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Europoje ima liepsnoti prekybinis karai
MEKSIKOS PREZIDENTAS UŽTIKRI

NA SPAUDAI LAISVE j
I

Japonai planuoja naują 
puolimą prieš kinus

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA TARIASI 
KARO SKOLŲ KLAUSIMU

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

■i Z S

■

.v. <.<>.•

r,

c

PRANCŪZUA UŽDARO | 
SAVO SIENAS PREKYBAI’

YUKATANO GUBERNA
TORIUI SMŪGIS

PREKYBOS IR PRAMONES; 
BANKO BYLA

INDĖLININKAI NUSI
RAMINO

Prekybos ir pramonės bau ! Sąryšy su Vokietijos
ko byloj traukiami atsakomy-’ krizių ir anglą valiutos

Ibėn M. Yčas, J. Dobkevičius, Imu buv0 mGsx> taupytojai
J. Sode, žemės Banko juris-!dė,ininkai sinarkiai nusMĮ 

nors ir be jokio pagrindo. Jįkonsulto pad. J. Grigonis, Ad. 
Prūsas, Marijampolės Lietu
vos Banko skyriaus direkto
rius, “Lokarno” savininkasI

,Otto Kelertas, finansų minis- 
terijos tarnautojas J. Žakevi
čius ir būv. to banko tarybom 
pirmininkas dr. J. Alekna. Ta-

Šis vaizdas nutrauktas atidarant J. Valstybiųbių 72-ąjj kongresą. Čia yra žemesnieji kon- I( (,mo-l1 priemonė: M. Yčui 
greso rūmai. 15,000 lt. arba areštas, J. Šo-

,dei — 20,000 lt. arba areštas,
IŠTREMTAS MEKSIKOS 
KUNIGAS PASKIRTAS 

VYSKUPU
CHICAGO JE

■>----------
ATMOKĖS SKOLĄ, NIEKO 

NELIKS

PARYŽIUS, gr. 18. — Ofi- MEXICO CITY, gr. 18. — 
cijaliniai paskelbta, kad Itali- Yukatano valstybės guberna- 
ja pasirengus nutraukti pre- torium yra atkaklus socijalis- 
kybos sutarti su Prancūzija, tas B. Garcia Correa. Kituo- 
jei nepavyks naujos tuo rei- mot jis uždarė ten leidžiamą 
kalu derybos, kurios prasidės laikraštį “Diario de Yuca-> 
vasario 28 d., 1932 m. tan,” kadangi laikraštis ko-!

Pirm keletos dieną Lietuva vojo prieš socijalistus.
denuneijavo Prancūziją dėl ve- Dabar Meksikos preziden- MEXICO CITY, gr. 18. — 
damos prekybos. Kanados at tas Rubio paskelbė, kad spau- 'k Valstybių į Meksiką grį-
stovas pranešė, kad jo vyriau- dai laisvė Meksikoj turi būt kun>. darios Guizar’as, Cbi- Sausio 1 $., 1932 m., Chica-
sybė taip pat nutrauks prek.u- užtikrinta ir įsakė, kad Yuka-,huahua miesto katedr°s rėk- gos miestas? turi atmokėti pri
bus sutartį su .Prancūzija. tano gubernatorius nevaržytų i b)l7us‘ - - "— —-^.biCBdusiaj^bonųs ir_ palūka-

Tokiu būdu Europoje pre- minėto laikraščio leidimą. pri-< Iries kokį laiką Chihuabua nas sumoje 11,828,319 dolerių, bankus, 
kybos karas ištikrųjų ima vis reikus, prieš gubernatoriaus | Vak8^^s įstatymij. leidimo rū-' Kontroleris Szymezak’as

BAIN’AS SERGA J- Dobkevičiui 15,000 arba a-
-------------, ręstas, A. Prūsui — 5,000 lt.

Uždarytų 12-os bankų pre- arba areštas, Kelertui — 8,000 
zidentui Bain’ui šiandie daro- lt. arba areštas, Žakevičiui ir 
ma dair viena kažkokią opera- Aleknai ..po 1,000 lt. užstato, 
ei ja ligoninėje. Ilgiau kaip “A.”
per mėnesį jis negalės būt iš----------------------
klausinėjamas apie dingusius BANKROTŲ BUS MAŽIAU
žmonių pinigus uždarius jo - ,------------

Lietuvoje, ypačiai Kaune,
__________  buvo labai madinga paskelbti

GAISRAS SKERDYKLOSE bankrotą ir nemokėti skolų.
----------- Visas turtas, paprastai, prieš

Užvakar vakare Swift & bankroto paskelbimą užrašo-
Co. penkių aukšti; sandely, gyrimas žmonai ar kam kitam. Po

Įvulių skerdyklose, ištiko gaiš- kai kurių bankrotų tuojau iš-
i 0' ’i ras. Ashland gatve trafika a- ,dvgdavo kur nors Laisvės alė- 
jpie porai valandų buvo sulai-Į joj puikūs mūro namai. Taip 

I daryti buvo galima dėl to, kari 
--------------- , nebuvo griežtų ir aiškių įsta-

pradėjo iš bankų imti indėliui 
Tada Lietuvos bankas pasak! 
indėliams jokio pavojaus nj 
ra. Kas labai bijo, Lietuve 
bankas gali garantuoti. ŽimJ 
ma, už garantavimą Tcikaliį 
ga sumokėti. Kitaip >akar 
sumokėti už savo bailumą, 
bar visi nusiramino, indei 
atgal nebeima, kai kurie js 
Vėl atneša į bankus pirmial 
paimtus indėlius. “Tr.f

MIRĖ BUVUSIS KARDI-1 
NOLAS

labiau liepsnoti. sauvalę bus panaudota fude-'™' Pravedė kum'0 pranešė, kad tą priedermę at-
ratinė kariuomenė. mi valstybėje kunigų skaičius liklls> miesto ižde ncbeliks

PLANUOJA NAUJĄ 
PUOLIMĄ

i sumažinamas vienas kūni
nei

vienas milijonas dolerių kas-

TOKIJO, gr. 19. 
ndžiūrijos pranešta, kad tenj

i PERTVARKO MINISTERIŲ "as 47’000 kataliklJ- (dieniniams reikalams.
KABINETĄ 1 Po šio įstatymo paskelbimo | ----------------------

Iš Ma-j —---------- nežinomi kaukuoti piktadariai; MOKYKLOMS EGLAITES
ROMA, gr. 18. — Ministe- kun. Guizar’ą pagrobė, auto-i

japonų kariuomenės vadovybė Į ris pirmininkas Mussolini’s'mobiliu nuvežė į J. Valstybių 1 Majoras Cermak’as pasiža- kyU
planuoja naują prieš kinus daug užimtas savo kabineto pasienį, tenai paleido ir liepė da visoms miesto mokykloms,
puolimą. Sako, tai kimi plėši- pertvarkymu. Kalbama, kad atgal negrįžti. Kunigas perėjo kaip viešosioms, taip ir pri-1

gal apie 8 ministeriai bus pa- sieną ir laikinai apsigyveno vaoioms ir parapijų, savo Ne
keisti. I žsienių reikalų mini- Presidio, Tex. šomis nupirkti Kalėdų šventei į
storis Grandi’s ir keli kiti pa- t. _. v __ j eglaites. Tuo reikalu gali krel-

ROMA, gr. 19. — Ariccit 
jėzuitų vienuolyne mirė bu\ 
sis kardinolas kun. Louis Bį 
llot’as. Velionis anais 
atsisakė aukštos ka.rdinolo 
tos, kad baigti žemės gyve 
mą užsidariusiu vienuoly 
kunigu vienuoliu.

PATVIRTINA MORA
TORIUMĄ

kn išnaikinimui.
ADVOKATAS NETEKO 

“LAISNIŲ”

TARIASI KARO SKOLŲ 
KLAUSIMU silieka savo vietose.

PARYŽIUS, gr. 19. — A-’ 
nglijos vyriausybės atstovai 
bendrai su Prancūzijos a.tsto-į LONDONAS, gr. 18.— Stori 
vais tariasi karo skolų klau- ke on Trent’e, Staffordsbire/ 
simu. Nori sukoorrlinuoti savo apie 2,(MM) bedarbių sukėlė 
nusistatymą. Paskui klaus J., riaušes, kada policija įsikišo ( 
Valstybių nuomonės. I į jų demonstracijas. Bedarbiai

* kovoje su policija naudojo

BEDARBIŲ RIAUŠES

Jis grįžo Meksikon, nes 
ntasis Tėvas Pijus XI jį pa
skyrė Campeche’os vyskupi
jai vyskupu.

ptis į majorą mokyklų vado 
vybės. Į nurodytas mokyklas 
eglaitės bus pristatytos.

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
MINĖJO SUKAKTUVES

VVASHINGTON. — Apaš
tališkas delegatas J. Valstv-

DAR KARTĄ IŠRINKTAS Į plytas ir akmenis. Daug su- ^se J°. ™S<\ arki^sknPas
I linui o tjrvn i _ I<ii ’a nomnrlrr n

PREZIDENTU

PALEIDO 97 KALINIUS

i tymų. Tačiau dabar jau yra 
; priimtas įstatymas, kuris ge- 
i rokai suvaržys tokius begėdiš- 

Illinois valstybės vyriausias' kns darbus, kurie Lietuvą be 
teismas atėmė advokatavimo č-ral° kompromituodavo viso 
teisę iš advokato J. J. Gor- • pasaulio akyse. Reikėti; palin- 
man’o. kčti, kad būtų kuo greičiau

sia sutvarkytas sindikatų da
lykas ir pradėta griežta kova 
su kainų kėlimu, niekuo nepa-

Mayvmod’e uždarytas Pro-’ Ošinamu kai kurių verteivių 
viso State bankas su 350,000 lupikavimu. “Tr.”
indėlių. ! ----------------- -—

—--------------------------------- : ADV. GABALIAUSKAS
AUSTRŲ FAŠISTAI ! AREŠTUOTAS

IŠTEISINTI _________

WASHINGTON, gr. 18. 
Kongreso žemesniųjų 
komitetas patvirtino prezič 
nto Hoover’io karo skolų mc 
ratoriumą. Bet padarė past 
bą, kad karo skolos nei kol 
būdu neturi būt mažiname 
arba šiaip kaip keičiamos.

UŽDARYTAS BANKAS

PALEIDO PAGROBTĄ 
MOTERIŠKĘ

KANSAS CITY, Mo.,
19. — Čia buvo pagrobta ti 
rtinga pramoninke, Mrs.
Iv Donnelly. Pagrobėjai re
kalavo 75,000 dol. už paleii 
mą. Po 36 valai>lų tačiau j 
be išpirkimo paleido.

Gubernatorius Emmerso- 
n’as paskelbė, kad ir jis ne
atsilieka su Kalėdų “dovano
mis.” Iš kalėjimų paroliavo 
(paleido) 97 kalinius, kurie 
buvo nubausti ne ilgiau, kaip 
45 dienas kalėti. Vienam at-

Nei

Fumasoni-Biondi ’s gruodžio
1.0 dieną minėjo penkiolikos 
metų sukaktuves kaip yra vy
skupu.

t
j Delegato namuose buvo su-

------- •-— ruošta vakarienė. Be dauge-
ROMA, gr. 18. — 12 pro- lio dvasininkų vakarienėje da-

i žeistu.
Šiauliuose kariuomenės teis

BERNE, gr. 18. — Šveica
rijos prezidentu ketvirtu kar
tu išrinktas Giuseppe Motta. 
Pirmiau jis buvo išrinktas pre
zidentu 1915, 1920 ir 1927 m. 
Motta vra 60 m. amž.

JAPONŲ KARIUOMENĖS 
PRIEŠAKY PRINCAS

PROFESORIAI NENORI 
PRIIMTI FAŠISTŲ 

PRIESAIKOS

fesorių iš septynių italų uni
versitetų atsisakė priimti fa
šistų priesaiką, kad būti išti
kimais fašistų režimui (vald-

------------ 'žiai).
TOKIJO, gr. 18. — Japonu i ------- *--------------

kariuomenės generališkojo šta Federaliniai agentai suėmė 
bo viršininku paskirtas feld- G. Vunak’ą iš Pittsburgh’o, 
maršalas princas Kotohito Pa., kurs su savimi turėjo 
Kanin’aa, imperatoriaus gimi- 20,000 dolerių vertės morfi- 
naitis. uos.

GRAZ, Austrija, gr. 19. — Inft Tauragės kapeliono kun. LABDARYBĖS NAUDAI
sitikime vienas buvo nubaus- < vietos teįsme prisiekusieji tei- Rdv. Eironio bvlą turėjo gin-
tas tik vienai dienai, kiti ke
liolikai dienu

aėjai išteisino austn; fašistų ti pris, adv. p. St. Gabaliaus-

lyvavo ir keletas įžymiųjų 
svetimų kraštų diplomatų.

