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ĮVYKIAI IR ASMENYS BĖGAMOSE ŽINIOSE

PIETRYTINĖS EUROPOS VADAI
SIEKIA TALKOS IR TAIKOS

I
BUS ĮSTEIGTAS ŽEMĖS
BANKAS KLAIPĖDOJ

Lapkričio 1 d. Šilutės teis
dy nutarta įsteigti Klaipėdoj me buvo nagrinėjama Klaipė
Žemės Banko skyrių su viso dos Žemės Ūkio Banko Pagė
mis bankinėmis operacijomis. gių skyriaus apiplėšimo byla.
Įsteigtas Klaipėdoj Žemės Ba- Vienas iš sugautų plėšikų Ja: nko skyrius bus pirmas to ba- ikobas Grajonzas nubaustas
! nko skyrius visoj Lietuvoj, j trejus metus sunkiųjų darbų
|i Del nuolat didėjančio Žemės į kalėjimo.
“R.”
Banko veikimo Klaipėdos kra
Klaipėdos krašte, Pagėgiuošte pasirodė būtina nusipirkti
namus Klaipėdoj. Žemės Bau- ’,se atidaryta naujai pastatyta

TRIUKŠMAS DEL SLAP
TOS SUTARTIES

TALKININKŲ

BRIUSELIS, gr. 28. — 19-

ko taryba nutarė namus pirk
ti. Taip pat iškeltas klausimas
idel platesnio Klaipėdos ūkini
nkų ir namų savininkų kreditavimo, dėl ilgamečių paskolų išdavinėjimo ir kt. Skyrius

VTENNA, Austrija, gr. 28. 24 metais Belgija su1 Francija

— Praėjus Kalėdoms, Balka yra padariusios slaptą karo
nų ir kitų valstybių viršinin sutartį bendromis jėgomis gin
kai suskanta kas sau darbuo tis, jei kuri jųdviejų būtų už
tis gauti talkininkų savo ša pulta priešo.
lių apsaugai ir tuo būdu sie
Šiandie kai-kas tą sutartį
kti pastovios taikos. .Tie pa kitaip aiškina. Pažymima, kad
siryžo kiti kitus aplankyti ir einant ta sutartimi Belgija
sudaryti draugingi} ir apsigi privalanti pakilti Francijai pa
namo sutarčių tinklų. Kai-ku- gelbon, jei kiltų karas Vokie
rios valstybės jau yra pada tijos su Lenkija arba Franpcijos ir Italija. Kiti gi dip
riusios sakomas sutartis.
Tas sutarčių tinklas turi ap lomatai yra priešingos nuo
juosti šias valstybes; Turki monės. Sako, sutartis liečia
ją, Graikiją, Bulgariją, Itali tik bendrą su Francija apsi
gynimą.
ją, Jugoslaviją, Rumuniją,
! Tą klausimą išaiškinti su
Ungariją ir Austriją.
šaukiamas Belgijos ministerių
Italija su Jugoslavija ne
kabineto posėdis.
turi artimų draugingi} ryšių.
Italija yra galinga ir pati vie
BURMOJ (KOVOJAMI
na. Be't ji dar sau Į talką pat
BRITAI
raukė kitas kelias aplinkines
valstybes. Vakarų Europoje
BANGOON, Burma, Indireiškiama baimės, kad ir Grai į ja, gr. 27. — Netoli nuo čia
kija gali persimesti Italijos sukilo gyventojai prieš britų
pusėn. Ypač to bijo Jugoslavi valdžią ir pasipriešino mokes
čių rinkimui.
ja.
Graikija reikalinga pasko
Pasiųstus malšinti policinin
los, ką gali gauti tik Angli ,kus sukilėliai išžudė arba su
joj arba franci jo j. Šios-gi pir žeidė ir patys pasprūdo Į pel
jniau nori gauti užtikrinimo, kes ir miškus.
kad Graikija nesidraugaus su
Pasiųsta kariuomenė su kul
Italija. Bijoma Italijos Įsiga j kasvaidžiais. Bet kareiviams
lėjimo Tarpžemių jūroje, Jy- Į negalimas daiktas briautis pel
giai ir Europoj.
kėmis ir brūzgynais, kad su
Graikijos ministeris pirmi rasti sukilėlius. Ligšiol apie
ninkas VenizeloR tad vyks Į 80 sukilėlių nukauta.
Paryžių ir Londoną ir ten as
meniškai aiškins apie Graiki
ANGANGEO, Michoacan,
jos' padėtį.
Meksika, gr. 28. — Nušautas

TOKYO, (Fides). — Miru
sio Koyama Raupsuočių Prie
glaudos senyvo kapeliono ku
nigo Drouart de Lezey palai
kai palaidoti tarpe mirusių
raupsuočių, kuriems jis ilgus
metus) tarnavo ir kurių likimu
rūpinosi.
Už velionį gedulingąsias ,šv.
Mišias atnašavo Tokyo arki
vyskupas Chambon. Pamaldo
se buvo ir apaštalinis delega
tas Japonijai, arkivyskupas
Giardini. Laidotuvėse dalyva
vo daug ir įžymiųjų nekatalikų.
Velionis kun. de Lezey bu
vo 82 meti}. Japonijoj darba
vosi 57 metus.
NUBAUSTAS KALĖJIMU
LIGI 100 METŲ

J. Am

.i

■

-

kėjimo istoriją Japonijoje, iš
keltus ten katalikams perse
kiojimus ir šiandieninius lai
kus.
Jos veidaR užvislabiaus nu
švito, kada ji kalbėjo apie pir
mąjį japonietį vyskupą Januarijų Hayasaka, -kurs vysku
pauja Nagasaki.
Ponia

Debuchi

Katalikų

Bažnyčion perėjo pirm dešim

NIGŲ KONFERENCIJA

NAUJI ŠV. VINCENTO
PRIEGLAUDOS NAMAI

PALAIDOTAS RAUPSUO
TŲ KAPINĖSE

JAPONIJOS AMBASADO lankiai sutinkamas. Šiandie
RIAUS AMERIKAI ŽMONA Japonijoj yra virš 200,000 ka
talikų.”
KATALIKIŲ MOTERŲ
KLIUBE
Ji nupasakojo katalikų ti

RICHMOND, Va., gr. 27.Aną dieną čią Katalikių Mo
terų Kliube pirmu kartu ang; liškai prakalbą sakė Japonijos
PERKELTI KARDINOLO ambasadoriaus Amerikos J.
MERCIER PALAIKAI
Valstybėms žmona, ponia Katsui Debuchi, katalikė. Kalbė
BRIUSELIS, gr. 27. — jo apie katalikybės gyvavimą
Kardinolo Mercier, žinomo bei Japonijoje. Jos prakalba pagų karžygio, palaikai perkelti , darė daug nepaprasto įspū
į nuolatinę atsilsio vietą Šv. džio į klausytojas.
Romlioldo bažnyčioje.
“Katalikybės plitimas Ja
Ligšiol palaikai buvo krip ponijoje, sakė ponia Debuchi,
toje po didžiuoju altorium. Iš “buvo staigus.
Neatsižvel
ten pernešti į marmurinį to giant į dideles kliūtis, net ir
je pat bažnyčioje mauzoleumą mūsų laikais, katalikų tikėji
sale Rožančiaus koplyčios.
mas visoj mūsų imperijoj nuo

katalikų parapijos bažnyčia.
Laikiną pašventinimą atliko
kun. Daniliauskas iš Klaipė
dos. Vėliau bažnyčią pašvenįtins J. E. Telšių Vyskupas.
; Bažnyčia pradėta statyti

1. Stiklo dugnu laivas “Eureka,” kurs susprogo ir sudegė Miami Beach, Fla., pa- pradės veikti ateinančių me-/šiais metais liepos mėn. ir kakraščiuose; žuvo keletas žmonių. 2. Du New Yorko lakūnu naujoviniu orlaiviu leidosi tų pradžioj
K.”ištavo apie 100 tūkstančių litų.
skristi į Pietų Ameriką. 3. G H. Beesemyer iš Hollyvvood, Cal., už 8 milionų dolerių Į .
_____________
“Ž. P.”
išeikvojimą teismo nubaustas kalėjimu 10 ligi 100 metų.
jsIAULIŲ DEKANATO KU-

LOS ANGELES, Cal., gr.
27. — Gilbert H. Beesemyer,
kurs susuko virš 8 milionus
dolerių, prigulinčių Guaranty
Building and Loaa'AssociatiMeksikos Darbininkų Federa on, teismo nubaustas kalėjimu
PAL1UOSUOTA 14 KATA cijos Prezidentas Guillermo nuo 10 ligi 100 metų. Bylos
LIKŲ MISIONIERIŲ
Tirejo.
metu jis prisipažino kaltu.
KIUKIANG, Kinija, gr. 28.
— Gauta žinia, kad komunis
tai plėšikai paliuosavo 14 ku
nigų misionierių i(Lazaristų),
kurie buvo pagrobti Kian mi
sijoje, Kiangsi provincijoj,
spalių 6 d., kada komunistai
ten išžudė 2,000 gyventojų.

BANKO APIPLĖŠĖJAI
NUBAUSTI

Žemės Banko tarybos posė

Burmoj Sukilimai Prieš Britus; Nukautaf
Daug Žmonių
STYBES IEŠKO SAU

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

YRA PAVOJAUS BELGIJOS SU FRANCIJA SLAPTAI KARO SUTARČIAI

BALKANŲ IR KITOS VAL

Telefonas: Roosevelt 7791
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Šiaulių dekanato kunigų ko-

PAVOJINGAI SERGA
MARŠALAS JOFFRE

. 'nferencija lapkr. 27 d. nutarė;

PARYŽIUS, gr. 27. — Tik
Šv. Vincento Našlaičių Prie
_
_d
.
,
,
,
. .
• i 1. Pareikšti
vyriausvbei šiandie viešai paskelbta, kad
glauda padidinta naujais rai-|
,
. .
.protestą dėl viešai skelbiamo pavojingai serga Francijos
,
. i « t- ~
Šįmet rugsėjo mėnesiu Chi mingais namais, kuriuos va- |; .»

