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KIEK IŠVEŽTA BEKONO
PER 10 MEN.?
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Per š. m. pirmuosius deši- j
Per Chicagų pravažiavo ta • Vėl bus atnaujintos sausio
16 dieną.
mt mėnesių Klaipėdos skerdy-,
rptautinio teismo teisėjas Ke i
llogg, buvusis valstybės sekre
Iš Berlyno pranešama, kad klose apdirbta 40,907 kiaulės,
torius, kurs gavo Nobelio tai Lietuvos Lenkijos delegacijų iš kurių gauta 52,549 centu:
kos dovanų.
derybos valstybės sienų ir su bekono (Pernai tuo metu pa
i Klausiamas apie pasaulio sisiekimo klausimus svarstyti skersta 2891 kiaulė ir gauta ]
Žinomas Amerikos išradėjas TA. Edison šventajam padėtj jįg. pareiškė, kad kal išsiskirstė be jokių pasekmių. 3,090 centnerių bekono). Li
Tėvui
ėki Pijui XI pasiuntė diktavimo mašiną Šventasis Tė- (b6ti apie
ie ka
karų 1931 arba 1932 Esu vėl nutarta susirinkti Že gi lapkričio mėn. išgabenta
vas už tai išradėją apdovaftOjt) čia atvaizduojamu aukso
metais esu neprotinga.
nevoj, 1931 m., sausio 10 d. bekono, daugiausia į Angliju, ■
medaliu.
==
Jo nuomone, visam pašau- J Lietuvos delegacija griežtai už 9,42 mil. litų. Čia neieinaį I
KALBA APIE TIKĖJIMO
PLĖŠIKAS SUIMTAS
ly laikai itna eiti Įgeryn. Ar-1 atsisakiusi pripažinti Lietuvos i“Maisto” eksportuoti beko- J
ARGENTINOJ ŽEMES DREBĖJIMAS;
‘R.’
“LAISVĘ” RUSIJOJ
timoj ateity visur atsigaivin- Lenkijos sienas, kurios susi- nai.
BAŽNYČIOJ
ŽUVO 36 ŽMONES
įdarė po Vilniaus užgrobimo.
siųs “biznis.”
Vakare plėšikas per rūsio
| Suprantama, kad kitaip ir PRIVALOMAS PRADŽIOS .
BOLŠEVIKAI KLASTUOJA
T™
27'
PERSPEIAMI MEKSIKOS
— Čia jalkinai gyvena anais Ifibgų įsigavo į. Šv. Bonifaco GAISRE ŽUVO SEPTYNI .■negalėjo įvykti. Juk jokia val MOKYKLŲ LANKYMAS 1
KATALIKAI
SAVO PINIGUS
bažnyčių,- 921 Noble gat. Vos
metais
džia negali išdrįsti eiti prieš
VYRAI
Z išvirtęs raudoniausiubju bolševiku socialistas rašy< spėjo jis atplėšti vienų aukų
•visos tautos nusistatymų už Nuo ateinančių metų gegu« ]
MEXICO LITY, gr. 20. — LONDONAS, gr. 26.
Lai- tojas Maksim Gorkii.
žės mėnesio 1 d. privalomai
dėžutę, kur rado apie 2 doleKambarių nuomavimo na- /Vilniaus atvadavimų,
Vakar visose katalikiškose ba kraštis Times seklbia, kad Ru
pradžios mokyklų lankymas į- J
Jis nori, kad Afnerika pri riti, bildesį bažnyčioje išgir-. muose, 807 Schrage gat., Whi- ' Lietuvos delegacijai pirmižnyčiose skaitytas arkivysku- sijos sovietų valdžia klastuodo klebonas kun. Kempe ir vi-♦ ting’e, nakčia žmonėms mie- ninkavo ne dr. Zaunius, už vedamas šiose vietose: Telšių
po Diaz ganytojinis laiškas, j ja savo pinigus (banknotes). pažintų bolševikų valdžių. Be
kąrąs J. Gehrig.
įgant kilo gaisras. Septyni vy- -sienių reikalų ministeris, o p. apskrity — Telšių, Nevarėnų,
Arkivyskupas kviečia katali-j Saiko, klastuotais rubliais so3is neturi gėdos sakyti,
rąi žuvo. Aštuntasis sužeis- Sidzikauskas, Lietuvos atsto Plungės, Tverų ir Varnių vai- j
kus ir nekatalikus bendrai im-Į vietų valdžia apmoka kontra- ^ad šiandie Rusijoje gyvuoja- Jiedu patylomis įėjo į bažsčiuj ir Plungės mieste; Šiau
ūĮyčių ir, kol plėšikas spėjo jąs. Jis suspėjo iššokti iš an- vas Berlyne.
tlR priemenių
nriemmill sulaikyti
Slllaikvti Mek
Mek- Unnlna ovntimžoliilo rl arki n U 'liti tikėjimams la.svėi
tis
lių apskrity — Joniškio ir
apsižiūrėti, kas veikias, kun.1 ^r°J° aukšto per langų. Nusisikoj vedamų protestantų pro nkus. Klastuotos banknotėsį'
“Ž. P.”
Kfempe jį nutvėrė ir pasigul- flaužg ko^- Nukentėję visi da- > UŽDARĖ DAUG ORGA Kruopių valsčiuj.
NORĖJO PRIEITI PRIE
pagandų, kurios tikslas — ka turi tikrųjų banknoČių tuos
------------------------------- --- £—įg
NIZACIJŲ
slavai.
dė ant aslos. Vikaras pašaukė 'rinninkai
MIKADO
talikus pasigauti į savo tink pačius numerius ir serijas.
DEL PROHIBICIJOS 50,000
policijų.
lų, juos pakeisti laisvamaniais
“
Vyr.
Žin.
”
praneša,
kad
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
TOK&), gr. 27. — Vakų r
ŽMONIŲ BUVO KA
Suiibtas pasisakė
esųs J.
arba abejojančiais apie tikė
ŽĘMES )DREBEJIMAS
Vilkaviškio
apskrities
viršiniKLEBONIJĄ
Japonijos ifttperatorius (mi19
Portage, PSa>
LĖJIME
jimo tiesas. Arkivyskupas pa
ARGENTINOJE
.nkųts. panaikino iš jo apskrity
katdo)
SttdSrė
perįgmentų.
reiškia,- KSd protestantų prbKalėdų vakare keturi plė- tbuvusių organizacijų 110. Ta- WARH1NGTON, gr.
TtMEjAS LYLEPASI—
paganda yra tikrosios tikybos SALTA, Argentina, gr. 26. Jam važiuojant į parlamento
šikai
klastingai
įsigavo
į
Švjrp
išbrauktųjų
yra
daugiau
Apskaičiuota, kad Kalėdų die
griovėja ir kaipo tokia Mek — Le Poma išnaujo palietė rūmus, prie jo karietos dvie i - SKELBĖ KANDIDATU
Adalberto
parapijos
kleboni'kaip
20
katalikų
organizacijų,
nų dėl prohibicijos visos šalies
jose vietose per policijų pra
I MAJORUS
sikai labai pavojinga.
žemės drebėjimas. Kūčioje šį
jų,
1650
N.
17
gat.
UU
tarpe
ir
ateitininkų
skykalėjimuose bnvo uždaryta
siveržė du žmogų, norėdama
Pareiškia, kad Meksikos va miestelį apgriovė drebėjimas.
Piktadariai
keturis
kunigus
irius
_
VUkaviSky.
Išbraukti
ke50,000 žmonių.
•
asmeniškai įduoti kokius tai f .Teisėjas Lylę, nelaukdamas
ldžios ypatingai globojami Tada 36 žmonės žuvo ir apie prašymus. Abudu tuo jaus su- rėpublikonų i partijos srovių ’ surišo. Klebonų, kun. Gronko- 'B ūkininkų vienybės komite/ •’
— ■ ■—■ I ■
I
protestantai įvairiose šalies j 70 sužeista
imtu.
išsprendimo, patsai- pasiskelbė wskį, ginklui privertė atidaryUždarymo priežastis
NEW YORKE 11 ŽUVO- ]
dalyse sukūrė nuosavus cent
------------ ktt$dsta-j Chicago miesto'« “seifą.” Pabėgo pagrobę «■«»>»?» "eve.k.maa -R.’
NUO SVAIGALŲ
rus ir dabar jie jau kėsinasi PALIUOSAVO 9 MISIO
KALĖDOS ŠVENTOJE
majorus, kaipo republikonas;,'apie du tūkstančiu dolerių
įsiveržti į sodžių mokyklas,
NIERIUS
NUNEŠE TILTĄ IR DAUG > NEW YORK, gr. 27. — Kži^
Jisai nori nugalėti , majoro ‘
ŽEMEJE
kad su savo pragaištinga pro
SIELIŲ
i ledų dienoje nuo. svaigalų vaa* r,,
Thotppsono ir Barretto kandi- RASTA DAUGIAU VOGTŲ
paganda pasiekus valstiečius. PEIPING, Kinija, gr. 27. [ ^prbitijjįig, Palesti{ia» gr.
[rtojimo šiame mieste 11 žmo
daturas.
BONŲ
ApaStalimam _delegatuii2S _
me^į (alp
Pakilęs-Nemuno vanduo nu nių mirė ir 45 atsidūrė į
Arkivyskupas sako, kad pro
testantų veikimo pagrinde y- pranešta, kad raudonųjų Pl«-)&įnlet šiame nedideliam Dovi- DEMOKRATAI TURI KAN
Namų rūsy, 6803 So. Aber- nešė visai Jurbarko tiltų, ku gonines.
ra ne vien katalikų tikėjimo šikų gaujos paliuosavo 4 ku- do mieg,e,y krik5žiony8 i5kilDIDATĄ J MAJORUS
/deen gat., policija atliko kra rį šių vasarų buvo pastatę per
nigus
misionierius
ir
5
sesemingai
minėjo
Kristaua
Užgi
.
griovimas, bet ir politiniai
ntų ir rado 14,500 dolerių ver- (Nemunų. Pirmiau buvo tik a- IŠMOKEJO 15 M1L2ONŲ
ris
vienuoles.
Jie
buvo
pagromijnę
Boto
aupWdę
de
tf
mtya
sumetimai — imperialistiniai
J Chicago miesto majorus '.-tė* vogtų laisvės bonų. Bonai pardęs grendinį, o dabar iš
DOLERIŲ BONUSAIS
bti spalių mėnesiu.
tikslai.
tūkstančių krikščionių, jų dau demokratų partija savo kan- priguli bankų plėšikų gaujai, vertė ir 'polius.
------- >—h- : 5
į
Arkivyskupas nekaltina Agybė iš tolimųjų šalių. Užgi didatu parinko A. J. Cerma- kurių keletas anądien suimta.
i
NFAV
YORK,
gr.
27.
ĮŠio
Vanduo taip pat nunešė da
merikos J. Valstybių valdžios,;
IŠVYKO j BELGIJĄ/
mimo bažnyčioje lotinų apei- kų, Cook apskrities komisio- Policija areštavo namų savi ug sielių. Daugiausia nuken miesto
įvairios kompanijos
kuri, kiek žinoma, neremia tos
>gų Jeruzalės patriarka Bar- nierių, prezidentų.
ninkų W. Raebig. Tas sakosi tėjo pirklys JFainbergas iš Za- Kalėdomis savo darbininkams
skleidžiamosios Meksikoj pro LISBONA, g.r. 27. — Ispa- lasina atnašavo pontifikalines
nieko nežinojęs apie paslėptus pyškio, Zolskis ir Broidė iš'išmokėjo 15 miHpnų dblėrių
testantų propagandos. Nuro- nijos tremtinis lakūnas Fran šv. Mišias.
E
NELAIMES KALĖDOMIS bonus.
Krizių Rūdos. Jų medžių van bonusaisi
do į Šiaurinės Amerikos pro ko iš čia garlaiviu išvyko į
J. VALSTYBĖSE
duo nunešė po kelis tūkstan
testantų sektas, kurios jau se Belgijų, kur žada kokiam lai- UNGARIJOJ PALHJOŠUO• 1
MUSSOUNI KALBĖS
čius kiėtmeterių. Dabar ran
NEGRAI SURAIŽĖ 4
nai mėgina čia ir kitur kata-, kui apsigyventi,
Kalėdų
dienų
visose
Am.
J.
TA 144 KALINIAI
AMERIKAI
f
ŽMONES
kioja iš visų Nemuno pakran
likų tarpe skleisti savo laisValstybėse žuvo virš 200 žmo
čių. Randa net prie Smalinin
vamanybę.
MIRUSJO PASIUNTINIO
BUDAPEŠTAS, gr. 26. — nių nelaiminguose atsitikimuoNežinomas aukšto ūgio ne kų.
‘R.” NEW YORK, gr. 27. — L*
Anot arkivyskupo, katali LAVONAS I (AMERIKĄ
Kūčioje Ungarijos valdžia iš •«*. Šie žmonės žuvo gaisruo- gras, ihatyt, pakvaišęs
talijos ministeris (pirmininką*
nuo
kai neprivalo tuiyti jokių be
kalėjimų paliuosavo 144 ka ,laimėse, vartojant nuodinguo- svaigalų, Kalėdų vakare viSTATYS CUKRAUS FA Benito Mussolini Naujų Me*
ndrų ryšių su protestantų or CHERBOURG,
Francįja, linius. Be to, 67 žmonėms tei se, medžiojant, automobilių ne dumiesty skustuvu suraižė ke
BRIKĄ MARIJAMPOLĖJE tų dienų iš Romos per radiny
ganizacijomis, kurios iš pa gr. 26. — Iš šio uosto Deuts- smuose panaikintos bylos.
si** svaigalus ir kitose nelai turis žmbnes. Iš jij du pavo
kalbės j Amerikų. Kalbės
žiūros atrodo užsiimančios chland garlaiviu į Amerikų
mėse.
jingai sužeista.
Cukraus- fabrikas, kaip ga gliškai nūo 1:00 ligi1 115
vien sportais ir auklėjimo da-, vežamas mirusio Amerikos J. BERLYNE KOMUNISTŲ
,
lutinai jau nuspręsta, bus sta nų (Chicago laikas).
rbais. Katalikų jaunimui v- Valstybių Belgijai pasiuntinio
RIAUŠES
SUKILO PRIEŠ ATSAtomas
Marijampolėj, prie
Susprogdinta bomba
pač jos pavojingos.
Diekema lavonas.
VINIMĄ
Kvietiškio dvaro. Jo statymo CHICAGO IR APYLIN
Susprogdinta bomba ties
BERLYNAS, gr. 26. — Už
planų ministerių kabinetas KĖS. — Išdalies debesiuot^
Merchandise
Mart
butu
iš
OPASIKEITĖ
SVEIKINIMAIS
JUGOSLAVIJOJ AREŠTUO
vakar tūkstančiai komunistą
RIO DE JANEIRO, Brazi
šalčiau.
;
jau patvirtino.
rleans gatvės šono. Ištrūpėję
TA 17 KARININKŲ
vadovaujamų bedarbių čia su lija, gr. 27. — Para valstybė
Fabrikas galės per parų agalybės langų stiklų.
ROMA, 'gr. 27. — Italijos kėlė riaušes. Daug žmonių su je H. įFordas turi užvedęs mi
pdirbti 600 tonų runkelių. Jam
PINIGŲ KURSAŠ
BĘT.iGRADAS, Serbija, gr. karalius pasikeitė Kalėdų svei žeista ir nemažas raudonųjų lžiniškų gumos medelių sodyeksploatuoti bus sudaryta ak
Sudegė radlo mokyklar
26. — Areštuota 17 aukštųjų kinimais su Šventuoju Tėvu skaičius areštuota.
nų. Sodynų plečiant, aplinki
cinė- bendrovė, kurios stam Lietuvos 100 litų
$10.00
karininkų. Jie įtariami prigu- Pijum XI.
ni*!
gyventojai atsavinami
Chanute orlaivių stoty, Ra biausias akcininkas bus finaBritanijos 1 sterl. sv.
4.8$
lį slaptai organizacijai, kurios
PARYŽIUS, gr. 26. — Žvė Mto žemės. Šie priešinas, ke ntau!, III.-, sudegė iš karo lai insų ministerija. Fabrikų pra Francijos 100 frankų
9.9$i
tikslas yra kovoti karalių .ir HAVANA, Kubo, gr. 27.
rių jaukintųjų Warnick cirko lia imaištus, puola ten Fordo kų užsilikusi nadio mokykla, dės statyti tuoj pavasarį. Ru
Italijos 100 lirų
13.:
jo diktatūrų. Organizacija y- Vietas policija suėmė trief
•odyfto įkurtas įstaigas. .Val kur buvę brangintinų įtaisynarve pavojingai sužeidė
denį statyba turės būti baig Belgijos 100 belgų
13,
ra vardu Teisingumo ir Lais menig ir jų namuos© Irado 20 Bengaliau* tigrai. Išgelbėtai džia gyventojų malšinimui pa iraų. Nuostolių būsiu apie pu
ta. Paetatymas atsieis 6-7 mi Šveicarijos 100 frankų 19.
vės Sųjunga. •
i rankinių granatų.
vos pusgyvis.
|
siuntė' kariuomenę.
sė miliono dolerių.
lijonus litų.
;J “R.”
Vokietijos Lmj markių 23.1

Bolševikų Valdžia Klastuoja

Nuosavus Pinigus
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kad tikėjimo dvasia turi pasireikšti vi
suose kataliko darbuose, nežiūrint kokią, jis
Ileina kasdien, i&akyrus sekmadieniui
vietą šioje žemėje užimtą. Mes turime iš pa
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >< Ot. Pu
tai Metų — >3.50, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam ties Popiežiaus Pijaus XI reikalavimą, kad
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .Ola
katalikai rūpintųsi visais bendraisiais reika
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rųlais
ir rūpintųsi ne pavieniai, bet grupėmis,
ttna, jei nepraioma tai padaryti ir neprlslunClama tam
tikslui paito lenkių.
organizuotai. Į tą darbą raginamą įtraukti vi
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
si: seni, jaunimas, net jr vaikai. Reikia tik
kasdien.
gailėtis, kad ir į Lietuvių Katalikų Federa
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai segančiai dienai priimami iki 5 cijos veikėjus daug pačių katalikų dar tebe
žiūri, kaip į kokius naujo tikėjimo skelbėjus,
vai. po piet.
nors katalikų akcija yra taip sena, kaip ir
pati krikščionybė ir ji popiežių aitkartotinai
|
“DRAUGAS”
yra užgirta.