UŽDARYTAS ASHLAND 
STATE BANKAS

PASKIRTAS NAUIAS 
ARKIVYSKUPAS

VATIKANAS, gr. 18. — 
Qnebec,’o, Kanadoj, arkivys-

Vakar uždarytas Ashland revolinciją
State bankas, 1800 So. Asb- _________

Vadą dr. W. Pfrimer’į ir sep-,kA8> bet'jis j bylą atvykti ne- 
tynis jo sekėjus. galėjo, nes yra areštuotas. Dėl

Jie buvo kaltinami krašto to kun. Einoris prašė bylą ati- 
išdavikiškume. Nesenai Stiri-įdėti, bet teismas nutarė ją 
joj jie sutėlė nepavykusią fa- spręsti ir be gynėjo.

land avė. Indėlių, sakoma, bu-1 ŽUVO NUO ĮVYKUSIO 
vę 1,600,000 dolerių. j SPROGIMO

Be to, vakar vienas bankas MEXICO CITY, gr. 18. —

Lapkričio į 25 d. naktį Svė
dasų valsčiuj Naujosios vien
kiemy nukrito kumšties didu
mo meteoras. Jis yra juodos

NORTH SIDE. — Antį 
dienį, gruodžio 22 d. Šv. M 
kolo parap. salėj įvyks Bui 
co party. Prasidės 7 vai. va 
Pelnas eis bedarbiams šeipt

“’A.” Geriausios dovanos bus radiol 
ir elektrikinis laikrodis. Vie 
kviečiami atsilankyti. JKot

kupu paskirtas Gravelbourg’o, uždarytas Park Ridge mieste- La Gunilla turgavietėje su- spalvos ir atrodo, lyg būtų su-
vvskupas Jean Marie Rodri- ly ir kitas — Melrose Park sprogo priemouiškos ugnys. 4
gue Villeneuve. State bankas. asmenys žuvo.

degęs akmuo ar pertirpusi ge-

ORO STOVIS

CHICAGO 'IR APYLIN. 
KĖS. — Šiandie saulėta; ma-l

ležis. “Ari’ža temperatūros atmaina.^

Lietuviai, pirkite Kaledu dovanas ir visos kitus reikmenis tose krautuvėse, korios skelbiasi dienraštyje “Drauge”!
i
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“D R A U G A S”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $8.00. Pu- 
Metų —- $8.60. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 

Basiui — 76o. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me- 
— $4.00. Kopija .oto.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
Jel neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam

ilttl pašto šankių. *
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 ral. 
Bkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

celbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Taigi, minint šv. Kazimiero dr-jos su
kaktį, ir amerikiečiai gali pasidžiaugti di

deliais draugijos darbais, nes ir jie, kiek
galėdami, dėjosi prie jos išugdymo.

Tokios reikšmingos sukakties proga lin
kime šv. Kazimiero drahgijai ir jos garbin
gam pirmininkui pral.* A. Dambrauskui ir 
toliau ilgus metelius uoliai dirbti sunkų, 
bet kilnų kultūros darbų Tėvynėje Lietu
voje.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tek Canal 6764

paguldyti ligoninėje. Nė vie-Į priedų 25 proe. nuo pagrindi- 
nas neturėtų ligoninės bijotis, nės algos gaus tik vedusieji 
nes ligoninėje žymiai geriau 1—11 kategorijų tarnautojai, 
sirgti negu namie; mat,'ligo- Aukštesniųjų kategorijų vai.li
ninėje priežiūra gal ne tiek ninkarns švenčių priedai taip 
simpatinga, kiek taisyklinga, pat nubraukti. Tas pakeitimas

“D R A U G A S”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

lai.
). Six

Publisbed Daily, Except Sunda; 
SUBSCRIPT1ONS: One Year — $0.00. Slx Montn» 

$8.60. Three Moutbs — $2.00. Ono Montb — 76c. 
ipe — One Y e ar — $7.00. 8H Months — $4.00. 

- .08c.
Advertlsing įn "DRAUGAS" brings best resulta 
Advertlslng rates on appllcaflon.

1RAUGAS” 2334 b. Uakley Av., Caicagc

DIENOS KLAUSIMAI
ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 25 M 

SUKAKTIS

Praėjusi mėnesį šv. Kazimiero spaudos 
rangija Lietuvoje iškilmingai minėjo savo 

metų veikimo sukaktį. Lietuvos spauda 
lačiai rašo apie tų reikšmingų įvykį.

Šv. Kazimiero spaudos draugija slaptai 
radėjo veikti dar 1889 metais Kauno kuni- 

seminarijos auklėtinių tarpe. Kun. Povi-
Šilinskis iš dešimties semiparijos auklė

tų sudarė draugijėlę leisti religinio turi
te raštams lietuvių kalba. Toji rinktinė 
[etuvių auklėtinių grupelė vienybės ir išti- 

įybės tženklan pasižadėjo nešioti kryže- 
įus su šv. Kazimiero relikvijomis. Šių tarpe 
ivo ir kan. J. Tumas, kuris tų kryželį iš- 
BŠiojęs apie 40 metų.

i „ Ši draugija įsteigta ĮSOS <a. lapkričio 
d., kada per steigiamų jį susirinkimų įsi- 

tikraisiais nariais, įnešdami po 50 rū
tų, 178 žmonės. Per 25 metus šv. Kazi- 
sro draugija išleido apie 530 gerų ir labai 

lųdingų knygų apie pustrečio .milijono eg- 
įpliorių ir įsigijo milijono, vertės turtų,

Įtariuos sudaro knygos ir trys mūro namai 
ai spaustuvė.

Dėl šv. Kazimiero draugijos sėkmingo 
įeikimo, dėl jos gausingų darbų katalikų 
Fisuomenė yra labiausiai dėkinga pralotui 

Dambrauskui — Jakštui, kuris buvo pir
kias jos pirmininkas ir per 25 metus toje 
pietoje išbuvo, ligi šiol nenuilstamai besi

jodamas draugijos naudai. Dėl to drau-f 
pjos sukaktį minint pral. Dambrauskas su
plaukė daug sveikinimų. Sveikino jį raštu
jpiežius Pijus XI ir Lietuvos vyskupai.

Šiuo tarpu draugija turi apie 10,000 na- 
rių. Jų tarpe yra nemaža ir amerikiečių. 
)aug jų prirašė anais metais važinėjęs po 
tmeriką kun. P. Raščiukas. Jam išvažia- 
įs, siųstas kitas atstovas kun. Pavilanis, 

turis mirė Mt. Carinei, Pa. Dabar draugi
ne atstovu čia vra kun. Stonis.

Rašo K R. Vosilka.

ų REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

(Tęsinys)
Išgyvenau Lietuvoje visus ištisus me

ls, ir man atrodo, kad iš daugelio atvė- 
Lietuvoje yra geriau gyventi negu 

Amerikoje. Suėjau daug kitų amerikiečių, 
jau apsigyvenusių Lietuvoje, jie taip pat 

ao. Tegu Lietuvoje nėra tiek daug 
turto ir tokių didelių turtuolių kaip A- 

Brikoje, 'bet nėra ir tiek daug badau- 
inčių, kaip Amerikoje. Lietuvoje beveik 

ttėra ir tų vadinamųjų vienadienių tur
tuolių, kurie vieną dieną tūkstančius skui 

), o antrų dienų neturi už ką valgio nu
sipirkti; o Amerikoje juk regime labai 

uag tokių, kių-ie turi nuosavų didelį na- 
Įmą už dešimt ar ,penkiolikų tūkstančių 
Idolrrių pasistatę, turi puikius baldus, tu- 
Iri brangų automobilį, o nedarbui užėjus 
po, pusmečio jau negali prasimaitinti, 
sietuvoje protingas žmogus, turėdamas

BEDARBIŲ ŠELPIMO KLAUSIMAS.

KAIP LIGONĮ PRIŽIŪRĖTI. laieių vargus, apie našlius, a-
------------- I pie nelaimingus atsitikimus,

Apie Kalėdas jau ligos pra- į nes liūdnos kalbos visada li- 
deda siausti. Sunkiai sergąs, gonį baugina ir jį silpnina.

Laikraštis “New York Times”, kuria
me nėra nė mažiausio politiško ar socijališ-' 
ko radikalizmo pėdsako, kas metai gruodžio 
mėnesį paskelbia vienų šimtų vargšų, kurie 
reikalingi pašalpos. Ir ragina visuomenę jų 
naudai aukoti paties laikraščio nustatomų 
bUUU>-

Tie vargšai yra šimtas vargšų šeimų.
Laikraštis jas parenka iš daugelio kitų pa
čiam New Yorko mieste ir apylinkėse.

Šiemet minėtas laikraštis paskelbė, kad 
tiems vargšams šelpti reikia surinkti 68,; i darni, skaitykite ir mokykitės,
793 doleriai. Tad kiekvienai šeimai tenka a-j kaip reikia ligoniui patarnau 
pie 688 doleriai. ti.

Štai, kokia pašalpa yra reikalinga varg- Visų pirma, kambarys ku- 'kios naudos nepadarys. At- į 
sų šeimoms, norint jas apdrausti nuo alkio, rįalue lįgOnįs guli, turi bųti'niink, kad ligonis turi daugi 
kad jos galėtų užsimokėti už būt, kuru ir bU keliais langais. Jei ta-j laiko mąstyti, ir iš kalbų 
įsigyti reikalingų drabužį. įme kambaryje yra tik vienas votiškų išvadų padaro.

Daugiau kaip šeši milijonai darbininkų {langas, tai ligonį reikia per-j

ligonis yra bejėgis; užtat li
gonių prižiūrėtojai gali daug

Taip pat nevalia per daug li
gonį tikinti, kad jis pasveiks,

k uo pagelbėti ligoniui iš Ii-' nes tuomet ligonis gali pama- 
gos išsikasti. Patarnavimas nyti, kad jį tyčiomis ramina- 
ligoniui yra labai gailestingas • ma ir jis blogiau jausis. Viltis 
darbas. Visi lietuviai yra gal- i ligonį labai stiprina; taigi, po 
testingi, bet ne visi išinintin- • kiekvieno gydytojo apsilan- 
gi. Kai kurie ligonių prižiurę- i kyino, prižiūrėtojas turi tik 
tojai, nežinodami kaip ligoni švelniai pastebėti, kad “dak- 
slaugyti, daugiau žalos negu taras sakė, kad ligonis neuz- 
~era ligoniui padaro. Susimil- ilgo geriau jausis”, bet daugi 

kalbėti apie ligos būtį neverta,

tinkama.
Nevalia laikyti nei šunies, 

nei katės ligonio kambary; 
mat, gyvuliai suteršia orą, 
kurs žmogui yra labai reika
lingas.

Gėlių bukietai, • rainus ii , 
linksmas prižiūrėtojo veidu.-, 
tyras oras n1 visuotinė švara 
teikia ligoniui gerą nuotaiką, 
o tatai jį stiprina. O visokia 
smarvė, prišvinkęs oras, dul
kės, šiukšlės, nešvara, šlykšti 
ar liūdnu kalba, brazdėjimas 
ir triukšmas ligonį nervina 
ir silpnina, ir to reikia kiek 
galint vengti.

Kaip ligonį valgydinti, 
kaip prausti, kaip patalynę

pritaikytas visiems 
tarnautojams.

valstyIčs 
44A

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 

S. M. LAPKRIČIO IR 

GRUODŽIO M.

nes neatsargūs žodžiai ligo-. . ....
mainyti ir kitus svarbius dės-'niui sminga į širdį, o tas jo
nais pagvildensiu kitą kartą.

sa-1 SUMAŽINO VALDININ
KAMS ATLYGINIMĄ

abinetas savo■ i vniv mi ai vv v lao nuta- •

šiame krašte šiandie neturi darbo. Jų dau- nešti į tų kambarį, kur san- rį per gandaį kalbėti nei bal-! Pos<l(b' priėmė valstybės visi. 
gumas turi šeimas. Tai vargšų šeimos. Josi lės šviesa įeina. Ko didesnis 'd *ei j^pį^ glamžyti, iir! tarnautd)U atlyginimo pakei 
visos reikalingos šelpimo. Pagal — ’ ■ •
laikraščio išskaičiavimų, jiems sušelpti 
kia keleto bilijonų dolerių.

VLc krašto labdarių organizacijos ir į- 
vairics rūšies vedamos talkos • jokiu budu 
negali surinkti nė dešimtosios dalies tos 
pašalpos, kokią nustato “New York Times”. 
To negali atlikti nei visos apskritys, nei vi
sos atskirios valstybės.

Bet lai gali atlikti krašto vyriausybė

Jgonio prižiūrėtojas netu-i Munsterių

minėto ; kambarys, to geriau ligoniui. 'ri;ieisti> kad kiti aplink trink itinio Proj<*tą. Tuo pakeitimu 
>ti rei- Tyras oras ir saulės spindu-; gmautų. Bildesys ligonį nervi- visiems nevedusiems švenčiu 

Ii ai teikia ligoniui daugiau jė
gų, užtat ligonio kambarį rei
kia kasdien išvėdinti, kad bū
tų gana tyro oro.

Kad nebūtų skersvėjo (per
pūtos, ciongo), langus reikia 
atidaryti ne iš apačios, bet 
lik iš viršaus. Vienas langas

na ir jį silpnina. Ligonio 
i kambaryje neturi joks laik 
j rodis tvaksėti, nei vanduo vai 
vėli, nei baldai braškėti.I

I Į ligonio kambarį neleisti iš 
syk daug lankytojų. Vienas 
ar du lankytojai išsyk, tai ga
na. Kai susirenka krūva lan- 

ir

priedai nubraukiami. Švenčiu

Misijos nuo gruodžio 1*3 li
gi 20 d. So. Cliicago, III. Šv. 
Juozapo par

Rekolekcijos ir Kalėdų šven
lės nuo gruodžio 21 d. ligi 2a 
d. Westville, UI. šv. Petro ii 
Povilo par.
Gruodžio 19 ir 20 dd. šv. Sta

nislovo bažnyčioje, Kankaket,
lįl.

Gruodžio 21 ir 22 dd. šv 
Petriko bažnyčioje, St. Char
les, III.

Gerb. klebonus, kurie norė
tų kviesti pas save Tėvus Ma
rijonus su Misijomis, prašome 
ueiptis šiuo adresu:

Marian Fathers

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI.

—

Buvusiojo karo metu ji surinko apie 30 bili-Į1™ butl v^ųda praviras is kyto^ tai hk triukgluJJ 
jonų dolerių, ji šiandie lengvai galėtų surink ,y Hbaus api* coliu®- . dulkes sukeiįa) įr tyrą orą už-
t i kelis bilijonus ir duoti darbo tiems varg
šams bedarbiams.

