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Entuziastiškai Ruošiasi
Vytauto Sukaktuvių
VISOS IŠKILMES BUS FILMUOJAMOS

CHICAGOJE

PARLAMENTO PASITIKĖJIMĄ

loniai pasižadėjo atvykti val
stybės galva — gubernatorius
p. Louis L. Emmerson, susi-,
rinkime kilo didelis entuziaz
mas. Iš įvairių kolonijų pra
nešta, kad ta žinia visur gra
žaus ūpo sukėlė. Visur ruošia
mus!, kad aukštų svečių kuoiškilmingiausia pasitiktų, nes
tai bus pirmutinis kartas mū
sų Chicagos lietuvių istorijoj,
Atsirado žmonių, kurie mokslo priemonėmis nori sukelti lietų, kada jo nėra. Ta
kad gybernatorius dalyvaus
Rietuvių susirinkime. Spalio žmonių grupė pasivadino “Oro kontrolės biuras.” Atvaizduojama, kaip Virginijoj, ar
26 d. į Vytauto sukaktuves ti Washingtono, tie žmonės plaišina dinamitą priešais didelį plikos uolos statų kriauatvyks gudų, ukrainiečių ir žy šą, kad gavus didesnį oro sutrenkimą. Bet jų pastangos yra tuščios.
... .... -........... ■ —... ..
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dų atstovai.
KANSU MISIJA KINIJOJ
IŠMAUDYTA KRAUJUOSE

LIETUVOJE
LIETUVIŲ PARTIJOS

, Magometonai įsiveržę mies
tan išskerdė gyventojus

RUOŠIASI SEIMELIO
TATUNiGFU, Shansi, Kini
Mrs. Grace Ryan, 66 metų,
RINKIMAMS
ja (Fides). — Scheut Draugi
3600 So. Halsted gat., ties
jos misionierius nesenai buvo Šiomis dienomis gilutėj įvy
Halsted ir Canalport norėjo
apimtas baimės, kada jaunas ko visuoRnis lietuvių visuome»
Prakybos Sujungi, .-pereiti skersai, g^jtvėft.
Krik.___ J
Kės sųjurifcGfc ' Skyrių, atstovų
paskyrė komitetų iš 25 žmonių vęs policmonas Nash apsiėmė i
štui, užėjo pas jį ir jam paro
ir jam pavedė darbuotis su jų pravesti. Einant staiga ant, dė dar kuone šiltų žmogaus suvažiavimas, -kuriame, buvo
rasti darbų Chicagos bedar abiejų ūžtelėjo didelis trokas. širdį. “Mano laimikis buvo į- sudarytas kandidatų sųrašas
būsimiems Klaipėdos krašto
biams.
'
( Motei^škė užmušta, policmo
sigyti tų žmogaus širdį,” kal seimelio rinkimams. Surašė pi
Šis komitetas kooperuos su nas sužeistas.
bėjo kinietis,”nes aš girdėjau rmoj vietoj stovi buv. seime
gubernatoriaus paskirta komi
kad tamsta šių širdį gali pa lio atstovas dr. Trukanas, an
Stanton išduodamas
sija iš 45 įžymiųjų darbuo
naudoti brangiųjų ir stiprių troj p. Stikliorius, trečioj —
YVIsconsinui
tojų.
1 :
vaistų pagaminimui. Tad štai buv. ministeris pirmininkas p.
Kaltinamas Zutos nužudy širdį čia pirmiausia ir atne Galvanauskas ir k.
ILLINOIS VALSTYBES me suimtas galvažudis Stan-’ šiau. f f
Naujai susikūrusi Klaipėdos
SKOLOS
ton išduodamas Wisconsino
Misionierius aštriai nubarė krašto ūkio partija taip pat
Apskaičiuota, kad Illinois valstybei, kur žmogžudystė at
tamsuolį kinietį ir darbavosi jau parengė savo sųrašų, ku
valstybėje skolų kiekvienam likta.
dar kartų įtikinti kiniečius, rios pirmų kandidatu eina bažmogui, ėmus vyrus, moteris
kad tai yra prasimanymas ir nko direktorius Rostek. Su
30 moterų pažino vagį
ir vaikus, išpuola 20 dol. f r
baisūs prietarai, kad būk mi-' nauja partija, kaip žinoma,
22 centu.
Policija suėmė vienų negrų J sionieriai dirbdina įvairius t kartu eina Klaipėdos namų ir

BEDARBIŲ PAGELBAJ
CHICAGOJ

TSINCHOW, Kansu, Kini
ja (Fides). — Po 24 dienų
apgulimo Lihsien miestų užė
mė magometonų grupe ir iš
skerdė kuone tris ketvirtdalis
visų gyventojų. Nemažas žmo
nių skaičius pasislėpė katali
kų misijoj. Bet brutaliai magometonai neaplenkė ir šios.
Aplink bažnyčių ♦(šventoriu
je) ir bažnyčioje rasta 53 žmo
nių lavonai. Patsai misionie
rius kun. A. Geldern taipat
sužeistas. Bet nužudytas kateketas ir vienas seminarijos
mokinys. Misija perdėm api
plėšta ir* baisiai išniekinta —
žodžiu tariant, išmaudyta žmo
nių kraujuje. Daug katalikų
žuvo mieste.
Magometonų užpuolėjų gru
pė vadinasi “Salari.” Begalo
nuožmi ir brutalė. Kitos ma
gometonų padermės nepasižy
mi tuomi žvėriškumu.
Kraugerių grupės vadas
Han paskiau atvyko j sunaikint4'nlislJ(Į ir'
apgal.

Amerikos Komunistai Bedar
biai Kviečiami Rusijon
TIKISI

LAIMĖTI

PASITI

KĖJIMĄ

.
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IŠKELIAMAS SĄMOKSLAS
PASIDALYTI EUROPA

P A RYŽIUS, spal. 19.
BERLYNAS, spal. 18. Dar ir šiandie Vokietijos par Radikalų laikraštis “L’Ere
lamente eina triukšmingi gin Neuvelle” atspauzdino vokie
čai svarstant kanclierio Bru- čių pramoninko Arnoldo Re* j
enįngo anądien paskelbtų val-įchbergo laiško ištraukas. Iš to
patiriama gręsiųs Europai
džios programų
vojus. Būtent, Rusijos bolše
Pirmiausia einasi apie 125
vikai yra sudarę planus pa
milionų dolerių paskolų užsie
dalyti Europą į tris dalis.
niuose. Šį sumanymų socialde
Tasai planas yra toks:
mokratai remia. Jam priešina
Sovietų Rusija ir. Vokietij i
si fašistai. Šie pastarieji į
savo pusę patraukė nacionalis bendromis jėgomis puola ir ui
ima Lenkiją. Šiai pagelboi
tus.
Francija per Vokietijų siun
Kaip šiandie turi įvykti
čia savo kariuomeneTi Taft m.
trečias it paskutinis šio su
daryti nekliudoma. Kad a Fra
manymo skaitymas. * Valdžia
eijos kariuomenė
pa rieki?
tikisi laimėti. Kada šis suma
Lenkiją, tada pakyla Italija
nymas bus pravestas, valdžiai
ir atkerta, francūzų karine
pastovumas bus kaipir užtik
nę nuo Francijos. Tada fre
rintas.
I
cflzų kariuomenė sunaikinami

BRAZILIJOS KARIUOMENĖ ir

k“"”e

iM
KuslJa’ Vokletl'
J
*
;ja ir Italija.
Šio tariamojo sąmokslo p«
RIO DE JANEIRO, Brazi
kelbimas, suprantama, sukėlė.
lija, spal. 18. — Brazilijos vai
nepaprastų įspūdį.
džia paskelbė, kad jos kariuo
menė laimėjusį mūšį su revo
AMERIKOS KOMUNIS
liucionieriais ties Itarare, Sao
TAMS DARBAS RUSIJOJ
Paulo valstybėje. Tai įvyko
po devynių valandų kruvinos
MASKVA, spal. 19. — Vi<
kovos. Nelaisvėn paimta 300
tos laikraščiai praneša,
revoliucionierių. Kiti vi'/. iš 1
kuomet šiandie Amerikoje gy
blaškyti.
vuoja didelis nedarbas,' Ru^iPaaiškėjo, kad revoliucijos jai trūksta darbininkų.
vadai naudoja neišlavintus i Tie patys laikraščiai nurojaunus vyrus. Jų didžiuma be'do, kad Amerikoj bedarbiaujn
uniformų, apiplyšę ir basi.
komunistai šiandie galį gauti
Yra žinių, kad revoliucijos darbo Rusijoje.
vadai norėtų su valdžia paliau
bų, gal ir taikos. Valdžia ne PAGERBĖ POETĄ VIR
Įėjimo, kad tas atlikta. Be to nori apie girdėti.
GILIJŲ
dar jis prisiuntė savo asme
niškų gydytojų suteikti pagei- PALEISTAS POTSDAMO
ROMA, spal. 19. — Tomii
bos sužeistam misionieriui —
PARLAMENTAS
dienomis jtųlai pagerbė poet
aptaisyti žaizdas.
Virgilijų, kurs gyveno RomoL
“Salari” magometonai nePOTSDAM, Vokietija, spal. imperijos žydėjimo laikais.
priguli jokiai Kinijos politi 19. — Paleistas miesto • par
nei grupei. Tik jie naudojasi lamentas, kada fašistai nartai 6 SUŽEISTA RIAUŠĖSE
šalies betvarke, kąri pasipel paskelbė, kad parlamentas ne
nyti grobiais.
gali atstovauti senų balsuoto
KARLSRUHE, Vokieti
spal. 18. — Vietos \omunii
ju
FRIEDRICHSHAFEN, Vo
tai su fašistais sukėlė riaušes!
kietija, spal. 19. — Pranešta, ŽEMES DREBĖJIMAS ČIH 6 riaušininkai sužeista. '
milžiniškas Dormier ėroplanas
RESPUBLIKOJ
DO—X iš Europos į Ameriką
PINIGŲ KURSAS
per Atlantikų skris ateinančio
SANTIAGO, Chile, spal.
mėnesio pradžioje.
19. — Šioj respublikoj Andų Lietuvos 100 litų
$10j
kalnų visus pašlaičius palietė Britanijos. I sv. sterL 4 8
. MEXICO CITY, spal. 19.- nepaprastai smarkus žemės
Francijos 100 frankų
Burys sukilėlių užėmė Comi- drebėjimas. Visur apgriauta
Italijos 100 lirų
i
Belgijos 100 belgų
Ii
tan miestų, Chiapas valstijoj. daug namų. Matyt, žuvę ir
LAIMĖJUSI MOSI

