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METAI-VOL. XVI

Japonų kariuomenė veržias Peipingo link
ŠVEDIJOJ PLANUOJAMA ĮVESTI 

NAUJUS PINIGUS
BOLŠEVIKAI PUOLA J. VALSTYBES

Policija saugoja Baltuosius
R u m us I-iii vagono traukinys su pušies sienojais iš Kaliforinjos leidosi j rytines valstybes. Sa

koma, pirmu kartu toks didelis su sienojais traukinys važiuoja išilgai J. Valstybių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

IŠKASTI VYTAUTO DI
DŽIOJO KAULAI?

JAPONAI PASUKO PIETŲ PLANUOJI NAUJUS
LINK PINIGUS

PRIEŠINGI ATLYGINIMO 
MAŽINIMUI

TOKIJO, lapkr. 24. STOCKHOLMAS, Švedija,
niomis iš Mukdeno, japonų lapkr. 25. — Švedijos ekono-

NEW YORK, lapkr. 24. 
Geležinkelių prezidentų ir ge

kariuomenė pradėjo veržtis miniotai planuoja įvesti šve- Wiin|!<.,il)injill vad,, žia kfli„ į _
Chin-ehow’o link kad būti-ar- d, valstybėje naujus pinigus, jta di(.„a konferencija firanfo nark,

CHICAGO JE
PATIKRINAMI AUTO

MOBILIAI

PADĖKOS DIENA

Rytoj, lapkr. 26 d., yra Pa
dėkos diena —'visam krašto 
minima ir švenčiama.

. o u x • v-r x i - . , •- —........... .......... .................. įja | urant o parke įsnaujo patiki i
<-iau Peipingo. Sako, tas vei- kurie butų tvarkomi nauia ko-|',x_-i„ u • . ........x T x i nutruko, kada įskeltas atlygi- narni automobiliai, kad suse-
kiama plėšikų gaujų įsnajki- kia sistema, bet ne aukso pa- nimo klausimas
nimui. grindų Jie randa, kad aukso ,, ,

XT , , . . . . . • . , . . , . ' Prezidentai reikalavo sumaVyksta smarkios kautynes, pagrindas valiutai mūsų lai-!
------------------- ; kais vra neatitinkamas.

NUMATOMAS SNIEGAS

NUMATO “TIKRĄJĮ” KARĄ

TOKIJO, lapkr. 24. — Ju
rėnų vyriausybė numato “ti-' 
krąiį” su kinais karų ne tik 
Mandžiūrijoj, bet ir pačioj Ki

150 MOKYTOJŲ KA
LĖJIME

MEXIC0 CITY, lapkr. 24. 
— San Lilis Potosi miesto 150 
mokytojų, vyrų ir moterų, nu
sprendė vykti j Mexico City i r 

protestų i

įžinti 10 nuoš. atlyginimą. Da
rbininkų vadai griežtai pasi
priešino.

Keturias dienas konferenci
ja sklandžiai vyko, kol nesu
sidurta su atlyginimo klausi
mu.

kti juose mechaniškus negeru
mus. Randama, kad apie 42 
nuošimčiai jiatikrinamų auto
mobilių turi negerus ratams 
veržtus.

SERŽANTAS SUSPEN
DUOTAS

Tš oro biuro praneša, kad 
šiandie vidudieniu ar vėliau 
numatomas sniegas.

BANKININKAS BAIN’AS 
TRAUKIAMAS TIESON

nijoj.
.japonai turi žinių, kad Ki 

nijos vyriausybės prezidentas, vyriausybei įteikti 
planuo ja dideles kariuomenės j dėl algų negavimo, 
jėgas siųsti prieš japonus į
Mandžifiiriją. Jei tas įvyktų, 
tada būtų “tikrojo” karo pra
džia.

San Luis Potosi valstybės 
valdžiai įsakius už tai visi su
imti ir uždaryti kalėjimam

SANDINO VEIKIA

MEXIC0 CITY, lapkr. 25. 
— Sandino vadovaujami suki
lėliai atnaujino veikimą Nika- 
raguoj. Činandego valstybėje 
jie užėmė vieną miestelį. Prieš 
juos pasiųsta vyriausybės ka
riuomenė.

ŽUVO LAKŪNAS

SALT LAKE CITY, Utah, 
lapkr. 25. — Arti šio miesto 
rastas sudaužyta#? “United 
Air Lines” pašto lėktuvas. 
Sudaužytam lėktuve rastas ir 
vairininko Potter’io lavonas.

AMERIKA ATSARGIAI 
VEIKIA

NUSILEIDO KANADOS 
RAISTUOSE

SAULT STE MARIE, Mi-

BOLŠEVIKAI PUOLA 
AMERIKĄ

MxA.SKVA, lapkr. 25. — So
vietų laikraščiai (kitokių nė 
nėra) ima pulti J. Valstybes 
už tai, kad būk jos nori so
vietų Rusiją įtraukti karan su 
Japonija.

Sako, Amerika turi keturio
pą tikslą: pakirsti sovietų 
“piatilietką,” gauti užsaky-

Prieš kelias dienas Lenki
jos spauda pranešė, kad bete- 
siant kasinėjimus Vilniaus ka

tedros požemiuose, esą užtik
tas rūsys, kuriame vra palai
dotas Vytautas Didysis. Tatai 
kaulų krūva ir šalmas. Tačiau 
mokslininkų komisija, kuri ka
sinėjimo darbus prižiūri, tas 
žinias atšaukė, nes tikrai nėra 
žinoma, kad tatai būtų Vytau
to Didžiojo liekanos. Rusams 
užpuolus Vilnių caro Jono 
Žiauriojo laikais, Vytauto Di
džiojo palaikai esą buvę iš sa
rkofago išimti ir paslėpti nuo 
sunaikinimo požemiuose po di
džiuoju altoriumi. Ten dabar 
kasinėjimo darbai ir vyksta.

Pranešama, “grand jury”|
nubalsavo traukti tieson ban-Į

, Chicagos policijos virSbnn- kinink« Bai"’« nž neteisot« i 
įkas suspendavo (laikinai pa-'J0 .bank"’ pinip!
leistas iš tarnvbos) seržantą
M. J. Rice, iš'kurio ana die- Tel8ėJ° F*“'***’® teisme!
n, vienam salinoe plėšikai a- Takar Paa,SkW k“'> “^“rius
tėmė revolverį. I hanta8> iS Bain’° dvi

____________ i didelės dėžės paimtos į vieną
NESPROGUSIOS BOMBOS 1 S?lež“k«ho

stotį. Nežinia kur jos išsiųs
tos ir nežinia, kas jose buvo.Dvi nesprogusios bombos 

rastos ties namais, 7935 ETIis 
avė. ir 635 East 89 gat. Vię-

clb, lapkr. 24. — M. Vanik, jmų karo medžiagai, susilpni- nur ^.vvena mūrininkas kon- 
traktorius, kitur — buvnsis 
bankininkas.

25 m., anų dieną iš Clevelando nti japonus Pacifike ir Man- 
paprastuoju balionu leidosi džiūriją pakeisti atsparine
dlausomis aitlikti kokius tai iš 
bandymus. Balioną nutvėrė, vietizmą. 
smarkus viesulas ir Erie eže-1 —
ro paviršiumi jį nunešė į 0n-[ 
tario, Kanadoj, raistus ir mi-į 
skus. Tš tenai jis grįžta. Sa-I 
kosi vos išsigelbėjo.

(buforine) valstybe prieš so-
VOGĖ IR PARDAVINĖJO

SAUGOJAMI BALTIEJI 
RŪMAI

kio pavojaus. Lito padengi
mas auksu ir aukso valiuto
mis šiandien siekia dar 80%.

“Tr.’l

LITO VERTĖ IR KURSAS

Daug nuostolių ir neramu
mo pasauly sukėlė kai kurių 
valstybių pinigų vertės kriti
mas. Juk toks rodos pastovus 
ir brangus pinigas kaip anglų 
svaras staiga nustojo net 20 
nuoš. savo vertės. Dabar kal
bama, kad ir dolerio vertė 
kris.

Mūsų pinigu lito kursas y- 
ra pastovus. Litui joks pavo
jus negresia. Už litą atsako 
tas auksas, kuris guli Lietu
vos banko rūsiuose. O aukso 
ten yra daug daugiau negu j-

Bendrai, apie kasinėjimo dar- i statymas reikalauja. Todėl ne
bus okupantu mokslininkų ko-' ™ostab«-. kad žmonės dole-

. . , liūs, markes, svarus skubinam.sųa tr spauda te.k.a mų id.,

labiau pasitiki.I tas prieštaraujančias žinias
14 M

ATIDARĖ KARALIENĖS 
BARBOROS KARSTĄ

Paprastad, pinigams, tikriau 
sakant, jų vertei gresia pavo
jus iš valstybės, teisingiau iš 
valstybės iždo pusės. Mat, es- 

Arcbeologų istorikų komisi-į11 kartais taip. Jei iždas ma-
ja šiomis dienomis atidarė an- ža PiniffQ gauna, o išlaidos da- 
tros karaliaus Zigmanto Au-1 būtinai reikia, tad kraš- 
gusto žmonos, Barboros Rad-|to vyriausybė pradeda spaus- 
vilaitės, nesenai surastąjį-1dinti Plūgas net ir be aukso 
niaus katedros požemiuose, I Padengimo. Taip daryti mūsų 
karstų. Kūnas, palvginti su ki-1 įstatymai draudžia. Tačiau ir 

“Grand jury” sparčiai ve- tomig liekanomis> fg8ilaikęs ge (jokio reikalo nėra. Iždas gau- 
l Bain’o bankų reikale tyri- Lavonag buvo SUVyniotas lna visai pakankamai pinigų ir.

į maršką iš. storu aukso gijų. į trūkumų nėra. Be to, yra dar 
Marška gerai išlikusi ir joje

d a
nėjimus.

IŠPLIKINO AKIS
valstybės ižde tam tikra pini- 

į žiūrimi Lietuvos, Lenkijos ir atsarga apie 50 juili.jonų

WASHINGTON, lapkr. 25 
— Mandžiūrijos klausimu, 
kaip pranešta, J. Valstybės 

yra gana atsargios. Jos neno
ri prisijungti prie T. Sąjun
gos tarybos nutarimų, knrte 
kasdien keičiami.

