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Rytoj Šventasis Tėvas kalbės per radiją
BOLŠEVIKAI NEPATENKINTI SAVO 

SUKURTAIS ŪKIAIS
įi I
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PRANCŪZIJA SKOLŲ KLAUSIMĄ 
ATIDBS IKI KOVO 4 D.

ita

B

J

ŠVENTASIS TĖVAS KAL
BĖS PER RADIJĄ

BOLŠEVIKAI NEPATEN
KINTI SAVO VEDAMAIS 

ŪKIAIS
VATIKANAS, gr. 23. — 

šventasis Tėvas Pijus XI pra

nešė Vatikano radijo stoties 

direktoriui, kun. Gianfrances- 

ehi, kad jis rytoj turėtų pa

rengtą. stoti kalėdiniam prane

šimui. i ,

Šventasis Tėvas nusprendė 
rytoj kalbėti per radiją j ka-

MASKVA, gr. 22. — Sovie

tų vyriausybė pagaliau suse

kė, kad valstybiniai ir kolek- 

tiviniai ūkiai neduoda vyriau- 

bei tokios naudos, kokios tikė

tasi. Nustatyta javų grūdų kie 

kybė nesurenkama.

Sovietų vyriausybė už tai

»•. tfASHiM&fČK

ON L

•.?, i.i

REIKIA GILIAU SUSIPAŽINTI SU 
KATALIKU AKCIJA

MILVVAUKEE, AVis. (per le. Deja, to visa katalikams 

paštą). — Katalikams reikia dar trūksta, ypač tirštai žmo- 

giliau susipažinti su Kataliku nių gyvenamuose centruose. 

Akcija ir jos programa, pa- Pilietinio katalikų gyvenimo 

reiškė Jo Ekscelencija arki- paraiška dar silpna. Tai visa 

vyskupas Stritch, kalbėdamas galima pataisyti, kaip saky- 

metiniam arkivyskupijos Švč. ta, tik giliau susipažinus su 

Vardo draugijos susirinkime, i Katalikų Akcija ir jos prog-

Arkivyskupas sakė, kad šia- raina, 

me krašte Katalikų Bažnyčia j Už pasaulio valdymą- šian- 

išplėtė didelį pasaulininkų vei (dien grumiasi dvi didžiosios 

kimų. Jai pasisekė pasaulinin- idėjos, sakė Jo Ekscelencija.

SK
kus suįdominti su Katalikų A- 
kcija, kuri yra ne kitkas, kaip 

tik pasaulininkų apaštalavi

mas. Tačiau darbas vos pra

Viena tai krikščionybė — Die

vo idėja, o kita tai komuniz

mas — bedieviškoji idėja. Mes 

negalime toli nueiti vien šfl-

talikiškąjj pasaulį, kada kar- kaltina tų ūkių direktorius ir 

dinolai susirinks Popiežių svei grasina juos traukti teisman, 

kinti. Sakoma, kad per radi- jei jie skirtą laiką neplūstą

ją kalbės ir kardinolas Bei-!ty.s vyriausybei nustatytos grū

mente, Šventosios Kardinolų 

Kolegijos dekanas.

Šventasis Tėvas kalbės lo

tyniškai ar itališkai. Kalbos 

pradžia 12:13 dieną (Chicago 

laikas 5:13 vakarą).

Popiežiaus kalbos vertimai 

bus praneši n per radiją kiek 

vėliau.

dų kiekybės.

HERRIOT’AS UŽ SUTAR
TIES PILDYMĄ

PRANCŪZIJA STATO 
SĄLYGAS

PARYŽIUS, gr. 22. — Bu- 

vusis Prancūzijos premjeras 

llerriot’as yra griežtai nusi

statęs už tai, kad Prancūzija 

turi mokėti Amerikai karo 

skolas.

Mes reikalaujame, sako jis, 

kati Vokietija pildytų sutar

tis. Tad ir pati Prancūzija 

turi pildyti.

NORI PARDUOTI SOSTĄ

PARYŽIUS, gr. 22. — Nau

ja Prancūzijos vyriausybė pa

skelbė, kad ji pasiryžusi iš

mokėti Amerikai skolų dali.

Tačiau pirmiau ji nori gauti

užtikrinimą, kad karo skolų LONDONAS, gr. 22.

reikalu artimiausioj ateity tu- “Daily Herald” praneša, kad 

ri įvykti naujos derybos ir tu- Persijoj salias nori parduoti 

ri būt padaryta nauja sutar- brangintiną senovės persų ša

lis. "Vyriausybė nurodo, kad bų sostą, kuriam kaina nusta- 

jei Prancūzija negali gauti iš tomą iki kelių dešimtų milijo

Vokietijos reparacijų, ji ne

gali rėokėti kaip mokėjusi ka

ro skolų.

nų 'dolerių.

NEAPLEIS T. SĄJUNGOS

SKOLŲ REIKALAS BUS 
SUTRUKDYTAS

Įdėtas. Katalikai pasaulininkai(kaudami, kad esame priešin-

Įturi giliau susipažinti su pa-* gi štai tai idėjai. Reika-

čia Kataliku Akcijos progra-dingas veikimas. O kad veik- 
1. 4. Valstybių ,narynai Nikaraguoj. 2. Bedarbiai WaShingtone. 3. Nauja kongreso atsto- Tam reikia gilian'ti) reikia ąi,iau pažinti Ba2.

vė Mrs. Virginia Jenckes iš Indiana valstybės.

no

CHICAGOJE

PIGIAU KOLEKTUOS 
MOKESČIUS

&sa

ATSIEKTA TAIKA
'studijuoti Popiežiaus encikli- 
Įkas apie Katalikų Akciją. Vi-

nyčios mokslo dėsnius ir šiuos 

įjungti į socialius kiekvienos

tam socialiam katalikų gyvo-Į dienos gyvenimo klausimus.

Į TOKIJO, gr. 23. — Iš ja

ponų užsienių reikalų ofiso 

pareikšta, kad Japonija netu

ri nė mažiausio pasiryžimo a-PARYŽIUS, gr. 23. — Ka

ro skolų mokėjimo klausimas, ’pleisti T. Sąjungą, 

matyt, nebus svarstomas iki

kovo 4 d., kada naujas J. Val

stybių prezidentas Roosevel-

t’as užims ofisą.

APIPLĖŠTAS BANKAS

NENORI KIŠTIS Į SKOLŲ 
KLAUSIMĄ

ARKIVYSKUPAS RUIZ
IŠVYKO Į WASHLNG- 

TONĄ

SAN ANTONIO, Tex., gr. 

Ištremtasis 4š Meksikos

apaštališkasis delegatas Jo 

Eksc. arkivyskupas Leopoldo 

Ruiz y Flores išvyko į Wa- 

sliingtoną. Gavo keletą kvie

timą praleisti ten Kalėdų šve

ntę. Sausio mėnesio pradžią Jo 

Eksc. grįž į San Antonio.

12 KAREIVIŲ ŽUVO 
SPROGIMUOSE

ROMA, gr. 22. — Appio 

tvirtumoje, šalia Romos, išti

ko sprogimas. Žuvo 7 karei

viai. 18 darbininkų dar nesu

rasta.

Tuo pačiu laiku artilerijos 

poligone Nettuno taip pat į- 

vyko sprogimas. 5 kareiviai 

žuvo.

SUMAŽINTAS ATEIVIŲ 
SKAIČIUS

Daugiau kaip vienas milijo-,”,,ne tlm P»sl“lkš‘> Kristaus Kataliku Akcijos, arba pa

nas geležinkelininku susitaikė'1'™0 n"sUm"ias - Bažny-,saulininkų apaštalavimo, ob- 

su geležinkeli, kompanijomis lr mokslas' Visose k»-Riektas yra kelti aukštyn ir plė 

' sti katalikišką idėją. Ši idė

ja yra vienatinė viltis išgel-

atlyginimo reikale. Geležinke- !tali1^ ^venimo atmainose tu-

r ,, liniukų atstovai pripažino dar”pas,re,k;h Kyva« girnas.

Cook o apskrities \alstybi- .. . iVisas katalikų gyvenimas tu-

nis prokuroras Courtney pa-') menesiams prailginti, taip I

siūlė apskrities boardui, kad 

jis leistų prokuroro ofisui ko- 

lektuoti neužmokėtus mokes

čius.

Šiandien šiuos mokesčius ko 

lektuoja privatūs advokatai ir 

padaro daug išlaidų ne tik 

apskričiai, bet ir mokesčių mo 

kėtojams.

Prokuroro ofisas už kolekta- 

vinią nori teisingo atlyginimo 

ir be jokių išlaidų mokesčių 

mokėtojams.

WASH1NGTON, gr. 22. -- 

Valstybės sekretorius Stimson 

pranešė prezidentui Hoover’- 

iui, kad praeitais keleriais 

metais ateivių skaičius į J.

GEORGETOVVN, Ilk, gr. 23. Valstybes sumažintas apie 

Į— Keturi plėšikai apiplėšė vie 500,000 asmenų. Išduota ma

tos banką. Pagrobta apie 9,- žiau pasams vizų. Ateivių plū-

WASHINGTON, gr. 23. — 

Prezidentas Hoover’is paskel

bė, kad prezidentas elektas 

nenori kištis į karo skolų klau 

simą iki kovo 4 d.

3 ŽUVO ANT GELEŽIN 
KELIO

vadinamąją AVillardo sutartį, 

kuriaja atlyginimas darbinin

kams 10 nuoš. mažinamas.

UŽ ŽENKLELIŲ PAR
DAVIMĄ

Suimta Mary Dodson, 74 m. 

amž. autorė, už vartotų pas

tos ženklelių pardavimą. Žen-

ri būt išpintas Kristaus niei-

LIETUVOJE
PAVOJINGAS LENKŲ 

ŠILKAS

bėti pasaulį iš bedieviškosios 

idėjos pavojaus.

PIGŪS KOPŪSTAI

Naujamiestis, Panevėžio ap. 

Kopūstų ir kitų daržovių der

lius šiemet buvo geras. Dėl to

turguose jų būva labai daug.

, A " 7 ,. ... , Gerų kopūsto galvų kapa par-

Per demarkacijos liniją ka- , , . .,. , įduodama dabar
rtais prasiskverbia kontraba

nda lenkų audiniai, tarp jų ir

kleliai dailiai nuvalyti ir bu- šilkinės skarelės bei kitokie

vo parduodami kaip tikri.

5 CENTAI ARKLIUI

dalykai. Palyginus su tikruo- į 

1 ju šilku, jie yra labai pigūs,1 

Įbet pigūs dėl to, kad yra ne- 

!tikri — iš dirbtino šilko pa

po 1 lt. 50 ct.; 

pernai tokių kopūstų kapos ir 

už 10 litų negalima buvo nu

pirkti.

LIETUVOS BANKO STOVIS
Lietuvos Banko aukso fon

das per lapkričio mėn. padidė-HAGERSTOAVN, Md., gr. Igaminti. Be to, lenkiškas šil

T TV A n 93 E ' — Arti Green Castle šeri- kas yra tokios rūšies, kad jis 3° nno 48,6 iki 49 mil. litų.

