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VILNIUS, gr. 31. 
atvyko rusas valstietis 
perėjęs lenkų saugojamą 
ną.

Jis pasakoja, kad netoli pa
sienio Rusijos pusėje iš kon
centracijos stovyklos norėjo 
pabėgti daug suimtų, valstie
čių, kurie turėjo būt išsiųsti 
į Siberiją.

Sovietų kareiviai apie 60 
valstiečių nušovė ar sužeidė.

Čia

sie-

OSLO, Norvegija, gr. 31. — 
Pietiniuose Norvegijos pakra
ščiuose audra, nuskandino no- 
irvegų garlaivi Torefpeld. Žu
vo 24 vyrai įgulos.

MARŠALAS JOFFRE AT

GAVĘS SĄMONĘ

ATSISTATYDINO PRE
ZIDENTAS

PARYŽIUS, gr. 30. — Pra
nešta, sergąs maršalas Joffre 
staiga atgavęs sąmonę ir kal- 
įbėjęs su žmona ir kitais lan
kytojais. Gydytojai neturi vi
lties, kad jis galėtų pasveikti.

GUATEMALA, City, gr. 31. 
— Iš prezidento vietos atsi
statydino tGūatemala respubli
kos prezidentas Lazaro Cha- 
fcon. i

Chacon ilgas laikas nepildė 
prezidento pareigi} — jį pa
šalino revoliucionieriai. Bet 
prezidentui tarnyba turėjo dar 
tęstis pustrečių metų, tad pa
sitraukti jis atsisakė.

Tomis dienomis tarpe pa
čių revoliucionierių iškilo vai
dai. Kad taip, tai Chacon fo
rmaliai atsistatydino. Prane
šė, vyksiąs j Amerikos J. Val
stybes.

BURMOS RAISTUOSE 
EINA KOVA

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ GUBERNATORIŲ

. v «IRA CRUZ, Meksika, gr.
1. —- Policija praneša ji su

sekusi sąmokslą nužudyti Ve
ra Cruz valstijos gubernato
rių Tajedą.

AREŠTUOTI VISO MIES
TELIO ŽMONĖS

ŽEMĖS DREBĖJIMO JAPONIJOJ VAIZDELIS

Miesto Mashima viena gatvių, šj miestą smarkiai 
Žuvo keliolika žmonių.

apgriovė žemės drebėjimas.

PROTESTANTŲ DVASIŠ
KIS PERĖJO KATALIKŲ

BAŽNYČION

DENVER, Colo., gr. 30. —
Katalikiškas laikraštis “The 
•Register” rašo:

' “Yra retas įvykis protes
tantų dvasiškiui išsižadėti sa
vo vietos ir palikti pasauliniu

Sugauta plėšikė
Jauna plėšikė, apsiginklavu-1 

si revolveriu, užpuolė krautu
vę, 4713 Broadway. Jinai pa
grobė 30 dolerių ir kelias ju-
peles.

Kada jinai su grobiu išėjo,
■kataliku. C. L. Austin jį Qa- Įkrautuvės » Privijo,
ra»„ Pr.irU TU ... K,„meta 'at4™4 rOTOh-fr, Ir faved„.„z.,,.... „ T ... rden Prairie, Ilk, tas buvusia RANGOON, Burma, Indija, -v,. x _ _. ’. . ’ J ’ įdvasiskis, rašo:

gr. 30. — Pietiniuose Burmos
raistuose girdimi šautuvų ir Į1 “Ligi praeito gegužės mė- 
kulkąsvaidžių tratėjimai. Tai nėšio aš buvau dvasiškiu pre- 
kariuomenė kovoja sukilėlius, izbiterijonų bažnyčioje. Bet ke-

e po-11 . • • •licijai.
Suimta pasisakė esanti Mrs. 

L. Lambresis, 4848 Sheridan 
road, pasimetusi su vyru.

Kovos sėkmės nežinomos.

SUSIKOVĖ GIRTI, MA
NYTA, KAD SUKILIMAS

>letą metų anksčiau jau žino
jau, kad ant žemės turi būti 
iir yra tik viena tikroji Baž- 
-nyčia. Man esant karo tarny- 
įboje Francijoje teko susipa
žinti su katalikų kunigu Da- 
vid. Jo darbštumas, energija 
ir krikščioniškas apsiėjimas

ST. JOSE, Costa Rica res
publika, gr. 30. — Grecia mie
stely susikovė apie 15 girtų 
žmonių. Imta šaudyti. Čia bu- padarė neišdildomą į mano gy
vo manoma, kad tai sukilimas, venimą įspūdį. Negaliu trum- 
prieš valdžią. Kiek palaukus pai pareikšti kaip daug man 
policija išaiškino įvykį. ' katalikų tikėjimas suteikė ra-

____________ mybės kelių savaičių laikotar-
ŠIRDY VOKIŠKA KULIPKA piu. Suprantama, šiandie aš 

______ | skaitau daugiausia apie Ka-
LONDONAS, gr, 31. — Mi-jtalikų Bažnyčią.”

rė Oliver \eale, 50 m., praė-j, laikraštis “The Regisfer” 
jusio karo veteranas. Mirė nuo

Pirmoje vietoje prohlblcija

Sausio 7 d. bus atidaryta 
Illinois legislatūra (įstatymų 
leidimo rūmai) Springfielde. 
Demokratai atstovai išsprendė 
rpirmoje vietoje iškelti prohi- 
bicijos klausimą — atšaukti 
valstybės prohibicinį įstatymą.

Nesunku įsigyti ginklų
Policija suėmė plėšiką J. 

Davis, 35 m. Policijai jis iš- 
1 pažino, kad piktadariams ne
sunku įsigyti ginklų. Sako, už 
7 dolerius galima nusipirkti 
revolverį, gi užstatų krautu
vėse (pawn-shop) galima gau-

.nuo savęs prisega: P. Austin, tinkam0.
taip vadinamos bright u- angii^Of kalba ir rašo vo-
K08, < kiškai ir francūziškai. Jis my-

Jam mirus jis buvo piausto- gauti vietą kur aukštes
nes ir jo .širdy rasta įsmigu- ,nįojoj mokykloj arba kolegi-

ISTANBUL, Turkija, gr.
31. — Sąryšy su kalifato šąli-’ v0 Prutas 
ninku sukilimais Turkijoj po
licija areštavo visus vieno 
miestelio gyventojus. Kaltina
mi už palankumą sukilimui.

• si vokiško šautuvo kulipka. 
Mūšių laukuose 1917 m. jis bu-

AREŠTUOTA 47 STU
DENTAI

joj. Yra vilties, kad ateity jis 
galės priimti Kunigystės sa
kramentą, nes jo žmona yra 
mirus.

Dideli nuostoliai
1930 metais Chicagoj dėl 

prohibicijos buvo uždaryta 
daug būtų ir tuo būdu savi
ninkams atlikta pusantro mi- 
Ilono dol. nuostolių.

APIPLĖŠTAS TRAUKINIS, 
80 ŽMONIŲ ŽUVO

PEIPING, Kinija, gr. 30.
— Plėšikai užpuolė Peipingo
— Mukdeno keleivinį traukinį. 
Traukinį apiplėšė ir 80 kelei
vių nužudė.

NEW YORK, gr. 30., — 
Praeitą naktį Miesto Kolegi
jos studentai įsibriovė Rivoli 
teatran. Jų 47 policija areš
tavo. Kiti suspėjo pasislėpti.

SUNKUS MISIONIERIAUS 
DARBAS

Automobilių aukos
Cook apskrity šįmet ligi 

/gruodžio 30 d. automobilių ne
laimėse žuvo 1,119 žmonių.

BRIUSELIS, gr. 31. — Čia 
atvyko žinomas Ispanijos la
kūnas Franco: Apsistojo an
traeiliam viešbuty.

NUpALABINTI 3 JAUNI 
ŽMOGŽUDŽIAI

» TRENTON. N. J. gr. 30. - 
Valstybiniam ’ kalėjime nuga
labinti ,trys teismo pasmerkti 
plėšikai žmogžudžiai: W. Gi- 
mbel, 20 m., J. Calabrese, 21 

m., ir A. CorŲ 22 m,

DAKAR, Senegal (Francū- 
zų Vakarų Afrika). — šven
tosios Dvasios misionierius 
kun. Lucar, francūzas, karo 
įmetu yra praradęs vieną ran
ką. Nežiūrint to, jis Senega- 
lese turi sunkias pareigas. Sa
vo parapijos plotuose jis au
tomobiliu lanką sodžius, kovo
ti magometonų dvasiškius, ku
rie mėgina krikščionis klaidi
nti — versti juos magometo- 
nisraan. V .. . • • • *■*• M

Chicagos policijos departa- 
įmentau priimta 99 vyrai dau- 
fgisu. ;

Chicago Pasaulio Parodos 
komitetas parodon 1933 m. pa
kvietė visas šalies valstybes.

Fairy Golf kliubo būte, Ro- 
gftrs Park, susprogo perkai- 
tęę šildymo katilas. Supurtyta

apylinkė.

4 1 • £
Visus “Draugo” skaitytojus, bendradarbius £ 

ir prietelius nuoširdžiai sveikiname su NAU-
2 JAIS 1931 METAIS! . B

S
“Draugo” Redakcija ir Administracija. £

M £

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SUSISKALDĘ CHICAGOS 

REPUBLIKONAI

- I r1 .A, - : •___
Miesto majoro kandidato 

klausimu Chicagos republiko- 
nai dar daugiau susiskaldę. 
Prieš majoro Thompsono iš
keltą kandidatūrą mėgino krū
von susieiti kelios kitos repu- 
blikonų srovės ir iškelti savo 
vieną bendrą kandidatą. Susi
taikinti nepavyko.

Tokiu būdu republikonai tu
rės keletą savo kandidatų. Be 
majoro Thompsono kandida
tais yra pasiskelbę teisėjas 
Lyle, C. V. Barrett ir alder- 
monas Albert. Gal rasis ir 
daugiau.

Demokratai turi vieną kan
didatą — Cermaką.

Moterų “jury”
Koronerio prisiekusiųjų tei

sėjų (,jury) teismą sudarė 6 
moterys. Jos pripažino Mrs. 
Viola Miller kalta žmogžudy
stėje už giminaičio nušovimą. 
Išsprendė ir patarė ją paves
ti “grand jury.”

KATALIKŲ MISIJOS PIR
MOJE VIETOJE

« MONROVIA, Liberija, Va
karų Afrika (Fides). — Ne
grų. respublikos Liberijos pre
zidentas King metiniam pra
nešime tarp kitko specialiai 
paminėjo, kad šioj respubli
koj katalikų, misijos yra visų 

t kitų misijų priešaky — apie 
2,000 vaikų daugiau turi savo 
mokyklose.

Šioj teritorijoj darbuojasi 
Afrikos Misionieriai iš Lyo- 
ns, Francijoj.