VakaT taryboje iškeltas su
manymas japonus boikotuoti, 
jei jie tarybos įsakymų ne
klauso. Taryba tačiau naujo 
sumanymo nevykdo. Nori, kad 
J. Valstybės pirmutinės imtų 
tai vykdyti. Bet J. Valstybės 
nepalankios tarybos nurody
mams.

AVASHINGTON, lapkr. 25. 
— Policija ėmė saugoti Bal
tuosius Rūmus. <

---------------- j Sostinės policijos viršinin-
BERLYNAS, lapkr. 24. — kui pranešta, kad komunistai 

Prof. A. Windaus’as skelbia, Į ims pikietuoti Baltuosius Rū- 
kad jam pasisekė iš kitų sub- mus prieš susirinksiant kon- 
stancijų išskirti vitaminą D. gresui. Raudonųjų pikietavi- 
Tai mažulyčiausias blizgąs kri- mas turėjo prasidėti vakar, 
sielis. t Turėjo įvykti demonstracijos.

Anot profesoriaus, šio vita- Tuojaus pasiųsta policija, 
mino mažos kiekybės vartoji- Bet komunistai nepasirodė.

Du jaunuoliai, Kahn’as ir 
Ball’is, pavesta “grand ju
ry”. Jiedu iš krautuvių įvai
rius daiktus vogė ir pardavi
nėjo.

IŠSKYRĖ VITAMINĄ D.

mas teikia žmogui sveikatą, 
o didesnės kiekybės — nuodus.

Nežiūrint to, Rūmai kasdien 
bus saugojami.

43 NUBAUSTI

Tomis dienomis Chicagos 
gatvėse areštuota 65 elgetos. 
Iš jų 43 nubausti po 100 dol. 
ir pasiųsti kalėjiman atlikti 
tą bausmę. 22 kiti pasirodė at
vykę iš kitur, šiems liepta ap
leisti Chicagą.

Margaret Jonės, 24 m. amž., 
4628 Hazel avė., norėjo išge-j 
rti nuodų. Kada ji nuodus kė
lė prie lūpų, vienas vyras tre-1 
nkė jai į ranką. Nuodai išteš
kėjo ir jų dalis pakliuvo į Ma
rgaret ’os akis. Ligoninėje pa
sakyta, k&d ji gali netekti re
gėjimo.

KEIČIA DARBO DIENAS

MASKVA, lapkr. 24. 
Praėjusiais metais sovietų vy-

NAUJOS RŪŠIES GA
ZOLINAS

UŽ KARIUOMENĖS 
KRITIKAVIMĄ

APIPLĖŠTA APDRAUDOS 
IŠTAIGA

Radvilij herbai. Aukso karūna 
ant karalienės galvos visai pa
juodusi. Tarp sutrūnijusių 
kaulų rasta aukso papuošalų.
jų tarpe — aukso kojaraištis.

«<rpr >»

litų. Žodžiu, ir iš čia pavojaus 

nėra. “Tr.”

PATIKRINS KOMISUOS 
IŠLAIDAS

LIETUVOS BANKŲ 
VEIKIMAS

AVASHINGTON, lapkr. 25, 
— Senato žemės ūkio .komite
tas nusprendė patikrinti ūkių 
komisijos (boairdo) išlaidas.

Nors ir pergyvenome gana 
sunkius laikus, indėliai mūsų 
bankuose vis dėlto metai po 
metų auga Didžiosios Lietu-

SEKRETORIUS PASVEIKO

riausybė į pramonę įvedė nuo- vos Bankuose 1927 metų sau- 
latinį 5 dienų darbą su pus- mėnesio 1 dieną buvo a-

NEW -YORK, lapkr. 24. — 
Skelbiama, kad vienos kompa
nijos laboratorijos chemikai 
išrado naują gazoliną automo
bilių ir lėktuvų motorams. 
Naujo gazolino ypatybė ta, 
kad jis tik aukštoje tempera
tūroje gali užsiliepsnoti.

LEIPCIGAS, Vokietija, la
pkr. 24. — Vyriausias Vokie
tijos teismas nubaudė po 13 
mėnesių kalėti vieną laikraš
čio leidėją ir vieną žurnali^ty 
už kariuomenės kritikavimą.

Septyni plėšikai vakar die
ną apiplėšė Prudential Insura
nce Co. šaką, 2205 Marsliall 
bul. Paimta apie 450 dolerių.

APIPLĖŠTAS VIEŠBUTIS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Du plėšikai apiplėšė Wa- 
cker’o viešbutį. Pagrobė apie 
«00 dol.

septintos valandos per dieną. 
Dabar vyriausybė šią tvarką 
keičia — įveda nenuolatinį 6 
dienų darbų su 6 valandomis 
kasdien.

Senąją tvarka darbininkai 4 
dienas dirbdavo, penktąją gi 
ilsėdavosi. Dabar gi 5 dienas 
dirbs ir šeštąją ilsėsis.

Nuolatinis darbas reiškė tą, 
kad pramonės šakose ilsėjimo- 
si diena nebuvo visiems darbi
ninkams bendra. Dabar ši die
na bus bendra. Kas šeštąją 
dieną visose dirbtuvėse darbas 
bus nutrauktas.

pie 46 milijonai litų indėlių, 
1928 metais jau 64 mil., to
liau 1929 metais 92 miL litų, 
1930 m. net 118 milijonų litų, 

galiausia, 1931 metų sausio 
mėnesio 1 dieną visuose Did
žiosios Lietuvos bankuose bu
vo 151 milijonas litų indėlių. 
Paskolų sumos taip pat didė
ja. Štai 1929 metais buvo iš
duota 137,9 milijonai litų, 193A 
metais 150,5 mil. litų ir 1931 
metų pusėj 214 mil. litų. Lie
tuvos banke svetimų valiutų 
pozicija, teisybė, gerokai su
mažėjo, tačiau litui nėra jo

WASHINGTON, lapkr. 24. 
— Darbo departamento sekre
torius Doak’as pasveiko ir ė- 
mė eiti savo pareigas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
gerokai šalta.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.76 
Prancūzijos 100 f r. 3.91 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 rark.
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.15 
A". 75
17 95 
19.55
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“DRAUGAI
Meln* kasdien, lfiskyrua eekmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: Metanas — $4.00. Pu- 
M* Metų — *1.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .Ola.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrų- 
tina, Jei neprašoma tai padaryti Ir aeprislunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 ral.
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LI FHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPT1ONS: One Year — $#.00. Sis Montlu 

— $2.50. Tbree Montbs — $2.00. One Montb — 75c. 
Burope — One Year — $7.00. SK Montbs — $4.00, 
Copy — .02c.

Advertlsing m "DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertlslnų rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Uakley Av., CdicagG

apšviestų protus ir 'pasaulio valdovų ir visų , 
tų, nuo kurių paikina žmonįjų gerove, q pa
tys pasiryškinie, jaugiau prisidėti prie vi
sko atnaujinimo Kristuje.

Kum A. Petraoskas, M. I. G.

SVEdtttSE NAUJOJE UEIUVIĮĮ KOLESUOJE 
. (THOMPSML CONN.>.

Arkangelas “Molonės Pilnų- stačiai į Dangų, į Aukščiau- 
ja” pavadino!.. Koks galiu- si ojo Sostų!, 
gas įspūdis, kai kelios dešim

VYSKUPŲ NURODYMAI

Šio krašto katalikų vyskupai pastara
jam suvažiavime Washingtone tarp kitko! 
pareiškė, kad šio krašto ekonominė sistema 
turi būt taip pertvarkyta, kad užėjus nedai
liu! darbininkai negalėtų, atsidurti varge.

Tenka patirti, kad. kai kurios bendrovės 
per ilgus metus iš darbininkų atlyginimo 
atitraukia tam tikrąjį nuošimtį neva jų pen
sijoms senatvėje. Bet ne visos tos bendro
vės naudoja skirtiems tikslams tuos fondus.

(Tęsinys) iar Sibyro snieguose!;. Viluiu-
Po Hiluos vargų, Į ^uravj°vaK, ° Suvalkijo- 

Saulei, berirengiaat slėptis “ Vonsisckis paliko apie sa 
ai miško, kas gyvas baigia Vl; ,okll» pat atniintt Uetuvi’! 

savo darbus ir skuba namo taut0Je' 1Mbar H«rtki‘e. *<- 

poilsio ieškoti. Rytdiena juk r'atl pavard,‘ ateina lietu'

reikės vėl iš naujo 
darbų, vėl plunkti,

stoti į

Imituoti. Mat, darbo čionai

viams į pagalbų, padeda įsi- 
Kolegijaivėl pra- gyti toki* Puikii* 

vietų!...

DIENOS KLAUSIMAI Į
PADĖKOS DIENA.

Ryt visame krašte švenčiama Padėkos 
diena (Tlianksgiving Day). Prieš tų dienų, 
paprastai, prezidentas ir valstybių guberna
toriai išleidžia proklamacijas, nurodydami 
kų tų dienų minėti, apie kų kalbėti ir už 
kų dėkoti.

Prieš metus, kitus proklamacijose bu
rdavo pabrėžta, kad mums reikia dėkoti už 

esamų krašte gerovę. Bet šiemet tos gero
vės neturim. Ir pernai jos jau nebebuvo.

Bet vis dėl to daug yra dalykų, už kų 
galime ir turime būti dėkingi Aukščiausia
jam.
. Tiesa, laikai yra sunkūs. Sunku yra dar
bininkui, sunku ir visiems kitiems. Tačiau 
visi gyvename ir, sveikų protų turėdami, 
sėkmingai pergyvensime ekonomiškos depre
sijos laikus. Gana daug yra žmonių, kurie, 
būdami silpnesnės valios, neturėdami krikš
čioniškos dvasios, nepakelia užkritusių sun
kumų, įpuola į nusiminimų ir nusižudo.