Ligonio prižiūrėtoja — ino- teršia; o tyras oras ir ramy- 
teriškė yra visada geriau ne- bg kiekvienam ligoniui yra 
gu vyriškis, nors kai kuriais ]abaį reikalinga. Rūkančiam 
atvejais, ypač prie kliedinčių nė žingsnio nevalia į ligonio 
{Liudijančių) ligonių yra ge-j kambarį žengti. Kūmutės, ku

bet kokios skriaudos milijoninkams. Krašto |liau’ Jei vyri«kis budi- VyriŠ-,riOs per daug verkšlena, pei 
vyriausybė sako, kad bedarbiais tegu rūpi-i16? daugiau jėgų turi, o mote-'daUg vivuoja ir ligoniui liūd
naši visuomenė, bet ne centro vyriausybė. |rižkė yra simp^tin.gesng/ 7)ų 'minčių sukelia, tokios 

...... Ligonio prižiūrėtojas tuii verčiau tegu nelanko ligoniu
Vis daugiau aiškėja, kad kelių bilijonų ■ y,nti labai »varUs, ypač tiiri clė Ligonį palinksminti ir parc

vidaus paskola yra surišta su didelėmis pa-. vėti tik tokiais drabužiais, ku- dytį jam, kad turi gerų drau
lūkanornig. Šias palūkanas reikėtų surinkti! riuog lengva ižskalbti. Pri-’gų, yra labai gera; bet jj 
kokiais nors naujais , mokesčiais. Šiais ! ži urėtojo rankos turi būt daž-' gasdįnti, j<r dvasių šlapinti, 
keseiais galėtų būti paliesti ir krašto turtuo- nai jaunamos, ypač po paly- erzinti ir tokiu būdu silpnin-
liai. O šiandieninė vyriausybė kaip tik ir tėjiluo iigonio; o panaggK vi. yr& krimina,as
nusistačiusi turtuolių neskriausti, kad jų me-'sada turi būH ko žvarįausįos. Nieks neturi tikslo ligoniui pa

Ligonio pnžiūrėtojas (slau- kenkti, bet neišmanėliai daž 
gytojas) turi būti linksmas; įai pakenkia ir gydytoje 

Bedarbių šelpimo klausimas gal bus nevalia dūsauti, nevalia kalbė--pastangas niekais paverčia, 
kongrese iškeltas. Tada dar daugiau bus ti liūdnų pasakų, nevalia net Užtat jei ligoniui sąlygos na

Deja, taip nėra, nes krašto vyriausybei 
nerūpi darbininkų šeimų likimas. Matyt, jai 
pirm visako rūpi politika ir rūpi nedaryti

tinės milijoninės, pajamos nebūtų sumažin
tos.

nušviesta vyriausybės pozicija.

penkiolika tūkstančių dolerių, gali visą 
savo gyvenimą darbu nesirūpinti ir vis 
tiek savo turto nesumažinti. Lietuvoje 
pinigas sunkiau ateina, bet jis lėčiau iš
eina. /

Neklausykite neišmanėlių pasakojimų.
Tie amerikiečiai, kurie tiek i daug 

bloga pripasakoja apie Lietuvą, tai arba 
užmiršta, arba nežino kiek ir kaip pras
tai gyvenančiųjų yra Amerikoje. Jeigu 
kalbėti apie prastas bakūžes, tai taip pat 
reikia pažinti, kaip gyvena žmonės Ari
zonos, Ne\v Mexico ir Kentucky valsty
bėse. Jeigu kalbėti apie skurdų, pasako
ti apie nešvarumą, — tai reikia pažvelgti 
į biednųjų kvartalus (slum distriet), kad 
ir pačioje Čikagoje. Purvų ieškotojai vi
sur purvo suras.

Limitą man buvo gerai Lietuvos kai
mus pažinti, ir teko ten matyti ūkių, taip 
pavyzdingai vedamų, kad ir didelioje A- 
menkoje nėra geresnių. Vienas iš įdo
miausių ūkių, kurių man teko Lietuvoje 
matyti, tai žuvų ūkis artį Kelmės. Gabus 
ir energingas agronomas Stasys Putvins

užsiminti apie mirtį, apie naš-'mie yra blogos, tai geriau jis

kis, iš žemės, kuri yra per šlapia bet ko
kiai dirvai, padarė žuvų ūkį, kuris neblo
gų pelnų duoda ir Lietuvai naudų neša.

Aš nuoširdžiai patarčiau amerikie
čiams, norintiems Lietuvoje apsigyventi, 
ko mažiausia sėdėti savo gimtą jame kai
me, o ko daugiausia pamatyti pavyzd in
gai vedamų ūkių. Nors Lietuva yra ma
žutė, bet joje daug kų naudinga ir įdo
maus galima pamatyti.

Daugiausia Lietuva pasitenkinusių a- 
merikiečių suėjau Klaipėdos krašte; pult, 
ten daugiau yra moderniškų ūkių. O da
bar ypatingai prieinamomis kainomis ga 
Įima ūkis įsigyti Klaipėdos krašte.

Žmonių įvairumas.
Mane labai sudomino Lietuvos žmo

nių įvairumas. .Rodos, toks mažutis tas 
Kaunas, palyginant su Čikaga, liet Kau
ne daugiau matyti įvairių žmonių tipų 
negu Čikagoje. Ne dėl to, kad studentai 
kai kada skuta galvas ir barzdas augino, 
bet žmonių veidų išraiškos taip labai ski
riasi viens nuo kito. Kaunas, kaipo laiki
noji sostinė, visų tautos judėjimų savyj.)

Praneši
ir

Mūsų Banko Direktorių nutarimu pakeistos 3anko 
darbo, valandos. Šis pakeitimas veiks nuo ŠEŠTA
DIENIO SAUSIO 9 D., 1932 METŲ.

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Antradieniais, Trečiadieniais ir Penkiadieniais nuc 
9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 vat po pietų.

ATIDARYK SĄSKAITĄ DABAR’!
Dėl saugumo Jūsų pinigų, pasirinkite Ban

ką, kuri yra išbandyta ir užtikrinta savo tvir
tumu ir stiprumu.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

talpina, užtat ten yra susispietę ir galvo- 
jantieji mokslininkai, ir poliruoti karinin
kai, ir išdidūs valdininkai, ir išmokslinti 
profesijonalai, ir visokiausio luomo asme
nybės.

Ne vien Kaune, bet ir visoje Lietuvo
je matyti tas žmonių įvairumas; mat,Lie
tuvoje nėra išdildytas žmogaus indivi
dualumas taip, kaip Amerikoje. Ne tiek 
k. d jie ten būtų ar gražesni, ar Unksmes 
ni už amerikiečius, bet tiesiog įvairesni. 
Ne i mato Lietuvoje tiek to monotoniško 
vienodumo, koks pasireiškia Amerikoje 
ne vien statyboje, bet ir jos žmonėse.

Moterys.
Rašyti apie moteris, tai lygiai kaili su 

bičių aviliu žaisti. Man esant Kaune, vie
na amerikietė tik truputį parašė apie Lie
tuvos moteris, būtent, kad jos nepakanka
mai dėmesio kreipia į namų statybą. Oi, 
oi! Kaip baisiai jos įširdo! Maniau, kad 
jos tą amerikietę už laetuvos rubežių iš
varys, o protestais net Amerikos spaudą 
ketino užplnkdyti. Matytį iš protėvių via 
paveldėjusios nemaža karingos dvasios

(nebūk didvyrių aines!) saldžius kompli
mentus laižyti labai mėgsta, bet karčią 
teisybės “pigulkėlę” nuryti ir pasveikti, 
tai purtosi ir nenori.

Kauno ponios galima bendrai apibū
dinti šiuo anekdotu. Vienas Amerikoje 
gimęs lietuvis turėjo progos . atlankyti 
Lietuvą, ir iš Lietuvos grįžęs Amerikon 
savo draugui gyrėsi, kad jis galėjęs tuoj 
atspėti Kauno moters metus, net nepažiū- 
1 C.įęs į jas.-Suįdomintas draugas klausia: 
‘‘Kokiu būdu”? — “Nagi, sako, jei tarp 
savęs kalbasi rusiškai, tai žinok, kad jos 
yra arba žydės, arha jau senstančios lie
tuvės, kurios mokėsi rusiškoje prieškari
nėje mokykloje; jeigu kalbasi lietuviškai, 
tai aišku, kad jaunos {Minios ar panelės, 
nes Lietuvos mokyklose tik lietuviškai 
mokoma; lx‘t jei kalbasi lenkiškai, tai jau 
tikrai pasenusios relikvijos, užsilikusius iš 
tų laikų, kai, lietuviai dar neturėjo savo 
spaudos atgavę”.

Naivus palyginimas, bet teisingas. 
Rusiškas ir lenkiškas raugas dar pusėti
noje .“madoje” Kauno ponių tarpe...

Z
/
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MAŽAS KUPSTAS JAU PRADĖJO DIDELIUS 
VEŽIMUS VERSTI.

North Sic,~ sujudo. Bacevičius - Rėkus smar
kiai pirmyn eina. Ryt ar ateinančią savaitę bus 

jau trečioje vietoje.

Jeigu kas sako. kad kontes- 
lininkui, turinčiam mažiausia 
balsų nėra vilties pasivyti 
kontestininkus, skaitančius de 
šimtimis tūkstančių balsų, te
gul pasižiūri i North Sid.-’s 
kontestininkus: Bacevičių - - 
liekų. Gruodžio 16 d. .jie sto
vėjo paskutinėse pozicijose; 
kiti kontestininkai, gal, nė 
mažiausio dėmesio j juos ne
kreipė, o šiandie jie stovi jau 
arti trečios vietos; ryt, ar at
einančių savaitę, gal, bus jau 
užpakaly palikę tokius, smar
kuolius, kaip Petrauskas Var- 
kalienė, Gilienė, Stulginskas. 
Vadinas, mažas kupstas pra
dėjo didelius vežimus ant šo
no versti,

— Mes tikime į pasiryžimo 
galių, — pasakė North Side 
kontestininkai, — Į darbų 
mes einame pilni vilčių ir dėl 
to tikimės laimėti. Šios dienos 
sėkla, t. y. darbas, rytoj duos 
mums vaisių.

Sveikiname North Side kon 
lesti ninku s!

Ir visus kitus, skaitančius 
nedaug halsų akstiname nenu
siminti, bet sekti North Side 
kontestininkų pavyzdžiu.

Sweet Mardenas, gražiau
sių pavyzdžių kolekcijom ti
kas, savo raštuose vienoje 
vietoje rašo, kad XVTTT am
žiuje Anglijoj buvo pastaty
tas juros švyturys Danson 
Pallar, vadinamas Lincoln 
lleathe, kad šviestų kelių' pa
tyri aukius, kur nebuvo jok iii 
kelių, nors tai buvo Anglijos 
viduryje. Šiandie tas švvtu- 
ivs jau stovi derlinguose lau
kuose. Nė sklypelio neapdirb

tos žemės nematyti aplinkui 
net nuo švyturio viršaus. Su
perfosfato vartojimas padarė 
tų stebuklingų atmainų.

“Draugo” vajaus kontesti
ninkus galima lyginti prie to 
švyturio; jie neša tikros švie
sos j lietuvių tarpų. Katali
kiškos spaudos išsipletojimo 
atžvilgiu Amerikos lietuvių 
visuomenę, bendrai imant, 
galima skaityti da tyrlaukiu. 
Todėl spaudos platintojų — 
kontestininkų darbas, tai lig 
tas superfostatas, kuris dir
vonus paverčia derlinga dir
va; kiekvieno kontestininko 
darbas, platinant katalikiškų- 

jjų spaudų, yra begalo kilnus; 
Į jis mūsų visuomenėj daro di
delę atmaina.

Stickney, Argo ir kitų Chica- 
gos priešmie^čių lietuviij 

dėmesiui.

! Lietuviai gyvenantieji tose 
lapielinkėse, norintieji užslsa- 
,kyti “Draugų”, “Laivų”, 
įgauti įdomių knygų, malda
knygių, visokių devocijonalų 

'prašomi kreiptis Į mūsų kon- 
| testiniukę Antanina Žolynie- 
uę, 6709 Archer avė. Galima 

'ja pašaukti telefonu Prospect
5718. Jinai atvvks ir visiems 1 . J 
maloniai patarnaus.

Skaitykite ir platinki- i 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” iri 
remkite tuos biznierių* 
ir profesionalus, kuri# 
garsinasi jame.

MANO STUDIJOS PAVEIKSLAS

KAIP LENKAI VALDO LIETUVIUS GHICAGO 
PREIMIESTY?

Net išpažinties nevalia eiti pas lietuvį kunigą.