’ ’’ ^r‘ . " vjtlLifus pardavė asmeniškąją sava- ir dėvėti pavojinga, nes prisi- Valiutų fondas, kuris paskuti-

geležinkelio traukinys nušoko 

nuo bėgių. Žuvo 3 asmenys. 

Keliolika sunkiau ir lengviau 

sužeistų.

PO 20,000 DOL. UŽSTATO

Areštuoti 3 plėšikai ir kie

kvienam jų teismas skyrė po 

20,000 dol. užstato.

Kada policija juos bėgan-

. čius norėjo nutverti, vienas jų
300 dol. Sužeisti banko prez.-[di,nas sulaikytas dėl blogųjų Lg ka,, jr detc.

.lentas ir policijos viršininkas, laikų. Iktyvai. tuo nepa.
(■įtenkino ir vieną jų nutvėrė. 

Tas išdavė kitus du.
VATIKANO SUTARTIS SU prieš. Tada seimo pirmininkas 
BADENU PATVIRTINTA |Duffner, katalikų centro par- 

_________ tijos narys, padavė savo bal-
KARLSRUHE, Badenas, Vo 

kietija, gr. 22. — Badeno va

lstybės seimas patvirtino ne

są už sutartj ir tuo būdu su
tarties priešai nustelbti.

Prieš sutartį kovojo ir bal

savo socialistai, demokratai, 

fašistai, vokiečiai tautininkai,

NEDARBAS VOKIETIJOJ
BERLYNAS, gr. 22. - ftjįs,,nai Vatikano sn-

gruodžio mėnesį bedarbių tartį (konkordatų) su Bade-[evangelikai ir komunistai. O 

skaičius Vokietijoj padidėjo nu. Balsuojant paduotas ly-(sutartį rėmė katalikų centro,

t

stį, priklausančią nuomavu- artinus prie ugnies staiga už- niu laiku buvo pakilęs iki 

šiam ūkį ūkininkui. Arkliai sidega, kaip parakas. Kokia *13,75 mil. litų, per paskutinę 

parduota po 5 centus, karvės |nelaimė gali atsitikti, staiga savaitę dėl įvairių mokėjimų 

ir teliukai po 10 iki 75 centų,'ant žmogaus rūbams užside-

o už automobilį gauta 60c. gus, aiškinti netenka. Štai dėl 

iko reikia tokių dalykų sau

gotis.

užsieniams vėl sumažėjo iki 16 

mil. litų.

12 ASMENŲ SUŽEISTA

PEORIA, Ilk, gr. 22. — Va

kar vakarą Kresge parduotu

vėje, 108 So. Adams gat., įvy

ko sprogimas. Tuo metu par-

NEPAPRASTAS RADINYS
Kapčiamiestis. Šapurių kai

mo ūkininkai, eidami į vien

sėdžius, rado nepaprastą ra-

POLICIJAI JAU PASTATĖ 
2 LAIVUS

Lindeuau ir Co. bendrovė 

pastatė pasienio policijai du 

laivus. Jų priimti nuvyko iš 

Kauno Speciali komisija.

duotuvėje buvo keletas šimtų dinį _ raiftte žmogaus kaulus?

žmonių. 12- sužeista.

SUORIOVĖ PALIKIMĄ

PAGROBTA IR NUŽUDYTAkurs yra nugarkaulio pavyz

dys. Radinys turėjo septynis 

su puse metro ilgumo. Spėja

ma, kad tai milžinų kaulai.

MOLINE, III., gr. 23. — Už- 

'vakar vakarą pagrobta ir nu
žudyta Misa Rose Gendler, 22 

Į m. amž., dirbusi Daveuport 

■departamentinėj parduotuvėj.

ORO STOVIS

KITAS PLĖŠIKAS NU
ŠAUTAS

Miesto majoro ofiso detek

tyvai nušovė ieškomą plėšiką 

W. Nydick’ą, 32 m. amž. De

tektyvai jį užtiko vienam Park 

Row viešbučio kambary. Ne

norėjo pasiduoti. Tad ir nu-

PHILADELPHIA, Pa., gr. 

22. — 1917 m. miręs H. G. 

Freeman testamentu skyrė 12,- 

000 dol. metinės pensijos J.

SUĖMĖ ĮTARIAMĄJĮ 
ŽMOGŽUDĮ

Policija užstatė spąstus ir 
Valstybių prezidentų žmonoms 'guėmg FrankQ Bialek^ 24 m.

249,(XX) asmenų. Visam krašte gus balsų skaičius — 44 bal-'liaudies ir ekonominė parti-

našlėms.
»

Našlaičių reikalų 

tai sugriovė.

Į amž., kaltinamąjį poliemono P. CHICAGO IR APYLIN-

teismas Madden’o nužudymu lapkričio KĖS. — Šiandien numatomas

lietus.

..-1 . ei. x
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pigu yra suprasti. Tuo ji mano savo skaity

tojų skaičių padidinti ir svarbiausia — pa

kenkti ne tik mūsų parapijų reikalams, bet 

ir tikėjimui bendrui. Socialistai supranta, kati 

pasekmingiatisias būdas kovai su tikėjimu y- 

ra puolimas kunigų. Tų jie ir daro.

Tokia savo taktika socialistai vis dėlto 

nedaug tepelnys, (lai vienų kitų socialistiško 

laikraščio egzempliorį daugiau parduos, gal 

vienų kitų nesusipratusį katalikų, svyruoklį, 

arčiau prie savęs palenks, bet susipratusioji 

katalikų visuomenė žino, kaip į socialistų 

plepalus reaguoti. Kiekvienas katalikų tikė

jimo ir kunigų puolimas katalikus paragina 

prie didesnio veikimo, geresnio susiorganiza- 

vimo ir uolesnio katalikiškos spaudos plati

nimo.

puoti ir savo kraujų sustip

rinti, miegamo kambario lan

gų laikykite truputį pravirų, 

tai būsite sveikesni ir 

ligų išvengsite.

Gerb. daktare:—

daug

1 LIETUVIAI AMERIKOJE
OMAHA, NEBRASKA

seserys pranciškietės mokyto

jauja, vienuolyno koplyčios pa 

šventinimo iškilmės, įvairūs 

vaizdai iš seserų ir mokiai1!

Federaci-

GERIAU NEGU NIEKO

Kongresas jau pravedė alaus legalizavi

mo bilių. Netrukus, be abejojimo, jį praves 

ir senatas. Spėjama, kad prez. Hooveris bi

lių pasirašysiųs ir tada norintieji galės gelti 

legalizuotų alų.

Tačiau, reikia pasakyti, kad vien tik a- 

laus legalizavimas padėtį nedaug tepakeis. 

Degtinės ir vyno šmugelis kaip ėjo, taip ir 

eis. Vadinamieji butlegeriai ir toliau ves ar

šių kovų dėl pelno. Kas pardavinės alų, tas 

ir kitus svaigalus norės pardavinėti. Įstaty

mai vis vien bus laužomi.

Kai kurie tų reikalų žinovai sako, kad 

vien tik alaus legalizavimas žymiai apsun

kins visiškų prohibicijos įstatymo atšaukimų, 

tą klausimų dar labiau sukomplikuos. Kiti sa

ko, kad alaus legalizavimas vis dėlto geriau 

negu niekas. Bravorai turėsiu daugiau dar

bo. Didokas darbininkų būrys gaus darbus. 

O tai šiais nedarbo laikais yra labai svar

bus dalvkas. i

KOKIUO TIKSLU

Pastaruoju laiku lietuvių socialistų laik

raščiai ypatingu būdu pradėjo pulti parapi

jas ir jų klebonus. Jų reporteriai lando po 

teismus, susiramla užvestas prieš klebonus 

bylas ir iš jų daro sensacijas. Jiems nesvar

bu tas klausimas, kad bylų teisme bile kas 

galį užvesti, nors ir neturėtų pagrindo, ta

čiau jų aprašymams užleidžiamą daug vie

tos. Taip pat nesiskaitoma su faktu, kad ap

rašinėjimas bylų dar prieš teismų, netiesio

giniai pasmerkiami bylose paliesti asmenys.

PASTABELĖS

Socialistų laikraščiams nepatiko mūsų

sekmadienyje, sausio S d.,

vai. po pietų bus tik vaikams, gyvenimo, buvusio 

o vakare visiems. jos seimo 1932 m. atvaizdas, 

Mergaitės jau gerai moka pirmojo Šv. Pranciškaus Rė

ti ruodžio 4 d. mirė vienas Lavo dalis ir stengia

Mirė Tarnas Pucilauskas

Prašyčiau Tamstos patari- & seniausių parapijonų, Tarnas 

mo apie mergelę 6 mėnesių, Pucilauskas. Jis buvo darbštus 

kuri sveria 17 svarų ir 6 an- žmogus, geras tautietis, prak- 

cas- tiškas katalikas. Kad ir šal-

1. Kas gali būti, kad ji ne- tas buvo oras, tačiau labai 

gali miegoti? Užminga apie 8 daug žmonių palydėjo jį į ain- 

val., bet už 15 minutų atsibu- žinų miego vietų — kapus. Nu 

nda ir verkia ne savo balsu, lindusiai šeimynai reiškiame 

Ir paskiau negalima užmigdy- didelę užuojautų, o už jo sie

ti be 11 valandos. Ir naktį at- lų maldingai tariame: “Amži- 

sibunda kas valandų', tik trina na atilsį duok jam Viešpatie.” 

akis ir galvų.' Atsikelia ryte

6 vai. Dienų mažai temiega, a- 

9,pte 2 ar 3 valandas. Yra lin- 

pastabos dėl gruodžio 17 dienos pervers.no tik vakare daužosi

Lietuvoje. Bet jie jokiu i,ėdu negali užgm- Valgis gusideda g. 30 our„ 

ryti to fakto, kad ne kas kitas, bet liaudį- ws piMTO) g o„„«s vandens> 

ninku it socialdemokratu Moko vyriausybė I „reals> vege(abks, 5 valg. 6 

prie perversmo privedė ir parodė savo men- tab)e8poontuls

kuinu, nežinodama kas daroma krašte, ka-, 2 Ro galjnla duoti mie. 

riuomenėj. , retkarčiais, ir kiek?

* • <: I •
Laukiu tamstos atsakymo

Laimė, kad perversmų įvykdė ištikima 1 <tprauga ”

valstybei kariuomenė, bet ne komunistai, ku-' 

rie tada buvo įsigalėję. Jie būtų sušaudę tuos 

ministerius, kurie ramiai sau miegojo, kuo- Atsakymas St. Cesokas. 1) 
met perversmas įvyko. Prie tokios ištižusios !^a<^ tikslių patarimų duoti, 

vyriausybės bile kas galėjo tokių “štukų” Prival° daugiau in-

padaryti. Kas matė taip apsileisti, kad per,farmacijų turėti nei kad tam- 

keletų valandų viskų kojomis buvo galima 

apversti.