KĄ ATRANDA POLICIJA

cagos detektivų viršininkas
Norton įkūrė policinį biurą
tirti piktadarių naudojamus
ginklus, kur jie ginklus perka
ir koki tie ginklai.
Biuras tris mėnesius vedė
tyrinėjimus ir. štai ką susekė;

kar pašventė Jo Eminencija ’ ^n.^. ^°’ eS^
uPai
kardinolas Mundelein po iškil- '^tikimybes priesaiką.

au‘^ maršalas
laršalas Juozapas Joffre. V
Patirta, kad
kad' pirm ašttionii
aštuonlų

2. Pareikšti Kauno Arkivy- dienų jam a(Hkta skaudi Qp|.

mingųjų šv. Mišių Švenčiau
skupui užuojautą dėl minėto racija _ nupiallta deSinėiii
siojo Vardo katedroje.
Šmeižto.
koja, įsimetus “arteritis” fi
3. Imtis galimų priemonių, gai.
KATALIKŲ FILOSOFŲ
kad katalikai būtų įsąmonin Gydytojai šiandie paskelbė,
SUVAŽIAVIMAS
ti dėl šiandien daromų Baž kad maršalas yra arti mirties.
90 nuošimčių Chicagoj vei., T
, ,T •
nyčiai skriaudų ir įžeidimų ir Nesama pagelbos. Maršalas
.,
.
! Šią savaitę Loyola Univeržadinti
parapijiečius kelti yra St. Jean de Dieu ligoni
kiančių piktadarių ■ yra atvy- ... r,,.
■ . ■
.
,
• •
r
sitete, Chicagoj, turės suva“R.” nėje, Louveciennes, kuri yi
kę iš kitur. Aplamai imant, tie v.
.
, ... * prieš tai balsą.
ziavimą Amerikos
Katalikų
svetimi piktadariai mieste iš,
vienuolių vedama.
J
.
Filosofų Sąjunga. Dalyvaus įgyvena po pusmeti kiekvienas................. ... ,
. .
SUIRO ALAUS SINDI
Jis yra 79 metų.
i
t
žymieji katalikai filosofai.
KATAS
Pačiam mieste piktadariai Į------------------ŠMUGELIAVĘS SVETIM
retai gali pirkti arba kaip ki- Krautuvės padegėjai šiandie
Atpigs alus
taip įsigyti ginklų. Ginklus jie
ŠALIUS
teisme
įgyja Chicagos. priemiesčiuo
Kaltinami krautuvės pade
Bravorų savininkų sindika INDIO, Cal., gr. 27. — AĄ
se ir aplinkiniuose miesteliuo gime, nuo- ko žuvo du vaiku,
se, kur ginklai be varžymų penki vyrai šiandie stątomi, te kilo nesusipratimų pasiski- reštnotas* federalinis ateivyrstant alaus dirbimo kiekius. bės valdininkas Fred. SchrielK
parduodami.
teisman įžanginiams išklausi
Nuomonių skirtingumas buvo Kaltinamas svetimšalių šonu
Nedarbas neturi įtakos į nėjimams.
i toks didelis, kad sunku buvo
geliavime iš Meksikos ;į Am.
piktadarybių plitimą. Iš suimišlaikyti sindikato vienybė. J. Valstybes.
Sudegė automobilhije
tų piktadarių yra apie 50 nuo
Nepatenkintas didžiumo nusi
šimČių bedarbių. Taip yra ir Netoli Jolieto nuo vieškelio
statymu p. .Šakovas, Prienų
PIETŲ VALSTYBES t
geriausiais laikais.
nusirito ir užsiliepsnojo auto- “Goldbergo” alaus bravoro
PALIETĖ ŠALTIS
Piktadarių amžius 15 ligi mobilius. Žuvo C. W. Sulli- savininkas iš sindikato išsto
73 metų. Jie veikia dažniau- van su žmona. Jiedu Kalėdo
jo ir paskelbė naujas alaus ATLANTA, Ga., gr. 27. __
sią pavieniui. Vartoja dau- mis svečiavosi St. Josepb, numažintas kainas..
j šią ir kjtas
valstybes
ginusia .38 kalibro revolve- ,Mo., ir
namo į Chicagą.
Yra žinių, kad irsta ir ta- ftetikėtai palietė 5alčio bangi,
rius.
‘R kas yra nepaprasta. Tas paį- J
bako sindikatas.
AREŠTUOTI ĮŽYMIEJI
vojinga vaismedžiams ir vai- •
IŠJUDO KANDIDATAI Į
KUBIEČIAI
IŠVAŽIAVO Į VILNIŲ
šių derliui.
ALDERMONUS
HAVANA, Kubos respublika> gr. 27. — Policija susekg kitą revoliucinį sąmokslą ir
guėmė daug įžymiųjų tautinin
k^ partijos vadų.
baigsis sausio 20.
Policija sako, kad revoliuci
Aldermonų rinkimai įvyks ja turėjus kilti Kalėdomis.
vasario 24 d.
Bet ji suardžiusi šiuos pla
nus.

Kandidatai į Chicago aldermonus jaui pradėjo įduoti savo kanlidatūrų prašymus (peticijas). Prašymams laikas

Surinkta tfk 58 nuošimčiai
Penkių milionų dolerių fon

TIES PANAMOS PERKA
ties metų. Jos du vaiku, ber dui bedarbius gelbėti surinkta
SU BUS MANEBRAI
naitis 19 m., kurs lanko Prin- vos 58 nuošimčiai. Tad daug
cetono universitetą, ir mergai dar trūksta.*
tė 15 m., kuri lanko mokyk

WASHINGTON, gr. 27. —
Ties

Panamos perkasu sau

lą Washingtone, taipat kata

Išvažiavo į Vilnių keletą
mėnesių viešėjusi Nepriklau
somoj Lietuvoj poetė Julijo
na Kairiūkštienė, išvertusi į
Lenkų kalių daug įvairių lie
tuvių poetų poezijos kūrinių,
kurių antologija bus Lenkijoj
išleista kitais metais. “lt.”
ŽAISLUS GAMINS LIE
TUVOJ

KARDINOLAS DAVĖ 1,000
DOLERIŲ BEDARBIAMS

NEW YORK, gr. 27. —
Kardinolas Hayes, New Yor
ko arkivyskupas, bedarbių šel
pimo fondau aukojo 1,000 do
lerių.
" .....
PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų

Ligi šiol vaikams žaislai bu
vo gabenami iš užsienio, ir už
juos išleisdavo daug* pinigų.

Anot policijos pranešimo, sy įvyks karo laivyno mane- Dabar namų pramonei atgai
liku. Jos vyras — ambasado Šįmet Chicagoj nušauta 63įbrai. Į tenai skris karo laivinti komitetas nori tokius
rius, nekatalikas.
plėšikai.
jyno dirižablis Los Angeles.

$10.00

Britanijos 1 sterl. sv.

4.86

Francijos 100 frankų

9.93

Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų

13.98
13.98

Šveicarijos 100 frankų 19.39

žaislus gaminiLietuvoj. ‘R.’^y0kietijos 1QQ markių 23.85 ‘

--_____ —

—

____ —J_

-
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G A S
KALtDOS RUSIJOJ.

“DRAUGAS”
Meiną kasdien, lSskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — M 00, Pu
tei Metų — *8.60. Trinta Mėnesiams — 11.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Mė
ty — *4.00, Kopija .01c.

Aplink Afriką.

Liūdnos ten buvo Kalėdos. Taip praneša
spaudai. Kristaus gimimo šventė, kuri pir
miau iškilmingiausia būdavo švenčiama, šie
met praėjo ir ekonominiam ir dvasiniam skur
de.
'■

Bendradarbiams ir korespondentams raitų nerrąUna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlstunClama tam
Okslul pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.

HALEMAUMAU UGNIAKALNIO KRATERAS

Prof. K. Pakitas.LAIAKAS AtTUONIOLIKTAS.
Sudiev

Kapštatui.

ties Iškyšuli, taip turtingą
tragiškais praeities įvykiais, j
didžiųjų atradimų nepalygina!
ma romantika ir stambiųjų
pasaulinių interesų ir kovų
atgarsiais. Ir pajunti artimu
mą tokių žmonijos milžinų
drąsuolių, kaip Diaz, da Ga
ma, dėl Gano, Drake ir kitų,
kurių nemirtingi žygiai ir ri
bų nežinanti drąsa šimtmePietrytinių Havuii salų grupėje veikliausiu ugniakalniu
. .
flals ^8“* ™l tautų jau yra Ilalemaumau, kurio krateras nufotografuotas iš orlaivio.
nimo vaizduotę ir kviečia jį Kraterio lava verda kaip juoda smala.
pajusti pulsą- tolimųjų erdvių.

