įspūdžių. vak. duos tretininkams
ferencijas.
X Aušros Vartų mokykla!bus 5 valandų ryto, piemenėgilaus įspūdžio į visus klau
Popiežius Pijus XI.
Ten
•
buvęs.
NAUJA GADYNĖ.
vakar turėjo generalę ropoti- lių beį bernaičių šv. Mišios
sytojus.
cijų Kalėdinio vaidinimo. Ura- 9 vai., o suma 10:30 vai.
Įdomiai buvo vedamos šv.
KALĖDŲ IŠKILMĖS.
į
South Chicago, Illinois. — misijos vaikams, o ypač jų
žiai paruoštoje scenoje pui- X Ryt tuojau po mišparų 3
kiaj atrodė mažučiai, bet drų- val. po piet bus tretininkų Šv. Juozapo parapijos lietu užbaiga, kas įvyko šeštadie
SVEIKI, SULAUKĘ
'
3
North Side. — Tėvas Au
sūs ir gerai išlavinti, artistai, j konferencijai atkelta iš bu- viams sulaukus naujo klebono nio ryte. Po pamaldų bažny
ŠVENČIŲ KALĖDŲ
§
Kalėdų vakare visi Avestsidie-j siančio sekmadienio, kuriame gerb. kun. Urbos asmenyje, čioj salėj įvyko taip vadina gustinas Dirvelė, O. F. M. mi
šventės
žiai galės pasidžiaugti mo-; įvyks pietinis parapijos mitin- prasidėjo tikras atgimimas, mos agapės — buvo vaikams sijonorius, I Kalėdų
Daug Linksmybės Visiems Mūsų Kostumeriams,
kyklos parengimu, ypač mūsų gas ir Vilniaus pirmojo lietu-! Užšvito mums nauja gadynė duota pusryčiai, gerb. klebo praleis musų1 parapijoj. Pirmų
Draugams ir Kaimynams
alumniečiai turės progos pa vių seimo 25-ių metų pami Įstojome į ęiies visų kitų vei
klių Chicaigos lietuvių para
lyginti praėjusiųjų metų Ka nėjimas.
A. F. C Z E S N A
lėdinius teatrus su šiuometi X Rvt vakare punktualiai pijų. Prasidėjo visokie veiki
niu ir pamatys, kaip daug da 7:30 vai. Aušros Vartų svetai mai.
jį
1657 West 45th Street
bar jų vietų mokykloje užėmę nėje parapijos mokyklos ne Dabar perleidome šv. misi
jaunieji mokiniai pažengia apsakomai gražus Kalėdinis jas,-kurios tęsėsi ištisų pereitų
Tel. Boulevard 4552
Vakarų rengime pirmyn.
parengimas ir Bernaičių Ko- savaitę ir iškilmingomis pa
X Marian Hills Kolegija jėgi jos benas. Įžanga tiktai• maldomis baigėsi pereitų sekmadenį. Per ilgus* laikus ne-j
nžsiindomavo Aušros Vartų 75c.
mokyklos ryt dienos Kalėdi
X Metinis parapijos susi šame turėję tokių bažnytinių
MYKOLAS RODGERS
niu vakaru ir užtat pasirengė rinkimas Įvyks sekmadieny, iškilmių. Todėl jos ypatingai
LABAI LINKSMŲ KALĖDŲ
jame dalyvauti “in corpore” gruodžio 28 d., 2 vai. po pie darė gilaus įspūdžio į visus
Širdingai Velija Visiems Savo Kostumeriams,
su savo gerai išmokslintu tų, parapijos salėje. Visi pa- parapijiečius. Žmonių buvo
Mirė gruodžio 22 d., 1930 m., 5 vai. vak. 40 metų am
Draugams, Pažįstamiems ir Kaimynams
kolegijos benu.
rapijonai turi pareigos daly- per visas šv. Misijų dienas,
žiaus. Paliko dideliame nuliūdime seserį Julijonų, 2
pusseseres Antanina ir Joanų Vanagiene, 2 pusbroliu
Adolfų ir Viktorų Radavičius ir gimines. Chicagoj
MAROZ AS BAKESHOP
velionis išgyveno 18 metų.
Į

C H I C A G O J E

Kūnas pašarvotas 5536 Laflin St. Lįaidotuvės įvyks
pėtnyčioje, gruodžio 26 d., iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj įv£ks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Kepėjai Grynos, Lietuviškos, Suraikytos Ir

Suvyniotos Ruginės Ir Kvietinės Duonos

4332 South California Avenue
Tel. Lafayctte 1515

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, • draugus-ges
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. '

Laidotuvėms patarnauja grtaborius Ežerskis. Tele
fonas Boulevard 9277.

Šis Draugingas Jums Bankas Vėl

.PADEKONE

LINKI

-t L I N K S M Ų

b.