Tai daryti nevalia ir nėra reikalo.
Mies gyvename tokiais laikais ir tokiame 

krašte, kur, tiesa, nėra ekonomiškos lygybės 
ir socialinės teisybės, bet vis dėl to krikš
čionybė yra padariusi tiek įtųkos šio kraš
to. žmonėms, kad surandamas jei ne vienas, 
tai kitas būdas sušelpti tiems, kurie be pa
šaipos nebegali apsieiti. It nežiūrint to> kaip 
sunkūs laikai nebūtų, mes savo gyvybę pa
laikome ir dėl tų sųlygų turi iii e būti dėkin
gi, Aukščiausiajam.

Mums visiems giliau protaujantiems žmo
nėms šiandien yra aiškios sunkiųjų laikų 
priežastys. Jei pasaulio valdovai ir visokie 
darbdaviai būtų krikščionys pilna to žodžio, 
prasme, jei laikytų Kristaus ir Bažnyčios 
nurodymų, nebūtų tų sunkių laikui mažiau 
būtų vargo žmonių tarpe. Taigi, bedėkodami. 
už tų, kų turime, prašykime Dievų, kad jis

Julija Medinienė.

KURPIUS IR PIKTOJI DVASIA
(.Pabaiga)

Visų naktį jis negalėjo užmigti. At
sikeldavo pažiūrėti, a" visi pinigai U'.ti* 
in. *

Iš ryto j s s- man? niu-f; Į, bažnyčių 
pirmųjų Mišių r Klausyt'. Bažnyčioje vi
si be skirtumo, turtuoliai ir elgetos, gali 
ten būti ir melstis., Kai Juozas buvo ne* 
turtingas, tai jis šitais žodžiais melsda
vosi: ‘Dieve, atleisk man, nusidėjėliui”. 
Bet jis ir dabar tų pat sakė, nors ir tur
tingas buvo. Koks čia skirtumas? Bėt 
po mirties Juozų užkas ne į auksų, Imt į 
lokių pat juodų žemę, — tuip, kaip ir 
beturčius.

Juozas norėjo nusikratyti bb gotais 
mintimis, bet čin dar jam ant širdies sun, 
ku ir, vietoje maldos, lenda jam į galvą 
visokios mintys apie pinigus, paliktus 
namie,, ir apie plėšikus ir apie žūnančių 
nelaimingųjų savo vėlę.

Išėjo jis iš bažnyčios piktas. Kad iš

tys jaunų skardžių vyriškų 
balsų užtraukė: “O saluta- 
ris.. “Tantum ergo”... Paga
lios: “Skaisčiausioji!”

(Bus daugiau)

REMKITE TUOS PROEE- 
Bo- SIJ ON ALF S IR BIZNIE- 

dėsi, koplytėlės lubos prasi-i RTV B, Kl’RlE GARSINASI 
vėrė ir iriesmės varsas kvla “DRAUGE.”

VISI KVIEČIAMI
Visi lietuviai Chicagos ir. apielinkių esate kvie

čiami atsilankyti į

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Kuriuos rengia

Chicagos Lietuviu Žytniausį Antistai 
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Chicagos Liet. Auditorijoj 3133 S. Halsted

i Keliomis minutėmis prieš
mi« taip! Ir senų pasakyta: 8 val; ’bm.buSa pakvietė vi- 

sus į koplytėlę vakarinėms 
pamaldoms. Spalių mėnesyje 
pamaldos kiek ankščiau pra
dedamos, kad galima būtų 
sukalbėti Šv. Marijos ražan-

vva bala, Naujininkams vi 
Ir ser
darbų gaišina

e
Sl(
‘ ‘ Pradžia

Nėra žinoma, kas iš tų fondų daroma.
Nedarbo krizas šiame krašte labai gi-l'"^’k ^ek smaKu» yra v^'

liai įleidęs savo šaknis, pareiškia vyskupai. ^es susilaukti gra
Ii uto reikalu ligi šių dienų nieko neveikia- žinosiu vaisių, nes pabaiga 
ma.

Imk nors kokių vienų knygų apie šio:

ziausių vaisių, nes 
darbų dabina”.

Aš kad ir nieko
čius, kaip šį mėnesį visoje

nors komų viena Knygų apie šio į aš kad ir nieko šiandie Į Bažnyčioje yia praktikuoja- 
krašto ekonomijų ir kiekvienoj rasi mūsų1 nebuvau gero nuveikęs, la- 
vyskupų sveikų krikščioniškų nurodymų a-ičiau vakare kartu su darbi- 
pie esamųjų netvarkų. - įlinkais sėdau į stalų ir kar

ma.
Gerb. Direktorius pasiūlė 

man vadovauti toms pamal-
Atsuniukime, kad šio krašto didžiosios |1 u su jais naudojausi patiek-1 doms. Mielai sutikau. Pamal- 

beudrovės yra įsigijusios ko plačiausių savo tuja kuklia, tačiau gardžia iiįaos laikomos iškilmingai prie
veikimui privilegijų. Jos įsigijo didžiau-^ sočia, vakarienė. Vaišusis nu
sius žemės plotus. Tai visa joms pavesta nio šeimininkas kun. J. Ja-
specijaiiniais įstatymais. Šiandie šios ben
drovės tiek daug įsigalėjusios, kad jos jau

kailis, surasdamas pakanka
mai maisto savo

isstatytųji Švenčiausiųjį Sa
kramentų. Kaip jauku ir ma-1 
lonu buvo (as keliolika minu- ,

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c.

gražiai, ne-;įįų kartu su visa Kolegija (ir į 

yra, sunaikinusios mažiausius šėrininkus ir į-j toliese šimto asmenų siekian- mokytojais, ir mokiniais, ir 
moninkus. Paprastieji žmonės — darbinin- eiai, šeimynėlei, suranda taip !aptarnautojais) klūpant prieš
kai yra nustumti toli Į užpakalį. pat kuo pavaišinti ir gausiai

Štai, ir naujoji radijo pramonė yra pa-1 atsilankančius čion svečius, 
tekusi i didžiųjų bendrovių rankas. Darbi- i Gerai, matyti, jis atsimena 
ninkaį. šiuo klausimu neturi jokio balso. , posakį: ‘ ‘ Svečias na-

Vyskupai vaizdžiai pareiškia, kad turtų ‘1UUOH Dievas juos! 
valdytojai turi pareigų dalį savo valdomųjų ! Po vakarienės, pasimeldę 
turtų skirti neturtingiems, neatsižvelgiant kiek koplytėlėje, visi pakri- 

1 pastarųjų tikėjimo, odos, spalvos arba poli- kome, nelyginant Grigo bi- 
tiško nusistatymo. tės. Mat, dabar laisvas laikas

Štai, pastarojo karo metu šio krašto Mane šeimininkai pasikvie 
turtuoliai keleriopai padidino savo turtus, tė į mokytojų kambarį. Či&i 
Darbininkai gi nieko nepelnijo. Darbininkai susirinkome visi kunigai ii 
daug sunkaus darbo atliko, kariavo, viskų mokytojai. Susipažinome, pu 
karui paaukojo, šiandie už tai turi vilkti sišnekučiavome apie įvairias 
vargų ir skurdų. Nėra darbo, neturi duonos1 dienos naujienas. Aš jiems

Visagalį garbinti tų, kurią

Pelnae skiriamas vargdieniams 

Maloniai prašo visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti

Rengimo Komitetas.

3*

arba dirbdami gauna vien taip vadinamų al
kio atlyginimų.

Amerika iškilmingai pasitiko* atsilankiu-

nupasakojau apie Chicagos i 
įvykius, o jie man apie j 
Thompson’o gyvenimų. 

Sužinojau čia aš gana įdo 
sius — MacDonaldų, Laval’į ir Grandį. Bet nių dalykų, būtent, kad btivu
jei čion atvyktų indų vadas Gandhi, didžiau-i šio šių rūmų savininko mili- 
sį triukšmų sukeltų. ' jonieriaus p. Ream viena

------------- į duktė esanti ištekėjusi už ru-
Tautų Sųjunga nepajėgė Japonijos su-' sų kilmės vyro; pavarde Von- 

taikinti su Kinija. Karo pavojus nepašalin- siacki. Mums, lietuviams kaip' 
tas. Pasirodo, kad Tautų Sųjunga tik po- labai žinoma ši pavardė ! Di- i 
pieriūje yra galinga, džiausiu už lietuviškus raš-!

------------- Įtus persekiojimų metų Mari*
Kai kas manė, kad dėl kilusio konflikto jampolėje buvo tos pat pavar- 

Mandžiūdijoj didžiulių Europos valstybių dės žandarų viršininkas, 
vadams pasiseks įtraukti, į Tautų Sųjunga Kiek iš jo rankos žuvo lietu- 
ir Jungtinės Valstybės. Bet nusivylė. j”vių Archangelske, Viatkoje

VARTOTU KARI) BARBENAI
Hupmobile 8 cylinderių 1931 Naujas $2,UGII. Dabar tik
Studebaker Dictator — Bruliam tik ......... . ................
Turime ir naujų. Imame į mainus jūsų senus karus.

$650

Midland Motor Sales
4492 ARCHER AVENUE

KASULIS & ZABUKAB, Savininkai T ei. Lafayette 7139

blaškytų blogusias mintis, jis, - kaip pir
ma kurpius būdamas, dažnai užtraukda
vo dainų. Tad jis, nieko nelaukdamas? sur
auko visaz gerkle. Vos tik jis užtraukė,, 
tuojau prisistatė prie jo poliemonas, ali- 
duodomas jam pagar bų.

“Ponuli, tamstai netinka gatvėje 
dainuoti. Tamsta nesi koks karpius”;

Juozas prisiglaudė prie tvoros ir ė- 
mė galvoti, kaip jam reikia pasilipk* 
minti.

Ir daugiau elgetų apstojo Juozų iš 
visų pusių ir prašė išmaldos:

“Pasigailėk, ponuli, padėk varg
šams.!

“Pirmiau, kai jis buvo kurpius, el- 
-getos visai akių nekreipdavo j jį, bet da

bar jie neduoda jam praeiti pro šąli. 
Namie jį pasitiko jo naujoji, žmona,

poniu apsirengusi, su žalia bliuskutv ir

Ja jau žinai, kų reiškia turtuoliu būti, 
tad aš manau, tamstai pakaks!