Viena “Draugo” jubilieji
nio vajaus kontestininkė, lan 
Rydama lietuvius Chicagos 
priesmiesty — Argo, tikslu į- 
nešti į ten gyvenančių lietu
vių namus šviesos, t. y. yra 
lietuviškų — katalikiškų laik
raštį bei knygų, papasakojo 
tokių dalykų, kurie yra pana
šūs į buvusius Lietuvoj Rusi- 
jos carų viešpatavimo laikus, 
kada už lietuviškų maldaknv- 
gų, ar kalendorių, lietuvis at
sidurdavo Sibire; panašūs į 
buvusių Lietuvoj baudžiavų, 
kada lietuvis buvo laikomas 
vietoj gyvulio; visa, kas len

kiška, buvo laikoma kultūriš
ka. o kas lietuvišku — muzi 
R' iska... t

Ne vienų gal nustebins, kad 
Amerikoje, laisvoje šalyje, 
kur kiekvienos tautos išeiviai 
gali laisvai veikti, savas pa
rapijas, mokyklas, savas įstai
gas kurti, savo kalba laikraš
čius, knygas leisti, šviestis ir 
t. t., yra kampelių, kur lietu
vius lenkai valdo, kur lenkai 
draudžia lietuviams lietuvis 
Rus laikraščius' skaityti, o 

lenkų dvasininkai net išpažin
ties pas lietuvius kunigus eiti.

i Paklausykite, kų mūsų kontes
'tiniūkė pasakoja:

“Gruodžio 8 d. nuvykau į 
'Argo pas lietuvius tikslu už
prenumeruoti jiems mūsų dien 

'iaštį “Draugų”, savaitraštį 
“Laivų” bei parduoti knygų. 
I .ankydama lietuvių namus, 
patyriau tai, ko ne per sapnų 
neregėjau: lietuviai, gyvenan
tieji Argo, lietuviškų laikraš
ti bijo ir-į rankas paimti. Aš 
sakau jiems: keistas dalykas 
esate lietuviai ir bijote lietu
viško laikraščio. Viena mote
ris pradeda pasakoti, kad lie
tuviai čia priklauso prie lęn- 
kų parapijos ir jiems nevalia 

lietuviška laikrašti skaitvti, 
nevalia net išpažinties pas lie
tuvį kunigų eiti. Sako, pra
ėjusiais metais prašiau lenkų 
kunigų, kad leistų man eiti

išpažinties pas lietuvį kunigą. 
Jis pasakė — nevalia tau ei
ti pas lietuvių nuodėmklau
si.

“Pakalbėjus, duodu mote
riškei dovanų — lietuvišką 
knygutę. Paėmus ji dėkoja, 
knygelę bučiuoja <r sako: rei
kia paslėpti, kad lenkai nesu
žinotų.

“Einu toliau, f kurį tik lie
tuvio namų įeisi, vis tų pat 
girdi. Daugelis lietuvių ne tik 
lietuviškų laikraščių neskai
to, bet bijo ir lietuviais prisi
pažinti.

“Vienoje gatvėje užėjau 
pasiturinčių lietuvių šeimynų. 
Pradedam kalbėti apie lietu
viškų spaudų. Pasisako, jie 
nieko nežinų apie lietuviškus 
laikraščius, pirmų sykį gird', 
kad lietuviai turi savas “dru-

karnes”, kad Chicagoje lei
džiama dienraštis “Draugas” 

(Tųsinys 4 pusi.)

“labdarių centro
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Cente r St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun,. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis, 
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3347 ’Auburn Avė.
M. Šlikas

10555 S State St.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS

./alins Namon 
l-'inansierius

Kad Dabar J. NAMON FINANCE COo Not. Ine.
netik skolina pinigus ant nejudinamo turto ir parduoda gėrus 
pirmus morgičius ant nuosavybių Marųuette Parke ir kitose 
naujose kolionijose, nešančius 6%, bet i.r tie žmonės gali gauti 
mažų paskolų, kurie neturi nejudinamo turto. Pinigai skolinami 
ant algos, kurie dirba, ant rakandų, automobilių: taipgi ant 
Lietuvos Laisvės Bonų ir kitokių užstatų.

PASKOLOS nuo $50 iki $300 yra po valstijos priežiūra ir ne
reikia mokėti komiso, tiktai legaJiškas mėnesinis nuošimtis ant 
neišmokėtos sumos. Paskolų galite atmokėti kada tik norite. 
Pinigai jūsų reikalams, kaip tai: taksams, užmokėjimui special 
assesments, atmokėjimui dalies morgičių nuošimčių, pirkimui 
drabužių, rakandų, automobilių, atsitikimui kokios nelaimės, 
užmokėjimui daktarui bilas, advokatui arba kitiems jūsų rei
kalams.

TAMSTŲ BIZNIS pas) pins niekam negarsinamas, padarę paskolų, išinokam pi
nigus savo privatiškani ofise.

Kurie turit pinigus ir norėtumėt investuoti, arlia turite kitus reikalus, mes malo
niai suteikiam patarimus ir informacijas kiekvienam veltui. Taipgi čia jūs rasite 
ekspertų nejudinamo turto. Mes norime matyti, kad žmonės sunkiai uždirlvę savo 
centus neprarastų.

ATMINKIT LIETUVIAI, kad mums šio biznio dabartiniu laiku netrūksta. Tu
rim iš visų šalių Chicagos ir Cook pavieto; prie to dar mes užsitarnavom nuo žmo
nių pa,si tikėjimų, per mūsų teisingų patarnavimų ir patarimų, bet kaipo Lietuviai 
norime savo tautiečiams pat/elbėti, ypatingai šiuose laikuose. Mes tų obalsį laikome 
“Savas pas Savų,” dėl to norime saviems padėti.

Kurie dabar neturite reikalų kreiptis, pasilaikykit antrašų, atėjus reikalui, ga! 
bus jums labai naudinga.

.1= NAMON FINANCE CO., NOT INC.
6755 South Westem Avenue, Chicago, III.

litini TmUnlnn

1931 METAIS
Nuotraukas Darė

C. G. Lukšis
Kį TIK IS LIETUVOS PARVEŽTI

NAUJI ĮŪOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

Mnno studija yru vienu iš geriausių t'iceros mieste. Yra nio4erntfrk.nl pagal 
naujausios mados (taisytn. Tinka fot^mfuot! šeimynas, grupes, vestuves ir 
atskirus asmenis. Musų kainos visokiems paveikslams yra žemos. Mes po-f
namus nevalkščiojanie kalbinti . eiti pas mus fotografuotis. Todėl reikale 
paftarikit CICERO 3709 ir Jums bos atsakančiai patarnauta. Musu studija at
dara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vak. Suimtoj ir utarninke.il,i 9 v. v. 
NedPlioj nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Reikale susitarus patarnauju ir 
kitomis valandomis.

Lietuviai pas lietuvi — naudokitės mano patarnavimu.

THE CICERO PHOTO STUDIO

Pilone GROVEHILL 1038

’.XSVė».'

Abejonės tame būt negali; Rakandai yra tai viena dovana, kuri džiugina 
iekvienų šeimynos narį. Tokia dovana ineša groži ir patogumų Į namus, kurio 

gerumais visi naudojas. Todėl lai šių metų Kalėdos nebus be naujų rakandų!

1135 SO. 19tli CT.,
A. W. BAHTUHH, .Savininkas

Cl(ilU), 114,.

GYVŲ R021Ų VAINIKĖLIS
PARAPIJOS NAUDAI

— .Rengia —

Moterų Sųjungos 20-tos kuojw»s Jaunamečių skyrius

NEDELIOJ, GRUODŽIO 20 D , 1931 S « 
PARAPIJOS SVETAINĖJE, 44-ta Ir Falrfekt Avė. q &

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 50c.

TEL. CICERO 3709

MOTERYS Mf.GSTA “CEDAR 
CHESTS”!

Ar JI Imtų Jauna ar sena bus 
laiminga, Jei “Santa” atneš jai 
gražų “Cedar Chest”! Ar jus 
matėte fstnbial apdirbta naujos 
marios Ir gražiausio apdirbimo? 
lie to kainos nekuomet nebuvo 
taip žemos.

Kviečiame ateiti Ir pamaty- 
11 nmsų Kalėdinius Spešelus.

- #12.85 - $19.85

Artistiškai su/plenuotas, ga
biai padarytas. Nepaprastos 
vertės daiktas — puiki do
vana blle kain.

STIPRIOS GELEŽIES

SMOKING STANĮ*

98Č.

TTZTŽU&Mt ARE . T^TomęihtV.OPEN’
I

$

S

Barškis Furnitūra House š
“The House of Fine Fumiture”

1748 WEST 47 STREET

. M

TEL. YARDS 5069

Pamatvkit Lietuvų kaip ji šiandie atrodo, kokių didelę 
pažangų padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo. Pa- 
matykit sekančius miestus; Kauna, Šiaulius, Klaipėdų,- 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, Mažeikius, Papilę, 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliškj, Butrimonius, Mer
kinę, Onuški, Leipalingį, Liškevų, Šiaulėnus, švėkšnų, 
Naumiestį ir daug kitų miestelių, ir kaimų; gyvenimų 
ūkininkų, laukų darbus, iškilmes, Rukaristinį kongresą 
Šiauliuose, įvairius suvažiavimus, kariuomenę, apvaik- 
ščiojimų Trijų Karalių švenčių ir apvaikščiojimų Užga
vėnių, kovų “Lašinsko su Kanapinsku.” žodžiu sakant 
pamatysit visa tų, kas yra įdomu pamatyti. Praleisite 3 
vai. linksmaus laiko Lietuvoje už mažų kainų. Be to bns 
f'ali f’aplin in llie rrng 2 ratai.

ATYDAT. Kiekvienas pirkdamas 35c. Įžangos bilie
tų turės progų Įgyti Gintaro karolius arba vienų 
iš trijų dovanų, kun bus skiriama atsilankiusiems.

SUBATOJ, GRUODŽIO 19 d. Švento Antano 
par. salėj. Kampas 15 st. ir 49 Ct. Cicero, Tll. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 35c Vaikams 10c.

NED. IR PAN. GRUODŽIO — DEC. 20, 21 šv.
Petro ir Povilo par. salėj, Rockford, Tll. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

UT. IR SER. GRUODŽIO 22, 23 Brigliton Parke, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. par. salėj. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 35. Vaikams 10c.

NED. IR PAN. GRUODŽIO 27, 28 Apveizdos Die
vo pr. salėj 18 st. ir So. Union avė. Pradžia 7:30 vai. 
rak. įžanga 35c. Vaikams 10c.

PĖTN. SAUSIO 1, 1932 Gimimo Panelės Šv. par. 
salėj 68 St. ir So. Washtenaw avė. Pradžia 7:30 vai.
vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

..._ j. ' _ ‘ ..... ■ v \

\ SUB. IR NED. SAUSIO 2, 3, 1932 Visų Šventų pa 
rapijos salėj, Roseland, Tll. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga 35c. Vaikams 10c.

NED. SAUSIO 10, 1932 Šv. Jurgio par. salėj. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

nio4erntfrk.nl
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LENKAI VALDO.

(Tęsinys nuo 3-eio pusi.)

ir kiti katalikiški laikraščiai. 
Sako, turini sūnų, kuris eina 
mokslus lenkų vienuolyne .ir 
esam patenkinti. Laiškus rašo 
lenkiškai, gerai.

“Paduodu jiems knygutę -- 
Marijonų Kolegijos dovanėlę. 
Skaito, mušto ir nustemba, 
kad lietuviai turi aukštesnes 
mokyklas. Sako, dėl nežinoji
mo padarėm klaidų, lenkams 
atiduodami savo vaikų.”

Tokių, į Argo panašių už
kampių, kur lietuvių lenkai 
valdo, be abejonės, yra ne tik 
Cliicagos, bet ir kitų didelių 
miestų priemiesčiuose ir ma
žuose miesteliuose. Lietuviai 
tokiuose užkampiuose lenkų 
pažaboti, skursta jų dvasia ir 
lietuvybė. į tokias vietas tu
rėtų pažiūrėti mūsų gerb. dva 
sininkai, prie kurių parapijų 
ribų tie užkampiai prieina; į 
tokias vietas dažnai turėtų 
lankytis katalikiškos spaudos 
apaštalai ir tuos lenkų valdo
mus lietuvius atkovoti lietu
viams, Lietuvai.

Gera būtų, kad ir kiti kott- 
testininkai parašytų “Drau
gui” savo įspūdžius iš kelio
nės per žmones slP'katalikiš- 
kųja spauda. Visuomenei tie 
įspūdžiai, tokios naujienos y- 
ra be galo įdomios, nors ir liū
dnos.

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-> 
Prfekė $1.00. Rašykit lietuviškai t

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

\Vaukegan, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph #727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9000 

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

1 A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. VVashlngton St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 8 po pletv

LIETUVIAI AMERIKOJE

KANKAKEE, ILL.

Vietinė mūsų lietuvių kolo
nija ateinantį sekmadienį, len
kų parapijos klebono kun. J. 
B. Mecikowskio pranešimu 
turės kunigų Marijonų iš Chi- 
cagos lietuvį, kuris klausys 
adventinės išpažinties ir sa
kys lietuviškai pamokslų. Kle
bonas mums patarė atvykusį 
kunigų pasikviesti į parapijos 
svetainę, kad išaiškintų šv. 
Tėvo Pijaus XI katalikiškos 
akcijos pritaikymų mūsų gy
venimo praktikon. Mes mano
me, kad' svečias kunigas pa
dės mūsų klebono patarimų 
įvykdyti; mes gausingai susi
rinksime pasiklausyti.

J. Giraitis.

WEST PULLMAN, ILL

Vakarais: TTtarn., Ketv., Ir Subatoe 
— 8 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 2296

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOTTTH IA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0335

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0685 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
TTtarn.. Ketv. Ir Rubetoe vakare

X Gruodžio 20 <1. labda
rių s-gos 10 kuopa rengia va- 
kanenę su1 labai įvairia pro
grama; tai įvyks para p. sa
lėje 7:30 vai. vak. Mūsų žy
mūs veikėjai, p. A. Žitkevi
čius ir p. Gudžiūnienė, rūpi
nasi vakarienės pasisekimu, i 
o p. Z. Gedvilas ir S. Piktu-I

zis programos surengimu, i
1

Keikia pažymėti, kad progra-! 
moj dalyvaus kalbėtojai: 
“Draugo” vyr. red. p. L. Ši
mutis, gerb. kleb. A. Linkus 
ir p. A. Mališauskas. Muzi- 
kalėj programos daly daly
vaus parap. choras, kuriam 
vadovauja varg. p. S. Raila, 
solistai-tės p-lės A. Lukošai- 
tė, S. Kiupeliūtė ir A. Stur- 
maitė, (vestsaidietė) ir p. 
.Juozas Savičius. Be to, daly 
vaus ponų Vaičikauskių šeima 
(iš Koselando), kuri yra pa- 

. sižymėjusi nepaprastais ga
bumais muzikos srityje.