PALIUOSUOTAS IŠ 
KALĖJIMO

LANSING, Mich., gr. 31. — 
Gub. Green parėdymu iš kalė
jimo paliuosuotas jaunas vy- 
iras Lloyd Provost. Pirm de
šimties metų jis buvo nutau
stas kalėjimu ligi gyvos gal
vos už žmogžudystę. Pagaliau 
imta abejoti apie jo nusižen-

'j__  girną ir jis atgavo laisvę.

kai ir suomių kalbos profeso
riui Otto Manninen. Prof. Irjo 
Hirn, vienas iš žymiausių Eu- 

— Rizgūnų kaimo (Švenčiu-j ropos estetikos mokslininkų, 
nių apskr.) Šv. Kazimiero; dėkodamas konsului Oelleriui 

i Draugijos rūpesčio buvo pa-Į už dovaną, pareiškė ypatingo 
Į statytas kryžius — paminklas pasigerėjimo pasakomis, pa- 
į Vytauto Didžiojo mirties su
kaktuvėms paminėli. Ant pa- 

įminklo yra iškaltas atitinka- 
>mas parašas lietuvių kalba ir 
'.ištrauka iŠ lietuvių tautos hi
mno. Paminklą pašventino Šv,

I Kazimiero Draugijos pirmini- j nkai išleido jam skinamą 
inkas kun. Šambelianas Viską- “Mūsų Girių” žurnalo 5 nr. 
nta, kuris ta proga pasakė a-
titinkamą kalbą. | ‘— .......... —

! — Del ekonominės krizės į PAKLAUSĖ PATARIMO
kaskart daugiau Vilniaus kra
što gyventojų emigruoja į į 
svetimas šalis. Prieš kurį lai
ką Švenčionių apskrity buvo 

•i renkam i darbininkai i Pfan- 
icūziją. 107 asmens buvo pri
pažinti tinkami. Pripažintųjų 
— dauguma motenj.

IŠ OKUPUOTOS LIE
TUVOS '

žymėdamas, kad mokslininkui 
jos turinčios ne mažos vertės 
ir svarbos. “R.”

Prof. dr. Matulionio 70 me
tų sukaktuvių proga miškini-

R.”

1 TORONTO, Ont., Kanada, 
gr. 30. — Andrėw Čiuprinov 
yra žinomas kaipo lengvati
kis. Aną dieną jis “pagavo” 
šaltį, ėmė skaudėti krūtini 
Vienas draugi} jam patarė 

(krūtinę išsitrinti alkoholiu ir 
padegti. Girdi, tuojaus prany- 
ksią visi skausmai, 

t Andrew taip ir padarė.

1 — Po pusantrų, metų per
traukos vėl pradėjo savo dar
bus vyriausia gudų švietimo
draugijos “Prašvita” taryba.! dietos ligoninėje jis po lo-
Taryba žada sušaukti ateinan- 

. čių metų pradžioj visuotinį 
J“Prasvitos” atstovų suvažia- 
zvimą.
i — Šiuo metu Vilniuj iš vi
so yra tik 17,000 elektros ė- 
mėjų. Net .miesto centtre, ne
kalbant jau apie priemiesčius, 
-neturtingesni gyventojai dar 
•plačiai naudojasi žibalu arba 
i žvakėmis.
< — Švenčionių “Ryto” drau
gijos valdyba rengė iškilmes 
Vytauto Didžiojo jubiliejui 
paminėti. Iškilmių programoj 

i buvo pamaldos, kun. prof. 
jiSkruodžio paskaita apie Vy- 
, tautą Didįjį. Švenčionių lietu
vių gimnazijos ir apskrities 
parapijų chorų koncertas ir 
-gyvi paveikslai.

— Dabartiniu metu bedar
bių Vilniuj yra! 2,396, jų tar
pe 1,736 vyrai ir 660 moterys.

“R.”

MILAŠIUS SUOMIAMS

Lietuvos konsulas Helsinky 
įteikė neseniai išėjusį žinomo 
poeto Milašiaus išverstų lie
tuviškų pasakų rinkinį kelie
ms žymiems suomių mokslini
nkams, jų tarpe Helsinkio u 
niversiteto estetikos profeso
riui Yrjo Hirn, Suomių lite
ratūros istorijos profesoriams 
Viljo Tarkiainen ir Gunnai/ 
Castren, slavų filologijos pro 
fesoriui J. J. Mikkolai, folk 
loro profesoriui B. J. Mansi!

va turi pasidėjęs storoką la
zdą. Tai tam, kas atėjęs jam 
duotų kokių nors patarimų.

TRAUKS TIESON LI 
VININKUS

EŽU-

GARY, Ind., gr. 39. — Pa
staraisiais laikais Šiame mie
ste uždarytos 7 bankos, kada 
žmonės puolėsi išimti savo pi
nigus. .5 ; ' I j

Už tai kaltinami liežuvinin
kai ;(plepalų skleidėjai). Clea- 
ring House Association spre
ndžia tuos žmones susekti ir 
juos patraukti tieson.

KAIP DAUG GRĄŽINTA 
MOKESČIŲ

AVASHINGTON, gr. 30. — 
Permokėtų valdžiai mokesčių 
už pajamas 1930 metais ben
drovėms ir pavieniams asini 
nims iš valstybės iždo 
ta arti 127 milionai

CHICAGO IR 
KĖS. — Šiandie 
šilčiau.

Plf

grąid
dolt
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“DRAUGAS”
[Beina kaadton, ĮBakyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — »« M, Pu
tei Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija ,08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
ttna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 Tai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
SUB8CKIPTTONS: One Tear — *6.00. Six UoutAs 

— *2.60. Three Montha — *2.00, One Montb — 7*0. 
Burope — One Year — *7.00, Six Montha —
Copy — .01c.

Advertislng in "DRAUGAS” bringB best resulta,
Advertlsing rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
1990 MITUS PALYDINT.

Leidžiame paskutini šiais metais dien
raščio numerį (277 Nr.). Kitas numeris jau 
išeis kitais, būtent 1931 metais. Uždarome 
senųjų metų darbų knygų ir ryt jau pradėsi
me naujų.

Laikas greit bėga. Metai lyg akymirks- 
aiis prašvilpia. Pavienis žmogus, metęs žvilgs- 
nįą savo darbus, nuveiktus vienais metais, ge
rokai turi nusiminti. Rods užsimojai daug kų 
padaryti, bet štai metai prabėga.

Kas kita yra su kolektyviu žmonių gy
venimu Kurios žmonių grupės tvarkiai ir or
ganizuotai dirba, kad ir vienais metais daug 
padaro. Jos savo darbų vaisiais tikrai pasi
džiaugia.

Mes, Amerikos lietuviai, reikia pripažin-

t

niausią apsimokėjo dirbti. Jais išjudinta visa 
mūsų visuomenė. Reikia pripažinti, kad mes 
čia, Amerikoje senai turėjome tiek daug gra
žaus tautinio judėjimo, kaip šiais Vytauto 
metais.

Sukaktuvių ruošimas gerokai atsiliepė Į 
ir į kitus mūsų darbus. Nors metai sulygina- ■ 
mai buvo blogi: biznio depresija, nedarbas, o'i

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.-

LAIŠKAS ASTUONIOLIK
TAS.

Žalčių Parkas.

Prie pat muziejaus randasi 
vis dėl to lietuvių kultūriniame ir visuoine- jr puti didžiausia Port Eliza- 
niniame gyvenime padaryta ne mažesnė pa- i^tlio įdomybė: žalčių parkas, 
žangu, kaip ir pirmesniais metais. Lietuvių valdomas to paties direkto- 
įstaigos gerai išsilaikė, organizacijos sustip-\ rįauSt vienų tokių įstaigų 
įėjo, spauda irgi nuo gyvenimo neatsiliko. įr tai pačių didžiausių pasau- 
Mūsų laikraščiai pasidarė įvairesni. Bendras Įy j^u teko 1927 m. matyti 
lietuvių veikimas, mūsų nusimanymu, taip Brazilijoj: tai Butantano Ins- 
pat padidėjo. Nors šiais metais nieko nau- titutas prie Sao Paulo. Port 
jesnio ir nesukūrėme, vienok ir senose įstai-' Elizabetli žalčių parkas šiek 
gose bei organizacijose veikdami nuo gyveni- tiek mažesnis, bet Ubai įdo- 
mo neatsilikome. !mus. Jame net geriau galima

Tenka dar priminti, kad Vytauto metais matyti įvairių Afrikos gyva- 
ir į vietinę, tai yra Amerikos politikų gana įr kalcių gyvenimų tikrai 
smarkiai kibome. Turėjome kandidatų į tei- gamtiškose apystovose. Čia 
sėjus, kongresmonus, legislatūrų ir t, t. Nors visokių rusių kirmėlių yra iki 
tie mėginimai teigiamų rezultatų nedav^^et 1,000, kurių du trečdaliu yra 
lietuvių vardų gerai išpopuliarizavo. " 'nuodingos. Už vienų šilingų

Amerikos lietuviams, besirūpinantiems juodas tarnautojas’ Johannes 
.savais vietos reikalais, rūpi ir Lietuva. Lie- įleidžia žiūrovų į žalčių rū- 
tuvos pasisekimas mus džiugina, skatina prie mus: t. y. sodnelį, aptvertų 
didesnių darbų; o jos nepasisekimai ir mūsų mūro sienų, išvadžiotų van- 
gyvenimų slogina. Su pasigailėjimu tenka dens kanalais ir apsodintų 
konstatuoti, kad ir praeitieji metai mumyse krūmeliais. Jis parodo viso- 
palieka slegiančio įspūdžio, kad Lietuva, ačiū kių šposų su įvairiomis gyvi- 
uzurpatorių tautininkų nusistatymui, nė vi- čių rūšimis. Johannes buvo 
daus, ne užsienių politikoje jokios pažangos jau tryli’ką kartų įgeltas ir 
nepadarė. Priešingai, padaryta naujų klaidų, tiek pat kartų p. Fitzsimon?
padetis labiau sukomplikuota. Nei nemėginta 
krašto valdžių atvesti į teisėtas vėžias. Tau
tininkai nusistatė dar labiau persekioti ka
talikus, jų veikimų visai sunaikinant. Užda
ryta visa eilė katalikų privačių mokyklų, už
daryta ateitininkų organizacija, sulaužyta 
konkordato dėsniai, paskelbta atvira kova 
Katalikų Bažnyčiai. Tokie valdžios elgesiai 
ardo mūsų tautos vienybę, silpnina jos pajė-

ti, nesame perdaug gerai organizuoti. Mums ^.gųipą, atstumia jos išeivijų. Gaila, kad Vyliau 
daug ko šiuo žvilgsniu trūksta. Tačiau ir^; Didžiojo mėtai Lietuvoje praėjo į jos gy-
silpnokų organizaeijų teturėdami, šiais urė
tąją gana plačių vagų. kultūriniame ir visuo- 
meninianae gyvenime esame išvarę.

1930 metai buvo Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuvių metai. Mums, Ame
rikos lietuviams katalikams pirmoje vietoje 
ii; rūpėjo, kad tas svarbias sukaktuves kuo- 
iškilmingiausia paminėjus ir kųrf tomis iškil
mėmis savo tautybę sustiprinus, Vytauto ir 
Rietuves vardų plačiai pasaulyje pagarsinus. 