Gera buvo PTetorijoj, Johannesburge ir ypač Kapštate,
bes šituose- miestuose gyve
nau kad ir negausingi/ lietu
vių tarpe, gaudavau Lietuvos
laikraščių ir gyvendavau tar
si kokioje mažutėje Lietuvos
dalelėje. Rasti Lietuvos kon
sulą taip tolimame žemės kam
pe
irgi didelis malonumas, o
- *«.««. Tbree Months — *1.00, One Month — Tie
jtasope — One Tear — *7.00, «x Monlbs — 44
kokioj
nelaimėje - tai būto
Kalėdose ir Velykose bolševikai suruošia
Copy — .08c.
paskaitas ir specialius bedievybei platinti tikra užuvėja ir užtikrintas
Advertislng ln “DRAUGaS" brlngs best resulu
i spektaklius. Ypač per šias Kalėdas jie su di- saugumas.
AdvertMng rates on applicatlOn.
“DRAUGAS” 2334 S. Oaktey Av., Chicaigo (dėlių įnirtimu buvę susiorganizavę
kovai Kelionėn išsiruošinio rūpes Pavažiavę nuo Kapštato a- INDIONAI IR JŲ MOKY mo • fondo pinigais išlaikyti
prieš tuos, kurie norėjo krikščionišku būdu niai ir skubūs reikalai gjero- pie 6 — 7 vai., jau temstant
i tas indionų mokyklas. KonKLOS.
Kalėdas praleisti.
l ai nustelbė ilgesio jausmą, praplaukėm pro toliausia i pie
----------jgreso iš--; . '"d'-"r tai atlikTačiau tenka abejoti, ar bolševikams pa su kuriuo apleidžiau šį puikų tus atsikišusią Afrikos viete- Ligi 1896 metų katalikų in-fta ir indionų mol yl.us pavamokyklas Amerikos ! dintos ‘ ‘ sektantiškomis ’ ’ mosiseks visai panaikinti tikėjimą rusų tautoje. miestą ir malonią pono konsu- lę — Adatos Iškyšulį, taip dionų
Jei per kelioliką metų, tiek daug tikinčiųjų Ilo šeilu*’ Laivas išPfaukė «i pramintą pirmųjų portugalų J ungtinėše Valstybėse reniė
rėmė iį KyKiem
kyklo ’s.
POPIEŽIAUS ŽODIS.
kraujo pralieję, dar ir šiandien policinėmis! Stal° Ilankos> truputi atsito- į atradėjų. (Portugališkai: Ca- pati valdžia. Davė paramą iš
lino nuo miesto ir leido iš to bo Agullias, skaityti Kabo'taip vadinamojo Indionų Pa-j Tai viena buvo’ ker.čiaupriemonėmis
turi
drausti
žmonėms
eiti
baž
K,
. Popiežiaus Pijaus XI kalba, pasakytoji
šių įvykių,
limesnės
perspektyvos
dai
Aguljaš).
Kad
ir
aštrus
šis
‘
dermės
Fondo.
Šis
fondas
buKūčių dienoje, nebuvo ilga, bet už tat labai nyčioj, reiškia, kad rusų tautoje tikėjimas
kartą pažvelgti tarsi į milži iškyšulys, bet prie adatos jį vo sudarytas pačios valdžios, ra indienų savastis. Fc;;.lo
dar
tebėra
gyvas,
nors
sunkiai
prislėgtas.
0
žvarbi. Kalboje paliesta tie klausiniai, kurie
niškos lėkštės pakraštį prisi prilyginti galima turint tik kada indionai atsavinti nuo pinigai yra indionų pinigai.
kova
su
pravoslavais
yra
lengvesnė,
negu
ji
šiandien pasaulyje yra patys svarbiausi.
Ir štai kongresas
ima ir. sudidelę fantaziją. Nuo Adatos prigulinčios
jiems
"žemės ir
„
.
būtų buvusi su katalikais, tikrosios Kristaus glaudusį miestą, kurio užpay
it •
•
i
;
laiko
tuo
fondu
išlaikyti
jų
! kaliniame fone matėsi pusra- Iškyšulio laivas, vis dar apgyvendinti taip vadinamo 1
Nors pasaulyje daug kalbama apie taiką,
bažnyčios nariais.
mokyk.Jas!
tin sustoję trys svarbieji Kap plaukdamas i rytus, pasuko se “rezervacijose’
tačiaus jos nėra. Nuo krikščionybės idealų
•v
štato kalnai: vienais, atsisky jau truputį ir šiaurės kryp Ligi minėtų metų valdžia
nutolę valstybių valdovai neveda savo paval
1S to fondo išlaiNetekus
KATALIKYBE IR FAŠISTAI.
dinių taikos nuotaikoje, o augina juose kerš
ręs Velnio kalnąs; plokščia, timi.
indionams pristatydino daug k y mo, argi tos indionų nuoplačia viršume Stalo Kalnas ir
tą, tarptautinė politika vedama taip, kad ka
mokyklų, kuriose mokytojavo ' savos mokyklos turėjo būt užPort Elizabeth.
Smarki kova ėjo ir dalinai tebeina tarp vėl truputį izoliuota,Liūto Gal
ras bile kada. gali užsiliepsnoti, ir visą pa
katalikai vienuoliai broliai ir darytos, argi lanką tas mo
Pusantros paros plaukę
per!
.
i • ubu- kyklas indionų vaikai turėjo
saulį apimti. Tttos pavojus mato Popiežius ir Italijos fašistų ir katalikų. Kaip žinoma, fa va, kurios pašlaitėse pasili
tv r
vienuoles
seserys. m
Toksai
Indijos
okeano bau- Ivo pačių
v. indionų
.
.
dėl to perspėja pasaulį. Jo Šventenybė aiškiai šizmas paėmė savo globon visas kultūrines ii pęs jaukiai
glūdi Lietuvos stiprias
1
d
noras ir val būt pliki?'
.
.
-v.
pabrėžia, kad be Kristaus pasaulyje taikos jaunimo organizacijas. Tačiau to padaryti ne konsulatas, tarsi mažutis tik gas, lapkričio m. 10 d. anksti! ,v.
°
.
. _
_...
Idzia /tam nebuvo priešinga.
Amerikos katalikai suskato
bebus, kad tikroji taikau tai Kristaus taika. pajėgė su- tomis draugijomis, kuriom buvo rosios mūsų Tėvynės trupiūė-' rytą įplaukėm į Port Eliza- Šios fuokyklos tada buvo va
sušispietusies prie Katalikų Akcijos, t. y. ka lis, mielas ir brangus tolimų betk uostą. Visai be reikalo dinamos “kontrakto mokyk tada indionams gelbėti ir tuo
Šiandien žmoniją palietė sunki ekonomi
laiku kreiptasi Į teismus su
talikų vyriausios organizacijos. Katalikų Ak- kraštų lietuviui.^eleiviui. Iš,šis miestas portu (uostu) valomis”.
nė būklė. Milijonai darbo žmonių neturi dar
griauti.-sakomą kengreso iš-:
v.
,
cija vienatinę organizacija, kuri išliko fašistų prieplaukos
•
’
'švažiuojant
išminuojant vis
vis ! ainasi^ nes čia -jokio- uosto nė
bo.
' i '
Milijonus
žmonių
paliečia
skui--- -L-L-a//
*, •
Bet tais pačiais metais pro sprendimą.
f»valcfeios-nepasauiugta. AčiįiyKatąfiKų Akci dar tolumoje nlįatosi bufėlis ra, o 6 It gili atvira įlanka, be
das
ir
badas.
Popiežius,
maty
testantų tarpe iškilo banga
jai, Italijos katalikai atgimsta. Ruošiama di draugų nosinaitėmis ir kepu jokių “krantinių laivams pri
damas žmonių vargus, kenčia kartu su jais.
kovoti tas indionų mokyklas, j
deli kongresai, maldininkų kelionės, leidžia rėmis plevėsuojančių, reiš plaukti. Atvyko nuo pakraš
Jam rūpi, pasaulyje būtų tokia lygybė, kurią
per kurias, anot jų, buvo PERTVARKYS TEISMUS
mi katalikiški laikraščiai, steigiaana priyati- kiančių man tylų‘sudiev’...' Ir čio buksirinis laivelis ir nu
skelbė Kristus, kad išnyktą vargai. Todėl
skleidžiama katalikybė. Jie
nes katalikų mokyklos ir jos gausiai yra lan- liūdnas krislelis ardo sielos vežė keleivius į miestą. Ge
šventasis Tėvas ragina pasaulį kuogreieiaupabūgo katalikybės įtakos. ir
komos. Fašistų valdžia yra priversta skaity patogumą, " prisimenant, kad rai, kad rytą okeanas buvo
Tersmus pertvarkyti pagal
sia eiti prie sutvarkymo ekonominių reikalų
pasidarbavo sulaikyti iš sakotis
su
atgimstančia
katalikybe.
iki pat Italijos per du niėhe- gana ramus. Bet kai po piet
naujai paruoštą teisingumo
krikščionybės dėsnių prisilaikant. Jjs aiškiai
siu
nebeteks
matyti
savųjų
teko
atgal
į
laivą
grįžti
tuo
ministerijos
projektą mano
Lietuvos fašistai visame kame stengiasi
k»d tik; tuo būdu bus galima panaikin

kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaTua —

Bolševikams užvaldžius Rusiją, pirmiau
sia susikūrė bedievių organizacijos, kurios
Skelbimai seKančiai dienai priimami iki 5 sistematingai veda kovų su tikinčiaisiais. Ka
vai. po piet.
dangi jas užlaiko pati valdžia, dėl to yra pa
vartojama prievarta. Ne tik daug bažnyčių
išgriauta, dvasiškių išžudyta, bet persekio
“DRAUGAS”
jama visi tikintieji, kurie dar drįsta bent di
LITHUANIAN DAILY FRIEND
džiųjų švenčių metu susirinkti ir viešai gar
Publisbed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIfTIONS: One Tear, — *6.00. Six Moutln binti Aukščiausiąjį.

pačiu laiveliu jau per šėlstan

prasidėjo didelė ir į kivi ce

nuo ateinančių metų. Teisėjų
' .
’
imituoti Italijos fašistus. Bet jie dar toliau žmonių.
Laivas palengva, lig lingė- čius liidijos okeano sketeras, remonija. Mat laivas, dėl Ui skaičius bus padidintas. Tuo
siekia, uždarinėdami katalikų privatines mo
damas išplaukia iš Stalo Įlan tai visi pajutom, ką reiškia'dėlių bangų, negalėjo patar- į būdu bus galima bylas greižius pataria visų klesų žmonėms sueiti į vie kyklas, cenzūruodami Spaudą, net Katalikų
kos ir pasuka į pietus Kapo uosto neturėti. Vietoj penkių inauti mums savo kopėčiomis, į,čiau išspręsti, nes dabar vienybę, nes kitaip gerovės nesulauksime. Šv. Veikimo Centrui kliudydami veikti. Bet iš
Pusiasalio vakarinių pakraš- minučių, nuo kranto į laivą1 bet nuleido kranais didelę iš nam teisėjui per metus kar
Tėvas, suprantama, gerai žino, kad toji vie onksto tenka pasakyti, kad Lietuvos fašistų
kraustėmės visą pilną valan-! vitelių pintą pintinę, į kurią tais tenka išspręsti net po
nybė tik tada kas galima,' kada, sekant pastangos yra bergždžios. Jei geležinė Musso- čiu ir' Palaukia pro Dvylika
dą ir džiaugėmės, kad visi ga sukimšdavo po keletą žmo 10,000 bylų. Paskiau mano įlini’o renka katalikyMs nenugalėjo, tuo la-^paSta1’’,
ristaus mokslą,, nebus išnaudotojų ir išnauir rymančių ant Atlanto meli- lėjom laivą pasiekti. Buksiri- nių, kaip vištų, gerai uždary vesti dar dvi naujas teismo
jų, kada visur bus taika ir ramybe, biau jos nenugalės silpnavalio Smetonos ir jo
nųjų vandenų. Taip čia vadi- ni laivelį milžiniškos bangos davo ir oru keldavo į laivą. instancijas — apeliacijos tei
kada visose klesėse atsiras daugiau geros aprišusių padėjėjų pastangos.
narna dvylika kalnų viršūnių, kiniojo kaip skiedrelę ir taš Pirmiau sukraustė visas mo smą, kuris spręs apeliacines
valios žmonių.
vienoje eilėje pajūry stūksan kė mus kostiumus sūrum van teris, o paskiau ir vyrus. Norš bylas, ir aukščiausiąjį teismą,
Popiežiaus pasakytieji Svarbūs žodžiai
“Lietuvos Keleivis’’, išeinantis Klaipė čių. Ir rodosi šis vardas tik deniu. Moteris apėmė tikras tas darbas ėjo labai lėtai, bet .kuriam priklausys galutinis išviso krikščioniškojo pasaulio nuoširdžiai bu doje, skelbia, kad tarp Lietuvos ir Estijos yra rai vykusiai jiems parinktas, nusiminimas. Kas mokėjom, vis dėlto gavom kaip ir orlai sprendimas apygardos, kaiiuo
vo pribūti ir beabejo jie bus vykinami gVve- prasidėjusios derybos dėl sudarymo prekybos Dar porą valandų — ir jau bandėm iš savo nelaimių juo viu truputį paskraidyti.
menės ir Klaipėdos krašto nu
v
tarimų.
“it M
(Bus daugiau)
niman.
Sutarties. Derybos esą' vedamos Kaune.
plaukiame pro Gerosios Vil kauti. Prie laivo privažiavus

ti dabar esamus ekonominius sunkumus, nuo
kurių kenčia milijonai darbo žmonių. Popie
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į dangų, ūeš Jis yra Dievo htštb-

das per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis
šaukiasi Jėzaus, kaipo tarpininko, nes
gerai žino Kristaus pažadėjimą: “Ko tik
prašysiu Tėvą mano vardu, duos jiems”.
Pagaliau tarnai atšaldo, “Amen”. Tai yra
aiebraiškas žodis ir reiškia, iš tikrųjų
tegul būna taip, kaip prašoma.
9. *7. Rašto Skaitymas.
Po maldų nuo senų senovės buvo
skaitoma ištrauka iš šv. Rešto, lotynų
kalba vadinama lekcija, o lietuvių kalba,
skaitymas.
Šis
paprotys
skai
tyti
šv.
Raštą
atsirado
jau
Apaštalų laikais. Kaip puikiai ir mums
reikėtų klausyti Dievo žodžio, kuris mu
ms skaitomas. Jis moko mus, ragina mus,
arb® perspėja prieš pavojų. Kiekvienas
katalikas privalo įsigyti sau nors Naujo
Įstatymo knygas ir karts nuo karto jas
skaityti.
Kunigas, skaitydamas ištrauką iš šv.
Rašto, laiko savo rankas ant mišiolo. Tai
reiškia, kai! beužtenka Di»>vo žodžio

kdi. Jis stovi tarp dangaus ir žemes ir

klausyti, btet taipgi reikia prie darbo ran

tt. kMW AUKA.
PIBMOJl DALIS.

k
Kan. Juozas Juaevičius.—

> .