Ir nutempė Juozų tiesiog į pragarų. 
Velniai subėgo iš visų pusių ir šaukė: 
kvailys, kvailys, asilas! Pragare jam la 
bai smirdėjo derva (sula), ton žmogus

► tgalėjo užtrokšti.
Ir tuojau viskas pranyko.
Juozas pravėrė akis ir pamatė savo

“Kokį tamstų verslų, turi?’’

Jis jam atsakė, kad jis dirba rakic- 
tas ir įvairias ugnis. Ir po to pridūrė:

‘Aš esu technikas!

1 raudona suknele. Jis norėjo 'jai pasimei- j stalų, batus ir geležinę lemputę. Mažu- 
linti ir supykęs norėjo duoti jai į nugara, tės lemputės stiklas buvo juodas ir iš jos 

Pope, — pasakė jam sargas, — ne- ■ bet ji piktai atstovė jam:' J prirūko daug dūmų.
šiglausk- i tamsta prie- tvoros, nes susi- Į1 “Mužike! Nenaudėli! Nemoki apsieiti
tepsite savo drabužius.”

Juozas tada nuėjo į parduotuvę ir
nusipirko pačių geriausių armonikų. J'e* 
vaikščiojo gatvėmis ir griežė. Visi praoi- '' 
viai pirštais į jį rodė ir juokėsi iš jo. 

“Sūrėkite, koks jis ponas!" j
Išjuokė jį net ir vežikai^ sakydami; | 
“Rodos, lyg kurpius būtumei!” 
“Klausyk, ponams negalima triukš

mo kelti gatvėse,” — pasakė Jam polte- 
monas. — Tamsta> geriau bus, nueitum 
į aludę!”

“Pone, pasigailėk manęs, vargšo!” 
— kalbėjo elgeta.

su poniomis. Jei myli, tai pirmiausia tu
ri rankutę pabučiuoti, bet muštis nelei
siu M

“Toks gyvenimus nepakenčiamas. 
Gyveni žmogus ir nežinai kaip gyventi? 
Nei tau galima daina užtraukti, nei ar
monika pagriežti nei su žmona negulima 
meiliai pakalbėti.

Kai tik jis atsisėdo su ponia geili 
arbatos, tuojau atėjo velnias su mėly
nais akiniais ir tarė:

“Na, Juozai, aš savo pažadų išpil- 
džiau, (dabar jau tamsta pasirašyk šitų 
raštelį ir einam su manim. Dabar tams-

Prie stalo užsakytojas su mėlynais 
akiniais šaukė supykęs:

“Kvaily, fiiekše! aš išmokysiu tav- 
kaip reikia suvedžioti! Paėmei darbų 
prieš dvi savaitės, o batai iki šio laiko 
dar nepusiųti! Tu manai, kad aš turiu 
daug laiko valkiotis, pas tave po penkius 
kartus per dienų! Tu niekšas, netikėlis, 
kad apsiėmei užsakymų atlikti, tai dirbk, 
bet negirtuokliauk.”

Juozas papurtė galva ir pradėjo dir
bti butus. O užsakytojas dar ilgui bare.ri 
ir pyko. 1

Galų gale, kai jie nusiramino, Juo
zas paklausė jį nusiminęs;

Varpas suskambino eiti į bažnyčių. 
Juozas atidavė jau pasiūtus batus, ga\o 
pinigus ir nuėjo j bažnyčių. Gatvėje į 
vienų ir į kitų galų važiavo gražios ka
rietos. Šaligatviais drauge su paprastais 
žmonėmis ėjo pirkliai, ir šiaip įvairūs 
ponai. Bot Juozas daugiau jau karinin
kai nebežiūrėjo ir nebesiskundė savo lė
kimu. Dabar jam rodėsi, kad keturčiam- 
ir turtuoliams tas pat. V’ieni gali va
žiuoti karietomis, o kiti guli sau laisvai 
dainuoti gatvėje ir griežti savo armoni
ka. Bet vistiek visų tas pat likimas 
mirtis laukiu. Tik ,k) mirties prasideda 
amžinus žmogaus .gyvenimus, o visos šio 
pųsaulio tuštybės nėra amžinos.

Ir. Juozas nuo to laiko nustojo gir
tuokliauti ir pradėjo dorai gražiai gyven
ti. (T po to, gana greit pralobo — taip, 
kaip jo draugės Kazimieras Dūda. Kau
ne.

. . - i'
>
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LIETUVOJE
KODĖL PROTESTUOJA. 

MA DAUG VEKSELIŲ?

Apskritai Lietuvoje protes
tuojama gana daug veksiJių. 
O šiais metais net daugiau 
kaip pereitais. Kodėl? Protes
tuotų vekselių padaugėjimas

eių. Dalykas yrą toks,, kad gaili .tučtuojau ir apsirėdyti ir, sis vekseliais. Jei jau perki ką 
mūsų krašte visų pirma yra visokių dalykų prisipirkti, lt kurs gali ką naujo pagaminti, 
be galo daug vekselių apyvar- tai be pinigų — už vekselius, j duoti pelną. Nes tik tada yra 
toj. Šitie vekseliai dažnai vai-. Tuo būdu, vekselis įvedė pas i pagrindo būti tikram, kad ga- 
kšeioja iš rankų i rankas vie-’mus mada, kati žmonės sunau-Į lesi vekselį laiku išpirkti, 
toj pinigų. Mūsų žmonės taipįdoja ir suvartoja tą, ko durį “Tr.”
pat nėra. tokie jautrūs vekse- neuždirbo, kitaip sakant tą, kol -------------------
liams, ne perdaug išsigąsta,! dar neturi, bet turi vilti ture j Tilžėje paskutiniuoju laiku
jei vekselį ir suprotestuoja. (į. Kadangi viltis neretai ir 
1 žtat neretai vekselis leidžia-į geriausius žmones apvilia., to
mas į protestų ir be didelio: dėl neretai ir vekseliai eina į

bedarbių skaičius pakilo. Da
bar neturi darbo ir reikalingi 
pašalpos į duot) žmonių. Taip

neabejojamai rodo, kad žmo- į reikalo. Apskritai, mūsų ūkio! protestų. ! pnt bedarbių vra ir kituose
nėins šiek tiek pinigų reikalai j gyvenime vekselis vaidina v- Tenka tikėtis, kad karčių j Prūsų Lietuvos vietose. Til- 
susiaurėjo, kreditas pablogėjo. ; patingų, dažnai negatyvų vai-Į patyrimų pamokyti žmonės a-- žės miestas kiek galėdamas 
tačiau yra kitokių, tariant, į dinenį. Imkite dabar kuri norslteity ne taip lengvai švaisty-1 bedarbius šelpia, bet sunku ir 
specialiai lietuviškų priežas-l pilietį, jis neturėdamas pinigų už vekselį, tai tik tokį daikta, prišelpti tiek žmonių. “Tr.”■m

Roderick Maceachen,

• KRIKŠČIONIŠKASIS GYVENIMAS IR MEILĖ
Vertė Samata

(Pabaiga)

Krikščioniškosios meilės 
ypatybės.

Tame pačiame skirsnyje Šv.

mas, kad meilė yra 
Idžiuojanti, neieško kas jos y (
' ’ bei puikybės |ta<‘iau

sako, ikad “meilė niekuomet 
nesiliauja.” Ištikrųjų! Tikro
ji broliškoji meilė padaro 
mus ištikimais iki galo. Ji y- 
ra ištikimybės, pasitikėjimo 

nesidi- ’r pasiaukojimo šaltinis. Ji 
priverčia mus neatsitraukti, 

su pagalba stovėtira.” Išdidumo
dvasia, kuri visuomet ieško Prie mūsl> ar,timo visuose > 
garbės ir pagyrimų ir asmens varSuose ir nelaimėse.

Povilas aprašo krikščioniško- į išaukštinimo, yra svetima Tai Jra dievina ypatybė, ,
sios meilės ypatybes. “ Meilė krikšl?ioniškosios meilgs dva" ku"* Knstus Pavede muaiJ 
yra kantri.” Tai ragina mus siak TaiSb meilė “nesusierzi- «irdiais gaivinti mus tikruoju
kantriai pakęsti kitų klaidas'™” “neįtariama piktumu”. k”kSc^ku gyvemmu‘ Kj’1- 
ir trūkumus ir atsileisti už Meilg ragina kitus būti malo- Lščiomškojo gyvenimo siela, 
skriaudas, neteisybes ir nesu- iniais ir pakenčiamais visuose Pagrindas ir saltims yra mei-. 
sipratimus- Meilė yra “malo- jokiuose ir į kitų darbus pa- le* Taip tad suprato ir-patys 
ninga.” Tasai, kurs savo šir- lankiai žiūrėti, kaip tik gali- Apaštalai priimdami Dievis-
dyje turi krikščioniškųjų mei lk™pn™.
lę, visuomet apsvarsto pir-l Meilg “nesidžiaugia netei-Arimas buvo tikrai tam, 
miau kitų reikalus, nuomones s>T,’e’ bet džiaugiasi tiesa.”jkad aprūpintų mus dvasiško
• • t . . Tariant kitais žodžiais! lah 'gyvenimo davimais,ir jausmus. Jis yra pasiryžęs Janant Kitais zoaziais, iao- 
ir pasirengęs, kaip tik gali- darys visuomet yra laimingas 
ma, visada kitus atjausti, pa-Į*r džiaugiasi, kuomet jis ma
rieti, padrąsinti, užtarti, pa- to» kad’ 3° ar"
linksminti, pasveikinti, pra

džiuginti ir visame būti malo
niu ir palankiu. “Meilė ne
pavydi.” Iš tikrųjų, tasai,

timas daro pažangų; ir nu
liūsta, kuomet mato, kad jo 
artimui gerai nesiseka. Meilė 
“visa nukenčia, visa tiki, vi-

kurs tikrai myli savo artimų, sa ko vylisi, visa pakelia”, 
nepavydi, bet dar džiaugiasi, *kroP meilė mūsų artimui 
kuomet artimui vyksta ir se-iver^a mus vengti visokio pik 
kasi. Meilė “nesielgia sava-į t”1™ *r keršijimo, nežiūrint 
vališkai”, “nesipučia”. Ta-ikas įpykintų bei užrūstintų 
sai, kurs gyvena tikrąja bro- m™1 palenkia mus gerai 
liškųja meile, nesupyksta ir
nerūstauja. Priešingai, jis v-
rą malonus ir mandagus vi 
suošė santykiuose su savo ar
timu. Jis niekuomet nepasi- 
pučia, nežiūrint kaip garbin
gai yra iškilęs, tačiau yra

Tačiau
tikėjimas čia suprantamas 

tuo atžvilgiu, jeigu jis apima 
meilę.