Šį tikslų, berods, pilnai atsiekėme. Vv-
tauto sukaktuves visi didesnieji centrai iškil
mingai minėjo. Ne tik lietuvių spaudai, bet ir 
svetimtaučių laikraščiai ir žurnalai plačiai 
rašė apie Vytautų. Į mūsų visuomeninį gy
venimų Vytauto metai įnešė daug tautinio ū- 
po ir pasiryžimo daug uoliau dirbti lietuvy
bės idealams. Svarbiausia — Vytautas Didy- 
sia sudomino mūsų jaunimų ir jį privertė 
pavartyti senus Lietuvos istorijos lapus.

Nors Vytauto sukaktuvės mus buvo ap
krovusios sunkokais darbais, tačiau jie pil-

MtŠHI AUKA.
PIRMOJI DALIS.

Balo Kun. Juozas Jusevičiue.—

3. Raukų Plovimas.
to, kunigas eina j dešinę altoriaus 

f. Kalbėdamas psalmę plauja rankas, 
už keletą minučių turės paliesti 

ęareytojo Kūmų. Kunigas tris kar- 
raakas: prieš šv. Mišias, per 

po šv. Mišių. Šis paprotys
Rytų šalies. Žmonės tenai 

<as ir kfjas. Senovės 
rankas įr kojas prieš 

taipgi plovė rankas

Išganytojas 
,vė fJam van-
pokilį, j. ku-

. Prieš pas- 
ė Apaštalų, 

idžia nieko,

Prašau Į Mano Kampelį
-------------Rašo prof Kampininkas----------------

venimą neįnešę nei kiek vytautiško nusista
tymo ir dvasios.

Reikia, tačiau, tikėtis, kad kiti metai 
tuo atžvilgiu bus laimingesni, kad Lietuvos
vidaus gyvenimas susinormuos, kad bus a t-

žiančius, gulinčius, plaukian
čius, nardančius, ant medžių 
užsikorusius ir visokiose po
zose besiraitančius piktus gy
vius, įvairių ; palvų ir visokio 
didumo. Iš saugios vietos la
bai Įdomu į juos pasižiūrėti.

Kai kurios gyvatės labai 
mėgsta plaukioti ir nardyti ir 
truputį ant žolės pasilsėję vėl 
šoka į vandenį nardyti. Labai 
gerai nardo žalioji vandeninė 
gyvatė (Chloropbis); vande
ny ji kaip namie; kartais stai
giai pasineria ir pasigauna 
kokių mažų žuvytę.

Maisto atžvilgiu gyvačių 
nusistatymas esąs čia labai 
įvairus. Kai kurios nieko ne , 
ėda ir per ilgų badavimų ne
dvesia. Kitos net labai ėd
rios, dideliais apetitais. Kani- 
balizman labiausia palinkę 
kobros. Jos dažnai užpuola 
kitas gyvates ir įvyksta baisi, 
mirtina kova. Jos labiausia

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Mes jau laukiam Metų nau
ją.

Kampininkas per kumpelį, 
šveikin jaunų ir senelį; 
Žodžiu visai mano šeimai 
“Hapi Niu Yr” te nueina.

Prof. Kampininkas.

Dvylikta jau žemę dengia, 
Naujas Metas ant jos žengia. 
Sveikas! Sveikas! Svety nau

jas!
Kų neši mums pilnas saujas? 
Su varpais ir su švilpynėm, 
Su alasu, su birbynėm, 
Sveikinam! Bet būkie geras, 
Te ant žemės viskas dera! 
Te pajunt’ tai vargšas, ponas,

Senas Metas kojas krato.
Visi jaučia, visi matb.
Bet ar jis kam nors apeina?
Tegul dingst , po plyniais Demokrat’s, republikonas.

eina
ji kiekvie-Taip traktuoja 

nas,
Kam gyvent reik vargo die

nos,
Kam dirbtuvė uždaryta, 
Kam kišenė išvartyta.
Ba tas Metas kol pražilo, 
Vien bėdas ant žemės pilė, 
Taigi, dar te sau keliauja,

šapos darbinink ’s, biznierius, 
Namų savinink’s, bankierius. 
Kojų žengęs ant šio svieto, 
Marsui spirk į minkštų vietų, 
Kad jis š 1 ’ę •nusiėmęs 
Spruktų ten, u kr.
Jei tu . itų padarysi,
Taikai duris atdarysi.
Tad, aukštyn papso stikleliai! 
Sveika:; buk Naujas Meteli!

LIETUVIAI AMERIKOJE

iš gyvačių nuodų pagamintais 
serumais išgydytas. Ir dabar 
jį dažnai gyvatės įkanda, nors

megsta šapstekerius (Triine-i _______ « 1 > ,• v. , T .
. v r A ... ( PIPERn Iii ne3 hg »*>!• Lai 1931rorlunus) ir zolies žalčius UiULllUt ILL* . . , .. , m—» metais nesiranda namų, ku-

(Psammopt.is). Užpuola ir pui ________ . ... , . ... ... , .' * i nuošė nebūtų katalikiško lai-
fadderitu. bei kai kūnas kitas SveiMaimas. , kraKi(>; kn¥goa šluoki.
gpates. Puffadderis ilgai su, NuoSrdžiai sveikinu Į visus,„ beiiie¥yb6s įlaIuStus. 
kobra kovoja, kol galop jo savu parapijoms, draugijas,] K„.t,,|illa:., bftkinK žo.

jis ir nešioja aukštais aulais n|rvų centras neatsilaiko prieš biznierius, profesionalus, jau-} Ne vj,.n
batus ir storas odos pirštines kobros .baisius nuodus. Kitos ,niinų ir visus šios kolonijos ir Į įr kasdieninia-
iki alkūnių. Bet dabar jis ji^'gyvatės čia pat medžioja žiur- apielinkės lietuvius su Nau-Jme
kandimų jau nebebijo ir net kės ir varles. Ramdai prišliau- jaįs 1931 Metais! 
nebepraneša sąvo direktoriui [žia prie savo.aukos ir kai jau ( - Ydingai dėkoju visiems 
Jo kraujas jau priprato prit gana.arti esti staiga metasi savQ darbais, aukomis

anj -savo aukos Tr~džatakuoja ir gerais’ patarhnais padėjo’ Jis ' apsikarste

savo gyvenime.
Jus visus mylintis,

Ktul H. J. Vaičiūnas,
_ Klelmnas.

visų jų nuodų, 
dešimtimis įvairių gyvačių, 
kilnoja didelius ' ir stiprus 
smauglius, graibsto kirmėlėj 
kaip kokias dešras. Pulkeliai 
piktų kobrų apstoja jį iškėlę

iš ir nuodais, ne užmirš
dama ir savo ilgu, vikriu 
liemeniu prisigelbėti. Žiopsan
čioms varlėms ar neatsargioms 
žiurkėms čia tikrai liūdnas

plokščias savo galvas, kaišie-' gyvenimas. Jeigu žiurkė dar 
damos nuodingus favo žiber- ‘pasitiki savo aštriems dantims
kln “ J • - - - • ..................
būt
Nuodų

tai dviem rūšim kobrų: Se- koj. Visi mažesnieji šiltakrau-

Radio Stotis A J J.
Šiandien įvyksta didele 

ma-1 permaina. Dingsta 1930 nie-

man parapijos darbuotėje.
Tegul Aukščiausis laimina,

jus visus gausiausiomis ma-j 
lonėnaų! Te Viešpats suteikia ĮUi’ kuri» niekuomet nesu

lauksime, o laukiame 1931 me 
tų. Kaip-gi mes, ciceriečiai,

jums visą, tų, ko, sulig Jo va- 
IiOS} trokštate.

Visi pasižatlėkime da, labiau lauksime tų Naujų Metų?
lūs. Nepratušiam tai gali ir nagams ir stipriai pasiprie- ' ut. iStikimį Ba^^įaį įr Tė- l^tai kaip> Visi sutjirinks i 5v>
ūt tikrai klaikas reginys, šiitą, tai didesnė nuodų por- i R(>i vįenvtįs su 'Antano ParaPi4°s svetainę,
[uodu glandos ršimamos tik- ei ja suparaližuoja .jų akimar- [kurioje įvyks šauniausias va-

statyta tautoje vienybė, o jos valstybėje tei
sėtumas, be ko jokia valstybė begali pasek
mingai gyvuoti Ir su drąsa į savo ateitį žiū
rėti.

Kas naujo įvyko visam pasauly ir Ame
rikos gyvenime šiais metais, apie tai pasi- [ pedon haemachates ir Naia jai, kaip žiurkės, paukščiai ir 
kalbėsime naujais metais. O šiuos Vytauto 'nignieollis, nes jos moka nuo-j k. ^>-, stebėtinai greit nuodų 
metus baigiame, palinkėdami savo maloniems dais spiaudyti ir pasiekia žmo užinušami. Tik sudreba — ir 
skaitytojams, bendradarbiams ir prietetiams «gų už kelių metrų. Tai labai nebėr. Gyvatės kandimas jiems

fatališkas. Kobros griebia i vatėslaimingų ir linksmų 1931 metųf baisūs sutvėrimu5.
Artistiškai įrengtose apysto 

Gaunama žinios, kad sąryšy su Lietuvos \ose, tyro vandens kanaluose,
vyskupu ganytojišku laišku iš spalių 23 d. 
dėl ateitininkų organizacijos uždarymo vy-i
riausybė per savo pasiuntinį prie Vatikano 
dr. Šaulį įteikė gruodžio mėn. 5 d. šv. Sosto 
Valstybės sekretoriui kardinolui Pacelli notų.

kas buvo vartojama pirmose šv. Mišiose. 
Del to kiekvienose šv.. Mišiose ir yra plau 
jamos rankos. Tas rankų plovimas turi 
ypatingos prasmės. Jis reiškia ne tik kū
no, bet ypatingai, sielos grynumą.

Plovimas rankų privalo mums pri
minti, jog turime būti Ii uosi nuo nuodė
mių, nes rankos reiškia darbus, kuiiiais 
atliekame. Del to matydami kunigą plau- 
jant rankas, melskimės, kad Dievas nuva
lytų mūsų sielą nuo nuodėmių. Jei mes 
turime mirtinų nuodėmių, gailėkimės už 
jus ir pažadėkime Dievui jų nusikratyti.

4. “Priimk Šventoji Trejybė.”
Sugrįžęs prie altoriaus vidurio, ku

nigas dar kartą meldžiasi. Jau duona ir 
vynas pašvęstas. Mes, kailio Dievo vai
kai, dar kartą noriiUe atkartoti savo aukų 
ir paminėti mūsų Išganytojo kančių, atsi
kėlimų ir žengimą į dangų.

