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AUSTRIJOJ VALDŽIA IS SOCIALISTŲ
ATIMA GINKLUS
Susirenka Priruošiamoji

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 6 D., 1930 M.
MARCH «1. Ull, A.T CHJCAOO, ILUNCH6 UNDER THE ACT OF MARCH

ANGLAI DARO IŠMĖGINIMŲ SU NAUJA “PATRANKA”

VIENNA, Austrija, lapkr.
6. — Artimiausiomis dienomis
Austrijoj įvyks parlamentan
atstovų rinkimai.
Tad valdžia ėmėsi nugink
luoti čia ir provincijoj visas
socialistų organizacijas.

GENEVA, lapkr. 6. — Čia
šiandie pradeda savo tęsiamų
darbų T. Sųjungos nusigink
lavimo konferencijų paruošti
komisija.
Kiek žinpma, ši komisija
jau penkeri metai darbuojasi
Policija bendrai su kariuo ir neatlieka nieko naudinga
mene socialistų būklėse atlie nusiginklavimo klausimu. Jai
ka kratas, konfiskuoja visus didelių kliūčių stato, didžio
rastus gipklus ir amunicijų. sios santarvės valstybės, kuBe šautuvų pas socialistus ra-į* rios neturi noro mažinti savo
tidama daug paslėptų kulkas-! išlaikomų kariuomenių. Nusivaidžių.
Į ginklavimo konferencijos suSocialistai protestuoja. Jie šaukimas kas metai vis tolesnurodo, kad valdžių neliečia niai atidedamas. To reikalau
fašistų, kurie irgi savo žiny ja daugiausia Francija.
>
boje turi daug ginklų ir amu
Kai-kas yra nuomonės, kad
nicijos.
’j
ši komisija darbuojasi ne val
stybių nusiginklavimui, bet pa
FRANCIJOS VALDŽIAI
ruošia dirvų naujam karui Eu
TEISMO DIENA
ropoje.
,
:
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METAI-VOL. XV

VISU! ŠALY NEPAPRASTAS
DEMOKRATŲ LAIMĖJIMAS
Nedarbas Ir Prohibicija
f-lJ

Antradienio rinkimuose de- deralinių senatorium.. Jiedu y*
mokratų partija visoj šaly pa-į ra pažangiaisiais republikų^
>sirodė laimėtoja. Kuone vi- nais.

FRANCUOS VALDŽIA IŠ PARLAMENTO
LAUKIA SAU IŠTARMES
SUSIRENKA NUSIGINK
LAVIMO KOMISIJA

I, 1«T»

A

Demokratų Pergalei Gelbėjo

'

Nusiginklavimo Komisija

AUSTRIJOJ VALDŽIA NU
GINKLUOJA SOCIALISTUS
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Telefonas: Roosevelt 7791

Tai nepaprastas įtaisymas “šauti” oran orlaivį. Iš laivų, abelnai, visi orlaiviai oran nukentėjo labai skaudžiai. Tas rium išrinktas Pinchot, gi fe-l
“iššaujami,” kądangi nėra vietos jiems įsibėgti ir patiems oran pakilti. Čia atvaizduo- žymiai atsflieps j šalies admi-] deralinių senatorium Dari^
iotnoc įtaisymas
ifaicvmac nrlaivi
cvicd&iA. .45.
nififrnniinc
<
jamas
orlaivį nrųp
oran sviedftą
45^ rūvlill
mylių Vreitumil
greitumu valandoip
valandoje.
nistracijos nncistnfvma
nusistatymų. ./loli..
-Gali- ' suiVroini-ina
sekretorius TTatria
Davis.