Vis dėlto tai nėra meilė, 
kuri glūdi tame, kad duotum 
kitiems to, ko jiems trūksta. 
Tai yra broliškoji meilė, ku
ri liepia mums matyti mūsų 
artimų drauge su mumis, 
kaip to paties dangiškojo Tė
vo vaikus, skirtus amžinai gy 
venti su mumis sujungtais 
Jo meilėje. Tai yra meilė, ku

tikėti tuo, apie kurį išgirdo- n ver<ua mus būti kitiems 
ine blogų, ir turėti viltį pasi- maloniais, ir dosniais, ir kan- 

_ i taisysiant tąjį, kurs buvo nu- iriais, ir palankiais. Tosios 
patpuolęs. Taip 

mus pakęsti
ji prilaiko 

visa, nežiūrint,
aukštosios dorybės pajudinti, 
mes domimės visais*mūsų ar-

kad kiti visai nesidomi, nesu- t*1™ darbais, kurie pridera jo 
siprotėja ir yra nemandagūs, gerbūviui. Mes esame manda-

lipšnus, mandagus ir prieina-dr niekada ji neleidžia apini- 
mas visiems.

Apaštalas tęsia, sakyda-

gfls ir rūpinamės viskuo da- 
t. pirmenybę ant kitų. ' lintis su artimu, nes tai yra

Pabaigoje Apaštalas mumsl (Tąsa ant 4-to pusi.)

RAKIO

KALAKUTO PADĖKOS DIE- 
APSEITI, BET BE GERO

▼

Geras laikraštis namuose, tai žmogaus 
kultūringumo reiškinys. Pasakyk man 
ką skaitai, o aš pasakysiu kas tu esi. Dėl to per šį vajų kiek
vienas katalikiškas namas privalo užsisakyti visiems me- 
tams --

iiDRAUGAS 99

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly 
DEŠIMTYS ENERGINGŲ KONTESTNINKŲ-IŲ

Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 
draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio imonę. Jie jums kuogeriausiai patarnaus.
TŪKSTANČIAMS NAUJJU SKAITYTOJŲ GAUTI 

Dar ieškome naujų kontestininkų-kių visose Amerikos
lietuvių kolonijose.

VISIEMS* SKIRIAMA BRANGIOS DOVANOS?

RAŠYKITE

ŠIANDIE

iiDRAUGAS
2334 So. Oakley Avė:

F

Chicago, IllinoisTelefonas: ROOSEVELT 7791

f
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KRIKŠČIONIŠKASIS GY
VENIMAS IR MEILE

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
brolio dalinimasis su broliu. 
Tos broliškosios meiles moko
mės iš Kristaus, Kurio išpa-

LIETUVIAI AMERIKOJE 

INO. HARBOR. INO.

THflniNonR t ~-rd-r **»*••

savaitės išgirsime iš nifisų 
klebono A. Bublio apie baza- 
ro pasekmes.

Iš tiesų, šis bazaras davė 
progos visomis draugijoms 
darbuotis, bet ne visos prisi
dėjo.

Prisidėjusios prie bazaro 
draugijos ėjo rungtynių — 

.(Tęsinys 5 pnsl.).

Dykai Kalakutas

P R A Ų O A 5
girsite. Taip pat bus duel ų,
solo, kvartetų, o vėl tas A. 
1/auraitis žada savo juokais

igiimas vadina Lakštutė): p. prijuokinti, šį kartų dainuo- 
11. Rakauskienė (Dr. Rakaus-1 jant> pažįstat A Lauraitį ar 

ne?” Taigi, visi į koncertų! 
x Bavaras.

Bazaras jau galima sakyti, 
kaip ir pasibaigė, dar liko 
lik viena diena. Taigi, naudo
kitės savo laime. Už kokio®

ko, Cbicago, Ilk, žmona). 
Daug nerašysiu, ateisit —

išgirsite. Trumpai noriu pa-

Kožančavos moterų draugi
ja rengia labai gražų vakarų 

žintojais esame. Taigi, "būki- Padėkos dim*, lapkr. 26 d., ’ iįi„u8kieoė'y.
te Dievo sekėjais, kaip myli- 7 vai. vak. parapijos svetai- 
miausieji vaikai”, sako šv. nėj. (3903 Fir Str.).
Povilas, “ir elkitės meilėje, Visi kviečiami, seni, jauni, 
kaip ir Kristus mus mylėjo maži, dideli, nes bus graži 
įir pats save davė už mus Die- programa, kurių atliks mūsų 
vui atnašų ir aukų meiliam jaunos mergaitės ir bernia- 
kvapui” (Efez. V, 1—2). kai. Po to bus šokiai, geram
Broliškosios mėilės įrodymas orkestrui, griežiant, galėsite 

linksniai pasišokti, ir smagiaiTa yra broliškumo (broly- ,, _ v i - vakarų praleisti, nes tai paskęsi meile, kuri daro mus bu- . „ . . ,. kutiius balius prieš Adventų,
u krikščionimis. Tad nepraleiskite šitos pro-

Visais amžiais broliškosios gos. 
meilės dvasia buvo stipriau- Girdėjau, kad žada daly
siąs krikščioniškosios religi- vauti ir apylinkių miestelių 
jos išsiplėtojinio faktorius. (E. Cliicago, Calumet City, į 

Tai buvo toji dvasia, kuii Ilk, ir Garv, Jnd.) lietuviai, 
privertė Romos stabmeldžius Visi nepamirškime tos dienos 
nusižeminti ir priimti Šv. Ti- ir dalyvaukime.
liejimų. “Žiūrėkite, kaip tie’ Serga Ražančavos moterų 
krikščionys gyvena ir kaip draugijos dvi narės: Marijo- 
myli kits kitų.” Matydami na Vilkūnienė ir Jozefą Gu- 
taip krikščionių tų broliško- malauskienė. Visos draugės 
sios meilės pobūdį, , stabmei- ir pažįstami ' lankykite ligo- 
tižiai ieškojo to viso priežas- nes.
ties. pagaliau jie surado tų J. V.
prakilnių tiesų ir sužinojo, i 
kad broliškoji krikščioni ų t 
meilė yra pagrįsta mūsų pa-.1 
čių meiie Dievui. Jie irgi iš
moko, kad Dievas yra tosios 
meilės priežastis ir tikslas.

vine- Dav) įvyksta Šv. Petro... fS . / t .

ra daug kartų dainavus Cbi- 
cagos lietuvių koncertuose: 
savo maloniu, gražiu ir švel
niu balsu, kurį lavino Italijoj 
pas garsiausius dainavimo 
profesorius, žavėjo atsilan

kiusius. Ir žmonės ilgai minė
jo. Ir čia gausit progų išgir
sti ponių H. Rakauskienę dai 
nuojant lapkr. 26 d. šv. Petro 
parap . svetainėj 4 vak po 
piet Šv. Petro parap. choro 
koncerte. Taigi, naudokitės 
proga, nes kartais gal negreit 

I arba

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

ir visai daugiau neis-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117!I

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.;’

Telephone Roosevelt 9090

Pirm. A, Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

Kun. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
821 W. 34 Street

M. Šlikas
10555 S. State St.

NAUJAS IŠRADIMAS

Jos Nieks 
Nekviečia

Kiekvienas pirkdamas BUDRIKO krau
tuvėje Radio, Skalbiamą tftašiną, Parlor Se- 
tę, Elektrikinę ledaunę gaus DYKAI didelį 
KALAKUTĄ.

Ar Žinot, kodėl jos nieks 
nenori T JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluodami su Listerine. Išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perus. 'Vartok kas
dien.

LISTERINE
, DEKSNIO GALINGA MOSTIS.
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800 kurlos pasaulis per Mintus metų lau

kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta Iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių 'visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
tizmų, Rankų, Kojų. Nugaros skau- 
^‘-4. Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šalusj kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

I 4145 Archer Avė Tel Lafavette 7387 ' 1Jeksnio GalinSa Mostis yra tiek 
čiui. Jau iš senų laikų, kai])į . verta aukso- kiek k Patl sveria, sulig

Namų Tel. Hyde Park 3395

KENOSHA, WIS.
Koncertas.

apkr. 26 <1. i (Thanksgi-,

A. A. SLAKIS

Alės gi parodome mūsų mei
lę Dievui, kuomet mylime sa-

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 
Rooan 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų
parap. choro koncertas, vado
vaujant varg. J. Kailiukai-

Vakarais:

vo artimų.

Pagal tų meilę apibūdini- vietiniai taip ir kitų kolonijų' 
mų mes visi būsime teisiami lietuviai girdėjo minėtų cho- j 
I'askutinę Teisino Dienų. dainuojant, ir visur publi-J 
Tuomet teisingiesiems Kris- ka skirstėsi su geriausia nuo j 
tus tars: “Ateikite, mano taika ir pasigėrėjimu. Ir šį į 
Tėvo palaimintieji, pavelde- kartų choras vaišins atšilau-į 
kitę jums nuo pasaulio įkūri- kiusius gražiomis, ir naujau- 
mo parengtų karalystę. Nes šiomis mūsų lietuvių kompo
tus buvau išalkęs, ir jūs mane Storių dainomis.
pavalgydinote; buvau iširos-! 
kęs, ir jūs pagirdėte; buvau' 
svečias, ir jūs mane priėmė-,b

Šia proga turiu pranešti 
;erb. lietuviams, kaip vieti-

te; buvau plikas, ir jus mane 1 znianis, ir rasiniečiains, mil-

Utarn., Ketv., ir Su balos 
— 6 iki 9 vai

DOUBLE
ACTING

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

| Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0582 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
ITtarn., Ketv. ir Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

jfpBAKING 
l\VP0WDER

Tėmyk kelkų gražu
mų Ir Jų šviežumo 

išlaikymų.

samenucc 1
4OYEARS =

VIDURIUS SUTAISO ’ 25 ounceTfor 254 ’

naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 

i žinain. Parsiduoda visur. Klauskite

ALFRED B. CLARK
Attomey At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Vakarais: Utarn,, Ketv. ir Su-

wankiečiams ir waukeganie- 
čiams, kad koncerte dalyvaus! bato8 nuo 7:30 iki 9 1

Ir

gabi mūsų dainininkė (dau 6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381

apdengėte; buvau ligonis, ir 
jūs mane aplankėte; buvau 
kalėjime, ir jus atėjote pas 
mane. Tuomet teisieji Jam at 
sakys ir tars: Viešpatie,
kuomet mes Tave matėme J
alkanų ir Tave valgydinome,, 
trokštantį ir Tave girdėme? 
Kuomet matėme Tave svečių* 
ir Tave priėmėme, ar plikų ir į 
Tave apdengėme? Arba, kuo-j 
met mes Tave matėme ligonį' 
ar kalėjime ir atėjome pas 
Tave? Ir atsakydamas1 
(Viešpats) jiems tars: Ištik-' 
1Ųjų, sakau jums, kiek kartų , 
jūs tai padarėte vienam iš ši- ■ 
tų mano mažiausių brolių,' 
tuan padarėte” (Mat. XXV,! 
34—40).