į

“DRAUGAS”

Aplink Afriką.
Prof.

PaUtaa.

LAUKAS SIPTYNIOUK
TAS.

(Tąsa) -

vyrai, turi didelius, gerai nu
statytus planus ir vykdo juos
dešimtimis metų. Ir vis tai
aukštesnės dvasinės idėjos tar
nybai, mokslinei kūrybai.
Netoli Universiteto randa
rae ir istorišką dvarą su boerų stiliaus rūmais: tai Groot
Scluiur.
Septyniolikto amžiaus vidury čia buvo van Rie
beeeko javų ūkis jūrininkų

mis ir naujų mūsų konsulo
draugų bei pažįstamų.

BEDARBC

Po visų prakalbų, pasima Darbo žmogui bedarbė yra
tymų ir kitų “ceremonijų” labai baisus žodio. Kuomet
prisėjo atlikti ir pats įkiriau- žmogaus gyvenimas priklausė
sias darbas: gerai ir atsar- išimtinai nuo to ką jisai savo
giai supakuoti nuolat didėjan! rankomis kasdieniniu darbu
tis bagažas, sukrauti kelis,užsidirba, bedarbė reiškia nupūdus įvairių akmenų — mi-. stojimą* to šaltinio, iš kurio
neralų, suvenirų, nušautų gy žmogus semia sau ir savo sei
vulių kailius, kurie nedavė mai pragyvenimą.

Iš Kapštato Gerosios Vil
ties Iškyšulį galima pasiekti
bet, kurio okeano pakraščiu.
Abu keliu duoda didelio pa
p. konsulo šuniui ramybės. Ūkininkas bedarbės nepa
sigerėjimo gražius vaizdus
Kai jojo airiškas terrieras žįsta, nors jo gyvenimas nė
mėgstančioms akims. Tiesa,
užuodė namuose kaž ką įtar- ra jau taip nmleuus ir leng
pajūrio kalnuose maža pasi
tino, pradėjo ieškoti ir atsi vas, ypač smulkaus ūkininko
L1THUANIAN DAILY FR1END
Labai jgrazu, kad visos lietuvių katalikų taiko medžių, o ir tie maži,
daręs mano kambario duris bet visgi jis tos bai-ioa šmė
PuMlshed Daily, Ezcept Bunday.
bažnyčios per* Kalėdas buvo pilnutėlės. Bet menkučiai, bet visokių mažes
pakėlė didžiausį lermą, išvy- klos taip nebijo, kiek miesto
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Slz MuuUte
kaip gaila, kad mūsų tarpe yra daug žmonių, nių krūmų, krūmelių ir jvai maisto sandeliams papildyti, dęs beveik nuo lubų iki grin— 91.00, Tbree Montbs — 91.00. One Montk — 7*c
darbininkas.
■•rope — One Year — 17,00, Six Months — >4
kurie tik per Kalėdas, arba per Velykas į riaspalvių, keistų, europiečiui
r «>P» — .tie.
Vėliau visą tą dvarą su pui du pakabintą didelio gepar Dabar bedarbė apnyko kuo
baižnyčią tęateina, o vis dar save katalikais nematytų gelių — tai tikra kiausiomis kalnų pašlaitėmit: do kailį. Šuo kaukia, bet visai
AdTertistnp in "DRAUGAS” brlngs best rssuiu
ne visą pasauli, y pa* labai
Adrartisin* rates on appllcation.
vadina. Tas faktas aiškiai parodo, kiek daug daugybė. Ir jos yra tikras jsigyjo gars ūsai milijonierių artyn neina. O jei kaili* tru jaučiama Vokietijoje, Lenki
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., ChicaKo turime nepilnai susipratusių katalikų, kurie papuošalas šitiems1 plikiems
jCecil Rhodes, begalinės dun putį pajudini, tai šunio iš- joje, Anglijoje ir kitose Eu
nors dar ir turi tikėjimo kibirkštėlę, tačiau kalnams. Gausingi, puikiai įmedžiai sutinkami tik
ž,”ogns’ beveik U“6' vi,!- 8**“ ir «al° ”ėra: *riu<1?- ropos šalyre, bei Jungtinėse
jie savo tikėjimo nepažįsta, jie mažai tėra į- augę
nas užkariavęs mį'žiniškus mas verčiasi trepais žemyn!. Amerika '..Ir.;, bė.-o
sigilinę į dieviškąjį Kristaus mokslą ir dėl to rytiniuose Kapštato priemies Afrikos plotus, mokėjęs daug ir nakčia paskui klaikiai kau- ■
Jung.'nių Amerikos Vals
jie greit patenka į piktas Kristaus priešų ran čiuose, kurių šlaitai atsukti svajoti ir daug svajonių į- kia per baisius sapnus.
tybių miestuose ne vienas tūli
į drėgnesnius Indijos okeane
kas.
vykdyti,. dar jaunas būdamas Visa gerai supakavęs, Liūstantis gyvena ir mūsų broKATALIKŲ VBIKIMAS.
vėjus. Bet šitie medžiai dau
Taip yra dei to, kad pas mus ligi šiol giausia europiečių užveisti: spejos praturtėti ir savo tur- įuvos, Latvijos ir Čekoslova- lių lietuvių,- iš kurių ne vie
Vargu kada mūsų tautoje buvo daugiau nebuvo plačiai išvystyta katalikiškoji akcija, ąžuolai, įvairių rūšių pušys, tas britų garbei suvartoti. Jie ki,jos konsulų bei naujų pa nam ----bedarbi
’r.tai davė
čia nepaprastai
britu garbi
rodomo gyvo susirūpinimo katalikų veiki kad nebuvome gerai susiorganizavę, kad savo lęvparisai ir kiti. Vietinių me
žįstamų palydėtas, atsidūriau pajusti. Knene visuose įurš
mu, kaip dabar. Gal būt dėl to, kad niekuo apsileidimu pastūmėjome savo tautiečių ne džių tarpe labiausia metasi į namus ir veneruojamar. Ir garlaivy “Usaramo”, kurs tuose yra įsteigti komitetai
met ir didesnių pavojų ir Lietuvoje, ir jos mažą skaičių į indiferentizmą, kuris yra pir akis sidabrinis medis, kurio Groot Schuur rūmus jis pas lapkričio 8 d. išplaukė rytiniu Vedarbiams šelpti. Tokių ko
tatė, kol gyvas juose gyveno, Afrikos pakraščiu Egipto link] mitetų jau ir lietuviai turi
mas kelias į bedievybę. Mūsų spauda irgi
išeivijoje nėra buvę.
lapai sidabro spalvos ir šilko
Visame pasaulyje įsisiūbavus dicliristio- nebuvo sistematingai platinama. Gaila, kad švelnumo, o didumo — kaip pripildė juos labai brangiais Grįžtant Indijos okeanu suorganizavę. Tų komitetų tik
isviin.ais baldais, sausiais su , teks aplankyti apie tuziną rias yra šelpti ypatingai šeinizacijos banga, palietė ir mūsų tautą. Kova ir iš sakyklų retai tegirdinie paraginimus mūsų žilvičio.
to .krašto didžiausiais 1 • mer.
•nen pajūrio miestą, kiekviename mvnas tų, kurio dabar neturi
, prieš Bažnyčią vedama gyvu įžodžiu ir spau skaityti tik katalikiškus laikraščius ir kny
tais
ir
visą
tai
padovanojo
Groot
Universitetas.
sustojant nuo vienos iki tri- darbo ir šeimynos kenčia šalda. Ji vedama smarkiai, organizuotai. Tai gas, kas, sulig popiežių įsakymų, kuodažniauv<Js*y.
i.
ked
jUo.e
turėtu
bū

Schuur.
- jų dienų, kol galop išlipsiu tį ir alkį. ■■■' ■
gi, kaip viso pasaulio katalikams, taip ir lie sia turi būti daroma, nes spauda, tai didžiau
tą
mini:
;eriaį
•tzmiuinkai.
La
kelioms'savaitėms į gįpte ir j Mes, Amerikos Jįetųviaf,
tuviams katalikams nėra įeito kelio, kaip prieš sia pasaulyje galybė.
Pietų Afrikos universitetai
■
1
priešų pajėgas statyti savo pajėgas: prieš jų
č.
cšauie-daug'aųkų sudėję IdeReikia tikėtis, kad po šių Kalėdų mūsų aptamaiuja tik'ika)ti dviejų i b*1* i^om^s tai rūmai, už ku Palestinoje? ‘A- :
rių
vieną
kurią
lovą
ar
kainoj
j?
'
■■
,
tuvos karo ištiktiems sušelp
: spaudą — soyo stiprią spaudą, prieš jų or- organizuotas veikimas žymiai sustiprės, kad milijonų gyventojų, bet vai-'
Šiandien ir vakar
dą
nusipnktum
žmogus
vi-,
<
..
/
ti,
bet dabar turime atsimin
ganizacijas — savas skaitlingas organizaci- neliks nei vienos katalikiškos šeimynos, į ku-' džia jiems išleidžia kas met
sim savo baldus
kerne pirmąjį pakelini uostą....
rią neateitų bent vienas katalikiškas laikraš- (apie 18 milijonų litų ir jl»r ar
jPort Elizabefli. Rytoj anksti
Pavojų lietuvių katalikybei yra daug. tis. Mes, šioje šalyje gyvendami, turim žo ti tiek prideda privatiniai žmo Rūmus apsupa gražus par- įplSukrim į Eašt Londoną, ii « raDk* iStiesti>
tarP ‘S
Mes jųoe niatome,..tik nevisada imamės prie- džio, Spaudos ir veikimo pilną laisvę, todėl ja nės. Iš to mes galime spręsti kasv,nusitęsias į aukštas kai kur numatomas ir Šio straip tūkstančių bedarbių armijos
? roonrųMj pkiojų pašalinimtS.-Kas >ežino, jog naudokimės, ir plėskime katalikiškąją akciją. apie Pietų Afrikos kultūri rų pakriaušes. jJTose'’ ‘a'ukštu-‘
o” ir yra ne vieaa$ šimtas ir jfnūsų
išsiuntimas
•
,
t
'
M
M
nes pastangas ir tikrai p&žan iriose' tlabari'’ pastot jTas fR/A1 “ Ryto**' “'redakcijoms, -SiU]•-(-urolių lietuvių, kSrriy-gel-‘ne
"gprihlftffiHPėj0 LJetų^jejASiir,' Todbš, katalikiškąsai veikimas labiausia turėtų būti
Baigiantis 1930 m,’, nematome, kad biz gią dvasią. Štai 'Kapštato U- pačiam Rhodes grandiozinis vietų aprašymai' seks trupu- vieno šeimynėlė nei GhontMf
kąsnio neturi. Taigi dabar,
išvystytas, katalikai vis labiau netenka lais nis gerėtų. Suprantama, prieš pačias Kalė niversitetas laipsniškai
iške- paminklas: milžiniška grani tį vėliau.
kada visos tautos suskato sa
vės. Jiems tenka vesti arši kova su pačia
das, kada paprastai pirkinių yra daugiau, ne- namas iš miesto į priemiestį to kolonada, aštuoni bronzos
vuosius šelpti, neatsilikime ir
vyriausybe, kuri katalikiškas mokyklas už gu bile kuriuo kitu laiku, biznis, kaipo to- Rondebosch, Indijos okeano Hutai ir bruozinis raitelis, reiŠ Ant hivo "Usaramo”
Blizabetli Uoste,
j mes7, lietuviai, nes ir įnurts
darinėja, katalikų moksleivių organizacijas kis, šiek tiek aukščiau pakįlo, judėjimas bu- link, kur smarkiai bujoja vi- kiąs fizine energijų, O vaizi turi būti suprantama bedar
naikina, draugijų veikimą varžo.
vo didesnis. Tačiau darbo žmonių būklė pa-'šokia augmenija." Čia jau pi dai nuo to paminklo irgi tik- 1930 1U« laPkr- in; 11 d
(Bus dauigau)
bio padėtis ir jo vargą turi
Nežiūrint to, Lietuvos Katalikų Veiki sunkėjo, nes visoje šalyje tebėra nedarbžte. Ar statyta keletas gigantiškų tro rai nepaprastai platūs ir gra-i
me atjausti.
mo Centras nesnaudžia. Nors ir katalikų tar 1931 metai bus laimingesni, labai sunku yra besių. Į juos žiūrėdami su p. zus pasibaigią tolimose InDaugelis parapijų turi savo
IŠ ROMOS.
pe dar yra tokių, kurie į Katalikų Veikimo įspėti. Pagyvensime, pamatysime.
Račkausku kalbamės: ot, kad d i jos okeano erdvėse.
komitetus bedarbiams šelpti.
Centrą žiūri su kažkokiu nepasitikėjimu, lyg
tokius » Universiteto rūmus
Atgal Į Šiaurę.
Prieš Kalėdas kl. Zabulio- i Padėkime tokiems komitetams
; I kokią liaują religiją. Tai žmonės, kurie neLietuvos Universitete yra 3727 studentai,! mes Lietuvoje turėtume, tai
jokio veikimo, tai žmonės, kurie daug < jų tarpe 2665 vyrai ir 1065 moterys. Lietuvių ! būtų
gerumėlis, erdvumas, Daug dar gražių ir įdomių nis Romoje gavo kunigystės parinkti maisto produktų, dra:enkia pačiai katalikybei.
studentų yra 2498, žydų 1027, lenkų 88, rusų i na... „ir garbės, tautinio pasi- dalykų ir vaizdų teko maty- šventimuš. Jisai gana daug bužių ir dorelio nepasigailėkiTokios rūšies žmonių netrūksta nei mu 59, vokiečių 37. Pagal tikybas — katalikų d i džiuvimo. Bet jo rektorius ti šitoj tolimoj šaly, bet negi.j yra pasidarbavęs Amerikoje me, nes bedarbiai visokioj
ms, Amerikos lietuviams katalikams. Mes tu- 2412, izraelitų 1023, evangelikų 124, stačia- prof. Beattie sako kad tai tik trumpu laiku viską suminėsi, ir daug rašęs įvairiais slapy pagalbos reikalingi. Kam mai
* rime Lietuvių Katalikų Federaciją, kuri, kaip tikiu 101, netikinčių 24 ir mahometonų 2. Įsi pradžia, o visą naują Univer- Jau artinosi išvažiavimo die vardžiais katalikų laikraščiuos sto, kam drabužių, o kaip kam
ir Katalikų Veikimo Centras Lietuvoje, rūpi dėmėtina yra žydų studentų didelis skaičius. Ritėtą pastatyti reiksią kelio na. Mūsų konsulas su Ponia Kun. D-ras V. Padolskis gy ir nuomą už butą reik užmonasi katalikų akcija nes jos vadai aiškiai nu
likos metų ir kelių milijonų suruošė išleistuvių arbatėlę, vena dabar Romoje ir specia- (keti, nes gatvėje negi gyvensimano, kad tikyba negali būti tik privatišChicagos politikai vis dar nesuranda tin svarų (šimtų milijonų litų). kurion atėjo apie 30 svečių, lizuojasi Šv. Rašte, ftiuo tarpu > si.
Fed. Sekretorijataa.
kas asmens reikalas; kurie jaučia ir suprankamų žmonių kandidatais į miesto majorus. Ot, tai man patinka. Tai bent daugiau konsulų su žmono- mokosi sirų ir arabų kalbų.
f.