Kaip Šleževičiaus kabineto neteisinsi, vis- 

vien neišteisinsi. Jis davė valių visokiems 

priešvalstybiniams gaivalams, bet pradėjo va

ržyti valstybiniai nusiteikusių žmonių veiki

mų. Padėtis pasidarė nepakenčiama. Liko tik 

du keliai: ar leisti visai įsigalėti koinunis-

e.«si gražiai niėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 

išmokti. Omalios lietuviai daridRUg kitų. ši Knyga bus tik- 

nėra matę tokio veikalo lietu- ras namų papuošalas. Užsa- 

vių kalboje. \ aidinimo moki- žyniai jau dabar priimami.

| Kauliukų lošimas
I Gruodžio 18 d., 8 vai. vaka

re šv. Antano salėje buvo kau

liukų žaidimas. To žaidimo pe

lnas skiriamas mūsų mokyk

los palaikymui. Daug žmonių 

buvo atsilankę ir labai buvo 

patenkinti dovanomis.

Kalėdos
Girdėjau, kad per Kalėdas; spaudos didelė, graži 

mūsų bažnyčioje bus šiokia vai’du “Šv. Pranciškaus Dva-

na p. Etna Gotoclii (Butkiū- 

tė).

Iš anksto visi lietuviai ra

ginami pamatyti šį veikalų ir 

pasigėrėt mūsų jaunosios kar

tos gražia kalba. Matydami ši

tų veikalų, mes ne tik pareng

sime mokyklų, bet taipgi pri

sidėsime prie lietuvystės pa: 

laikymo mūsų tarpe. Taigi ei

kime pamatyti šio veikalo sau

sio 8 d. Tautiete

Sisters of St. Francis, 

Mt. Provideoice R. D, S 

South Hills, Pittsburgh, Pa.

Stephanie Cesokas tvarka:

sta savo laiške aprašai. Iš ta

mstos paduotų simptomų spre

ndžiu, kad jūsų mažytę ka

muoja “baby colic”. Tamsta 

duodi jai perstiprų pieno mi

šinį. Pieno mišinys privalo 

dėl jos amžiaus būti toks: Pie-

tams, ar pakeisti vvriausvbę. Kadangi liau-. , „ , . , -

..... ... ., ’ ... , .ccs koznų sykį, valgydinti o
dimnkai nesutiko nusikratvti socialdemokra- | . T. , ’
. . . ., , u- * -v ii-. įsvkius į 24 valandas. Papras
tų. kurių jtaka valde Sleževičiaus kabinetų,,/. z ‘ ,, ,

lai Laimimo Iziirli Iri liti
turėjo įvykti perversmas.

NenzHgo Išeis
Pradžioje 1933 m. išeis iš

knyga

šeštų vai. ryto per Pieme

nėlių Mišias didelis choras gie 

dbs naujas mišias; svetimas 

kunigas laikys šv. Mišias. Aš

tuntų vai. mažųjų choras gie

dos lietuviškas giesmes. Deši

mtų vai. vėl didysis choras 

giedos Kalėdų giesmes. Po mi

šių bus palaiminimas Švč. Sa

kramentu. Visi kviečiami lan

kyti bažnyčių tų dienų, išklau 

syti šv. Mišių ir maldauti Jo

Sveikinu su Šv. Kalėdomis 
ir linkiu laimingų Naujų Me
telių.

I^ai Kūdikėlis Jėzus aptei

kia savo malonėmis ateinan

čiuose meteliuose, kad tęstu 

mėt tų šventų ir kilnų darbų 

Lai palaimina tuos, kurie pla 

tina “Draugų”; lai palaimini 

tuos, kurie skaito “Draugų". 

Kad ateinančiais metais nelik-

sią.” Knyga bus albumo pa- 

vvdalo: didelio formato, liuk-

siukmfs n,,neros. Šv. Pranciš.'‘V nei li,'tnvio> kuris ni‘-

skaitvtu “Draugo“, nes tai ti-kaus Seserų Vienuolynas, Pit

tsburgh’e, švęsdamas dešini- kras daiUniukiškas laikraštis, 

ties metų sukaktį tų knygų lei- auk^a pagalba,

džia sukakčiai paminėti. Kny- * * Poškienė

ga bus arti 200 puslapių, sr.

daugiau kaip 80 paveikslų.

Joje bus smulkiai aprašyta j

lietuvaičių seserų atsiskyrimas dvisavaitinis vaikų laikraštis 

nuo lenkių seserų nazeretiečiųsvarb,? pasįeks.

ir savojo, šv. Pranciškaus vie-' - ŽVAIGŽDUTĖJE” vaiku- 

nuolvno, įsteigimo istorija. Pa £įaį ras (jaUg gražįų pamoky-

“2VAIG2DUIĖ”
no 30 ounces, vandens 10 oun- 

«s, Dextd-Maltose 6 M ta- ““ laiku bei malo-

iblespoonfuls; duoti po 8 oun- nių musų išganymui.

Kaip šv. Jonas rengė pašau

veikslai taip pat įdomūs: len-
mų, kaip reikia mylėti savo

jkių nazeretiečių vienuolyno, ]}įeVQ savo brangius tėvelius

-r- a • • i i- i ‘lietuvaičių seserų, atsiskvru- <.„vn +Av,.no Tnin n-it inir 
Išganytojui kelių, moky-Į . ./ . ’ . J1 sa'° te\>nę. laip pat joje

Dėl perversmo teisėtumo ginčų neguli 

būti. Jis negalėjo būti teisėtas. Bet geriau 

toks žygis, negu valstybės praradimas. Ta

čiau po perversmo vyriausybė susidarė teisė

tu būdu. Iš teisėtumo vėžių tik tada iškrypo, 

kada, paleidus Seimų, tautininkai atsisakė 

paskelbti naujus linkimus.

Jai “eolic” kamuoja kūdikius, į damasv atgailos, taip mes per ,nu°, Ienkiy; i/nuų aM' gražiausių paveikslėlių, pa

jei jie persivalgo, jei perstai- gerų išpažinti parengkime Jam

nrivulim įpl npr dažnai va- jviet-ų savo širdyse. tada l\a- • . . ... .. ...,a pnvaigo, jei pei aaznai va | isiu . saVo motimskaii nama.
dzaau-i. . . . . . , ’ ,ir

ijų vadovių, naujojo vienuolv-

ninkų, kurie darbavos už a;- ^aj<ip eilėraščių, žaidimų, dai- 

skyiimų, pirniųjų seserų įėju- sporto dalykų, galvosūkių

Igvdinami. Taipgi, jei mak- jčdos duos mums tikro

tas yra per šaltas, ar per kar- guo

stas; geriau duoti maistų kū-;

no temperatūros. Popkelio sky

lutė turi būti mažytė, kad pie

nas palengviau tekėtų, tada 

kūdikis lėčiau buteliukų iš

■čiulps. Jei pildant šiuos pala- 
Aisku, kad kiekvienas perversmas, Liek-jrjmug įūjįkįg nesijaus geriau, 

viena revoliucija neigiamai atsiliepia į val-

Kalėdų vaizdelis
no apylinkės ir statybos vaiz-; 

dai, kunigai ir pasaulionys, ku

Amerikoj ir kitose šalyse 

metams 89 amerikonišku eer.

Mūsų mokyklos vaikai su

vaidins labai puikų Kalėdų įrėmė naująjį vienuolynų jam! Adresas: Lithuania, Kaunas, 

vaizdelį: -‘Venite Adoremus’’ įsikūrus, mokyklos, kurios! :Liaudies Namai.

rie daugiausiai darbavos ir

tai reik nešti mažytę pas gy
dytojų.

2. Jokių migdančių vaistų 

mažytei nepatariu duoti, nes 

vaistai gali kenkti kūdikio

_____________________________________________________ sveikatai. Verčiau kūdikį man

nuodingas dujas. Tokiu bfldu,|dyti šiltame vandenyje vaka-' 

kambariuose kur ventiliacija ]re> jis geriau miegos, 

yra bloga, oras greit sugen- j " '

da. Ir juo daugiau žmonių vie-' Be galo įdomus yra J. A. 

name kambaryje gyvena, tuo J Valstybėse šimtmečio susisie- 

i greičiau ten tyro oro pristin- kimo progresas. Pervažiuoti 

'ga. išilgai J. A. Valstybes, t. y.

i Žiemų daugiau žmonių ser-į*3 New Vočko į San 1- rancis- 

Iga, labiau epidemijos plinta j*'0’ š-ar*die yra vien baikos. 

i.ir daugiau žmonių miršta nei|^e^ seniau kitaip būdavo. lik 

vasarų, šaltas ir šiurpus oras paklausykite. Šimtas metų at

ly ra priežastimi daugelio ligų,1#®1 vežimu, traukiami jau- 

dra m rackxts ^oka tyro oro prirengia eiais, tik iš St. I»uis, III. {ne 

**** enk-ago*1 (dirvų visokioms ligonis. Ty- New \ orko) kelionė į San 

M. iMfayvtv-5*057 ras oras kraujų gaivina, kūnų Francisco imdavo šešis mėne- 

NfTYgAŠ ČRAS sVHgA: di uždarytuose kambariuose. įsliprina ir daro jį atsparesniu Įlaiko. 72 m. atgal vežimu

TĄ NAIKINA Jie taupo šilumą, barasi ant prieš ligų mikrobus. O suge- įtraukiamu arkliais vadinamu

Į vaikų kati nevarstytų durų. dęs oras kraujų silpnina, to- /taidž, iš St. Louis į San Fra- 

ūk- Kiti įdeda dubattus langus it dėl kas sugedusiu oru save nc*sco kelionė imdavo 21 die-

Laikraštis nėra teismas ir dėl to jis neturi j stybės gyveninių. Ir gruodžio 17 d. -pervers- 

moralės teisės iš jų daryti sensacijų. Tai ne- mas Lietuvoje buvo pavojingas žingsnis. Dėl 

sutinka su laikraštine etika, su kuria sočia- J to liaudininkai ir socialdemokratai ir kalti- 

listai, žinoma, nesiskaito’. narni, kad jie kraštų prie to perversmo pri-

Kokiuo tikslu toji spauda taip elgiasi, vedė.

Sveikata ~ Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu- 

sų dienrašty dr. Kačknn veda Sveikatos Skyrių. Jis 
telkia i>rorcKiJ<ma:ins pat n riams skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja į klausimos sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiam! naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
iios:

1) klausimus galima sliysti "Draatfo” redakcijai, 
arini tiesiog Dr. Kaėktii, SUSI W. 43r»l SU, Ckk-afto.

lUlnols.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardą, pavardę Ir adresą, nes daktaras nori ži
noti su koo reikalu turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei kausimo Ir atsakymą negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vž tat visada reik pridėti pašto žtmkeij ui 3 ceatus.