R'AL Ė D V

L:;

i r

•MAS ŠAULYS
Mirė gruodžio 17 d., 1930, o po gedulingu pamaldų Aušros Var
tų parapijos bažnyčioj palaidotas gruodžio 20 d. šv. Kazimiero
kapinėse.
'
*
Už a. a, Adomo sielų šv. Mišias laikė gerb. kun. J. J. Ja
kaitis, asistuojant kun. K. Matulaičiui ir klierikui Pr. Skruodeniui. Prie šoninių altorių tuo pat metu laikė šv. Mišias gerb.
klebonas kun. L. Draugelis ir kun. A. Andrušis. Pamokinanti
pamokslą, pasakė kun. A. Andrušis.
Reiškiame gilios padėkos žodžius gerb. dvasiškijai už at
laikytas pamaldas, giminėms ir visiems kitiems tą dieną ėju
siems prie* šv. Komunijos, visiems aukotojams šv. Mišių, kurių
susidarė 40. gyvų gėlių aukotojams, p-nui J. Brazaičiui ir jau
nųjų chorui už gedulingas giesmes, šv. Kazimiero Seserims mo
kytojoms, kurios lankė' pašarvotą velionį ir bažnyčią gedulingai |
papuošė. Dėkojame kun. Pr. Vąitukaičiui ir kun. A. Valančiui
už aprūpinimą a. a. Adomą jo ligoje šv. Sakramentais, dėko
jame visoms dr-joms, pasitarnavusioms laidotuvėse. Dėkojame
Marijonų Bernaičių Kolegijos mokiniams ir Marijonų Broliams,
kurie aukojo už velionį šv. Komunijas ir šv. rąžančių. Dėkojam
visiems, kurie lankė velionį namuose ir patarnavo a. a. Adomui
jo paskutinėj kelionėj.
Dėkojam gnaborlut Lachavičiui už jo nuoširdų patarnavimą.
Nubudusį JIEVA ŠAULIENE ir DUKTERYS.

SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ

'CENTRAI^^BANKi
ATRUSTCOMPANY
lllOMfest 35* Street

A State Bank • • • • ACleariuj Hou»e Bank

Biržos Bankas

Valstijinis Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS SAVO
DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS IR RĖMĖJAMS!

J. F. EUDEIKIS KOMP.

S. D. LACHAVIČIUS

LIETUVIS ORABORIUS

LIETUVIAI GRABORIAI

LIETUVIS GRABORIUS

1650 West 46th Street

' 4605-07 S. Hermitage Avenue

2314 West 23rd Place

Tel. Boulevard 5203

Tel. Yards 1741

Telef. Roosevclt 2515

I.

J.

ZOLP

GRABORIUS

Telef. Yards 1138

UNDERTAKING

CO

P. B. IIADLEY LIG.

KOPLYČIA

DYKAI

710 West 18th Street

STANLEY P. MAŽEIKA

3319 Auburn Avenue

BUTKUS

I

J.

F. RADŽIUS

S. M.

SKUDAS

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS

668 West 18th Street

718 West 18th Street

Telef. Canal 8174

Telef. Roosevelt 7532

Tel. Cannl 3161

A.

MASALSKIS
GRABORIUS

NAUJA GRAŽI KOPLYČIA DYKAI

3307 Auburn Avenue
Phone Boulevard 14139

DRAUGAS

Trečiadienis, Gruod. 24, 1930

G R A B O R I A I:
telefonas Yards 1118

S. M. SKUDAS

D A K

C H I C A G O J E

Ofiso Tel. Vlctory 8887
jai J. Mikėnas ir A. Barščius,
Grovehlll 8888
Telefo
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2174
teisėjas A. Naugženiis.
ŽINELĖS.
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
Draugija rūpinasi savo na
Gydytojas ir Chirurgą®
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Draugija Gvard. Pirma Div.
718
WEST 18 STREET
GRABORIUS IR
riais ir taipgi visados dedasi
w MARQTTy.TTE ROAD ofisas 2408 WB8T ll BTRKRT
Tel. Roosevelt 7532
Sv. Kazimiero Karai, laike prie
Kertė So. Wėstem Avenue
3133 S. HALSTED STREET
* BALSAMUOTOJAS
visuomenės
reikalų, Nue 8 — 18 vai. ryto. Nuo 8 vai.
Tsl. Prospeot 1088
iriešnietinį susirinkimą, gruo kaip darbu, taip ir aukomis.
Antras ofisas Ir
Rezidencija
Turtu automobilius visokiems rel
t tr f Iki 9 vai. vakar*.
Reatdąndją 8888 So. Leavitt St
J. ULEVIČIUS
džio
14
d.,
1930,
Nekalto
iniams. Kaina prieinama.
Tel.
Caaal
8880
6504
S.
ARTESIAN
AVĖ.
G rabortus Ir
Narių mokesčiai 35c. į mė Seredomia auo I — 18 vai.
Balsamuotojas Prasid, Sv. M. P. parap. sve
Valandos: 8-4 po pistų Ir 7-8 v
Nedėllomls pagal sutarti.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
3319 AUBURN AVENUE
nesį, pašalpos ligoje gauna 7
Nedėlloj pagal susitartu*
vak. Antro Of. Vai.- Nuo 8-6 po
Patarnauju laido
tainėj. Aptarus bėgančius rei dol. į savaitę, pomirt. iš ka
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Chicago, Illinois
tuvėse visose mie
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tsl. Virginia 0086
sto Ir
miestelių kalus, išklausyta atstovų pra
sos 60 dol. ir po vieną dol. j
dalyse.
Moderniš
Rezidencijos: Van Buren 8888
Telefonas Boulevard 1939
Sąjun
ka koplyčia veltui. nešimai iš Labdarių
nuo nario.
/
Tel. Canal 8784
3103 S. Halsted gos ir Marijonų Kolegijos Rė
Susirinkimus dr-ja laiko
Dr. S* A. Brenza
St. Chicago. III.
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Vlctory 1115 mėjų Seimų, apie kurių sėk kas antrą sekmadienį kiekvie
Patarnauja laidotuvėse kuoplgtauOfiso Valandos:
4a.
Reikale meldžiu atsišaukti,
4148 Archer Avenue
mes ir naudingumą atstovai
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
no mėnesio.
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
GYDYTOJAS,
plačiai
aiškino,
taip-gi
ir
apie
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
9:30 vakare
I.
J.
Z
O
L
P
S iki 4 Ir 4 Iki 8 v. v.
CHIRURGAJB
Nauji
nariai
priimami
kiek