-t.

nigas dar kartą prašo V. Dievo nuodė
mių atleidimo, kad su gryna širdimi bū
tų vertas prisiartinti prie “Šventųjų
PIRMOJI DALIS.
Švento”. “Šventųjų Šventa” tai'buvo ta
dalis Jeruzalės bažnyčios, į kurią tik
>Raio Kun. Juozas Jusevidius.vyriausias kunigas galėjo įeiĮi ir auką
(Tąaa).
atnašauti. Pas mus tai yra altorius, ant
kurio pats Išganytojas save aukoja dan
2. Visotinė IipaMutis.
Kuaigas, dar jausdamas nevertas lai giškam Tėvui.
Priėjęs prie altoriaus, kunigas bu
kyti šy. Mišias, žemai nusilenkia, ir iš
tįsto aavo nuodėmes. Jis kalba visuo- čiuoja. Jį, aucilenkia ir meldžiasi. -Tai
ię išpažintį. Vienas rašytojas apgniks- yra brangi vieta! Tenai , už kiek laiko
i, kad mūsų laikais žmonės ner.on pats Išganytojas nužengs. Be to, tai yra
■prisipažinti prie sevo nuodėmių. Da.ige- vieta, kur kankinių kanlai yra sudėti.

$V. Mlšiy AUKA.

pažang03. Pirmieji krikščionys ant kankinių ir šven
jrybėse. Tai yra puikybės ženklas. Sau- tųjų kapų laikydavo šv. Mišias. Jų kars
tai buvo vartojami kaip altoriai. Paskui
pokimės tokios nuomonės. Su šv. Mišių
tarnaj?4»is muškimės į krutinę. Jie mus buvo pradėta dėti šventųjų kaulus alto
atstovauja. Jie kalba visuotinę išpažintį riaus viduje. Bažnyčia iki šiol laikosi ši
Įgrisų-žmonių vardu, ir prašo dangaus to papročio'. Ir iš tikrųjų, yra geras daly
šventuosius ir kunigą užtarti pas Dievą, kas garbinti šventųjų kaulus, nes jų kū
įjhfevasr su pamėgimu žiūri į žmonių mi- nai tikrai buvo šv. Dvasios namai: “•Jei
kurios mušasi į krutinę, gailisi už kas išsižadės savęs ir man tarnaus, aš
ir Tėvas ateisime pas Jį ir apsigyvensi
i ŠEtltes ir prašo atleidimo.
me jame”, sako V. Dievas. Dievas parodė
>. Baa
Altoriam.
Žengdama* avčiau prie altoriaus, ku stebuklais, jog Jam patinka šventųjų gar-

mano, jog jiems nereikia

bįnHiios. Pavyzdžiui, tik vienas šv. Pau
liaus diržo palietimas grąžino sveikatą
ligoninis. Del to kunigas ir prašo nuodė
mių atleidimo per užtarimą tų šventų
jų, kurių kaulai yra altoriuje.
4.

“Įžangos’’

skaitymas.

Taip pasimeldęs, kunigas eipa į de
šinę pusę, kur yra mišiolas. Tenai jis
skaito kelias šv. Rašto eilutes, kurios va
dinasi “įžanga”. Šios eilutės taip vadi
nasi dėlto, kad senovės laikaiis, kunigui
einant į bažnyčią, jau žmonės jas giedo
jo5. “Viešpatie Pasigailėk Mūsų”;

6. “Garbė Dievui Aukštybėse.”

Po to, kunigas stovėdamas prie alto
riaus vidurio, pakelia rankas aukštyn ir
skaito garbės giesmę: “GarbėDievui auk
štybėse.” Šv. Lukas kalba apie pirmą
ją šios giesmės dalį, kurią patys ange
lai giedojo mūsų Išganytojui gimus Betlejaus miestelyje. Ji prįmina mūsų Išga
nytojo įsikūnijimą ir gimimą Del to Baž
nyčia ir liepia kunigui vienyti savo mal
das su angelų giesme.
,
Visa giesmė susideda iš trijų dalių.
Pirmoje dalyje mes garbiname Dievą, nes
pripažįstame Jo didybę, išmintį ir visa
galybę. Antroje dalyje dėkojame Jam už
visus dovanas, už Jo gerumąTr įfrStČH tin
gumą. Mes taipgi neužnųrštamė ir sZvęs,
nes prašome Dievo ramybės:
ant že.
mes ramybe geros valios žmonėms.” Iš
tikrųjų, tai garbės giesmė. Kai ji yra
mums skaitoma, arba giedama, kelkime
ir mes savo Širdį aukštyn. 1

Grįždamas prie altoriaus vidurio
kunigas graikų kalba sąko tris kartus,
“Viešpatie pasigailėk mūsų”, vėl tris
kartas, “Kristau pasigailėk mūsų” ir
dar tris kartus, “Kristau pasigailėk mū
są”. Nors visos šv. Mišių maldos kalba
mos lotynų kalba, tačiau Bažnyčia savo
7. “Viešpats Bu Jumis.”
maldose paliko ir keletą graikų ir net
Pabaigęs garbės giesmę ir padaręs
hebrajų kalbos žodžių. Tu© ji nori paro
kryžiaus
ženklą ant savęs, kunigas bu
dyti, kad Kristus visus kviečia į tikėjimų
čiuoja altorių. l)ęl ko T Altorius atstoja
be skirtumo kalbos arba tautos.

patį Viešpatį Jėzų. Kunigas Jį bučiuoja.
Paskui atsigrįžęs į žmones, jis ištiesia
rankas ir, tartum norėdamas visus ap
imti, sveikina: “Viešpats su Jumis”.'
Taip pirmieji krikščionys sveikino vie
nas kitą.
Tai yra gražus rytų šalyje paprotys.
Jis buvo plačiai vartodamas, o paskui
perėjo į liturgiją. Tuo sveikinimu kuni
gus inums linki, kad Viešpats būtų su
mumis. O kur yra Dievas, ten yra Jo ma
lonė ir palaima. Panašiai sveikino Ar
kangelas Gabrielis Švenč. Panelę: “Vieš
pats su tavimi.” Del to ir kunigas mu
ms sako; “Viešpats su jumis, nes Jis no
ri, kad pats Dievas ir Jo malonė būtų
su n/hmis.
'
Tarnai visų žmonių vardu atsako:
‘‘Ir su tavo dvasia.” Jau šv. Paulius lin
kėjo krikščkminis, kad Dievas pasiliktų
su jų dvasia. Girdėdami kunigo sveiki
nimų, džiaųgkimė, jei esame Dievo ma
lonėje. Jei jos neturime, Atgailos Sakra
mentu sugrąžinkime ją į savo širdį.
(Bus daugiau)
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na, jei šiandie šioj* šaly septy- Tečiaus
ir
asmeni- riems turtus yra sukrovę šios
ni nailonai darbininku neturi nėms savastims <’iri būti aiš- šalies darbininkai, turėtų dar
kios ribos.
i darbo.
bininkams atsidėkoti nors sa
------------Rašo prof Kampininkas—■■■ --------—-J
Kada komunistai susuiuria gv. Tomas Akvirias ir po- vo aukso neišveždami kur į
TEIStJO CLARK IŠ
das turi būt valstybių pripa hu tais visais faktais, jie tuo-'pežius Leonas XIII yra aiš- užsienius. Savo auksų jie turė
i nusilpnėja apie 4 vai. po piePROF. KAMPININKO
SPRENDIMAS.
žintas. Nes tai aiškiai nusta jaus šaukia: konfiskuoti tai.kiai pareiškusiu, kad visos tų įdėti j savo šalies, bet ne j
itų; 4 vai. po pietų žmogus eRADIO.
visa! Suvalstybinti! Tegul pa-Į laikinosios gerybės, kurias svetimas, pramones.
to konstitucija.
.............
sus “kvailiausias”. Jeigu tiAkstinas.
Tomis dienomis visų salį, Delko dešimtasis priedas ti valstybė užsiima masine Dievas teikia žmogui, priguli
Neseni da čėsai, kuomet Ame • keti tam profesoriui, tai lietugamyba!
j ne vienam ar keliems, bet viišjudino, gi sausuosius bėga-:paskįvgt0 priedus rūšimis?
rikos lietuvių laisvamaniai bu viški tavorščiai 4 vai. po pielo supurtė Ne\v Jersey dia-Į
Teisėjas Clark atsako, Bet, ačiū Dievui, Amerika ■ siems žmonėms. Vienį tomis
vo it senas, kaprisnas ožys. tų rašo savo gailėtas apie so
trikto federalio teisėjo Wilyra svarbių priežasčių. nevirs komunistiška. Amerika- gerybėmis gali naudoti? dauNežiūrint kad visose kolonijo vietų ‘rojų” Rusijos žnioturi sųzines ir nenusizengs giau, kiti — mažiau, bet jomis j
liani Clark išsprendimas.
Legislaturose darbuojasi dise 100 katalikų išpuolė 5 lais nėms.
. iv
.
...... . . T. ... septmtųjam Dievo įsakymui turi teisę naudotis visi. Lo
Jis išsprendė, kad 18-asis dziumoje politikieriai. Jie bijo *
,,
1
vamaniai, bet veikime — sei
•
.
•
"Nevoirk7’
Ibiams ribos turi būt nustaty
konstitucijos priedas v ra prie-.nebetekti tų užimamų vietų.
muose, komitetuose, aukų pa PRAŠAU NESIJUOKTI
tos taip, kad vieni žmonės
• šingas konstitucijai. Einant Tad, prireikus, balsuoja at- .
±
.
skirstyme jie reikalavo turė
neturėtų didelių perteklių, gi
prohibicija sizvelgiant j savo likimų. Ais.......... ...
. .
ti fifty — fifty ir tai da, kad Krapštydamas galvų Olis'io išsprendimu,
1
......
.
krikščioniškieji dėsniai apie kiti nevargtų taip, kaip šian
tanus, jie nepaiso, ar
.
katalikai jiems raudonų kepu klausia Adomo, kur randasi šioj šaly jvesta neteisotai ir kiau....
. y ,. ..asmenines savastis yra prie- die vargstama.
.
•
jų
balsai
bus
naudingi
saliai
....
.
.*
1
i žmogaus
taip
vadinamas neturi vertės.
rę pakištų.
. T.
...
singi komunistų nusistatvmui.
Amerikos milionieriai, kuTeisėjas Clark savo ilgų-.- ir visuomenei. Jie tik save
Šiandie znokai visur kito- lu|
“kreizy bon”?
išsprendimų apdraudžia.
kie. Mizerija pas laisvaana- j — Dabar tu jį krapštai, —, 15,000 žodžių,
„
. .,
.
^^'"■■■■■•iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigg
Kas-kita yra konvencijos. £
“*
paskelbė, kada jo teisman pa
muš tokia didelė, kad iš atsakė Adomas.
šauktas
vienas
prohibicijai
Piliečiu išrenkami atstovai £
baimės visai išvykti nuo lie
Vienoje
ligoninėj
sustreikanusižengęs
žmogus.
Jis
jį
payra laisvi, politiniai neva r- S
tuviško horizonto, pakarniai
žomi. Toki • žmonės { VISUS “ •
prašosi katalikų, kad veikime vo slaugės. Suinteresuotas nuo Huosavo.
priimtų juos ant burdo, kad Pilypas klausia ligoninės vy-' To distrikto prokuroras ir klausimus sųžiningai jsigili- = Atsukite savo radio ir pasiklausykite lietuvių liaupaskui galėtų da savo spau-1 riausiojo, kame dalykas, kad sausieji greitai pasidarbavo Ina. Jie aptaria duoto klausi- 1 įlies dainų ir muzikos ketvergais iš stoties WHFC., 1420 į
apeliuoti į vyriausiųjų teismų Įmo visas gėrusias ir blogų- S kilocycles, nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedaliomis
doj pasigirti — ir mes veikė slaugės streikų paskelbė?
Jos
reikalauja,
kad
prie
Waahingt<xne. Sis teismas ke- s»s puses.
|
jtuVaSriG
me.
Bendrai, šių dienų lietuviš visų kūdikių vežimėlių būtų lis kartus yra pnpaizinęs sa- Nežinia, kaip ų tų teisėjo 5 radio krautuvė.
The fellows
komų priedų teisotu. Bet šiuo- Clark išsprendimų atsineš vy- =
kas laisvamaniškas kūnas ' įtaisyta po miterį.
i
that cause
________
kart priedo neteisotumas kuo- riausias teismas, kurs jau ne S
atrodo, kaip senas, sprogęs!
kartų patvirtino patį probi- s
automobilio tajeras.
Visai i JONAS. — Ar tu tiki, kad aiškiausiai įrodomas.
“flet.”
IChicaga yra centras geležin-4 Teisgjo Clark teįSme nusi- bicijos priedų ir prohibicijos S
. ________
! kelių šakų į visų Amerika? Įžengusį prohibicijai žmogų įstatymų.
Naujas
Tūlas profesorius, sako, ty-l PETRAS. Žinoma, nes būt- gynė New Yorko apskrities Šio teismo galutinas iš-|
■ ■
"
ir priėjęs legeriai, banditai ir visokie advokatų grupė, kuri du metu sprendimas bus sulauktas gal |
nnejęs
žmones
Colds and sore throcrt
prie
išvados,, kad pro- gengsteriai greičiausia pabė- studijavo (svarstė) 18 rprie- tik ateinančios vasaros pra- |
are infections caused
do teisotumų. Tų advokatų džioje.
D. O.
by germs. The above
tiniai dirbus žmogus labui ga.
are streptococcus
argumentai paveikė į teisėjų
---------- -------germs. Help nature
Clark ir po to pasirodė jo VARGAS SU AMERIKOS S
combat them by garnepaprasta ištarmė.
TURTUOLIAIS.
MbdeOa B 18
gling every day with
>
Teisėjas Clark savo ištar-:
.-------------=•
full strength Listerine.
Visi
naujausi įtaisymai.
mėje pareiškia, kad 18-asis Kun. C. E. Cougldin iš De- E
, lt kilis germs in 15 secTokios rųšies Radio dar niekad
Rašo:
.
onds and heals tissue.
priedas yra didžiai svarbus troito nesenai per radio pa- £ nebuvo
panašia ar tokia pigia
Gargle with
dalykas. Nežiūrint to, jis pra- sakė prakalbų. Jis siūlė klau- £ kaina parduodama.
Dr. Al. M. Račkys
vestas be gilesnio apsvarsty- sytojams patiems spręsti, ko- |
2130 W. 22 St. Chicago
Lengviausi išmokėjimai.
1110 ir tokiu būdu pravestas kiu būdu atitaisyti Amerikos |
Tel. Canal 6764
klaidingai, ir neteisotai. Jis kapitalizmo negerumus, dėl | AR TEKO JUMS KADA SAVO
trinti,' tai j(m gana, padėk nurodo- kad antai Missouri le- kurių kenčia mil-onai darbi- |
SAUGOK SAVO AKIS.
BALSĄ GIRDĖTI REKORDE?
skaitymą arba smulkų darbą «islatura sakom» priedą yra ninku.