mas daiktas, kad demokratai • Žemesniuose Kongreso riU
ir abiejuose Kongreso rflmuo- muose republikonai praranc
se turės didžiumų.
virš 50 vietų
Bendrai su demokratų laiCook apskrity ir Chicagoj
LONDONAS, lapkr. 5. —
Norėta Urffcužti [K kalėjimo
.
...
mėjimu gavo didelį smūgį ir demokratai krikštauja. Kuo
VATIKANO MIESTAS, la Apskritjės kalėjime antra e ami tar ymai apie jvy u- proįibicija. Ateinančiam Kon- ne visa republikoniška Illinois
P^rPraeitų trečiadienį dienį. popiečiu susekta, kad šių su orlaiviu (dirižabliu) grėsė rasis daugiau šlapių jų valstybė šiais rinkimais perŠventasis Tėvas Pijus XI au- kalinys Carroll, 50 m,, yru pa-' (R—101 nelaimę Francijoj, ka- atstovų. Tada bus pasekmių-' simetė demokratų pusėn.
žuvo 48 žmonės. Vienatiniu gįau stumiamas darbas pi r-L Cook apskrity pradėjus Šė
diencijon priėmė Bizantįjųs sislėpęs safo kameroj. 7Tuotos
nelaimės liudininku nakčia myn prohibicijų
. • jei
• • neatsau- I rifu
.» ir
. ,baigus
,komisionienais
-................ '
slavų vyskupų Bučį su rusų jaus jis išvestas ir atlikta kra
v , . ,. , , , . .. ,
,
kunigų grupe, kurie .Romoje ta ir rasta keletas plieno piu- buvo neturtėlis francflzas,
. , ’ ku- ,kti, tai bent •jų sušvelninti,
kad laimėjo demokratai.
rs tose apylinkėse
turėjo rekolekcijas.
. zuikiavo. . jos vykinimas nefritų toks I Chicagoj, ir Cook hpskritj
klelių, peįlisrir veidrodžio sti
a^Ve te® Į Londonu ir griežtas ir nepakenčiamas.
balsų didžiuma pravesti visi]
Kunigams Šventasis Tėvas klo dalis. Be to patirta, kad ..
padalijo Dievo Motinos pavei piukleliu jau per colį buvo į- įfl jo omisijai, kų mątęs, > yew yorko valstybėje gali-‘ pasiūlymai ir visos bonų lai*
didžiuma išrinktas dos. Atmestas sumanymas pakslus, Rusijoj labai brangina- piauti durų staktai. Aišku, aip tei ne mė įvykus. Sakė- nga
ei, jis matęs, kmp orlaivis
gubernatorius de-į taisyti Illinois konstitv
mus. Ragino kunigus nenuil- Carrtfll patsai būtų mėginęs
įTanklin D. Roose- ' mokesčių reikalu.
stančiaį „visu ^uolumu darbuo pabėgti ir iribifrikalinins • išve ^o pirmaga m staiga šovęs į
žemę.
greitai atsitaisęs. <velt
f
i
Didžiuma Illinois balsuotoji
tis rusų pravoslavų atverti sti.
0
antrukart smogęs į
Jersey valstybėje fe-;stovi už 18-ojo priedo ir vaime, ypač juos visados atsimi
a ve ę, ki ęs aisus sprogi- • ^erajĮniu senatorium išrinktas stybės prohibicijos įstatymo]
nti savo maldose.
Pašalinti iŠ tarnybos
mos ir plupterėjusios liepsnos. })UVUPįs Meksikai ambasado- ^atšaukimų. Šį referendumų iš
Cook apskrities šerifo parė Sprogimo trenksmas jį par-;
rius Morrow, republikonas, kėlė patys republikonai ti
ĮVEDAMA NAUJA TELE dymu iš Homewood stoties
trenkęs į žemę. Jis pats taip'
nu,igtat4 daAūoUs
18. damies pakenkti demokratl
FONŲ SISTEMA VATI
pašalinti trys apskrities vieš arti buvęs, kad vos suspėjęs
ojo priedo atšaukimų.
kandidatui į senatorius. Bei
PARYŽIUS, lapkr. 5. — GAL IMSIS MUSSOLINIO
KANO MIESTE
kelių policmonai, kurie rinki pabėgti nuo liepsnų. Negirdė-j
Wisconsine gubernatorium 'šis kandidatas, James Hamil
Francuos parlamente dešinie
ROLĖS
mų dienoje dirbę paties šerifo jęs jokio kliksmo.
(išrinktas jaunas, 33 metų, La ton Lewis, laimėjo /apie 600,ji ir kairieji atstovai aštriais
ROMA, lapkr. 5.,— Šventa nenaudai.
•: <
I
aaiški,
kad
orlaivis
peržepoyette, kurio brolis yra fe- 000 balsų didžiuma,
žodžiais puola ministerio pir RIO DE JANEIRO, lapkr sis Tėvas Pijus XI anų diemai skridęs ir gal todėl įvy- fe
mininko Tardieu valdžių, ypač 6. — Čia kalbama, kad nau-^nų audiencijon priėmė Pilade
Apiplėštas viešbutis
kus nelairiė. Taipat paaiški,
jos nusistatymų užsienių rei •jas revoliucinis Brazilijos prejLeoni Tarptautinės Telefonų
Trys plėšikai Charlevoix kad pirm atsidaužimo į kalve