svarbą bei naudą tų organi
2314 West 23rd Place
Nedėliomis nuo 10 Iki 18 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAŠ
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chicago. Illinois
zacijų. Pranešimai vienbalsiai vieną susirinkimą, [stojimas Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd. Netoli 46th St
VEDĖJAS
Chicago, III. Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas
Vai.*
nuo
8:80
Iki
9:80
vak.
SKYRIUS
vyrų, moterų Ir vaikų
priimti ir pasižadėta ir ant — 1 dol. Jaunesni nariai pri
1650 West 46 th St.
1439 S. 49 Court Cicero, Ui.
imami
dykai.
toliau remti tas organizacijas,
DARO OPERACIJAS
Rw. Tel. Mldwey 6618
Tel. Cicero 8987
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Ofiso Tet Vlctory 8891
B. N., narys.
kurios dirba tokius naudin
Tel. Boulevard 8108 »■ 8418
Ligonius priima kasdieną nuo
Rertdencljos Tel. Drevei 8191
pietų iki 8 vai. vakaro.
nes jų darbai
Nulludimo
valandoje
kreipkitės gus darbus,
Nedėliomis Ir seredomia tik
DIDELIS TRIUKŠMAS.
prie manęs,
patarnausiu slmpatišGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
kal,
mandagiai,
gerai
Ir pigiau yra begalo svarbūs mūsų tau
Oakley Avenue Ir 24-taa Street
negu
kitur.
Koplyčia
dėl
šermenų tai ir tikėjimui.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORltJŠ
Telef.
Wllmette
198
arba
Ofisas ir Laboratorija
dykai.
CHKAGOJE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Bridgeport. — Gruod.
25
'
Caaal 1718
Kadangi
ši
draugija
yra
Ir X-RAY
Laidotuvėse pa
Specialistai Moteriškų. Vyriškų
Valandos: 2 iki 4 p. p. Pagedėliais
ir
26
dd.,
7:30
vai.
vakare,
tarnauju
geriausia
2130 MEST 22nd STREET
garbės narys abieju minėtų
Valkų lt Visų chroniškų Ilgų
ir Ketvergals vakare
Ir pigiau negu kiti
Šv.
Jurgio
parapijos
salėje
CHICAGO
todėl, kad priklau
organizacijų,
įmokėjusi po
Ofisas 8109 So. Halsted St
sau prie grabų lfiKampas 51 Street
UNDERTAKING CO.
šimtą dol., tai jai jų reikalai, įvyks didžiausias triukšmas,
dirbystės.
Tel. Lafayette 6798
P. B. Hadley Lic.
kokio da nėra čia
buvę.
VALANDOS: 1—8 po plet, 7>8 vak
OFISAS
yra
svarbūs,
kaip
ir
savi.
I
Koplyčia
Dykai
668 West 16 Street
MICHIGAN AVENUE
Nedėllomls ir šventadieniais 19-12
Rodant iš Lietuvos juda 4910 SO.
710 ĮVEST 18th STREFT
Telef. Canal 6174
Tel. Kenvvood 5107
Nutarta surengi i ‘ 4 bunco
SKYRIUS: 3238 S.
Cunal 8181
party” draugijos naudai. Vie muosius paveikslus, tarpais Nuo 9 Iki Valandos:
Halsted Street, Tel.
PRANEŠIMAS
1 valandai ryto;
Vlctory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
tą ir laiką parinks komisija, pasirodys Raseinių Magdė ir Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. Califomia Avė.
kuri tam reikalui liko išrink Marijampolės Žydas, atvykę
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
iš
Lietuvos.
Tai
bus
pirmas
Nedėlioję pagal sutartį.
AKIŲ GYDYTOJAI:
ta.
LIETUVIS GRABORIUS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptleToliau sekė rinkimas valdy- toks triukšmas šioje kolonijo
Nauja graži koplyčia dykai
kos) po num. 2423 West Marąuette
ms 1931 metams. Valdyba Je> kokio da niekas negirdėjo,
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet.
Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
beveik visa palikta ta pati: įregėjo. Taigi nepraleiskit
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4801
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirm. F. Vizgirdas, pagelb. — Pr°g°s, nes gailėsitės, kadanSo. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel. Virginia 1290
Musų patarnavimas
Iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
J. Valskis, nutar. rast. — B. SĮ čia bus Pįrm&s ir P^utiRez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
nebrangus, nes neturi
pect
1930.
Nedėliomis
tik
pagal
su