Prašau J Mano Kampelį

Į

. . Budriko Radio Valandos
TIK

$H250

V'ictor

SORE
THROAT

RADIO

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

LISTERINE
I

Arba, Šame atsitikime, savo vaikiu
gimdytoji) ar drangų?
kvs apsilpsta. Daug ligų silp- imk, bet palauk keletą minuginimo, par- Ii tų trys žmonės turi virš |
ATEIKIT PAS MUS ŠIANDIEN
nina regėjimą, - gi nusilpo-'tą, leisk akims akomoduotis. davim0 ir vartoji.no uddrau- penkis b.honus dclerių turtų, J
1
*taipgi
•
~ 1 k- r
__ I -.t.
t
1 •
dimas yra valdžios klausimas Pirm 25 metų, kada rebu- £
MES PADARYSIM JŪSŲ REKORDĄ!
sios akys
galybės
ligų
. Niekad nesKaatyk ir nėra- .
'
i
,
, .
y
,
.
»
.
.
„
ir
politinio
mokslo
problema,
vo
1
pramones
jvesta
taip
va£
gamina.
šyk prieš langų, ar pneš sa- _.
. v. .
, . J
•
....
,
-XX
o • Jis iškelia apie šimtų auton-, dinama masine visako garny- =
Su Nauju SENSAONIU
pasistatęs. Svei- lotu Irurio romiu in įSonrnn. Khfl. Vienn
•
v
,»».
g
Malonūs lietuviai,
lietuviai,' saugokisaugoki-| Ve lempų
ZniOtraitS
flllkseiflll. r . . r ‘ ‘ *
.
tetų, kurie remia jo išspren-.ba, vieno žmogaus
aukščiau- =g
,angn dimų. Jo išsprendimu iškelto fias turtas siekė vos 250 mi- |
te savo akieis! Akių higijenosf kiaJwia akimS yra’
klaugimo liggiol
klausimas yra
yra labai platus įr «r lempos svmsa yra ,S.
ligšiol nesVarštė nei Honų dolerių. Šiandie mes to- g
svarbus, bet visko trumpume' ka'«b
kairi° P*“®1
vienas visoj šaly teismas, iš- l<iy turtuolių turime apie vie
gruK nų šimtų.
straipsny išdėstyti .negalima. Į Durnai, akarmulinės bei mo- fmu(( sakytlJ
sB
Rekordų Darymo
Tik pačius svarbiausius akių talinės dulkės, karšta ugnis/ vj8as teisėjo Clark ištar- 40,000 milionierių,
ėmus £
higijenos dėsnius čia paduo- skaidri šviesa, bliiganti kny- nlfo) br(in<lH0|ys stai kame;
juos kartu, turtai sudaro 160 |
du.
,««•
smarkM vėjas, di-|
Penktuoju
konrtitucijos bilionų dolerių. Ir štai mes £
Žiemą, kuomet dienos yru d’s sPe'Kas. blizgantis snie- prįe<ju nurodoma, kad kongre sužinome, kad ta nyki visų |
Savo Rekordą Galite
trumpos ir tamsios, tai daug gas, klogi kosmetikai, medi- so pravejainus konstitucinius gyventojų mažuma savo ran- £
ĮSrdžti Taojan.
skaitymo, rašymo ir smulkaus n's alkoholis, blogi perfumai, prįe(jug valstybės gali patvir- koše turi 50 nuošimčių (vienų
k
darbo tenka prie lempinės “muušainė”, lytiėkan nesusi-,tįnti legisiaturomis arba kon. pusę) visų šalies turtų. Ėmus
konvencijomis aplamai, jų kiekvienam išpuo
šviesos padaryti; žiemos metu valdymas, nuodingų vaistų slitlH,inėmi8
akys labai varginasi. Apie 80 vartojimas, dėvėjimas be rei-1 (ravajįiOTimai,)( į kurias at la po 4 milionus dolerių.
ba|savi. Ir štai šie turtuoliai apie
Kf nuošimčių galvos skaudėjimo kalė tik dėl “stailos” ūkinių, !Btovuf, renka
k HATTJAU8I VICTOR BHKOBDAR
nedumiegojimas,
—
tai
vis
.
10
18 bilionų dolerių kapitalo y■ paeina nuo akių nuvarginimo.
___
itmio,
stai jau <Mimtuoju ra įdėję svetimų šalių pramo
1-140401 1YD0 BEMt
■ Apie 50 nuošimčių nervų ligų, silpnina akis. To viso reik sau j
l OMib Orat
T-1404J
¥-14014it1 PtaR | hN,
'priedu kongreso pravedami nėse. Tais pinigais jie sveti
W neurastenijos, isterijos, blogo kods'
.¥-14001
..M. I1 Afl**
11K*sbsM
V vidurių virškinimo . bei kitų Apžlibti galimu greit,, bet nauj. pricdai p^k^tomi į mose šalyse stato dirbtuvės ¥-l«04« { L*Mm ™
f
nusilpnintas
akis
pagydyti
tai
"iSSSSlT
ligų paeina nuo nusilpusių advi rūši: 1. priedai, kurie ne- ir plečia pramonę taip, kad
jau
netaip
lengva.
Kas
jau

BdiMi Nta
ateity
tos
šalys
galėtų
pakirpaveržia iš valstybių joms
kių. O kad nenuvarginti ir
AakM lnltt Mta
¥-14053
nystėje
savo
akįs
pataupys,
Airt Mnėl* Marą
prigulinčios valdžios ir 2. prie- sti Amerikos pramonę.
nenusilpninti akių, tai įsidė
(S HII * *«. ■•HHr Ltatarig »-!«»{
^r,
SuilMv Ir Vmltt
tas senatvės sulaukęs nesi- daa, kurie paveržia bent kokių Kų reiškia pramonės p^kir-jj
mėk sekančius patarimus:
ClMraa
Mūsų krautuvėj visuomet gausite tinkamų patarnavi
Niekad neskaityk, nerašyk graudins. Atmink lietuvi, kad į va](Ddų_ Anuos pirmutinius timas? Daug reiškia. Nes ka
akis
tfti
ne
pirštae;
akie
yr»;
priedu8
gjjį
tad
valstybės
prida
pakertama
pramonė,
darbi

mų. Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais. Dy
ir nesiuvinėk saulei nusilei
labai svarbi ir jautri kūno da- pažinti legislatnromis, gi ant- ninkai netenka darbo ir prasi
kai demonstravimas jūsų namuose.
dus, prietemoje be šviesos.
lis.
Atsilankykit į mūsų krautuvę arba pašaukite te
rieji yra reikalingi aiškaus deda skurdas.
Niekad nežiūrėk stačiai į
lefonu, mūsų atstovai atvažiuos į jūsų namus ir viskų
gyventojų (piliečių) atsiklau- Įsidėmėkite, Amerikos dar
saulę, ar į skaidrių šviesų.
PRADfilO SVARSTYTI, simo. Šis atsiklausimas atlie bininkų prakaitų sukrauti miišaiškins.
Niekad nedirbk smulkaps 1031 MĖTŲ BIUDŽETĄ
lionieriams turtai panaudoja
kamus tik konvencijomis.
darbo prie mirgančios šviesos.
Tuotarpu 18-asis priedas mi tų pačių darbininkų nuo
Neskaityk smulkaus rašto
Ministerių kabinetas jau
važiuodamas busu ar gatvėka- pradėjo svarstyti 1931 metų,'tik vienų legislaturų pripa- skaudai!
hiudietų. Priimtas teisingumo 1 žintas, nors jis priguli ant- Kada iš Amerikos į užsie
yiu.
I
nius išvežami dideli įdėliai,
ministerijos biudžetas: paja- rujai priedų rūšiai.
Neskaityk gulėdamas.
3417 S. HALSTED ST.
Kongresas negali spręsti ko tuo būdu išvežamas iš Ame
Kaip tik akys kiek pavarg- mų numatyta 5,948,400 litų.
Telefonas Bonlevard 4705
8tu ir užeina noras jas pasi-išlaidų 10,781,993 lit.
“R.”, kiu būdu toks ar kitoks prie- rikos ir darbas. Ir rtestcliėti- MiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniHniiiiniiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiHiHiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiihM

Victor Radio
ELECTROLA

Buy gloves with what
it savęs
Nerelk mokėti 50c. už
dantų mostĮ. Listerine Tooth Pašte gaunama po 25c.
Tėmyk, -kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamas per
metus sutaupai 13.00.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c '

L

I

h

m

JOS. F.

n,,

A food for protein; a food for
mineral salts;

for calcium and
phosphorus; all

the essential ele•
ments for health

and strength are
found i n good

cheese.

And all

the essential ele-

ments of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

Ine.

KRAFT-PHEN1X
CHEESE ČOMPANY

DRAUGAS

4

LIETUVIAI AMERIKOJE

dotnvSs a. a. A. Valančiūtės

Šeštadienis, Gruod. 27, 1930

J§ AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIO siskaitymus.

(Mačiulienės), kun. A. Valan
CENTRO VEIKIMO
čiaus sesutes. A. a. Sofija mij grabo šv. Petro Apaštalo. r§ P®&ame amžiaus žydėjime. 1. Pirmosios Amerikos Lie- sitikėjinio pozicijų, kas yra
Linkime jam kuogeriausių Buvo 21 metų amžiaus Bet
tuvių Ekonominės Konferen- labai svarbu privačiame assėkmių kunigystėje. Prašyki- pievas taip norėjo, kad, pa
eijos, įvykusios š. m. birželio mens gyvenime ir jo užsiė
Bazaras.
ine reikalingų Viešpaties nta- ^B’gus trejetų mėnesių, butų
10 — 11 dd., sudarytasai Eko mime.
Šv. Kazimiero parapijos ba- lonių, kad kuodaugiausiai nu- atskirta nuo mažo sūnelio I)anominis Centras jau turėjo
b) Prigulėjimas prie Vaiz
zaras
užsibaigė
gruodžio veiktų Dievd garbei ir žmonių iae^°» mylinio vyro Pelikso,
du posėdžiu, abu New Yorke. bos Buto už menkų metinį
14 dienų.
Didelę paramų išganymui. Po įšventinimo į ku tėvelių, brolių ir sesutės. MiPirmasis posėdis įvyko rugsė nario mokesnį (nuo 2 dol. iki
davė J. K. vyskupas Ed- nigus J. Zabulionis pasiliks y® gruodžio 18 d. A. a. Sofijo 23 ir 24 dienomis; antra 5 dol.) teikia galimybės na
niond lleelan, įteikdamas ba- Romoje baigti mokslų, o po to <ia tureJ° (lau£ draugų, pažįssis lapkričio 13 d. Trečiasis riui pasinaudoti nemokamai
zarui čekį $200, už ką mes važiuos į Lietuvų, kur darbuo
,nes buvo malonaus bū(Tųsa ant 4 pusi.)
Ek. Centro posėdis numato
esame J. E. labai dėkingi, sis Viešpaties vynvne.
do. Kuomet pasklydo z ima amas sekančių metų pradžioje.
Jau kelintų kartą mūsų vrs- - Įraukiame daugiau t o - Pie 3°s mirtb V1SV akls aPH1’
2. Šis tas apie Ek. Centro
:kūpąs malonėjo mus paremti kių, kurie norėtų Viešpačiui karojo. Per visa keturias
veikimų jau buvo' pranešta
.aukomis. Mūsų vyskupas la- Dievui visiškai atsiduoti, pa- budėjimo dienas žmonių bu
spaudai pirmiau. Dabar yra
vo sausakimšai. Gedulingose
'bai pageidauja, kad mes savo švęsti.
galimybės pranešti bent kiek
Kad šiais laikais Ameri
pamaldose bažnyčioje
daly vaKorespond.
%
- klebonui J. Česnai galė tume
daugiau.
kos lietuviai mažiau knygų
jVo 10 kunigų, 5 vargoninin
kuogreičiausiai pastatyti kle
Visų pirmiausia, Ek. Cen skaito, tai visiems aišku. Bet
kai ir daug sesučių. 5 kuni
bonijų.
tras norėtų aiškumo dėliai pa kad dar yra žmonių, tebetu
gai
iš
namų
vėlionę
lydėjo
į
Toliau, bazarų parėmė mū
reikšti, kad Vanzdos Butai rinčių troškimų kų nors gero
bažnyčių.
Mišias
laikė
velio

sų biznieriai,J. Grųžis, P. Las
neturi mažiausio noro ar tik pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Radio stotis AJ J.
nės brolis kuri. A. Valančius,
kauskas, J. Kaušpėdas, J.
slo daryti bent kokios kompeKnygų mylėtojai neTetai
X- Gruodžio 22 d. Visu asistuojant kun. Vaitukaičiui ticijos kitoms esančioms orga
■ Papievis, S. Žibąs, J. Bulketuri vargo iki užtinka tikrai
•vičius. Labai gražų aukų da- Šventų draugijos įvyko sau- ’r kun- Gasiunui. Prie kitų nizacijoms ar draugijoms, —
sau patinkamų knygų. To
‘tve ponia A. Biržetienė, au- nūs vakaras, parapijos sve- altorių Mišias laikė kun. A. priešingai, Ek. Centras sveiki
kiems čia norime nurodyti
Jkodama nors nenaujų, bet la‘- J tainėje. Tai buvo paminėji- Linkus ir kun. M. Švarlys. na kiekvienų sveikų visuomevienų knygų, kuria niekas ne
buvo pilna bažnyčia
' bai gerų, pianų. Aukų davė i mas 15 m. draugijos gyvavi- Žmonių
vietos truko. Gražų baž- nes
n€S Bk- Cen lapsivils, ypač tie, kurie mėg
InJLLiJn ir įmo. Buvo paruošta
• kiekviena šeimyna, daiktais
žąsienos nevietos truko. Gražų
tras tiki į organizuotos visuo sta dvasiškus, religinius pa; pinigais, ir da visi patdavi-Įir kugelio vakarienė,' kurių n
.
V
(
'
10
,)
e
Pamokslų
pasakė
kle
,
.
TT ...
menės didesnę kultūrinę reik^jiėjo tikietus.
j ištaisė gabios cicerietės mote- ^onas kun. Vaičiūnas.
&
• Nemažai dirbo mūsų komi- rys. Už pirmininkę buvo Roz- J kaPas taj_P^ 1yde(° 5 1<u' , Xnt;as dalykas, — Vaizbos
•tetas, P. Stakia, A. Mockevi- gulienė, o kitos - p. Žilvitie- niSai; Kapmese gražų pa^jangos veikiino lau.
'čius, P. Dapkevičius ir J. Ba- nė, Petrošaitienė, Stanaitienė, nioks.ų pasakė kun. Brislm.
rūpesnhj gritig yrft g
‘gačiunas. Klebonas pardavė Laurinaitienė ir Mock&itienė. i
1
1*.ra 10 8^ls konominiai dalykai: ar tai eJei tamsta brangini savo svei
•*'tikėtų už $300. Paskui dau- Per vakarienę jaunuoliai iš- ™^\a
užjautos f. Ala- konomįniaį lietuvi§kos igeivi. katą,
tai ateik Ir pasitark su mu
Ogiausiai pardavė A. Mockevi- pildė dalykėlį, kuris visus pri- eraJ1,u ir VMfil P- Valančiu seiAmej,ik - reikalai> a,r ta; mis. Tas nieko jums nekainuos.
Reumatizmas,
neuritis,
artritis,
mvnai.
sčius ir M. Bujokas. Todėl, ro- juokino.
ekonominio turinio santykis lumbago, skaudžios kojos ir kitos
užsisenėjusios ligos gydomos su
Jdos, kad visi pasidarbavo, Be to buvo gražių kalbų ir j X Sausio 4 d., šv. Antano vilnas su Lietuva. Todėl toms magnetiškais elektros trytmentais po priežiūra M. D. gydytojo.
J kiek galėjo. Klebonas ir ko linkėjimų. B. Račienė gavo parapijos svetainėje įvyks mo lietuvių organizacijoms, kurios Visi
elektros trytmentai |1.00.
mitetas taria širdingiausiai gražių dovanų. Ji nesirgo per terų ir merginų šaunus vaka čia Amerikoje dirba ekonomi
pavadintas
“Šurum nį darbų — Vaizbos Butų Są 162 N. STATE STREET
rčiu visiems, kurie kokiu nors 10 m. ir neėmė pašelpos. Va-.ras,
, Room 1513
kare buvo išstatyta dvi gra- Bururn”. Už lietuviškus šo junga yra jų talkininkas, o ne
.būdu prisidėjo prie bazaro.
Tel. Central 072 9
Patarrtauja
lietuvaitė
nursė.
Viso jeigu buvo apie $1,000. kios vėliavos — Lietuviška irkius bus duodama dovanos. Į- konkurentas.
Reikale einame prie ligonio i na----žanga 25c.
*Pelno pasidarė apie $900. jPfo; Anierikosiška.
,.^Ir trečias dalykus — Vaiz \ mus.
. .................. i... ..
t y
• nios Biržietienės pianas da A akaro vedėju buvo pirm. I y Parapijos komitetas ren- bos Butų Sąjunga neturi tiks
gia vakarų sulaukimui Naujų lo tarnauti kokiam vienam
.'■neišleistas. Tikietai da par- J. Šileikis.
dvokatai
j davinėjami.
Norintieji prisirašyti prie Metų, parapijos
svetainėj. luomui, bet turi tikslo teikti
Visų Šventų dr-joe,kviečiagus šaunūs muzikantai. Jau- naudos visai lietuvių išeivi
Bankos užsidarė.
įni ateinantį sekmadienį atsi- tlį įr
pasilinksmins ir jai Amerikoje, kaipo jų eko
• Šiomis dienomis užsidarė
lankyti į susirinkimų 1 vai. sniagįaį patiks Naujus Metus. nominė agentūra. Todėl dai(John Bagdzlunas Borden)
’/lvi didžiausios bankos. Žino
po pietų, parapijos mokyklos .Visi kviečiami
atsilankyti lw, biznio ir profesijų žmonės,
ADVOKATAS
jimų pinigų jose buvo $11,000,kambarin.
'gruodžio 31 d. i parapijos sve- pripažindami ekonominės koo- 105 W. Adams St. Rm. 2117
- 000. Kiek teko girdėti, tai bau
peracijos visuomeniškų vertę,
X Gruodžio 28 d., 3:30 val.įtaiftę, 7 vai. vakare
Telephpne Randolph 0727
^gų reikalai nebuvo prieJ
yra
natūralūs
Vaizbos
"Butų
'
jiastimi jų užsidarymo. Kas po pietų įvyks svarbus para- '
2151 W. 22 St. e iki 9 vak.
I nariai (vaizbininkai).
pi
jos
susirinkimas
svetainėj.
PILNAS
EGZAMINAS
J.kitas yra kaltas. Turtingesni
i
Telephone Roosevelt 9090
Ir dar vienas dalykas: A- Name:
Kviečiami
visi
parapijoays
«tA&00
TIKTAI
8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
i biznieriai daro susirinkimus,
merikos
sąlygose
gyvendami
■
PBCIALISTAS
^tariasi apie atidarymų tų ban silankyte. Bus svarstoma daug Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
lietuviai turi amerikoniškai ir
‘kų. Manoma, kad neužilgo svarbių reikalų, taipgi rinki tikrą specialistą, ne t>as kokį ncpatjrrėiį. Tikras specialistas, arba pro- elgtis, — “Help you self
Išt bus bankos atidarytos, ko vi mas parapijos komiteto 1931 fese rius, nektaras JnstĮ kas jums ken
ADVOKATAS
galime
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, likro, juk mes patys
m.
Ofisas vidurmieatyje
ri gyventojai nori ir laukia.
.
i*.
.i «
i
V* pilno
išega&minavtano. Jas su- geriau apie savo ekonominius
Room 2414
X brttOUZlo 2o a. 1 Vai. po taapyslt laiką Ir pinigus. Daugelis
; Ar žus kiek žmonių pinigų,
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
Dtevo ’ Motinos SoptU
“*
Jum8 reikalus pagalvoti, negu kas
ONE NORTH LA SALLE ST.
r
't
-j
dėlto, kad jie neturi reikalingo pada niekas nežino. Gal žmonės pietų
(Cor.
La Šalie and Madison Sts.)
suradymul žmogaus kenks- kitas pagalvotų. Bet kad lie
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
• visus pinigus atgaus. Dabar lingos draugijos įvyks prieš- I tyrimo,
mingumų.
Mano Radio — Snapo — Raggl. tuvių skaitlius atskirose -ko
. prieš pat Kalėdas žmonėms metinis susirinkimas, parap. X-Ray
Roentgeno Aparatas ir vi lonijose
yra nedidokas, tat
J labai nesmagu, pinigai užda- mokyklos kambary. Valdyba siškas baktorlologlškas egaaminavitikslingiau
visas
maa kraujo atidengs man jūsų tlk- išeina
• ryti, negalima jų gauti. Kai- kviečia visus narius atsilan ras negeroves, ir jeigu aš patamsiu
lietuviškas LIETUVIS ADVOKATAS
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy atskirų kolonijų
; kuriems dėl to bus Kalėdos kyti.
vumas sugryš ums taip kaip buvo pajėgas jungti) vienan daiktan
X Kat. Federacijos 12 sky pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll, nelinksmios. Gal tokiu būdu
‘°ink’tųkra^° "er- atskirų štatų ribose. Tokiu Iki t vai. kortuose—nuo 3 Iki t
liaus priešmetinis susirinki- Įį
jvų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
j daugiau sutaupins ateičiai.
Bubėtomis nuo 9 iki 9
mas bus gruodžio 28 d., Šv. uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba tat būdu ir atsirado Am. Ltet. iI
52
East 107th Street
jeigu turit kokią užsisenčjusią, JsiŠiiubas.
Antano parapijos mokyklos kerėjusią, chronišką Ilgą, kurį ne Vaizbos Būtų Sąjunga su taip i
Kampas Mlchlfean Arenus
net gabiam šetanynos gy vadinamu Ekonominiu
Ceni<jeL Puitean 6950-Nsmų puii. <977
Paskutinį sekmad.
prieš kambary. Kviečiami visi atsi pasidavė
dytojui, neatidėllokit
nėatėję
pas
Miesto ofise parai sutart]
tru prvšaky.
adventų ėmė šliubų J. -Yodė- lankyti. Daug yra svarbių rei mane.
127
North Dearborn St.
DR. J. E. ZAREMBA
3. Kokia gi nauda prigulė
lis, našlys, su p-le Marijona kalų svarstymui. Susirinki
Ketverrals ofisai uždaryti.
SPECIALISTAS
ti prie Vaizbos Buto?
Galas. Šliubas buvo per sumų. mas prasidės 1 vai. po pietų.
Inėjimas Rūmas 10H
20 W. JACKSON BLVD.
a) Prigulėjimas prie Vaiz TaUthafca Daarlrara SesT
Vestuvės buvo pavyzdingos
X “Draugo” agentas p. J.
Arti State Gatvės
bas Buto arba Chamber of
Linkime pp.• Yodeliams kuoValandos' Nuo 10 ryto iki f
Mockus šiuo laiku labai smar Ofiso
1 po plet. Vakarais nuo 5 iki 7
Jomuierce kiekvienam nariui
geriausios kloties naujame gyNedėliotais nuo 10 ryto iki 1
kiai darbuojasi, išnešiodamas
teikia tūlą visuomeninio pa. venime.
po piėt
ADVOKATAS
“Draugą” ir kartu sieninius
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
Kunigystės Sakramentas.
kalendorius,'kurie labai dai
CHICAOO. ILL.
Visiems čionai ir kitur bim, liai atspausdinti. Visiems ka
Nuo 9:19 Iki S vai. vak.
Looal Offics: 1999 8. UNION
be abejonės, įdomu žinoti, lendorių duoda veltui, kas tik
Tai Roosevelt 9719
Vai. nuo • iki 9 vai. vak.
kad klierikas Jonas Zabulio skaito “Draugą”. Kalendorių
Mes esame specijalistai automobilių pcntavime. Iž se
»
nis, kuris čionai atvažiavo iš gaus ir tie, kurie užsisakys
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
__ 1.
pilnai garantuotas
kainos žemos.
Lietuvos, čionai skerdyklose 1“Draugų” 1931 m.
Taipgi,
mes
taisome,
grysuojame, mazgojame, saimadirbo, čionai šv. Pranciško' Taip gi kurie pasilikę su
aisuojame ir atliekama visą “body and fender work.”
Kolegijoje mokinosi, buvo per (mokesčiais už “Draugų”, pra
• ADVOKATAS
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
daug metų parapijos komite-išomi atsilyginti p. J. Mockui,'
kiais reikalais kreipkitės;
11 8a U Balis St.. Room 1791
tu, gruod. 21 d. įšventintas j kuris taip gerai visiems pa-j
Tsl. Randolpk 0931-9999 Vai. 9-8
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
Vakarais
kunigus Romoje Šv. Jono' La- Į tarnauja, kad geriau nei ne-'
9241 SO. HALSTED STREET
V. TAMOŠAUCKAS, uvininkai
Tsl. Vlctory 9903
terano bazilikoje. Primicijas galima norėti.
,
i
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
907
W.
35th
ST.
CHICAGO,
ILL.
laikė šv. Petro bazilikoje ant I X Gruodžio 22 d. buvo laiPOtayOlM