30 moterų jį nurodė, kad tai brangius vaistus iš žmonių žemės savininkų sųjunga. Nau
jis iš jų rankų išplėšęs krep- ■ akių įr girdžiu. Paskiau mi- joji partija, kurios pryšaky
šius su pinigais.
j sionierius patyrė, kad karei stovi, įtakingi ir gerai žinomi
Chicago miesto taryba darviai nugalabijo kažkokį plė- Klaipėdos krašto visuomenės
Minėjo
100
metų
sukaktuves
šiką. Kiti plėšikai prikalbino asmenys, įgyja daug reikšmės.
buoja/i priversti keturias ge
ležinkelių kompanijas pradėti
Tomis dienomis miestelis '
kinieti i8PlgSti iš lavono 'Ji paskelbė savo programų, iš
darbus bėgių iškėlimui, kas Lockport minėjo 100 metų sa Širdį ir parduoti misionieriui, kurios matyti, kad sųjunga
kad paskui pasidalyti pini žada saugoti autonomiją rūužtęsta keliolika metų. Tuo vo įkurirųo sukaktuves. '
pintis visų krašto ūkio šakų
būdu nemažas skaičius darbi
gais.
ninkų gautų darbo.
Antai 1870 metais Tientsi-I išvystymu, ūkio padėties paPREZIDENTAS NEDARBO
ne kiniečiai nužudė 10 vienuo gerinimu, teisingu atvertiniKLAUSIMU
Trys sužeista sprogus
lių seserų ir kelis pasaulinius mu, ilgalaikiu kreditu ir glau
katilui
WASHINGTON, spal. 19.- europenus. Seserys išlaikė vai džiu bendradarbiavmu su cen
tru. Savo programoj partija
Valgykloje, 1545 W. 47 gat., Prezidentas Hoover pagaliau kų prieglaudų. Tamsuoliai ki
pažymėjo, kad ji eina teisin
susprogo verdančio vandens pripažįsta, kad nedarbo klau niečiai paskleidė kalbų, kad
giausiais bendradarbiavimo ke
katilas, koks buvo naujai įt4-| simas tikrai yra9 rimtas. Pa- jos žudo vaikus ir iš jų akių
liais ir stengsis pašalinti vi
reiškia, kad jis paskyrė konįi- ir širdžių gamina vaistus.
sytas.
sas kliūtis, kurios galėtų įneApšutinta ir šiaip sužeista tetų sudaryti nedarbui suma Šie biaurfls prietarai dar ir
išti nesusipratimų tarp centro
Skatina visas ligi šių dienų yra užsilikę kaž
du vyru ir moteriškė. Tarp žinti planus.
ir krašto reikalų. Naujosios
sužeistų yra policmonas Con- atskirias valstybes imtis prie kuriose Kinijos dalyse tarpe
partijos valdyba sudaro Klai
nelly, kurs tuo metu buvo val monių duoti pagelbos bedar prasčiokų.
pėdos alaus bravorų direkto
gykloje.
biams, sukeliant įvairius darrius konsulas Falkas, pirklys
bus. Pati federalė valdžia, sa- j. VALSTYBIŲ KARO LAI- K. Abeleit, adv. Meyer, pre
Rastas vagonas su degtine ko jis, rūpinsis sukelti įvai
VAS į BRAZILIJOS
kybos ir pram. rūmų pirmini
Baltimore and Obio geležin rių darbų.
PAKRAŠČIUS
nkas konsulas Luris Jahn, ko
kelio stoty (jarduose), šalę
Be kitko prezidentas pripa
nsulas Naftalis ir k.
“R.”
63 gat., prohibicijos agentai žįsta, kad nedarbo mažinimo
WASHINGTON, spal. 19.NEW YORK, spal. 19. —
rado vagonų su degtine vertės reikalu jau daug kas, atlikta, Į Braziluos pakraščius pasių
25,000 dol. Degtinė buvo bu kada jis seniau buvo para$- stas J. Valstybių karo laivas Francūzų lakūnu,
Coste
ir
teliuose ir prisiųsta iš Jack- nęs veikti gubernatorius ir Pensacola saugoti amerikieėių4 Bellmonte, išvyko į Europą Prieš sukilėlius pasiųsta kar žmonių. Bet apie tai neturima
sonville.• Fla.
laivu France.
gyvybę i* W reikalus.
jiuomenė.
j i ,, ' dar žinių.
! Ii
J pramoninkus.
i i
Geležinkeliai turi duoti
darbo

METAI-VOL. XV

VOKIETIJOS VALDŽIA TIKISI LAIMĖTI

Žinia Apie Gubernatoriaus Sutikimą Atvykti Į
Iškilmes Sukėlė Gražaus Opo

TARP TAMSUOLIŲ KINIE
ČIŲ VIS DAR GYVUOJA
MOTERIŠKE ŽUVO, POLI
BAISŪS PRIETARAI
CMONAS SUŽEISTAS

p y

BOLŠEVIKAI PAGAMINĘ PLANĄ
SUGRIAUTI EUROPOS VALSTYBES

--------- 7-------- ‘

Vytauto Didžiojo Komiteto
susirinkime, įvykusiame penk
tadienio vakare, paaiškėjo,
kaip entuziastiškai yra ruošia
mųsįi prie Vytauto sukaktuvių
paminėjimo Chicagoje. Visos
kolonijos ir visi skyriai su
didžiausiu pasišventimu dirba
jiems paskirtų darbų. Praneš
ta, kad Ąisų iškilmių bus nu
imta krutamieji paveikslai ir
savo laiku rodomi Amerikoje
ir Lietuvoje. Komiteto pirmi
ninkui padarius pranešimų,
kad j Vytauto sukaktuves ma

cn

Telefonas: Roosevelt 7791

ENVERED AS 8ECOND-CLAS8 MATE R MARCH BĮ. 1»1«. AT CMICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCB ». 187»

MOKSLO PRIEMONĖMIS NORIMA SUKELTI'LIETŲ

t

Šveicarijos 100 frankų 19.41
Vokietijos 100 markių 23.81

Of A u o A S

“DRAUGAS”
SHIpa kaadan. Makmu Mkmadtaatea
FRKNUMERATOS KAINA: Ketam* — M-M

j Kada Amerikos lietuviai Šias moderniškas
priemones — radio sugeba panaudoti taip
kilniems tikslams, jie tikrai pagarbos užsi
pelno.

Pirmadienis, Spalio 20, 1930

bijos

lenkų įsigalėjimo
tuštėje Angoloje.

AP'Liti] k Af ril ką.
■Prof. ]

apy

Kaip jau minėjau,čia dabar
Mt Matų — *>.S«. Trim* Mėnesiam* —
VI
atvyko amerikiečių ekspedici
Mtaaalul —- 76c. Europoje — Metama |7A*. Fanai Ma
LAttKAS AŠTUNTAS.
ja su Philadelphijos muzie
tų —
Kopija .No.
A.
A.
V.
POOIENiS
METINAS.
Baadradarbiama Ir korespondentam* raktų na*rųjaus vicedirektorium p. Green
Garsingos ekspedicijos.
Kelias iš Lobito į senąją,
■aa, Jai neprašoma tai padaryti ir napiialunčlama tam
priešaky. Ji šaudys įvairių
Mkalul pakto lankių.
Bengusią.
Jau dvidešimts metų kai gyvulių savo muziejui pratur
Šiandien
minime
liūdnas
sukaktuves.
Ly

Radaktorioa priima — nuo U:N Iki 1I:M vai
Vizitai.
Angoion pradėjo važinėti gau tinti. Didelį vargų ji turėjo,
giai metai suėjo kai mirė mūsą pati žymiau
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
sia dainininkė ir mokytoja Ona Pocienė, Lie Persikėlęs Benguelon ir ap- singos ekspedicijos iš įvairių kol išgavo teisę ginklus įsigaSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tuvos išeivijos dainininkų pionierė, buvusi sįgyVenęs labai originališka- šalių ir įvairiais tikslais. Vie benti. O leidimai medžioti
vai. po piet.
Lietuvos operos artistė. Jos asmenyje nete- me viešbūtely “Hotel Valen- nos jų siekia tik teoretiškų dar daugiau jų sugaišino. Ben
kome didelės dainos ir muzikos meno darbi- tini”, pasiskubinau atsilanky- mokslo tikslų, kitos gi ieško dro medžioklei leidimo čia ne
ninkės. Mūsų visuomenė jos pasigenda ir kai ti pas Benguelos krašto gu- Čia žemių savo tautiečių kolo duodama. Reikių imti atskirus
“DRAUGAS”
po damininkės ir kaipo mokytojos. Kaip per- bernatorių p. Almeidų. Jo Vai nizacijai. Prieš karų buvo.įleidimus drambliams, atski
nai šiuo laiku tūkstančiai lietuvių dėl jos mir diškį rūmai pastatyti visai manyta Angoloje padaryti rus antilopom.? atskirus liū
L1THUANIAN DAILY FRIEND
tautinius namus. Važinė tams ir leopardams, atskirus
ties liūdėjo, tūkstančiai į kapinynų jų ly- arti jūrų ir kiek primeaJ1 lie. žydų
Publlsbed Daily, Except Bunday.
jo
’ čia jų ekspedicija ir ruošė smulkiesiems
gyvuliams ir
<KIB8CRiKriON8: Ona Tear — *«.0«. fili Mantas dėjo, taip šiandien ją prisimename, jos išsilg- tuvigkų dvarų
Arkivyskupas Edvard J.
— -M-M. Ttaree Menths — !>.••. One Montb — 7ėo. štame ir savo maldas pas Aukščiausiąjį už jos leistug rūmus prie vartų gto. si kai kų daryti, bet greit už paukščiams. Visa tai kamuoja
jMmropa — One Ysar — *7.N. Sln Montbs — M-M
' Oopy — .No.
sielų siunčiame.
du
basi kareiviai ir ėjęs karas vėl sustiprino vil nemaža pinigo ir laiko, o dar'"“™* i6 San -Franeisco, Catį atgauti Palestiną ir Ango daugiau nervo, ypač aajerikie !lif- '■'"natomao nauju kardiAdvertialnc ln “DRAUGAS** brings tx«t raeuita.
dar
keletas
jų
kaitinasi
kie