(Tąsa).
». Maldos.
Dobar kunigas vėl grįžta prie mišio

lo ir kviečia yisus melstis,

sakydamas:

“melskimės”, Tokiu būdu paraginęs žmo

Bes melstis, Jis ir pats skaito vieną arba
daugiau maldelių pagal Bažnyčios nusta
tymą. Šios maldelės vadūoasi surinktinės,

nes kunigas, kaipo pasiuntinys renka vi
sas žtnonių ihaldas ir ištiestomis ranko

mis siunčia jas pas Dievą. Jos yra labai
gmžios. Susideda iš trijų dalių. Pirmoje

Metode Dievas yra garbinamas, Jam dėItojoma už malones, o pagaliau mūsų pa-

ftų prašymas Dievui perstatomas. Kunikai geriausiai

Ir Mušti

tinka šias maldas rinkti

pasigailėjimo. KnaigĮBs baigia mal

kas pridėti. Žmonės gi sėdi

ir sbarsto,

kas yra skaitoma. Vienas labai mokytas
žmogus pasakojo, jog kas sekmadienis
girdi du pamokslu: vieną pamokslą, kai
lekcija skaitoma, o antrą, kai evangelija.
Skaitymui pasibaigus, tarnaitis atsako lo
tynų kalba: “Ačiū Dievui.” Tai reiškia
ačiū tau, Dieve, už taip gražų pamoky
mą’.
Po lekcijos, kunigas toliau skaito
keletą eilučių, paimtų iš psalmių kny
gos. Dažnai prie šių Žodžių, pridedama,
“Alleliuja”. Tai yra kebrajų kalbos žo
dis ir reiškia nepaprastą džiaugsmą. Be
to, didelių švenčių meto net ilgesnė gies
mė skaitoma didesnei Dievo garbei ir
geresnium šventės atminimui.
Gavėnios metu ir kitais atgailos lai
kais “Alleliuja” apleidžiama, kad ge
riau parodžius Bažnyčios nuliūdimą. Vie
toje. “Alleliuja” skaitomas tam tikras
hymnas, kuris ragina žmones prie maldos
ir atgailos.
10. Mišiolo Pernešimas.
Knhigas, atsktitęs minėtas

maldas,

eina ,-pri.e altoriaus viduriu. Tenai

Jis

5-5—Jl-'l'J—g

kalba iųalcfą, kuri prirengia Jį prie šv.
Evangelijos skaitymo. Tarnaitis perne
ša Mišiolą į kitą altoriaus pusę. Šis mi
šiolo pernešimas primena mums, jog
Kristus skelbė šv. Evangelijos mokslą žv
dams, kurie jį atmetė. Del to Apaštalai
pernešė jį pagonims.
11. Av. Evangelijos Skaitymas.

Kunigui einant prie Mišiolo žmonės
sustoja, kad tinkamiau ]»gerbius Dievo
žodį. Kunigas dar kartą sveikina žmones
ir pradeda šv. Evangeliją. Jis daro savo
nykščiu mažą kryžiaus ženklą ant mi
šiolo. Tas kryžiaus ženklas reiškia sa
kyklą, iš kurios mūsų Išganytojas skel
bia sava žodį. Toliau Jis daro kryžiaus
ženklą ant savd kaktos. Tuo jis nori pa
reikšti, kad mes visados turėtume Dievo
žodį savo mintyse ir kad mes gerai Jį
patintume. Dar Jis daro kryžiaus ženklą
ant lūpų kad mes gyvu žodžiu prisidė
tume prie Dievo mokslo skelbimo. Paga
liau daro kryžiaus ženklą ant krutinės,
kad mūšų širdis visame sutiktų su Die
vo valia.

Kiekviena Evangelija moko irius tam
tikros tiesos. Jau tūkstančiai metų pras
linko, kai Bažnyčia skaito savo vaike
liams šv. Evangeliją. Šiandien yra tūks
tančiai šventųjų, kurie klausydami Jos
tapo išganyti. Eikime ir mes Jų pėdomis.
Jei mes ieškome išminties, Ji yra šv. Evangelijoje; jei norime mokslo, jis yra pas
Kristų. Šv. Tomas, prieš rašant mokslo
knygas, praleisdavo ilgas valandas su
Kristumi. Jis buvo mokslo vyras.
Pabaigęs šv. Evangeliją, kunigas bu
čiuoja mišiolą. Tarnaitis atsako: “Garbė
tau, Viešpatie.” Šie, žodžiai mums pri
mena pagonų džiaugsmą dėl šv. Evange
lijos. Šv. Paulius rąšo žydams: “Jums
pirma reikėjo skelbti Dievo žodis, bet
kad Jį atmotėte, štai kreipiamės į pūgo
ms. O pagonys tai girdėdami nudžiugo ir
šlovino Dievo žodį.” Džiaukimės ir ines
išgirdę šv. Evangeliją.

(Bus daugiau)
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sąryšio su indionų reikalais.
Reikia žinoti, kad tas pat
senatorius Wheeler irgi ne
palankus atskirtoms katalikų
indionų mokykloms. Bet jis
atranda, kad su indionai?
elgiamasi labai neteisingai ir
reikalingos griežtos priemo
nės pakeisti tų nelemtųjų pa
dėti.

Roosevelt paguliau sutiko iš
naujo indionarns t atidaryti jų
fondų mokyklų
iš'aikvmui.
Amerikos J. Valstybių au Tada protestantų sukurstyti
klėjimo komisionierius Dr. W. nekatalikai indionai tam pa
J. Cooper nusako, kad 2030 sipriešino. Tais pačiais Kle
Akstinas.
metais (už 100 metų) ivai- tais vyriausias teismas išspren
rios automatiškos mašinos vi-jdė indionų naudai ir katalikyKIEK PINIGŲ IŠLEIDŽIA
sus žmones paliuosuos(iš dar- bes priešai nukabino nosis,
MA MAISTUI
bų. Mažiausi ir didžiausi darDabar iškeltas- klausimas,
bai bus atliekami mašinomis, kaip yra didelis tas Indionų
*Tada didžiuma jaunuolių Ii- Padermės Fondas? Kai-kurių Ne vienam bus įdomu pa
gi pilno subrendimo lankys i atsakoma, kad tas fondas jau tyrus, kad šįmet Amerikos J.
mokyklas. Mokyklose jie i§. i išsibaigęs ir katalikų indionų Valstybėse tik vienam gyve
moks, kaip saugoti savo svei-1 mokykloms išnaujo yra pavo- ntojų maistui bus išleista ar
ti dvylika bilionų dolerių.
katų, kaip naudingai praleis- jaus.
Šios šalies gyventojai, ku
ti liuosų laikų, kaip eiti piYra žinoma, kad kuomet
rių yra virš 122 milionu, turi
lietybės pareigas, kaip pasek- šios šalies valdžia indionus atmaitintis, neatsižvelgiant į nemingiau gyventi, ir tt.
įsavino nuo jų valdomos žedarbus ir bloguosius laikus.
Dr. Cooper pažymi, kad už'mės, ji iškilmingai pa.ižadėjo
Nors blogieji laikai čia dažnai
100 metų pragyevnimo laips visgis laikais rūpintis indio pasitaiko, bet gyventojams
10
nii bus taip aukštas, apie kų rių vakų auklėjimu. Tad svar maisto nepritrūko nekuomet.
nis
.šiandie nei nesvajojama. Vi bu, ar ji laikysis to savo žo- Ši šalis savo istorijoje nėra
,ži«
TO omenės ir valstybės reikalus [džio ir ar pildys žadėjimus, turėjusi bado. Alkio ir vargo
ves tam tikslui išsilavinę vyMilionai šios šalies katalikų čia pakaktinai. Bet tai jau ki
rai ir moterys ir už viskų jie nevisados gali gelbėti indio- tas dalykas. Bet įvairiausiu
bus atsakomingi.
n««ns išlaikyti jų mokyklas, maistu šalis tiesiog užversta
Pramonės mecbanizavimas!kada yra P^ios valdžios prie
Maisto tokios gausybės, kad
dermė
tai
atlikti.
nuolat bus plečiamas, įvai
būtų galima išmaitinti kelis
riausios painaus mechanizmo Anų dienų esnato indionų kartus didesnį gyventojų skai
mašinos tobulinamos. Preky- reikalų komiteto pakomiteto čių.
ba bus suprastinta. Visos mo- i susirinkime senatorius Whee- Visoj šaly yra galybės įstai
kyklos bus valstybės žin^bo-Įler, dem. iš Mont., iškėlė rim gų, kurios užsiima vien mai
tų
kaltinimų
valdžiai sto gamyba. Tos įstaigos į vie
3«
indionų *
reika nerius metus darbininkams iš
Tikrai bus gerieji laikai tų dėl
laikų žmonėms, jei pildysis lais. Jis sakė, kad tie reikalai moka arti 900 milionų dole
nusakymai. Bet kaip tada kriminališkai vedami, kad rių.
Mėsos gamyba užima aukš
klosis žmonių dorovei — kitas skiriami indionų reikalams
čiausių
vietų. Į vienerius me
fondai panaudojami kitokiems
klausimas.
1905 metais
prezidentas tikslams, kurie neturi jokio tus pagaminama virš trys biTIKRAI BUS GERIEJI
LAIKAI.
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eina patsai maisto paskirsty si rodo kad daugiausia nuken
mas. Daugmenomis perkant tėjo šios urėdijos: Sudargo
nebrangus. Bet kol is pasie (išlaužta 20,000 ktm., Tauragės
kia vartotojus,, žifirėkis, dau — 77,000, Pajūrio — 50,607,
geliui jau ir neįperkamas.
Rietavo — 50,000, Raseinių —
Sakoma, kad šių maisto ir 30,000, Raudondvario — 17,kitokių daiktų brangenybę iš 000, Marijampolės — 20,000,
kelia ir patys žmonės. Jie rei Kėdainių — 15,000, Kuršėnų,
kalauja visokių parankumų. — 20,000, o kitur po mažinu.
Seniau perkant duonų kepalė Iš viso išvirtėlių bus netoli
liai buvo įvynioti vien į pa 400,000 kietmeterių.
prastų švarių poperų. Šiandie
Dalis šio miško bus parduo
kiekvienas baltos duonos ke- ta ūkininkams iš viešo parda
palukas aklai uždarytas į per- vimo, o kita dalis iš varžyti
iųatomų vaškinę poperų. Del nių. Veislių atžvilgiu daugiau
didesriio patogumo kai-kurios sia nukentėjo eglynas. “R.”
duonos gamybos kompanijos
1 jau parduoda kepalukus daiKOVOJA APDRAUDOS
Į liai šupiaustytus riekutėmis.
KOMPANIJAS
Išvyniojai kepalukų, imk ir
vartok, nereikia nei atsiriekti,
MEXICO CITY, gr. 26. —
nei laiko gaišinti.
į Meksikos kongresas pravedė
Taip yra ir su kitokiu mai įstatymų, kuriuomi einant va
stu. Žmonės nori patogumų ir ržomos Meksikoj veikiančios
. , ,,
.v ,
.
,
už tai užmoka. Kas čia kal- svetimšalių apdraudos kompa
Atvaizde parodoma “Donuneck , vištelė, prima dona
*
nijos.
Nashville, Tenn., ir jos augintoja ponia J. M. Peebles, kuri,
Nustatoma, kad šios kompa
vištelei dainuojant, pianu akompanuoja.
nijos turi būti išimtinoje Me
AUDROS NUOSTOLIAI
ksikos valdžios priežiūroje,
MIŠKAMS
Bonai dolerių vertės įvairios ilgus, palyginus tai su žmonių
------------kad „kompanijų tarnautojai
mėsos.
uždarbiais.
Apie audros išverstus med- būtų meksikiečiai, įr kad Sli
V isas vargas, kad šiandie
Maisto brangumas aiškina- žius miškų departamentas jau renkami Meksikoj pinigai tik
maistas yra nepaprastai bra- mas tuomi, kad brangiai atsi- surinko apytikrias žinias. Pa-1 Meksikoj turi būt išleidžiami.
DAINININKĖ VIŠTELĖ.