PAIN-EXPELLER 
Palaiko Daugely Baite

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jrs pajėgiate dar
bų tinkamai atlikti. Nustojimas _
jėgų ir sveikatos — mažiausias 
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.

T r adė PAIN-EXPELLER*
Jrcg. J. V. Pat. Biure.

Mark

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių .skaudėjimų iš priežasties sunkaus darbo ir įssitempimo
tUGeril’usias abelnam naudojimui šeimyninis linimentes iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs 60 metų. Trinkit juomi.
Kaina 35c. ir 70c........................................ Parsiduoda Visur

•Tikrasis turi INKARO'vaisbažeuklį.

KOMITETAS REMIA 

KANCLIERI

/

L
SILLY’S UNCLE

A.1ZE
'VOU t>V£SSlUG 

UP VOR K
MO- I M COiKlC TO 
A KJtbO Clfe-V TOUiGYVr 

Aki' X WAWV TO

taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

VALUOS Arbata yra geriausias 
vaistas nuo inkstų ligų. pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VAI.POS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
Waukegan, 111.

Buy gloves with what 
it savas

Neveik mokėti 50c. už 
dantų moet). Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 35c.

, Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Jų vartotadamas per
metus sutaupai $1.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

MuOTV.ta, t_VT 
Mk IMVeO&UCfc 
Ha.

MIILIONSOF POUNOS USED 
BV OUR GOVERNMENT

SKINITCHIHG EHDSevfren aoolMsj Žeme ta aaedl
Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itcning 
misery out of moeųuito bites, raehes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
eunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrufl fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. lt in- 
stantiy eases razor-smart. Altvays 
ha ve Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

7

Naujas Philco radio ir fonografas sykiu, 
groja gražiai rekordus taip pat ir radio. Kai
na dabar ............ č 11OOO

$50 00 duodame nuolaidos už jūsų 
seną viktrolą ar radio, nežiūrint kokios ver
tės senas radio ar vietrola būty.

Dabar yra gera proga įsigyti naują, puiki; 
Philco radio, radio kombinacija, tiktai
už ................. 06000

Įmokėti tiktai 05*00, o kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimas.

Jos. F. Budrikę Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167
Lietuvių gražūs programai leidžiami kas 

nedėldienį iš stoties WCFL, 970 kyl. nuo 1 
iki 2 vai. po piety ir kas ketvergas iš stoties 
WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakare.

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Vokietijos vyriausybės su«la- 
17tas taip vatliiiuiiMia |>ataria- 
fnasis ekonomiškas komitetas, 
perkratė visus atliktus kanc-i 
Jorio darbus ir uutarĄ kad vi
sos jo įvykdytos reformos bu
vo reikalingos.

Svarbiausios tų kanclerio 
refortiių buvo abelnas kuinų ir 
atlyginimo sitmužibiinas, kas 
atlikta prieš vienerius metus.

HOUO t>O NOO PoT
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Trečiadienis, Lapicr. 23, 195T D B m I S

LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WISC.

(Tęsinys 5 pusi.)

kuri daugiausia pelno para
pijai padarys. Buvo minėta 
“Drauge”, kad parapijaiJ, 
daug darbuojasi jaunasis K. 
Mažeikis, parap. kasierius ir 
sekretorius (biznierius) P. 
Kodys bus pirmoj vietoj, bet 
ne — choras stovi pirmoj 
vietoj, bet ne — choras stovi 
pirmoj vietoj, ten darbuojasi 
daugiausia V. Strasevičia, A. 
Lauraitis, A. Lemešius, V. 
Mandravickas; iš mergaičių 
daugiausia pasiaukojo darbui 
E. Kai*čiauskaitė, M. Kise- 
rauskaite, O. Mockaitė, na, ir 
kitos visos po truputį, ypač 
V. Strasevičia prie „choro, su

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH* 49 COURT
Ant Jankuuako Aptiekou t

Vai.: 9-9 Cicero^ 1$.

DAKTARAI
Antra, rodos, bus šv. Onos 

di'-ja; ten dirba ponios Bitau- 
tienė, Laučienė, Urbikienė ir 
kitos. Materėlės, kad ir ne- < ___________ 11 ....... . ..........
daug jūsų prie darbo, bet ----------------------------------------------------------------------------- -----
vo uždavinį atlikot. fLų (£>817 — 6th Avė.), laip, MARQUETTE P ARK

viskas parengta. “Lozoriai”' -------------Trečia bus, rodos, šv. Ben 
dikto dr-ja: ten

gali lankytis pas jį pirmad.,' Ar žinai, kad ateinantį sek- 
trečiad. 1-4 ir 6-81 madienį, lapkr. 29 d., Gimi-

Tel.sCunul 0257 Res. Prospect 665#

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREBT

Residencija 6600 S. Arteslan Av« 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:80 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
1 ' CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkais, ketvergais ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak.

' Chicagos ofiso Tel. Grovelilll 3SSK3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėliais, seredomis Ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

energingai x_..x:...i i i c u 1 ..,„,1;,,,,; oo .1 ni.;.: Tei. cantu 6764
dirba p. Šaulienė, kundrotie- vai. vak. uio Panelės Šv. parapijos au-'

Visi sergantieji, pas lietutį i di‘orijoj’> įvyksta 'nė ir kitos. Puiku, puiku.
Moterėlės, kadangi dar vie
na diena' beliko, paimkit daktarų,. Žinoma, stebuklų ne 
“Vargšė” į darbų. Žodžiu, sitikėkit, bet jis, kaip mū
vi sos dirbo kiek galėjo. Ka- tautos žmogus, darys ko
dangi blogi laikai, tai ir daug geriausia, taisys sveikatų,
norėti negalima. nes bus galima savo kalba

.. viskų išaiškinti.
Geriausio pasisekimo tani*- 

daktare!

Gaila, kad mūsų biznierai*
nepasirodo; buvo kartų, ta- 
ir viskas. Tiesa, blogi laikai., 

Daugiausia rėme A. Moc-' 
kus, turintis, duonos kepyklų,
P. Kodys ir Kaži ūks Mažei- * 

ir mes

Berželis.

gražus koncertas, kurį senai 
esi tokį girdėjęs t Tai nepa-1 
miršk ateiti pasiklausyit. Da

lyvauja garsūs dainininkai., 1 
•kurių vardų neminėsiu, nes! 
jums nebūtų jokio “surpri- 
izo”. Juos visus pažinsi, nes 
■ gerai Chicagoje žinomi kaip 
1 geriausi gražiabalsiai. Be dai 
nų, bus kitokių įvairybių.

Res. Republic 5 360

DR. A. RAČUOS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd ŠTREET
CHICAGO

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki S vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

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

savo nauju išradimu t. y 
kailiukų (dięe) mėtymas pa-! kis, kojomis. Tadgi 
daro gražaus pelno.. Jis viens Į turėtumėm daugiau 
padaro daugiau, negu kur kreipti į juos. 
dirba keturi ar penki. Garbė ! Buvo

CICERO, ILL

tau, Vytautuk!

Ofiso ir Re». Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL J>91<

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cdr. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 <& 7—8 vai. vak.. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Gal įdomu žinoti, kas jį ren
gia ir kokiu tikslu? Koncertų 
rengia Šv. Kazimiero Akade
mijos rėmėjos, 8 skyriaus, pa- 

Tlie Junior Glee Club oLlapijos naudai. Gal ne sykį 
the St. Antliony Parish of Ci- i teko dalyvauti rėmėjų pra- 
cero,is sponsoring a Tlianks- j mogose, tai gerai žinai, kad 
giving Eve Dance toniglit at kų tik jos rengia, visuomet 
the Parish Hali, 15th and 49 patenkina žmones.
Court. j p0 koncerto bus šokiai,

You and your triends 1 griežiant smagiai muzikai, 
coidially invited to atteml Kadangi Sis sekmadienis yra 
tins Thanksgiving Festival iipaHkutinit5 prieg Adventų, y-
and dance to the svncopating ra gera prOga jaunimui pa-
music of Doc Clavton and Lis

dėmesio Take Natice! Ye Dancers!

‘ ‘ Drauge ’ ’ minėta
kad dr. Rakauskas atidaro o-

GRABORIAl: Tel. Grovehill 1595

Vai.: 1-8 ir 6:S#-8:3# vai. vak. 
Nedėlioj susitarus

Vai.: 8-4 ir 7-# vai. vakare 
Nedėlioj susitariu

J. F. RADZ1US
Pigiausias liet. graborius 

chicagoje
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iž
ai rbyst ės.