ŠIOM CITY, IOWA

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

CICERO, ILL

THE ROMAN HEALTH
INSTITUTE

i

f

A

JOHN B. BORDEN

a...i

•■■■

=

PAUL M. ADOMAITIS

J. P. WAITCHES ,

F. W. CHERNAUCKAS

PENIUOMME AIITOMOBLIUS

A. A. KIS

Karštai visus išdėstymas. Tas viskas išdėta
raginame įsigyti knygų var Įdomiai, gražioje, aiškioje,
du
visiems suprantamoje kalboje.
DIEVIŠKASIS IŠGANY
Įsigykite tų knygų, jų
TOJAS
skaitysit nuo pradžios iki
Tai yra didokas veikalas, galo su dideliu pasigrožėjimu
turįs 476 puslapių. Pagal vo ir dvasiška nauda, skaitysite
kiškų originalų lietuviams tų jų daug sykiu ir vis didėjan
veikalų. prirengė tėvas jėzui čiu pasitenkinimu.
Kaina
tas B. Andruška.
$2.00. Kreiptis
Yra tai platus aprašymas
gadynės prieš pat Išganyto
2334 S. OAKLEY AVĖ.
jui ateisiant ir paskui viso
Chicago, UI.
Kristaus gyvenimo ir mokslo

"DRAUGAS” PUB. CO.

6<

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. *1920. Pusi.
27. Kaiina .............................................................................. 20c.
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
Pranas. Pusi. 14. Kaina...................................................... 10c.
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 aš
menų. Pusi. 71. Kaina ...................................................... 20e.
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksniuose.
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
84 Pusi. Kaina ................ ............ ......................... ......... 20c.
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
V. Kulikauskas. Labai graži, liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................ 20c.
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
Kaina ................................... "............................................... 10c.
Gims Tautos Genijus. Drama 2-še dalyse. Parašė Kun.
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina ......... . ........................................................................ 30c.
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina-.................................... 20c.
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
Kaina ................................................................................... 50c.
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksnių Drama. Pritaikin
ta iš kun J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis, Pusi. 47. (Del, šios operetės yra parašęs muziką A. Aleksis. Kaina ......................
...................................... 25c.
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje
1920. Kaina ..................................................................
50c.
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
Kaina .............................................. . ................................... 20c.
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyveninio. Dalyvauja
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina-......... . . 15c.
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina .. . .................................................. 15c.
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanulis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c.
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.
Kaina ............................................................................ 10c.
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16
Kaina ............................................................................... 10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina.............. 15c.
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė
48 pusi. Kaina ......................................
50c.
Nelaimės ijr Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ....................................... 15c.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
i...........................................

Kaina-...................................................... ....................... 15c.
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Bičiura. Drama. Kaina 2qp.
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kuiną................. 15c.
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengimų
komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
Kaina ................................... ............................................ 20c.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue

Chicago, III.
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pavestus darbus jie darbo įtis — abudu sujungus, išėjo mininku, antras viee-pdnn.,
rankius susikraują į automo
gana tinkamas; tikslą buvo trečias rast., ketvirtas ižd.,
bilius ir greitai persikeltą ki
patiekę asmenys šaukusieji penktas valdybos nariu. Bal
tur, kur nujaučia gauti sau
viršminėtą, sus-mą. Buvo pa savimo pasekmės: stud. N. At
Ona Krasauskienė 5 dol.
(Tąsa nuo 3 pusi)
darbus. Gauna ir dirbą.
tiekę taipgi ir keletą kitų kočiūnas ir inž. A. Žvirblis poJ. Motekaitis 5 dol.
Tie ponai pagaliau pripažįs
pagrindinių dėsnių.
visakeriopa informacija, kuri
6. Ekon. Centras jau turi
10 balsų, stud. V. Petraus
Tretininkų draugija 7 dol.
suplaukia i V. B. organizaci savo statutu paruošęs ir pri- ta, jog išrandamos naujos
Radio Stotis AJ J.
Valdyba rinkta slaptu bal kas —- 8, Pr. Zdankus ir stud.;
Dovidonių šeimyna 10 dol.
ją iš įvairių šaltinių. O gi jau ėmęs. Yra gaminamas ir Vaiz- mašinos išstumia iš darbo
savimu ir pirmas asmuo, ga J. Červokas — 7.
X Labdarių Są-gos 3 kuo J. Smulskis 2 dol.
viena naudinga informacija bos Butams konstitucijos pro daug darbininkų. Bet tuštuoVincukas.
vęs daugiausia balsų, liko pir
Kelpšienė 1 dol.
pos susirinkimas įvyko gruo
galį kelieriopai nariui atly jektas Ek. Centro statutas su jaus susigriebia ir iškelia kal
Viso suaukota 55 dol.
džio 21 d., parapijos mokyk
ginti už jo narystės sumokė sideda iš 30 posmų ir parei tę patiems darbininkams. Sa
Ponai Siinanauskai aukojo
los kambary. Susirinkimą ati
ko, darbininkams trūkstą rei
tą mokesnį.
gų paskirstymo schemos.
darė malda pirm. p. K. Sriu- gramafoną, kurį kuopa galės
c) Vaizbos Buto narys turi
Ek. Centras turi pasistatęs kalingo apsukrumo ir kitų bienė.
išleisti serijomis.
galimybės netiktai tikėtis sa sau didelės svarbos uždavinį: darbo srityse ypatybių. Girdi,
Po to sekė pranešimai iš ren
Susirinkimas buvo
taip
vo biznyje iš savo draugų — jungti vienan daiktan nedide kaip jie gali gauti darbų, jei
giamo vakaro, kuris įvyks
vaizbininkų paramos, bet dar lės lietuvių ekonomines pajė iš savo pusės daro mažai pa skaitlingas, kad užpildė kam
KRAUTUVES
vasario 22 d. Vakaras bus su
gi turi teisės reikalauti iš or gas ir vadovauti Amerikos stangų, jei nieko neveikią ii barį. Sykiu dalyvavo ir Var
Sumažino kainas nuo 30% iki 60% ant
gšų Šelpimo Komitetas, iš ku- gražiu perstatymu, kurį išpil
ganizacijos centro (valdybos) lietuvių ekonominiam judėji laukią laikų pagerėjimo.
dys North Side artistai - mė
Jie nurodo į anglekasius. rio pranešimų pasirodė, kad
pagalbos ir užtarimo reikalui mui. Toks milžiniškas darbas
daug yra vargšų, reikalingų Į S®jai, po vadov. pp. Maskolai
esant. Laikydamiesi išvieno tik tada Amerikos lietuvių Tūkstančiai anglekasių ilgus
tarpe savęs lengviau įveiksi ekonominiam judėjimui. Tol s metus neturi darbe, bet iš ka- pašalpos.
Dabar yra didžiausia proga įsigyti gerą radio už dar
Valdyboj 1931 m. pasiliko
Susirinkimas, išklausęs pra
me spaudimą — kompeticija, milžiniškas darbas tik tada sykių plotų nenori į kur ki
mažiau kaip pusę kainos iš atsakomingų krautuvių.
pirm. — p. K. Sriubienė, vicegalės sektis, jeigu tas Centras tur persikelti, kur galėtų susi-. nešimo, nutarė duoti pašalpos
iš pašaliečių.
Matykite šiuos radfos tuojaus!
pirm. J. Motekaitis, nut. rašt.
il£UR tiems: Stapnkvičienei
(15
d) Vaizbos Butas, kaipo sugebės užsitarnauti visuome-,rasti darbų. Tie
— A. J. Janušauskas, fin.
dol.),
Žemaitienei
(10
dol.),
visuomeniniai — komercinio nes paramos, ko jis ir trokšta. ;metus alksta, skurde gyvena
rašt. — K. Žilvitis, ižd. — M.
pobūdžio organizacija, leng Ek.' Centras žada kviesti tal ir laukia kasyklose laikų pa Monkienei (6 dol.), Lapinskui
Časienė, iždo globėjais—Strel
vai gali sudaryti naudingų kininkus — korespondentus gerėjimo. Tuotarpo tie gerie (10 dol.), Sinkui (5 dol.), Gueiunienė ir p. J. Tekorius, j
komercinių ir socialių ryšių dėl darbo spaudoje. Žada ieš ji laikai negryžta, gi pavar miliauskienei (15 dol.), Sir
tvarkdarys — Stepulevičienė. i
kaip Amerikoje, taip ir Lie koti ir kviesti ekonomijos spe gę vyrai sakosi kad jie įpra tautienei (12 dol.), Valaskui
tuvoje, iš ko atskiri biznie cialistų ir ypač žmonių su tę vien kasyklose dirbti ir vir (5 dol.), Skukauskui (5 dol.),
NAUJA DRAUGIJA.
riai gali turėti sau visakerio- praktikos patyrimais į vai'lo šutinėms dirbtuvėms netinka Bajorūnui (10 dol.), Mockaičrui (7 dol.).
pos naudos.
šė ekonomijos šakose. Pasta mi.
Viso Labdarių 3 kuopa per Gruod. 14 d. Aušros Vartų
Amerikos Liet. Ekonominis rasis Ek. Centro statuto poe Tat pat yra ir audiminėse,
Centras tikisi, kad visuomenė mas taip skamba: “Kiekvie kur kelinti metai tūkstančiai praeitą susirinkimą išmokėjo parap. salėj įvyko Chicagos
lietuvių katalikų kultūrininkų
įvertins Vaizbos Butų idėją ir nas E. C. narys skaito sau žmonių nedirba. Kitur kur vargšams pašalpos 100 dol.
Tame pačiame susisinkiine sus-mas, kuriame dalyvavo
įsitikins, kad ekonominiai reipareigą gerbti svetimą persikelti jie nenori ir lau
skalai privalo mums rūpėti ne- |nuonionę> vengti tuščios pole- kia darbų pagerėjimo kai an- atsirado geradarių, kurie au gana skaitlingas būrelis.
Išsitarus didžiumai susirin
kojo į Vargšų Fondą:
. mažiau kaip politika.
mikos, ieškoti progų patarnau glekasiai.
Kleb. kun. H. Vaičiūnas 10 kusiųjų dalyvių už steigimą ir
Pasirodo, kad galų — gale
4. Turizmo reikaluose pada ti lietuviškai visuomenei be
būtiną reikalą turėti kultūri
ne pramoninkai, ne kas kitas, dol.
ryt® keletas žingsnių. Rėmiau jokių skirtumų”.
Lietuvių Rėpublikonų Poli nio pobūdžio draugiją, imtątis pirmosios Ekonom. Konfe
Am. Liet. Ekon. Centras bet patys darbininkai kalti
si pagrindinio darbo. Aptar
tikos Klubas 10 dol.
už nedarbą.
rencijos nusistatymu, Ekon.
Laikinas adresas:
ti šie punktai: vardą pasiūlė
- ••
y
Pp. Šukiai 5 dol.
Tai bent laikai ir išgalvojiCentras pirmame savo posėdy
15 ParkR ow,
T. I X
Pr. Zdankus; obalsį patiekė
Gėmintų šeimyna 5 dol.
mai.
nutarė: “Turizmo klausimas
Room 538
$70.00 Vertės eiektrikinis Crosley radio su tūbom, ir,
kun. Urbonavičia ir L. ŠimuP. Ūseliai 5 dol.
Aguona.
yra visų Vaizdos Butų ir Ek.
New Pork, N. Y.
viskuo ............ .................................... $29.80
Centro dalykas; šis reikalas
$75.00 Vertės nadjos madoš Cub radio
pavestįnas vienam kuriam Ek. SURANDA ĮVAIRIŲ NE
su tūbom
...........................
.................................................................... $39.00
Centro nariui, kaipo turizmo
DARBO PRIEŽASČIŲ
$80.00 Vertės Atwater Kent radio su
referentui”.
Antrame savo posėdy Ek.
tūbom ............
$39.50
AYasliingtone yra žmonių,
Centras padarė dar žingsnį: kurie nieko daugiau neveikia,
$145.00 Vertės R. C. A~ Radiolas, su
turizmo reikalų tvarkymą pa kaip tik nuolat galvoja, kad
tūbom ............
$65.00
vedė Ek. Centro pirmininkui. suradus
daugiau
nedarbo
$126.50 Vertės naujos mados Majestic ra
Be to, atskiri vaizbos Butai priežasčių, kati pateisinus ša
dio su tūbom ....................................... $80*00
z
yra prašomi savo narių tarpe lies administraciją ir pramo
$135.00 Vertės naujos mados Pliilco radio
sutverti “Turizmo Koinisi- ninkus ir apkaltinus pačius
dideliame kabinete ....
$87.50
jas n
darbininkus. Ir ištikrųjų jie
$147.50 Naujos mados Miajestic radio su
Dr. Pranas Puskunigis, Ek. atranda, kad už nedarbą taitūbom ir viskuo ....
$904)0
Centro pirmininkas, yra pa pat nemažai kalti ir patys
$250.00 Vertės Atwater Kent kombinacijos
reiškęs tokių minčių: “Visi darbininkai.
radio su gramafonu ...
$98.00
turizmo keliai į Lietuvą turi
Jie atranda, kad šioj šaly
eiti per Klaipėdą — vienintelį darbo esama visiems bedar
$177.50 Majestic radio dailiausiame ka
Lietuvos uostą. Turizmas iki biams. Tik esą vargas tas,
binete su tūboms -..........
$98.50
šiol nebuvo dar vedamas vi kad niekas nepasirūpina be
$155.00 Naujausios mados Zenith radio
suomenės organizuotomis pas darbius suvesti krūvon su
dailiame kabinete už ........ ■••••:• $99.00
V
tangomis, tat ir vaisių iš tu tais darbais.
$175.00 Naujausios mados Zenith radio
rizmo neturėta kiek buvo lau
pilnai įrengtas ............
$119.00
Tas reiškia, kad darbų .yra,
kiama. Dabar Ekon. Centras tik nėra reikalingo atatinka
$225.00 Vėliausios mados kombinacijos ra
ir Vaizbos Butai su visuome mo darbininkų paskirstymo
dio su gramafonu . ...
$138.00
nės pritarimu ir talka nr' po visą šalį.
$280.00 Dailiausias Sparton radio sų tū
gins turizmui duoti visuome
Jie pripažįsta, kad ne visus
bom ir viskuo........................
$165.00
niškai
ekonominės reikš- Į darbininkus galima paskirs$206.00 Naujos Columbia radios su tū
mės, ir pirmoje eilėje rūpiu- Jtyti po pramonės centrus. Yra
bom ir viskuo ... .
$155.00
sis jaunuomenės ekskursijų , bedarbių, kurie turi šeimynas
$350.00 Zeuitb radio dailiausiame kabinete
į Lietuvą organizavimu ir šios ir kl„.je įsigiję namus. Tosu tūbom ..........
$180.00
idėjos platinimu .
kiems žmonėms kilnojimasis
$450.(X) Vertės nauji didelio formato R. C.
5. Tarpe daugelio Ek. Cen- ig vienų vietų j kitas ,negaliA. radiolas su tūbom .
$1954)0
tro svarstytų klausimų pažy- ilnaSt Bet daugybė bedarbių
mėtini bent šie:
yra pavienių, kurie gali per$500.00 Vertės Brunsuick automatiška ra
dio su gramafonu . .. .
$350.00
a) Visiems V. Butams iš- sikelti gyventi kur tik nori
siuntinėtas šiems 1930 metams jjr galį ieškoti darbo, kur tinViršminėti radios yra pilnai gvarantnoti teikti pilną
atliktinų darbų pasiūlymas; I kaina. Deja, pareiškia tie darpatenkinimą.
Lengvūs iŠMūtaėji^n yra suteikiami pagal išgulę ir
urna
b) Pradėta akcija dėl užė bo “autoritetai’
nerokuopjyrue jokio extrti Mokesčio.
Koncertas
Prasidės
5
vai.
po
pietų.
mimo tam tikrų vietų teis jų nenori apleisti savo gyvo-Į Į
Prijungimas namuose, patarnavimas ir nuvežimas vel
muose, bankuose, ir laivuose namujų vietų, tarytum, jie
tui. Ilgiausia gvarantaeija.
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ
turėtų tėviškes. Ir tokiu būper lietuvius;
•
•
*
*
v
•
i
t» i
•
•
du didina nedarbą. c) \ aizbos Butų nariai su
pažindinti su Lietuvos juo- Į Tolinus jie sako, kad prie
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti
dūktų vėliausiomis kainomis, darbininkų paskirstymo daug
“DRAUGO" ADMINISTRACIJA.
“Ekon. Centras ragina V. Bu pasitarnaują gaminami pigūs
MAPtnKX»
tų narius (vyrus ir moteris) automobiliai. Amatninkai y2536*40 W. 63 Sl
4177-83 Archer Avė.
prie kiekvienos progos reika poč gali šias mašinas įsigyti.
Cor. Richm- xl Street
Cor. Maplewood Avė.
lauti Lietuvos prekių ir rem Jų daugelis jomis šiandie ir
TEL. LAFAYETTE 3171
TEL.
HEMLOCK 8400
ti lietuvius importerius, kurie naudojasi. Vienur baigę jiems