Lietuviu Valanda
Iš

WHFC Radio Stoties
Kiekvienų

Pirmadienio
■ A

Vakarų
Tarp 7-8 Valandos
I
t
■ /•/••••t •••
1
i.-; V
C

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

•

1) Solistai
2) Duetai
3) Kvartetas
4) Muz. A. Pocius
5) “Prof.” Kampininko Minutėle
6) Kitokie Įvairumai

ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario (FA) 1 i.. 1931 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

g

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

3133 So. Halsted Street

The Peoples Fumiture Co.
IR

Koncertas Prasidės 5 vai. po pietų.

ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ
«
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

Dienraštis “Draugas”

\

Pirmadienis, Gruod. 29, 1930

DRAUGAS

4

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, DLL.
Visiems pavyzdis.

rodymas nemažai sujaudino
matančiuosius, o mus,'senius,
net ir sugėdino, kad jaunes
niųjų reikia mokytis.

Kaip malonu matyti jauni
inų, susiburusi prie alumnie- Roselando Vyčius ir alumčių ir Vyčių" Jie netik savo niet‘ius reikia paarti. Dažnai

darbu, nors jau pradeda lai
turim iš jaunųjų mokytis.
Valio Roseland 'jaunimui. kui gerėti. Taip Jackson Mills
Smalsutis.
ėmė dirbti pilną laiką. Bet
darbininkams sumažino mokės
tj 18 — 20%. iek girdėt ir
kitos dirbtuvės priima dau
giau darbininkų. Žmonėms
Lietuviai nušovė vilką.
pasidarė kiek lengviau.
Du vietos biznieriai Juozas Gruodržio 31 d. Nashuos lie
G. Šemetas 1401 So. 49 Ct. ir luviai laukia Naujų Metų

CICERO, ILL

kis, padeda jiems savo dar
buotę išplėtoti.
Žinomasis “Kultūros Dar
želis” rengia 18 sausio d. va
karų. Statys didelį veikalų
“Galiūnas”. Sausio-gi 25 d.
rengiasi suruošti nepaprastas
prakalbas. Vyčiai kviečia į
jas du žymius kalbėtojus. Jš
Detroit, Mieli. gerb. kun. Boreišį ir iš Youngstown, Oliio
gerb. kun. M. Kuliavų.
Vytautukas.

katalikiškų draugijų ir pažan
ryto gražiai pasipuošę
miške'užtiko vilkų — tirnber
corpore” ėjo prie šv. Komu- », o ,
™kbue
-.
b
«
‘
.
P™
m,lf Pirmiausia
.
.
...
.......... ......... su žvėrimi;
neina m cor
1
... y
m
nijos. Gerb. kun. J. Paškaus-|.Sv. Sakramentu
,, ,, v
...
isusikirto medeni šuo. Tasai1 Pitchburgh, Mass. — Pas
.
v ...
, .
kas ta proga pasakė gražų :pore”, ypač musų senieji vv- i buvo silpnesnis
uz vilkų, bet1
mus lietuvių nedaug, bet ir
pamokslų.
gudresnis ir užvedė ant1
. itie skursta. Darbų maža. VilToks viešas jaunimo pasi- Gėila mums, seniems, kad medėjų. Kai vilkas ujtektinai
noninės dirbtuvės visai sus
prisiartino prie medėjų, tai
tojusios. Popieros fabrikas
abu paleido po šūvį. Abu pa
dirba po 3 — 4 dienas savai
taikė. Vilkas parkrito. Medė tėj. Draugijų veikimas apmi
jams prisiartinus, vilkas ban rė.
dė bėgti. Medėjai bandė muš- Gruodžio 9 d. atsilankė
ti per galv,. Vilkas apsržiojo gerb kun JnraiitiSj Atolio R,e
šaudyklės
vamzdi' ir bandė1.bonas.
, Jisai
T. • pasakė
i - susinnJ
sukramtyti.
Kas nedėldieni iš WCFL radio stoties 970 kyl. nuo
kusiems lietuviams į pamal
Dabar negyvas vilkas randa
1 vai. iki 2 vai. po pietų. Šį programų duoda JOS. P.
das du pamokslu, aprūpino
si štore 1410 So. 49 Ct. ir in-i dvasios
,
,
, , _ liBUDRIK, Ine.
reikalus,
aplanke
domaujantieji gali jį matyti gonius. Už tų patarnavimų vi

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

siskaitymus. Karštai visus išdėstymas. Tas viskas išdėta
raginame įsigyti knygų var įdomiai, gražioje, aiškioje,
du
visiems suprantamoje kalboje./
DIEVIŠKASIS IŠGANY
Įsigykite tą knygą, 3
TOJAS
skaitysit nuo pradžios
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 B. OAKLEY AVĖ.
jui ateisiant ir paskui viso
Chicago, UI.
Kristaus gyvenimo ir mokslo

"DRAUGAS” PIIB, CO.

«

DRAUGO’’ KNYGYNE

Kad šiais laikais Ameri
Galima gauti:
kos lietuviai mažiau knygų
komedijos; dramos etc.
skaito, tai visiems aišku. Bet
kad dar yra žmonių* tebetu
rinčių troškimų kų nors gero
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.; aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi.
Knygų mylėtojai neretai 27. Kaina .............................. ......................................... 20c.
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
turi vargo iki užtinka tikrai
sau patinkamų knygų. To Pranas. Pusi. 14. Kaina.................................................... 10c.
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
kiems čia norime nurodyti
vienų knygų, kuria niekas ne- ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
apsivils, ypač tie, kurie mėg menų. Pusi. 71. Kaina .................................................... 20c.
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
sta dvasiškus, religinius paŠnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina---- 20c.
Ten buvęs
si žmonės labai dėkingi.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
Steponas K.
' Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
KANKAKEE, ILL.
84 Pusi. Kaina .................................'............................. 20c.
Montreal, Canada. — Mon%
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
Padėka.
trealvj valdžia pradėjo sura
i asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina__ 40c.
Jei tamsta brangini savo svei
Kankakee lietuviai dėkoja šinėti bedarbius, norėdami su
katą, tai ateik ir pasitark su mu
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
savo klebonui kun. Menei- teikti pagalbos. Iš to lietuviai mis. Tas nieko jums nekainuos.
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
Reumatizmas,
neuritis,
artritiš,
kowskiui, kad jis aprūpino katalikai pasinaudos, nes tik lumbago,
skaudžios kojos ir kitos
vauja 199 ypatų. Cbicago 1919 m. Kaina....................... 20c.
užsisenėjusios ligos gydomos su
Lietuvius dvasiniuose reika
rai kaip kam gręsia šių žiemų magnetiškais elektros trytmenDolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
luose, kad pakvietė misijonietais po priežiūra M. D. gydytojo.
vargas. Bet lietuviams bolše Vist
elektros trytmentai $1.00.
Tinka dėt lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
i rių, tėvų Alfonsų Kazlauskų
vikams — tikra nelaimė. Jie
Kaina
................................................................................. 10c.
162 N. STATE STREET
iš Grand Rapids, Mieli., kuris
turi arba atsižadėti valdžios
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
Room 1513
čia davė rekolekcijas šv. Sta
paramos, arba savo bolševisTel. Central 0729
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Patarnauja
lietuvaitė
nursė.
■ nislavo bažnyčioje nuo 21 iki tinių idėjų. Bolševikus val Reikale
einame prie ligonio i na
Kaina .................................. . ............. . ............................. 30c.
i24 gruodžio. Lietuviai skait
džia žadanti siųsti atgal Eu mus.
Gyvų' Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
lingai
lankė rekolekcijas,
ropon, arba, jei norės, į bol
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina......... ........................ 20c.
klausė gražių pamokslų ir ševikų rojų — Rusiją.
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
ji'pora šimtų priėjo prie Šv.
ADVOKATAI
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cbicago 1920.
Sakramento.
Cleveland,
Ohio.
—
Smar

Kaina ....... . ...................................................................... 50c.
Naujas Columbia TELE-FOCAL Radio ir Phonograkiai
darbuojasi
L.
Vyčių
25
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
fas kombinacija modelis 939. Stebėtinai žema kaina.
kp.
Jos
energingas
dvasios
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
BUDRIKAS duoda $56.00 mainais ant Jūsų se
- (John Bagdziunas Borden)
vadas,
gerb.
kun.
A.
KaružišCbicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
no fonografo.
- . x
ADVOKATAS ‘
Brooklyn, N. Y. — Gruo
Į Tėvynę, Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
105 W. Adams St. Rm. 2117 lis. Pusi. 47.' (Del| šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek
džio 14 d. Šv. Panelės Apreiš- NĖR
Telephone Randolph 6727
ikiiuo bažnyčioj Įvyko nepap DAUGIAU
sio. Kaina ......................................................................... 25c.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
rastos iškilmės. Tai buvo naųJurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje
RAUMATIZMO
Telephone Roosevelt 9090
jų vargonų pašventinimas ir
1920. Kaina ..................................................................... 50c.
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
Naujos
ir
Pagerintos
Gold
■ po jo sekė šventasis koncer- Medai Haarlem Oil Capsules
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
tas. Dalyvavo keletas kunigų stabdo skausmus ir gėlimą dėl
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
svečių. Buvo vyskupo atsto- Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvarKaina ............
.......................... ........................................ 20c.
/
vas, daug žymių svečių ir kos’
naujoviškas išradimas.
ADVOKATAS
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
bet virš 200 metu gyduolė dau
KASTANCIJA MENKELIUNIUTfe, Soprano
Ofisas vldurmlestyje
pilna bažnyčia žmonių. Var geliui ligų. Malonios vartoti.
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............. 15c.
16144F Mergytė Jaunoji
Room 2416
ONE
NORTH
LA
SALLE
BLDO.
Motušaitė Miela
gonų steigėjai pagerbti ypa Visose vaistinėse trijų dydžių.
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos
ONE NORTH LA SALLE ST.
Ieškokite
‘
‘
Gold
Medai"
vardo
K. MENKELIUNIUTt IR F. STANKŪNAS
tingu būdu. Į visus darė ma
(Cor. La Šalie and Motdlson Sts.)
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
kiekvienoje dėžutėje.
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
16161F Valio Dalgele!
lonų įspūdį.
tiumų. Pusi. 28. Kaina .............................................. ;... 15c.
Glosniai ir Svajonės
16158F Atneša. Deidas Kukulių Viedrą
Svečias gerb. kun. Simonai
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
Šia Naktelę Miego Nemiegojau
16155F Ganėm Aveles
tis pasakė gražų pritaikintų
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė X Stamu” H AAR LB M OIL
Saulute Tėkėjo
*
iškilmei pamokslų, nurodyda
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
•
ANTANAS VANAGAITIS, BARITONAS
LIETUVIS ADVOKATAS mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviel
mas
meno
artumų
su
žmogaus
16154F Velnių šimtą
O — Čia — Čia
dvasia ir kiek Bažnyčia menų,
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c^
Iki 3 vai. kortuose—nuo S Iki
PILNAS EGZAMINAS
16152F Pasaulis Stovi
o ypač muzikų brangina ir
Subatomis nuo 9 iki 9
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.
$5.00 TIKTAI $5.00
Man tik Rodosi
52
East
107th
Street
globoja. Visi džiaugėsi dailiu
F. STANKŪNAS
Kaina -......................................................................... 10c.
SPECIALISTAS
Kampas Michlgan Avenue
16146F Šalčiai Ir Merginos
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
bažnytiniu
koncertu.
Parapija
Laižytos.
Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16
Linksmas Amerikietes
tikrą specialistą, ne pas koki nepa- Tel. Pullman 5950-Namų Pult. 6877
JONAS BUTĖNAS, Baritonas, Su Vargonų Akompan.
labai yra dėkinga savo kle tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
Kaina ............................................................................ 10c.
Mlesto ofise pagal sutarti
16141F Gul šiandiena
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
127
North
Dearborn
St.
bonui
gerb.
kun.
C.
E.
PaulioMažas
Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
Sveikas Jėzau Mažiausias
kta, ar kur skauda, bet pasakys pats,
16140F Linksma Diena Mums Nušvlto-J. Butėnas Ir Kv.
po
pilno
išegzfcmlnavlmo.
Jus
su