OFISAS
668 West 18 Street

SKYRIUS: 3238 So 
Halsted Street, Tel 
Victory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Teli Roosevelt 2515 arba 2516

DR. A. L. YUŠKA

SVARBI ŽIBUTE

tHL M.K STRtKOL’lS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. , o il.
Seradomis po pietų ir Nedėldieniais maij 6641 OO. Al Dany A V 6. 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD Tel. Prospect 1930.

silinksminti; nepamiršk, kad'bėjo jū duetai. Budriko radi
ny Boys. If you want a sna- nebus jokių pasilinksmini 

««« west 18 ,Street . .Oq « jo M t,i Thapkskiving, start nni įk.į Kalėdų!
" S’ „9, ^cel0> Thanksgiving-Eve bv coming \rįsį

to tins Dance. 'auditorijon sekmadienį pusi- programas rengia ir finan.
Dont forget these few klauByti gražių dainų irpa-‘suoja aidžiausia lietuvių

iacts- sišokti. Rėmėja,
Place, St. Antliony Parish '_____ _______

2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Cicero 5927

'jo trio: pijanas, sinuikas ir 
akordina šauniai griežė įvai- 

seni, jauni, traukite rjus įr linksnius šokius. Šias

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

.»»■ z»

narna.
3319

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

Nauja, graži ko- 
ply^'a dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUTIS GRABORIUS

Oiliši»
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

At PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So, Talmau Avė. 
Teh Virginia 1290

' Yards 1138
Chicago, D!.

Hali, 15th‘«w.F4(I Ct. LIETUVIŲ VALANDA

ra-
dijo parduotuvė (Jos. F. Bu
driko),’ kuri yra Bridgepor- 
te, 3417 So. Halsted St.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. L P. POŠKA
3133 S. HALSTED' STREET

Antras ofisus ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN. A VĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro of. Vai.: Kuo 3-6 po 
piet. Utarn, ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tp|pfonas Yards 1138 z-

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJ ASL Time. Toniglit, Thanksgi-
Turiu automobilius viso- ving Eve at 8:00 P. M.

kiems reikalams. Kaina priei-Į Music: Doc Clayton 
His Joy Boys.

■ Grief: Fifty cents.
I D. S.: Plenty of fun to tho- 
Ise who attend.

C. U. Ali.

AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tai. Roosevelt TĮSI

CHICAGOJE

Praėjusį sekrfiadienį vėl te- 
an<l|ko gėrėtas gražiomis mūsų 

] gražiomis mūsų dainomis, 
kurias ypatingai gražiai ir ge 
rai dainavo p. Elena Rakau s 
kienė (soprano) ir Stasys 
Rimkus (baritonas). Taip 
pat gražiai ir maloniai skam-

DENTISTAI

DR. J. J. K0WARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. CaUal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. r. 

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVD&
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarų

I. i ZBLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8418

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

WEST SIDE.

X Šiandie vakare užbaiga 
paukščių bazaro. Prie “Bin- 

darbuosis Moterų Sųjun-

AKIŲ GYDYTOJAI:
... III..!... 1.......... ..... ......................................

SUGRJZO IS LIETUVOS

DR. VAITBSH, OPT.

go
gos nares.

X Ketvirtadienį lapkričio 
26 di 3 vai. popiet įvyks Si- 
mano Žibo jungtuvės su Ma
rijona Juozaičiūte.

LIETUVIS AKI? 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuris 
X Penktadienį lapkričio 27 ,e8tl priežastim galvos skaudėjimo.

Phone Boulevard 7042

DR. e. Z. YEZEtIS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal <S8>

DR. 6. L DŪŽIS
DHNTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Vaiandos Nuo 9 iki 11 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1<M1 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir šventadieniais 10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—18 nuo 2—4 go 

pietų: 7—8:89 vakare 
Medeilomlc 19 Iki 12 

Telefonas Midway 2380

Tel. Wentworth 3UUU
Rež. Tel. Stewart 819J

K DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Knglewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS

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

0FI8AJ:
4901 — 14 St. 2924 Washingtou 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOW1AI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nodėllomls
Susitarus

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

d, 8 vai. vak 
jaunimo ir westsaidiečių va
žiuos į St Mels* Gyinnasiuiii 
pamatyti Prano Keturakio 
kumštynes su kitais katali
kais svetimtaučiais. Jei Pra
nukas laimėtų, tai dar dides
nis būrys žada važiuoti į Clii-

j svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- Tele. 
didelis būrys !»»o, skaudamų aklų karšt). Nuiniu 

cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J, TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU

Cicero 1260 X-Ray

rago Stadium gruodžio 4r die- [)au<e,ų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

I'AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
tMea visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaB.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪ8Ų GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

X Girdėt, kad j Marijonų 
Kolegijos sceiinų atvažiuos 
gana didelis skaičius atstovų 
m-t iš tolimesnių kraštų. Po
nia J ieva Šaulienė su kitų 
pagalba rengia atstovams ska 
nius pietus po rytmetinių pa
maldų. ,

X Nekalto Prasidėjimo 
mergaičių sodalicija ruošiasi 
statyti veikalų “Šventoji Te
resė” sekmadienį, gruodžio 

13 d.

Tel. Yards 1829

f>R. G. SEftNEB
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAM

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
766 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 19—4: nuo

Nedėllomia: nua 10 iki 11.

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vki.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullmap 0866 
Gasas. X-Rky, etc.

Phone Hemlock 2061

DR. JUSEPtt KELIA
DENTISTAS 

Gas Eztraotion
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

<668 RO, WF.RTERJ6. AVK

Pilone Hemlock 7828Dp. C.K. Kliauga
Dentlstas

2420 W. Marquette Rd.
arti Weslera Avė.

Res. Tel. Midway 6612

DR. R. G, CDPLER
GZDITOJAS IR CHIRURGAS 

Oakiey Avenue Ir 24-tas Street 
Teief. Wllmette 196 arba 

Canal 1711
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedeliak 

ir Ketvergais vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Ąrcher Avenua

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir nokt) 
Virginia 0036

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND A Vii 
Tel. yards 0994 -

Kusidencijos Tel. Plasa 1209

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 dienų
Nuo S iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 11 dienų

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® * 

2423 West Marąuette Road
Vai. .2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitarus

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadieolr

Tel. Hemlock 8799 

Rea Tel. Proepeot 9<X9

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas <165 South Kedsie 
Rez. 6426 So. Califomia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ke;

Hemlock 8151

OR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 
2420 West Marųuette Road 

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

Utarn. Ir Ketv. vak. pagaJ eutart|
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C H I C A G O 1 E
L. ŠIMUČIO 20 METŲ VEI 

KIMO IR NUOPEL
NŲ PAGERBIMAS

keldamas mūsų sielose šven
tės nuotaikų. Visi būsime dė
kingi tamstai ii* gerb. vargo
nininkų chorui!

(Daugiau bus)

v ak. p. Pekturna svetainėj 
(4421 So. Wood Str.) Bus la
bai puiki dovana. Malu- 
įlėkite atsilankyti visi, kas 
tik galėim.

GĖLĖS PADĖKONĖS 
DIENAI

TELŠIŲ—KRETINGOS 
GELEŽINKELIO STATYBA

pasakoti. Lietuvių tautoje ši
tokia balsų rinktinė prilygs
ta tik profesijonaliniam Lie
tuvos operos chorui, kuriiį y- 

Plačiosios “Draugo” skai- ra puikiai ištobulintas. Bet 
tytojų minios jau žino, kad ' ten mišrus choras, o čia buvo
šį mėnesį sukako įžymaus mū, vyrų. Pasirodo, kad mūsų Štai jau/ir Padėkonės Lie
sų veikėjo ir literato Leonar- vargonininkai ne tik sugeba|na atėjo. Visi, kas tik išgali 
do Šimučio visuomeniško ir chorus mokyti, • bet patys pasirūpina, kad toje dienoje

turėjus ką nors prašmatnaus 
pietums. Pietų stalas valgo
mais daiktais apkrautas dar 
nėra dar pilnas, jei nepuošia

plunksnos darbo 20, metų. Du praktiškai parodo, kaip rei- 
dešiintmečiai! Daug laiko, kia dainuoti, kaip reikia iie- 
bet dar daugiau jo nuveikta; tu vi škoji daina mylėti ir
lietuvių tautos katalikiškos kaip reikia ji meniškai išreik 

dalies gerovei. Matydama di- šti. Geresnės praktiškos pa-i ji gėlės,
džius L. Šimučio darbus ir mokos nereikia. Čia girnų-! Prie šios progos gėlės tin- 

ypač. jo nuopelnus įvairiose šiam mūsų jaunimui pavyz- ka pasiųsti dovanoms. Įvoi- 
Amėrikos lietuvių visuome- dvs. Susižavėjus šiuo nenuo- rios gėlės pritinka įvairiems 
niško gyvenimo srityse, Či- latiniu choru, tenka padūko-1tikslams. (lėlininkai žino, ko- 
kagos lietuviij katalikų visuo ti ir už gražiausių melodin- llios gėlės! Ypatingiems atsi
mena, dr. Lauraičio iniciaty- ginusių mūsų dainų parinki-jitkimams* geriausia tinka, 
va, ryžosi atitinkamu būda mą. Kokių graži!} žavinčių Kreipkitės pas lietuvius gėlė
tuos nuopelnus pagerbti, dainų mes turime! Reikia ninkųs ir gausite gerą pata- 

l olesniųjų jos veikėjų buvo tik džiaugtis jomis, didžiuo- jrimą ir gerą patarnavimą, 
sumanyta surengti viešą ban tis ir dar labiau pamilti jas. 
kietą L. Šimučio darbštumui Dėl savo dainų lietuvių tau- 
ir nuopelnams paminėti. Im- ta nemaža bičiulių įsigijo I
tąsi to darbo, j kurį stojo iš- svetimtaučių tarpe. Neišken- j
tisą eilė mūsų visuomeniškų Čiu... Ponas prof. Pociau! i Moterų Są-gos Chicagos 
“skruzdžių”, kurių vardas Tamsta dirigavai balsiniams Į Apskritis šį penktadienį, lap- 
plačiai žinomas Čikagos ir perlams (jei taip galima pa-|^^*° ren^a bunco
tolimų apylinkių lietuviams: sakyti) Po šio bankieto jie1?*1^ žaidimą, kuris įvyks 
kun. Baltutis, A. Bacevičius, vėl pakriko po visas parapi-1 ^*ar^e P- Paukščių

Telšių — Kretingos geleži 
ūkelio tiesimo dalbai vykdo
mi. Dirba 700—800 darbiniu 
kų. Jau pastatyti visi mažes
nieji tiltai. Dabar statomas 
100 metrų ilgiuno tiltas per 
Salantą. .Tau nutiesta linija 
ligi naujos stoties — Karte
nos. .Jau ir prekiniai trau
kiniai vaikšto. Visa linija, ma
noma, bus baigta ateinančių 
metų rudenį. “Tr.”