kalais. Daugiausia tenka už- J ridentas Dr. Vargas ar tik ne- į ir Telegrafų kompanijos atssienių ministeriui Briandui, ims šalies valdyti Italijos mi-'tovų iš New Yorko. Ši kompa- viesbflty, 6213 University avė., lę orlaivy neįvykę jokių spro
gimų. Skrindant jį į žemę slė LIETUVIŲ TEATRALAI
atro draugijos valdybos nakurio nusistatymas užsieniuo nisterio pirmininko Mussolinio rija .Vatikano Mieste įveda apiplėšė aštuonis svečius. Be
gė
smarkus
lietus.
įto
iš
viešbučio
redžisterio
pa' rys p. Vizbaras. Jis pažymėjo,
se sukėlė didelio nepalanku pavyzdžiu. Nusakoma, kad jis naujų telefonų siųtemų.
UŽSIENY
I
kad draugijos svarbiausias tigrobė
apie
65
dol.
mo ĮFrancijai. Jis kaltinamas pats veiksiąs visuose depar
P. Leoni Popiežiui įteikė te
KAIP KALINIAI REAGAVO
Spalių 12 d. Lietuvos ope- kslas - tobulinti Latvijos lieuž susiartinimus su Vokieti tamentuose, gi ministeriai (ka
lefono aparatų asmeniškam
I LENKŲ SMURTO AKTĄ p ros soUBtė p-lė Gražina Matu-i‘""'i teatr0- ">«»>», kurio nžSausųjų
mepavykimal
ja, kuri jau ima grųsinti Fra< bineto nariai) būsiu tik pap
naudojimui. Telefonas yra
uomazga jau buvo prieš karų.
Illinois valstybės sausieji
ncijai.
rastais jo patarėjais.
gryno aukso, papuoštas Po
Vilkaviškis. Sųryšy su W, ^ytė dalyvavo, kaip solistė, Po to, buvo sugroti Lietuvos
labai susirūpinę. Jų kandida
Rytoj tais ir kitais klausi
Gen. Juarez Tavora, kurs piežiaus herbu ir keturių Etė senatan Mrs. O’Neill rin metų sukaktuvėmis pagrobimo1 Berlyno simfoninio orkestro , ir Latvijos himnai.
mais parlamente įvyks disku
vangelistų
simbolais.
Lietuvos sostinės Vilniaus,1 koncerte, kuriam dirigavo ži-j
visas laikas siekė aukščiausios
Sųryšy su Vytauto sukakkimais negavo nei 100,000 bal
sijos ir pagaliau pasitikėjimo
valstybėje vietos, pagaliau nu , Šventasis Tėvas šių kompaVilkaviškio
apskr.
arešto
nanomas
dirigentas
Tierfeldėr.
'.tuvėmis,
buvo pastatyta Maisų. Jiems didelis smūgis.
valdžia klausimas.
skirtas susisiekimų ministeriu. Į rijos dovanų didžiai brangino
muose laikomi kaliniai apie 40 P-lė Matulaitytė rusų kalba Gonio “Kęstufio riirtis.” Vai*
Ministeris pirmininkas tiki
X_ n J 9 d. spalių mėn. pa- '_padainavo
J •__
•• •»
.- —
.. .
t,
,
,»•
•
Įir reiškė jai savo gilaus dėkinžmonių,
arijų
iš -r-.Rimskio
dinime dalyvavo lietuvių vali
Pranešta, nauja valdžia įm-'
®
si laimėti.
'
Suimta trylika vyrų
eis pertvarkyti kariuomenę iri*””0- Po »» ?
Policija puolė kambarių pa- skelbė badavimų, kaipo pro- Korsakovo opefos. Paskui vo- stybės teatro artistas p. Kup
,
, .
—
nėjo apie telefonų įvedimų,
rsamdymo namus, 901 So. Ha- testuodami prieš žiaurų lenkų kiečių kalba atliko kompozįito- stas, Latvijos lietuvių teat
,
v -2
* i 7
AFRIKOJ ILGOS KAITROS karo laivynų.
Kada bus baigtas telefonų
smurto žygį.
riaus Gruodžio “Rudens tylu- vedėja p-lė Paliakauskaitė, pBus nuskirtas komitetas pa įvedimas, Šventasis Tėvas ža lsted gat. Suėmė 13 vyrų ir Taip pat tų dienų arešto na- mojė.” Gale ji padainavo to
lė Gudvinskaitė-Talskaitė, p.
rado 6 revolverius. Tarp su
JOHANNESBURG, P. Af gaminti kaltinimus buvusios
dėjo asmeniškai dalyvauti si
mų
V-kas
p.
Kobielskis
ir
tapaties
kompozitoriaus
“
Aš
Purvinis ir k. Vaidintojai tuJ
rika, lapkr. 6. — Pietų Afri "•■valdžios nariams už publiškų
imtųjų pasirodė esųs ir Rio,
stemos atidarymo iškilmėse.
rnautojai
paaukojo'
Vilniui
svajoju
”
ir
“
Aguonėlės.
“
Sarėjo didelio pasisekimo ir ap
kų laukia didelės nelaimės, jei fondų eikvojimus.
vienas visuomenės priešų, ku
Vaduoti
Sųjungai
savo
dienos
vo
gražiu
simpatingu
balsu
ir
dovanoti gėlėmis.
artimiausiuoju laiku nebus ge
rio policija ieškojo.
SAUSIESIEM^ SMŪGIS
maisto
išlaidas,
viso
sumoje
dkinų
interpretacijos
būdu
pi Teatras statys po 1—2 spe
ro lietaus. 216 dienų siaučia
GIBSGN VIS DAR TARPI19
litų.
“
R.
”
]ė
Matulaitytė
susilaukė
širdi