AdvųrtKlDg ratas on applicatlon.
los projektai tapo užmesti. čiams, kurie nėra pratę Sian.!nolu J- A- Valstybių vakaKUN. M. KRUPAVIČIUS
me. Su p. gubernatorium pa Tuoj po karo buvo čia koloni
•©RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc
dien galimus dalykus rytdie-.rams*
sikeitėm linkėjimais ir man
Jo vardas visai mūsų tautai ir užsie dagumo frazėmis, kurių por- zacinės komisijos vokiečių, nai atidėlioti.
* - --J—■■*»>«••• —-----------italų,
jugoslavų
ir
lenkų.
Porniams gerai yra žinomas. Tai yra žmogus,
-Greit Angoion atvyksta dar Senovėje rožių aliejų gamin“is nie“in8a- *
b,josi voMe&!
ir kita amerikiečių ekspedi- davo netobulai. Jie naudojos
DIENOS KLAUSIMAI
Ekscelencija pažadėjo man
galįngos taut^( kurią
reikalinga žemės reformų Lietuvoje, kuris sa
visokių jo valdiško aparato įsileidus Angoion patiems por cija, deleguota Carnegie Ins- netobulais katilais vadinamais
vo neišsemama energija pajėgė suorganizuoti
titnto. Ji taipgi rinksianti /‘gjulęoni”, bet jie buvo varprotekcijų mano kelionėje, y- tugalams greit
pasidarytų
VYTAUTO RADIO VALANDA.
krikščionių demokratų partijų, Nepriklauso
pač kad tai pirmasai lietuvis ankšta. Italijos komisijai An specimeous gamtos istorijos tojami ir moderaiuiuoic £»btįmos Lietuvos gyvenime pačių svarbiausių rolę į.
įžengiųs į šį tolimų. Angolos gola labai patiko ir Mussoli- muziejui. Kaip matome, An- kuose, kurių skaičius yra paRadio vaidmuo šių dienų gyvenime yra suvaidinusių. Jisai doras kunigas* gabus ir
kraštų ir todėl turįs būti ge- ni paprašė įsileisti čia 30,000 golai tolimų svečių nestinga, siekęs iki 40, visi priklauso
laibai ryškus. Šiandien jau nedaug namų bė sumanus politikas, geriausias mūsų tautoje. .
24 firmoms su kapitalu 105,...
. ,
, ,
.
.
;
.Irai priimtas ir apsaugotas, italų kolonistų. Portugalai pa Ji žadina susidomėjimą dau
rėsi, kuriuose nebūtų radio. Be radio ir mes, kalbėtojas — oratorius, geras rašytojas iuTT» .
000,000 levų. Jie
perdirba
, .
£
. . .
gelio kraštų.
v.
.
, , ,
•
.
Uz visa tai p. gubernatoriui būgo tokio skaičiaus, nes jų
kiekvieną metą 10,000,000 ki
lietuviai nebeapsieiname. Priėjome jau net nuosirdziausias darbo žmonių pnetelis.
•
... .
. , ,.
(Bus daugiau)
padėkojęs,
nusiskubinau į pačių čia tik apie 30,000. Len
prie to, kad ir savas, lietuviškas radio valogramų rožių. Sulig oficia
Kjun. M. Krupavičius nesenai minėjo 25 (vietinių laikraščių redakcijas, kų pirmoji komisija iš trejeto
Ūsus (komercijos biuro) pralandas turime. Reiškia, nebepasitenkinanie
metų plunksnos darbo sukaktuves. Visa Lie-' Šitame mažame miestely vis- žmonių čia važinėjo 1929 m.
nešimo, “Rožių klonio” aps
svetimais dalykais, ieškome savų ir patys
tuvos visuomenė jį širdingai sveikino. Svei- gi eina vienas mažas dienraš- Apie pusmetį čia'pavižnėjusi
krity randasi
rožių
sodnai
'savo skonio patenkinimui ir svetimtaučių su
kiname ir mes jį, palinkėdami brangiam vei- tis “Jornal de Bėfcguela” ir ji įsitikinusi, kad šis kraštas
užimantieje 56,000 dešimtinių
pažindinimui su mūsų tautos dainos ir mu
ROŽIŲ ŽALYJE.
'kėjui sveikatos ir ilgiausių metų.
jpora mažų savaitraščių. Re gerai tinka ir lenkų koloni
žemės. Nuo kiekvienos dešim
zikos menu. Del to lietuvių radio valandų ren
dakcijose labai k susidomėjo zacijai. Dabar (1030 — VIII)
tinės gaunama 100 kil. rožių.
Iš ‘‘H. de Esperanto”.
■gėjoms reiktų pasirūpinti, kad' tų valandų
VATIKANAS IR TAUTININKAI.
mažai tegirdėta Lietuva. Re čia darbuojasi jau daugiau
Vienas kilogramas rožių kaiprogramų sudarius kuogeriausių, kad jos mū
Vertė R. s.—Krūtutis.
daktoriai suieškojo Europos pusmečio antroji Lenkijos koPietų Bulgarijoj, tarp dide- noja 12 ir 13 levų, & vienas
sų tautos vardų nežemintų, o keltų.
Lietuvos spauda rašo, kad šv. Tėvo at- 'žemėlapį ir turėjau jiems
pa~
keturi^ knonių. Jai j- if
Baliono kalnų kil. rožių aliejaus kainoja 62,Labai yra gražu, kad radio panaudoja stovas Lietuvai ark. Bartoloni atsilankė pas rodyti Lietuvos padėtį ir ben- j vadovaująs grovas Zamoiskis, 7/
šiaurėje ir Sredniakalno pie 000,000 levų. Jie eksportoja
mas kilniems tautos reikalams. Nesenai mūsų mimsterį pirm. p. Tūbelį. Pasikalbėjime bu drai papasakoti
musų žinomo diplomatp sūnus. Kaip
tuose, yra vieta, kur oras pa; rožių aliejų į vi»asšalis,daudienraštis ir Peoples Co. suorgaaizayOį rimtų vę paliesta klausimas apie vyskupų konferen jauną respublifeaKmkkelią^die,
tekt njap^ jvieįosv žjįjpgįų gir liaokus daugybei augmenų,' gmnisia V'Prabėiją įr Ameriką,
Vilniaus Valandų, o šį vakarų, tarp 7 ir 8 cijos memorandumą dėl uždarytų aukštesnio- nų pamačiau “Jolaal de Ben
dėti, ši komisija atvykusi il pač aliejų duodančiai rožei
vai., iš tos pačios WHFC stoties įvyksta Vy se ir vidurinėse mokyklose katalikiškų jau gusia” mažą straipsnelį apįe
gam laikui, atsigabenusi au “Roza Domaseena Mill”, už
tauto Radio Valanda. Prie to darbo prisideda nimo organizacijų. Be to, ark. Bartoloni iškė mano kelionę kartu su sava £0
tomobilių ir savą šeimininkę, ką ta vieta gavo vardą “Ro- džioje gegužio ir baigiasi gale
ir Vytauto sukaktuvių rengimo komitetas.
lęs klausimą, kad užsienių reikalų ministeris tografija. Visus tris laikraštė pasisamdžiusi vilią ir važinė
•
Vytautas yra vienas iš didžiausių vyrų dr. Zaunius per paskutinį pasikalbėjimą su lius spausdina viena spaustu janti plokštakalniuose, kur žiu klonis”. Jis yra apdrėki- birželio.
namas: Tumišia, Strema ir ki- i Gražamas
Klenio”
mūsų tautos istorijoj, ^didesnio už jį netu spaudos atstovais įžeidęs Vatikaną.
vėlė, kurioje dirbfifteveik vie sveikas klimatas ir daug lais
t, atbėgančiu upelių.
svetimtaučius. Vietos,
ni negrai. Redaktorių kamba
rime. Del to svarbu, kad ne tik mes paltys
vos žemės. Man nepasitaikė su Rožių klonis žavėja kiek- kur
kulta¥no;ilinu. rož8 ir
jo darbus ir nuopelnus Lietuvai pažintume,
Adv. F. Mast (Mastauskas), Loyolos uni rys irgi bendras, x> jo sienos lenkais čia susitikti, bet iš vie
juos tinkamai įvertintume, bet kad jo didybę versiteto profesorius ir valstybės prokuroro Į ir kampai nukabinai ir apsta- tinęs spaudos ir valdininkų vienu svetimtautį sc tiktai sa- apdirbanl#s rožių aliejus, yra
, a..
ir plačioje Amerikoje išgarsintumėme.- Tuo padėjėjas, amerikiečių spaudos plačiai yra I tyti visokiais negrų dievu sužinojau, kad Portugalija ,v« rėžiu sodnais, bet taipo-gi, nnrilmojaBla.
ouninujau, muva ruimgmiju
saVO
DieVOmis, javų
laU- J • 4. 11 tj v. a I •
• V
yas?
yyna(>gių
atžvilgiu jau gana daug yra padaryta. Jau publikuojamas. Gražu, kad nors kartą ir lie- kais, žmonių ir gjfvulių medi sutikusi įsileisti dešimtį tukpats faktas, kad \ y tauto sukaktuvių iškilmė- 1 tuvio vardas yra garsiaRmna.
nėmis statulomis,) padaryto stanSu lenk, ūkininku ir da-į^^y,,^ ir . t) t„p į’ Plodama pasauliui.
|ae dalyvauja kardinolai, kad Chicagos lietu_______ _
mis taip kad jokio
sąnario bar komisija sudaranti planus
P. S. Vienas Amerikos do
vių remgiamon iškilmėn atvyks pats Illinois
Spalio 26 d. — tai Lietuvių Diena Ckica- joms netruktų. Daug čia su jų laipsniškam apgyvendini rių išimtinėję stovį šimtme leris turi vertės 144 bulgarų
yalstybės gubernatorius liudija, kad Vytau- goje įr apylinkėse. Dabar ųerasi tikro liau krauta ir medžioklės trofėjų: mui ir finansavimui. Kiekvie tiniai riešutų ir kaštanų me levų.
džiai. Ten randas miesteliai
to rolė savo laiku suvaidinta Europos gyve- 1 vio, kurs nebūtų susirūpinęs tinkamu Vy antilopų galvų su Visokio tipo nam ūkininkui rodos numato
* R. s.-Krūtutis.
Kazlova, Kazanlik ir dešimtis
kime ir krikščionybės plėtime buvo didelė ir tauto Didžiojo sukaktuvių paminėjimu.
ragais, plėšriųjų gyvulių kai ma nuo 300 iki 500 hektarų
sodžių, kurių gyventojų svar
^ji-tinkamai yra įvertinama.
•
_________
lių ir daug kitų dalykų. Žo žemės labai pigia kaina. Ka
biausias užsiėmimas yra rožių JEI TURIT KĄ PARDUO
Netenka.dėl to abejoti, kad šiandien or- į
“Draugas” ir Peoples Co. gražų darbą džiu, redaktorių didelis kam dangi Lenkija jurose neturi
kultūra.
TI ARBA NORIT KĄ MUK
jonizuojamoji Vytauto Radio Valanda žy- dirba. Jų suorganizuota Vilniaus Radio Va- barys išrodė tikras muziejus, jokios jėgos, tai Portugalija,
auiai prisidės prie mūsų tautos didvyrio iš- landa gražaus įspūdžio padarė, o pirmadie- atstovaująs vietos fauną ir et turinti nemažą prekybos ir Rožių kultūra čia yra pa TI PASJfl&SLBKJT “DRAU
nografiją.
s kaimo ir prie lietuvių vardo pakėlimo, nyje girdėsime Vytauto Radio Valandą.
šiokį tokį karo laivyną, nesi- žįstama nuo seniausių laikų. GK”.
■jbu 1 ■■■
■
.
.'iii
i.riini* Hm
Įįįijr ..iūr~|-O
(c) Lenkai Kapą vadino “kopK”, įr
etc.) — Akty Vilenskago Areli. Kom. T. lydintojo ženklai, o gal toji Kapa perdaug j singer, 20 oktober 1930, Berlin — Cliarsavo .tautinio -žodžio tam pinigui neturė
svėrė, tad skylutes grežiant sidabro atim- į lottenburg,
XI, p. 238.
jo. Įdomus reiškinys, kad Lenkų prabo6). — Rusai dar 1837 motais svarą ta ir svoris sulyginta.
KAPA.
vadindavo “grivenka”. Choduaro veika
Kapos etimologija, (a) Žodis “Ka- 4iai ncsiskolino tttm
&di n“0 «>Ši kapa sveria lygiai 96 gramus, ir
„
.
T
*
.v,
z
^X*
vo
Slaviškų
giminaičių
Rusų,
bet pasisu
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
le; Obozrenie Russkich Deneg, T. I., p. 96, yra iliustruota bei aprauta Bolsunowskio pa paeina nuo Lietuviško veiksmažodžio
.
V____ nuo
nekultūringų” «• rase tolimų
Numizmatikai).
Sankpeterburg, 1837 m., yra parašyta štai “Russkija Monetnyja Gvivny”, p. 2, Nr. 01,
kapot”. Žiloje senovėje, kuomet šiau
kas: “No v prostoriečii i teper funt na- 9, Tab. XIII, f. a. ir b. Buvo rastas Čer- rės Europoje nieks dar monetų nekaldi Lietuvių... Juk regįs Lenkiškas žadas “rąDr. AL. M. RAČKUS----zyvaiut inogda “grivenkoiu”.
Jiigovos gubernijoje, mat prekybos keliu no, tai sidabro lydintus Luitus kapodavo bač” yra artimesnis Rusiškam “rubit”,
(Tęsinys)
nei Lietuviškam “kapot”. Beje, nežinia
net ten iš Lietuvos pateko.
Lietuviai į atatinkamus šmotus ir. tuos
kokiems tikslams Lenkų
numizmatikai
Dvejetą mažų
sidabrinių
liktorėlių,
sidabro šmotus musų prabočiai užvardino
ikišiol neatskiria Lietuvišką “kopą” nuo
vieną grivną ir šešis skatikus. Vie“Kapa”.
“ grzyw>nos ”, nors yra aiškų kad “grzylempa, sveria tris grivnKs, septynis
b) Baltgudų kalboje rašytose kroni wna” yra grynas lydinto sidabro Luitas
tikus.
Viena sidabrinė kodelničia,
kose Kapa yra vadinama “rabi”, gi žo (Marca vėl Libra argeąti puri; litoįe seTig. 8.
tetaniąs grivnas ir tt.” (Lenkiška
dis “rubl” paeina nuo Gudiško “rųblit” rebro), o “kopa” yra tik Luito atkirstoji
Fig.
8.
Lietuves
Kapa,
aktuaiio
di

me originale: “Przy tey cerkwi ochędostarba “rubit” kurs taipgi reiškia “ka- dalis (Syclum vėl pars Marcae argenti
dumo. Svertai 93^ Gramus + 2V2 gr. nuo: w oTtarzu kielich stary srebrny zlopo t”. Tūli Lenkų numizmatikai (pav. puri; razrublencyl kusok grivnv litogo sedilirnui = 96 gramai pilno svorio. MatoDr. Gnmowskis) norėtų įtikinti, kad pa- rebra). Reikia tik stehėtis, kad net toks
Fig. 7.
ty, wažy grzywien dwie, skoycy osm;
,
• si du įkalti Lietuvos kunigaikščių ženkgi kielich srebrny bįaly, wažy grzyFiff. 7. — Lietuvos Kapa. Atvaizdas • . .
a • Vytis
_.• ir
• iš
•» salių
« r rai- protys kapoti sidabro Luitus į mažesnius įgudęs numizmatikas kaip Dr. Gumovrss
1
i lai; viename matosi
rašyti Lenką
; ctyry, lot iedon...
Licht.nykov , (a) parodo aidobro Luitu perkinde pu- i
A y
inicijalais A|ek. šmotus atėjo Lietuvon iš Rusijos, kitaip kis, turįs net pretensijų
tariant, Rusiškas Rublius pagimdęs Lie- kalboje veikalus apie Lietuvos Numizllych erebrųych dwa, waij grzywnę siau, žiūrint iš šono, b) parodo Tą pa- I gaodro Vytauto
tuvišką Kapą. Bet iškasėtos -ir kitokie mahką, ir tas nesugeba ar uenon ma*“ y skoyęy szesc. Larppa iedna, wa.žy cvją kapą aukštinelką; įdubimo dugne
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1 UETOY8S PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

|m

bu triy, skovey siedm. Kdzielniča I matosi ąeptynįos Skylutės. Ką tos kylu[ąrebrna iedną,
wažy grzywien cztyrz”! tės reiškia^ nežinia. Gal tai yra tam tikri

&is ekątmplioi ius yra iliustruotas j daviniai įrodo, kad Lietuvių Kapos yrai Lyti skirtumo -tarp ?.
Muųz — Auktion kataloge, Felix Schles- {daug ajakatybesnės nei Rusų Rubliai. J pas”.