PIGOS IR GRĄŽOS FIATA!

RENDOS NUMAŽINTOS
Didelis malonumas gyventi naujame name. 
Rendos dar žemesnės, negu senuose namuose. 
Didelis pasirinkimas — kreipkitės pas

M. J. Kiras Home Builder
3335 S. Halsted St., Yards 6894 
3207 S. Halsted St., Cal. 4589

įMORTGAGE BAHKERS
Statome namus ir senus 

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

2608 W. 47 St.
Tel. Yards 6423

i J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
i 903 WEST 33 STREET

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na- 

į mų po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti $3,000, likusių po $35 mėn. 
Arba mainysiu j mažesni narnų. 1622

_ i So. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”.

PRANEŠIMAI

namuose 4318 So. Maplewood 
Avė.

Kaip visų kuopų sąjungie- 
tės, taip svečiai prašomi gau
singai atvykti į šį žaidimą. 
Tikietas tik 35c., o dovanų 
bus gražių, taigi, bus smagu 
visiems linksmai laiką pralei
sti ir kartu dovanų laimėti. 
Pradžia 7:30 vai. vali.

B. Bytautienė, J. Čepulienė, jas. Pasirūpink tamsta, kad 
Z. Gedvilą, Gurinskaitė, A. nors retkarčiais visų Ameri- 
Janušauskas, Kanapeckienė, kos lietuvių “sieloje būtų 

Mickeliūnas, A. Nausėdienė, šventa.” Leisk tamsta jiems 
Nenartonis, Paulauskienė, visiems kai kada koncertuo- 
Petrauskas, Ig. Sakalas, Stan se ir per radiją pasiklausyti 
cikas, P. Vaicekauskienė, A. minėto vyrų choro, kuris sa- 
Žvirblis ir k. Šie garbingi vo dainomis ištautėjusius lie- 
asmenys čia paminėti abėcė- tuvius prikels iš ‘mirusiųjų’, 
lės tvarka. Graži veikėjų jų vaikų sielas atlietuvins,
rinktinė! Drąsūs buvo, jei sa- na, ir visus kitataučius suža! Są'jungietės prašomos taip 
vo darbo ėmėsi šiais sunkiais vės lietuviškomis melodijo- 
laikais. Bet jų energija ir L. f mis. Tamsta daugiau nuveik- 
Šimučio populiarumas vertė, tum, negu geriausi mūsų kal- 
viską užmiršti ir gausingai' bėtojai. Pasirūpink tamsta 
rinktinei miniai susieiti į tuo didžiu ir garbingu reika- 

. rengiamą banliietą lapkričio Ju, per lietuviškas dainas 
22 d. vakare', Šv. Mergelės
Gimimo par-jos svetainėje.

Tr tikrai, čia buvo susi
rinkusi Čikagos lietuvių švie
suomenė su Įžymiausiais mū
sų Bažnyčios ir tautos vyrais i 
čikagiečiais priešakyje. i

Bankieto rengimo k-to 
pirm-kas Žvirblis, paminėjęs 
šių iškilmių tikslą, pakvietė 
gerb. .kun. A. Skripkų sukai-i 
bėti maldą, o pagarsėjusį'
“toastmasterį” kun. Urbą 

būti bankieto vadovu.
Pasistiprinę puikia vaka

riene, jubilijato gerbėjai 
reiškė jam pagarbą ir savo 
džiaugsmą dėl jo nuveiktų 
darbų. Lietuviai iš prigim
ties myli dainą ir muziką; 
dėl to yra linkę daina ir mu
zika lydėti savo džiaugsmą 
ar liūdesį. Jubilijato nuopel
nus Lietuvai apdainavo p. M.
Janušauskienė ir deklamaci
joje paminėjo p-lė Užumcc- 
kaitė. Įspūdingus romansus 
ir operų arijas padainavo so
listai: p. Ę. Rakauskienė, pp.
K. Sabonis, J. Romanas ir J.
Kudirka, pijanu paskambino 
p-lė Paliliūnaitė. Šie dainos 
ir muzikos pasaulio atstovai 
savo balsais, išreiškusiais gra 
žias melodijas, saldino ban
kieto dalyvių sielas. Bet ką 
klausytojams padarė vargo
nininkų rinktinė, muzikos 

prof. Pociaus vadovaujama,
— aš neįstengiu žodžiais iš
reikšti! Tai galima tik siela 
pajusti, bet ne žodžiais nu-

pat ir “prizų” atvežti.

PO 40 METŲ
Vidurių negalės

Sukietėjimas tampa lengvai 
kroniškas PO 40 metų _ amžiaus. 
Užkietėjimo užtęsiknas neša viso
kių bėdų.

Vidurius saugok visada. Ypač 
saugok po 40 metų amžiaus. Kai 
tik reikia pagelbos, tai geriau
sia tų. žino daktaras.

"Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin” 
yra daktaro receptas viduriams. 
Išbandytas per 47 metų prakti
kų, atrastas pilnai tinkamu pa
lengvinti sukietėjimų ir jo ligas 
vyrams, moterims ir vaikams 
visokio amžiaus. Pasirodė esųs 
saugus ir kūdikiams. Pagamintas 
iš šviežių liuosuojanėių žolių, gry
no pepsino ir kitų nekenksmin
gu daiktų, jis negali traukyti; ne 
sargys, nė silpnius jūsų; gali var
toti ge kenksmo kai tik burnoj 
atsiduoda, kai liežuvis apsivelia.

galva skausta, atsiranda aitru
mas, gesų, rodančių užkietėjimų.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Rengiama

DUBR0W — PHILCO
Pradedant Nuo Lapkričio 22, 1931 

Kiekiveną septintadienį nuo 4:00 iki 4:30 po piet
Iš Stoties WRAX.1O2O Kilocycles

Duoda
L. DUBR0W & SONS, INC.

420 422 South Street Philadelphia, Pa.
Tclefonuokit Lombard T146 norėdami išmėginti 

PHILCO radio namuose

4.

' R. ANDRELIUNAS 1
(Marąuette .lewclry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

1 giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI. 
Tel.

Hemlock 8380

/

Wm. J. Kareiva:
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GRGER VALLEY 
PRODUCTS 

Oisells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

.1 I

Būsiu ir aš.

Draugystė JSv. Kazimiero 
Karalaičio rengia rudeninį 
balių lapkričio 25 d. 7 vai.

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314'W. 23rd Place i 

Telef. Roosevelt 2515 '

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ
I

Tebėra Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodaini. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA'.

EUROPA DEC. 6 BREMEN DEC. 16
Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla

sės laivakortė kainoja:
Iki Klaipėdos...................................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

PASINAUDOKIT PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

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

Tel. Yards 4669

Lietuviški
Rekordai
PO 35c

3 UŽ DOLERĮ
Pirmą sykį muzikos istori
joje atsitinka, kad Lietu
viški Rekordai vertės 75c 
vienas, O-K ir ODEON, 
parsiduotų po 35c arba 3 
už $1.00.

BUDRIKO didelis užpi
rkimas padaro galimu.

Pianų voleliai-rolės ver
tės $1.00 po 25c.
No. 26083 Greitas Žirgelis, polka. 

Neskubėk, polka.
No. 2608 6 Nauja Polka, ir Buč

kio Vairas.
No. 26038 Josiu Jomarkėlln, gieda 

tonas Butėnas.
Teka Upė Per Berži- 

nų, geda Jonas Butėnas.
No. 2607S Panemunės Valcas ir 

Plikas Kaip Tlvikas.
No. 26080 Urėdas Maiše ir Gode

lės, dainuoja Vanagaitis.
No. 2608 7 Sibiro Tremtinys, gieda 

Juozas Olšauskas. 
Bemužčl Nevesk Pačios 
gieda J. Olšauskas.

No. 26094 Oi, Cia-ČIa, gieda Marė 
Strumsklenė ir Petrai

tis duetas.
Ganėm Aveles, Strums- 
kienė ir Petraitis duetas. 

No. 26022 TJnksmų Giesmę Mes 
Užtrauksim, Mišras kva
rtetas.
Sveikas Jėzau Gimusis.

No. 26106 Mano Tėvelis, vairas.
' Ar žinai. Kaip Gerai,

polka.
No. 26107 Džiaugsmo Valandos, 

Mazurka Ir Kratė polka.
No, 26108 Senelis Ganė Aveles.

valcas Ir žaliojoj Gire
lėj. Saraevičlus.

Jos. F. Bodrik,
3417 So. Halsted St

ir v-

Pagražina išvaizdų Patenkinimas garantuotas

puikūs vėliausios mados Šlifuoti akiniai sustiprins 
AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

PRANEŠIMAS
• ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeverytej 
taisytojas praneša Marąuette Park lietuviams, kad ati
darė moderniškai įrengtą čevervkų taisymo šapą — shoe 
repairing sliop, naujame Dr. Ytiškos name, 6649 South 
Artesian Avenue.

Antanas Kriksiunas yra vienas iš geriausių čevery- 
kij (šiušių) taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate 
patyrimą. Tad lietuviai, reikalui esant, atsilankykit 
pas savo tautietį, jo darbas garantuotas ir visus pa 
tenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, UI.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS) 

IVATCHMARFR & JEWFJ,F.R

Jau Laikas Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

L*lkradlnlnkas Ir auksorius
22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšles aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiir
E Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą, 
š 15 metų nei vienas centas nežuvo .

Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
z Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą,
apdraustame laiške.

| John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

|z Chicago, Illinois
. ................................................ .

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SUN
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iŠ ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Stata n Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĘ,
Telefonas Hemlock 6516

Telef. Republic 6886

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapee Telef. 
Hemlock 8867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Uetuvta 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tol. Vlctory 1846 ____
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JO8EPH 8KAOZDA8, Sav. 
Blektros relkmenoe Ir fikščie- 

rtal. įvedame elektrų | namus ir 
dlrbtuvėa
81M 8. Halsted Bt. « Angfcta

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE’