ktakliu kas mėnesį.
“R
kaitros, lietaus nei lašo. Vis
LA1MĖJĘS NOBELIO
NIKAUJA
LONDONAS, lapkr. 6.
ngų
pritarimų
iš
gausios
į
ko

kas nyksta laukuose. Išdžiūvo
< DOVANĄ
t Vietos laikraščiai apie įvyku
LATVIAI BIJO VAISIŲ ncertų atsilankiusios publikos,
ganyklos.
CHICAGO IR APYLIN
PARYŽIUS, lapkr. 6. — A- sius rinkimus Amerikos J. VaSTOCKHOLM, Švedija, la
KONKURENCIJOS
j Dainininkė'buvo kelis kartus
merikos ambasadorius Belgi lstybėse rašo, kad demokratų pkr. 6. — Nobelio dovana —
■ ■
■ ■■■■..
iššaukta į scenų ir gavo daug KES. — Saulėta ir šalčiau..
RUSIJOJ PLINTA GIRTYBĖ jai Gibson išvyko į Genevų da
laimėjimas esąs smūgis sau 46,350 dolerių, pripažinta a“Latvis“ deda straipsnį a- gėlių. Programoj ir skelbiMASKVA, lapkr. 6. — Ru lyvauti priruošiamosios nusi siesiems ir republikoirų admi* i merikiečiui apysakų rašytojui pie Lietuvos Latvijos preky- muose buvo pranešta, kad pPINIGŲ KURSAS
sijos sovietų valdžia buvo iš ginklavimui komisijos suvažia nistraeijai.
Sinclair Lewis.:
bos derybas, kuriame reik&; lė Matulaitytė yra Lietuvos
kėlusi kovų degtinei, kad žmo vime.
Iftujo/ kad būtų apsaugota La valstybinės operos solistė.
Lietuvos 100 litų
nės mažiau girtautų.
Podraug jis vis dai) tarpi- WĄSHINGTON, , lapkr. 6,
MIRĖ LUKSI FACTA
tvijos vaisių i gamyba. Sutartis
“R.” Britanijos 1 sv. sterL
Šiandie vienas sovietų val ininkauja tarp Francijos ir I- -. Prezidentas Hoover pas
turinti būti sudalyta taip, kad
Francijos 100 frankų
džios šulų atsiliepia: “Mes no italijos, kad šiedvi sutaikinti kelbė atsiliepimų. Ragina gy TURINAS/ Italija, Upkr. 6. Lietuvos vaisiai negalėtų kon
LIETUVIAI RYGOJ
Italijos 100
rėjome sutriuškinti degtinę, karo laivynų klausimu. Pran ventojus atatinkamai minėti
■ Mirė buvusis Italijos poka- kuruoti Latvijoj su jos vai
Belgijos 100
bet degtinė jau ima triuškinti cūzai labai abejoja apie Gib Paliaubų Dienų,- kuri išpuola!rinis mimsteris pirmaninkas siais ir nepaliestų sodininkys
Rygoj atidaryta lietuvių teŠveicarijos 100
sono žygių pavykimų.
mus.
lapkričio 11.
Uuigi Facta, 69 m»
tės interesų.
E. atras. Teatrų atidarė kalba tų- Vokietijos 100
J. E. VYSKUPAS BOČYS
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ
AUDIENCIJOJE