IS EKONOMINIO
CENTRO

traukia prekes iš Lietuvos”,
j— kaip va: saldainius, džio
vintus grybus, rūkytas deš
ras, bekonus ir.kumpius, taip' gi gintarus dovanoms.

e(GUO,(LL

Peaples Furnitire Kompanijos

RADIO

t

“DRAUGO”
METINIS

SMieiyje, Vasario (Feh.) 11,1931 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,
3133 So. Halsted Street

n R A U

šeštadienisį Gruod. 27, 1930

g

I Providence
West Side
Bridgeport
Brighton Park
Marąuette Pk.

Trečiadienis, Gruod. 24, 1990

A S
3
2
1
1
0

2
3
4
4
5

GAMĖS T0M0RR0W.

PROVIDENCE UPSETS
NORTH SIDE IN OVERTIME GAME.

RYTOJ ‘CICERO IR NORTH
SIDE DIENA’ VYČIŲ
BASKETBALL LO
ŠIMUOSE
North

Providence blasted
Side’s ęhampionship liopes,
it least tempor&rily, when it
landed theni tlieir first de’eat of tlie season, 30 to 27,
n a ganie tliat reąuired two
ixtra five minute periods.
3hudy’s great playing during
ihe lašt half, during ivhich
scored 11 pointe was eay the main factor in Prodence’s victory. Jankauskas
rred for the losers. Line up.

PROVIDENCE
anaitis rf
er rf
udy lf
arkauskas lf
lskis c

osephitis c
ank’as rg
bis rg
Roman lg

iVilbert lg

30
B
3
0
4
0
0
0
3
1
2
0

F
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0

NORTH SIDE

P
2
1
2
0
4
0

0

27
B F P
Zalenas rf
2 2 0
Zalenas lf
3 0 2
:auskas c
4 3 1
irunas rg
1 0 1
0 2 0
Taikelis lg
linskas lg
0 0 3
i-By rallying in the second
h’alf Cicero was able to defeat
West Side 21 to 15. West Side led 8 to 5 at the half. Line
up.
CICERO — 21
B
3
0
3
0
1
0

F
3
1
0
0
1
2

lytaus stokos jų farmoj buvo vai. Sudriko muzikos krautuvė davė radio programų, ku
didelis neužderėjimas.
Tų pat sekmadienį pranciš- ris buvo pritaikintas Kalė
kietėms bus kolekta prie baž doms.
Taipgi vakare nuo 7 vai.
nyčios.
buvo
antras Budriko radio
Gerų darbų rėmėjai malo-|
nėkite šį reikalų dabar žino- Pr°gramas $ W < I1 L, kuriame
ti ir paremti.
Rėmėja.
dalyvavo choras. Jis gražiai
________
(sudainavo Lietuva Tėvynė mū
PASIKLAUSIUS BUDRIKO?1-1 ir G.ul Šiandiena. PrograPROGRAMO
i,1Ia
įvairi ir muzika me---------(liodinga ir pritaikinta tai dieGruodžio 25 d. iš radio sto- najt Taipgi jame dalyvavo ir
ties WCFL nuo 1 vai. iki 2 keletas kontestantų, Girdėjęs.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

Lietuvių Dainos Per Orų
Kas nedėldienį iš AVCFL radio stoties 970 kyl. nuo
1 vai. iki 2 vai. po pietį]. Šį progranii] duoda JOS. F.
BUDRIK, Ine.
i f ! Li.

Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

*——__________________________________________________________________

5^==S=r:

.'-E=fi==----------- “E:

"B

MES MOKAME CASH
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

kPO/.DU

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

KAUFMAN STATE RANK
124 N. LA SALLE St.,

i

CHICAGO, ILL.

LABDARIŲ CENTRO
VAIDYBA

VAŽIUOKIME į LIETUVĄ
1UU6

A.
A
KASPARAS
MIKNOŠIUS
mirė gruodžio 25, 1930 m. 9:30
vai. vak. Kilo IK Šiaulių Aps
kričio, Hararės Parap. ir m.
Amerikoje Išryveno SI >netų.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Oną, po tėvais Matulai
tę, dukterį Florence, 3 sūnūs
Vladislovų, Juozapų Ir Alber
tų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 5924 So.
Franclsoo.
laidotuvės
Įvyks
panedėly Gruodžio 29. H na
mų 8 vai. bus atlydėtas Į Gi
mimo Panelės ftv. par. bažny
čių, kurioj Įvyks redullnros pa
maldos už velionio stelų.
Po
pamaldų bus nulydėtas | ftv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draurus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris Duktė, Snnal ir
Giminės.
laidotuvėms patarnauja rrab.
Eudetkla Tel. Y arde 1741

Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Laivų

Naujas Columbia TELE-FOCAL Radio ir Phonografas kombinacija modelis 939. Stebėtinai žema kaina.
BUDRIKAS duoda $56.00 mainais ant Jūsų seno fonografo.
Linai

KASTANCIJA MENKELIUNIUTfi, Soprano
16144F Mergytė Jaunoji
Motušaitė Miela

K. MENKELIUNIUTfc IR F. STANKŪNAS

16161F Valio Dalgele!
Glesmal Ir Svajonės
16158F Atneša Deidas Kukulių Vled.rų
Sla Naktelę Miego Nemiegojau
1615 5F Ganėm Aveles
•
Saulute Tekėjo
ANTANAS VANAGAITIS, BARITONAS

16154F Velnių Šimtą
O — čia — Čia
16152F Pasaulis Stovi
Man tik Rodosi
F. STANKŪNAS

Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties.
Nsdėlloml8 nuo 8 iki 12 vai. po
pietų. •
Phone Boulevard 4552

£■■■■■■■■■■■■
;Riumitizmassauspl8
B

„

*

■
a

SO.

HAL8TSD

Cblcago,

m.

Jos. F. Budrik, Ine.
•

*

3417 South Halsted Street

Justin Kulis
8269

16146F Šalčiai Ir Merginos
Linksmas Amerikietes
JONAS BUTRNAS, Baritonas, Su Varganų Akompan.
16141F Gul Šiandiena
Sveikas Jėzau Mažiausias
16140F Linksma Diena Mums Nušvtto-J. Butėnas Ir Kv.
Pulkim Ant Kelių
Worc«fler.‘o Lietuviška Ork., Albina Ltetuvnlkaltė, Ixnder
16178F Panemunis Polka
.
Karotina
16025F O tu Palaiminta Kalėdų Naktis.
16157F Hhenandorio Polka
Bernelio Polka
16143F Piatro Polka
Vestuvių
16164F Močiutės {Mazurka
Kariška Daina
16156F Ar, Tau Sesėlia-

Kelkls Berneli
16178F Vakar — Vakarėli
Čigonai (M. Yoz&vltas)
16181F Dieduko Polka
Pora Už Poros Valcas

g

Knyga: "ŠALTINIS 8VEIKATO8" augalais gydytles, kal™ na 50 centų.

ST.

State

Ganėtinai Gero Maisto
Malonus Patarnavimas

Išplaukimai l.š Ncw York:
Sausio C

Sausio 24

Olav

II Hellig

Frederik

VIII

.

Sausio Vi

Vasario

14

-In farmacijų Ir laivakorčių reikalais kreiDkitėn pas savo agentą, arba: ,

SCANDIHAVIAN-AMERICAH LINE
27 WHITEHALL ST.

248 WASHINGTON ST.

I3O N. LA SALLE ST.

NEW YORK, N.Y.

BOSTON, MASS..

CHICAGO, ILL.

SVARBUS PRANEŠIMAS B
CHICAGOS LIETUVIAMS B

Kampas Paulina Street

B

United

—
—

glHHHEEIEBBKIHnniBEKBnUH

1657 WEST 45th ST.

Neslkankyklts savęs skausmals.
Reumatizmu,
Sausgėle.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo■ stls lengvai prašalina vlršmlnėta Ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka■ vones pasveikę. Kaina fiOo per
■ paštų 55c arba dvi už 81.05.

............. ....

Oscar

A. F. CZESNA

_
"
■
_

Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu
per
KLAIPĖDĄ
Pulkui Laivai
—
švarumas Ir Patogumas

P
3230 So. Emerald Avė.,
Duganas.
P. Zuk’as rf
2
M. Šlikas
L Zuk’as lf
4
10555 So. State St
BRIGHTON
PARK
—
31
I. Budrick c
1
B F P
J. Jurgai rg
0
1 1
Laskey rg .
0 Wassel r f
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS
Vaičkus
lf
6
0
Pečiulis lg
2
SULFURINĖS VANOS IR
Poška
c
2
1
ELEKTROS TREATMENWEST SIDE — 15
Chapas
rg
0
13
TAI
B F
Gužauskas
rg
0
0
1
švediški mankštinimai ir
Zalatoris rf
2 1
Vaičkus
lg
3
0
3
elektros masažas
Philips rf
1 0
Patrick
lg
2
0
2
Kairis lf
0 0
Treatmehtal 'visokių lirų. reu
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio
MARĄUETTE
PK.
—
17
Žemaitis c
10 0
ir taip
tollaus,
su elektriniais
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
B
F
P
Dobro’is rg
2 0 3
dulių treatmental.
Mineralinės,
sulferlnės
vanos
Ališauskas
rf
'
0
0
0
Vaznonis lg
0 2 4
duoda didžiausių kraujo cirkulia
rų. kuomi galima išsigelbėti nuo
j With Gudliskas running
visokių ligų.
Moterų Skyrius atdaras Utarvild with seven baskets, In
alnkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.
diana Harbor emerged victoKambariai dėl pergulėjlmo.
rious 25 to 21. Line up.
į ĮND. HARBOR — 25

L

gąin be dancing at the K of L
basket bąli games.
A popular orchestra has
been secured to play in between the games and during
the halves.