Ofisas 2201 West 22nd Street
Nenartonis, fin. rast..—G. Pa- n*s t°ks įvykis.
me Išlaidų užlaikymui
tartį.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
keltis, iždin. — P. Dargela,’ Kurie Slankys tuodu va
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
LIETUVIS
GRABORIUS
OFISAI:
Nauja, graži ko
Avenue Tel. Republic 7 868
karu,
tikrai
10
metų
jaunes

izdo glob. p. Kvietkus ir J.
4901 — 14 St.
2994 Washington Valandos 1 —■ 8 & 7 — 8 vai. vak.
O f 1 ■ a ■
LIETUVIS AKIŲ
plyčia dykai.
niais ir sveikesniais iš juoko
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
1603 S. Marshfield Avenue Tamašauskas, maršalka — B.
Tel. Cicero 862 Tel. Kedzle 2450-2451
SPECIALISTAS
3307 AUBURN AVENUE
Palionis, ligonių prižiūrėto- paliks.
Tel Rout»va.rd 9277
Canal 0257 Res. Prospect 6659
akių {tempimą kuris
Be to, ekstra visi galės sa estiPalengvins
priežastim galvos skaudėjimo,
ve pamatyti judamuos1 pa igMpgitnt), akių aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mė, skaudamą akių karšti. Nuimu
veiksluose.
cataractus. Atitaisau trumpą regysRezidencija
tę ir tolimą regystę.
Gydytojas ir Chirurgas
4729 West 12 PI.
Nedėllomls
I
Raseinių Magdl ir
į Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Cicreo 2888
Susitarus
1821 SOUTH HALSTED ST.
atsitikimuose, egzaminavimas darološ gyvi, ne paveiksluose.
I inas su elektra, parodanča mažiau

STANLEY P. MAŽEIKA

BRIGHTON PARKO

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KūffARSKIS

S. D. LACHAW1CZ

DR. J. P. POŠKA

OR. T. DUNDULIS

DR. A. RAUKUS -

DR. R. C. GUPLER

J. F. RADZIUS

OR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L. DAVID0N1S, M. D,

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GO,

A. MASALSKIS

DR, SJHEZI$” ~

DR. VAITUSH, OPT.

EZERSKI

DR. S. A. DOWIAI

ės Piršly 3.

DĖKOJA UŽ DAILŲ KA
LENDORIŲ.

dailų
sieninė kalendorių. Labai pui
kus!
Lai puošia “Draugo” kailendorius ir mūsų ir Lietuvos
' bakūžėlės!
Ačiū “Draugui”

Ambulance Patarnavimas

už

i sias

SpeciaJe atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

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

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 3301

Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON

Rezidencija 6600 So. Artestafl Avė
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
8 Iki 8:30 vakare

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12
Ofisas 6155 South Kedzle
po pietų.
(
Rez. 6622 S. Wihpple
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
bo akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. AHLAND AVĖ.

DENI IST Al

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7589
Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S

Tel. Tards 1828

■mnsjrri
aq
1545
WEST
47
STREET
Pittsburgh, Pa.
lietuvis akių specialistas Sale Depositors State Bank skersai

J. Saulis,

DR. G. SERNER

Peoples National Bank erti
Ashland Avenue

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
Mūšy firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Thipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

Tel.

klaidas.

DR. P.Z. ZALATORIS

Ofisas

ir

Akinių

DirbtuvS

756 West 35th St.
Kampaa Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nno 10 iki 12.

ANTANAS .ZEMECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
gruodžio 22 d., 1 :40 vai. lyto,
1930 m., sulaukęs 21 m. am
žiaus, gimęs Indianapolis, Isid.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį fiertlia
tėvais Benikaitė, tėvus, brolį Joną, bro
lienę Lillian, 4 seseris: Mari
joną, Oną, Josepliinc ir Vale
riją; 2 švogerius: Louis Denkler ir Antaną Laurinaitį; taip
gi uošvius Benikaičius, gimines
ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas randasi
l^Ol S. Peoria Rt. laidotuves
įvyks penktadienį' gruodžio 26
d., 8:30 vai. ryto iš namų į
Dievo Apveir.dos pnrnpijos ba
žnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos ui velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į
Šv, Kazimiero kapines.
Visi a. a. Antano Zcmeckio
giminės, drangai ir pažįstanti
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam. paskutinį patarnavimą ir
atsisveikinimą.
,
Nuliūdę liekame:
Moteris,
Tėvai, Brolis, Seserys, Uošvini
ir Oiminės,
Laidotuvėse patarnauja graboritts Butkus Co- Te1. Canal
3161.