LIŪDIJO VIENATINIS
LIUDININKAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

2

DRAUGAS

“DRAUGAS”
Uelna

kasdien.

Uskynie

sekmadieniu*

FKKNUMERATO3 KAINA: Metame — hU Pu
tei Metų — *8.60. Trims Mėnesiams — **.••, Vteaafs
Mėnesiui — 75c Europoj* — Metanu |7.Pusei Meu Kopija .Mo.
I
Bandradarblams Ir korespondentams raitų necrų
■na. Jei neprašome tai padaryti Ir nepilstunčlama tam

Toks padėjimas nestiprina lietuvybės
Klaipėdos krašte, priešingai, naudingas yra
germanizatoriams.

Tenka tikėtis, kad mūsų valdžiai pavyks
pagaliau konvencija pilnai įvykdyti ir tuo
būdu pašalinti visas tas negeroves.”

įkalni palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo ll:lt Iki 11:11 vai
tdadien.
■kalbinių kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki f
vai. po piet.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FR1END
Publlsbed Daily, Szcept Buuday.

•UBSCRIPTION8: Onė Tear — »«.#•. BU MMtfee

— M-ti.

Three Montbe — f 3.1*. One Month — T5u
Seu-ope — One Xear — *7.11. Bix Montn* — *Att
Copy — .Ito.
▲dvavtlkinc lu “DRAUGAS** brin*« bert reėultė,

»

Advbrtlstng rate* on appllcatlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Cinragt
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KLAUSIMAI

'DAUGIAU SUSIRUPINKIM KLAIPĖDA’ ’

(Pabaiga)
Todėl nieko nekaltinant ir niekam neda
rant priekaištų, mums rodos, jog Vokietijos
Klaipėdos kraštan Įsileidimas sudaro tam
kraštui didžiausio pavojaus. Pastačiusi vienų
kojų Vokietija, stengsis ten pastatyti ir antrų
kojų. Tuo tarpu konvencija Vokietijai jokių
teisių į Klaipėdos kraštų neduoda. Konvenci
ja pasirašyta su Anglija, Prancūzija, Italija
ir Japonija. Tiesa, kaip Tautų Sąjungos ta
rybos narys, Vokietija, einant konvencijos 17
str., turi teisės atkreipti tarybos dėmesį į
konvencijos laužymų. Bet reikia tas laužymas
įrodyti.
Antra vertas, yra konvencijos punktą
statuto 27 str. reikalauja, katjj liįettivitf ir VU
kiečių kalbos yra oflcialinės Klaip. krašto
kalbos. Vadinasi, jas privalo mokėti visi Val
stybės tarnautojai, mokytojai. 0 ar taip yra?
Nieko panašaus. Vokiečiai valdininkai nė maPyti nemano mokytis lietuvių kalbos. Ypač
niekina lietuvių kalbų vokiečiai mokytojai.
Kaikurie jų neva duoda lietuvių kalbos pa
mokas, bet tik tam, kad tų kalbų niekintų ir
iš jos tyčiotųsi.
Imkim všl optantų klausinių. Einant kon
vencijos 9 straipsniu, optavę vokiečių piliety
bę privalo po dviejų metų persikelti Vokieti
jon. Tuo tarpu daugybė vokiečių, optavusių
Vokietijos pilietybę, sėdi ir manyti nemano
išsikelti.
Jie čia. naudojasi visomis teisėmis, lyg
būtų Lietuvos piliečiai. Nemaža yra tokių op
tantų, Vokietijos piliečių, valdininkais, klebonais, mokytojais. Jie tyčia sėdi, ima ii vo, .
a . ' •
-. v tLietuvų
• a
kiečių pinigus,
varo agitacijų prieš

ir kenkia visokiais būdais.
* Yra ir daugiau dalykų, kur konvencija
nevykdoma Lietuvos naudai.