Nuodingos dujos tluug tūk-

i

ugedue
nuodija tai netenka atsparu- ĮnU- 72 m. atgal raitelis (pony 

mo nugalėti ligų perus. Įvai- ekspres) iš St. Louis S«n Fra- 

rioms epidemijoms ir pinučių neiseo pasiekdavo per 11 die- 

Jei žmogus kvė- ligoms yfti puikinusia dirva nų- 63 m. atgwl pirmu tTans- 

į orų, tai pnlen- viešpatauti teflOkur kamba- kontinentiniu traukiniu iš N<>w 

dija. Kvėptmda- t ini niekad ni^ra vėdinami, kur^ Yorko į San Francisco keiio- 

as yra'mas žmogus, į plaučius tran- žmonės kvėpuoja sušvinkusį ir^nė imdavo 7 dienas, o praėju- 

nuod’n-'kia iš oro oksigenų kuris gai- sugedusį bei nuodingų orų. į siais metais atidarytu trans-

langus

stančių kareivių užmušė karo kiekvienų plyšelį aklinai už

metu. įklijuoja, ir niekad kambarių

Kurie kvėjdt'lčjo karo lau- nevėdina. Žmogus be oro rie

ke vėjo prablaškytų nuodingų gali gyventi. Jei žmogus kvė- ligoms 

dujų, tai tie ir šiandien svei- puoja sugedu*

kntos neturi. gv* save nuodi,

Netyras, sugedęs oi

nuodai, lieveik lygu

gorus dujoms. Sugedęs oras ar- vina kraujų ir pataiko kūno Vėdinkite savo butų kiek kontineptinė on) linija iš New 

do žmogaus sveikatų. 'gyvybę, o iš savo plaučių iš-įgalint dažninu, šiltai apsivil- (Yorko į Sun Francisco kelio-

Žiemų žmonės daugiausia sėleidžia angliarūlištį bei kitas kę eikite lauk tyru oru pakvė-Įnč ima tik 28 valandas.

ŠILUMA
GAZAS CIRKULIUO

JANTIS PEČIUS
dcl Namų, Štarų, Ofisų, Fabrikų

GREITA

$

DUODAME
iii senų šildįflni'tį 

perkant pažo Haatrola

Biznis eina geryn! Dabar laikas jminauiyti 
neš Viliumi} skleidžia nėitis pečius su aukštu 
veikimo gazo šildytoju. Cirkuliuoja daug 
sveiko drėgno oro ant furnaco principų, ia' 

■darbo, l>c purvo. Uždekit ar užgesinkit, taip 
htigvni kaip virtuvės gazo pečius. Sudėtas 
diieagoj.... $5JI.5O—atskaita n t $10 už Jū

sų senu pečių, $4$.$0.

THE PEOPLES GAS LIGHT ANO 
COKE COMPANY

1CS Sm* MicMfM. Avtnm — and 11 Ndf84«rtmed Officm

Nepriklausoma Kompanija, operuoja vien tik Chicagoj, 

savastis apie K.980 stockbolderių, 

vir* 60% Jų gyvena Chicagoj.

/

$e£00
RANKPINIGIŲ 

ir $2.25 | menesį

2cmi(iusn>s Kniuas 
(lažu Šildant

pervers.no


’ T — - " MIS. F '1 ■»—

. Penktadienis, graod. 23, 193^ čj V r> n V m n S

DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vernor IIighway AV. 
Telefonas Lafayette 1298

Iš ŠV. ANTANO PARAP.

Gruod. 6. d. T,. Vyčių 102 
kp. įvyko susirinkimas Lietu
vių svet. Narių susirinko skai 
dingai. Pirm. V. Rendoraičiui 
atidarius susirinkimų, dar 5 
nauji nariai įsirašė. Kas mė
nuo vis Įsirašo naujų nar iii. 
Tuo būdu per visus metus 
naujų narių Vyčiai laimėjo 
virš 50.

Susirinkime dalyvavo vieš
nia veikėja — dainininkė M. 
Širvaitienė su dukrele Monika 
ir gėrėjosi gyvu susirinkimu.

Nutarta surengti “Minstrel 
Show,” sausio 8 d., Lietuvių 
svet. Naujų narių priėmimui 
vakarienė su visokiais margu
mynais jvyks gruod. 29 d., Lie 
tuvių svet. Į šių puotų kviečia
mi visi (letroitiečiai, nes Vy

čiai, be skanių vaisių, turės 
užtektinai žaidimų — šposų.

Vyrų — vaikinų besket bąli 
kamanda stipri. Pirmus žaidi
mus laimėjusieji žada ir to
liau taip laikytis.

Po kp. susirinkimų, būna 
pasilinksminimas su užkan
džiu. Nariams veltui, pašali
niams 15 e. Šie pasilinksmini
mai patraukia ne tik narius Į 
susirinkimus, liet ir pašalinius 
atsilankyti ir tokiu būdu 
kuopa auga kaip ant mielių.

Priėjus prie rinkimo valdy
bos, dvasios vadui kun. I. P. 
Boreišiui ir kitiems paaiški
nus, kad vienbalsiai palikti 
senoji valdyba, delnų plojimu 
patvirtinta. Nutarimų rast. 
V. Švelniutei prašant jų pa- 

į liuosuoti dėl įvairių priežas
čių, sutikta.Valdyba susideda:

k*

LITHUANIAN BAKING CO.

Sveikinu visus Biznierius, Kostumerius ir Drau
gus su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKSMAIS 
NAUJAIS METAIS!

SILVESTRAS RAGALSKAS Mąnadžerius 
4628-25th St. Euclid 4530

Sveikinu(3 
& to5 . . . 1 <inu su Šv. Kalėdomis visus profesijonalus, biz- 

nierius, “Draugo” 'lėmėjus, užtarėjus ir “Draugo” lei- 
dėjus su jo vyriausiu red. p. L. Šimučiu.

Matas J. Šimonis,
ŠP Spaudos Rėmėjų Dr-jos pirm.

Dv. vadas —kun. I. F. Borei- 
šis, pirm. — V. Bendoraitis,
1 viee pirm. — V. Versiaskas,
2 viee pirm.— E. Russull, nut. 
rašt. — J. Adomaitytė, fin. 
rašt. — H. Stanulytė, ižd. — 
J. Sakalauskas, biznio niana- 
džeris — C. Samsonas. Valdy 
ba veikli, jos pasidarbavimu 
kuopa finansiniai gerai stovi. 
Tas palaiko visų, kuopos vei
kimų.

L. Vyčių 102 kuopos kau
liukų vertinio vakarėlis gruod. 
18 d. gerai pavyko. Laikas 
linksmai praleistas ir dar pei 
no liko kuopai. —Vytis.

ŠV. ANTANO DR-JOS 
DARBUOTĖ

Gruodžio 4 d. ivvko draugi-

Sveikinu visus su KALĖDOMIS ir LINKSMAIS 

NAUJAIS METAIS!

Adv. JOSEPH P. UVICK

?5 W. Larned St.

ee pirm. — AI. Pradžinvičius, 
nut. rašt. — Mazaitis, fin. ra
št. — J. Žy linas, ižd. — P. 
Varniukas, iždo globėjai — V. 
Čerbavičius, J. Bendorius, 
bankos ižd. — A. Ambrozas, 

Alį P. Smaliukas, tvarkdarys —J. 
Čepliavičia.

Smagu pažymėti, kad val-

ai

4
4
4
4

jos susirinkimas. Tarp svar
besnių dalykų, nutarta šau
niai pasirodyti surengiant 
šokius senus metus paly- 
džiant ir Naujus sutinkant, gr. 
31 d., 8 vai. vak. Lietuvių 
svet. Išrinkta darbininkai.

Kadangi

žnyčioje bus labai iškilmingos. 
Bernelių Mišios prasidės ly
giai 12 vai. vidurnakty. Pa
mokslą sakys misijonierius Tė 
vas Petrauskas. Choras iš 80 
narių ir simfonija, po vad.

Kadangi to baliaus tikslus 
labai gražus, t. y. palaikyti 
katalikiškąsias ligonines ir še
lpti bedarbius, tat Mot. Są-gos 
centro pirm. M. Čižauskienė, 
kaipo tos organizacijos narė,

muz. J. Čižausko, išpildys gra pakvietė ir kui kurias iš ma
žiausias Kalėdų lietuviškas ,sų 54 kp. valdybos nares, O. 
giesmes. Bus išpildyta kantų- Kramplienę, E. šatulaitienę ir

dyba susideda iš senų dr-jos į ta “Noel”, kurioje solistė bus M. Vovikienę bei M. Aukščiu
darbuotojų ir veikėjų, kurie 
pasiryžę darbuotis draugijos 
gerovei. Visi po kelis metus 
valdyboje, be jokio atlygini
mo. Tokiems nariams priklau

šv. Antano dr-jos so garbė.

Šokių vakaro komisija; P. 
Yarmokas, A. Ambrozas dar
buojasi, kad sutrauktų ko, 
daugiausiai publikos.

artistė M. Čižauskienė. Prašo
ma, kad visi lietuviai, muzi
kos ir meno mylėtojai ko skai
tlingiausiai atvyktų į Kalėdų 
iškilmes. Rap.

nienę. Tad visos, Šatulaitienės 
(Tųsa 4 pusi.)

susirinkimai laikomi kas mė
nuo — pirmą sekmadienį, o 
sausio 1 d. išpuola Nauji Alė
tai, tat susirinkimas nukel
tas į sausio 8 d., tuojau po pa
maldų, Lietuvių svet., aut 3 
lubų. Toliau susirinkimai vėl 
bus laikomi kas pirmų sekma
dienį Lietuvių svet., 12;39 po 
pamaldų.

Vienbalsiai užtvirtinta se
noji valdyba ateinantiems me
tams; pirm. — K. Belskas, vi-

IŠ KAT. MOTERŲ VEI
KIMO

RAY-DIO SALVE

KALĖDŲ IŠKILMĖS ŠV. 
JURGIO BAŽNYČIOJE

Kalėdos šįmet Šv. Jurgio ba

Gruodžio 10 d., Martlia Hi- 
ggins Auditorium, Dievo Apv. 
ligoninėje įvyko Katalikių AFo 
terų Rėmėjų organizacijos kau 
liukų bei kortų žaidimo ba
lius.

MOSTIS, ypatingai Kert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai Įsiga
lėjusį kaip:

Sveikiname su ŠV. KALĖDOMIS IR LAIMIN
GAIS NAUJAIS METAIS visus Lietuvius.

Šia proga kviečiame visus Jaunus ir senus atsi
lankyti į šokius Gruodžio 31 d., 8:00 vai. vak.

Lietuvių Svetainėje, Senus Metus palydėsime, 
Naujus sutiksime. Gros Aukštakalnio orkestrą.

Jžanga vyrams 40c, moterims 35c.

Bus priimami j Draugystę nauji nariai nuo 18 iki 
30 metų veltui. įstojimas nuo 30 iki 45 metų pusė 
įstojimo.

ŠV. ANTANO DRAUGYSTE

WILLIS BAKING CO.

Office Cadillac 9540:
Res. Niagara 0764

Sveikiname Biznierius, Rėmėjus, ir Draugus su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LAIMINGAIS 

NAUJAIS METAIS!