1:30 Indiana
Harbor vs
Providence.
PRANCIŠKIEČIŲ NAU
2:30 Brighton Park vs West
DAI.
Side.
Bridgeport. — Sekmadieny
3:30 Cicero vs North Side.
4:30 Marąuette Pk. vs Bri gruodžio 28 d. šv. Jurgio par.
salėj įvyks Bunco Party sese
dgeport.
rų Pranciškiečių naudai. Pra
DANCING AT GAMĖS TO- sidės 7 vai. vak.
Seserys Pranciškietės šiemet
M0RR0W.
Newly elected Captain Harparamos reikalingos labiau,
per fo the University of Illi
Tomorrow and every Sun- negu bile kada pirmiau. Mat
nois basketball team.
day hereafter there will a- pereitų vasarų dėl kaitrų ir

Rytoj Po piet, Vyčių Baskethall 'žaidimuose, St. Philip’s Gymnazijoje, Jackson
Blvd., ir Kedzie Avė., teks
pamatyti labai įdomų lošimų,
kuomet susirems du stipriau F. Mikužis rf
si tymai lygoje, Cicero ir M. Juozaitis lf
North Side.
Norvilas c
Praeitų sekmadienį Cicero B. Ališauskas c
3 0 (
nugalėjo West Side tyma. 21 Balskus rg
111
prieš 15. Šitas buvo Ciceros J. Juozaitis lg
0 11
penktas išlaimėjimas iš pen
kių lošimų ir jie dabar tūris CHICAGO DIST. K OF L
užėmė pirma vieta.
BASKET BALL LEANorth Side, kurį lig praei
GUE STANDING.
tai nedėliai irgi nebūvo pra
laimėjus nė vieno žaidimo nu
W L Pct
silenkė aštuonilikiečiams 30 Cicero
5 0 1000
prieš 27 ir tapo nustumti į North Side
4 1 800
antra vieta. Jie yra pasiryžę Indiana Harbor
4 1 800
nugalėti Cicero rytoj, žinoda
mi kad tuomet jie vėl turėtų
pirma vietų., ir gera proga, išlaimėti championata.
Be šito lošimo bus ir trys
kiti, Indiana Harbor prieš
Aštuoniolikiečius,
Brighton Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
prieš West Side ir Marųuette
Tel. Lincoln 3044
Park.
Ciceros ir North Side’s tė Ražt P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.
vai ir motinos bus įleidžiami
Ižd. Kun. F. Kudirka
veltui su tikietais kurie
2334 So. Oakley Avė.
galima gauti nuo narių. Ki
AGITATORIAI.*
tiems įžanga yra: vyrams 50c.,
Kun. K. Matulaitis
o moterims 35c.
2334 S. Oakley Avė.
Taip-gi rytoj vėl prasidės
ir šokimas. Orchestra gros V. Duoba
tarpe lošimų ir per pertrau 2328 W. 23rd St.
J. Dimša
ka.

B F P
Vaupsas rf
2 0 0
Goodman rf
10 0
Rutkauskas rf
2 '0 2
tKtichinskas c
0 0 1
Gudliskas rg ■
7 1
Badžius lg
0 0
0 0
.skett lg
BRIDGEPORT — 21
B F
2 2
žbid rf
0 0
incus lf
\
2 1
Perutis lf
4 2
Tenzi c
0 0
Ijaskey rg
0 0
Rainis lg
Brighton Park went on a
raanpage to swamp Marąuette Park 31 to 17, the Vaič
kus brothers starring. Line
n p.

600
400
200
200
000

Telefonas Boulevard 4705

J. F. Radžius g
GRABU IŠDIRBYSTEJ j
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nereikės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Kurie laidoja gimines, arba savo draugą ar organizacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graborlul už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę Išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva. ‘
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

i
L

Į
i
■

B

■

J. F. Radžius g
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas:
Skyrius:
668 W. 18th St.
3238 S. Halsted St.
Tel. Canal 6174

Tel. Victory 4088

IBBBHBfllflflflflBBBflflfllBBBflHBBfl

■

GRABOR1AI:
reietenaa Yards 1111

STANLEY P. MAŽEIKA

7

DRAUGAS

Šeštadienis, Gruod. 27, 1930

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

R A I:

C H I C A G O J E

“DRAUGO” AGENTAS
APLANKYS LIETUVIU
KATALIKO NAMUS.

turėtų skaityti “Laivų’
na tik $2 metams.-

Kai-

J. J. KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas OrevehlU >241

Ofiso Tol. Vlctory 8687
Of. Ir Rea. TeL Heralock 2>7«

DR. J. P. PUŠKA

Savaitraštis “Register” y
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
•V-J
2408 WEST •> 8TRSDT
ra
katalikų
laikraštis
anglų
2438
W. MARQUETTE RGkAD Ofisas
Tel, Roosevelt 7 S 32
Kortė So. W estern Arenus
3133 S. UALSTED STREET
BALSAMUOTOJAS
Tol. Proepeot 1028
e
kalboj. Turinys maž-daug pa- Nuo • — 11
ryto- Nu0
Antras ofisas Ir
Rezidencija
l>nu automobilius visokiems rel5 Ir 7 Iki 2 vai. vakaro,
Uertdaaoija
5565 So. Laevltt StJ. LULEVIČIŲ8
našus
į
“
Laivo
”
.
Jis
yra
įdo-i
Kaina prieinama.
Tel. Canal 2110
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
■•rodomla nuo • — 12 vai. ryto.
Oraborlus Ir
Balsamuotojas PLATINS KATALIKIŠKĄ miausias ir populiariškiausias
Ofiso
Vai. Nuo 9-12. rytais: nuo 7-9 f \ .
Valandos: 2-4 po pietų a 7-0 v- v
Nedėllomls pagal sutarti.
KS19 AUBURN AVENUE
rak.
Antro
Of. Vai.; Nuo 5-0 po
Nedėlioj
pagal
susltartsnų
SPAUDĄ
IR
PARDA

Patarnauju laido
katalikų laikraštis Amerikoje.1
plet Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak
Chicago, Illinois
tuvėse visose mie
VINĖS GINTARINIŲ
Šventadieniais pagal sutarimą.
Rašomas aiškia ir lengva am- otiee Tai. virgtnu oose
sto Ir
miestelių
dalyse. Moderniš
DAIKTŲ.
Raatdaacljos: Van Buren 5552
Telefonas Boulevard 1939
” •
■
»t
glų kalba. Lietuviai, kurie
ka koplyčia veltui.
Tel. Canal 6754
turi augusius vaikus, turėtų
UOS 3. Halstęd
Di>.
S.
A.
Brenza
St. Chicago, 111.
Dienraščio “Draugo” agen šį laikraštį užsisakyti, nes tas 1
ŪKTU VIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
tfl. Vlctory 1115
Ofiso Valandos:
tas, J. P. Pentis, aplankys jų tikėjimų žymiai sustiprins l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sia.
Reikalą meldžiu atsišaukti, o
4142 Archer Avelius
mano darbu busite užganėdinti.
9 iki 12, l iki 3 d. ir 6:30 iki
visus lietuvių katalikų na ir pripratins prie švarios ir
GYDYTOJA8,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
9:30 vakare
I. J. Z O L P mus Chicagoje ir apielinkėse. katalikiškos spaudos anglų
CHIRURGAS
f Iki 4 ir g Iki 8 v. v.
•
2314 Wešt 28rd Place
Nedėllomls
nuo
10
Iki
12
ryto
4608
a
ASHLAND
AVENUE
Rinks
prenumeratas
‘
‘
Drau

IR
OBSTETRIKAS
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chicago, Illinois
kalboje. Kaina tik vienas do Namų Ofisas 8412 Franklln Blvd.
VKDAJAS
Chicago, III. Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas
gui”, “Laivui” ir “Regis- leris metams.
Vai.: nuo 8:80 iki 9:80 vak. Netoli 46th St
SKYRIUS
vyrų, moterų Ir valkų
/
1650 West 46th S t
1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
ter’iui”, (katalikų laikraštis
DARO OPERACIJAS
Tel. Cicero 6927
Kampas' 48th Ir PaullDa Sta.
anglų kalboje). Be to, parda Tik kų išėjusi iš spaudos J. Ros. Tel. Mldway 5612
Ofiso Tot Vlctory 8852
Tel. Boulevard 5201 - 5412
Ligonius priima kasdiena nuo
Rezidencijos Tel. Dreval 8ĮSI
vinės įdomių knygų ir dailių E. vyskupo Pr. Bučio, M. I.
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nuliūdima
valandoje kreipkitės
C.,
knyga
“
Jėzaus
Kristus
”
Nedėllomls
Ir seredomis tik
gintarinių
daiktų
tik
ką,
p.
prie manęs,
patarnausiu almpatu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
kai, mandagiai,
gerai Ir pigiau Lukšio atvežtų iš Lietuvos.
yra įdomiausia knyga lietu Oakley Avenue Ir 24-tao Street
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
PIGIAUSIAS LIET. ORABORIU8
Telef. VVllmette 195 arba
Ofisas ir Laboratorija
vių kalboj apie tikybą, išski
dykai.
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAGOJE
Canal 1712
‘
‘
Draugą
’
’
turėtų
skaityti
Ir X-RAY
Laidotuvėse pa
riant tik Šventraštį. Kiekvie
Specialistai Moteriškų, Vyriška
«kl 4 p. p, Pansdėttals
tarnauju
geriausia
kiekvienas liet.ų katalikų šei nam katalikui patartina pers Valandos:Ir 2KatvergaU
2130 WEST 22nd STREET
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
vakaro
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
myna.
Jis
paduoda
įdomiau

todėl, kad priklau
Ofisas 8101 So. Halstbd St
kaityti. Kaina su apdarais
sau prie grabų UKampas 1.1 Street
UNDBRTAKINO CO.
sias žinias apie visą. pasaulį, '$3, be apdarų $2.
dlrbystėa.
Tel. Lafayette 5793
P. B- Hadley Lic.
OFISAS
VALANDOS: 1—2 po plet, 7 • v»h
apie
Lietuvą,
bendrai
apie
Koplyčia
Dykai
165 West 18 Street
MICHIGAN AVENUE Nedėllomls Ir šventadieniais lb-ll
710 WEST 18th STREFT lietuvių veikimą 'Chcagoje ir Tik kų iš Lietuvos atvežti 4910 SO.
Telef. Canal C174
Tel. Kenwood 5107
SKYRIUS: 8228 8.
Valandos:
Canal <151
kitur, ir talpina Įvairiausio p. Lukšio gintariniai daiktai
Ualsted Street, Tel.
*
PRANEŠIMAS
Nuo 9 Iki 1 valandai ryto:
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Vlctory 4088.
turinio moksliškus
raštus. yra labai gražus. Gintaras — Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Apart
šventadienio
ir
ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
Kiekvienam yra įdomu, kas tai yra lietuvybės ženklas. Lie
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
Nedėliojo pagal sutartį.
dedasi
ypatingai
lietuvių
patuviai
pirkdami
gintarinius
LIETUVIS GRABORIUS
Mes skelbiame, kad laike sunkaus atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
šauly. “Draugas” metams tik daiktus, įsigys labai gražių ir
čiu — viršuj- Belsklo-Rukščlo aptlelaiko-bedarbės
Nauja graži koplyčia dykai $5
kos) po num. 2423 West Marųuette
reikalingų daiktų ir tuokart
Rd. Valandos, nuo 2 Iki 4 po plet
Tel. Prospect 1980
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
parems mūsų. Tėvynės besipleSenas ofisas toj pačioj vietoj: 4801
Savaitraštis “Laivas” rašo tojKn{i4 prekyb,. Daiktų kai.|
GYDYTOJAS IR* "CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel. Virginia 1290
Musų patarnavimas
4930 WEST 13 STREET iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
kas
įdomaus
atsitinka
katalinos
nu0
į-|
X — Spinduliai,
visuomet sąžiningas Ir
CICERO
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
nebrangus, nes neturi
kų pasauly ir apie įvairiau__ ■ ■ ■_____
(kuris praktikuoja Clceroj apie
Ofisas 2201 West 22nd Street
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
me išlaidų užlaikymui
25 metus)
tarti.
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6222.
vkyrlų.
sius katalikų tikybos daly- BRIGHTON PARK NAUJIE- Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
LIETUVIS GRABORIUS .
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks
kus. Duoda atsakymus į paNOS.
OFISAI:
Avenue Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
gydymą už pusę kainos
Ofisas
4901 — 14 St
2924 Whshington Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
plyčia dykai.
Panedėliais ir Seredomis nuo
duotus klausimus apie kata-1
------------10-12, 2-4, 7-9
13-2, 4-6, Blvd.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
10-12 ir 2-4
4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
likybę. Kiekvienas katalikas Liet. \ yeių #6 kuopti isrinTelef. Cicero 49
1307 AUBURN AVENUE
Tel Boulevard #<77
Tai. Canal 0257 Res. Prospect (662
, ..... »—y,—,—, jj0 Ilvįdramos meJ;
tw "vedėju. Atrodo, kad jiedu $ AKIŲ GYDYTOJAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mano 1931 m,. rengti daug
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
vakarų, o juose bus statomi!
4729 West 12 PL
Nedėllomls
Tel. Cicreo 2888
Susitarus
scenoj įdomūs- veikalai.
1821 SOUTH HALSTED ST.
718 WEST 18 STREET

G&ABOK1US ir

S. D. LACHAWICI

OR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUFLER

J. F. RADZIUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L. DAYIOONIS, M. D,

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS .

DR. J. SHINGLMAN

EZERSKI

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel.

Dabar Liet. Vyčių 36 kuo-,
pos rėzisorius yra vienas Vy
tauto Teat. klubo narys. Jis
mano net kliuba pralenkti
vaidinimais. Bet vargu jam
pasiseks nes ir kliubas turi
gerų vedėjų.
Bum-bum-bum.

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar*
□avimą.
’ •
v
n
*
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau*
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
'

PAGRABŲ VEDCJA1
Didysis Ofisas:

,

Tel. Yards 1741 ir 1742
-SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

820 f Aubum Avenue

O. K.

DR. B, ARON
LIETUVIS AKIŲ

VAIKŲ VAKARAS.

Palengvins aklų įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimu,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karštį. Nulmu
cataractus. Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

DENTISTAI
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTI8TAS

1545 WEST 47 STREET

šalę Deposltors State Bank skersai
Speclale atyda atkreipiama moky
Peoples National Bank arti
klos vaikučiams.
Ashland Avenue
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 12
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

Tel. Canal 8222

JEI TURIT KĄ PARDUO
TI ARBA NORIT KĄ PIRK-

tl

PA8ISKELBKIT “BRAU

IGE”.
i

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
Ofiaas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.

dieny, gruodžio 28 d. parapi
jos mokyklos vaikučiai para
pijos salėj vaidins Betlejaus
Stainelę. Be to bus įvairių
drilių, dainų. Visi kviečiami

Nedėliomi#: nno 10 iki 12.
Phone Canal

.
•

T

p.

•RM

DENTISTAŠ
4712 So. Ashland Avenue
Vai.. Nuo • ryto Iki g vakare
Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTA8
Saugokis holdupų. nes
dabar yra labai pavojlnVai.: kaedlen nuo 10 v. ryto Iki I
ga; nežinai,
kada Jisai
vai. vakare
Nedėllomls pagal sutartį
užpuls, šaltis žiemos lai
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, Dl.
holduperis Ir pavojingas.
Jisai paguldo į lovą Ir
grabą.
T. A. D. vaistas grei Tel. Cicero 2982
čiaus prašalins
šaltį Ir
gripą.
Dabar yra nupigintas,
DBNTISTAS
reikalaukit savo aptleko4901 W. 14St.
Cicero, III.
se arba

DR. S. ASHER

3133 S. Halsted St.,
Tel. Calnmrt 447®

Tel. Boulevardl 1401

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

O. K.

Rap.

Tel. Boulevard 3201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 8. Wihpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Altoriaus Puošimo draugija
rengia gražų vakarų. Progra
mų rengia kun. A. Valančius.
DENTISTAg
Kalbės visi trys kunigai, 4712 S. AHLAND AVĖ.
2201 WEST 22nd STREET
Tel. Boulevard 7589
(Kampas Leavltt St.)
griež muzika. Visi bus paten
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
kinti. Per vakarų bus prieina
nuo 1 Iki 9 vakare
TeL Yards 1829
mi nauji nariai, be įstojamo
Seredoj pagal sutarti
mokesčioDR. G. SERNER
Vakaras įvyks 28 d. gruo LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Boulevard 7681
Hemlock 7591
džio, parapijos svetainėj.

atsilankyti.

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

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

SPECIALISTAS

Kampa# Halsted St.
Marąuette Park. — Sekma Valanda#:
nuo 10—nuo 8—8

4605-07 South Hermitagc Avenue

•

Brighton Park. — Nekalto
Pras. Šv. P. M. moterų ir
panų draugija laikys susirin
kimų 28 d. gruodžio, mokyk
los kambary tuoj po sumos.

Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

National
1# vai.
vakare. Ned.