Toliau, šioje maldoje, “Priimk, 
Šventoji Trejybė” dangas su žemė lyg su
sijungia. Nuo senų senovės Bažnyčia da
ro šventųjų paminėjimą. Šventieji tai yra 
žmonės, kurie gyvendami čia ant žemės

Būkime aktyvūs, veiklūs
ikaras su 99 margumynais.
Be to, bus šauni muzika, prie

katalikai. Uoliai skaitykime ii knrio5 -r janjrf pa
remkime kataiikiSkM, apm- i „ilink8murti.

ant žalios pieveles ant kietų 

aštrių uolų ar ant 1.unkšta 

saulėje ar gražių krūmų pa 

vesy, urvuose ar atviroje pa 

dangėje — visur matai Šimu

savo aukas užmuša 
žiurkę, staigiai įkanda ir aki-į smaugimu,. Apsivinioja aplink 
mirkoj vėl paleidžia, nes bi-1 gyvulėlį du ar tris kartus ir 
jos jos aštrių dantų. Įkąsta , paspaudžia su tokia jėga, kad 
žiurkė vienų ar dvi minutes [tas tuojau netenka gyvybės, 
kovoja su mirtim, žinoma, ne- Lavonų nurija čieių, pradėda- 
atsilaiko ic patenka į reptili- mos nuo galvos.

įjos vidurius. Nenuodingos gy-

buvo ištikimi Dievo valiai ir Jo įsaky
mams.

Reikia tik žinoti, kad šv. Mišios nėra 
aukojamos šventiesiems, bet tik vienam 
Dievui. Mes minime šventuosius Mišios?, 
.\tid padėkojus Dievui už malones, kurias 
Jis davė šventiesiems ir kad paprašius 
jųjų užtarimo mūsų reikaluose.

5. “Melskimės Broliai.’’
Dabar kiekvienu žingsniu artinamės 

prie Dievo; Kunigas todėl, atsigręžęs į 
žmones, ragina ir juos melstis, sakyda
mas: “Melskitės, broliai, kad mano ir 
jūsų auka būtų maloni Visagaliui Die 
viii”. Kunigas meilingais žodžiais kvie
čia mus melstis ir net -vadina broliais.• Į
Toliau, jis sako, kad lai yra, “Mano ir 
J..'sų auka.” Iš tikrųjų, šv. Mišiose visi 
stovime prieš altorių ir aukojame Visa
galiui Dievui auką. Mes visi esame vie
ni Kristuje ir visi galime, kad ir nely
giai,; naudotis Jo p^nytouds Aialcnfrmis. 
Tarnaitis vi»ų žmonių vardu, nraso, kad 
Dievas priimtų auką iš kunigo Jankų savo 
garbei ir šlovei, mūsų Įaičių ir visos |v.

(Bus daugiau)

Bažnyčios, naudai. O kunigas baigia Jo 
maldą, sakydamas, “Amen.”

6. Tylios Maldos.
Paprašęs, žmones melstis, kunigas ir 

pats meldžiasL Dabar Jis tyliomis kalba 
vienų arba daugiau maldelių vadinamų 
“ sekretomis. ” Šios maldos turi du pra
šymu. Pirmas prašymas, kad Dievas pri
imtų, palaimintų ir pašvęstų auką, o ant
rus, kad tiems, kurie dalyvauja šv. Mi
šiose, atsiųstų reikalingų malonių.

Bet, dėl ko kunigas tyliai kalba šias 
maldelės! Del įvairių priežasčių taip da
roma, Pirmiausiai, jis nori mums primin
ti Jėzaus Kristaus paslėptą gyvenimą, 
G\paštalų tylėjimą ir baimę, kuomet Kri
stus kentėjo ir mirė. Pagaliau šios tylios 
maldos-ragina mus prie didesnės sv. Mi
šių pagarbos. Štai jau artinusi Kristaus 
kančios atminimas. Ar mes neprivalome 
truputį tyliau užsilaikyti ir reikšti Dievui 
didesnės-pagarbos. Tik-už keletą minu
čių duona ir vynas persimainys į Kris
taus Kūną ir Kraują. Tada pats Išgany
tojas aukosis, melsis, tačiau niekas Jo žo

Taigi visi ciceriečiai lietu
viai valio! į parapijos svetai
nę, gruodžio 31 d., 7:30 vai., 
vakare. Įžanga visai pigi.

Vakaro pelnas eis parapi
jos naudai.

X Radio AJJ stotis visiems 
skaitytojams linki kuolaimin- 

’giausrų Naujų Metų!

džių neišgirs ir niekas Jo nematys. Jis tai 
atliks slaptingu būdu. Taigi, dabar ir 
mums labai tinka tyliuū su Juo kalbėti ir 
melstis.

7. Prefacija Arba Įžanga.
Viešpats Jėzus prieš įstatymą Švenč. 

Sakramento meldėsi prie savo dangiško 
Tėvo ir dėkojo Jam už visus malones. 
Mūsų Bažnyčia sekdama Išganytojo min
tį, taip pat dėkoja Dievui už visas ma
lones iškilminga giesme vadinama pre- 
l'aeija arba įžanga. Ji veda mus į svar
biausių šv. Mišių dalį.

Mes skaitome “Padavime”, kad pa
tys Apaštalai sudėjo šitą giesmę. Visos 
Liturgijų knygos ją turi ir Bažnyčios 
tėyai apie ją kalba savo raštuosi?. Lotynų 
apeigose mes turime net vienuoli ką šių 
prefacijų. Kiekviena yra pritaikinta tam 
tikroms šventėms.

Kunigas pabaigęs tyliomis kai lieti 
maldelos, vėl garsiai sako arba gieda: 

' “Per visus amžių amžius.” Tarnaitis 
tuojaus atsako: “Amen/’ tai yra tegul
taip ir būna. (Bus daugiau)
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PASVEIKINIMAS.

tadienicf vakar}}, sausio 2 d. 
Totld Visų draugijų atstovai

----------— dūri atjtilankjiii. Tame susi-
Kalėdų šventės praėjo kibai rinkime) draugijos turėtų, at- 

gražiai. Pemenėlių Mišios bu- naujinti savo mokesčius. Taip 
vo labai iškilmingai atlaiky- Ipat bu^ renkama nauja vai
tos. Laikė gerb. kun. P. Ga- dyka. ftiais metais skyrius

DIEVO APVEIZDOS PAR 
ŽINUTES.

siunas, jam asistavo kun. T. 
Gasparaitis ir klierikus Juš
kevičius iš Tėvų Marijonų 
Kongregacijos. Įspūdingų pa- bė. 
mokslų pasakė gerb. kleb. 
kun. I. Albavičius. Choras, 

^pritariant p. Sabonienės stygų 
* orkestrai ir vargonams, gra-

daug gražių darbų yra nuvei
kęs, o ateinančiais galės dar 
daugiaus, nes vienybėje galy-

Ijabd. Sųjungos Centro val
dyba- sveikina visus labdarius 
ir jų kuopas, visus rėmėjus 
ir geradarius su Naujais 1931 
Metais ir linki geriausio pasi
sekimo labdarybės darbuotėj, 
kad 1931 metais galėtume da 
daugiau pasidarbuoti labda
rybei.

Centro Vaidyba.

AUGA

Aušros Vartų parapijo- 
nų susirinkimas pereitame 
sekmadienyje buvo skaitlin
gas. Išklausius pranešimų: 
parapijos pajamų ir Išlaidų, 
veikimo komitetų ir komisijų 
darbuotojų reikšta džiaugsmo,

ir įsteigti Mokyklos Fondą, 
kuris rūpinsis visus vaikau 
sutraukti parapijos mokykloj*. 
Metinei parapijos vakarienei 
pasirinkta pirmasis gavėnios 
sekmadienis, vasario 22 dieną. 
Jubilėjaus garbės nariais ta-

kad šie'bedarbės metais baig-!me pat susirinkime pasižadė
ta be deficito. Metinius para- jo tapti V. Duoba, K. Kulbis 
pijos mitingus nutarta daryti ir P. Cibulskis. Susirinkimas

r

brį, P. Kailnį, P. Ribieka, K. 
Kerpauskų, I. Sakalų, K. 
Kulbį, J. Markūnų, P. Ma
lakauskų, C. Druktenį, P. filio 
gėrį ir V. Kuodį.

Kr'un. policijos direktorius 
pulk. Rusteika grįžo gruodžio 
15 d. įš Prancūzijos grįžo į 
Lietuvą, kur buvo išvykęs pa
sigydyti ir pasilsėli. “R.”

tusias Dievo geradarybes. 
Naujus Metus sutiks imdami 
iš Kūdikėlio Jėzaus fiv. Sa
kramente visuomet gyvuojan
čio mūsų bažnyčiose palaimi- 

pasaulyje i

tuojau po Naujų Metų. Pri
imta vykdinti jubilėjaus ir 
parapijos mokyklos Tėvų kit- 
nūs sumamymai: rinkti sidab
rinio jubilėjaus garbės narius

pareiškęs seniems komite
tams padėkų už jų gražų pa
sidarbavimų, išrinko ateinan
tiems metams į parapijos ko
mitetus: P. Cibulskį, J. Stum-

Ateinantį šeštadienį įvyks 
laidotuvės a. a. Barboros Bud- 
ginaitėsL kuri per ilgų laikų 

žiai giedojo Kalėdų giesmes, sirgo labai sunkia liga. Tainimų. Taip visur
Artistas L. Brunvald, kuris buvo dievota mergaitė, kuri 
pats buvo pasisiūlęs giedoti, priklausė prie Visų Maldos 
neatvyko. Matyt, jis priklauso draugijų ir moterių pašelp. 
tokios rūšies artistams, kurie draug. Ligoje ja rūpinosi jos

geri ka-

KURIE kenčL Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
JI. J ras palengvinimo Goki Medai Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir Jį NĮM į ■ bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo-^lll ■■ I |^l jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša " se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspauda IAB II E
jūsų sveikatą apsaugos. Iš- IW| ^^1 ^1 MM

01RIĮ >. Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite^haar lem oil^w "Gold Medai” vardo kiekvienoje dė- 
žutėje.C A I > S v ' L- V. f

nejaučia atsakomybės.

Praeitų sekmadienį įvyko 
Dievo Apveizdos mokyklos 
auklėtinių vakaras. Progra
ma buvo labai įspūdinga. Ko 
mercijos kurso mokinės gra
žiai atvaidino labai gražų ir 
pamokinantį veikalų “Nuo 
Aušros iki Aušros’’. Žmonės 
tikrai gėrėjosi. Mergaičių cho 
ras ir atskilų skyrių moki
niai išpildė visų eilę tautinių 
dainų. Garbė ir širdinga pa
dėka priklauso gerb. Seserims 
už išlavinimų vaikelių, kurie 
savo tėveliams ir visiems at- 
silankusiems suteikė tikro 
malonumo.

ilgų metų draugė St. Pivariu- 
naitė, kurios pasišventimas 
stebino visus atsilankančius.

Ašt.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien senus metus 
baigiamų ir Naujus 1931 Me
tus sutiksime. Bus nemaža 
tokių, kjurie šį metų baigs 
girtuokliaudami ir be sųmo- 
nės kų darų, šaudydami ir 
triukšmaudami patiks Nau
jus Metus. Aušros Vartų pa- 
rapijonys savo bažnyčioje 
baigs senuosius metus vakare 
pamaldose giedodami suplika
cijas, t. y. atsiprašydami 
Viešpaties už savo nesugebė-

Federacijos skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks penk-

pasielgia tikintieji, 
talikai.

X Šiandien po vakarinių! 
pamaldų Aušros Vartų idėji
nių draugijų ir brolijų rojaus 
vakaro rengėjai ir rengėjos 
kviečia visus westsidiečius at
silankyti į jų gražų parengi
mų. Įžanga veltui, mat norima 
duoti visiems progos išvieng- 
ti vietų, kuriose netiktai pi
nigas, bet ir žmogaus protas 
pranyksta.

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčioje pamaldos šventos die
nos tvarkoje ir pastoviose 
valandose atsilikinės.

X Westsidiečių keliasde
šimtis suvargusiųjų dėliai be
darbės šeimynėlių Kūčių die
noje sulaukė netikėtos paguo
dos: gavo beskelėse valgomų
jų daiktų, už kuriuos reiškia 
vargšų globėjams nuoširdžių 
padėkų ir meldžia jiems Vieš-

$
2$ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ . $

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

P. P. M A N K U S
S I IT V ĖJAS

2230 West 22nd Street. Tel. Canal 3144

fcaassaaaasaaaassasassassasa
$ &

3 LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g

- ULinkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

3 S. MISIŪNAS S
BUCERNĖ ir GROSERNĖ $

• ,h: ty

4 East 107th Street, Tel. Pullman 7658 $
S

S LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ įjį
zLinkima Visiems Savo Draugams ir Paeijentams įį)

4 te
3 A. JUOZAITIS, D. D. S. 3
4 S
dlj 3261 S. Halsted Street Tel. Victory 5048

jimų tinkamai naudoti Dievo 
malonių ir dėkodami už gan- paties gausios palaimos. 

S3

DRAUGO”
- • • . - ■ - . 1 * ' J. ... - .

METINIS

ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario (Feb.) 1 d., 1931 m.
l¥-*'

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 So. Halsted Street
/

Koncertas Prasidės 5 vai. po pietų. 
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

r

3 LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kpstumeriams

NEW PROCESS BAKERY
KUCHINSKAS BROS., Sav.

949 West 34th Street Tel. Boulevard 1048

Peoples Fnitm Kompanijos
KRAUTUVĖSEf

Didis Išpardavimas
RAKANDŲ IR VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ

Kainos Sumažintos Nuo 30% Iki 60%

Dabar yra geriausia proga įsigyti geras prekes iš 
atsakomingų krautuvių už mažiau kaip pusę kainos.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲI
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkas 

750 West 31st St. Tel. Victory 5371

&
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

ROSELAND BEVERAGE CO.
S. SUDENTAS, Savininkas 

11515 So. Prairie Avenue Tel. Pullman 5625

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LIETUVIŲ VIEŠBUTIS
AV. NBFFAS, Savininkas 

2435 S. Leavitt Street, Tel. Roosevelt 3352

LINKSMIAUSIŲ IR LAIMINGIAUSIŲ
■ ’ » Z v

, N A U J Ų METŲ

Linki Visiems Savo Kostumeriams, 
Rėmėjams ir Draugams

JOHN PAKEL & CO.
Generaliniai Kontraktorlal
t REAL ESTATEt

2621 West 71st Street 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Orovehill 1680

$100.00 Vertės gražus spalvuoti Jacųuard 3-jų šmotų 
seklyčiom setai po ... $49.00

$ 75.00 Vertės riešuto medžio baigimo 7 šmotų valgo- 
moi kambario setai po............. $33.00

$125.00 Vertės 2-jų arba 3-jų šmotų Mobair setai, dai
lus ir tvirtai padaryti po___ $68.00

$ 95.00 Vertės riešuto medžio 3 šmotų miegamo kamb. 
setai, kainodaj ši f orėtas ir lova $50.00

$200.00 Vertės puikiausis Frieze, Mobair ir Antiąne vel- 
vet seklyčiom setai po .. $95.00

$150.00 Vertės puikiausi ir dailiausi 7 šmotų valgomo 
kambario setai po . •. $77.50

$180.00 Vertės augštos rųšies miegamo kambario setai, 
lova, šeforetas ir kamoda už .. $90.00

$ 40.00 Vertės puikios velvet arba Axminster 9x12 di
džio kaurai pasiskyrimas po $19.50

$ 60.00 Vertės graržus pilnai porcelinoti atsakomingų iš- 
dirbyščių gesiniai pečiai po .. $29.50

$ 10.00 Vertės labai dailaus piešimo felt-base kaurai, 
pasirinkimas po ... $5.50

Puikus Radios ir Pijanai taipgi parsiduoda už labai 
nupigintų kainų.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems Pagal 
Norų ir Išgalę.

Ieškodami tikrų bargenų, visuomet rasite Peopl 
Krautuvėse, ir busite pilnai patenkinti, nes čia par< 
damos visos prekes yra pilnai užtikrintos.

, SOtTĮĮ_lafięr“

/

fefckt*... t-'

I AVI.4irrm

4177-83 Archer Avė 
Cor. Richmond Street

TEL. LAFAYETTE 3171
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C H I C A G O J E
TPIRKO “BABY GRAND.” 'duetais ir net su specialiu|sudainavusiu tautini himnų, sutraukė kontestan npsų ge-jtai linkėti Budriko bizniui at-

North Side. — P-nas M. E. 
RADIO ŽŽŽ. | X Gruod. 28 d., Šv. Kry- Žaldokas, plačiai žinomas lie-

------------- žirnis par. salėje buvo, taip tuvių architektas, padarė sa-
Town of Lake. — Tų pačią pavadintas, bazarėlis pavapi-j vo dukterei Filomenui puiku 

dieną Šv. Kryžiaus ligoninėj jos naudai. Nedaug lankėsi “Christmas Presentą“. Iš

Budriko štabo choru, gražiui Į Tas parodo, kad Budrikas riausias meno jiegt >. Geriau-'einančiais metais, 
šio pasisekimo tik ga imo už Žaubas.

4

padaryta operacijos panelei 
Alviraį Kazenaitei ir Ameli
jai Stankaitei. Abi panelės 
jau sveiksta, netrukus grįš
namo.

X Sunkiai serga p. Petkus 
(laikrodininkas). Guli County 
ligoninėj.

■X Ona Gleiznytė įstojo į 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyną.

X Gruod. 28 d. įvyko Labd.
Są-gos 1 kp. susirinkimas. 

Prisirašė trys nauji nariai. 
Kuopos valdyba 1931 m. pa
tikta ta pati: p. M. Sudeikie- 
nė — pirm., Ona Kleinaitė-— 
nut. rast. p. Kromelis — fin. 
rast.

X Labd. Są-gos 1 kp. per 
1930 m. padarė virš penkių 
šimtų dolerių, kurie yra ati
duoti Į Labd. centrą arba iš
dalinta sušelpiami varguolių.

para pi jonų, bet kas buvo atė
jęs, tas turėjo smagius laikus, 
nes yra kaip pasismaginti.
Toks pat vakaras bus vakare 
laukiant Naujų Metų. Tą va
karą bus leidžiami geri daik- cijas. 
tai. Čia yra ir iš Lietuvos

Peoples Furniture Co. nupir
ko “Baby Grand“ pianą. Da
bar p. N. Kulys, šv. Mykolo 
par. lietuvių vargonininkas, 
pradėjo jai duoti muzikos lek-

<4

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Mūsų Skaitlingiems

Kostumeriams ir Draugams C
JURGIS ČERNIAUSKAS fa

P1KN1KIN1O DARŽO SAVININKAS S

1900 South Union Avenue Kj
Tel. 'Roosevelt 8719 hp

S • S3 LAI M NGŲ NAUJŲ METŲ fa

Linkime */«« Siuvo Draugams ir Kostumeriams

J. N. ZEWERT and CO.
ii U A L ĖST AT E

5339 S. Central Avenue Tel. Prospect 8759

g

e

THE ROMAN HEALTH 
INSTITUTE

k
\

saldainių, kurie visiems pa
tinka.

X Sausio 2 <1., vakare po 
pamaldų, įvyks Maldos Apaš
talystės metinis susirinkimas.

X Bedieviškų laikraščių ra-

LIETUVIŲ VALANDA.

betNors metai baigiasi, 
Budriko duodami radio pro
gramai vis eina ir kas kart 
darosi dar geresni, dar žingei-

porteris, užtiktas kelis kartus dėsni. Tad nepamirškime, kad 
prie vienos suvargusios, dar per visus pereitus metus Jos.
jaunos moters, darė užnieti- 
nėjhnus, kad katalikai apsi-

Budriko korporacija savo pro 
gramais visus linksmino net

4

3

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pacijentams

A. JARUSH-KAUSHILLAS
AKUŠERKA

&

fa
fa

Jei tamsta brangini savo svei
katą. tai ateik ir pasitark su mu
mis. Tas nieko jums nekainuos. 
Reumatizmas, neuritis, artritis, 
lumbagof skaudžios kojos ir kitos 
užsisenėjusios ligos gydomos su 
magnetiškais elektros trytmen- 
tais po priežiūra M. D. gydytojo. 
Visi elektros trytmentai $1.00.

162 N. STATE STREET
Rooin 1513 

Tel. Central 0729 
Patarnauja lietuvaitė nursė. 

Reikale einame prie ligonio j na
mus.

leidę, nežiūri ir nešelpią var- iš dviejų radio stočių: WCFL 
guolių. Jis da taip šmeižda- 
mas Town of Lake lietuvius 
parašė į bedievišką laikraštį.
Nekoks paukštis, kuris teršia 
savo lizdą. Tos moters suvar- 
ginio priežastis, juk bedie
vių mokslas. Prie to, tas pats( 
raporterio laikraštis pranešė, 
kad jie tos moters nešelpią ir 
neturį jokio bendro. Tačiaus, 
nors taip žiopliškai, daro už
metimu^, bet rašo į savo laik
raštį, pašiepą Town of Lake 
lietuvius. Ponas raporteris 
mano darąs gerai žmonijai.
Toks jo pasitarnavimas yra 
kaip tos musės — arkliui 
traukiant plūgą, musė įsisiur
bus į nugarą sako: “Ir aš a- 
riu. ’ ’

ir WHFC. Reikia pripažinti, 
kad ir pereitam sekmadienį 
buvo pirmaeilis programas 
su gražiomis solistų dainomis, į

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(john Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6 727

2151 W. 22 St. f iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyrius rengė šokių 
vakarą, kuris gerai pavyko. 
Visi, kurie atsilankė, buvo 
patenkinti ir linksmai pralei
do vakarą. Broliai Metrikai 
gražiai mums pagriežė ir vi
sus palinksmino.

Visiems sakome širdingai 
ačiū už parėmimą. Onytė.

NORTH SIDE ŽINELĖS.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La S&jle and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. ĮSTATE 2704; 4412

J. P. WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Tėvas Augustinas Dirvelė, 
O. F. M., Naujų Metų vaka
re, 7:30, par. svetainėje lai
kys įdomią paskaitą ir rodys 
paveikslus apie mūsų laikų 
stebuklus — Teresę Nauma- 
niutę. Jis pats pereitą vasarą 
yra ten buvęs ir savo akimis 
matęs Teresėlę kančios eksta
zėje. Įžanga visiems dykai.

Rap.