Ketvergals
ofisai
uždaryti.
niui už jo rūpestį ir triūsų.
ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina.............. 15c.
Pulkim Ant Kelių
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis
K'orčcsterlo Lietuviška Ork., Albina Llctuvnikaltė, Lcadcr
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums
•B. Nietis.
Motinos širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė
16178F Panemunis *Polka
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
Telephone Dearborn 0087
48 pusi. Kaina ............................................................... 50c.
Ka rolina
tyrimo, suradymul žmogaus kenks16025F O tu Palaiminta Kalėdų Naktis.
Newark N. J. — Sausio 4,*“iMano
"5u,n%Radio — Scopo — Raggl.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
16157F Sbenandorio Polka
Bernelio Polka
X-Ray
Įtoentgeno
Aparatas
Ir
vi

d. jaunasis choras iš parapi
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
siškas bakteriologiškas
egzaminavi
16143F Piatro Polka
ADVOKATAS
jos vaikučių rengia vakarų. mas kraujo atidengs man Jūsų tik
Vestuvių
. .
'
,
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ................................... 15c.
16164F Močiutės Mazurka
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 160 No. La Šalie St. Rm. 1431
:n|(Suvaidins “Marcelė” ir “Ka- Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Kariška Daina
CHICAGO. ILL
® lčtlų Sapnas”.
1&1G6F Ar Tau Sesėlia
vumas augryš ums taip kaip buvo
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
Nuo 0:80 Iki B vai. vak.
Kelkis Berneli
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
1C173F Vakar — Vakarėli
Taipgi pranešama, jog sau- vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr- Leeal Office: 1900 8. UNION ATM
Kaina.......... . ................................................................ 15c,
Tel Roesevelt 8710
Čigonai (M. Yozavlias)
. ,
.... . „i
vų, širdies, reumatizmo.
kirminų,
ŠIO
1S
U.
suaugusiųjų
uliorj
’
.
sc
„
ž(
j
e
gi
mo
žarnų,
silpnų
plaučių
arba
'
Vai. nuo 6 Iki • vai. vak.
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
16181F Dieduko Polka
(Išskiriant seredos)
Pora Už Poros Valcus
!patieks scenoje didelį vaiką-.*1*1*
kokią uisisenėjusią
jstPaklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. PaTašė
F :1
d
*
Į kerėjusią,, chronišką, Ilgą, kuri nela: .“Ant bedugnės krašto pasidavė net gabiam šeimynos gyVystanti šukelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina................ 15c.
. v,
. dytojui, neatldėiioklt
neatėję
pas
Visi X;‘w»rkiečiai kviečiami mane.
Penki* Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengimų
DR. J. E. ZAREMBA
yra atsilankyti į šiuos parenkomedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
ADVOKATAS
SPECIALISTAS
' gimus.
Kaina ........ ........................................................................ .. 20c.
Inėjimas Rūmas 1016

Lietuvių Dainos Per Orų

THE ROMAN HEALTH
INSTITUTE

JOHN B. DORDEN

ŽINiy-ŽINELĖS

PAUL M? ADOMAITIS

J. P. WAITCHES

F. W. GHERNAUCKAS

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

1

A.A.OLIS

A O.

i

M
Žmonės
uuskkuudžia besitęsiančiu neKRsnua, N. H. —

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto

vakarais

iki

1 po plet. Vakarais nuo 5 iki 7
Nodėllomis nuo 10 ryto Iki 1
po

p»et

11 So. La Baile St., Room 1701
Tel. Randolph 9881-0888 Vai. 9-8

8841 SO. HALSTED STREET
Tol. Vlctory 0B6S

7-8 vai. vak. apart Pansdillo Ir
POtayOloe

“DRAUGAS” PUB. CO.

233,4 South Oakley Avenue

Chicago, III.

**-’v

- V

DRAUGAS
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GRABORIlAIi

S. M. SKUDAS

reUfonaa Tarda UIS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

graši

koplyčia

TeL Roosevelt 7532

J. IiULEVI ei c s
Graborlus Ir
Balsamuotojas

J»S19 AUBUEN AVENUE
Chicago, Illinois

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. LACHAW1CZ

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau4a.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.

2515

arba

I. J. Z O L P

2518

2314 West 23rd Place

GRšBORIUB

Chicago, Illinois
SKYRIUS

Cicero

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

1439 S. 49 Court Cicero, UI.
Tel.

LABDARIŲ

dykai

718 WEBT 18 STREET

reviu automobilius visokiems rel-

Roosevelt

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

GRABORIUS

LIETUVIS
Dideli

K*i»’ns. Kaina prieinama.

Tel.

VARGŠŲ GLOBA

6927

Kampas 48th Ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 5203 - 8413

J. F. RADZIHS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIU8
CHIJAGOJE
Laidotuvėse Pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau Prie grabų lšdirbystėa
OFISAS
•et Weat 18 Street
Telef.
Canal
<174
SKYRIUS: 2228 8.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,
mundagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDKRTAKING

CO.

710 WEST l8th STREFT

.

.J:

Cunal 1181

Phone Boulevard 4139

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.
Tel. Virgioia 1290

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EIERSKI1
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko

Ofisas

plyčia dykai.

4603 S. Marshfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE

Tel

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

Re*.

ir

Of.

Tel.

3374

Bemlock

,
e
t
...
Gydytojas ir Chirurgas
šelpimo komiteto susirinki-1 gydytojas ir chirurgas
Ofisas 2403 WEST <1 STREET
Labd. Sąj. 4 kuopti turėjo mus įvyko gruodžio 22 d., knv 2433 W. MAEQUETTE ROAD
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 102*
gvno kambary, Komitetas su Nuo • — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
priešmetinį susirinkimu.
Antra* ofisas ir
Resldenclja
I Ir T Iki I vai. vakaro.
Resldenclja 2259 So. Leavitt 8L
Centro rengiame “bunco sidedantis iš keliolikos žmo Suradomia nuo * — 12 vai. ryto.
Tel. Canal 2289
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 V. v. Ofiso V*l. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-9
palty”, kuri bus vasario 15 nių, labai sumaniai ir nuošir
Nedėllomla pagal sutartiNedėlioj pagal susitarimą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po
d., 1931, Aušros Vartų par. džiai darbuojasi; kaikurie net
plet. U ta rn. ir 8ubat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
svetainėj, tikietai išduoti ir po kelis darbus apsiėmę ir da oti«o Tai. virginia oos6
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6868
savo centais prisideda. Taigi,
pardavinėjami.
Tel. Canal *7*4
darbas gana sparčiai eina.
Nutarta gavėnios metu su
Dr».
So A. Brenza
Aukų tą dieną Vargšų Glo
rengti arbatėlę (vakarą) su
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
bos Fondan įplaukė $20.90.
4142 Archer Avenue
prakalbomis ir programų.
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Šelpiama 4 šeimynos ir vienas
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
CHIRURGAS
9 Iki 4 ir « Iki 8 v. v.
Laiškas
nuo
dienraščio pavienis.
4608 S. ASHLAND AVENUE
Nedėllomla nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
“Draugo” su kvietimu į kon Keletas bučerų aukojo Ka Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo stalgia* ir chroniška* ilga*
Netoli
46th
St.
Chicago,
UI.
Vai.- nuo 8:30 iki 9:30 vak.
certą, kuris įvyks vasario 1 lėdotus po “beskę” drabužių
vyrų, moterų ir vaikų
d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 ir-gi atnešė keletą “bunduDARO OPERACIJAS
Ofiso Tet Victory 9893
So. Halsted St., priimtas. Vi lių”. Komitetas visiems au Re*. Tel. Mldway 6612
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
si žadėjo vykti, kam tik ap kojusiems taria ačiū.
pietų iki 8 vai. vakaro.
I
Nedėllomls ir seredomis tik
linkybės leis, kad parėmus
P. Valukis prašė visą komi
GYDIT0JA8 IK CHIRURGAS
iškalno susitarus
Oakley Avenue Ir 24-taa 8treet
“Draugą”.'
tetą prisidėti prie rengiamos
Ofisas ir Laboratorija •
Telef. Wilmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*
Kuopon įsirašė keturi nau vakaro vargšų naudai. Gerb.
Canal 1712
Ir X-RAY
Speclalistar Moteriškų, Vyriškų
ji nariai.
• klebonas, kun. Ig. Albavičius, ' Valandos: 2 Iki 4 p. p. PanedėllaJ*
2130 WEST 22nd STREET
Valkų Ir vlaų chroniškų Ilgų
y1
J
X
1
•
ir Ketvergais vakare
pranese,
kad
tas
vakaras
į
CHICAGO
Valdyba 1931 m. vienbal
Ofisas 9109 So. Halsted St
Kampas tl Street
vyks sausio 6 d., 1931, para
siai išrinktą ta pati.
Tel. Lafayette 6793
VALANDOS: 1—3 po plet 7-S vak
Kuopa per šiuos metus pa- pijos didžiulėj svetainėj.
Bus perstatymas, atvažiuos! 4910
^YENUE Nedėllomla Ir šventadieniais 19-19
šelpos našlaičiams išmokėjo
J
’
Tel. Kenwood 5107
$144.50; kitokių išlaidų turė “Raseinių Magdė
PRANEŠIMAS
” ir kitokių
Valandos:
Vai.: 2- iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
jo $35.50, būtent parengimai, pamarginimų.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Office: 4459 S. CaLifornia Avė.
knygos ir kiti būtini reikaApart šventadienio ir ketvirtadienio
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
lai. Kiti visi pinigai priduo- Visa tai išpildys tie patys,
Nedėliojo pagal sutarti.
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
ti Centrui. Kuopa viso paja- kurie važinėja rodydami ju- Mes skelbiame, kad laike sunkaus čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptlekos) po num. 2423 West Marąuette
laiko-bedarbės
mų turėjo apie $667.12. Išlai- Rainuosius paveikslus, būtent
e
Rd. Valandos; nuo 2 iki 4 po plet
Tek Prospect 1930
dų apie $649.50, kasoj turi a- PP*
ir Kvietkus.
Į Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4*01
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo •
pie $17.62.
Į Tat, visi atsilajikykit j tą
ilki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
4930 WEST 13 STREET jHez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
Čia paminėta vien tik kuo- vakarą!
CICERO
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
pos veikimas, nors tas veikiKoresp.
(kuris praktikuoji Ciceroj apie tartį.
Cor. So, Leavitt St. Tel. Canal 6222
25 metus)
mas eina kartu su šelpimu?
. ,
--------Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Suteiks bedarbiams dykai gydymų, o
OFISAI:
Avėnue
Tel. Repubiic-7868
vargšų ir bedarbių. Susirinki- SERGA ALFONSAS PANA- tiems kurie dirba tik dalj laiko, teiks 4901 — 14 St.
2934 Washlngton
Valandos 1 — 3 & 7 —,3 vai. v«k.
gydyme už pusę kainos
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
VAS.
mai daromi atskirai, bet pini
Panedėliais ir Seredomis nuo
Tel. Cicero 662 Tėl. Kedzie 2450-2461
10-12 ir 2-4
gai eina į tą patį iždą.
Telef. Cicero 49
Tel. Canal 0267
Res. Prospect 4459
Jau dvi savai ti, kaip sun
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
AKIŲ GYDYTOJAI:
‘ kiai serga
. žinomas kataliku i
darbuotojas Alfonsas Pana- j
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
4729 West 12 PL
Nedėllomls
vas. Dirbtuvėje įsibrėžė ran- j
Tel. Cicreo 2888
Susitarus
1821 SOUTH HALSTED ST.
kos mažąjį pirštų ir iš to už
Resldenclja <600 So. Artesia* Ava
Tel. Hemlock 8700
sinuodijo kraujas.
Rez. Tel. Prospect 0610
Valandos 11 ryto iki 3 po pistų
P.'Panavas guli West Side'
6 iki 8:30 vakare
ligoninėje (kambarys 208).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Boulevardl 1401
Draugai bei pažįstami prašo
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
mi jį aplankyti.
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Rap.
LIETUVIS AKIŲ
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*
SPECIALISTAS
8343 S. HALSTED STREET