Vtrtuį

Chicago Valandoe:

Store
9 vai.
eusžtarua
Tee

ryto Iki

3343 S. -HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPEC1JALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

Telef. Midwaiy 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 820#

VALANDOS:
*
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dlan« ,
Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASH
3464 SO. HALSTED 8TREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H, BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STRIKT
Vai.: 2-'4 ir 7-9 vai. vakare

Šeštadienis, Gruod. 27, 1930

DRAUGAS

8

C H I C A G O J E

!»Banko šėrus išpirkti ir siūlė
$330 už šėrų. Del to gi 'mes,
Man atsilankius kelios die
lietuviai, neturime ko bijotis
nos atgal į Universal State
ir visi kaip vienas turėtumėm
---------Bankų, sužinojau,* kad mūsų
Siunčiame pasveikinimų jog “Draugas“ bus da labiau ^nai žinomas bankas yra la- remti tų mūsų įstaigų, paside«< Draugui” ir Peoples Furni- pagerintas, ko mes skaityto- bai gerame stovyje, ir netik dant į jų savo pinigus. Ten,
ture Co. už Kalėdinį prog. jai tikrai norime ir linkime j kad išmokėjo reguliarius di- taipgi, turėtume kreiptis su
per radio, kuris ištikrųjų. bu tame gero pasisekimo 1931 j vddendus šėrininkams, bet dar kitais reikalais, nes, kaip yra
žinoma, ten misų tautiečiai
vo gražus, Dainoriai gražiai m. Kad “Draugas” daugiau davė ekstra dividendus iš prie
visados gauna teisingų pata
dainavo, o muzika dailiai grie dėtų žinių, kur ir kokie dar- žasties gero uždarbio kurį tū
rimų ir patarnavimų.
ze.
bai, kur atsitinka kokios lai- rėjo šiais metais. Tai matote,
Viską Žinųs.
Ponas Šimutis pasisakė, kad mės ar nelaimės.
I broliai lietuviai, kas darosi su
parvažavęs iš Westvilės, bet
Norime, kad “Draugas” mūsų bizniais, kurie yrax teibevažiuodamas žinias pame būtų didžiausias lietuvių laik singai veliami ir prižiūrimi. Tuojaus reikalinga 2 jaunos
patyrusios merginos dirbti
tęs. Tur būt kiaurų kišenę tu raštis Amerikoj.
Universal State Bankas yra
grosemėj už raštininkes. Jei
rėjo. Malonu, kad pranešė,
V. Stankus.
taip stiprus įtaip Gibraltaro
neturi patyrimo lai nesikreipia
tvirtovė. Jis daugiausia daro
H. BELSON
paskolas lietuviams, visados
rinkimas bus svarbus mar- ’ PALIUOSUOJA DAUG
1802 So. Crawford Avė.
VALDININKŲ
remia visus gerus lietuvių už
ąuetteparkiečiams. Dalyvaus
manymus ir kaipo bankas sto Paieškau sesers Onos Kevietinis aldermonas W. W.
MEXIC0 CITY, gr. £6. —
Norris. Bus kalbama apie Meksikos valstybės iždas žy vi pirmoj1 eilėj tarpe visų ki rpauskaitės. Kilus iš Kleisų
Marųuette Parko ir apielin- miai ištuštėjęs. Tad valdžia tų, neišskiriant ir lidžiausių. k., Žarėnų p., Telšių apskr.
kės pagerinimų. Taipgi bus išsprendė iš užimamų vietų • Toliau, pažiūrėkime į vertę Pati ar ją žinantieji rašykit:
to banko šėrų, kurie kainavo KASTANTAS DOMARKAS
renkama nauja valdyba.
paliuosuoti daug valdininkų
iš pradžios $125, o dabar pi
134 E. 105th St.
Valdyba.
ir tarnautojų. Likusiems gi
giau niekas negali nupirkti
Chicago, 111..
tarnyboje mažinamos algos.
'kaip
už
$200,
ir
dar
gauti
pi

LIETUVIŲ LAIŠKAI
Paieškau džanitoriaus parkt jų negalima. Mums yra
CHICAGOS PASTOJE
A. ALESAUSKAS
gelbininko.
Turi būt unijisžinoma, kad bankų sindikatas
MOTOR EZPRESS
kartų bandė Universal State tas.
2 Adomowiez Henry
Mes permufuojame-perveža
1255 So. Sawyer Avė.
4 Ambot Marijona
me pianus, forničius ir kito
1-mas floras
9 Bumblis Dominkus
kius dalykus.
TšSIRENDUOJA 7 kamba
23 Kaselis Paul
; Taipgi parduodame anglė
(Marquette Jeweiry &
rių flatas, štymu šildomas, 126 Klimas St. Sainsa
geriausios rųšies už prieina
Radio)
mas
floras. Renda už pasiuli36 Markus Ernest
Užlaikau visokių
miausių kainų. Musų patarna
auksinių ir sida jimų. Geriausia transportaci38 Mikodinas P. T.
vimas yra greitas, geras ii
brinių daiktų, vė
liausios mados ra ja.
44 Palionis Walter
nebrangus.
dio. pianų
rolių,
528 So. Lawndale Avenuc
rekordų ir t. t.
45 Petraitis John
7126 So. Rockwell Street
1 Taisau laikrodžius
Tel. Kedzie 7721
48 Polvaisai A.
j
Telef Republic 5099
ir muzikos instru
mentus.
50 Pocius Z. 2 r
Mes pervežame daiktus ir
Išrenrfavimui flatas. Vidu
2650 West 63rd St. Chicago
63 Sostokienė K. 2
kitus miestus.
tiniško didumo šviesus, pato
Telefonas HEMI.OCK 8380
gus, pečium šildomas flatas už
SKAITYKITE IR PLATIN
ĮVAIRŪS KONTRAKTO RI AI: labai prieinama rendų.

Mini naram fubhitureco. mum”

2™;;

LINKSMA ŽINIA.

RADIO KONCERTŲ.

atmena visus tėvynei Vytauto
bais apsitaisę buvo apsupę nuopelnus. Vakarų atlankė
WEST SIDE ŽINIOS.
iš visų pusių didįjį altorių ir Bernaičių Kolegijos benas su
x Kalėdų rytų Aušros nemažas būrys tikinčiųjų arti choru ir visiems gražiai paVarių bažnyčioje 5 vai. Aušri nasi prie šv. Komunijos. Vi si rodė. Klebono pakviestas
nės pamaldos, po jų pamoks- sos kitos šv. Mišios buvo pa kui^ J. Jakaitis vakaro vedė
'Jas ir pirmosios Angelų Mi- prastųjų Šventadienių tvarka. ju daug dalyviams pasakė
X Kalėdinis mokyklos vai gražių minčių. Kalbėjo kun.
. šios sutraukė daug žmonių.
Aušros Vartų gerai išlavintas kų parengimas turėjo gražiau-. Mačiulionis ir Ig. Sakalas pu
choras puikiai giedojo skam sių Vytauto Didžiojo atmin-1 kvietė visus į mokyklos Tėvų
bias Kalėdų giesmes. Pamal čiai duotų vaizdų iš trijų sce-' komiteto ir komisijos rengiadas laikė kun. A. Andriušis, nų. Pirmoje skaitančios isto-įmųjį ateinančiais metais 11
pamokslų apie Kūdikėlį Jėzų rijų lietuvaitės susiįdomauja sausio “bunco party”.
iškalbingai pasakė klebonas, Vytauto gyvenimu, antroje —i x Rytoj Aušros Vartų svekun. L. Draugelis. Ministran- rodoma, kaip lietuvaitė tar- dainėje bus susirinkimai: a)
tai “in corpore” baltais rū naitė Vytautų išgelbėjo iš ka- Federacijos 3 sk. tuojau po su
mos; b) Aušros Vartų moteirų ir merginų — 1 vai. po
pietų; c) metinis parapijos
mitingas.
I X Parapijos ofise jau išrašinėjami ateinantiems metams
bažnyčios sėdynių tikietai.
Į X Naujųjų Metų "sutiktuvių
t
'vakarų nutarė remti visos pa
rapijoje gyvuojančios Idėjinės
draugijos ir brolijos. Tretitininkės rengimo komisijon da
rinko dar sius asmenis: Jodikienę, Šiaulienę, Budrikienę,
Šliogerienę, Šarkienę, Birijotienę, Jankevičienę, Radzevi
Dabar per šventes, smagiai laikų Išleidžiant namie
su savaisiais ir besisvečiuojant su giminėm, gerai viekų, čienę, Petraitienę, Stumbrieapsvarstykite ir nusistatykite su ateinančiais Naujais
nę, Mikšienę ir Žalimienę.
Metais lengvai neduoti savęs kitataučiams išnaudoti, — j X Ryt parapijos salėj, 7^30
tai yra nežiūrėti į aukštus naujus budinkus, kurie bai
vai. vakare įvyksta Didžiojo
siai daug kainavo pastatyti, o šiandien yra tiktai pusę
‘
Vilniaus Seimo 25 d. sukak tiek verti, ir taipogi nekreipti domės į gražiai ištaisy
tus, blizgančius langus didmiestyj, kurie Jumis vilioja, ! tuvių paminėjimas. Bus kalbų,
dainų, deklamacijų ir vaizde
kad tiktai neštumėt savo centus tenai, skriausdami apy
gardų, kurioje esate ‘apsigyvenę ir kur mūsų tautiečiai
lis “Lietuvaitės”, Įžanga saturi užsidėję visokius biznelius, pradėję nuo mažo ir
lėn liuosa.
varosi -tolyn. Tose kolonijose lietuviai turi pasipirkę
KITE “DRAUGĄ”
nuosavybes kur randasi mūsų tautos advokatai, dak
VILNIAUS SEIMO PAMI
tarai ir kiti profesionalai. Tai, jeigu mes jų neremsime
NĖJIMAS.
ir tarpe savęs biznį neplatinsime, o tiktai sugriebę sa
Wm. J. Kareiva
vo sunkiai uždirbtus centus vešime ir atiduosime sve
įninka*
Namų Statymo Kontraktoriua
West Side. — Rytdj Aušros
Del geriausios rųšies
statau Įvairiausius namus prieinama
timtaučiams, kurie, kaip žinote, tyčiojasi iš mūsų ir
Ir pdtarnavjrao, šau
kaina.
Vartų parapijos salėje, 7:30
skaito dar už kvailesnius, kad neremiame savųjų, mes
kit ...
7217 S. CALIFORNIA AVĖ
GREEN VALLEV
vai. vakare įvyksta įdomus
darome sau kaipo tautai daug blogo. Tiktai, reikalui
PRODUCTS
Telefonas Hemlook 6524
vakaras, Vilniaus Seimo (1905
prisėjus, pabandykite gauti paskolų ant nuosavybės sa
OlselJS šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių
vo apygardoje jš didmiesčio, tada pamatysite kaip
Phone Virginia 2054
m.) paminėjimas. Bus išpil
4(44 SO. PAULINA STREET
Jums eisis.
Tel. Boulevard 138*
JOSEPH VILIMAS
dyta programa iš dainų, dek
Namą Statymo
lamacijų ir vaizdelio “Lietu
Šiuo laiku, prie progos, galite priduoti mums, savo
Kontraktoriua
taupymo knygutes, kurių sumos bus iškolektuotos su
vaitės”. Kalbės tuos laikus AUTOMOBILIAI
pilnu nuošimčiu tuojaus po Naujų Metų. Turėdami sa
4556 So. Rockwell Street
atmenu darbuotojai, kurie pa
vo pinigus padėtus savo (apygardoje, visados galėsite
pasakos to istorinio seimo ei-i
jais naudotis, pirkdami geros rūšies pirmus morgičius.
gą, jo nutarimus ir kaip tuos
Taipgi, dabar yra gera proga pirkti nuosavybes,
nutarimus vykino. Tokių įdo Oeįiansioa Rūšies Antomohi- i Budavojara naujas namus,
kurių kainos yra daug mažesnės, daryti paskolai savo
(dirbam cemento darbus - fun
mių kalbų niekur da nebuvo.
draugams, ir gauti paskolas iš savo apygardos, — ir
damentus saidvokus, taipgi
Kviečiami ne tik westsitas viskas eis ant naudos mūsų tautai.
Ateik pažiūrėti musų nau muro darbus, iš medinių pa
diečiai, bet ir iš k.tų koloni
jausių DE SOTO ir PLY- darom marinius, apmurinam
Jums viso gero velijantis
jų skaitlingai susirinkti. Įžan
MOUTH Chrysler išdirbystės me<jĮnį namą p0 vieną plytą,
Juozapas J. Elijošius, Pirmsėdis,
ga liuosa.
automobilių už labai prieina- j Atrodo arinis, po to jau nee

Tautiečiai

M. ZIZAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

Rap.

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Ar Girdėjai
Kad pas STULPINĄ gali gauti iš Lietuvos
Atvežtų Prekių.
»

*

BIRUTĖS geriausios rūšies saldainių, iš serbentų, agrastų, žemuogių
ir kitokių vaisių ir uogų.
MINAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų ir palingvieų, geriausios rūšies.
GINTARO, karolių, brasletų, špilkų, auskarų, cigamyčių ir kitokių
naujausios mados gintaro gražių dalykėlių.
PALANGOS

Trejų

Devynerlų,

arbatos,

medaus

Ir

grybų.

NORĖDAMI GAUTI LIETUVOS PREKIŲ VISADOS
KREIPKITĖS PAS:

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Tel. Vlctory 6122.

P.

per toli atvažiuoti į STULPINO krautuvę,
reikalaukite savo grosernėse, ir saldainių krautuvėse.

Budriko korporacija rengia
gražu radio programą, kuria
me dalyvaus Budriko radio
• orkestrą, įžymus kontestantai,
p. Kastas Sabonis ir kiti. Tat
nepamirškite atsukti savo ra
dio, nes tai bus ištikrųjų gra
žus programas.«

OENERALI8 KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kalno.' prielnamiausios.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

J

Rap.

2452 WEST 69th STREET

GRAHAM PAIGE

Tel.

Marųuette Park/ Liet. Am. Pilie
čių Kliubo įvyks gruodžio 28
d., 2 vai. po pietų, metinis
susirinkimas Šv. P. M. Gimi
mo parapijos svetainėj, 6826
S. Washtenaw avė.
‘ j”
Visi nariai malonėkite atei-'
ti ir draugus atsivesti į su
sirinkimą, kadangi šis suši

Republic

5649

ANTON LUBERT

00 V. O. B.

Pbone

Republic

4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

JŪSŲ NAMAS

BRIOHTON MOTOR SALES Mes galjme jums namų
’ arba parduoti, nupirkti,
wa
lt ▼ataomn, J,
Telefonas LaMyetta 4888

Manąuette Park. —

3962 Archer Avenne
Tel. Tards 6080

, ’

AUTOMOBILIAI

TROKAI
827

WF8T

' pataisyti, apmūryti,
surlntl) etc.
JUOZAS K. ENCKRT8
I
•
Namų Expertas

4429 So. Falrfleld Avė.
4401 S. Mosart St.

B & W MOTOR GO,
’

pastatyti,
išmainyti,
apdrausti
(In-

SSth

STREET

I

Laf. 6662
Laf. 6662

Musų kainos labai preinamos Ir dar
bą* garantuoto*.

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street
CHICAGO

6127 S. Maplewood Avė.

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

A. M. BUTCHAS

TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečius Ir Bonu*.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom ir lnšlurlnam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Tra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas

Lafayette

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

4689

RAKANDAI PARDAVIMUI
Išvažiuoju ir turiu tuoj parduot

Telefonas Canal 728*

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktoriua
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stale**.
2*14 So LEAVITT ST.
CHICAGO

M. YUSZKA
Plumbing & Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviam* patar
nausiu kuogerlausla.

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 West 62nd Street
KONCERTINOS, BANDONIONAI.
Armonikas — parduodam, mai
nom, taisom.
1738 No. California Avenue
OTTO E. GEORGI
Atdara vakarais

REAL ESTATE

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Namų

Telef.

Republio

6486

JOHN YERKES
)

A

Plumbing
Heating Lietuvi*
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuota*
Kalno* prieinamo*

2422 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Res. Grovehlll 1680

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalu* per

Mes moliavojime, dekoruojame Ir
Išpoperluojame
visokiu*
namua

Jei manai pirkti karų, plrmlaueial MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Mallavojame, Dekoruojame Ir
ateik paa m na ir persitikrink, kad
Popieruojame
šapo* Telef.
pas mua rasite gerlaualoa rųšlea an»
5587 So. Nordlca Avė.
Chicago Hemlock 3847
tomoblllua ui tomų kalnų.

Taipgi turima Įvairių įvairiausių
vartotų karų ui labai mažų kalnų.

PRAN.ESIMAL

6948 So. Tahnan AVe.
Tel. Republic 8621

mą kainą.

reik pentyt. Tnrim namų ant
Naujas
De
Soto
$885.00
f.o.b.
pardavimo ir mainymo.
LIETUVIŠKA VALANDA
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
JOKANTAS BROS.
PER RADIO.
GAGE PARK MOTOR
4138 Archer Avenne
SALES
Tel. Lafayette 7674
Sekmadieny, gruodžio 28 d.
Joe Bagdonas, Savininkas
nuo 1 vai. iki 2 vai. iš radio
Telef. Republic 8198
5625-27 8. WESTERN AVĖ.
stoties WOFL 970 kvl. Jos. F.
D. GRICIUS
Telefonas Prospect 5669

Universal State Bank
Chicago, Illinois

MES

R. ANDRELIUNAS

Thomas Higgins
PI.UMBERIS
Turiu patyrimų per daugel) metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
8318 80. OAKLBT AVH
Telef. Canal 6696

Real estate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

Parsiduoda bizniavus na
mas su pagyvenimu ant ant' ro augščio. Del pilnų informa
cijų kreipkitės.
Mrs. O. KAREIVA
' 807 Moen Avė.
Joliet, III. Rockdale
Tel. 1443 — M.

1'
r.

L

^4