RINKIMŲ PASĖKOS.

Ketvirtadieni*, Lapkr. 6, 1930

MHiM

Aplink Afriką*
—1 ■ -Prof k. HkltM.——*--

J

I

KAS ATBrtlftKA SU TAIP VADINAMAIS
‘•MAD LBTTfcRS”.

— m,.**.

LAIŠKAS DVYLIKTAS.
'Pažinčių ratas Huambo. zina nuostabu, kad Kazimierai

Sugrįžus iš didžios kelionės
'Portugalus nėra retenybė,
per Angolą liko man dar dvi! "0'" ‘arpa kai P” kilas Va‘

savaiti laiko pabaigti rinkti |kan) E'lr«P«s ‘aa‘aa Sis varPrieš rinkimus mes rašėme, kad demo.1 das beveik nesutinkamas. Makratą partija susilauks -žymią lailnėjin.ą.. relkalrugą medžiagą apie Sį;^
paHnka jc
Taip ir buvo. Apskaičiuojama, kad Jungtinių brastų bendrai ir plačiau su*
t
*
V• * •
•
1 v i _ • • • egzotiškumas, o gal ir skan.
Valstybių senate jie dabar turės penkis ar še sipažinti su jo aukštaisiais bėjimas jo aiškių garsų.
šis senatorius daugiau, o kongrese apie pen- pl°kštakalniais. \adinasi, reikiasdešimts atstovų, negu turėjo pirmiau. kėjo pavaikštinėti Huambo Trečia labai svarbi man pa
Gubernatorių ir kitų valdininkų rinkimuose miestely. esančiose įstaigose žintis buvo su kalnų inžinie
jie irgi daugiau laimėjo, negu republikonai. ir apvažinėti kai kurias įdo rium p. Alexatidre Borges,
Ypatingai dideliais laimėjimais demokratai mesnes plokštakalnių dalis. kurs čia dirba Geologinėje Mi
gali pasigirti Illinois, New Yorko, Massachu- Savo vizitus pradėjau nuo Ve sijoj it laikomas savo srity
terinarinės
Bakteriologijos dideliu žinovu. Jis parodė
ssetts ir dar kai kuriose valstybėse.
Laboratorijos ir Gyvulininky Geologinės Misijos muziejų su
Illinois valstybė nuo seniausių laikų buvo
stėm Tarnybos, šioje Tarnybo įvairiais naudingais . Angolos
skaitoma republikonų valstybe. Del to ne
je susipažinau sū vet. med. mineralais: variu, geležim,
Atvaizde parodoma, kut yra dedami laiškai, ant kurių,
daug kas manė, kad demokratai galės repndaktaru p. Armande Simoes, auksu, deimantais ir k. Bet siuntėjui nepadėjus savo adresų, o laiškanešys ''Cranad
blikonus beveik visai nušluoti. Net ir tie ra
kurs skaitomas didžiausiu An dar svarbiau, kad p. Borges resato. Visi tokie laiškai po tūlo laiko .punČiami į Washingjonai, kurie buvo skaitomi 100% republikogolos autoritetu gyvulininkys asmeny radau didelį mano
įr |en pa£Įo Departamente kišami į pečių. Dėlto siunniški, demokratui James Hamilton Lewis,
tės klausime. Jis vadovauja ir ar rėmėjų, iš pa ėjo aug
laiškų, visados reikia padėti ir savo adresą, kad, laiškandidatui į senatorius, davė aiškių didžiu
gyvulininkystės statistikų ren gražią pastangą,
paro y- kalrekįnĮ neradus adresato, laištią galėtą atgal sugrąžint i.
mų. Visoj-gi valstybėj jisdi gavo daugiau neti
man
Angolos
plokstakalnms
,
.
—. ——,
kant. Pas jfgavau' dar niekur
gu pusę milijono balsų didžiumų. Tokio de
nespausdintų žinių apie An ir suruošti man keletą įdomiu' b|,vęs jttrininkU( ižl.aijęo visŲ
mokratų partijos žmogaus laimėjimo Illinois