PRANAS WILLIS, Savininkas 
11920 Conant Rd.

Sveikinu pacijentanis ir 
Lietuviams su Linksmiausiai 

KALĖDŲ ŠVENTE

Dr. J. B. Rydzauskas

12438 Jos Campau Avė.
|_ . ;į
Townsend 6—1600

Linkiu visiems pacijentams ir Lietuviams 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Dr. ANTHONY G. SACK

3505 Trumbull Avė. Temple 1—6560

Chamberlain Bakery

Sveikinu su Šv. KALĖDOMIS visus 
Biznierius, Rėmėjus ir visus Lietuvius!!

STASYS VASILIAUSKAS, Sav. 
8816 Chamberla’n Avė.

Vinevvood 1—2637

Sveikiname visus Detroito Lietuvius su
Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais! r

Taipgi užkviečiame atsilankyti j mūsų rengiamus 
Kalėdų vakare šokius

Lietuvių Svetainėje, Gruodžio 25 d., 8:00 vai. vak.

L. VYČIŲ 102 KUOPA.

LINKIU VISIEMS

4
4
4
4
433

MONICA BEAUTY SHOPPE/
Šia proga sveikinu visas kostumerkas, bei' 

drauges su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
IR LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

MONICA JANONIS 
7648 Michigan Avė. Vinewood 2—9263

44 LINKIU
4 LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LIETUVIS AKIU DAKTARAS

Dr. J. J. SIMAS
4 3730 Junctlon at Michigan Avė.

4
4

$

te

&

te

W. and A. Quality Market
jLinkime LINKSMŲ KALĖDŲ visiems kostumeriams^ 

Kainos žemos hr
3442 Michigan Avė. Tarpe 23 ir 24 St. $

į Pas mus visada šviežia mėsa ir visokia paukštiena 
į $5

ĮSveikinu su ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS; 
Visus Rėmėjus

P. J. APESLIS Photografas
2 STUDIJOS:

4836 Vernor Highvvay 1237 Westm1nster Avė.
Laf. 6058

; ftcatAr c ASM*

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
JR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Draugams, Rėmėjams ir visiems Lietuviams

PAUL MOLIS Agentūra
1730-24th St. Laf. 1545

*<■
lai cv '~tct-' ‘-r cr_'n icr*_*TT rn^r-T uy'-t r>* 'j ct* tu'-t tu _*■* rt* '-f w tu *it *n r*

jVisiems Rėmėjams, Draugams ir pažystamiems linkiu;
LINKSMŲ SV. KALftDŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

TOMAS JURONAS
Valgomų daiktų krautuvė

1405 Westminster Avė. Tovvnsend 7—9333

Tub Baths 30c. Steain 35c
Clifford 3214

THE ALFRED
•Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte iki 12 naktį

Seredoms tik Moterims
J. llosinfeld prop. R72 Al f red St.

RUMATIZMĄ
ETRP.NŲ DIEGIMĄ v

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų parnėginsit RAY—DIO 
most} ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose.

Jūsų apteikoj — 50c

Rekomenduoja Nebrangi}
Namini Vaistą

"Europoje mes visuomet laikėme In
karo Paiu-Expeller} geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas." y. p.

Bloomfield, N. J.

PAiN-EXPELLER
VINEWOOD 1—4350

MAT DUNAUSKI
Billiards and Bowling

Bolinimas 15c; boiių grajus 5e.
7446 West Fort St. Detroit

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką, ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pristatom i vi
sas miesto dalis ir Į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir bar 
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

HOGARTH 1631

DR. JOSEPH W, BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte iki 9 vakate 
Seredomls: 10 iki 12-tos dienų

9621 Belleterre Avė ir 
- Grand River

DETROIT, MICH.

I ^HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV?

1 DR. J. B. RYDZAUSKAS !
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'5 Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros S
iŠ Lempas. ArtlficialiSkų Saulės Šviesų, Dlathermių, Sinusoldal lr t.t. jj

Bandau kraujų, Alapumų lr t. t. Prieinamų kaina. ' S3 fipcclal Iškurnąs: Ligos moterų Ir Ilgios vidurių, nervų Ir reumatizmo. S
Valandos: 10—2 dienų Ir 4—8 vakare.

12438 Jo.9. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
Telefonas dienų tr nakt): TOVVNSEND 6—1600 S

Mimiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmmiiiiimimiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiitv

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 1933 METŲ
DRAUGIŠKAI D. B. BRAZIS

k.. —
r * ...Aft .. L*
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DETROITO
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
nuvvkoine iautomobiliumi, 

minėtą vielą.
Negalima buvo atsidžiaugti' 

ir negalima pamiršti tos gra-j 
žios, katalikiškais paveikslais 
ir statulomis išpuoštos salės 
tą kitataučių katalikių moterų ' 
mandagumo. I

Visos tos organizacijos vai-'

ke džiaugsmo dėl mūsų atsi-' 
lankymo ir dėkojo p. M. Č'ižau 
skienei už pakvietimą.

Į P. Frank J. Donahue, kuri' 
buvo “hosles,” labai skaniai' 
pavaišino.

j Baliuje buvo 300 moterų 
prie kiekvieno staliuko buvo! 

Iskirtas prizas. Prie mūsų sta
liuko prizą laimėjo p. O. Kra- 
m pliene.

Ši dr-ja, per p. M. Čižaus- 
kienę, yra Įteikusi drabužių ir 
kelioms lietuviu šeimoms.

Linksmas baliukas
Gruodžio 11 d. pp. Dailvd- 

dybos narės ir veikėjos atėjo žiai surengė linksmą baliuką, 
prie mūsų staliuko ir pareis- kuriame dalyvavo: kun. J. B.

KAZIMIERAS g
STEPANAUSKAS g

Laidotuvių Tarnautojas į-
Didis Detroite Rėmėjas 

Sveikinu visus Detroito Lie
tuvius su Šv. KALĖDOMIS ir 
linkiu kuo laimingiausių NAU
JŲ METŲ!

Tariu širdingai ačiū visiems 
už Jūsų parėmimą per keletą 
metų praeityje. Dar prašau ne
pamiršti manęs ir ateinančiais 
metais ir toliau. Laidotu reika
luose visuomet, dieną ir naktį

JONAS VALIUKAS “Draugą”, jame pasiskelbti, j žodyno koresjiondentė negali Įsių lietuviškų prekybinių įstai 
taip pat užsisakyti 
ar knygų, prašomi
žinių, ar pašaukti, atsilanky- I darnu (ii) im tų atgal) prade* mus deda pastangų, kad jie 
sime į namus ir suteiksime pa-, jau “Draugui” rašyti ir pasi- būtų tvarkingai atliekami, 
tarnavimą. Kas užsisakys rašyti Alla . Nuo laiko kiek kati susidėtų iš mūsų rinktinu
’* Draugą”, 
kalendorių.

“Luivą”
prisiųsti

jaus dvkai

pasirinkti kitokio pseudonimo, g ų, jau ketvirti metai nuolat 
Dar pradžios mokykloj bū- sykį i savaitę leisdumi progra-

ražu ž'nių sugaudau ir, laikui lei- 'dainelių, muzikos, jumoro, ži- 
džiant, parašau, po jomis pa- nių iš medicinos srities ir jvai- 
sirašau Alfa. Aš nenorėčiau, renybių. Taip ir praeitą ant- 

100 Ilarnion avc. ikad kas pamatytų, jog aš jau tadienį programas buvo pri-
----------- [Detroite atsidūriau. Ne. Man taikintas sezonui. A. Zabukie-

ir Chicagos — mano gimtinės
padangės — užtenka. Alfa

O. Aksomaitienė,

ŽINIŲ ŽINELĖS

Lietuvių svet. šv. Antano

nė, A. Čiapas ir Peoples Ka
lėsiu specialis trio labai gra
žiai padainavo. Be to, graži

paiap. mokytojos sesutės su PRIEŠKALĖDINIS RADIJO niUzįĮ<a įr naudingos kalinis j 
vaikufiakKalė.hi .lienę, 3 vai. į PROGRAMAS k|uusytojus. Kalbų,
po pietų išpildys gražų progra 
mėli. Kaip mokytojos, taip ir 
vaikučiai visus kviečia pama
tyti ši programą. Be to, Ka
lėdų diedukas dalins dovanė- [ 
•les.

pasirengęs maloniai patarnauti pagal jūsų noro 
gražiai ir pigiau negu kiti. Dabar kainos daug že
mesnės ir todėl liūdnos valandos atsitikime mel
džiu kreiptis pas manę, užtikrinu, kad būsite pil
nai patenkinti.

CHAS. STEPANAUSKAS
FUNERAL DIRECTOR

9503 CardcnJ Ave. Detroit, Mich.
Longfellovv 4302

$
$
&
&
&
&

mm &

1HOLBROOK CO AL CO. g
SIX MILE ROAD AT JOS CAMPAU AVE. g 

Tovvnsend 8—6340 ff

Pasižymėjęs dainininkas, tenoras, per kelioli
ka metų Detroite savo skambančiu balsu vaka
ruose ir bažnyčioje, ypač Šv. Jurgio bažnyčioje 
dar prie komp. A. Aleksio, žavėdavo klausyto
jus. Kiekviena įžymesne proga J. Valiukas vi
sados savo dainomis klausytojus patenkindavo. 
Daug.yra veikalų vaidinęs ir sunkias roles atli
kęs. Pavydo spaudžiamas pasitraukė iš mūsų sce
nos ir kuri laiką giedojo St. Aloysius bažnyčioje 
gaudamas apmokėti. Pajamoms sumažėjus, tos 
bažnyčios choras kuriam laikui pasiėmė atosto
gas. Daili. Valiukas pasižadėjo Lietuvių Dienoje 
International Institute, sausio 26 vl., padainuoti 
patrijotinių dainelių. Lietuvių Dienų svetimtau
čių tarpe rengia atstovė veikėja B. Paurazienė. 
Programas susidės tik iš lietuviškų numerų.

Čižauskas, art. pp. Čižauskai, kuris jvyko gruodžio mėn. 4 
pp. Bandžai, pp. Medoniai ir 'd., parap. mokyklos svetainė-

Kalėdų atostogas praleisti į 
Scranton, Pa., pas tėvus išvy
ko dr. A. G. Sack, o A. Ma
cijauskas, D. B. Brazio gra- 
borio pagelbininkas, į E. St. 
Louis, III.

Kalėdų vakare, Lietuvių 
svet. L. Vyčių 102 kp. bus pa
si linksni i n i n įas-šok iai. Rengė- 
jos p-lės 11. Mikuliūtė, li. Sta- 
niuliūtė, D. Pangoniūtė ir 0. 
Biskeliūnaitė tikrina, kad pa
silinksminimus bus linksmas.