O

, x.,,„ ,

s’* ir “ko(Bų»

daagian)

Pirmadienis, Spalio 20, 1930

LIETUVOS RADIO DIENA.

INTELIGENTAS KATALIKAS.
Didžiuojasi šiandien pašau- jis netikusiu literatūrą ir “mė
lis savo blizgančia kultūra; iš-J ną” ne tik neremtų, bet dar

(Užbaiga)

didžiai stebi gyvenimą jos kū-, kovotų su jais. Jam dera aprėjas — žmogus, 1 aikydamas' valy ti meną nuo purvų, atski-

Amerikiečiy nuopelnas.

veikale Modern Philology, štai

“Žymi dalis kredito už šisave vertą amžinos garbės. Vi rti estetiką nuo jautulingumo tokį puikų progres^ privalo
atiduota Amerikos lietusur, rodos, klesti tik pažanga ir kitiems tą skirtumą paro-

Tuo būdu inteligentas viams, kuri€ suteikė savo tė-

ir pažanga. Tačiau gerai įsi- dyti.

žiūrėjj, kokia linkme eina pa- padės visuomenei skirti tikrą- vynei

šaulio kultūros

gančios kultūros skraiste glūdi dvasios tuštuma ir puvėsiai,
......
. .
x
Katalikas-inteligentas, sten.
.
, .... ..
...
gdamasis neatsilikti nuo tik.
v
, rosios gyvenimo pažangos ir
_,
V- , ,xnoredamas pasaulio kultūrą

kaip

taip piniginės pa-

ką apie lietuvių kalbą rašo;

‘“Tai yra kalba didelės ve
rtės filologams. Savo formo
mis ji yra seniausia tarp viso
pasaulio gyvųjų kalbų ir ar
timiausia pradiniam Sanskri
tui.” .

O didis vokiečių filologas
Schleicher duoda tautoms ši
jausmą ir nutiesti tautos kul-.
. .
turai tikruosius kelius. Taip'. . °je salyje’ kaip apskalt‘ tokį patarimą:
“Jeigu jūs norite turėti su
tautos švietimą ir ją kilnins. ........ . ... _
A
•
lietuvių arba lietuvių kilmes pratimą, kaip mūsų protėviai
Apsišvietusiam katalikui y.
T. .
- • x- x •
* žmonių. Lietuvos emigracija kalbėjo, vykite Lietuvon.”
ra pareigos rūpintis taip pat ,
J*
....
.
4
. . x- x x
• . •
j
Amerikon prasidėjo apie 60—
Ir ištikrųjų, kiekvieną va
rūpintis teatru ir kinų doro- •
.
T , ,
. _ .
ir •
i j i70 metų ,.
atgal,
kuomet
Rusi- sarą, tarp kitų turistų, kurių
vingumu. Kaip skaudu būna, .
..
.
...
, .... ,
. •
i • • a • j-j•
gos persekiojimai pradėjo bu- skaitlius kasmetai auga, — nes
estetikos ramOs.

kokios jo išdavos žmogaus dva skiepyti jai kilnios

, .
pakreipti savo įsitikinimu lin- kai vietoj didingo meno ir gro-

,
..
....
•
- x x
• ij
kme, privalo mokėti gerai su- zio teatruose ir kinuose rodo. ’ ;
.
"
.
xi kxx
-xv
sivokti margoj gyvenimo mai- mas šlykštus
jautulingumas,
v x m
xii
x• •
x • x j •
•
'
saty. Tuo tikslu pirmučiausiai-vartojant dviprasmius posa-

.»
iš
.
lo

savo geriausios,

rutuliojimas, jį meną nuo dvasios puvėsių, moralinės

šiai, pamatysime, kad po bliz-

3
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. v.

T. .

_

ti ypatingai žiaurus. Lietuviai

Lietuva yra labai įdomi šalis

yra išsiblaškę skersai — įsil- latlankymui, — galima pama
4 . _
gai Jungtinių Valstijų — nuo tyti grupes lingvistų ir
®
;
...
, ...

filolo

.
....
...
,
..
,
j x • x •
Naujosios Anglijos valstijų gijos studentų besikalbant su
jo reikalaujama gilių moks- kius, arba rodant viešojo pa- j . 4
..
, A jjxx
’ L
. j
. . .
• i ligi Kalifornijos, bet didziau- Lietuvos kaimiečiais, kurie tuo
studijų ir plataus įssilavi- dorumo nepateisinamus vaiz-1 .
.....
.

, . , .
,.
-x- j
m
x ta
t tt
8108 jų kolonijos yra Chica- ibūdu tyrinėja visų moderniš
nimo: kiekviena svarbi sritis dus. Todėl, anot Dr. J. Hoff-i
. •* .
.
..
... .
, x vi • j
• • x • i g°jo (apie 100,000), New Yor- kųjų kalbų motinos ypatybes.
negali jam svetima palikti. Ne mann o, katalikai drąsiai turit® 4
, ..... L... v '
...
- ,
.y •
'
X X•
1
1 J
V
x
ke, Philadelphijoj, Pittsburge,
“Baigdamas, aš norėčiau
plepejimu jis pasieks išsimo- stoti į kovą, kad apvalius teBostone, Clevelande, Detroite •duoti jums šios kalbos pavyzkslinimą, ir gyvenimo patyri- latrus ir kinus nuo nedorovinir t.t. Lietuviai šioje šalyje
mą, bet eidamas tikruoju tie- gumo ir suteikus jiems tinkaturi per 20 laikraščių, kurių t
sos keliu, kurį jam Kristaus mą kryptį. Katalikų dauguma
tarpe keturi dieniniai.
mokslas parodo. Bendrajam dažnai būna neganėtinai veik-

dį, pasakydamas lietuviškai tas. Pavyzdžiui Vokietijos de-j
keletą pasveikinimo žodžių gtinės monopolio pajamos 1930
tiems mano tautiečiams, kurie m. sudarė 0,72 proc., 1921 m.
0,41 proc., 1924 m. — 2,67
klausosi šios paskaitos:
j proc., 1925 — 2,99 proc. Lie
(Lietuvių kalba)
Leiskite man pasveikinti jus tuvoje 1924 m. — 14,70 proc.
visus lietuvius ir lietuvaites, 1929 m. — 12,3 proc.; Rusijos
kurie klausėtės mano šios pa 1910 m. — 27,57 proc., 1912—
skaitėlės ir širdingai palinkė 36,55 proc. Sunku iš kur nors
kitur paimti, kada krašte ūti jums viso gero. Sudie!”
kiai dėl girtavimo nusmukę
PASTABA. Būtų laimi gc-1DaugcUo manoma’ kad g"'U
. .
v x • •
xx ;vimas iš žmonių yra nepaša
rai, jeigu lietuviai parašytų •
..
..
• n i v
j
xi Imamas, nes jis ne tik neina i
I Columlna Broadcasting Sys-, „..
’ .....
_ y.
. . Į
xo- m j*
zejęs, bet didėjąs. Tačiau faktem, 48o Madison AvenueJ . ’
,
,.
XT
v.
! tai rodo ką kitą. Pav., 1913
New City, ir pareikštų savo
,
- .»
.....
, .
T . .
i m. vien tik Kauno gubern. iš
pasitenkinimo
dėl Lietuvos
i
.__ .«««„« , . . .
t,
.J gerta 25,988,000 degtines, 1924
Radio dienos programos bei °
. .’ .
. ”
’ .
m. visoj Lietuvoj (be Vilniaus
padėkos
uz suteiktą Lietuvai
.
okup. krašto) jau 18,766,892 1.
P“s™1‘”dl; Tas
lr ">TC“R.”
malonus skaitytojau.
Rugsėjo 13 d. lenkų K. O.
iP. brigados 23 batalijono i
PAJAMOS
kuopos kareiviai pradėjo kir
sti mūs pusėj augančius prie
Statistika rodo, kad juo ku-i Merkio upės medžius. Medžiai
ltūringesnė kuri valstybė, juo turi 30—40 metrų storumo,
mažiau “girtas” jos biudže-i
“R.”
DEGTINES

MONOPOLIO

'

I)awes, sūnus J. A. V. ambasadorio Anglijai, Williams
kolegijoj, Massacliusetts vai.,
kaipo pirmametis, atlieka jam
studetų uždėtas ]>areigas —
vandenio pristatyti futbolo ty
mui.

daryti įtakos Lietuviai greit pavysią kitus.

inteligento išsilavinimui būti- Ii, nesistengia

nai reikalinga susipažinti su. viešajai būklei ir kultūros rei-

“Rodytus, kad lietuvių tau

krikščioniškos filosofijos pra- škinius savo pusėn pakreipti,

ta yra pasiryžusi galimai grei
dmenimis; ji tik viena gali su-. Todėl kataliko-inteligento užčiausiai atsilyginti sau už vi
jungti pavienius principus į j duotis yra būti nuolatiniu veisa tai, ko ji buvo nustojusi
bendruosius ir reiškinių chao- ‘ klumo žadintoju. Paskaitomis,
po svetimuoju jungu būdama.
se įžvelgti didžią harmoniją,
referatais, gera spauda, šalinGalima tikėtis, kad dabarti
Ir ne teologas privalo orie- damas iš visuomenės blogą ir
niu progreso greitumo ženg
ntuotis svarbesniuose tikėjimo rekomenduojamas gerą, jis, ta
dama, lietuvių tautai neims
dalykuose.
Įvairios gamtos rsi švyturys, tikrąją šviesą tu- daug laiko, kol ji galės įdėti
mokslo šakos lygiai taip pat' ri aplink save skleisti,
žmonijos progresan pilną sa
inteligentui negali visai nepa-j “Jei pajėgi minėtose vietovo dalį. Net ir dabar lietuvių
žintos palikti. Todėl inteligen- se pats kuriamai veikti ir pa tauta nėra be žymaus nuopel-}
tas turėtų klausyti paskaitų ir kankamai vadovauti,” sako
no šiuo atveju. Lietuviai iš-'
studijuoti lygiu būdu filosofi- Dr. J. Hoffmann’as, “tai ta
saugojo dabartinėms ir ateina
jos raštus ir “grynąjį” mok- vo garbinga pareiga yra nešti
nčioms kartoms vieną brangų
slą, bet, žinoma, atsargiai pa- šviesos ten, kur dar tamsu,
mokslo turtą — savo gražiąją
sirinkdamas ir tinkamai vado- Į Tuo būdu pagelbėsi
išplėsti
kalbą. Lietuvių kalba pažymėvaujamas.
: plačiuose visuomenės sluoksšffna tuo, kad ji yra seniausia
Bendrasis išsilavinimas rei-' niuose kilnias mintis, ryškius yįsam pasaulyje gyvoji kalba.
kalauja taip pat literatūros, pasiryžimus,
aiškius tikslus,
Ji yra artimai gimininga Sanmeno ir istorijos pamėgimo, kuriuos nurodo katalikų Bažuritrti ir turi daug panašu
bet irgi su atsarga. Platus y- nycia. Parodykime modernamu kaip lotynų tąip grekų kal
ra literatūros laukas, čia daž- Jarn pasauliui, kad katalikybė
boms. Ji yra būtina palyginanai puola akin moderniškasis yra didžiausioji jėga ir stiprttosioė kalbotyros
studijaviformos paviršutiniškumas. Jis riausias kultūros faktorius,
me. Lietuvos kalba yra moko
apleidžia visa, kas aukščiau /kad ji atsako vyriausiems jos
ma visuose universitetuose,
pojūčių, antgamtiška ir religi-, reikalavimams. Kaip tik jau
kuriuose yra palyginamosios
ška, o pirmoj eilėj stato jaus- apologetiškai veiki, išpažinda-

mingumą, žemiškumą ir pro- mas krikščionybę ir suderindafaniškumą.

Vytauto Valanda
'Iš

WHFC Radio Stoties
Kiekvieną

Pirmadienio
Vakarą
Tarp 7-8 Valandos
r-'

kalbotyros katedra.

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

Ką autoritetai sako.

Toks profanišku- mas kylantį literatūrinį ir mo-

mas, kaip Paulsen’as pastebi, kslinį darbą su Bažnyčia, To-

“Bet te kiti kalba. Nema

atitraukia skaitytojus nuo kil- dėl prisidėk prie literatūros ir žesnis autoritetas, kaip žino
nių minčių ir didingo verži- meno dorovinio pakėlimo krik-J naa8 Elig’e Rečius, sako apie

mosi.

Plačiuose

visuomenės ščioniškoje dvasioje

1) Dain. Genovaitė Šidiskiutė
2 Dain. Kastas Sabonis
3) Duetai
4) Vytauto Radio Kvartetas
5) Komp. A. Pocius
6) Kalbės Prof. F. Mast
7) Kalbės L. Šimutis
8) Kitokie Įvairumai

ir daly- lietuvių kalbą:

sluoksniuose netikusi literatu-, vauk naujos dvasinės ir reli-

“ Jeigu tautos verte žmoni
ra gimdo pakrikimą, teisės, ga- 'gmės pasaulio kultūros kflry- jos šeimynoje turėtų būti ma
#

•

V.. •

ff

tuojama jos kalbos gražumu,
rbės, meilės, gyvenimo uždavi- ’ w>je.
nių neigimą.
Daugelis tokių
Inteligentas katalikas nepri- tai..Jietuviai užimtų pirmą eiveikalų nuodija tautos sielą ir ^1° sekti kitaip manančių lę tarp Europos gyventojų.

su pamėgimu dar garbina iš- žmonių pavyzdžiu, kurie skel

O garsusis .filozofas Ema

krikimą ir psichopatiją. Užkatalikybę
“bemokslė.” nuelis Kantas, štai ką turi pa
tat moderniajame dvasios pa-^dis neturi atsisakyti nuo to sakyti:
šaulyje ypatingai šalintinas y- dvasinio veikimo, kuris kata
“Lietuva privalo būti užru reiškinys, kad dalis inteli-,lik^ nu0 nekataliko skiria; jis laikyta, nes jos kalba turi ra

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

gentijos sau apsišvietimo ir. t«ri pirmoj vietoj pasirinkti ktą, kuris išriša ne tik filolo. pramogų romanuose ieško. Šių
kas E^ia katalikiškąją pa- J gijos ’ (kalbotyros), bet ir isdienų literatūroje romanai u- 'saulėžiūrą. Jis neprivalo ven- torijos paslaptį.”

žemė vyraujančią vietą.
Kai kurie jų palieka skaity-

.’fifti viešos religinės praktikos

Garsus

ir savo, kaip Bažnyčios nario, Benjamin
pareigas kuo tiksliausiai atli-

tojuose ne vien paprasto skai- ,.
v x f ■
x
kinėti
tymo vaisius, bet taip pat ln-i

. . ,
. ,
.

, , ,
___ ..

britų

autoritetas,

The Peoples Fumiture Co.

D. Dwight, ' savo

,
_ ,
s. . „
A
ibe Bažnyčiai. Tuomet tikrai

atmindamas, kad dau- ' ,

'

x v
x
• j
Agaomenė seka jo pavyzd).
...
.
. I
tehgentams ir dar labiau pu-.
/būtų panaikintas pnefttaravisiau išmokslintiesiems jie paBendrasis kataliko intelige- mas tarp pasaulinės kultūros

1

sidaro dogmų ir etikos “eva- <nto išsilavinimas, manau, būtų 'ir krikščioniškojo žmogaus i-1
ngeliją.”

Supratę literatūros pilnas ir nuosaikus tik tada, dealo. Ir jei šis tikslas tikrai

įtaką skaitytojams naujų, vi- -kai jis sujungtų savyje doro- būtų pasiektas daugelio mūsų

suomenę ardančiųjų idėjų sklei vinę galią, estetinį išsilavini- inteligentų katalikų, tai susi
dėjai dažniausiai griebiasi dai mą, dvasinį patvarumą, pilie- darytų tokia aktyvioji kataliliosios žodžio formos savo įta- tinį susipratimą

kai žmonėse sustiprinti. Vie- pasaulėžiūros

ir stiprybę -kų veikimo jėga, kurios nebe-

klausimuose su priveiktų jokie politiniai ir vi-

šieji uždaviniai ir savigarba Įjos reiškimosi politiniame ir suomeniniai priešingumai,
reikalauja iš inteligento, kad|socialiniame darbe ir ištikimy-1
Pr. Sir. (“R.”).

'

IR

i

k.

Dienraštis “Draugas”

Pirmadienis, Spalio 20, 1930

I

bės dvasioje ir darbuotis, kad
patraukti kitus, o ypač jauni
mų, prie blaivaus gyvenimo.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Toa "New and Improved Goid
Medai Haarlem Oil Capsules”,
1. Iki šiol Blaivininkų or žinomos kaip gyduolė inkstų,
kviečia delegatus geriau or ganizacija A. L. K. tarpe su- kepenų ir pūslės bėdose, vra maA. L. R. K. Pilnųjų Blaivi
ganizuotis ir daugiau pasi ridėjo kaip ir ii dviejų dalių,,‘“j“ “
ninkų Chicagos Apskričio me
švęsti kilniam tautos blaivini tai
-■ yra, Bytyrnų Valstybių; uy0 ^, nuo ,696
,fay.
tinis Seimas įvyko spalių 12,
mo darbui.
(Naujosios Anglijos) kame kitę iš kūno nuodus. Suvikrin1930 m., Nekalto Prasidėjimo
Skaitoma Seimui pasveiki buvo skaitoma kaipo centru, kite kūną. Vaistinėse trijų dy
Šv. P. Marijos parap. mokyk
nimas nuo “Astros” kliubo. ir Chicagos Apskričio. Gerb. džiu. Ieškokite “Gold Medai“los kambary, Chicago, 111.
Kalba A. J. Žvirblis ir svei kun. Dr. J. Navickui davus vardo kiekvienoje dėžutėje.
Seimas prasidėjo iškilmin
kina Seimo dalyvius A. L. R. įnešimų, paremta ir vienbal
gom pamaldom. Šv. Mišias
K. Federacijos Chicagos Aps siai nutarta Chicagos Apskri
laikė kun. P. Vaitukaitis, Sei
V'Kaarlbm oTlH*
kričio vardu.
čiui jungtis su Centru ir vie
mui pritaikintų pamokslų pa
Skaitoma ir vienbalsiai už nybėje varyti kilnų blaivybės
sakė kun. A. Briška.
tvirtinama praeitų metų įvy darbų.
Antrų valandų po pietų gerb.
PILNAS EOBAMINAS
kusio seimo protokolas.
kun. A. Briška, Chicagos Aps
2. Darbuotis kad kitose cen$6.00 TIKTAI |AM
kričio P. B. pirmininkas, at- Seka atstovų iš kuopų pra tralinėse organizacijose ir drapsciAx.zaT.Aa
Taigi nenusiminkit, bet «lhjt
kalbėjo maldų ir, po įžangi- nešimai. Iš pranešimų paaiš jose, kaip tai Moterų Sųjun- tikrą
apeciallatą, ne pa* koki
kėjo,
kad
blaivininkų
kuopos
nės kalbos, kurioje sveikino
goj, Vyčiuose, Sodalicijoj, Tre tyrių. Tikra* apeclaliata*. arba
fesorlua, neklaus Juaų kka Jum*
Glenn S. (Pop) Warner, Seimo dalyvius ir, nurodęs gerionsia gyvuoja Brigliton
tininkuose ir kitur būtų stei kla, ar kur ekauda. bet įeetky pąte,
vienas populeriausių futbolo suvažiavimo tikslų, atidarė ^ar^e West Sidėj. Kitur ma
po pUno Uecsamlnavlmo. Ju* autangiama blaivininkų sekcijos.
laiką Ir pinigu*. Daugeli* kitą
“coacli” J. A. Valstybėse. Jis Seimų.
žai veikia, apmirę arba visai 3. Centro valdybai paves py*4t
daktarų negalėjo pagelkdt įąm* kel
to. kad jie netari reikalingo patyriveikia su Sanford universite
Seka atstovų registracija ir ju nėra.
ta, jei bus išrokavimas, gau eąe, suadytam
gumų.
to futbolo tymu.
ženklelių prisegimas.
Seka paskaita Pilnųjų Blai ti blaivybės idėjos platinimui
Užregistravus pasirodė, kad vininkų Chicagos Apskričio filmas ir rodyti kolonijose or X-Ray Roentgeno Aparate* ir rt■Ukaa bakterlologlikaa ogeamlnkViglaudų gavo prie tokio pat į Seimų atsilankė 62 daly pirm. gerb. kun. A. Briškos. ganizuojant kuopas.
ma* kraujo atidengė man Jtaų tik
ra* negeroves, tr jeigu ai paimsiu
biedno žmogaus, kuris nieko vių, kurie atstovauja 7 koloni Gerb. prelegentas
nurodo, 4. Kreiptis į visų parapijų juk gydyti, tai Ju*ų *velkgtk ir gy
sugryė jum* taip kaip buvo
neturi ir iš Labdarių 3 kuopos jas.
kaip kitų tautų organizuoti klebonus prašant, kad padėtų vumas
pirmiau. J eitu kenčiat auo Ilgų rklljau keletą kartų gavo pašel- Seka Seimo valdybos rinki-; Blaivininkai darbuojasi blai suorganizuoti Blaivininkų sky rjk. jtdrnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų. Širdies, reumatizmo,
kirminų,
pos. Čia reikalingas yra vi viai. Išrinkta: pirm. kun. A. vybes idėjų platindami, kvie- rius.
uždegimo lamų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užslsenėjiudą.
suomenės gailestingumas — 'Briška, pavaduotojas kun. L. cia delegatus laikytis blaivy(Tųsa 5 pusi.)
kerėjusią, chronišką Ilgą, kulį £
pasidavė net gabiam tėtmyno* gy
sušelpti neturtėlius, Jei mes Draugelis; raštininkai — A. J.
dytojui. neatldėlloklt
neatėję
negelbėsim, kur tie vargšai žvirblis ir Ig. Sakalas atstoOB. J. B. KARTOM
dėsis. O juk ir jie nori pašau- j vains suregistruoti.
8PECIAJU8TAB
ly gyventi kartu su mumis.
Inėjlma* Rūmas 1118
Seimo valdyba užima savo
Aukokime, kiek kas galime.
30 V. JACKBON BLVD.
vietas ir seka gerb. kun. J. J.
A. L. R. K. P. Blaivininkų Įvy vardu, aiškina girtavimo ža
lingumų, blaivybės svarbų ir
kusio Seimo Protokolas.

tų gražių dainelių, kad katu
tėms galo nebuvo ir privertė
daugiau dainuoti.
Sulauktuvės.
Svečių kunigų buvo Kara
Spalių 1 d. vakare sulaukėm lius ir du iš Tėvų Marijonų,
sveikų ir linksmų iš Lietuvos kurie pasakė gražias prakal
grįžusį savo klebonų kun. J. bas.
Paškauskų. Nemažai parapijo Ant galo klebonas papasa
nų suėjo į svetainę, taip-gi kojo savo kelionės įspūdžius.
ir mokyklos vaikučiai su se Ypač malonu buvo girdėti,
sutėm mokytojoms gražiai pa kad Lietuva kultūroj žymiai
sveikino, nes džiaugsmas vi kįla, kad keliai kai kuriose
siems sulaukus savo klebono. vietose jau net geresni neg
.Vaikučiams ypač buvo džiaug Amerikoj. Kalbėjo gan ilgai,
smo, nes netik nuo klebono bet visi noriai klausėsi. Taip
gavo dovanėlių, bet ir ant ry ir nepamatyta, kaip laikas
tojaus “free day.”
prabėgo.
Gerb. kun. A. Kruša, kaipo
Iškilminga vakarienė.
vakaro vedėjas, papasakojo,
Spalio 5 d. vakare priėjo pil kaip jis vedė parapijos rei
nutėlė svetainė svetelio. Rose- kalus. Iš pradžios, sakė, turė
landiečiai moka pagerbti savo jęs baimės, nes finansai ėję
klebonų, nes iš anksto ruošės, žemyn, bet, laimei, per bazakaip įmanydami. Mūsų biznie rų pakilę gan aukštai, nes už
riai ir geraširdžiai parap. dirbta $2,500. Paačiavęs vi
labai gausiai dėjosi prie tos siems veikėjams ir atsilankiu
pagerbtuvių vakarienės.
siems, baigė vakarų ir žmonės
Vieni davė daug, kiti du dau skirstėsi į namus.
giau. Beveik nieko nereikėjo
Smalsntis.
pirkti.
O gerb. kun. A. Kruša, tai,
turbūt, ir be miego buvo, nes
patsai turėjo tikietus išdalin
ti ir svečius pakviesti.
X Ciceros lietuviai jau per
8 vai., štai, įeina klebonas toli atsilikę nuo politikos. Čio
su kun. A. Kruša ir daugybe nai randasi organizacija Litlisvečių. Visi sustoję katučių uanian Republican Club of Ci IŠ RADIO STOTIES AJJ. j Jakaičl0^- L- p- Blaivininkų
ploja, sveikina klebonų. Visų cero, kurios susirinkimai lai Šiomis dienomis pas mus | Centro; Dvasios vado,’ Seimo
sveikinimas. Geru# kul
akyse džiaugsmas.
komi kas pirmas pirmadienis užėjo didelis “klinap
Kun. A. Kruša atkalba mal kiekvieno mėnesio, Lukštienės tuota daug palaidų bomelių— bėtojais sveikina delegatus rydų, na, ir prasideda vakarie svetainėje. Visi kviečiami prie lioldaperių, tarpe kitų kliuvo
nė. Vikrios Seimininkės val minėto klubo prisirašyti. Jei ir keletui lietuvių, nors gerų
gius dalino, o veiteriai ir vei- gu mes, lietuviai, norim, kad tėvų vaikams.'Kodėl taip at žens. Bet už vis kalčiausia ap
terkos — alumniečiaii, jauni, svetimi mūsų nevaldytų, turi sitinka? nevienas paklaus sa linkybės, netikusi tvarka, o
kaip žiedeliai, linksmi stripi- me vienytis, rašytis prie Lie vęs. Atsakymas- lengvas: blo bedarbė, sunkūs laikai prie
nėja, svetelius vaišina. Gi ko tuvių Politikos klubo, kuria go nieko nereikia mokinti. Ir visko priveda. Tai daug kas
mitetai visus svetelius midu- me būt galima daug daugiau piktžolių niekas nesėja, o jos ,kaltinti negalima. Visi sako,
eiu girdo.
nuveikti, ypač, atėjus rinki visur auga. Taip ir tie blogi i jog žiemų bus da blogiau ir
Programoj pirmiausia mer mams, lietuviai galėtų pasta palinkimai, tarpe jaunuolių.
pavojingiau.
gaitės pasirodė su žibančiom tyti ir išrinkti savo žmogų.
Pirmiausia kaltinami tėvai Bloga ir da karių bloga.
raidėn: “Sveikas, Sveikas” ir Del didesnio susipažinimo su už neprižiūrėjimų vaikų iš ma
Tas pats.
padainavo: “Sveikas, links Litbuanian Republican Club
mas, grįžęs tėvelis”. Sesučių of Cicero, rengiama šaunus
Kazimieriečių pastangom mer koncertas su šokiais spalių 26
gaitės išlavintos, lig lakštutės d., Liuosybės Hali, 7:30 vai.
čiulbėjo.
vakare.
Pasauliniame kare
Kapitonas
Po to pasirodė p-lė T. JanX J. Lapinskas iš Šv. Kry
Seno Kr&jaus
cntė, kuri gražiai lainavo. Jos žiaus Ligoninės parvažiavo į
Specialistas iš
lankstus balselis visus klau Cicero 14 d. spalių. Apsigy
GYDO VISAS EIGAS VYRŲ IR MOTERV
sančius kuteno. Taip ir kita veno po num. 1337 S. 49 Ct.,
NEŽIŪRINT KAIP T ŽŠISENfcJl’RIOB Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciallškat gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*, užpanelė dainavo, bet pavardės Cicero, III. Sakosi biskį sus
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą,, gerklės skaudėjimą ir pas
nesužinojau. Pianu akompana tiprėjęs. Į ligoninę buvo nulaptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir
vo vietos varg.
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
vežę ir atgal parvežė labdali motų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
Pasirodo didelis choras, ku- •r riai. Šiandie J. Lapinskas
reiOFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. Ir 5-8 v. v. Nedėllomls 10-1
♦

BOSELAND, DLL.

CICERO, ILL
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4200 West 28 St.

Seimo nutarimai.

SffiESS

LietuviųRadio Programai

Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties
WCFL 970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
operuojant Brunswick Co.

Kampas Keelcr Are.,

ADVOKATAI

Budriko programai iš stoties WCFL kas s ubą t a
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš*stoties WHFC
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS.
Iki

3

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

9

52 East 107th Street

Radio - Panatrope with Radio - Records

Kampas Michigan Avenue
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. .6377
Miesto ofise pagal sutartį

127 North Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 8057

WtSStG.

Daktaras

via enforlinoi

GYDUOLĖ, KURI
VISAD GELBSTI

F. W. CHERNAUCKAS
e
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO,

ILL.

Nuo 9:30 Iki B vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AYE.
Tel Rooaevelt B710
▼ai. nuo 6 Iki 9 vai. rak.
(Išskiriant seredo*)

A. A. OLIS

Tel. Crawford R673

ADVOKATAS
11 So. La Baile 8t, Rooan 1T81
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 0-B
Vakarais
0141 SO. HAJU3TED STREET
Tel. Vlctory 0582
7-0 vai. vak. apart Panedėllo ir
Pėtnyčlo*

KODĖL REIKIA GARSINTIS

JOHN B. BORDEN
Naujas Brunswick radio su panatrope modelis 31
su keturiomis screen grid tūbomis groja gražiai ir aiš

ADVOKATAS

$185.00 be tūbų. Kiti Brunswiok
radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis
22 $170.00 be tūbų.

105 W. Adams St. Km. 2117

kiai. Kaina
1. DlenraStls “Draugas’’ pasiekia žymiausius lietuvius, kurie
gali su Tamsta padaryti gerą bizni.
2. “Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis
atstovauja katalikiškų mlntj išeivijoje. O kur organizacija — ten
galybė.

S. DlenraStj "Draugų** skaito tūkstančiai Šeimynų ne vien Chlcagoje, bet visoj Amerikoj Ir Europoj.
Jeigu norite greitai ISduotl nuomon: namus, kambarius, gara-

dilų, parduoti lotus, gauti naujų kosCumerlų — garsinkitės “Drau-

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue

Tek Rooseveft 7791

(Jobą Bagdaluna* Bordea)

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame —
j mainus .Tusų senų pbonografų arba radio. Parduodame
lengvais išmokėjimais.

JŪS.F.BUDRIK,
3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705 ..« «

Telephone Randolph 0?l7

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Rooaerelt 0090
Name; t Iki 0 ryte Tel. Repub.

Mll

JfįHN KUCHINSIAS
LI1TUVIS ADVOKATAS
2221 W88t 2Snd Street
Arti Learįtt Su^et
Telefone* Canal 2652
Valandos 9 ryte, iki 8t00 Ta
tare. SeredeooJB ir Pėtnyčfo-

mia nuo 9 iki 0.

/
DUODAS

Pirmadienis, Spalio 20, 1930

GRABORIAI:
Telefoną* Tardė 11M

S. M. SKUDAS

DAKTARAI:

CHIC AG O J E

Ofiso Tel. Vlctory 3687
(sekėjus ragina tuodu laikraš Telefone* Grovehlll MM
Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2374
čių ypatingu atsidavimu pla
LIETUVIS GRABORIUS x
Didelė graži koplyčia dykai
tinti.
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WE8T
18
STREET
(Tąsa iš 4 pusi)
b) Dešimčiai metų praėjus 2433 W. MARŲUETTE ROAD Ofisas 2403 WRST 68 STREET
GRABORIUS IR
Kertė 8o. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7681
Daugiau
domės
kreipti
į
5.
nuo to skaudaus įvykio, kada Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
6 Ir 7 UU 9 vai. vakar*.
kitų tautų organizuotų blai mūsų nesųžiningi kaimynai
Kadencija 2859 8o. Leavttt St
Turiu automobilius visokiems rei
J. Lnlevi&ns vininkų darbuotę ir dirbti.ben
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖkalams. Kaina prieinama.
lenkai užgrobė trečdalį Lietu 8*r*domto nuo 9 — 12 vai. ryto. Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v.
GRABORIUS IR
v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: omo 7-S
Nedėllomls pagal sutarti.
balsamuotojas tirai skleidžiant kilnų blaivy- vos, jaučiame kad tas laikas
Nedėltoj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
3319 AUBURN AVENUE
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 yakPatarnauju
laidobėS
obalsį.
mumyse dar daugiau padidino Ofiso Tel. Virginla 0986
Chicago, Illinois
Sventadieniaia pagal sutarimą.
111 VĖS® VlfiOBe mla■to ir miestelių
6. Kasmet Grabnyčių šven- ilgėjimųsi mūsų užgrobtų ry
Rezidencijos: Van Buren 6868 Telefonas Boulevard 1939
kS^piyua^uu^ tėje visiems blaivininkams tų lietuviškų Alzace — LoreiTel. Canal 6764
Repuhiic 84A6
Dr. S. A. Brenza
8io3 s. Halsted atnaujinti blaivybės Įžadus. ne. Amerikos Lietuvių Blaivi
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
st. chicago, m. , y p Blaivininkų Chic. Ap- ninkų Suvažiavimais ChicagoOfiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuop^lauTel. Vlctory 1U«
.
.
4142
Archer
Avenue
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki'
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o
_____________ skričio suvažiavimus laikyti je, spalių 12 d., 1930 metuo
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
CHIRURGAS
du
sykiu
į
metus.
i
Į|d
4
ir
4
JŲ
i
v.
T.
se,
nuoširdžiai
sveikina
savo
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
I.
J.
2
O
L
P
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto
2314 West 23rd Place
8. Sekantį suvažiavimų šau brolius taip sunkų jungų ne
IR OBSTJETRIKAJS
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ kti gavėnios laike. Vietų pas sančius
Netoli
46th
SL
Chicago,
III.
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:90 vak.
lenkų okupacijoje,
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
kirs
valdyba.
vienbalsiai
pasižada
remti
Lie
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St. DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Vlctory 8898
9. Pilnųjų Blaivininkų orga tuvos respublikos valdžios vi Rez. Tel. Mldway 6512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46lh Ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
nu pasiskirti “Drauga”.
sas galimas pastangas prie
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls Ir seredomis tik
10.
Turėti
nuolatinius-orga

skubaus
užgrobtų
žemių
išliuo
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškaLno susitarus
prje manęs,
patarnausiu stmpatlš- nizatorius. Išrinkti šie: kun. savimo ir Lietuvos vyriausy
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
kai.
mandagiai.
gerai ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmette 195 arba
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
negu kitur. Koplyčia dei šermenų Į A. Briška:, kun. L. Draugelis, bę įspėja toliai nesudaryti san
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CH1CAGOJE
Canal 1713
Ir X-RAY
kun. J. J. Jakaitis, kun. Pr tykių su lenkų valstybe, kol Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panagi lai. Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa dykaJValkų
ir
visų
chroniškų
ligų
2130
WEST
22nd STREET
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergais vakar*
Vaitukaitis ir A. J. Žvirblis. Vilnius, Gardinas ir Seinai ne
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 1102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
11.
Į
Literatinę
komisijų
Kampas 81 Street
bus
išliuosuoti.
x
sau prie arabų ifiUNDERTAKING CO.
dlrbystėa
išrinkta šie: kun. J. J. Jakai
Seka naujosios Centro Val
VALANDOS: 1—3 po plet, 7 A vak.
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Ule.
4919
SO.
MICHIGAN
AVENUE
Nedėllomls
ir
šventadieniais
10-11
tis,
V.
Petrauskas,
kun.
A.
868 West 18 Street
dybos rinkimais. Išrinkti se
Koplyčia Dykai
Tel. Kenvrood 6107
Telef. Ganai 6174
710
WEST
18th
STREET
Briška,
p-lė
Pakeltaitė,
kun.
kantieji :
Valandos:
SKYRIUS: 3288 S.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto;
PRANEaiMAH
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
L.
Draugelis ir A. J. Žvirblis.
Kun. J. J. Jakaitis — dva
Nuo 8 lai 8 valandai vakarą
X Vlctory 4088.
Vai.. 2 IKI 6 po tnecų, t na 9 rak.
apart šventadienio Ir ketvirtadieni*
12. Gerb. kun. J. J. Jakai sios vadas, vienbalsiai.
Office: 4459 S. California Avė.
čiui pasiulus vienbalsiai pri
Kun. A. Briška — pirminin
OFISAI:
Plione Bonkvud 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutarti.
4901 — 14 St.
2924 Washington atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai^
imtos sekamos dvi rezoliuci kas — vienbalsiai.
LIETUVIS GRABORIUS
T
....
. [10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. člu — viršuj Belakio-Rakičlo aptle| Vice-pirmminkus nomi- Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451 kos) po nr. 2423 West Uarųuette RtL
Nauja graži koplyčia dykai jos:
Valandos: nuo 8 iki 4 po piet Tel.
Blaivininkų Seimas reiškia nuojama V. Petrauskas ir A.
Prospect
1999.
4256
SO.
MOZART
ST.
GRABORIUS
padėkų dienraščiui “Drau J. Žvirblis.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4891 So. Ashland Are. Valandos: nuo
Tel. Virgiųia 1290
GYDYTOJAS ir ,CHIRURGAS
gui” už parodytų prielanku
Didžiuma balsų gavęs viceMusų patarnavimas
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X — Spinduliai
įrisuomet sąžiningas ir
Kės. 8841 8. AJbany Avė. Tel. ProsRezidencija
mų
ir
pasveikinimą
mūsų
su