Phone Canal 9811

Tel. Canal 6221

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WEST 22nd STREET
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

Ree. Hemločk 7691

OPTOMETRISTAS
Aktu Ekspertas lt pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BĮ d g., kam*. 18 St. I aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Vai. 9:88 ryt Iki 1:26 vak. SSredottila 9:26 Iki 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Room 8

T.

A, D.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Telef. Midway 2880

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

Boulevard 7689

l

DR. CHARLES SEGAL

DENTI8TAS

(Kampas Leavitt St.)

JOHN SMETANA, 0. D.

Valandos: Nuo z — 4 fc. p,
7—9 vakare
—,

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
▼ai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakaro
Tel. Cicero 12&0

DR.GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
Saugokis holdupų. nes
dabar yra labai pevojln- ▼ai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

vai. vakare

Rezidencijos Tel. Plaza 8299
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietą
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso Ir Res Boulevard 5912

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE 8TREET

uipuls. Šaltis Žiemos lai
Nedėllomls pagal sutartį
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, UI. Tel. Wentworth 3000
holduperts Ir pavojingas.
Jisai paguldo į lovą Ir į
Rez. Tel. Stewart 8191
grabą.
T. A. D. vaistas grel
Tel. Cicero 8991
čtaus prašalins
šaltį ir
gripą.
Dabar yra nupigintas,
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
reikalaukit savo aptlcko
4901 W. 14St.
Cicero, 111.
se arba
6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Te* Store

DR. S. ASHER

3133 S. Halsted St.,

TeL Calumct 4479

Chicago

Valandos: 10 vai. ryto Iki 0 vai.
vakare. Ned. euritarua

DR. H. BARTON

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar©

Trečiadienis, Gruod. 24, 1930

DRAUGAS
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C H I C A G O J E
MUSŲ RADIO KONCER
TAS.

Praeitų pirmadienį
buvo
Peoples ir “Draugo” Kalėdų
radio valanda, kuri pasižymė
jo įvairumu ir švenčių nuotai
ka. Programas pradėta Kalė
dų muzika. Dainų dalį (kvar
tetus ir duetus) išpildė šie
dainininkai: p-ni E. Benaitienė, p-lė B. Zalatoriutė, p-lė
J. Martinaitė, J. Balsis, J.
Romanas, K. Pažerskis ir A.
Oiaipas. Jiems vadovavo ir akom,ponavo muz. A. Pocius.
Solo dainavo p-ni E. Benaitienė. Berods, tai buvo jos ra
dio debifitas ir, reikia pasa
kyti, pavykęs debiutas. Ir vi
sos kitos dainos išėjo gyvai ir
gražiai. Taip kad šį radio
koncertų tenka priskaityti
pne pačių geriausių.

PRANEŠIMAI.

tarų Draugijos susirinkimas,
kuris įvyks penktadieny, grudžio 26 d., š, m., 8:30 vai. vak.
Universal klube, 814 West 33
St.
r