Kaip matome, mūsų labda
riai yra tinkamai pasirengę 
svetelius priimti. Užtat pra
šome visų gausingai atvykti 
į labdarių rengiamų pokylį, 
nes labdariai dirba kilnų dar
bi), šelpdami dėl nedarbo ba
daujančius žmones.

X Gruddžio 13 d. L. Vyčių 
45 kp. gražus vakarėlis par. 
svetainėj puikiai pavyko. 
Buvo gražus vaidinimas, be 
to sudainuota gražių dainelių. 
Vakarėlio surengimui daug 
pasidarbavo p-lė Elena Kas- 
lantinavičiutė. Vakarėlio pel
nas skirtas parapijai.

Rap.

kų bažnyčia, kurios klebonas 
rūpinasi visais katalikais, gy
venančiais čion. Tad ir lie
tuviai turi dvasinės paguo
dos: nes porų kartų per me
lus klebonas pakviečia lietuvį 
kunigų iš Chicago, 111., kad ir 
lietuviai galėtų prieiti šv. iš
pažinties ir išgirsti savo gim
tąją kalba nors vienų kitų 
pamokslų. Man įpratusiam 
•Scotlande organizuotai gyven 
ti ir naudotis nuolatiniu lietu
vio kunigo patarnavimu, no
rėtųsi ir čia gyvenantiems lie
tuviams nurodyti pavyzdį 
scotlandiečių lietuvių, kurie 
dideliame atstūmė vieni nuo 
kitų gyvendami taip susitvar
kė į kuopas, kad lengvai iš
laiko savo susirinkimams tin 
kainų vietų, turi nuolatinį 
dvasinį lietuvio kunigo patar
navimų ir dar savaitinį laik
raštį “Išeivių Draugų”. Čia 
gi nemažas mūsų tautiečių 
būrys, netoli Aurora, III. irgi 

j turi nemaža lietuvių; ten vėl
I ’- ...
Elgene, 111., yra ’ lietuvių ii 
taip toliau. Keikia tik susiži-

noti, susitarti ir lengvu būdu 
: galime susiorganizuoti. Vieti 
i uis mūsų klebonas, nors svc-

SO. CHICAGO, ILL. (žiu pamokymų. Net širdis įėtumėm jų ilgiau klausyti.
-------- žmogaus šiais sunkiais nedar-1 Girdėjome, kati misijonierius

Šių s.naitę mes, \ietinės ko j)0 |aįĮ<njS) beklausant iškui-'turi išvažiuoti i \Vestville, III.
timtuutis, bet tam labai nulan k,nG°s lietuviui, turime didi'- , I T, vi įaui i.unu puma bmgo pamokslininko, nurims- J- numeiKa.

,kus žmogus. Man paprašius,?! džiaugsmų. Musų rūpestin-
. . ... .. . i.i i i i- i • ta, atsilsi ir atgauna jegu_______________leidžia gruodžio 22 d. vakarų klebonas kun. I rba pusi- "

įparapijos svetainėje sušaukti ikvietė Marijonų misijonierių neStl SUMk,Jl niūsų dabartinio REMKIT^ VISUS BIZNUS 
susirinkimų ir pats paprašė 1kun- Petrauskų su šv. misijo- gyvenimo naštų. Gaila, ryt šv.1 RiŲS KURIE SKELBIASI 
Marijonų Kongregacijos ku- 'n,’s» lx‘r kurias išgirdome gra- misijos jau baigiasi, dar no- “DRAUGE”
įiigų atvykti gruodžio 21 ir “
22 dd., klausyti išpažinties ir

[susirinkus mums pasakyti 
prakalbų ir duoti nurodymų, j 
kaip turime susiorganizuoti.

|Tad nekantriai laukiame at
einantį pinnadienį atvykstant 
lietuvį kunigų Marijonų, 

i Jonas Radvinauskss.

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
Budriko didelis užpirkimas padaro galimu taip pigiai parduoti. 

Naujas 1932 m. RCA V ietor Radio ir Fonografas Krūvoje.

DAININKĖS KANARK0S
Tikros 1 °’°00 PASIRINKTI
daininkės - Kletkos, 

kletkų atau
dai, paukš
čių ligoni
nėj ir val
gyklos. Pau
kščių reik- 
inenos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir

auklėtojai 
Chicagoj.

RUDOLPH j. MAREI
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tel. Lawndale 8912

PRISIDĖK- 
PRIE MŪSŲ 1932

Kalėdinio 
KLUBO DABAR

* * **

Kiek nori pinigų turėti
sekančioms Kalėdoms?

2c Klubas moka $ 25.50 
5c Klubas moka $ 63.75 

25c Klubas moka $ 12.50 
50c Klubas moka $ 25.00.

$1.00 Klubas moka $ 5O.'K)
$2.00 Klubas moka $100.00 .
$5.00 Klubas moka $250.00

3% palūkanų pridedama, 
jei visi Įmokėjimai laiku 

atlikti
Prisidėk šiandie! Atsivesk savo draugus.
Mūsų naujas Klubas dabar atidarytas.

CEOTRArt^BANK

ATRUSTCOMPANY
UtOVfest 35* Street 

ASUteBank* * * • AClMringHouieBaak
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Dovanos Lietuvon

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
/ Attorney At Law 
11 S. LA SALLE STREET

Ir Vakarai.: Utarn., Ketv. ir Su- 
hatoR nuo 7:30 iki 9 J

6200 S. HALSTED STREET 
Tel Wentworth 1381

ST. CHARLES, ILL.*
Nesenai esu atvykęs į šį 

miestų iš Scotland’o. Radau 
čia nemaža gyvenančių lietu
vių. Bet vis dėlto nebeužten
ka jiems čia reikalingų jėgų 
susikurti savo lietuviškų pa- 

[lapijų ir užtat tenka naudotis 
i vietine svetimtaučių katuli

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGBABŲ VEDIMAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome alfidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

Tinkamiausia dovana Lietuvoje yra jūsų doleris.
Siunčiame pinigus pigiausia kaina ir išmokėsi

me prieš Kalėdas litais arba doleriais. • #

Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvi), kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodaini. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH (1EKMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA-.

EUROPA DEC. 29 GEN VON STEUBEN DEC. 31
Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla

sės laivakortė kainoja:

Iki Klaipėdos ... ...............................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

Taip pat apdraudžiaine nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Pariipinurne įgaliojimus ir visokius legališkus doku 
mentus. Registruotus NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, IIFinois

Tel. Yards 4669

č 10.00 Įmokėti

Dykai Elektrikinis laikrodis 

ba radio suolelis.

ai -

Specialis Lietuvių radio Progra 

mas Kalėdų Dienoje Nuo 3 iki 

4 vai. po pietų iš stoties WCFL 

970 kiloc. Taipgi Nedėlioję nuo 

1 iki 2 vai. Ketverge nuo 7 iki S 

vai. vakare iš stoties WI1FC 

1420 k ii.

ŠIS RADIO TURI;
Synclironized tono sistemų,

4 screen grid tūbas. Tono 
kontrolę. Plačiai illiuminuo- 
ta dial. Elect. dynamic spea- 
kerį. Padarytas parduoti už 
$129.00. Dabar tiktai

$99.50
Su 8 KG A Tūbomis

lūžiausia Kalėdoms dovana savo šeimynai 
Kitos RCA Victor radios po $37.50 iki $350.00 

Didžiausįas pasirinkimas Victor ir kitų rekordų.

Jos. F. Budrik, Ine.
Didžiausia Radio Krautuvė Chicagoje 

3417 - 21 S. HALSTED STREET
I1 BUDRIKS REX KRAUTUVĖ3343 S. HALSTED STREET

Telefonai Boulevard 8167 — 4705

Didelis Pasirinkimas 
Drabuži)

Kalėdų Sezone musu krautuvėj yra didelis pasi- 
> V

rinkimas vyriški) nprėdalų, vėliausios mados sinti) ir j’ 

paltų, vfcokių spalvų — žalių, raudonų, pilkų, tamsiai 

rudų ir collegiate modelių dėl jaunų vaikini). Kelinės 

ploči,, 22 colių. Visi siutai su dviem kelnėm. Kainos pri

einamos.

Ib* to turime daug ir didelių bargenų. Atsilanky

ki t. Turime daiktų, tinkamų Kalėdų dovanoms.

THE BRIOGEPŪRT CLOTHING CO.
VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

• J. Petrauskas, Savininkas
3312 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 1162
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TEAM STANDINGS

KJ
ę

Cicero
Brighton Purk 
Town of Luke 
Bridgeport 

i YYest Side

; North Side 
— Marųuette Purk
W. L. Pet.1 Providence 

2 0 1000 Indiana Ilarbor
2 0 1000 West Pulhnan

500 dlie future. The weaker teams
I

333 1 are giving the leaders some 
333 reul coinpetition.
000
000 INDIVIDUAL SOORERS

BRIGHTON DEFEATS 
BRIDGEPORT.

2 .0 KMM) 
2 1 GGG

The team standings are run 
ning true to forui hut plėnį\’

1 1 500 of upsets can be expected iii
FG FT TOT 

Romanove skis Pro v. 10 2 _

Dubravolskis W.S. i r"5 19
Sliolis Bridg. 8 2 18
Raspbid Prov. 6 4 1G
Juozaitis Marq. G 4 1G
Kraucunas T. of L. G 4 1G
Meskis W. Pulk 5 5 15
Alisauskas Marų. 5 5 15.
Naikelis N. S. 6 14,

Barškis T. of L 
Zalenas N. S. 
Knndroth Bridg.

SKAITYKITE BIZNIEM# 
BARGENUS

teresting tlian the seore indica 
tęs. lt was anybody’s battle

--------------- junti! the lašt ųuarter. ’ At

Lašt Snnday Brighton Puik tbat point Cicero’s scoring 
tid’eated Bridgeport 18 to 16 machine starfed to functiun 

one of the most exciting ,l-i'opcrly vvhicfi gavę the cha- 
so far this season. j mps a decisive victory. 

‘AVhitie” Semetulskis, for-j Town of Lake reiuaįned 
nier star center for Cicero,

m
gamos

tlie vvinning colunin bv defea- 
ling the clevershowed his old forui bv sin-įting ttle elever \Vest Pullman 

king- tliree long shots and ex-ifiv^ 31 to 13< Kraucunas star-!
tnired for the vvinners. Laucius 

of Bridgeport, hovv1 was ^le outstanding plavtr 
vver, won the scoring honors |for the West painiau quin-Į 
v it h four baskets and a free
thmw. Botli teąms w«re so - i provi(kn(.e lnanaged to b,.ai

liibiting some close guardin 
K Pi nd rot

ČIA GERIAUSIA PIRKTI
Kalėdiniu dovanu

ve.iiy matehed tl.at it was Xorth 34 t(, 2#
ha, d to predict a wmner even the final lninBte of .,,e 
in the lašt seconds of play. Cn
I y Brighton’s abilitv to sink

Rubbers For Every Member 
in the Family 

BOY’S RUBBERS

50c and up

MEN’S RUBBERS
ic and up

MEN’S FANCYChildren’s
Hose

Ladies’

Sport

| RAYON „ _ v 
g PLAITED 3 <J A
8

C
pr.

and up

ROYS’ -
gaure. The game vvas as exci- 
ting,
Brighton

if not niore so, as the 
Bridgeport tus- 

, de. In the finai minutes of 
plav Ilonianovvskas resorted to 
long shots vvliich were suc-

1Budrick and J. Žukauskus 'cessful giving Providence the 
1« ri the Cicero team to a 29 to victory. Naikelis and Zalenas 
18 victorv over Mapąuette took the scoring honors for 
Purk

m irė free throvvs gavę trieili! 
the victory. Botli teams sco-; 
ved an equal nuniber of field 
tįoals.

Guaranteed 100% Wool
Ladies’ Golashes

$1.00 value $L98 <j- up\

The game vvas niore in-dhe Polar team. $2.69
and up

& MEN’S

Sport

all sizes

feledams Daikti Pirtis čia |
- #1.85 skrybėles $1 -SS skrybėlės į* 

I. TANNENBAUM M1LLINERY & SPECIALTY g*'
S H O P

2141 YVest 22nd Street gi
LI.MiT.Mi; LLMiS.VfV KALF.DI IK LAIMINGI XAL.II VILTI. $2 ' 

• šiai kf*lp£«.s uiiisų pigiu spt'Sdių. i aR j
('repe de Llilne šokiui < Itemise vertė $1.25 dabar ................!>Sv. įEt .
Sa.tan Comlon ir ("r, pv <le Chenc Šokių (setas Chetnise vertė iki isR Į

E* $3.00 dabar ................................................................................................. SL5» ir $L»K A
SS Kandyk f’ltiffon Hose $1.25 dabar ......................................................... 6 .V,'. kSr I
JkJ l’.iue Motjn ir Huinming B'rd Hosicry yer'ės $1.65, dabar.. Jį ,
•Yni Grynos odos maiši liai vertės iki $5.00, dabar WS<,. Sl.'.bj ir S2.75

Ladies’
Šilk Kayon

LADIE’S

Oxfords
and

Slippers
$2.67

MEN’S 
Stylish

FELT 
HATS
$2.95

45c

Telefonai: 
CA LU M ET 

” 3482
” 0020

** 5790

ANGLYS

Č'Ž WIIOLESALE KAINAS Iš

Taip, jus ga

lite pirkti 

sau 
Anglis

Geo. P. laylor, Ir. M Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

I’er virš 35 mi tus pardavinėjame tiktai pav'ns geriausias

.Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas vardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Canal 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
iianian Crearn Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik ^>Q,5O 
Mūsų I, vhno.s i<"fnesn('s, l i.sif d(‘p(irtmf"nlinirį .š/orę.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Iru liana Fgg ...................................... tonas $6.00
Illinois Fgg .............................................
YVest Va. Lurnp........................................ ”
Biaek Barni Fgg .................................... ”
Black Band Lump ............................... ”
IScfl As.fi Frie lamip ........................... ”
Bitu- Grass Lump.................................... ”
F.tncy Lufnp .........................      ”
Pocaliontrts Mine Run........................... ”
Pocahontas Lurnp.................................... ”
Pocahontas Fgg .................................... ”
Jka'ahontas Nut ............................  ”
Pocabontas Pea .................................... ”
West Va. Be dfuuų, 50% rupus .... ”
(’oke-Raiige dėl furnusų ................... ”
Canell Block ......................................... ”
Minkštų anglių Ssremiings................... ”
Best G radę Clicstnut ..........................  ”

ORDERIUOK DABAR

- fi.00
7.50 
7.')0
8.50 
9.00
9.50 
9.50 
0.75 
9.00
9.50
8.50
6.50 
7.25

10.00
9.50 
4.00

16.00

Men pritrtulirtnc rišame mieste.
Mi h eHHttie u'žbondsuotl miesto svt-rlkal Ir kiekvienas vežimas, kuri* 
išvažiuoja iš nrnaų yardo, turi oficialaus avertko ženklų. Tas garan
tuoja parodytą ant tlkleto svarumą.