J°
Praeito antradienio vukare Įdr. T. Dundulis apie sveikatą, 

o “Čalis Kepurė” papasakojo 
įvairias pasaulio įdomybes. 
Prie to viso radijo vedėjas pa- 
tiekė daug naudingų patarimų 
apie Kalėdų pirkinius ir, bai
gdamas, sveikino visus klau- 

būdama viena iš pavyzdingiau sytojus su Kalelių šventėm.

iš stoties \VGES buvo leidžia
mas ypatingai gražus ir įdė
mus lietuvių įadijo programas, 
kuris susidėjo iš rinktinų dai
nų, muzikos ir kalbų.

Alat, leidėjai šių programų 
Peoples Furniture kompanija,

it
ĮS
(S

KK

JOS. liAMDZA persikėle i naują vietą. Senas biznierius Det
roite ir vienas iš piimųjų lietuvių, Detroite vi uoinet rėmė ka 
talikų reikalus, o vpač Šv, Jurgio parapiją Detroite.

JOS. BANDŽA ir ANTH. MARKS,
GROCERY IR SOFT DRINKS,

9588 Rus-all St.

L. Širvaitis, šv. Jurgio pa- 
rap. nuolatinis rėmėjas ir vi
suomenės darbuotojas bei kil
nių darbų rėmėjas savo krau
tuvėj įvairius aprėdalus pasi
ryžo išparduoti lietuviams už 

! žemiausią kainą. Todėl, kam 
reikalinga čeverykų, marški
nių, audeklų ir t.t., gali pasi- 

je, apkalbėta gražių daly Lėlių 1Įauj0^ »į& pro„a žema kaina.

Sveikinu visus Lietuvius

su LINKSMIAUSIA 

KALĖDŲ ŠVENTE

Taipgi Lai būna daug 

Laimingesni ateinantieji 

NAUJI METAI

[pp. Aukščiūnai.
Baliukas buvo labai links- ir išrinkta nauja 1933 m. val

onas, nes pas tokius malonius dyba: dvasios vadas — kun.
— O. 
— Mi

šeimininkus kiekvienas galėjo J. B. Čižauskas, pirm. 
jaustis kaip savo namuose. Skulienė, nutarimų rašt.

V. Ramanauskas su šeima 
savo automobiliam buvo išvy
kęs į Springfield, III., pas uo-

P. Dailydienė pasirodė, kad kalauskienė, korespondentė — švius Jurgelavičius. Paviešėj 
porą savaičių, nematę geros 
progos apsigyventi, grįžo at-

Ji y t a ne tik gera dainininkė-
solistė, bet ir gera šeimininkė 
nes svečius labai skaniai pri 
vaišino.

Chas Stepanauskas, grabo-

MIKE ADONAITIS
Menegerius ff

Ona Aksomaitienė.
Nutarta, kad būtų užvesta

dar viena knyga, kokios drau- <.a) į Detroitą, 
gija iki šiol neturėjo, t. y. stt- 

Daug juokui pridarė pp. Dai rašymui visų narių (vardas,
lydžių (j metų dukrele Llentt- pa varde ir adresas), kad pa- rius, senas Iletroito biznierius, 
tė, kurį iš prigimties apdova- sitaikius nariui susirgti, ar ne- jdU nH.Įajs pradėjęs savo
nota geltonais, garbiniuotais laimėj, dr-ja žinotų kur krei- biznį, buvo pašauktas į J. A. 

plaukais, kuriais kiekvienas ptis. Taigi nuo šio laiko bus \\ kariuomenę. Grįžęs vėl sto- 
pamatęs gėrisi, gera atmintim galima žinoti, kur mūsų na-ij0 prįe savo užsiėmimo. Savo 
ir gražiu baisu. .Ti jau kelis riai gyvena, taipgi bus gali- parama yra prisidėjęs prie vi-

S

sykius dainavo scenoje solo ir ma sužinoti, ar draugija nu 
vėl ruošiasi dainuoti netolimo

sų trijų parapijų, ir dabar ne
siliauja rėmęs visuomenės vei- 

Jos. Streukas apsiėmė kny- kimų. Savo name turi įtaisęs
ft>
ft
ft
ftj
ftt
ft
ft
ft
ft
ft
ti

JOHN FELLRATH

COAL and COKE

Linkiu visiems LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
Sėkmingų ateinančių NAUJŲ METŲ

3316 Michigan Ave. Laf. 0322

je ateity per jaunamečių va
karą, kurj ruošia jų vedėja p. gą vesti, o Kaz. Jokūbaitis ža- pagrabų koplyčią 

knygą paaukoti. Ačiū ----------M. Čižauskiėnė, <lėjo
P. L. Vaitkus, pp. Dailyd- jiems už tai.

žiu naminis žmogus, labai pui -----
kiai atliko kelnerio darbą.

Lietuviai mokinasi

Detroito Žiedas šv. Petro parapijoj gabūs
----------------- \aikai, broliukai Adolfas ir

X Kun. ( bas. Cougbiin vis Stasys Balsiai, pasižadėjo 
dar kalba per radijo. Jo kalbų “Draugo” pavienius nume-

ft?
ft?3

Vaikams Dovanos
parsiduoda už

Mažiausias Kainas
visam mieste

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE!
Atsilankykite su savo šeimyna šiandie ar rytoj 

Krautuvės atviros kas vakara ir nedėliotais
y nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Lėlės pilnai ir gražiai aprėdy
tos £2 colių dvdžio po

98c
ls colio dydžio po ~>.>c

Lėlėms vežimėliai (doll earts) 
įvairus pasirinkimas parsiduoda 
po ir aukščiau.

«1.79
Deskutės del rašymo, tvirtai pa

darytos, kaina nuo
*5.95

Breakfast setai susidedanti iš 
parceliuotų viršų stalo ir 2 krėslai 
po

*3.95
Dviračiai parsiduoda už suma

žintas kainas po ir aukščiau
*1.95

Rogelės del didesnių vaikų žaisti 
ant sniego ar ledo po

97c
I’ool tables pasirinkimas visokių 

dydžių pradedant už kainą nuo ir 
aukščiau

98c
Supami krėslai dengti su gražios 

ir tvirtos spalvos apdengalu, dirb
ti mūsų dirbtuvėje verti $10.00, da
bar tik po 1

*5.75
\ ežiinoliai (Coaster \Yagons) 

padaryti iš metalo tvirti ir gra
žūs, kaina nuo ir aukščiau

98c
Lėlių lovelės (l)oll Bassinettes)

26 colių ilgio, gražio ir tvirtos 
sumažinta kaina

98c

Šįmet daug lietuvių lankė klauso ir aukoja ne tik katali- rius, ypač penktadienio laido- 
Northern High mokyklą vaka- kai, bet ir nekatalikai. Jo kai-Įsu Detroito žiniomis, ne lik 

bos visiems patinka. prie bažnyčios pardavinėti, liet
Parapijonų kun. Cougldin ir išnešioti po namus. Gražus 

gražią nuomonę apie turi tik saujelę, bet lankytojų [vaikučių pasiryžimas. Taipgi 
lietuvius, kad lietuviai mok,t visuomet pilna koplytėlė. Be- nepamirškite pas “Draugo” 
sunaudoti liuosą laiką geram veik kiekvienam katalikų pardavėjus įsigyti gražų sic- 

mokslui, ir nekatalikų name- galima ma ’ninį “Draugo" kalendorių, 
it ji yra girdėjusi apie tyti kun. Chas. Cougldin pa-j Naujas biznierius A. Ivar- 
s artistus čia, Ameri-Įveiksią ant įadijo arba ant pauskas, Vyčių kuopos narys, 

sienos. Detroito Žiedas atidarė skutyklą prie 25-tos

rinius anglų kalbos Kursus. 
Mokytoja Miss L. Folly pn-

w rcigk.

LIETUVIŲ ATYDAI
Kas norite už pusdykiai įsigyti aprėdalų, kaip tai: $0 

vyrams, moterims, vaikams čeverykų, marškinių, $

tikslui, būtent:
Taip pat 
lietuviusI
koje, ir net Europoje.

audeklų, kojinių, pirštinių ir kitokių visokių 
pasirinkimų šeimynai namuose reikalingų 

rinkinių. Viską gausite PUSDYKIAI.
Kas atsilankys, sutaupys pinigų.

Šia proga sveikinu ir linkiu

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Ut LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LEONAS ŠIRVAITIS

9258 Cardcnl Ave. Townsend 6—2582

---- „----- 'gatvės ir Vernor IIwy W. A.Ir •X Ponai VViIliai, kurie tu- Karpauskas vertas paramos, 
g- pradės veikti nuo sausio 3 die-j ri didelę kepyklą (hakery nes ilgą laiką neturėjo darbo, 
ę nos, taip pat pirmadienio ir shoppe) ant Conant ave., au- bet veikime dalyvavo, 

vakarais nuo 7 kojo didelį, gražų keksą Šv.
Jurgio parap. bazarui. Jie nie-

J0
&
s

&

Šių metų mokslo sezonas jan 
pasibaigė. 1933 m. mokykla

trečiadienio 
vai. ligi 9 vai.

Būtų smagu, kad su nauju kad neatsisako, visados auko- 
Imokslo sezonu dar daugiau ja. Taigi, lietuviai remkime

j

$ [lietuvių susibendrautų su mi savus biznierius. VYiUis kepy- 
Jf nėta mokykla.
$ Kapsų Aguona

Apaštulystės Maldos draugi
jos, mėnesiniame susirinkime,

dėmesio detroit o
ALPHAI

Benktadienj skaitant “Drau
klos duona, keksai ir bundu- go Detroit’o Žinių Skyrių” 
kės labai gardūs. Mat, seni, man, kaipo 'Alfai, puolė 
patyrę kepėjai. į akis korespondencija, po ku-

Iria irgi pasirašyta “Alpha.” 
Keista, kad iš viso lietuviško

5Ž

Taipgi šimtai kitokių vaikams rakandų ir žaislą 
randasi šiose krautuvėse del pasirinkimo

4177-83 Archer Avc. - 2536-40 W. 63rd St!
Kampas Itichniond St. Kampas Mapteu uod Ave.



Penktadienis, gruod. 23, 1932

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
GRAŽNŲ KRAUTUVĖ |go” koncertą, galės

sios brangios ir gražios dova-
A. F. Pocius užlaiko labai uos. Tatgi, mes, lietuviai, re- ( v

gražią auksinių bei sidabrinių lakime savus lietuvius biznie <<<a jtazo..uiu 
daiktų krautuvę Ciceroje. Aš Irius, jei norime gauti iš jų pa

pažįstu Pocių, jo šeimyną per lamos, 
daug metų. Jie yra labai geri 
ir simpatiško būdo žmonės. 
l)ėl to jiems ir “business’’ se-

DRAUGAS
lš Centralia, 111., jau kele- kotojains tariu širdingiausį a 

tą kartų gavau malonius laiš- čiū.
kelius su aukelėmis; nuo p. j Nuoširdžiai prašau ir kitų 

tikėlis Glimovich pirma ir dabar ga- brangių brolių ir sesučių lie- 
vau $2.00. tuvių neapleist manęs vargšo

A. šlakis aukojo $3.00, Pla- ligoje. Kiek keno malonė, pra-j144fi 
$1.00. šau pagelbėt man aukomis dėl

Ona Zarumbienė aukojo mai maisto ir gyilvmos. Su dėkin- Ru47 s. Halsted st. cineago
... . . „• l'aned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.