Labd. Sujungęs Centro su-1 Svarbiausi reikalai:
sirinkimas įvyks 30 d. gruo-! L Rinkimas 1931 metams
džio, vietoj 31 d., 7:30 vai. va- [valdybos ir pastovių komisijų.
2. Pataisa ar papildymas
kare, Aušros Vartų parapijos
svetainėje.
Mat, paskutinė Draugijos konstitucijos.
3. Sumokėjimas
metinės
ser?.da pripuola 31 d.
duoklės ir tt.
Prašom' visus labdarius da
Meldžiu nesivėluoti.
lyvauti.
Dr. A. L. Graičunas,
A. Nausėda, pirm.
sekretorius.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Chicagos Apskričio prieš
metinis susirinkimas įvyks
Ciceroj, Ilk, Šv. Antano pa
rapijos mokyklos kambary,
gruodžio 28 d. 1930 (Sekma
dienį), lygiai antrų valandų
po pietų. Susirinkimas bus pra
dėtas punktualiai. Kviečiamos
visų kuopų atstovės atsilan
kyti. Kuopos, kurios da yra
R. Kl.
'skolingos savo metines duokles,
stengkitės
užsimokėti
VAKARAS JAU ČIA.
• prieš atidarant susirinkimų,
~~~
,„
! nes, pagal Apskričio nutariTown of Lake. — šv. Kazį-'
v . . .. .
.
mų, nevzsnnokejusių kp. aitmiero Akademijos rėmėjų 1 ; .
, . , ,
v . .
stovės neturės balso susirin.
skyriaus rengiamas šokių va- , .
m
....
,
,
.
®
kime. Tame susirinKimas bus
karas įau čia pat. Įvyks gruo
,
,, ,
j* .
„v , .
renkama valdyba 1931 m.
dzio 27 d., p. Ezerskio sveValdyba.
tainėj, 4600 So. Paulina st.
Rengimo komitetas deda vi
Į Šiuomi šaukiamas priešmesas pastangas, kad atsilankntinis Amerikos Lietuvių Daksius kuogeriausia patenkinus.
Muzikų patieks broliai Metri
kai. Atsilankusieji smagiai
laikų praleis ir tuo pačiu sy
(Marąuette Jewelry &
kiu parems Šv. Kazimiero
Radio)
Vienuolynų, nes visas pelnas
Užlaikau visokių
skiriamas vienuolyno naudai.
auksinių ir sida

PAIEŠKOJIMAI.

Šie asmeny? gyvenų Ame
rikoje yra ieškomi;

Butkus Justinas, 1921 mętais gyveno Cliicagoje.
Černauskas Vincas, pirm
karo gyveno New Yorke.
Genzelis Juozas, pirm karo
gyveno New Yorke.
Hausmanai Albertas ir Adol
fas. Gyvenų Chicagoje.
Jaračauskas, Bronius. Kilęs

ditorijos salėj. Ji yra pinčiai i APAŠTALYSTĖS DR-JOS
PRAMOGA.
žinoma dainininkė, turi daug
pažįstamų ir pritarėjų. Jos
North Side. — Apaštalystės
koncerto programe dalyvaus
Maldos dr-ja rengia “bunco
party”, gruodžio 25 d., t. y.
Kalėdų vakare, parap. svet.
nu skambins p-lė Aldona Bri- Vakaras yra rengiamas tiks
Norkus Stapas, kilęs iš Meš
p. Levickis, seserys Pro- lu, kad įtaisius juodus bažny
kučių vai., Šiaulių apskr. Ka-' sevičiutės smuikuos ir skam- tinius rubus.
daise gyveno Cleveland, Ohio. bins pianu, p-lė M. Grinaitė
Dalykas gražus ir tiki
Tumėnas Jurgis, kilęs iš A-j pašoks. P-lė Bronė Paliliunni- mos, kad žmonės atjaus rei
luntos vai., Utenos aps. Atsi-jtė, Marąuette Parko lietuvių kalų ir parems pramogų.
liepė jo žmona, A eronika Tu-1 par. vargonininkė, akompaKadangi parapijos mokyk
mėnienė.
la tų vakarų nerengs jokio
Įnuos visiems dainininkams.
Aukščiau išvardyti asmenys
yra prašomi atsiliepti ir kiek
A. ALESAUSKAS
vienas kas kų nors apie juos
MOTOR EZPRESS
žinotų yra prašomi suteikti
Mes permufuojame-pervežažinių. Bent kokia žinia bus me pianus, forničius ir kito
brangiai įvertinta.
kius dalykus.

|iš Kaimo miesto. 1914 m. gyvono St. Lotus Missouri. Atsi
liepė jo žmona, Ona Jaračauskienė.

Lietuvos Konsulatas,

Taipgi, parduodame

Boorn l904 ..
201 Nortli AVells Street
Chicago, III.

2650 West 63rd St.
Telefonas

Chicago
8380

HEMLOCK

KALĖDŲ DIENOJE BUS DU
LIETUVIŲ RADIO PRO

GRAMAI.

WCFL — 1 vai. po pietų

WHFC — 7 vai. vak. '
Jos. F. Budriko korporaci
ja, didžiausia lietuvių radio
ir muzikos krautuvė, savo lė
šomis rengia specialiai kalė
dinį programų, kad palinks
minus plačiųjų, lietuvių visuo
menę Kalėdų dienoje. Be rink
tinių dainininkų su gražiomis
Kalėdų giesmėmis ir linksmo
mis dainelėmis, abejose stoty
se prieš garsi Budriko radio
orkestrą. Prie gardžiu Kalė
dų pietų ir vakarienės visi
klausysimės savo radio programo.

GINTARINIAI DAIKTAI
IŠ LIETUVOS.

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4(44 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 138*

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

DE SOTO

Telefonas

Pullman

MOUTH Chrysler išdirbystės

automobilių už labai prieina

Paieškau džanitoriauę pagelbininko. Turi būt unijistas.