$3^0

value

Value
$3.50

Dresses
$ 1.59 $2.95 vai.

Ladies House Slippers 33c $ up

MEN’S CAPS 

48c and 79c &up

Children’s
Flartr.el BLOOMERS 10c 4 up

LADIES’ ŠILK 4 WOOL 
HOSE

Ladies’ Hose
Fu!l Fashion, Chiffon 

and Service
Special for th»s Sale Only

Men’s Broadcloth 
SHIRTS

•5 ^^Cąnd up

BOYS’ 

CAPS

A big assortment of Boys’ and Gids’

GLOVES

19c and up

ATMINK

Men’s 
Oxfords

Special

$1.95
and np to $10.
all Ladies’

SIZES an(^ Wool

Union Suits
>c reg. b9c vai.

Ladies’ Gloves 35c up

and up

PURSES 49c and up

MEN’S UNION SUITS*

and 
up

MEN’S FALL 
TIES

NEW PATTERNS

and 
up%5c

KAD ČIA GALĖJOME ĮVARDINTI 
TIK DALĮ MUSŲ BARGENŲ

J.J.REMDZUS
2444 W. 63rd STREET

LADIES’ & GENT’S
Furnishings

Hemlock 7681



'<* \ L G A S įseštadienip, Omod, i J, i'.Ui.

C H I C A G O J E
WEST SIDE. traukia, bet ir pareiga, nes

--------------- kas būtu, jeigu sesučių Vest-
Sekmadienį, gruodžio 20 d. saidėje nebūtų? ftiame vakarė
jo vai. vak. parapijos sve- ly visi turime progą parody- 
ainėje įvyks mokyklos moki- ;i tinkamą pagarbą seserims

darbui. Taigi, visi vestsaidie- džio 20 d. 7:30 parapijos so
čiai pasimatysime rytojaus vajoje vietinis klebonas laikys 
karą parapijos svetainėje

PASISTATĖ BANGALA Telcphone Groveliill 2362

WEST ENGLEYVOOD 
RESTAURANT

(MAS. IIKAZAITIS, sav. 
HOME (OOK1NG

Atdara Dieną ir Naktį
(1211) SO. ASHLAND AVĖ.

l'elephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZ1.AVSKAS. Sav.
4624 So. AVestern Avė.

iliustruotą paskaitą apie savo| Marąuette Park. — Antanas 
kelionę Šv. Žemėje, Linrde, E- Vabalas, seniau gyvenęs Bri- 
gipte ir apie Teresę Neuma-’gbton Parke, persikėlė gyven-

-------------- įmitę, šių dienų stigmalizotą ti į mūsų koloniją. .Jis čia pa-
Praėjusį sekmadienį vie- kentėtoją. Pelnas iš šio vaka-! .-istatydino gražu bangala

MARQUETTE PARK.

X
ine L. A yrių kuopa parapijos >•<» eis pavargėlių šelpimui. Tai 7252 So. Talman avė. Statė ži-

ių kalėdinė progrąina. Kaip mokytojoms už jų didį pašiau naudai vaidino “Kūmutes", jlms įdomi paveiksluota paskui nomas kontraktorius .Jeroni-
itados, tai]) ir dabar moki- kojinių vaikelių auklėjimo dar j A aidinimas gana gerai pa tsi geram tikslui. Visi kvie- mas Baltikauskis.
uai žada sužavėti publiką sa- Imi. Tas darbas, visi žinome. | vyko. A’isi artistai mokėjo (-,įalaį ateiti. Įžąnga tik 25c
o gražia programa. “Ką pa- \ ra be galo sunkus. Sesutėms savo roles ir mokėjo gerai vai vaj].ams ]()v
arysite vienam iš tu maro bus daug lengviau mokytojau dinti. Jaunimas turėtų. <lau-
ažutėlių, man padarysite’’, ti. jei parapijonvs, kaip rei ginu statyti scenos veikalų,

moko mus Kristus. Taigi, kia įvertins jų parengimus ir x Musų parapijoje taip pat
kimasi, kad vestsaidiečiai d,ubą. susiorganizavo Sv. Vincento
• svečiai nepraleis šios gra- j!U1 vįsaj arti šventos Ka- n Paulio dr. Jos pirmininku v- 
los progos. Tad taip, kaip h-(|OS) bet dabar vieną i;įtą ra J. Ličkus, rast. A. Oške- 
alėdų rytą per pirmąsias šv.; „ra^esnį a]<ta dal Kristaus liūnas, o ižd. J. P. Baltutis, 

lišias bažnytėlė yra kimšte ankokime. Tad vestsaidiečiams Narių yra jau per 20. Nariai 
rikimšta, taip tebūna ir pa-i pasįtaiko auksinė proga dal v- uoliai darbuojasi pavargėlių 

vauti vaikučių programoj ir šelpimui. Klebonas jau išgavo 
savo jausmus pakelti prie Kū- Centrinės Katalikų l^abda- 
dikėlio Jėzaus, savo vaikelius rybės $280 pašalpos. Iki šiol 
paskatinti prie didesnio stro- j<iu keletas šeimų sušelpta, 
pumo moksle ir sesutėms mo- Prieškalėdinis susirinkimas 

a tėveliams jų vaikelius do- kytojoms parodyti atitinkamą bus pirmadienį, gruodžio 21 d. 
jai auklėti. Taigi, čia jau ne ' pagarbą už ji} visišką atsida- X Sekmadienio vakarą, gruo 
iden tik maloniunas mus te-: vimą mūsų vaikelių auklėjimo

apijos svetainė rytojaus va
karą.

Savo atsilankymu parody- 
dme ir seserims mokytojoms 
savo užuojautą, nes jos pade-

Kalėdinės
Kam važiuoti i vidurmlesčio 

krautuves ir būti stumdomam 
miniose. Tu pačių daiktų galite 
rasti musų krautuvėj.

Mes turime laikrodėlių, žiedų ir 
kitokių brangmenų tų pačių iš- 
dirbysčių, kaipir didžiausios 
krautuvės vidurmlesty. Musų kai
nos dabar perpus sumažintos.

Dabar bedarbės laiku did
miesčio bagočiai neateina su pa
rama musų vargšams ir neparemia 
musų reikalų. O vietiniai biznie
riai visuomet remia savuosius. To
dėl remkite savus biznierius.

A. F. Pocius
- LEADING JEVVELER

4930 West 14th Street Cicero, Illinois
Telefonas Cicero 3346J

Ypatingas Pranešimas Svarbu
Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti suma

žinti visų rūšių anglių kainas, iki musų didelis sandelis 
bus išparduotas, nepaisant pelno.

Jus privalote išbandyti musų anglis. Jos visos gry
nos, labai kaitrios, mažai pelenų ir mes garantuojame 
kiekvieną svarą.

Musų anglis turi jus patenkinti. Jei ne tai jūsų 
pinigai mielai bus grąžinti.

Neatidėliok savo orderio. Nemanyk, kad neturėsime 
šalto oro šią žiemą. Telefonuok mums dabar tuoj ii 
klausk kainų ir leiskite mums pašalinti jūsų rūpestį 
apie anglis.

Prašome atsilankyti į mūsų yardus, pamatyti- anglis 
ir pasikalbėti asmeniškai.

i,

Supreme Coal & Coke Co. Ine.
3650 South Rockwell Street
Tel. Virginia 0477 - 0478 — 0479

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIU vl«ų lirų tr 
aunirĮtimij paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimoal. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentOo nuo visokių lirų. yra dabar pasveiks var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. tie 
labai ivelnua tonikaa yra padarytai II ZA aktrtlnrų 
rydandlų iievlų, iaknų. uorų, lapų Ir tolių. Neturi

/•avy narkotikų, valatų ar alkoholio. Tai yra siste
mos recullootojss. kūno bndavotojaa Ir kraujo valy
tojas. Ateikite 1 musų sankrova nemokamam paai- 
tartmul. Daktaro osrsamlnaelja yra visiškai dykai

1-3 kada vartojate Dr. Michaelį Ali Herb Tonlo. Arba ...
ratyklte mums. prlslųsdaml 60c, o mes prisiusime Jums 81.00 bonk* Dr. Michael į Ali 
Herb Tonis. Ir tada patys Įsitikinsite, kad Jei niekas kitas Jums neparelMJo, tel pe- 
»BlWs DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. . . .

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo na* Kosulio dykai kada perkala 1 
bonk* DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Dr. MICHAEVS ALL HERB TONIG
4745 So. Ashland Avenue 
1205 ' Milivaukee Avenue

Ifl4S West North Avenne 
3.342 West 2flth Street

Rap.
P- 

>; ir

*. A. Vabalas patenkintas 
Baltikausko patarnavimu

Pilone Roonevelt 2953

A. AITUTI Ci
FIRST GI.AKS BARRFR SHOP
Hair Robbing and Sliingling for

kadlfs Dur Speclalty
22(13 \Yest 22ml Kire) ‘t

S_______________________ -J

Ti b pilone Eafnyi tte 1 J
MAROZA’S SAKE SHOP

KAZIMIERAS MAItOZAS, Sav. 
Pirmos lilcsos lhmnkcpykla

4330-34 S. California Avė.

gražiu bangala.

p;
K

R

Darykit, Kaip 
“Draugas” Pataria

!
Pirkitės daiktų pas lietuvius.

Užlaikome dideli pasirinki
mą siuvinėjamų daiktų — sca- 
rfs, pillow cases, guest towels, 
night gosvns, lovų užtiesalų. 
Didelis pasirinkimas D. M. C. 
siūlų, darome bemstitching da
rbą, gausus pasirinkimas do
vanų Kalėdoms, vestuvėms, 
varduvėms ir kitiems reika
lams. Žemos kainos, visi būsit 
patenkinti. Atsilankykit:

Aubum Fancy
Goods Store

A. PUKšTIS, Savininkas 
3318 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5471

PEOPLES KRAUTUVES ATVIROS
NEDĖLIOJĘ

Nuo 1 O vai. rvto iki 4 vai. po pietų 
IR KAS VAKARĄ IK110 VALANDAI

Tik Prieš KALĖDAS Yra Siolyjama
MAŽIAUSIOS KAINOS

Peoples Krautuvėse
ANT

R A D10 S
Naujų 1932 Metų Mados Visų Gerųjų 

Išdirbysčių

Phone Ganai 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all oecaslons

2242 44 WEST 23 PLACE

Tol. Hemloek 5502

JULIUS SZLICKIS
General Repalring and 

Oontracting

2525 West 70 Street

Tel. Grovehlll 2952

J. BALTIKAUSKIS
GENE RALIS KONTRAKTORIUS 

Statau visokios rūšies namus.
Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant o
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeparte

3457 SO. HALSTED ST.

ATWATER KENT
R. C. A. VICTOR
BRUNSWICK
MAJESTIC
KIMBALL
PHILCO
ZENITH
CLARION
SPARTON
COLUMBIA

Tel. Lafayette 9 832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rublis ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome. 

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVKNIE

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barbe.r 

Shop

1818 W. 4Gth STREET

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

d ■■■■■■■■■■■ >a

; Reumatizmas sausgėlė;
■ Neslkankykfte savęs skaus-
g mals, Reumatizmu, Sauagėle. ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- g g dėjimai naikina kūno gyvybę
_ Ir dažnai ant patalo paguldo. • 

CAPSICO COMFOT.'ND mo- ■
® stls lengrval prašalina viršml- g
■ nėta ligas; mums Standi* dau-
_ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
“ vones pasveikę. Kaina 60c per g
■ paštą 65c arba dvi už SI.05.g Knyga: “ŠALTINIS SVEI- " 

KATOS" augalais gydytles, kai- ■
■ na 50 centą. g

■ Jusiin Kulis I
B 3259 SO. HALSTED ST. ■
a Chicago, III. *

- I
Tel. Yards SI64

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Weddlng and famlly groups our 

Speclalty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOORAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir šeipjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 69th STREET

Tel. Victory 7048

Michael Messar
PHARMACIST 

Lietuviška Aptleka 
3201 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Yards 5097

JOHN BACAVIS
Carpcnter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Pilone Itepnblic 10256 
MODFRN DKIG STORE 

G. Benosius, R. Ph.
Prese,riptions Filled Aecurately 

lee Creain — Candy 
Poįvders, Greains and Toilet 

Artieles
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Galumet 3399
Bes. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Eurniture & Piano Moving 

Loea! & I.ong Distanee Removal

3244 S. HALSTED ST.

Tol. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Office Pilone Prospect 0 815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

IVESTERN ANI> SOl'THERN 
LIFE ENSURANCE CO.