golos gyvulių skaičių pagal ekskursiją į tolimesnes Hu-jflnJ ,r okea[nį ske,gntt> <laug
valstybės istorija neturėjo.
AMAS
1930 m. birželio 30 d. apskai- ambo arba Nova Lisboa apy-jM„ęB ,Pietų Amerikoje, o
Kartu su senatorium p. Lewis ir visos ki- jčiavimą; būtent, čia esama linkės,
,
jilabar įsitaisęs ypatingos kon- Kalėdos jau nebetoli. Lihktos pačios svarbiausios valstybės Cook Coun 1096 arklių, 620 mulų, 44,019
Nepaprasta pažintis.
strukcijos “Renault” (Pary- smų ir malonių melodijų ka
ty ir Chicagos miesto vietos teko demokra mulų, 1,362,456 galvijų, 170,Kad jau sekasi tai sekasi žiuJe) automobilių .* pasileido lėdinės giesmės jau nebeužiltams, .neišskiriant nei teisėjų, kuliais visi 685 avių, 323,550 ožkų ir 423,Jman kelionėje.. Štai vienų medžioti po visų Afrikų. Prieš gio pasigirs bažnyčiose.
išrinkti demokratai. Net ir visų laikraščių re 300 kiaulių, iš viso 2,285,726
/vakarų įvažidoja į Cardoso
metu 3ls išvykęs iš Pary- Chorams ir kitiems giesmių
miamas teisėjais Lyle yra pralaimėjusiųjų ei naminių gyvulių. Rytinėje An-.
žiaus
vienas savame automo- mėgėjams reikia Išauksto ap
kiemų nepaprastos
lėje. Ir majoro Thompsono “mašinai” už gotos pusėje naminią gyvulią Viešbueio „„„Rusai
„utmnobi- bilittje. Iš Marselio persikėlęs sirūpinti giesmynėliais, jei jų
duota didelis smūgis. Nors jisai rėmė p. Le- labai maža, beveik nėra. Palius, visas apdulkėjęs, aptrin į Alžerų, Iš ten per Saharos dar nuturi.
v/is, tačiau visas pastangas dėjo, kad išrinkus : jūry įr šiaurėje jų irgi ne
vidurį į Nigerio upę truputį į
j ■
savo žmones Cook County iždininku, šerifu ir daug. Beveik visa gyvulinin tas. Jis turi 12 ratų, po 4 ant rytus nuo Timbuktu; iš čia ftiuo primename, jog turime
teisėjais. Tačiau nepravedė nei vieno. Taip kystė susipietusi plokštakal- kiekvienos ašies. Iš automo- skrodęs diagonalių per patį “Giesmynėli” skirta bažny
blliaus išlipo du vyru: baltas
susidariusi padėtis p. Thompsoftui apsunkins
niuose, kur europiečiai jau įsi ir juodas. Baltasai ankštas, Afrikos vidurį, pro ežerą Ga čių chorams, mokykloms ir
kandidatuoti į majoru,, prie ko jie gana gutaisė savų ūkių. Negrai stalu s! Įpras, blondinas, trupučiukų
i* Šiaurinę Nigeriją ir šiaip jau giesmininkams. Jį
kibiąją gyvulią retai turi. Pas
žilais pafusiais, Uordiškos iŠ- Ubangi — Gari/į Nilo aukštu- sutaisė,.plačiai žinomas lite
grupę, Tribunni ir Mrs. MeCormick ūžddo-i jdos paprastai rasi ožkų, po vnizdos, matyt ilga’ visokių pins prie Viktorija-Nyanza e- ratas A. Jakštas, o gaidas pa
dant smūgį. Bet tokia savo politine taktika Į keletu. vištų, rečiau kiek ančių vėjų glostytas ir dulkių ragu- Įžero, į Ugandą ir Kenyų, į rašė taipgi plačiai žinomas
jisai padėjo iškilti demokratams, kurių po-' ir kiaulių. Tariau vietomis
Mombasa uostą prie Indijos o- kompozitorius J. Naujalis.