pirmininkū
lieka
A.
J.
Žvir

pabrangus, nes neturi
Oflsaa 2201 Wost ?2ad Street
,4729 West 12 PI.
Nedėliomispect 1,M- Nedėtomis tik pagal apme išlaidų užjalkymul
tarti.
važiavimo, ir nuoširdžiai taria blis.
Tel. Cioreo 2888
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 62M
Susitarus
įkyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
ačių dvisavaitiniam laikraš
Kun. L. Draugelis — rašti Ofiso Ir Ras. Boulevard 6918
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlc 7868
Nauja, graži ko
Tel. Hemlock 8704
čiui “Darbininkui” už įvedi- ninku, vienbalsiai.
Valandos 1 — S&7 — t V. V.
O t 1 ■ * ■
Rez. Tel. Proepect 9611
Nedėltoj: 10 — 11 ryto
plyčia dykai.
mų
reguliario
blaivininkų
sky
Fr.
Vaieiekauskas
—
iždi4603
S.
Marshfield
Avenue
* *
3307 AUBURN AVENUE
riaus ir visus blaivybės idėjos įninku, vienbalsiai.
[Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59
8464 SO. HALSTFD STREET
; r» »t n i
J -1 Tel. Boulevard 9277
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
-.x.
Ofiso
valandos
auo
1
jfci
2
pa
Pp. J. Kamarauskas ir A.
Ofisas
6155
South
Kedzle
Pietų Ir 6 liti 8 vai. vakare
Rea. 6622 So. Whlpple
Valančius iždo globėjai, vien Rea. 8201 8. WALLACHJ STREET Vai. 2-4,
7-9 v. v. Išskiriant Ket
balsiai.
• | ... i J
Gydytojas ir Chirurgas
AKIŲ GYDYTOJAI:
Seimo pirm., gerb. kun. A.
Tel. W.entworth 3000
1821 SOUTH HALSTED ST.
Briška dėkoja visiems atsilan
Rez. Tel Stewart 8191 Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
kiusiems delegatams už skait
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

STANLEY P. MAŽEIKA

A.L.K.P. BLAIVININKŲ
SEIMO PROTOKOLAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTA

A. L DAVICONIS, M. D.

DR, A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STR1K0L

A. PETKUS CO.

.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZ1S

DR. S. A. DOIVIAT

EZERSKI

DR. A. J. BERTASH

DR.B.ARON

DR. P. Z. ZALATORIS

lingų atsilankymų rinitai da

DR. VAITUSH, 0. P. D.

lykų svarstymų ir dar sykį
visus kviečia širdingiau dar
buotis kilniai blaivybės idė
jai.

Malda
baigtas.

atkalbėjus,

seimas

. Briška,

Seimo vedėjas,
A. J. Žvirblis,

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

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VCDBJA1

raštininkas.

OTTAAVA, Ont., Kanada,
spal. 18. — Praneša, kad Ka
nados bravarai 1929 metais
yra pasidarę gražaus pinigo
iš alaus. Milionus dolerių Ka
nadoj kas metai išleidžia svai
galams Dėdės Šamo piliečiai.

LIETUVIS AKIŲ

DR. C. Z. VEZEUS

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
i

DR. G. I. BLOŽIS

Kainos pigesnė* kaip kitur

DENTISTAS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Didysis Ofisas:

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

4712 So. Ashland Avenue

756 West 35th St.

Val.: Nuo 9 ryto iki S vakar*

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

T. A. D.

Tel. Boulevard 3201

,

DR. CHARLES SEDAI
Perkėlė

savo

ofisą

po pipneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL: ryto pao 19—12 nuo 2—4 M
platų: T—8:29 vakar*
Nedėliotais 19 iki 19

Telef. Midway 2880
Tel. Boulevardl 1401

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

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomos per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias
ir chroniška* 11Hemlock 7691 jas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8tre*t

1025 -WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų ir
nuo I iki 7:20 vai. vakare.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakare
Nedėllomls pagal sutartį

Ar jau žinote kas sutaiso 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
pilvelį Ir pilvų sugadintą?
T. A. D. per 8 metus Jau
OPTOMETRISTAS
pataisė kelis tūkstančius,
Tel. Cicero 2962
o dar milional nežino.
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
Tai dabar yra laikas pra
1801 S. ASHLAND AVENUE
dėt Kaina 81.00. Reika
riatt Bldg., kamp. 11 8t 1 aukštas
laukit aptiekoj, arba tie
DENTISTAS
Pastebėfclt mano Iškabas
siai iŠ
4901 W. l<St.
Cicero, III.
Vai 9:80 ryt Iki 9:80 vak. SeredoViršuj National Tea Store
“V133 »•Hairted st- Chica«o Valandos: 10 vaL ryto iki 9 vai.
vakar*. Ned. susitarus
Phons Canal 8888
1
T. A. D. Product

DR. S. ASHER

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Aubum Avenue

Boulevard 7619

DENTISTAS

T. A. D.

4447 So. Falrfleld Avenue

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Beredoj pagal sutartį

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

(Kampas Leavitt St.)

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

2201 WEST 22nd STREET

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

6 iki 8:30 vakare

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 8222

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki
lt po pietų.

RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
Iš Europos dėl žmonių, katra liga
daugiausia žmones kankina Amerikoj.
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas galt pasiekti.
Kaina 81.00, gaunamos pas:

DENTISTAI

Palengvina akių įtempimų kuris
esti
pricžastlmgalvos
skaudėjimo,
Tel. Boulevard 7042
svaigimo, akių aptemimo, nervuotunto, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akto, nuimu cataraotus.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
DENTISTAS
r*gy*t».
1545 WEST 47 STREET
Prirengiu teisingai akinius visuose dale Deposttors State Bank skersai
ataltlklmuose, egzaminavimas daro
Peoples Natlopal Bank arti
mas au elektra, parodančia mažiau
Ashland Avenue
sias klaidas.

Tel. Boulevard 7589

CHICAGO. ILL.

4605-07 South Hertnitage Avenue

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

Kun

Ambulance Patarnavimas

DR. H. BARTON

Tel. ofiso Canal 2110 Rea. 8o. HhorS
2288, arba Randolph 8800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dtonų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakar*
Nsdėl. nuo 10 iki 12 dienų

H

DRAUGAS

BAISAI DEL PEOPIES FURHITURE CO. IR “DRAU60"
RADIO KONCERTU.

VYTAUTO DIENA GHIGAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G OJE
NAUJAS TEISIŲ GYNĖ
JAS.

i*irmadiems,

Šiuo noriu padėkoti “Draugui” ir Peoples Furniture
Co. už gražus koncertus per
radio ir visiems dainininkams
su jų vedėju komp. Pocium,
taipgi gydytojams Biežiui,
Rakauskui už įdomias paskai
tas apie sveikatų, adv. Bordenui už patarimus teisių sri
ty, Lietuvos kons. Kalvaičiui
už gražių kalbų apie Vilnių
“prof.” Kampininkui už ska-

Dabartiniai Planai.

Nugirsta, kad naujas mūsų
tautietis advokatas susideda
su advokatu Jonu J. Zuriu,
kuris labai sėkmingai teises Į
praktikuoja jau per šešis me
tus. Jiedu randasi ofise Room
J.905, 105 W. Madison Street.
Jo gyvenimo vieta 6802 So.
Talman, kur laimingai gyvena
su tėvu, sesute Julijona ir bro
liu Jonu.
Sveikinimai.

Išgirdę, kad jaunas Dubic
kas baigė teisių mokslus ir
gavo
leidimų praktikuoti,
daug cliicagiečių ir draugai iš
kitur sveikina jį. Sveikina jį,
“Kovoti už žmonių teises, kad išturėjo sunkias studento
tai aukščiausias pašaukimas,” apystovas, sveikina, kad pasi
labai protingai yra ištaręs rinko labai aukštų pašaukimų.
Amerikos žymus advokatas Taipgi lietuviai džiaugiasi su
laukę naujų teisių gynėjų.
Webster.
Žmogui racionališkas egzis- j Pasisekimo 1

A a. ONA POCIENE

Šiandie, 9 vai. ryte, tŠv.

Jurgio bažnyčioje, įvyksta ge
dulingos pamaldos už a. a. 0nos Pocienės, žymios ir myli
mos mūsų dainininkės sielų.
Taipgi šiandien sukanka ly
giai metai nuo jos mirties.
•
Velionės mokinė p-lė Geno
vaitė Šidiškiūtė šį vakarų, 7
vai., iš radio stoties WHFC
įjos atminimui dainuos atatin-

niūs juokelius, “Draugo” redaktoriui už patiekimų žinių
iš plataus pasaulio. Šįmet pro
gramai taip sutvarkyti, kad
malonu
klausytis. “Drau
gui” linkiu ilgiausia gyvuoti
ir turėti šimtus tūkstančių
skaitytojų, o Peoples Furnitu
re Co. tiek, kostiumerių.
Senas “Draugo” skaitytojas,
Juozas Blankus.

das net 39. P. J. Rezgenas jau permainė savo pavardę. Ji
baigia dirbti žiedus, laikrode-' dabar yra Mrs. Murpliy. 15lius ir t. t.
kilmingas šliubas įvyko Šv.
Taigi, nariai, nepamirškite Vardo katedroj, pereitų ketvir
,
16 d. lapkričio, ateikite patys tadienį.
ir atsiveskit savo pažįstamus.
Atsilankę nesigailėsit, nes bus
koncertas, lošimas ir šokiai.
Tėmykite “Draugų” lapkričio
Panedėlyje, spalio 20 d. tuo14 ir 15 dienomis.
jaus po rožančiaus pamaldų, 8
Vakaro rengėjas G. P.
vai. vakare, Aušros Vartų
IŠTEKĖJO
par. mokyklos kambaryje, įvy
ks visų West Sidės draugijų
BRIDGEPORTAS. — Pla- valdybų ir atstovų svarbus
čiai žinomas biznierius S. L. susirinkimas — tikslu pasiFabionas, 809 So. Halsted st., tarti apie įvykstančias Vyturėjo ir-gi plačiai žinomų tauto iškilmės. Labai svarbu,
gabių sekretorę p-lę A. Mar- tat prašome visų skaitlingai
cinkiūtę, gyv. 6751 So. Artesian avė. Dabar šioji panelė

PRANEŠIMAI.

RADIO — KEITH —
ORPHEUM TEATRAI
V. Duoba.

RKO State—Lake Teatre
rodoma “Half Shot at SunTEATRUOSE
rise.” Dalyvauja Bert WheeChicagos Teatre šiuo tarpu ler, Robert AVoolsey ir kiti
eina “Pla/yboy in Paris.” Y- garsūs artistai. .
ra tai paryžiška komedija.
RKO Paiace rodoma ‘‘Bro
McVickers Teatre eina įs-. thers” indomus ir juokingas
pudingas, juokingas ir indo- veikalas.
mus veikalas ‘The Sea Wo1f.’
RKO Woods Teatre rodo
ton.”
ma “East in West,” indomus
Roosevelt teatre eina indo- dramatiškas veikalas.
mus veikalas ‘The Sea Wolf’.
Oriental Teatre rodoma
“Three French Oirls.” Daly
vauja Fifi Dorsay.
United Artists Teatre te
beina “ Whoopee.”
Savininkas R. Andrellunas

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Užlaikau visokių
tukalnlų Ir sida

SKELBIMAI JUDOMUOSE
PAVEIKSLUOSE

brinių daiktų, vė
liausios mados ra

lio,

Noritieji skelbtis judomųjų 2650 West 63rdmentus.
St. Chicago.
paveikslų iš Lietuvos filmose
Telefonas HEMLOCK 1180
prašomi tuoj atsišaukti. Kai
na $1.00 už žodį. Paveikslai ir
RADIO
skelbimai bus rodomi visose
Taisau, perdirbu battery
Amerikos didesnėse kolonijo setus į elektrikinius arba iš
se. Skelbimus ir pinigus tuoj mainau.
siųskit šiuo adresu:
A. J. ŽVIRBLIS
Laf. 8227
ATMINK SAVO

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street

M. ZIZAS

TEL.