Office 153S \VEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREJKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St..

Nauji Kombinacijos R A D I O S sykiu su Grama- 
fonu pasirinkimas 1932 metų mados:

Pilnai įrengti su tūbom ir viskuo, dabar nekuiie par
siduoda tik už pusę kainos,
pradedant nuo ............................  1M171 1181 ir aukščiau

Tel. Victory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAP

Užlaikom visokios rųšies pieno 
produktus: pieną, sūrį, sviestą ir 
t. t. Pristatėm j namus ir j storus.

3251 S. Emernld Avmilie

Tel, Prospect 0815
Bes. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Go.

Office 1538 \VEHT 63rd STREET

$55.00
Naujos mados. Standard padarymo Kombinacijos ra- 

dio su gramatinių 9 tūbų su elektrikiniu laikrodžiu, ver
tas $250.09, dabar už ............................. <£ -| 38»OO

Kitų viršminėtų išdirbvsčių radios nauji 1932 m. mo
deliai DABAR PEOPLES EURNITURE KRAUTU
VĖSE PARSIDUODA UŽ NAUJA'S ŽEMAS KAI
NAS, KURIOS SKAMBA SEKANČIAI -

5 tūbų Midget Radio . . $25.00
Philco su tūbom .......... $36.50
RCA Victor su tūbom . . $37.50 
Majestic su tūbom .... $44.50 
Sparton su tūbom .... $49.50
Zenith su tūbom.......... $49.95
Atvvater Kent su tūbom $69.50 
Kimball su tūbom .... $69.50 

ir daugybes kitokių modelių 
už žemesnias ir aukštesnias kai
nas.

T)VOT)AME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
BE NUOŠIMČIŲ.

Priimam senus Radios, Pianus ir Rakandus į mainus 
ant naujų; duodame geresnę nuolaidą kaip kur kitur.
Krautuvės atviros nedėlioję nuo 10 i>al. ryto iki 4 vai. 

po piety, ir kas vakarą iki 10 valandai.

4177-03 ASCHCB AVI co. flICHMONO ST

4177-83 Archer Avė.
3334-40 W 43^ ST. & MAR.CWOOO AVB

2536-40 W. 63 St.
Kampas Rlchmond gatvės Kampa/* Maplewood gatvės

Lafayette 3171 Hemloek 8400
CHICAGO, ILL.

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photog.raphy 

3200 SO. HALSTED ST.

Plione Lafayette 5009
Chicago Meat Markei

KAZ. Bt RAS. Sav. 
1845 Vest 47tb Stretd

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Groeery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469

John Kincinas
FANCY GROGE R Y & MEAT 

MARKET
4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republlc 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop,
We Call -And Dellver

2408 WEST 63rd STREET

Tel. Lnfiiyette 2879

v:

JULIA’S RESTAURANT
Dilia Pocius and Stella Jiiskic, Sav

f'lA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. \VESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARA VIGZ
Groeery and Meat Market

4600 S. Fairf.’eld Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILflB
C. J. GERVII4S, Prop. 

EKI’ERT WORKMANSH(p 
Gleaner and Dvcr

2543 VVEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWIGH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morglčlus

2342 So. Leavitt St.

Phone Ijjfayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardivare, Palnts, Varnlsh. Qla.es 

Electrlcal Applicances, Etc.

2738 West 47th St.
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C H I C A G O J E Tel. Cicorę 67 56

BRIGHTON PARK. mo darbų.
Našlaitė.

«

D R I U G X S

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT

DAKTARAI:

Parapijos svetainėj gr. 20 
d. 2 vai. popiet bus vaidina
ma drama “Gyvų Rožių Vai
nikėlis’’. Vaikučiams duos 
gerų pavyzdį, kaip būti klus
niem ir savo tėvelius labiau 
gerbti.

LABDARIŠKA ‘SURPRISE 
PARTY”.

Vai.: 9-9
Ant Jankausko Aptlekos

Cicero, III.

pinigų, kurių tėvai dabar ne- serga K. Žilaitis. Be to, seigu 
Šioje turi. Kai kurie giminės para- J. Strazdas, O. Žemeckieno, 

V’. Krenčienė, J. Milauskis,
Brighton Park. —

kolonijoje rengiama “surpri- gino reikalo neatidėlioti ir 
se party’’, kuri nebus pana- kviesti geros širdies žmone> 

Mūsų parapijos mokyklos ši į kitas. Mat, tos, “parės’’ pagelbėti tame reikale. Tni- 
zedėja sesuo Augusta prašo Į rengiamos su dovanomis to- gi, Paulauskai ir sumanė tu-

J. Gaižauskisr
Vakaras davė gražaus pel

no 130 dol. Beveik visa val-
visų tėvelių atsiųsti savo vai-• kiems, kurie ir be to gerai lėti pas save, 4330 So. Tai- tivba patikta sena, išskiriant 
kelius į šį vakarų; įžanga la-i stovi. Čia turiu pranešti a- man avė. “Surprise Party’’, iždo globėjo ir durų sargo

pie visai kitokių parę .

Štai, čia gyvena Kotrina ir 
Die

vas juos palaimino gausinga
vas-

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6650

DR. P. I. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HAl-S'l'KD STREET

esidencija 6400 S Artestan A v 
Valandos: 11 ryte iki M po pietį

6 iki 8:30 vakare

Lai pigi 5 centų. Tuos visus 
surinktus pinigus Sesuo Au-
gusta nori duoti kaip Sv. Ka- Stanislovas Pauiauskai. 
ledų pasveikinimų, mažiems'
saikučiams, kurie daug nu-j6eimyna _ augina net 
kentėjo, daug karti} išalkę al ltuonetą vaiku VM padoriai 

ema į mokyklą; bet jos gni- iSaukl&ti ir visi sveikk iMti. 
lestingos — nuperka nors pie
no iš savo pinigų.

Aš manau, jūs, tėveliai at
jausite šį darbų, siųsdami vi-

riant vienų dukrelę — I>ara- 
tukę, kuri jau susilaukė 6 me
telių amžiaus, o dar nekalba. 
Sako, kad ta bėda ne taip di-

sausio 2 d., 1932. ' Pirm — Juozas Blankus (17
Kadangi Paulauskai yra vei j metai), pir-ko pad. — V. Sa 

klūs žmonės ir daugeliui yra j mis, nut. rašt. — Jonas Gri-
žinomi, tai savo darbui su
silaukė geros paramos.
Kas apie tai dar nežinojo,

o nori gerų darbų padaryti, 
kviečiami prisidėti.

' Vietinis.

sus savo vaikelius į parapijos dėlė, tik reikia operacija pa- 
svetainę gruodžio 20 d., kartu daryti ir mergaitė prakalbės, 
atlikdami didelį gailestingu- Bet operacijai daryti reikia

SENIAUSIAS RAKANDŲ 
BIZNIERIUS

M. Bankevičius, 
A. Grisius, an

Tel. Ganai 6764 Res. Republlc 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OHSTETRJKAS
Gido staigias ir chroniškas ilgas 

vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kubd.uaą nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredouiis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STKEE'l 
CH1CAGO

dVARBl ZINUTE

UR. M. I. SIRlKOL'li
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgus perkėlė buvo otisus i 
auujų vielų po autu. *o4e o 
Asitiana Avė. Vai. 2 iki * u 
a iki b v ak. Ned. pagal sutar 
ti. Tel. Boulevard (820. Na
mai; 6641 So. Aibany Avė., 
l ėk Prospect 1930.

ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir ReS. Tel. Hemiock 231*

OR. J. P. POŠKA
3133 S. BALSI Ei) SlKEEi

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. AliTESlAN ĄVE.

Ofiso Vai. Nuo 3-12 rytais: nuo 7-3 
vak. Antro of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-0 vai. 
šventadieniais pagal sutartina.

R A B O R I A h

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR BONUS

LIETUVIS GRABORIUS

šius," ižd.« - 
turto rašt.
trasis rašt. — S. Stanulis, iž
do globėjai — J. Gudonis ir 
A. Bugvilienis, durų sargas- - 
A. Čepuiionis, teisėjas — Vik 
toias Dapkus, teisėjo rašt. — 
J. Jakubauskis; knygų tikri
nimo komisija: Jovarauskis, 
J. Jakubauskis ir A. Balnis.

Town of Lake. — Ponas Korespondentas ;— J. Blan- 
Barškis, dabar turįs baldų, bei kus. Draugijos susirinkimai »- 
rakandų parduotuvę 1743 W. vyksta kas antrų sekmadie- 
47 st., yra vienas iš seniausių nj kiekvienų mėnesi niokvk- 
šios kolonijos lietuvių biz- loję.
nierių. Jis visų laikų buvo ir

DR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisus 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6222

-Rezidencija: 6628 so Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 86 3 

Valandos 1—3 & 7—8 ‘ vai. vak. 
Nedėlloj: 10 — 12 ryto

J

dabar tebėra baldų biznyje.
J. Blankus

i ą biznį p. Barškis varo ne-
Laid-otuvėse pa- ' 

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš- 
dirbystės.

OFISAS ' ,

Te?efWecanai °6D74 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. tume lietuvių šeimynas Tovvu dienų 12 vai. Chicagos Lietu-

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. veik UUO pat Town of Lake 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

BRIDGEPORT.

lietuvių kolonijos pradžios.' liSL. K. Vytauto draugijos 
Taigi, jis turi platų patyrimų priešuietinis .susirinkimas į-

Į . . . . 1
savo biznio šakoje. Jei lankv- vyks sekmadienį gruodžio 20

SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Tel. Cicero 6027

DR, J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 81 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-0 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVŪIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioję pagal sutarti /

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ko- 
ply>'n dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
IJETUVI8 GRABORIUl 

o f l ■ S a '

1603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 0277

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138 
Chicago, UI.

of l^ake, tai retai kur nerasiu- vių Auditorijoj (3133 So. Hat , 
me baldų, pirktų is pono sted St.). Visi nariai būtinai 1 
Barškio parduotuvės. į turi dalyvauti, nes yra svar-j

| Aišku, kad p. Barškis gerai bus susirinkimas: kaip antai 
tarnavo savo žmonėms, kad bus valdybos rinkimas 1932 ,

OR. MAURICE KAHN
C j dy Lojus h Chirurgus 

4631 SU. ASHLAND AVĖ 
Tel. i arda 0994

Rezidencijos Tel. Pluzj. 82ti»

VALANDOS:
Nuo Itt iki 12 dieną 
Nuo 2 ik', 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vau 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Serauomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAKUUETTE RoAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. Phone 
Englewood 6641 
\V ’eutvvorlh 3000

Office Phone 
Wentw-orth 3000

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

l

OFISAI:
4941 — 14 St. 2924 Washingtoo 
14-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų
Tel Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-246

BR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

B A TmS A MTTQTQ.T A S 'tokį jų palankumų įgijo. Jis metams ir daug kitokių reika- phone Boulevard 7042 
Turiu automobiliup viso teikė žmonėms gerus baldus lų yra svarstyti. Taip pat au

klėms reikalams Kainą priei- teisingas kainas, gražiai ap mokėkite savo mokesčius dr-' 
narna. , •-« j° 8U žmonėmis, rūpestingai jai.

3319 AUBURN AVENUE Patarnavo. į P. K.. nut. rašt
Chicago, III. Daugelis senų biznierių ne-

. atsilaikė prieš pasikeitusias 
aplinkybės
laikais išl.

DENTĮSTAI

S. M, SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

X t. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203-8413

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO , GALINGA MOSTIS, 

Jų bizniai senais 'kurios pasaulis per šimtus metų lau-
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 

Vėliau ėlllė Mestis yra suebaryta iš 18-kos skirtin- 
i,,,- gų elementų, iš visų kraštų svietoskili stl, pagaliau tuiėjo ĮŠOKI gjrjy Visokių medžių aliejų. Deks-

iš biznio. Bet p, Barškis ėjo nio oannga Mostis kaipo saulės spin- 
| | _ dūliai, pasekmingai gydo: Keuma-
, kartu SU gadyne. Jis sekniin- tismą. Rankų, Kojų, Nugaros skau- 
| . , . . . .... 1 dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar
gai biznį Varė anais laikais, ttuiusj kraują, nikstelėjimą ir šiaip

■sėkmingas tebėra ir šiais lai-!vieoklus »kaudėjimuS; Tūkstančiai 
° ; žmonių yra pagiję. o milijonai da

Įkais. Reikia pažymėti, kadmežino apie tai.i -ii- I Deksnio Galinga Mostis yra tiek
per pastaruosius kelelis metus verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
k:vni vouti nniii RarSL-k.i naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu jhtznį vesti p-nui Bar&k.ui lnebuty taip kaip rašom pin|gua gra. 
daug padėjo jo

Nu.iudimo valandoje krei^itės | rū«ies pardavėja (salesgirl)
prie manęs, patarnausiu simjatie-,ji pataiko patarnauti kaip se
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu I
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai. (UOS gadynės ŽnymėlUS, taip 

,Į ir naujajai kartai.

Vyresnio ii žlnan>. Parsiduoda visur. Klauskite 
7 Į J i taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 

duktė Zofija. Ji Via pirmos i OJNTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Kai dabar prieš Kalėdas 
padaugėjo pirkimų ir kai 
“Draugas” smarkiai agituo- 

Į ja už lai, kad lietuviai pirk
tų pas lietuvius, tai reikėtų 
neužmiršti ir pono Barškio 
baidų bei rakandų parduotu
vės.

Pirkėjas.