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107tli Street
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti. 1

Telephone Dearborn 4067

W. CHERNAUGKAS
DVOKATAS 

La Šalie St. Rm. 1431
jįHICAGO, ILL. 

k9:30 iki S vai. vak.
8. UNION AVM

fosevelt *710
9 vai. vak. 
•eredo.)

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro- ' 
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- į 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kit.ų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ujns taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusią, jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėiiokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

— A.rtl State Gatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po piet

fa
6109 S. Albany Avė., Tel. Hemlock 9252 fa

fa 
fa 
te

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ fa

te
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams K

3 ARCHER FURNITURE 8

IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ E

į JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas fa
M fa

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733 fa 
n fa
d# fe

iŪBBMSŠSOStUESSMBBUMft 
fa

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ fa

LINKSMAIŠIŲ NAUJŲ METŲ
i;.- fa
Linki n

D. GRICIUS g
Generalis Kontraktorius £9

0$ 2452 West 69th Street fa
T?lef. Republic 6396 fa

Šį fa

0$ fa
flį LINK SMALSIŲ NAUJŲ METŲ fa

$

DeSOl’O ir PLYMOUTH
JOE BAGDONAS Pardavėjas 

Taipgi primenu, kad neužilgo išeis Nauji DeSoto 
Ii* Plyniouth kirų modeliai. Kviečiu atsilankyti 

5625-27 So. Western Avė. Tel. Prospect 5669

INVENTORIAUS
Visiems Mūsų Kostumeriams, Draugams, 

Rėmėjams ir Pažystamiems fa

8
fa

8

JOSEPH VILIMAS £
Namg Statymo Kontraktorius

, £
4556 South Rockwell Street £

> f
Tel. Virgmia 2O.i4 |

ŽEMOS K4IN0S ANT VISŲ RADIO
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ

Šešiasdešimt Metų Tam Atgal Mes Linkėjome

Lai m i ūg ų ir Sėkmingų Naujų Metų
Prabočiams kaikurių iš mūsų Dabartinių Depozitorių

M

SUJUNGTI RESURSAI 
$30,000,000.00

VILNAS FAKTAS ryškiai stovi per visus rekor
dus mūsų veikimo metų — biznio sumažėjimo, lai
kais žmonės grįžta. į senovišką kelią, vedantį į pa
sitikimą, būtent ima labiau taupyti.

Šiuo pranešu North Side 
draugijom, jog susirgo šaunus 
mus darbuotojas M. Andruške 
vičia. Randasi County ligo
ninėj 54 vard, lovos numeris 
28.

Draugijų nariai, kam laikas 
leidžia, ypač draugijos Auš
ros Vartų,’ kurios jis yra pir
mininku apie 9 metai, prašo
mi dažnai aplankyti.

Taip-gi girdėjau, kad Moti
nos Dievo draugija rengia 
vakarą šiandie, 31 <1. gruo
džio, purapijos svetainėj.

Vakaras labai tinkamoj die
noj: senų metų užbaigimo va
kari*. Čia bus sutikta Nauji 
Metai. •*

Vii karo rengėjai stengsis l 
visus svečius priimti kuoge-l 
•iausiai.

Kviečiami nariai ir sve-| 
atsilankyti. Bus gera 

ika. Rengimo Komisija.

Per pastaruosius kelis mėnesius mes 
buvome liudininkais tokio pakilimo 
taupymo skyriuje, kokio nesame tu
rėję per metų metus. Mes įsitikinę, 
kad tai yra aiškus ženklas grįžtančios 
gerovės, lygiai taip, kaip kad būda
vo po visų kitų* blogmeėių.

•
Tai ve kodėl mes su tikrumu ir ma
lonumu galime reikšti LAIMINGŲ ir 
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ iš Se
niausios Bankinės Įstaigos Chicagos 
piliečių nuo Plačiosios South Sidės.

10 tūbų Vietor Hadio .......................... $89«OO
9 tūbų G M Kario .............................. $79.00
Nauja radio su t "i mis scieen grid tub. $36.00 
Radio ir Vietroa svkiu už .. $79.00

THE STOCK VARUS NATIONAL BANK 
THE STOCK YARDS TREJST& SAVIttGS BANK 

THE STOGK VARUS SAFETY BEPOSIT COMPANY
4*150 So. Halsted Street

KAPITALAS, SURPLUSAS-R PELNAS 
* $3,700,00000

Gražus Bailio programas Naujų Metų dienoje 
nuo 7 iki 8 vai. vakare iš’ \VI1FC radio stoties 1420 
kyl. duodamas i

Jos. F. Sudrik, Ine.
341 7 South Halsted Street

i
Tek fonas Boulevard 4705

LrP<3?.*’-33---.33-; 33 ■’ 33

i

I au
■
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GRABORIAIs C H I C A G O J E DAKTARAI:
r«i»Jonu Yards 11 SS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems rel- 
aalems. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M, SKUBĄS
LIETUVIS GRAliORIlS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
t Tel. Rooarvelt 7B32

I #
Ofisas randasi po num. 2342 telefonas orovehin szss

GEDIMINO SPULKQS SU- So. Leavitt St 
SIRINKIMAS. --------- DR. A. G. RAKAUSKAS

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS OFJLBORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau-
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tai. Roosevelt 2515 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

gK YRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, UI.

Tel. Cicero B 027

J. U LEVIČIUS
Graborkis Ir

Balsanmotojas
Patarnauju laido
tuvėse visose mle 
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted 
St. Chicago, III. 

ret Vlctory 111S

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J. F. RABZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHSCAOOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
(88 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

West Side. — D. K. L. Ge
dimino Budavojimo ir Skoli
nimo Spulka savo šėrininkų

| GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

'2433 W. MARQUETTE ROAD
! Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

Šv. Kazimiero Akademijos į • ir 7 iki 8 vai. vakare.

Rėmėjų dr-ja sveikina su Nau ‘ ■•'•domis nuo » — ii vai. ryto.

SVEIKINIMAS.

metinį suirinkinių laikys sau- jais 1931 Metais visus A. B.' 
šio 9 d., 7 vai. vak., Meldažio ~ 
salėj. Ttune susirinkime šėri- 
ninkai išgirs iš valdybos ra
portų, ir bus trijij direktorių
rinkimas.

Minėtos “spulkos” sekre
torius yra plačiai žinomas biz
nierius Justinas Mackevičius.

Kampas 4<th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 1161

Nedėliomla pagal sutarti.

DR. J. J. KŪWARSK,S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 83 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2350 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2334

Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-8 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarta*

D. skyrius, prietelius, mūsų
_ Oti— Tel. Virginia 0034

Recidencijos: Van Buren 5858

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

ezersk!
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue Į

Tel. Boulevard 9277

KAZIMIERAS
KUKŠTA

(Mirė gruodžio 29 d., 1930 m. 
7:67 vai. vak. 44 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės apsk.,

Šilalės parap., Tūbinių kai
mo. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
seserį Kazimierą, švogerj Ju
lijoną Kazlauskį, brolį Juo
zapą, bralienę Benediktą Ku
pstienę ir gimines, o Lietuvoj 
tėvelius ir 3 seseris ir švo- 
gerį Kazimierą Noreiką.

Kūnas pašarvotas 2540 W. 
45 PI. Laidotuvės įvyks pėt- 
nyčioj, sausio 2 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Nekar
to Prasidėjimo I’anelės šven. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į 'šv. Kazimiero kapi
nes. .

Nuoširdžiai kviečitane visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris,
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Yards 1741.

B

darbų kilnius ir duosnius rė
mėjus. , /

Lai V. Dievas šimteriopai 
atmoka gražios širdies mūsų 
draugijos priedeliams ir šv,
Kaizimiero Akademijos rėmė
jams.

A. R. D. Centro valdybos 
nariai: Kun. Dr. K. Matulai
tis, kapelionas, A. Nausėdie
nė — pirm., O. Reikauskienė 
ir M. Šedięnė — vice-pirm.,
V. Galnaitė ir M. L. Gurins- 
kaitė — rast., J. Čepulienė ir 
S. Jurgaitė — iždo globėjos,
O. Aleliunienė ir E. Prosevi- 
čiutė — presos kom., B. By-
tautienė atstovė į L. B. K.lį [ DAVIDONIS, M. D.

I '
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: II ryto Iki 1 po pietų 
3 Iki 4 ir 6 iki k v. v.

Nedėliomla nuo 10 .iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Bnenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare 

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Re*. Tel. Midway 6512

DR. R. G. GUFLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1718 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
ir Ketvergaia vakare

Federacijų.

INSPEKTORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Kaune įvyko pradžios mo
kyklų inspektorių suvažiavi
mas. Šv. Ministeris pasakęs 
ilgų kalbų, o departamento di
rektorius p. Vokietaitis skai- 
tęs paskaitų “Nacionalinis au
klėjimas pradžios mokyklose.’’

“R.”

. AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,

1

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

navimą.
Mūsą 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 rubus 
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

BARBORA ' 
BUDGINAITĖ

mirė gruodžio 29, 1930 m. apie 
52 metų amžiaus. Kilo iš Rasei 
nių Apskričio, Girdiškės I’arap., 
K'.iukių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Johaną Brazauskienę, 
brolį Antaną, sesers sūnų Jur
gį Budzinskį ir jo moterį Zo
fiją, 2 brolio dukteris Barbo
rą Šimkienę ir Marijoną Grik- 
šienę ir gimines ir mylimą 
draugę Stefaniją Pivariunaitę, 
o Lietuvoj brolį Juozapą ir gi
mines. Buvo narė dr-jų šv. O- 
nos, Panelės šv. Rožančavos 
Panų ir Moterų, Tretininkų, A- 
paštalystės Maldos, Amžinojo 
Rožančiaus ir ‘Labdarių.

Kūnas pašarvotas 719 W. 19 
St. Laidotuvės įvyks Subatoj 
sausio 3 d. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėta j Dievo Apveizdos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge- 
du’.ingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pašnektų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Berno, Brolis ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
S. M. Kkudas, Roosevelt 7532.

METINES HCKAMTVVfcS

Ofiso TeL Vlctory 8898 

Resldencijos Tel. Drevei 9181

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistai- Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8108 So. Halsted St 
Kampas 1>1 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7 S vak 

Nedėliomla Ir šventadieniais 14-13

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Res. Tel. Hemlook 8874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nu-o 3-4 po 
piet. Utarn. ir S ubą t. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 8784

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po piet 
Tel. Prospect 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4801 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

DR, A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califoruia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
fO-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR, S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių •įtempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu

i cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- Tel. Hemlock 8700 
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Dangčių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainus pigiau kaip kitur

4712 S. AHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Nedėliomla 
Susitarus

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

D E N 1 I S T A I

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenu 

Tel. Lafayette 0727 i
SKYRIUS

1410 So. 49fh Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue TeL Boulevard 3201

JONAS YOKUBAITIS
Mirė gruodžio 27, 1929, su

laukęs 35 metų amžiaus. Pa
liko liūdinčius moterį Oną PO 
tėvais Daugalaltė, tetą, dėdę, 
pusseserę ir glmiees.