Advokatas po sunkaus darbo.

Daug kredito teikiama An
tanui Dubickui už jo pasiry
žimų — eiti į mokslų labai sun
kiose apystovose.^ Dirbdamas
dienomis, baigė vakarais auk-;
štesniųjų mokyklų ir kolegi
jų. Dienomis haigė žymų tei
sių fakultetų De Uaul univer
sitete, išduodamas atsižymėtinai egzaminus mokykloje
kaip ir išlaikydamas kvoti
mo valstybinius, šio mėnesio
16 dienų gavo Valstybinį lei
dimų praktikuoti.

pinigais $43.00 ir 3 dovanas),
M. Sutkienė (2 dovanas), V.
Daugirdienė (2 dov.). Po vie
nų dovanų aukojo: F. Dum
bliauskienė, M. Dumbliauskaitė,M. Grigalienė, O. Jasins
kienė, M. Kuzminskienė, M.
Gedvilienė, O. Kizelevičienė,
O. Kavaliauskienė, O. Kava
liauskienė, B. Ridišauskienė,
E. Savickienė, J. Kriminskaitė, P. Gubiutė, A. Kizelevi-'
Čiutė.
Bazaro pelnas $57.00. Saboliauskienės rinkimo $43.00. Vi
so parapijai surinkta $100.00.
Bazare raštininkavo M. Dumbliauskaitė.
Komisija.

Prie to bus duodamas do
vanas tiems nariams, kurie ne
sirgo ir neėmė pašelpos per
10 ir 20 m. Tokių narių ranA. ALESAUSKAS
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža
me piaųus, fomičiųs ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas; geras ir
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Repnblic 5099
Mes pervežamo daiktus ir į
kitus miestu®.

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfleld

Geriausios Rūšies Automobi

JOHN PAKEL & GO.

liai.

Generaliai Kontraktoriai

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirhystės
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

ATIJKTĄ DARBĄ.

SUKOLEKTUOJAM
PINIGUS
Už užsivilkusias rendas. Visokias bilas, notas,
kontraktus,
morgičius,
bondsus, lynus, Judgementus ir dar
bininkams algas sukolektuojame už
mažų atlyginimų arba išperkakne vi
sokias Claims. Taipgi padarome vi
sokias
investigacijas,
patikriname
references, duodame patarimus sa
vininkams, turintiems kok{ keblumų
su rendaunlnkais etc.

OAGE PARK MOTOR

Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanisuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės.*

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
007 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7888

Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorlua
Maliavų Ir sieninės popleros
tuvė. Naujas atakas.
2194 So. LEAVITT ST.
CHICAOO

Plumbing & Heating
saa Ir Jėgų. Elektros relkmenos Ir Kaipo lietuvis, lietuviams patarJoe Bagdonas, Savininkas
liausiu kuogeriausia.
flkščlerlal.
L. DOMBROWSKI A BOK
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
4426 So. Wefltern Avė.
8019 West <7 Street
Telefonas Prospect 5669
Tel. Lafayette 8227

SALE8

Elektros kontraktoriai, suvedant švie-

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

M.

BUTCHAS ,

lapos

10% nupiginta ant flat'ma
liavų ir ready mixed.

GRARAM PAIGE
9845.00

F.

■dvlnlnkat: Vainoras, 9,
. Telefonas lafayette 6666

8962 Archer Avenue

Namų Telef.
6469

Republlc

JOHN YERKES
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

8847

Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas n.us Ir persitikrink, kad
pas mm rasite geriausios rųšies au
tomobilius už šernų kalnų.
Taipgi turime Įvairių {vairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

-

Telef.

Hemlock

Plumbing A Heatlag Lietuvis
KONTRAKTORIUS

O. B.

PLUMBERI8
Turiu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai ir ptgtaL
8818 80. OAKLET AVBL
Telef. Canal 6116

Šio krano kaina $3.50
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

i

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

i

•

Noriu mažųjų veislės Sūnyčių. Tel.
Lincoln 7093.

REAL ESTATE
Pigiai 7 kamb. namas, žibalo ėild.
gar. 1423 Rascher, arti Clark 5400
N. Edgewater 0501.
Oak Park Add. prie Gary, lotai
S, 4, blokas 22. Rąžyk John Snyder,
Curtlsvllle, Pa1. Bos 124.

M. YUSZKA

Not Ine.

A.

PENDIOIAME AUTOMOBHJUS

Telef. Hemlock 4679

2621 WEST 71 STREET

CHICAGO COLLECTION BUREAU,
6959 South Halsted Street
Normai 4401

PARDUOSIM su dideliu
nuosto
liu visus puikius rakandus, 3 Wilton
JONAS PUDZIUVELIS
kaurai, elektrinis radio Ir vlskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
OENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus Ir pertaisau 8 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeaenua Senus namus priimu J mai aas.
8040 W. 62 St. 1-mas floras
nus.

2650 West 69 Street

Real Estate

0774

Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, lėmainom Ir Inšlurlnam vlsok] turtų.
Padarom davernastes Ir Pirktai o
bei Pardavimo Notariallškus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Tra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO

bas garantuotaa

6127 S. Maplewood Avė.

CHICAGO
BOl’L. 0611 ARBA

Visados sutaupysi daug Išlaidų

PETRAS GRIBAS

Antanas buvo narys Lietuvos
Vyčių 36 kuopos. Visi atme
na jo teisingumų, jo pavyz
dingų apsiėjimų ir charakte
ringų personalumų kai buvo
manageris Lietuvos Vyčių 36
kuopos svaidinio tymo. Nuo
managerio baseball tymo ligi
advokato, tai progresas. Tose
dienose, adv. Dubickas buvo
manageris Al. Jovaišo, kuris
yra dabar daktaras; Prano
Juškevičiaus, kuris dabar yra
kunigu; Kazio Ivinsko, kuris
yra dabar Melrose Park aldermonu; Stasio Piežos, kuris
dabar studijuoja teises ir
daug kitų.

rolių,

planų

rekordų
Ir t t
ralsau laikrodžius
Ir muzikos Instru

lėlius.
tavimas išsipildo, kai jisai
gali liuosai pildyti morales ir
legales teises. Jei žmogui no
WEST SEDE ŽINIOS.
J. K. MILIUS
rima trukdyti moralės teisės,
3251 So. Union Avenue
tai Katalikų Bažnyčia stoja
X Atliekamų bei pasenu- kainą dainų,
gynėjais; jei jam varžoma te šių daiktų sunaudojimo ChicaChicago, UI.
galės teisės, tai advokatai gos Katalikų Ofisas praneša
DRSTĖS f AT. atmintos
gina.
westsidiečiams, kad visuomet
LIETUVOS.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
Advokatas Dubickas.
galima telefonu Yards 1680
Į eiles mūsų Chicagos lega pranešti, kad būtų iš namų at
Wm. 3. Kareiv*
Bridgeport. — Dr-ja Palai
Savlųlnkas
lių teisių gynėjų, šiomis die liekami daiktai bei “regiai”
MES
mintos Lietuvos rengias prie
Del geriausios rųšies
nomis įstoja Antanas A. Du paimami ir išvežami.
Ir patarnavimo. Sau
Budavojam naujas namus,
koncerto, kuris įvyks lapkri
Namų Statymo Kontraktorlua
kit
bickas (Anthony A. Dubiske).
X Chicagos Arkivyskupijos čio 16 d., Lietuvių Auditori
Btatau
Įvairiausius
namus
prieinama
GREEN VAILEY
dirbam cemento darbus - fun
kaina.
PRODUCTS
Baigęs De Paul universite- įsikūrimo aukso jubiliejaus
damentus saidvokus, taipgi
joj. Žada būti kas nepaprasto,
Olsells Šviežių kiauli
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
tų, su diplomu po pažas Rengėjų Komisija užprašo ir
nių, sviesto ir sūrių.
muro darbus, iš medinių pa
nes Dievo Apveizdos par.
Telefonas Hemlock BSlt
4144 SO. PAVUNA STREET
tim, o rankose Valstybės lei westsidietes lietuves moteris
Tet Boulevard 1889
darom mūrinius,
apmurinam
varg. p. K. Sabonis pasirodys
:L..............................................
.
.
—.--------------- . ✓
dimas, po ilgos praktikos tdr- atsiliepti į Katalikių Moterų ‘ anį sceilios su savo padėjėjais »i i
>
61 -.
medinį namų po vienų plytų.
Phone Virginia 2054
pe “legalinių” draugų stoja Federacijos KĮiubų, kad orga- SuloS gražįų veikalų “A. ir
Atrodo mūrinis, po to jau neJOSEPH VILIMAS
jaunas Dubickas apginti mū nizuotai galėtų dalyvauti ren-j j/,, kurį retai tenka matyti. REIK OASH, PARDUOSIM
reik pentyt. Turim namų ant
Namų Statymo
PIGIAI.
sų tautiečius ir kitus klientus giamose jubiliejaus iškilmėse
Tikietai platinam. Kiekvie
pardavimo ir mainymo.
Kontraktorius
1931 modelis Triple screen
Illinois Valstybės teisių kam 25 spalių ir tų pat dienų ba
nas narys gavo po 4 tikietus
JOKANTAS BROS.
4556 So. Rockwell Street
grid radio, su iono kontrolių,
bariuose.
liuje.
4138 Archer Avenue
ir žada visus parduoti. Mat,
gražiam riešuto medžio kabi Telef. Republlc 6398
Jaunimo prietelius.
bus 3 laimėjimai: laikrodėlis
Tel. Lafayette 7674
netu,
3
šmotų
parloriaus
setu,
Spėjama, kad beveik visas PASIDARBAVUSIOS PAR. vertės $20, (aukojo narys J.
D. GRICIUS
Phone Republlc 4949
9 šmotų valgomosios setu, 6
Chicagos jaunimas žino apie
BAZARE.
Rezgenas), “floor lamp”, ver
OENERALIS KONTRAKTORIUS
šmotų miegamosios setas, kau Statau namus kaip muro taip Ir
advokatų Dubickų. Vos spėjęs
tė $1Q (aukojo Peoples Furninuo mažiausio Iki didžiausio.
rai, lempos, ir tt. Tik 60 dienų medžio
Kainos prleinamlauslos.
atvykti iš Pittsburgo su savo
North Side.
Šv. Rožan- ture Co.), rašomoji plunksna
Moliavojimo Kontraktorius
šeimynėle, Antanas pradėjo čiaus draugijos narių sekan vertės $7.00 (aukojo grab. J. vartoti. 1 apt. 8228 Maryland 2452 WEST 69th STREET
avė.,
vienas
blokas
į
rytus
nuo
spiestis prie jaunimo — Lie čios pasidarbavo parapijos F. Radžius). Kas pirks tikie
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir
Cottage
Grove
avė.
Tel.
SteTet
Lafayette
8«2
Ofisas Ir Rea. lšpoperiuojacne
visokius
namus.
tuvos Vyčių. Visi atmena, y- bazare:
tus iš anksto, turės progos
Ir 2384
4401 S. Mozart St
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
wart
1875.
pač Brightonparkiečiai, kai
R. Sabaliauskienė (pridavė laimėti.

J. C. ENCHER & CO.

Spalio 20, 1930

F A R M O S
PUIKI FARMA
80 akrų fruktų ir dirbamos že
mės farma su budlnkals, labai pul
ki vieta, 7 mylios nuo Benton Harbor, Mich., 100 mylių nuo Chicagos.
Randasi ant cementinio kelio neto
li nuo Rakausko Ir Bačiuno sumw»er resortų. Vieta tiukama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, mainy
siu ant mažo namo, loto mažo biz
nio arba automoblllau.

JUOZAS VILIMAS
4A56 8. Rockwel St. Virginia

2054

PTRK FARMA
Vienas doleris už akerf duos ^ums
pradžių, garą žemė prie molio, kai
na nuo $15 — 130 akerla arti mies
to, mokyklų, stočių, gelžkellų, lie
tuvių kamynlų, kurie daro pinigus.
Matyk Ross, 224 N. Hamlln. Pasa
kykit, ko Jus norit.

170 ak. pieninė McHenry County,
plytų namas, gera bamė, cemento
asA., tinka galvljoma, farma dalinai
su miškais, keletas gerų šaltinių, ge
ra žeknė, pigiai. Rašyk Chas. A. Fowler <71 Lee St, Dės Plalnes, I1L