DIEVO APVEIZDOS PARA
PIJA. •

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAU, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki* 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

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

Telefonas Midway 2880

Ofisas Tel. Grovehill 0617 '
- Res. 6707 S. Artesian Avė

7|el. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-19 

A M. Nedėlloj sunitam*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ 4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

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

Tel. Kenivood 6147
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvlrtadienlr

Hemiock 8151

Boulevard 7689
Re*. Hemiock J6if

DR. A. P. KAZLAUSK1S
D E N T1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 1* ryto Utį * vakar*

DR. V. S. NARE$
(Naryauckas)

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vak. 

t’liirn. ir Ketv. vak. pagal nutarti

Tel. Hemiock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Tele. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Raj

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 1U v. ryto iki k

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų Įr Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 2 vai.).
Seredomls Ir NedSUomls pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6912 Ofiso ir Re». Tel. Boul. 6914

AMBULANCE PATABNAVIMAS DIENĄ ir NAKTįl 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ91J GRABOR1AI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fwt Teleforuū: YARDS 1741 ir 1742

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

■ — 'svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
................. . . ! ,n°. skaudamą akių karšt). Nuimu

r'USlViemjltilo brolių ir sese-[cataractus. Atitaisau trumpą regys-
rų Lietuvių draugijos pvi<^ ^^‘^^u^ai^'akiniu, visuose
pusmetinis SUsirinkilIlHS įvyko !atB,tlklmuWM,> egzaminavimas daro- 

į mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va-

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampos VVabėish Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazos, X-Roy, e te.

Phone Hemiock 2061

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St.)
vai.: 1-1 >r S:l*-8:1» vai. vak. 

NadėHoJ nusitarus
Vai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

l**dėltad susitarus
----

I

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

gruodžio 13 d. mokykloj, Su
sirinkimų atidarė pirm. J. 
Blnnkiis, praėjusio sus-mo nu- 
tiirinuis skaitė rašt. J, Grisius.1 . .. f
įsirašė nauji nariai: B. Norbu- 
tienė, P. Radžiūnienė, K. Ša
tus, J. Januška, K. Ramojus
ir M. Stulginskis. Ligoninėj

kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. JOSEPH KELLA
DEN/lSTAH 

Gus Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9*12 

6668 HO. VVEHTKRM AVB.

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: ularninkais, ketvergals Ir pėt 
nyčlomls nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 3202

KFNOSHA, W1S. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: pancdėllais, seredomls Ir sti- 
batomis nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Ik) 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarntnkais, Ketverguis ir Sulotomis
1420 W. Marųuette Rd. arti WeMern 

Avė. Pilone Hcmlot'k 7H28 
Panedėlials, Seredžius ir Pėtnyčloms

1821 So. HaLted Street

Tel. Central 7079 Vai.: 1-4 vai. vak. ir
Res., Longbeach 9453 Pagal sutart] '

DR B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vieimos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Plttsfleld Uldg., 55 E. Washlngton St., Chicago, UL

/
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CHIGAGOJE 

PRANEŠIMAI dalykų svarstoma. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

NORTH SIDE.

Veikalas “Šv. Pranciškaus

šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių draugystės Town oi’ 
Lake priešmetinis susi rink i-

West Side. — Sekmadieny, 
gruodžio 20 d. 2:30 vai, popiet 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambary No. 7 įvyks Šv. Var
do dr-jos extra susirinkimas, 

i Visi nariai prašomi susirink
ti. Valdyba.

Taip pat ir visi nuoširdžiai | radijo programa Kalėdų Die- 
kviečianii. 'nų nuo 3 iki 4 vai. popiet iš

tos pačios WCFL stoties. Jau 
ketvirtos Kalėdos, kaip Bud
rike parduotuvė vis surengia 
specialias gražias radijo pro- 

kad palinksmintų

LIETUVIŲ VALANDA.

Ryt, sekmadienį, gruodžio 
20 d., nuo 1 iki 2 vai. popiet I gramas,
Jos. F. Budriko radijo parduo

Šv. Agotos motenj ir mer- tuvės pastangomis ir lėšomis 
gaičių draugija rengia “bun- iš stoties W0PL bus siuncia-

klausytojus, kad visiems pa
darytų dar didesnio smagumo 

i ir malonumo per Kalėdų šven-pasaukimas” bus vaidinamas! ,nus įvyks gruodžio 20 d. Šv.
m kmadienį gruodžio 20 d. sy.! i<ryžiaus parapijos svetainė- ,-o party” sekmadienį gruo- ma graži lietuviu radijo pro-'tęs. Už tat Budriko parduo- 
Alykolo par. svetainėje. Vei-| įt.? 2 vai. popiet. Prašome vi- Ožio 20 d. 7 vai. vak. Šv. Kry- gramų. Be gralių liaudies tūvė tikrai yra pelnijusi visų 

nes bus ziaus parapijos svetainėje. Na dainų, solo, duetų ir kvarte-, lietuvių paramos savo bizniui, 
ateinan- rėš, nepamirškite atsinešti to, bus atlikta keletas specia-; V. S.

dovanų ir gausingai atšilau- liai kalėdinių numerių. Visus ' ____________
Valdyba. kvti. j palinksmins Budriko radijo Į Svambus susirinkimas įvyks
__________ '___________________________  orkestras, vadovaujamas p. Sekm, gruodžio 20 d. 2 vai. po

REIKALINGAS i Saurio. Beje, reikia priminti, piet įvyks priešmetinis šv.
• Tuoj reik lietuviškos duonos . kad P- Budriko pastangomis Kazimiero Ak. Rem. Dr-jos 
i kepėjas. Darbas užtikrintas, i rengiamas specialis lietuvių susirinkimas Vienuolyne. Visi

kalas gražus, pamokantis.isas narės susirinkti, 
Jaunas Pranciškus jaučia pa-!renkama valdyba 
šaukimų, tarnauti Dievui ir ap; tiems metams.I
leisti turtingų tėvų ir jo tur
tus. Pastebėjęs tai, tėvas nori 
jį sulaikyti, kreipėsi pagalbos 
pas teisėjų ir vyskupų. Tai 
Įvyko prieš 700 metų Asižiaus 
mieste. Tai visa pamatysite 
atsilankę į svetainę. Įžanga 
35c., vaikams 10c.

skyriai prašomi atsiųsti atsto
vus, Aės yra svarbių reikalų
aptarti. Valdyba.

FLATAS RENDON
Naujai ištaisytas, patogus 

flatas, pečium šildomas, gra
žioje, ramioje apylinkėje. Re- 
uda pigi. Savininkas ten pat, 
antrame aukšte.

6602 So. Lowe A e. 
Tel. Englevvood G08I

SKRYBĖLIŲ KRAUTUVĖ
Užlaikau vėliausios mados 

skrybėlės dėl merginų, moterų 
ir mergaičių. Krautuvė iki Ka
lėdų atdara iki 10 vai. vak.

Visų viena kaina 
$1.88

UNIVERSAL MILLINERY 
SHOP

M. Adomaitienė, Sav.
3341 So. Halsted Street

4?IETKIEWICZČ>(g-
^rlORTGAGE BAnKERSjIf^ ' K<-ik kad galėtų prisidėt prie!
Statome namus ir senus , kompanijos su mažu kapitalu.

Pelnas parapijos naudai.
Komitetas.

BRIGHTON PARK.

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

Biznio vieta:
934 West 29th Street

Namų telef. Hemlock 0707 ;

COME 1N! BUY MOTHER, SISTER
Or Nweellieart a Hat» for Chrlstmas

Wonicn from all parts of the city eome to 
Fenz&u's enthusiast’ically confident that they 
are choosing from Chicago’s largest collec- 
lion of millinery, and that they are payine 
the lowest' price for thę' finest ąuality and 
the most distinguished fashions.

PRANEŠI MAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če

verykų taisytojas praneša Maręus- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai įrengta čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repalrlng Shop, 
naujame F>r. Yuškos name, ««!!•
Soulli Artcslan A venų e.

ANTANAS KRIK8IUNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimų. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankyklt pas savo tautietį, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

$1.88 $2.95 $3.95
Marijonų Kolegijos rėmėjų 

35 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį 
gruodžio 20 d. tuojau po pa
maldų mokykloj. Bus renka
ma nauja valdyba ir daugiau

Tel. Yards 5423

J, W. Z ACH AREWICZ i R- ANORELIUNAS
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdranda

903 WEST 33 STREET

(Marųnette Jcwelry & Ratilo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

^an h'1* dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St;, Chicago, UI.

Tucked end hand draped Satins — Ribbons 
and Creps, Gold- — Sllver hats, Velours tn 
Black & Light ' color in headslzes 21 to 25 
inches.

'TWIH —

PARDAVIMUI namas 12 
flatų, pietinėj miesto daly, tik 
vieni mergišiai. Namas ran
dasi 615 E. 62 st. Priimsim į 
mainus mažesnį namų. Pašauk

E X T R A !
Klausykite mūsų apgarsini

mo per Radio panedėlio vaka
rais, City Furniture Kompa- 6 savininkų Fairfax 4899 
ui jos programe per stoti AV TF 
F C 7:30 — 8.-00 vai. vakare.

Tel.
Hemlock 8380

f

MILLINE1

Will exchange 
Glft Hats

After X-mas

Open every evenlng untll X-mas

1646-48 West 47th Street

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22nd St., 
Chicago, III.

Tel. Roosevelt 3365 
BENNIE F. DJRŽIUS 

Savininkas
Namų telefonas Cicero 6372

ŪKIS LIETUVOJ!
2814 dešm. žemės su mišku 

ir namais. Rietavo valsčiaus, 
Pajamančio kaimo, Telšių ap- 
skr. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant nedidelio namo.

Atsišaukite pas:
K. PALUBINSKĄ

1320 So. 48th Ct., Cicero, III. 
2-tros lubos

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEM VALLEY 
- PRODCCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

■T !

JUČUS SISTERS RESTAURANT
Tai vėl ta įstaiga perėjo į jų rankas. Jau yra nau

jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoranas 
savo styliumi ir modemiškumu prilygsta didmiesčio 
puikiausiems restoranams — valgykloms.

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus
Masu patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš it 
i kili.s miestus

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip t.oliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių 
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552
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= Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. |
5 15 metų nei vienas centas nežuvo . =
1 Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. |
i Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame =
1 $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.0G—Cash. f
i Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, |
5 apdraustame laiške. =

i John J. Zolp 1
Į 4559 S. PAULINA ST. Į
1 Chicago, Illinois =
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JOHN A. KASS
(KAZAKA1TSKAS)

tt ATCHMAKER & JEWELER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
laikrodininkas ir auksorius

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avemue

Tel. Lafayette 3315

BIRUTĖS SALDAINĖS
Geriausia Dovana Šv. Kalėdoms

MALONŪS LIETUVIAI! jei pirkaite saldainių Ka- 
lėdų dovanoms, tai pirkite tiktai BIRUTĖS SALDAI
NIS, atvežtas iš Lietuvos. Birutės saldainės yra pada
rytos iš geriausių, sveikiausių ir skaniausių uogų, kaip 
tai žemuogių, serbentų, agrastų ir kitokių skanių vaisių.

Reikalaukite Birutės Saldainių, lietuvių APTIKIMO
SE, SALDAINIŲ KRAUTUVĖSE TR GROSERNĖSE, 
Jei tie krautuvininkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad 
laikytų.

BIRUTĖS SALDAINĖS parduodame retail ir whole- 
sale. Ir pristatome į bile krautuvę Cbicagoje. Taip kad, 
kuriems toli atvažiuoti pas mane, tai galėsit gauti Bi
rutės Saldainių savo apielinkėje.

Gerbiami lietuviai krautuvuinkai, prašomi duoti už
sakymus iškalno kad spėtume pristatyti prieš Kalėdų 
šventės.

Apart Birutės saldainių, pas mane galite gauti skanių 
' baravykų, minagų, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka

rolių. špilkų, auksanj, žiedų, cignmvčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių.

VINCENT M. STULPINAS
Birutės S^lda’niu Atstovas

3400 S. Emeraid Avenue
| Chicago, III., Tel. Boulevard 1333.

M, Z IŽAS
Nainį) Statyme Kontraktorius 

Stainu įvairiausius narini* prieinami 
kaina

7151 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Harmock 5624

A. PETKUS
LAIKRODININKAS — 

JEWELER
Deimantai, laikrodžiai ir 

brangmenos.
Laigroffžių taisymas ma

no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
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Į Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas Jį
PIGIOMIS KAINOMISGENERALTS KONTRAKTORIU8 j __

Statau namus kaip muro taip lt Š . . -
medžio nuo mažiausio iki didžiausio 5 Mes taipgi atliekame Sheet Metai ir stogų darbus, Iv- s: 
Kainos prlelnamlausloa. s _ • • , • eu_ i * i j 1 "2452 WEST 69th STREET = ,aus r?nas' palT’as lr ™okl Sheet M<‘tal darh’'

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ

šapos Tai et. 
Hemlock »«7

Namų Telef 

Republic S«8»

JOHN YERKES
Plumbln* A Heattng IJeturU 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1146
DOUGLAS ELECTRIC OO

JOSEPH SHAOZDA8. Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščic

rlat. Įvedame elektra į namus it 
dirbtuvės.
819» R. Halsted St 1 Aiicfttla

ČEVERYKAI
.Icl Jus turite vargo pri
taikyme čeverykų jūsų 
kojoms, tai leiskite 
nuims tų Itčdų prašalin
ti, nes musų krautuvėj 
jus rasite čeverykus kaip 
tik jūsų kojoms padirb
tus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted Street Tel. Victory 6576

(The Bridgeport Sheet Metai Work Į
| 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 |
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Tel. Victory 4356

JUOZAS A.
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Užlaikome dideliausią. pa
sirinkimų žiedų, laikrodėlių 
ir kitokių Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

3255 So. Halsted St.

RIZGEN

Kalėdiniai Atvirukai Ir 
GINTARAI

Savo draugus, pažįstamus kaimynus, prietelius 
ir gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais. V

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
“Drauge”.

Atvirukai — gražūs, dailus, gintarai — puikus. 
Kainos prieinamos.

“DRAUGAS”
So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS