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. GUPLER

DR. A. RACKDS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M; T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

L •

komiteto darbuotės. \

Ofiso Tel. Victory 8*87

Telefonas Orovehlll 1281

A. L. DAVIDONIS, M. D,

P. B. Hallsy Lic.
Koplyčia Dykai

'

VEIKIMO.

Dabar, iš Labd. ir Šelpimo

RotilevaCd ŠŠ77

DR. S. KEZ T

DR, J, SHINGLMAN

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

JOHN SMETANA, 0. D.
0

Amhulance Patarnavimas

OPTOMETRISTAS
Į Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių

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

. Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

1801 S. ASHLAND AVENUE
Į Platt Rldg., kamp.

PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

46054)7 South Henuitage Avenue
Tel. Yards 1741

Ir 1742

SKYRIŲ1,

4447 So. torfleM Avenue
Tel. Lalayettv 0727
SKYRIUS

.

..

<'

1410 So. 49th Ct. Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Aubum Avenue

i

■ 5

L

Tel. Boulevard 3201

klos vaikučiams.

Tel.

Boulevard

t

7042

DR. C. Z. YEZELIS

,

4712 S. AHLAND AVĖ.

j

KASPARAS
MIKNOŠIUS
mirė gruodžio 25. 1930 ha. 9:30
vai. vak. Kilo iš giauilų Aps
kričio, Žagarės Parap. ir m.
Amerikoje išgyveno 31 tnetų.
Paliko dideliame nulludimo
moterf Oną, po tėvais Matulai
tę, dukterį Florence, 3 sūnūs
Vladislovą, Juozapą ir Alber
tą ir gimines. >
Kūnas pašarvotas 5924 So.
Fraaelsco.
Laidotuvės
įvyks
panedėly Gruodžio 29. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas | Gi
mimo Panelės ftv. par. bažny
čią. kurioj |vyks gedulingos pa
maldos už velionio, sielą.
Po
pamaldų bus nulydėtas 1 ftv.
'Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugu* ir pažįstamus
dalyvauti šlpac laidotuvėse.
Nulludą:
Mutarls Duktė, hunui ir
Giminės.
Laidotuvėm* patarnauja grab,
Eudeikis, Tel. Yards 1741

DR. G. SERNER

Tel. Canal <222

(Kampa*

Leavitt

St)

Re*.

Hemlock

7*91

N T I 8 T A S

4712

..Ąghland

AventM

Vai-: Nuo 9 ryto iki 2

Tel.

Cicero

1260

DR. GUSSEN

DR. S. ASHER

W.

1

____

ASHLAND

AVĖ.

SPECIJALISTAS
Moterų

ir

Vyrų

Ligų

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994-

Boulevard 7889

LIETUVIS DENTISTA8
TAD
Saugokis holdupų, n«
I. M. M. dabar yra iabal pavojtn Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto iki 9
vai. vakare
pa; nežinai.
kada liesi
NedėUomia pagal sutarti
užpuls, šaltis žiemos lai
lte yra taipgi kaip Moks 4847 W. 14 ST.
Cicero, Dl.
bolduperis if pavojinga*
Jisai paguldo | lovų ir
grabą.
T. A. f), vairias grel
TeL Cicere 29<l
člaus prašaliną
šalti iv
gripą.
Dabar yra nupiginta*,
DENTISTAS
reikalaukit aavo aptleko4991
14St.
Cicere. RL
se arba
Viršuj National Te* Jtor*
Chica<o Valaado*: 10 vai. ryto iki 9 vai.
vakare. Ned. ee^itarua
Tel. CaJųmct 447*

3133 S. Halsted St.,

nume’rlu

Telef. Midwaiy 2880

2201 WEST 22nd STREET

D

Kampa* Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; n no 6—-8
Nedėliotnia: nno 10 iki 12.

80.

po

DENTISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
756 West35th St.

4729

ofisą

pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12

DR. 6.1. BLOŽIS

LIETUVIS AKITJ SPECIALISTAS

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė

Perkėlė savo

SEGAL

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo I iki 9 vakar*
. Seredoj pagal sutarti

TeL Yards 1829

dIČFaRLES

Džiovų,

Tel. Boulevard 7589

A

4 p. p.

Valandos: Nuo 9
,*
T—
vakare

18 St. 2 aukštas

Daugėlų atsilikimų akys atitaisomus
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

A

DENI IST Al

DENTISTAS
. Prirengiu teisingai akinius visuose
1545 WEST 47 STREET
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, paroda nča mažiau
Sale Deposltors State Bank skeraai
sias klaidas.
Peoples National Bank arti
SpeciaJe atyda atkreipiama moky
Ashland Avenue

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12
Pastebėklt mano iškabas
I Vai. 9:20 ryt iki 8:20 vak. 8eredo- po pietų.
inl* 9:99 iki 12 v. Nedėllomls nėr KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
skirtų valandų. Room i
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU

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

J. F. Eudeikis Komp.

Palengvina akių Įtempimą kuris
esti priežastim galvas skaudėjimu,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštj. Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą , regystę ir tolimą regystę.

Resldencljos Tel.

Plas* 8800

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakar*
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso ir Res

Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASH
2464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 2 po
pietų ir 9 iki 8 vai. vakar*

3291 S. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Štewart 8191

DR. H.BARTON

,

Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DRAUGAS

6

C H I C A G O J E

Pirmadienis, Gruod. 29, 1930

tai pelnijusi apie
MASKVA NEPAISO JAPO bankų išnaujo atidaryti.
Sovietų vafdžia nepaiso to miliono dolerių.
NIJOS PROTESTO

•
pusantro tistai.
RKO TEATRUOSE ,
Orienįal teųtre-steįrodoma
Palace teatre dabar rodo
“Min and BM.”
•’
ma “Follow the Lcader.” Tin
PALIUOSUOTU PASKUTI
M cVicker teatre rodoma ka vyrams, moterims ir vniNIU DU KALINIU
kams.
“ Morocco.”
Roosevelt teatre e na “TFf’M State — Lake teatre dabar
1)1 BLINAS, Airija, gr. 27. Jio^^rs Lightnin.t7f' l
rodoma “Ilook — Line and
- Tš Anglijos, kalėjimų pa, 1, Unitod Artis(s t,atro ro- Sinker.” Labai juokingas vci
liuosuotu dn paskutiniu airiu doina “Lincoln.”
kalas.
kaliniu, nubaustu kalėjimu Ai
rijos su Anglija karo metu,
kada airių tauta kovojo už ne
priklausomybę.

protesto. Pareiškia, kad ban
Iš anksto visi kviečiami
MASKVA, gr. 27. — Sovie ką neteisotai vedusį reikalus.
dalyvauti tame vakare.
LAUKIANT NAUJŲ
tų valdžia Vladivostoke užda Ji pardavinėjusi rublius pi
Vytė.
METŲ.
rė Korėjos bankų. Japonija giau, 'negu Maskvos buvo nu
iškėlė protestų ir reikalavo rodoma ir tuo būdu neteisoftie metai radio programais L. R. K. S. A. 163 kp. lai
buvo gana gausūs. Nuo kitų kė metinį susirinkimų, gruo
tautų ir lietuviai neatsiliko. džio 14 d. parapijos mokyklos
“Draugais” ir Peoples Furni kambaryje. Pirm. J. A. Mictūra Co. visų eilę gražių kon keliunas susirinkimų atidarė
certų suruošė. Šiandien, 7 malda, nutarimai rašt. pers
vai., iš WHFC radio stoties, kaityti ir priimti. Paskui ėjo
ANDRIUS GENEVIČIUS
šiems metams besibaigiant, naujų narių priėmimas, jPaliuosuotu yra Frank G.reMirS
Gruodžio
27. 9:3(1 vai. ryto. 45 metų amžiaus.
bus specialiai paruoštas pro- vairių komisijų bei atstovų
Kilo iš Trakų Apskričio, žiežrnerių I’arap.,< Bijautų Kaimo.
en ir Patrick Gavan.
Amerikoje1 išgyveno 27 metus.
gramas. Dainuos negirdėti so- pranešimai ir t. t.
Paliko dideliame nuliudime moterį Teklę, po tSvais Ambrolistai, bus duetų, kvartetų, Ateinantiems metams senozlutė, sūnų Vincentų. 18 m., dukterį Stanislavų, seserį Astrau
BALABAN — KATZ
skienę. švogerį Astrauskų, .puseserę Greckienę, švogerį Greckį,
muzikos. Šiuo kartu ir ‘prof.’ ji valdyba liko užgirta ir topuseserę Žttkienę, švogerį Žitkų, o Lietuvoje seserį Onų Iva
TEATRUOSE
Kampininkas savo “vožnų” bau darbuotis.
nauskienę, švogerį Ivanauskų ir gimines.
•
Kūnas pašarvotas Radžiaus Koplyčioje, 668 W. 18 Str.,
žodį, belaukiant naujų metų, j Valdyboj yra šie: dvasios
Cliicagos teatre eina “The
laidotuvės
įvyks Trečiadienyje, Grubdžio 31, 1930, iš namų
tars.
vadas kun. A. P. Baltutis,
8 vai. bus atlydėtas J Dievo Apveizdos par. bažnyčių, kurioje
Lasli.” Dalyvauja Ricbard
pirm. — J. A. Mickeliunas,
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtasi į šv. Kazimiero kapines.
Barthelmess ir kiti garsūs arvice-pirm. — A. Abromavičia,
WEST SIDE ŽINIOS.
‘Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
fin. rašt. — p-lė P. Stogiutė,
Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Duktė, Sesuo Ir Giminės.
X Pereitų savaitę sunkiai i&t
P• Gailius, nufc. rašt.—
Laidotuvėse patarnauja grab. J. P. Radžius. Tel. ('anai 6174.
susirgo Pranciška Žibienė, ku A. J. Malinskas.
(Marąuette Jewelry &
ri prieš Kalėdų šventę sku Nutarta susirinkimus vasae
Radio)
biai buvo nugabenta ligoni- i rų (nuo 1 geg. iki 1 d. spa
Užlaikau visokių
lio) laikyti pirmadienio va
auksinių ir sida
nėn.
brinių daiktų, vė
karais, vietoje sekmadieniais
liausios mados ra
X Pereitame šeštadienyje j
dio, pianų
rolių,
. .v . .. . ~ |po pietų. Be to, kp. pasiryžo
rekordų ir t. t.
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
Ausros Vartų bažnyčioje Ka-, •
v.
, . .
...
Taisau laikrodžius
_ ...
J
ateinančius metais daug kilnų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
zimieras Kulbis su Julijona
ir muzikos instrunių darbų nuveikti Susivieni
mentup.
pilnai
garantuotas
—
kainos
žemos.
Daugaravičiutė priėmė Mote
2650
West
63rd
St. Chicago
jimo labui.
A. ,J. M.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimarystės Sakramentų per šv. Mi
Telefonas
HEMLOCK
8380
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
šias, kurias laikė kun. J. MaTurime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
ATITAISYMAS.
A. ALESAUSKAS
čiulionis, asistuojant kun. A.
kiais reikalais kreipkitės;
MOTOR EZPRESS
Andriušiui ir kl. A. Markū Pranešime apie p-nios OžeROXEE
AUTO
PAINTING
SHOP
Mes permufuojam e-perveža
nui. Su nepaprasta iškilme lienės koncertų buvo pažymė
V.
TAMOŠAUCKAS,
savininkas
me pianus, forniČius ir kito
davė šliubų patsai klebonas,
ta, kad dalyvaus programe
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.
kius dalykus.
kuris drauge su kun. M. Ur
p-lė Britis, turėjo būt BriedyTaipgi parduodame anglie
banavičium ant šoninių alto
tė. Toliau pažymėta Masevigeriausios rųšies už prieina
rių laike skaitytines šv. Mi
čiutė, turėjo būt p-lė Prose- ĮVAIRŪS
KONTR
AKTORIAI:
miausią kainą. Musų patarna
šias. • Gražų pamokslų skait
vičiutė.
vimas yra greitas, geras ir
lingiems šliubo dalyviams pa
nebrangus.
sakė kun. Mačiulionis.
Phone
Wm. J. Kareiva
RADIO KONCERTAS BE