DAKTARA

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

So. 49th Ct. Cicero. 111.
Utar. Ketv. ir 1‘ėtnyčiomis 

10 — 9 vai.

kasi.
Pocius atvyko Į Ameriką vi

sai jaunutis ir lankė aineriko-

Turtingieji ir biotini, 
laukia šv. Kalėdų, kad pami
nėjus atėjimą Jėzaus, Pasau
lio Išganytojo, kuris gimė va
rge prastoj Betliejaus staine-

Cicerietč ,s^°
1

aul
dabar visiems genulė jams, au- Ct., Cicero, III,

gumų lauksiu aukų sekančiu —
Už aplankymą ir suteiktas adresu:

• • ‘aukeles kaip pirmiau, taip ir Į J. Lapinskas, 1417 So. 49th
Phone Boulevard 7042

Kalėdoms

DR. G. Z. VEZEUS
DENTKSTĄS 

4G45 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
, GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo X Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliotais pagal
sutarties

Office Phone Res. and Office
Prospęct 1028 2359 So. Leavltt 8t

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. G3rd St., Chieago
OFFICE HOURS:

1 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday hy Appointment

niškas mokyklas, yra išmokęs j lėj, kur piemenėliai pirmieji 
knygvedystės ir laikrodiniu- atidavė Jam garbę ir dovanė- 
kystės amato. Jo žmona yra ! les.
Amerikoje gimusi ir augusi ir 
čia baigusi mokyklas. Nors ji 
yra auklėta amerikoniškoje 
dvasioje, bet yra geri lietu
viai. Savo dukrelę leido į lie-

FEDELCO
ELECTRIC
CLEANER

I Tel. Canal (122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
. (Kampas Leavttt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pasai sutartj

Ofisas Tai. Grovehill ((17
Rea. (7X7 S. Artesian Avė.

Tat Grovehill «(17

DR. J- J. SIMONAITIS
OYDrTOJAJS IR CHIRURGAS

(4X1 Wsst Marąuette Road 
▼ak: t-l lr 7-9 P. M. Ket 9-12 AM.

Madėnoj

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki lt ryto, 7 IU 9 vakara 

rrtara. Ir Ketv. rak. panai sutarti

Katalikai tai šventei ruošia 
stalus, kviečia svečius, lanko 
bažnyčias, šelpia varge esan
čius ligonius, senelius ir naš
laičius; šelpia juos aukomis,

tuvišką mokyklą. Priklauso dovanėlėmis, kad ir jiems bų- 
prie lietuviškų draugijų, , re- tų linksmos Kalėdos, kad ir 
mia lietuvius ir visus gerus jie širdyje pajustų dangiško- 
užmanynius. Keiniu lietuvišką jo džiaugsmo, kad ir jiems už
spaudą, o ypatingai dienraštį šviestų Betliejaus žvaigždelė. 
“Draugų.“ Jie yra daug au- lr aš vargšas, ilgos, skau- 
l’oję “Draugo“ kontestams, džios ligos suspaustas, neturė- 
koneertams ir piknikams. įvedamas kuo maitintis ir gydy- 
dabar yra aukojęs brangią do-tis, širdingai dėkoju tiems, ku- 
vaną “Draugo“ koncertui, rie mane ligoje aplanko ir pe; 
Kas nusipirks tikietą į “Drau laiškus sušelpia.

į <

-

Boulevard 7588
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

TEL. LAFAYETTE 765#

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0401

Tel. Canal 0267

formerly $24.50 n? -V

G R A B O R I A i:

;1O 
d «

K-

V
Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, III.

Vai.

Tel. Lafavette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Diesel 9191

Res. Prospęct 6(59 Jei neatsiU.-ųla šaukite Central 74«4

ŪR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tei. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o m»DC 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roeeevelt X(1S arba (616
2314 W. 23rd PL, Chieago

X DOWN
Balance Monthly 

on Your Light Bill
Second Payment 

lebruary

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Keivergais ir Suimtomis
l 1120 W. Marąudte K.I. arti Westeri. 

Avė. Ptooae Hemlock 7828
paned6lial8, Seredomis ir Pltnyčiomls 

1821 Ro. Halsted Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

j

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

1432 S. 49 Court, Cicero, UI 
TEL. CICERO (9X7

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automębilius visokiem r 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chieago, Bl.

I. J. ZOLP
ARABO RIUI IR LAIDOTUVIŲ

VRDRJAR
1650 WEST 46th STREET

Kampas 4(tk lr Paulina lta
Tel. Boulevard ,(X9I-841X

NuIiudlmo valandoje kreipkitės 
yrie manęs, patarnausiu simpatiS- 
<al„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
dtur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Šis naminis įrankis siūlo
mas už mažesnę kainą negu kada pirmiau. 
Kokybė ta pati. Tvirto įrengimo; tarnaus il
giems metams. EDISON SERVICE garantuo
ta. Telefonuokite Randolpb 1200. Izical 66, 
demonstracija, jūsų namuose dykai.

ATDARA VAKARAIS IKI KALĖDŲ
COMMONYVEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
V hhirinlesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn Street 

Telefonus HVV.lolpli 12(10. Lotai 1240
Skyrių Sankrovos Atdaros s?SliMlieniais iki 9:20 Vakare. 

Itmadrvf.y-—4562 Broadu-ay , Asliland—4834 South Ashland A\'>.
Irt ing Park—4833 Irving Purk Blvd. South State—3460 South Siute St. 
|j'>gaii Sąnarc—2618 Milvvaukee Avė. f-:ngkw<xNl—852 V. 63rd St. 
MadEson-Urunl'ord—4231 \V. Madison St.Sonth t'iiioago—2950 E. 92nd St.

Roseland—11116 So. Michigan Avė.
Ant visų pirkinių padarytų ant musų išmokėiinio

plano priskaltoma maža sunui už patarnavimą.A
DUODAME FEDERAL KUPONUS

Tel. Republie 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULIAI

GARSINKINTES
“DRAUGE”

AMŲ ftYDYTOJAIl

MERGINŲ PIRKLIAI 
SUVALKIJOJ

knimus, šnipinėdama 
nes merginas ir tuomet jas vi-

-------------- liodavo važiuoti neva į audi-
Lenkų okupuotoj Suvalkijos mo fabrikus Rytprūsiuose. To- 

dalyje pagautas mergaičių pi- kiu būdu dingo keletas mer- 
rklys. 'ginų. Pats Kopen pagautas

DR. VAITUSH, OPT.
gražės-

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7117

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 tld 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 

— .nuo 4 iki 8 vat vakare Utarninkais 
tr Keivergais.

Re*. Tel. Hyde Vark 8395

DR. M. T. STRIKŪL'IS
GYDYTOJAS IR CHUtLRGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos,- nuo X Iki 4 lr nuo 
( Ud 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: prospęct 1930

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SS.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—A 7—9 v. ». 
Nedėliomis tr šventadieniais 10—IX

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vat: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

2421 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phon* 
Englewood ((41 
Vantworth >099

Office Phon* 
Wentworth »*9(

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitnr.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldysts Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

— KOP organai ką tik lik- 
Įvidavo pla/iai veikusią gyvų 
prekių pirklių gaujų Suvalki
joj. Tos gaujos pryšaky stovė
jęs tūlas Richardas Kopen iš 
Rytprūsių. (Jauja po priedan-I ... •• . .ga akcijų ir loterijos bilietų 
pardavinėjimo valkiodavosi po

Tel. CICERO 294

SYFtEVVICZE
GRABORirS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už (35.00 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50th Avė., Cicero, lh

ant sienos, besivedąs vieną sa
vo sumedžiotą auką.

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republie 3100

2506 V. 63rt Str.

a|a

pi:illoxi;i-i. Gi Dlil.ls 
(Po tėvais Baronaitė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 d., 4:30 vai. ryto, 
1932 m., sulaukus pusumitaus. 
Kimus Lietuvoj, Suvalkų apsk. 
Marijampolės parap.. Puškelių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 30 meti,.
Priklausė prie Tretininkų ir 

Apaštalystės Maldės draugijų.
Paliko dideliame nuliudin.e 

vyrą Antaną, 2 dukteris Matil
dą Ir žentą Juozapą Bttėinskins, 
Marijoną ir žentą Martyną Ka
valiauskus, seterj Marijoną An- 
drloniene. anukus Edvardą Ir 
Alfonsą Hučlnsktut. Itaymonda 
Ir Eleonorą Kavaliauskus, se
sers dukterj On- Gremal. se
sers sūnų Julius Link ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi Ma 
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
avė. Laidotuvės |vyks pirmadie
ni, gruodžio 26 d., 8 vai. iš
ryto, iš koplyčios j šv. Jurgio 
pa,rupijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą, o tš ten bus nu
lydėta | šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Gudelis 
g.'iiltiės, draugai Ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti 
Jai paskatln) patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliude įtekame: Vynu*. Du
kterys, H*wuo, /svitai, Aliukai ir 
Giminė*.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 413 9.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų J tempimą, kuris 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
aao. skaudamą akių karšti. Nuirau 
Mtaractua Atitaisau trumpą regyst* 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akintus visuos* 
itsl tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
aas klaidaa

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandoa nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugeliu atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kalaus perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chieago, 111.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETU Y iŠ AKIU SPCtALISTAS

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki IX dieną 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 19 iki IX dieną

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10—4; nuo (—•
MadĄUomia: nuo K Utį Ik

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų 
▼at: ryto nuo 19—IX nuo I—4 po 

ptetų: 7—8:M vai. vakar*.
Nedėliomis 11 Iki IX

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: X-4 lr 7-9 vai. vakar*

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. lr Res. Tel. Hemlock 1374

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

Antrn.s ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-IX rytais: nao f-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo S-( po 
plat Utarn. tr Subat nuo •-< vak. 

Šventadieniais pagal nutarimą.

Tel. .Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso lr Ros. TeL Boulevard 5911

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

*P0s« vat: nuo 1-3, nso 1:1* (:H



— *-'7

CHICAGOJE
MARQUETTB PARK 

ŽINUTĖS
ilių mišios prasidės lygiai 

vai. ryto. Per mišias didysis

antradiehis 'DtTvis Square* pa-111 į ViCtlH Dolei*j Laivas pusei meti) $1.09,

rko virtuvėj. Kurios lanko pa- VJoa ;n'etnins *2-00’ bendrai su Ko’■ OI* Al©ITllj(logijos Rėmėjų naryste $3.00.

turėti kas savaitė

mokas, visos pasitenkinusios 

ir kas sykis vis daugiau lan 

ko.

galite “Laivas” tinkamiausia Ka

lėdinė bei Naujųjų Metų sv 

kinimo dovanėlė netiktai 

merikoje, bet ir Lietuvoje.