Atmintinės šv. Mišios už a. 
a. Jono sielą jvyks Suimtoj 
sausio 8, .1931, Gimimo Pane
lės šv. par. bažnyčioj, 7:30 
vai. ryte.

Visus gimines, draugus, pa
žįstamus ir kaimynus nuošir
džiai kviečiame atsllankj tl į 
minėtas pamuldus ir pašilu ris
ti už a. a. Jono sietą.

JfuUUdUst.
dntuibniėhi šeimynų

L ■ L.-.. M i

DR, S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canaį 6222 |

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868

Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai.
Nedėlioj: 10 —> 12 ryto.

Tel. Canal 4267 R»s. Prcs^fct!

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. i 
Valandos 11 ryfo iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
šalę Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 I 2201 WEST 22nd STREET
Nedėliomia: nuo 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių 

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
VaL 9:26 ryt Iki 8:30 vak. Berado 
mis 9:89 iki 12 ▼. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 9

T. A

H 3133

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

1—9 vakaro

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 vakaro 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 8 ryto iki 8 vakar*

Tel. Yards 0994

Recidencljos Tel. Plaaa 8208

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietą 
Nuo 7 iki 9 vaJcare 
Nedėl. nuo 10 iki 18 <li*ną

Saugokis holdupų, nes 
dabar yra labai pavojin
ga; nežinai, kada Jisai 
užpuls, šaltis žiemos lai
ke yra taipgi kaip koks 
holduperis ir pavojingas. 
Jisai paguldo J lovą Ir j 
grabą.

T. A. D. vaistas grei
čiaus prašalins šultį^ ir 
gripą.

Dabar yra nuplgfhtaa, 
reikalaukit savo aptteko- 
se arba

S. Halsted St., Chicago
Tel. Galumet 1478

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki • 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTA8 

4801 W. 14St. Cicero. IU.
Viršuj National Tea Stor* 

Valandos: 10 vai ryto iki ;B vai.
vakar* N«<1. su ii tams

Ofiso ir Res. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8

pietų Lr 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8.191

DR. H. BAPiON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STRUTI 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakam
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C H I C A G OJE
LIETUVIAI BIZNIĖRIAI 

CHIOAGOJE NESNAU
DŽIA.

Duosis matyti af lietuvis 
nuvers svetimtaučių kompa- 
nijas.
' Paparčio žiedas.

Pietvakariniam šio miesto 
kampe jau. ketvirti metai, kaip 
gyvuoja Lietuvių Bušų kom
panija vardu Beverly’^tfotor

ones ui
kur tik kas pagedauja 
užsakymo.

Dabar minėta kompanija yjpjonėg rei^ajus buvo aprūpinęs 
ra užprašyta užtiesti busiTs_'plficiai žinomas laivakorčių 
(kočius) pavietavam mieste, agentas p. P. Baltutis. Todėl 
250 mylių atstu nuo Chiea- jokių kliūčių, jokių trukdėsių 
gos. Laiškas rašytas paties neturėjo. Sugrįžo U. S. Lini- 
miesto majoro ir taip skam- jos laivu America. Visa ke
bą: lionė per Atlantikų buvo tv-

“ Gruodžio 27 d., 1930 m., ki, tik New Yorko vandenyse 
pribūkite pas mus dėl sutari- pagavo audros ir daugeliui 
mo su miesto komisijonieriais pirmu sykiu parodė, kas tai 
dėl užtiesimo jūsų kočių mūsų^yra jurų liga.
mieste. Mes turime da keletą | P_nas f,erniauskis Lietuvoj 
kompan., kurios apsiima tokį iSbuvo arti devynili ni5nesilJ. 
susisiekimą užtiesti mūsų Daugiausia svečiavosi savo 
mieste, bet kuri kompanija gimtinėj parapijoj Kaltinė- 
pristatys mums planą geriau- nuose> bet pabuvojo ir kitose

SUGRĮŽO IS LIETUVOS.

Bridgeport. — Kūčių die-

SVEIKINA 16 LIETUVOS, feratui bus savo laiku pas
kirti ir paskelbti, taip lyginai 
ir temos referatų.Prelatas Maeiejauskas iš 

Švėkšnos “Draugo” redakci
jai atsiuntė šitokį laiškutį:
* “Sveikinu Tamstą ir vi
sus ‘ ‘ Draugo ’ ’ darbuotojus, 
linkėdamas jūsų darbams gan 
šių Dievo malonių.

D-ras A. L. Graičūnas.

Sekretorius.

■ --W
mod. 31,te« ladianfe,-

K. Šerpetis, “Draugo” Agen
tas.

Brigliton Parke Antanas 
Ticzkus, expressininkas, 2743 
W. 37' PI.

Dievo Apvaizdos pnr. p-nia 
Buividienė.

Cicero j J. Mockus, “Drau
go” agentas.

| Kitų kolonijų “Drango” re 
mėjaii prašomi atsišaukti.

Koncertas įvyks Vasario 1, 
1931, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. ITalsted St. Po kon

certo bus ši kini prie sapnio,
’ i 1 \mužikosi/

NU.

LUKŠIO PAVEIKSLAI \

A. ALESAUSKAS 

MOTOR EKPRESS

-—r Mes pernnįfuojame-perveža- 
ičius ir kito-

■Įps-B! | Mes perniufuojai 
LtvAi liūtie pianus, sfarničile pianus, 

kius dalykus*
Senai visų 

Lukšio paveikslai /iifi prade
dama rodyti Cliicagoj. Cbi- 

cagiečiai pamatys jdidžiaiusias 
lietuvių istorijoj iškilmes — 
Vytauto jubiliejaus iškilmės. 
Bus parodyta AlAjięjgbifrgo 
pilis, kurion kryžAliįL buvo 
įkalinę Vytautą i^ išMuTr’ 
jam pavyko pabėgti.♦Bus 
rodyta daug k i tok rw» ^nematy
tų įdomybių. • *•

Maršrutas bus uitis:
Sausio 4, 5 Ginomo Pane

lės Šv. par. salėj, jMorųnette 
Parke. •• •

Sausio 6 Aušros,Vartų par. 
salėj West Sidėj. * ’ .

Sausio 7 Šv. Mykolo 
salėj Nortb Sidėj. • t j

Sausio 11, 12 vKų Šventi^ 
par. salėjr Roselantte. . .

Paveikslus rodys*! t aiškins J 
pats filmininkds

: . C. G.

IftuAiami)- Taipgi parduodame anglid
»usio»£tųšies už prieina- 

usią k<4aą. Musų patama- 
vimaa».yr6* ^'greitas, geras ir

Bridgeport. — Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų drau
gijos 2 skyriaus susirinkimas

“Turėdamas Amerikoj dau- . , -.t o j * tJ {vyks sausio 2 d., Šv. Jurgio 
gybe pažįstamų ir neturėda- par. salėj, tuoj po pamaldų.

„ „ Nuoširdžiai prašome visus
Kazimieras Černiaus-j pasveikinti, nuolankiai P™- skaitllngai susirinttll

.... So. Morgan St, Ko- San Tamstos įdėti į “'Drau- nes ,nrimc warW (]a
g4” nuo manęs pasveikinimu s*aretym<li.
su Šventomis Kalėdomis ir į

Coach Co. ir vežiotų žmones Inoj iš Lietuvos parvyko biz-jmas galimybės visus laiškais
i__  i___________ -i-...-. T^r» r» J i zi-w»o o i'nT'Yunnc’ i nocnTni birti! minlonbin 5 K»T»r»

Naujais Metais, ir palinkėti ; 
visiems Dievo palaimos vi-į 
suose geruose užmanymuose 
ir darbuose .
“Prelatas J. Maeiejauskas.”

Vaidyba.

RADIO VALANDA NAUJŲ 
METŲ VAKARE.

ne ngus. į
So.'Rockwell Street

Republic 5099
Mes peavežame daiktus ir į 

kitus mi

71Š

PRANEŠIMAI
DAKTARAMS ŽINOTINA.

šių kočių ir geriausį patarna
vimą, tai ir įteiksime kon
traktą — frončait.”

Gruodžio 26 d. išvažiavo Lie 
tuvių kompanijos kompanas

Lietuvos vietose. Iš Lietu
vos parsivežė tabokos, saldai
nių ir kitokių gėrybių. Kartu 
su juo laive buvo 9 lietu
viai, septyni kurių buvo “gri

Teodoras Širvidas, šauniai nu,n°riai”. Pastariesiems p. Čer-
6imanąs apie tą bizaiį ir išsi
vežė geriausius kočių planus 
ir gerą mintį apie transpor- 
taciją.
■ lll.HI.........  .......... - Į-......... I II I ,

METAI BAIGIASI
Šie 1930 metai jau visai bai- 

. Turėsime šventų ir pra- 
naujus metus.

Didžiuma ‘ ‘ Draugo ’ ’ skai
tytojų yra užsimokėję už lai
kraštį iki Naujų Metų. Dau
gelis skaitytojų jau aitnauji- 
no prenumeratą 1931 metams

niauskas kelionėje buvo vadu.
Rap.

ŽINiy-ŽtNELĖS
X Liet. Kat. Vakarinių Vai 

stybių 8-ji Konferencija, kuri 
bus 8 d. vasario, 1930 m., ren 
giama visu uolumu. Visos Qlii 
cagos ir apielinkės kolonijos 

raugijos, kuopos ir kliubai
prašomi iš anksti rinkti' aftsto--
vus.

X Didelė Bridgeporto Vy
tauto draugija z pereitą sek-

Priešmetiniame susirinkime ' 
Amer. Lietuvių Dakt. Dr-jos, 
kuris buvo gruodžio 26 d.,
1930 m., tarp daugel paduotų 
ant stalo išprendimui klausi
mų, kurie didumoj ir išpr^s- 
ta, prieita ir prie' rinkimų
1931 metams naujoj • valdy
bos:

Išrinkta slaptu balsaviru:

1. D-ras M. 'J. Strikoliš — 
M. D. — prezidentas.

2. D-ras G. J. Bjožis — D. 
D. S. — vįce-prezidentas.

3. D-ras C. *K. Kliauga —
D D. S. — iždininkas.^ .

4. D-ras >A. L. Grajfčūnas --
M. D. — sekretorius: ‘

Nepamirškite gražaus fadįo 
programa, kurį duos Jos. F. 
Budriko . korporacija Naujų 
Metų vakare; iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8-val. Šiame progra- 
me bus linksmos dainos ir 
muzika.

DRAUGO” KONCERTO 
\ , TIKIETAL

ROSETTE THEATER
2150 West 22 Street

Seredoj ir Ketverge, gruo
džio 31 ir Sausio 1 PUAN- 
TOM OF THE HOUSE, pas
laptinga drama, ir The Wagon 
Show, dalyvauja Ken May- 
nard. ..

Pėtnyčioj.ir Subatoj, sausio 
2- ir 3 Greatest Thrills of the 
High Seas, taipgi Hard Boi
leri, įspūdinga drama. ' ■' .

Nedėlioj, sausio 4 The Drop 
Kiek ir kitokie įvairumai.

- ‘‘Draugo” metinio koncerto f 
tiklėtai^^Li platinami.

Briageporte jų galima gau
ti pp. Gudų krautuvėj, 901- 
W. 33 St. '

Nortb Sidėj juos platina

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE J '

WAITCHES BROLIĮį RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950

ir ’užsimokėjo išanksto už vi_-madieni susirinkime s atmetė 
sus’/netns -6.00, už pusę mėtų K. V. V. 8-tas Konf. Ren-
mokltntieji užsimokėjo $3.50, 
trims mėnesiams — $2.00, vie-
'C *

mėnesiui — 75c.

iŠiol dar neužsimokėjusie- 
ji labai prašomi tą neatidėlioų* 
jgnt padaryti. Visose šftfyne^* 
Visose tautose visi laikrąč 
yra tokio nusistatymu. kad 
prenumeratą imti*

ginto Komisijos kvietimą da
lyvauti taip svarbiame kata
likų suvažiavime. Iš pažiūras 
draugija, rods, katalikiška su 
gražiu vardu.

X Ktin. dr. A. Kruša, bu
vęs Roselando Visų Šventų 

Ū parapijos vikaras, grįžus Lie- 
tnyon, paskirtas Alsėdžių vi-

Išraugs” nusistatjfth 
toks pat. Ir “Draugo’kleidėm 

tikisi iš savo skąitytojų, 
kad * jie išanksto užsiųiokės. 
(Gerieji musų prieteliai taip 
ir daro. Mes norime tokių 
prietefių turėti kuodauginusia. 
Norime, kad visi musiį ,$kai- 

.tytojai taip elgtųsi. Tokiu 
budu pasilengvins darbas ad- 
iftinistracijai, agentams ir iš- 
mešiotojams. O ir patys skai
tytojai, būdami tvarkoj, sma
giau jausis.

Užsimokėti galima tiesiai 
“Draugo” adminatracijai, ar
ba agentams bei išnešioto
jams.

Yra tokių, kurie dėl svar
bių priežasčių negali laiku 
užsimokėti. Tokiems laikraš
tis nėra sulaikomas, jei pra
neša, kad užsimokės vėli*.u. 
Bet tokie privalo laikytis duo 
to žodžio.

Vilimės, kad musų skaity
tojai padarys pastangų ne 
vien užAunokėti už dienraštį, o 
dar prikalbės savo draugus 
prie užsi rašymo dienraščio 
“Drango”. \<į£

==

Pabaigoj sausio mėnesio. 
1931 m. bus inauguracija bar 
jos valdybos vakarienę. 
Vėliaus,'bus skaitomų refera
tai, f s

' • ■ '

DiskiisantAi kiekvienam re-

Wm. J. Kareiva
SaVInlnkas

Del geriausios rųfiles 
tr patarnavimo, Sau
kit

VALLEV
ODUOTS 
švleiių klausi-' 

lt sūrių. 
REET

,a"įnr ė x t a a ,
CAPITOL ^JRILL

ewa.<
-812 5 SO. HAl 

Tel. Stel
ED ST. 
0193

=J=

R. ANDRELIUNAS
(Manjuette, Jewęiry A

Saldus gėrimai, gagdus užkandžiai, 
itališki makaronai. '

F. P. PALKUS, Sav.

Radfo)r....-- s
Ullaikat visokių ■ 

auksinių tr slda-r 
brinių d&lktų, vė
liausios mados >a- 
dld* pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Talgau laikrodžius 
ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 6380

IŠKILMINGA VAKARIENE
-------- Rengia --------

Šventos Ona Draugija 
TREČIADIENĮ GRUODŽIO 31,1930

Naujų Metų laukiant su puikia programa, kurią 
išpildys pačios draugijos narės Dievo Apveisdog Para
pijos Svetainėje 18 ir Union Avė. Pradžia 8 valandą 
vakare. Per vakarienę įstojimas draugijon bus dykai. 

Širdingai kviečia visus atsilankyti. Rengėjos.

LIETUVIŠKAS

NEI6HBORHOOD MEAT MARKET & GROCERYf ' 1

Puikiausiai pagal naujausios mados įtaisyta val
gomųjų daiktų krautuvė.

Kviečiame visus savo tautiečius atsilankyti, pama
tyti musų krautuvę ir daryti pas mus biznį.

2643 WEST 63 STREET

AUTOMOBILIAI

7* ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Jamaa tįstu reikalus per

FABIAN & GO.
West 35th Street

CHICAGO
UIj. 0611 ARBA 0774 

taiųtysl daug išlaidu

rtsečlus Ir Bonus, 
ant Karnų, 

ainom ir lnšiurl-
kj turtą.

davernastes ir Pirkimo 
mo Kotariališkus raštus 

Pinigus ir Laivakortes.
IS PATARNAVIMAS 

tu mšisų Pasekjnlngurno. 
ARAKTUOJAM SAVO

•Ą. DARBĄ.

i • ' p m 4 ’
tąt^i uąujus namus ir sc- 

P-įmiinus. . \/>-

ĖST 47 STREETReal Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įv0tūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt. • '

ĮVAIRŪS KONTRAKTGTRIĄI:
•K-*,

M. ZTZAS Phone Republic <943

Namų Statymo Kontrafctorlus 
Statau įvairiausius namus prieinama4/

7217 S. CALIFORN1A AVĖ.
Telefonas Hemlock 651t

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. RockweU Street

MES
Budavojam naujas namus, 

! dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam

tOE SOTO IR PLYMOUTH
Otriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės Į me<jįnį namą po vieną plytą, 
automobilių už labai prieina- Į Atrodo mnrinis> to jau ne_
mą kainą. pgntyt. Turim namų ant
Naujas De Soto $685.00 f.o.b 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b 

GAOB P ARK MOTOR 
SALES 

Joe Bagdonas,
5625-27 S. WESTBRN AVĖ

1, Savininkas 
iSTBRN AVI

Telefonas Progpect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAIBILU

taiGRANAM f AI6E
S845.eo V. O. B.

Jai manai pirkti karų. ptrmtauriai 
ateik paa mua tr ifarMtlkrink, kad 
paa mua rasite gerlaualfa rųlles au
tomobiliu*

įvairiausių 
milą kalnų.

nite geriaualM 1 
ui temų kulnu- 
arimą Įvairių | 
■ų ui labai mSl

Taipgi turime 
vartotų karų

BRIGHTON MOTOR SALES
ore. f: Vilnaii, 9.

Telefonas Latagette HM
8962 Archer Avenue

Tel. Tards <011

B & W MOTOR GO.
AUTOMOBILIAI

TROKAl
817 WEST S5«b STREET

pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Telef. Republic (116

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Republic 5849

ANTON LUBERT
MALIAVOJTMO KONTRAKTORIUS 

Mallavojame, Dekoruojame Ir 
Popleruojame

5687 So. Nordlca Avė. Chicago

JŪSŲ NAMAS
Mes galime jums namą pastatyti, 

arba parduoti, nupirkti, lAmainytl, 
pataisyti, apmūryti, apdrausti (In- 
surintl) etc.

JUOZAS K. ENČERTS 
Namų Expertas

4439 So. Fairfield Avė. Tef. M<S 
4401 H. Moiart St. Iaf. 8M1

joTnpakel&co.
Gcneraliai Kontraktori ii 

Real Estate
2621 WEST 71 STR1UT 

Telefonas Hemlock 03C7
Res. Grovehfll 1680

t

/T1 A R-M OS

^P^SJDUODA-' farma, 80
akęrių, .žrtru^gera, viskas ge
rai aTig#; tisA dirbama, dide
lis sodnps, visokį vaisių y 

%ts^riųį' - jgęri U^ųai,^>-PETRAS GRIGAS .
Moliavojimp Kontraktorius _ «- i.

- C V^gus lėtokai, ^rieaią mallė į Ąne
Mes moliavyjlme. dekorucjafd*- tt > Hetuvįu k61«ni-

Upoperluojame visokius namu*, j -Yra lietuvių KOKMll
Musų kainos labai pretnamos ir dar- ja. Kaina prieinama. Del pla- 
bas garantuota*. j tesnių žiriiij kreiptis šiuo ad-

6127 S. Maplewood Ave. ^resu:
WM. MISEVICH 

“"i Scottville, Mich. ■

Kalėdų Dovanos ■ Rt 3
Turime tinkamų Įvairių Kalėdoms “savirtinėm, pigrlad parduoda vlflti 

dovanų valkams iė dideliems. Tu- farma, 6 kambarių namas, 3% ake 
rime dldelj pasirinkimą peilių, dlšlų rfų, elektra, gesas, garadilus, man- 
Ir. tt. Užlaikom Hardarare, painto, dynė, daug vaismedžių, didelė bar-
•tlk’.ų Ir kitokių dalykų.

A. M. BUJCHAS
4414 So. Ro^kwell Str.

Telefonas Lafayette 488*
v ‘

Telefoną* Canal 5sSS

PETRAS CIBULSKIS

nė, 8 bloifa.i»J Chicago — Burlington 
gelžkelio stotĮ. 7^«tamukinių J dieną^

I . ši nuosavybė randasi apie 5 mal 
les j vakarus nuo. Lietuvių Bernai 

■ člų Kolegijos. Kaina $8,000, caab 
'pigiau. Agentų nereik. ąmoki

ALLANCHES 
4^716 Dunham Street

K
Downers ^Grove, UI.

Mallsvojlmo 
Maliavų ir sieninės popiaros krau-

į tuvė. Nauja* ataka*. ~- 
1834 So. LEAVITT ST. CHICAOO

ĮVAIRgS PARDAVIMAI

./ RĄJP2ANDAI PARDAVIMUI 
Išvažiuojtfr’ir turiu! ttoj pardw 

savo gralius rakandus'. *M5ilton kai

M. TUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvi*, lietuviam* patar
nausiu kuogeriauata.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227 ?

lapo* Telef. 
Hemlock J147

Namų Teief. 
Republic 1418

JOHN YERKES
Plumbing A . .Heating Lietuvi* 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbo* pilnai garantuota* 

Kalno* prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Thornas Higgins
PLUMRERIS 

Turtu patyrimų p<* daugeli metų. 
.Xrbų atliekų greitai Ir plglaL' 

(III 80. OAKLKT ATK
' .. Telef. Canal

rųi, 0 _ tūbų elektros 
kas yra. 4 kamb. su dideliais nuosfr 
liais. Viskas kaip nauja,''Ateik toc

3040 We*t 62nd ‘J

H H l> A V I M U )
"V' vLz /____ ___

, IfiSIBEWŲOJA 7r kamba 
rių'flafajb45lyniu šildomas,.L 
mos flpj«L*B<4ida už pasiu J 
jimą. Otriausia transportą- 
ja,

5{Z8. .So. Ląvrtidale Avenuė
> ' ’hfl>kądžie 7721 Li

X. . •» - * ,1 J
ISRENDAVUįr.cl

j ruduoja gražus, Švies/J 

kampiniai kambariai, ant 
pagyvenim^lęarStu vAnder 
šildomas. 'Srkųmbariflbjr’iT 
tinkami gydytojui ' ąiiMa dt 
tistui. Išrenduosiu laimi j 
giai. Atsišaukite, tuojaus.
4934 W' 15th St. Cicero, I 

^(Dtb4.s įeiti)