Kalėdų Šventėms iš Lietu
vos gavome naujausios ma
dos gintarinių išdirbinių —
karolių, auskarų, rožančių,
sagučių, cigarnyčių, rašomų
jų kotelių ir kitokių.
Kainos prieinamos.

Visi šie daiktai tinka Kalė
dų dovanoms.
Minėtų

lį

daiktų

pasirinkimų.

turime

Tuoj

dide

kreipki

tės:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

JVAIROS

KONTRAKTORIAI:

Joe Bagdonas, Savininku
5625-27 S. WESTERN AVĖ.

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

M. ZIZAS

Phone Republl<rx494*

PETRAS GBIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

IBį- * *.
■ '"9

r

JO8EPH VILIMAS

Mes mollavojlmąįėJInkorucĄame Ir
lipoperiuojacne
visokius *
namus.
Musų kainos Iab£ ffelnamos Ir dar
bas garantuotas.

Namų Statymo

6127 S. Maplewood Avė.

Telefonas Hemlock 6614

Phone Virginia 2004

1255 So. Sawyer Avė.

•

1 -m.as floras

1ŠSIRENDUOJA 7 kamba-'i
rių flatas, štymu šildomas, 1mas floras. Renda už pasiulijimų. Geriausia transportacija.
528 So. Lawndale Aveuue
Tel. Kedzie 7721

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

<556 So. Rockwell Street

ES

Turime tlpkamų {vairių Kalėdoms
Budavojam naujas namus, dovanų valkatas ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimą peilių, dišių
dirbam cemento darbus - fun ir tt. Užlalkom Hardware, painto,
stiklų ir kitokių dalykų.

damentas

saidvokus,

S. L. FABIAN & GO.

Kalėdų Dovanos

taipgi

Telefonas Lafayette 4484

Atrodo nutrinis, po to jau nereik pentyt. Turim namų ant

pardavimo ir mainymo.

Tel. Lafayette 7674
Telof. Republic <**<

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojbno Kontraktorins
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
>884 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

809 West 35th Street
CHICAGO
TEL.

BOUL. 0811

ARBA 0774

Visados sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skoilnam pinigus ant Namų.
Parduodam, lSmalnom ir inšlurlnam visokj turtą.
Padarom davernastes Ir Pirktam
bei Pardavimo Notariallškus rafitus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Tra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

i
iJ.K.
S
^įplllhll
;WICZ&(0

D. GRICIUS

ANTON LUBERT

JUSĮI NAMAS

Generalini Kontraktoriai

BRIOHTON MOTOR SALES

Real Estate

2621 WEST 71 STREET
Telefonu Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST <7 STREET

Tel. Lafayette 1083

Namų Telef.
Republic 6418

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
RAKANDAI PARDAVIMUI
Išvažihoju ir turiu tuoj parduot
savo gražius rakandus: Wilton kau
rai, 9 tūbų elektros radio ir viskas
kas yra 4 kamb. su dideliais nuosto
liais. Viskas kaip nauja, Ateik tuoj:
3040 Weat 62nd Street
Parsiduoda

mas

JOHN PAKEL & CO.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

REAIL estate

Tel. Lafayette 8227

MALIĄVOJIMO KONTRAKTORIUS
Mallavojame, Dekoruojame ir
Popleruojame
lapos Telef.
5587 So. Nordica Avė.
Chicago Hemlock 1847

GRAHAM PAIGE

INC.
navininkai: Vainoras, J.
Telefonas Lafayette 4444
3962 Archer Avenne

•

i

.

Kontraktorius

Mes galime Jums namą pastatyti,
t arba parduoti, nupirkti, Umatnytl,
pataisyti, apmūryti, apdrausti (In*
sūrint!) etc.
JUOZAS K. ENCERIS
Namų Expertas
SR4B.00 P. O. B.
. ««• So- Falrfleld Avė.
Laf. 4443
Jei manai pirkti karą pirmiausiai | <401
Molart g|
,j<|f
ateik pas mus Ir persitikrink, kad j
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

ANT KALĖDŲ

Gražus Radio Programas iš Stoties WCFL, 970 k.

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų
Lietuvių Orkestrą po vad. M. Yozavito.

Kitas Programas Kalėdų Dienoje WHFC, 1420 k.

Nuo 7 iki 8 vai. vakare.
už 1000 dolerių preizą

M*

OENERALIS KONTRAKTORIUS
M. YUSZKA
Statau namus kaip muro taip Ir
mų kainų.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Plnmbing & Heating
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Kainos prlelnamlausios.
Kaipo
lietuvis, lietuviams patar
Naujas Plymouth $590.00 f.o.bj 2452 WEST 69th STREET nausiu kuogeriausia.
<426 So. Western Avė.
GAGE PARK MOTOR
Tel. Republic 6649
SALES

25 Gruodžio

Dalyvauja kontestantai ir lenktyniuoja

5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

JOKANTAS BROS.

ir PLY

Chicago, III.

Kampas Michigan Aveuue

52 E. 107 St.

<138 Archer Avenne

jausių

P.aieškau sesers Onos Kerpauskaitės. Kilus iš Kleisų
'-k., Žarėnų p., Telšių apskr.

KASTANTAS DOMARKAS
134 E. 105th St.

4414 So. Rockwell Str.

Ateik pažiūrėti musų nau

geras ir

WAITCHES RROLIĮI RAŠTINĖJE

AUTOMOBILIAI |dar?.m. munnias’ #PmūnDam
. ... - _
...... — - Į medinį namų po vienų plytų.

liai.

greitas,

Pati ar ją žinantieji rašykit:

A. M. BUTCHAS

Geriausios Rūšies Automobi

vimas yra
į nebrangus.

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

muro darbus, iš medinių pa-

DE SOTO IR PLYMŪUTH

miausių kainų. Musų patarna

— Vilniaus lenkų laikraš
čiai praneša, kad Vilniuj nu
tarta pastatyti didelius sporto
namus, kuriuose sutilptų visos
sporto organizacijos, be to,
būtų salė gimnastikai ir fizi
nio lavinimo židinys.

Dalyvauja daug žymių lietuvių artistų. Yra gera

brinių daiktų, vė
liausios mados ra
Namų Statymo KoęĮrsktoflus
dio, pianų
rolių,
rekordų ir t. t. Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.
Taisau laikrodžius
ir muzikos instru 7217 S. CAUFOENIA AVĖ.
mentus.

Alma.

už prieina

X P-nia Oželienė iš Marque
7126 So. Rockwell Street
tte Parko-šiuo tarpu rengiasi
Telef. Republic 5099
prie savo koncerto, kurs įvyks
Mes pervežame daiktus ir į;
sausio 14, 1931 Lietuvių Au- kitus miestus.

R. ANŪRELIUNAS

Narės, kurios pardavinėja
serijas, prašomos jas grąžinti
šokių vakare.

geriausios rųšies

anglis

vakarėlio, kaip kitados būda
vo, tad apaštalystės draugi
ja surengė pramogų gražam
tikslui.
Ši draugijėlė darbšti ir pa
rapijai gelbsti visokiais dar
bais.
Komisija.

ro

Thomas Higgins

su

pagyvenimu

augščio.

cijų

bizniavas

Del

pilnų

ant

kreipkitės.

Mrs. C. KAREIVA

Turiu patyrimą per daugeli metų.

807 Moen Avė.

8818

80. ’ OĄKLKT AVI.
Canal 4414

Telef.

ant

Siunčiame į kitus miestus. Gaunama
JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖJE.
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
P. Stankūnas
16129F Dariau Lyseles, vaicas
Jonelio Polka
,
A. šaukevičius
16135F šofaių Polka
Naujų Metų Polka
Mahanojaus Liet. Mainierių Ork.
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Vaicas
Mahanojaus Liet. Main. Ork.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Jonas Butėnas
Girtuoklio Daina
Jonas Butėnas
CIOO^F Lietuviška Vese:
dalis pirma
Lietuviška Vesei
dalis antra
Mah. Liet. Main. Ork.
61004F Lietuviška Vesei:
trečia dalis
ketv. dalis
Lietuviška Vesei
Mah. Liet. Main. Ork.
16155F Ganėm Aveles
K. Menkellunienė ir F. Stankūnas
Saulutė Tekėjo
16144F Mergyte Jaunoji
Motušaite Miela
K. Mcnkeliuniutė
16176F Muzikantai Rėžkit Kazoką
Atsimeni Tą Dieną
St. Pauras ir J. Antanėlis
16171F Svajonė ir Meilė
Sudiev Sesutės
St. Pauras ir Juozas Antanėlis
16175F Šią Naktelę Per Naktelę
Ant Kalno Karklai Siūbavo
Mikas Petrauskas
16180F Vištyčio Vaicas
Pennsylvanijos Angliakasiai
Kibartų Polka
Pennsylvanijos Angliakasiai
16162F Gaspadinė Aną Dieną
Pennsylvanijos Anglekaslai
Zanavykas
161B4F Velnių Šimtą
Antanas Vanagaitis
O čia čia ■
16181(? Dieduko Polka
Brooklyno Liet. Ork.
Pora Už Poros vaicas
16185F Mergų Polka
Traukiu Tavęs
Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą
16184F Užburtas Pylis Polkai
Moderniškas Klumpakojis
Budriko Radio Oreh.
16183F Po Močiutės Vartais
Visi iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat St. Pauras ir J. Antanėlis
16182F Sabas Gud Polka
Worcesterio Liet. Orkestrą
Lakštutė Polka
Mah. IJet. Main. Onktestra
16177F Našlio Polka
Mab. Liet. Mainierių Orkestrą
Mano Polka
16157F Hhenadorto Polka
)
Mab. Liet. Main. Orkestrą
Bernelio Polka
16147F Katrų t ės Polka
Mab. T.let. Mainierių Ork.
Klaipėdos Polka
16149F Atle Rudenis Užšalo
Mah. I.let. Mainierių Orkestrą
Baltos Rankelės
16178F Panemunės Polka
Woreesterlo Liet. Orkestrą
Karolina Polka
161G9F Linksmybės Polka
Worcesterlo Liet. Orkestrą
Lietuviško Kliubo Polka

IANKYKITE BUDRIKO KRAUTUVES

Jos. F. Budrik, Ine.

informa

P1UHIIERI8
Darbą atliekų greitai Ir pigiai.

na

Nauji Columbia Lietuviški Rekordai, kaina po 75c.

3417 South Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Joliet, UI. Rockdale

Tel. 1443 — M.

I