A l A.

Peoples Fenitn Kompanijos
KRAUTUVĖS
Sumažino kainas nuo 30% iki 60% ant

RADIO
Dabar yra didžiausia proga įsigyti gerą radio už dar
mažiau kaip pusę kainos iš atsakomingy krautuvių.

R. ANDRELIUNAS

PEN1U0JAME AUTOMOBILIUS

t

X Vakar bažnyčioje klebo
nas visus parapijoms užprašė
dalyvauti iškilmingose Dievui
padėkonės pamaldose, kurios
‘bus ateinančio trečiadienio va
kare, baigiant senuosius ir
sutinkant naujuosius 1931 me
tus.

Savininkas
Del geriausios rųSles
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VAI.I.ET
PRODUCTS
Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4(44 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 138»

M. Z|ZAS

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

Telefonais Hemlock 6524

Phone

14, (

ngūs, tik 25c. asmeniui.
kMARQUETTE PARKO

ŽINELĖS.

— Ar girdėjote, kų Mar
ąuette vyžiai darot Net Ar
žinote, kad jie ruošia programėlį pabaigoj sausio mėnesio
veltui t Vėliau bus pranešta
Jiena, kuri busp pavadinta
‘Marąuette Vyčių Diena”.
Tų dienų po pietų parapijos
salėje bus programėlis. Įžanga
bus veltui. Ar tai ne gera ži
nelė!

Skaitykite “Drauge” vietos
I—žinias. Vėliau bus daugiau ži
nelių apie tų įvykį.

Virginia 2084

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

DE SOTO IR PLYMOUTH
«•
Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Moliavojimo Kontraktorius

taipgi

A. M. BUTCHAS

darom mūrinius, apmurinam
MOUTH Chrysler iSdirbystSs i m6dini namą
viem} p|yb>

4414 So. Rockwell Str.

DE SOTO

ir PLY-

automobili, nž labai prieina-1 Atrodo mnrinis>
mų kainų.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR

pardavimo ir mainymo.
J0KANTA8 BROS.
4138 Archer Avenue

SALES

Tel. Lafayette 7674

Joe Bagdopas, Savininkas

5625-27 S. WE8TERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina S84R.00 F. O. B.

Telof

Republic

6898

INC.

Bartninkai: Vainoras, 4.
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenue

Parsiduoda minkštų gėrimų
padorius, su namu ar be namo
7127 So. Racine Avė.

Tel. Radcliffe 0849

Telefonas Lafayette 461l»

Chicago, III.

Vidu
tiniško didumo šviesus, pato
gus, pečium šildomas flatas už
labai prieinama rendų.
Išrendavimui flatas.

Telefonas Canal 7282

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
2884 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

6948 So. Taiman Avė.
Tel. Republic 8621

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus '.kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET
Tel.

Republic

5649

ANTON UJBERT

Jai manai pirkti karų. pirmiausiai MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Mallavojame, Dekoruojame ir
ateik paa r»us Ir persitikrink, kad
Popleruojame *
pas mus rasite geriausios rųžles au
RRS7 So. Nordlca Avė.
Chicago
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES

Tel. Kedzie 7721

to jaū

reik perityt. Turim namų ant

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

528 So. Lawndale Avenue

i

Turime tinkamų Įvairių Kalėdoms
Budavojam naujas namus, dovanų vaikams ir dideliems. Tu
rime didelį pasirinkimų peilių, dlšių
dirbam cemento darbus - fun ir tt. Užlaikom ’ Hardware, painto,
stiklų ir kitokių dalykų.

saidvokus,

kitus miestus.

■
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
IŠSIRENDUOJA 7 kamba
bas garantuotas.
rių flatas, štymu šildomas, 16127 S. Maplewood Avė.
mas floras. Renda už pasiuli-“
7 nu
jimą. Geriausia transportaci’ja.

muro darbus, iš medinių pa

jausių

Mes pervežame daiktus ir j

Mes moliavojltne, dekoruojame Ir
lžpoperluojame
visokius
namus.

Kalėdų Dovanos

MES

damentus
Ateik pažiūrėti musų nau

Telef- Republic 5099

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

AUTOMOBILIAI

X Tėvų Komiteto “buneo
party” Mokyklos
Fondan
ruošimas sparčiai varomas.
Daug ir gražių dovanų gauna
biznierkos pp. Balčiūnienė,
Tamacnauskienė, o p. Jušas jau
pinigais surinko > arti $50.
“Bunco” tikietai atspauzdinti
ir išdalinti komisijos nariams.
Atrodo, kad ši “pašė” bus
tokia didelė ir šauni, kad to
kios West Side da nebuvo.
Steidžius nuo dovanų bus
largas kaip genys. Be to, gir
iu, po “bunco” žaidimo,
paruošta “home made”
užkandėlis. Komisija iš ank
sto rūpinasi paruošti stalų
mažiausia 400 žmonių. Be abe
jo bus daugiau, nes tikietai

7126 So. Rockwell Street

JUSĮJ NAMAS

Mes galime jums namų pastatyti,
arba parduoti, nupirkti.
Išmainyti,
pataisyti, apmūryti, apdrausti
(Ini sutinti) etc.
JUOZAS K. ENCERTS
Namų Ezpertas
Laf. 8863
44 M So. Fatrfleld Avė.
Lpf. 8862
1401 S. Mozart St.

M. YUSZKA

ATMINK SAVO

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvių lietuviams
nausiu kuogeriausla.

NAUDAI,

patar

Kad vesdamas visus reikalus per

4426 So. Western Avė.

S. L. FABIAN & CO.

Tel. Lafayette 8227

809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Aapos Telef.

Hemlock

Namų Telef.

2847

Republlo

Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
Skoltnam pinigus apt Namų.
Parduodam, tžmalnom Ir Inžlurlbam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariallžkus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATI.IKTĄ DARBA

6888

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Matykite šiuos radios tuojaus!

$70.00 Vertės elektrikinis Crosley radio su tūbom,

. visk«o

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

$75.00 Vertės naujos mados Cub radio
su fūbom...........
$80.00 Vertės Atwater Kent radio su

ir

$29.50

$39.00

tubom .......... .... ........... $39.50
$145.00 Vertės R. C. lA^ Radiolas, su

tubom ............................ $65.00
$126.50 Vertės naujos mados Majestic raio su t
$80.00
$135.00 Vertės naujos mados Philco radio
dideliame kabinete.......
$87.50
$147.50 Naujos mados Miajestic radio su
tubom ir viskuo .......
$90.00
$250.00 Vertės Atvvater Kent kombinacijos
radio su gramafonu ...
$98.00
$177.50 Majestic radio dailiausiame ka
binete sn tūboms .......
$98.50
$155.00 Naujausios mados Zenith radio
dailiame kabinete už ................. • $99.00
$1/;).00 Naujausios mados Zenith radio
pilnai įrengtas ........
$119.00
$225.00 Vėliausios mados kombinacijos ra
dio su gramafonu ....
$138.00
$280.00 Dailiausias Sparton radio su, tu
bom ir viskuo................
$165.00
$206.00 Naujos Columbia radios su tu
bom ir viskuo ....
.
$155.00
$350.00 Zenith radio dailiausiame kabinete
su tūbom .........
$180.00
$450.00 Vertės nauji didelio formato R. C.
A. radiolas su tūbom ...
$195.00
$500.00 Vertės Brunswick automatiška ra
dio su gramafonu....................i. $350.00
Viršminėti radios yra pilnai gvarantuoti teikti pilną
patenkinuną.
Lenffrms is>tu)kėjimiai yra suteikiami pagal išgalę ir
n-eroknojam»e jokio extra mokesčio.

Prijungimas namuose, patarnavimas ir nuvežimas vel
tui. Ilgiausia gvarantacija.

2422 WEST 69th STREET

Tel. Yards 8080

B & W MOTOR CO.
AUTOMOBILIAI

JOHN PAKEL & CO.
Generalini Kontraktoriai
Real Estate

2621 VEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
>2?

TROKAI
WE8T »Rth STREET

Bes. Grovehtll 1680

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Thomas Higgins
PLCMltERIS

Turiu patyrimų per daugel) matų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai
2818 SO. OA.KLEY AV®.
Telef. Canal 6814

'

RAKANDAI PARDAVIMUI
Išvažiuoju ir turiu tuoj parduot
srvo gražius rakandus: Wilton kau
rui, 0 tūbų elektros radio ir viakųa <
kat yra 4 kamh. su dideliais nuoato-,
liaia. Viskas kaip nauja, Ateik tuoj:,
3040 West 62nd Street

f

4ĮTT*M *.CH«O AVĖ. cm. RICHMOMO ST.

2S38-4O W. #3^ ST. t MAR.EWOOO AV8

2536-40 W. 63 St.

4177-83 Archer Avė.
Oor. Rlohmond Street
TEL. LAFAYKTTE 3171
f
,

Cor. Maplewood Avė.

TEL. HEMLOCK 8400
•