“Laivas” dažniausiai ir

X Šįmet Šv. Kalėdų švente 

npvaikšėiosim kiek iškilmin

giau. Piemenėlių mišios bus 

5:30 ryto prieš įstatytų Šv. Sa

kramentų. Be choro, bus smui

kų ir triubų orkestras. Kitos 

mišios bus 6:30, 7:00, 8:00, 

9:00 ir suma 10:30.

X Antrų Kalėdų dienų, gruo

ei- i ra Lietuvon siunčiamas gimi- 

A- r.ėns ir prieteliams, kaipo ma

loniausia atmintis.

y “LAIVAS”
_ , 2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO, ILL.

jjLAIVĄ
“Laivas” kas savaitė duo 

da šešiolikų puslapių gražių

u
choras giedos kalėdines gies-j X Andriejus Poška, dubur

iuos. Kitos mišios bus papra-! tinis ūkininkas labdarių ūky, 

stu laiku: 8, 9 ir 10:30 (suma) (iškilmingai minėjo savo vardi- pasiskaitymų, 

per kurių irgi didysis choras nes lapkričio 30 d. Buvo su- “Laivas” vienatinis Ameri-

giedos kalėdines giesmes.

X Perorganizuota Šv. Vin

cento a Paulo dr-jos skyrius. 

Praeito antradienio vakare j- 

vykusiam minimos dr-jos su

sirinkime perrinkta skyriaus

džio 26 vakare, 7:30 mokyklos valdyba į kurių įeina pirmi-

vaikučiai, gerb. seselių vado

vystėje, turės įvairų perstaty

mų parapijinėje svetainėje. Vi-

ninku — P. Šliogeris, sekre

torium — Ig. Sakalas. Sky

rius vėl pradės vargšų šelpi-

prašęs daug svečių iš Chica

gos ir iš apylinkės. Po gard

žių pietų svečiai palinkėjo p. 

Andriejui Poškai viso labo ir 

atminčiai paliko gražių dova

nų. A. Poška sako, kad jei 

atsirastų vyrų, kurie nedirba, 

atvažiuotų į ūkį ir padėtų gi-

l.oie dvasinio turinio savait

raštis.

“Laivas” deda gražių strai

psnių apie tikybų, dorų ir Švč. 

Al arijos garbinimų.

“Laivas” duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Anierl-

rių valyti, tai jis sutinka nuo kos ir Lietuvos žinių, 

savęs valgį duoti. Tat, kasi “Laivas" atsako į skaitvto- 

gali nuvažiuoti ir pagelbėti, ,jų klausimus ir už tai jokio

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIftKOS SCLFERINF.S VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški niankštinlinai Ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
lr taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vnnos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampus So. Paulina St. Tel. lloiilcvarri 4552

\ -A

Gera Kalėdų dovana jaunimui skel- 
, tai; Nestor, Johnson, Flyers, Hockev 
‘ skales dėl vy.rų, merginų lr vaikų. 
'Numažintos kainos — tik $3.5b įhii-i.

S. P. BUKAI SKAS 
4938 W. 15th St., Cicero, III.

si parapijonys susirinks pama- 1110 darbų, 

tyti savo vaikučių gabumus, i X Parap. choras jau pra-1 Pagyvenimas nieko

dėjo mokintis dviaktį scenos nnos- 

vaizdelį su dainomis ir šokiais. 

Vaidinimas įvyks vasario 19 

d., parap. salėje.

X Moterų Sųjungos 55 kp.

Įžanga nedidelė — 50c.

X S. Staniulis nenuilstan

čiai ir uoliai platina katalikiš

kųjų spauda. Ir tai ne savo 

naudai, pelnų atiduoda labda-

rybei. Jis kas sekmadienį prie uoliai ruošiasi prie didelio bu- 

bažnyčios durų pardavinėja nco party, kuris įvyks parap. 

“Draugų,” “Laivų” ir kitų salėje vasario 26 d. 

katalikiškųjų spaudų. Verta vi X Metinis Aušros Vartų pa

glemš remti šį gerų darbų. rap. susirinkimas įvyks sau-

X V. Rauba ir V. Butkus 

neblogiausi “strelč.iai.” Jau 

nevienų zuikutį nukovė šių 

žiemų. Geras sportas šiais de

presijos laikais, nes nereikia 

mėsos pirkti.

šio 8 d., parap. salėje.

NAMŲ ŪKIO KURSAI

Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopos virimo, 

X Mūsų kolonijos biznie- siuvimo ir kepimo kursus lan- 

riai apsikrovę įvairiais gardu- ko daugelis moterį) ir mergai- 

mynais. Ko tik nori, gali gau-[čių. Mat, mūsų moterys pra

deda susiprasti, kad gera visti. Viskas gana pigu. Remki

me savo parapijos biznierius, 

nes jie remia mūsų įstaigas. 

Negerai, kad neatsižvelgiama 

ir einama pas tuos, kurie nie

kina viską, kas yra brangu 

lietuviui katalikui. Tegul ko

munistai juos remia.

X Sv. Vincento a Paulo dr- 

ja uoliai darbuojasi šelpime 

bedarbių ir vargšų. Jos susi

rinkimai būna trečiadieniais 

vakare. Reikalingi pagalbos 

kreipkitės ne Į kleboniją, bet 

i minėtų draugiją. Jos pirmi

ninkas yra Jonas Lvčkus, o raš 

tininkas J. Butkus ir A. Mi

leris.

X Mūsų kolonija pagarsė

jusi daktarais ir kitais profe- 

sijonalais. Vienas iš jauniausių 

daktarų yra dr. J. Kadzewick, 

kurio ofisas randasi ant ker

čios 69tli st. ir S. AVestern A- 

ve. Jis buvo Šv. Kryžiaus li

goninės internas. Geras kata

likas daktaras. Rap.

WEST SIDE ŽINIOS

X Kalėdų švenčių (gruod

žio 25 d.) Aušros Vartų baž

nyčioje pamaldų tvarka bus 

tokia: iškilmingosios piemenė-

RE! «•]
5332 So. Long Ave.lu

TU.. BCPUBLIC s MO1

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės 1 Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir ut mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-7

sai tiktai tonas ........... $8.50
Poeahontas lumps ___ $9.00
Summer Creek lump ..$8.00

nekai-

AAA
X Serga Onytė Navickaitė, 

4594 S. Wood Street, įžymi 

Town of Lake veikėja ir 

“Draugo” korespondentė.

LANKĖSI DR. M. BAG
DONAS

atlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iš,

misijų, apaštalavimo darbų ir, 

kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

“Laivas” mūsų darbų sky

riuje plačiai informuoja apie 

Kolegijos vienatinės Amerikos 

bernaičiams šviesti aukštosios

Draugo” redakcijų aplan- įstaigos reikalus, mokslų, pa

ke Dr. M. Bagdonas, Lietuvos žangų

Pasiuntinybės sekretorius Va

šingtone, kuris lankosi Chica

goj tarnybos reikalais. Gerb. 

svečias šventes praleis pas sa

vo giminaitį kun. Ig. Albavi-

v •
cių.

GARSINKINTES 
“DRAUGE”ko mokėti. Pamokos būna kas

$

ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
&
4’
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

ti
ti
ti

Tikro gintaro karoliai vertės $4.00 už 03c gį
Gintaro Špilka vertės $3.50 už.............. 95c
Big Ben laikrodėlis vertės $3.50 už $“| ,75 
Deimontiniaii žiedai vertės $25.00 po $8,00 ję 
Laikrodėliai su deimontais vertės $40 po $i8 e
Britvos vertės $3.50 už ........................ 08c fe
Britvoms Pustai vertės $3.00 po....$*|B45
Lempų Shades vertės $3.50 po..............08c
Midget Radios vertės $18.50 už .... $8,00

Radio Tūbos R. C. A. Cunningham Philco 
33% iki* 40%

DYKAI GRAŽI DOVANA

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4405—8167

CEVERYKAl
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, bevelk kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar ir 
parduodame Įvairios rūšies čevery
kus su nupigintam kainom, kaip 
tai už $2.95 lr aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čeverykus ir turim 
dideliausį .pasirinkimą visai šeimynai: vyrams, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

Geriausia cash kaina už mo

rgičius, bondsus ir deposit ce- 

rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaka

rais.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

N ufotograf uo j u j Ti

sų namuose prie J 
eglaitės už dolerį.| 

Telefonuokit:

Englewood 5840

.. P. CONRAD .
730 West 62nd Street

“Laivas” talpina Kolegijos 

mokinių lietuviškus raštus, ku 

rie visiems aiškiai rodo, kad 

mokinanties angliškai, galima 

išmokti ir Kolegijoje puikiau

siai kalbėti ir rašyti lietuviš

kai.

“Laivas” yra skaitomas ne 

tiktai Amerikoje, bet ir Lie

tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 

Argentinoje, Kanadoje ir net 

Afrikoje, knr tik. randasi ka

ta1 i kų lietuvių.

&

&

Viskas parsiduoda už pusę 

kainos — 7 dideliausias pa

sirinkimas žiedų, laikrodė

lių ir visokių auksinių dai

ktų.

Didžiausias bargenas prieš 

Kalėdų šventes.
Pirm negu eisit kur kitur 

užeikit pas mus.

S. D. TELSER
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmokėjimais

2205 WEST 22nd ST. TEL. CANAL 5496

JOHN A. KASS
(KAZA KAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome.

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

West Side: 2151 W. 22nd St.

Tanedėlto, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

4216 Archer Ave.
Tel. Ijafa.vctte S«17 Tel. _Lafayette 3315. A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Wasbington "t. 
Room 905 Tel. Dearbarn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Didelis Išpardavimas Paukštienos
Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 

— 6 iki 9 vai.
N 4145 Archer Ave. Tel. Lafayett.e 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Šiandien
J. P. WAIJCHES

ADVOKATAS
103,rd PLACE IR STATE ST. 

Tel .Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

ŠVIEŽIAI
NUPEŠTOS

JAUNOS
VIŠTOS

svaras

KALAKU
TIENA

svaras

Rūkyti
Lašinukai

su
Kauliukais

ŠVIEŽIAI
NUPEŠTOS
ANTYS

ŠVIEŽIAI
NUPEŠTOS

svaras svaras

NETIRPYTI

TAUKAI

ŠVIEŽI
ŠOLDE-
RUKAI

ICO N. LA SALLE ST.— pagal sutart)

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

I torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Tel. Hemlock 8380

svaras svaras ’

Wm. J. Kareiva*
Ravlninkas

DSl geriniįstos njSles 
ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Sūdyti
Lašiniai

c
Veršienos

Kulšys

Veršiena
dėl

Kepimo

Ve ft1- Ci
svaras svaras 2 C svaras 2

J. Spaitis Meat Markei
3631 So. Halsted St. 1949 So. Halsted St.

Phone Roosevelt 2078 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Espressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, TU.

Jei manai pirkti automobili, ateik
I pas mus pirmiau, nes mes užlaikoma 

▼leną 1S geriausių rufilų automobi
lius — ISTUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

II Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.

I MIDLAND MOTOR SALES
i

4492 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189
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