zicija majoro rinkimuose 1931 iii. žymiai su jie irgi pratinasi galvijus au vęs. Jį būt galimu, palaikyt už keano. Iš čia kreivomis linilietuvį, gal net ir už anglų ar
stiprėjo.
ginti ir kai kurie turi po 200 Svndą. Bet prancliz-'ika vilią-.)»■>“« pasukęs į Kongo iri Ėiame “Oiesmynėly.' randa
Kas padėjo demokratams laimėti, apie ir 300 galvijų,
v< K prie jo antomobiliaus pa- .Šiaurinę Rįdeziją. Paskiau į «
adventiniu,; kalėdi
tai rašėme rinkimų dienoje. Visame krašte ' Nuėjęs į Žemės Ūkio Tarny- nė jo tautybe. Pasisa.ndČ Angolą, į Žemutinį Kongo, į nią,' gavūninią, volyMUią, sek
siaučia nedarbas. Biznio depresija didelė. bų sutikau jos vedėjų jauną ji'« viešbuty gerinusių ir dį_ Prancūzą Mkvntorialę Afriką niillią ir kitokią. Be to yra kePrcliibicijos įstatymas, erzinantis visuomenę, agronomų p. Joao Casimiro džiausią kambarį, du kartu *r
atgal į Angolą, kur turios litanijos.
demoralizuojantis jaunuomenę, buvo dideliu da Costa Jacinto. Jis man iu-angesnį už mano, ir iškraus likimas Uitis sunešė vienatį
feis
“Giesmynais” " gali
faktorium demokratų laimėjimo. Tokiai pa- suteikė truputį žinių apie tfi iš automobiliaus daugelį vi- miestelin ir tan pačian viclmaldingiems žmonėms, gali
. dėčiai esant, balsuotojai visada paremia opo grudų ūkio sąlygas ir parodė feokitį dėžių ir rlštilių. Man būtin. Dabar, pasitaisęs autoatstoti Kantičkate. Be to
zicijų, manydami, kad, pakeitus vyriausybę, bandomuosius laukelius, kur parūpo sužinoti kr? tai per mobilią, jie eukriv į p.tį
p.
,s Kainuoja tiĮ[
0
iškarto laikai pagerės. Bet dabar padėtis tarp daugelio įvairių javų, jmukštis if vakarienės metu Afrikos pietinį pakrnSt,, , C»-,
dar labiau gali susikomplikuoti, nes preziden vaisių, daržovių ir medžių pa mes jau bfivoin pažįstami. pe Town, kur ir ne greit .e- Kant;..kos dabar kal»u„ $1.5c.
to rinkos bus daugiau surištos vykinti savo mačiau ir svarbiausius Lietu Neapsirikau juoini susidomė vyksih. Iš Cape Town» per
U
programų. Kongrese bus daugiau tuščių gin vos produktus: linus ir rugius. jęs. Žmogaus“ jo esanti visai trečius savo kelionės metus p.
Okšniyilėlis ’ ’ gaunamas
de
Ramecodrt
tikisi
pasiekti
čų, negu ko gero. O lokalių rinkimų laimėji- Linai čia auginami daugiausia į fcpaprasto. Jo gymuimas tai
“Draugo’* knygyne, UžsisaPrancūziją,
nes
nebemanąs
da
ar P™laiio6įiraas kie"°8 ar kitas
sėmenims, nes pluoštui čia tu įvairių prietikių ir drąsių žy
kydarni adfesuokit:
ryti daugelio zigzagų, kaip
nieko daug nereiškia,
rima
kitokių
augalų
daugybė.
gių epopėja ir tolimų, sun
°
“DRAUGAS’
Man
krito
akin
jo
vardas
Ka

kių kelionių romantika Tai p. per pirmuosius dvejus kelio
‘
Kokios reikšmės turės šių rinkimų pusė2334 So. Oaklay Avenue
jkos į 1932 m. prezidento rinkinius, apie tai zimieras ir čia jam paaiškinau G. de Ratnecoutt, kilęH iš nės metus.
Chidftgo, Ui.
jo vardo lietuviškų kilmę. Ga- šiaurinės Prancūzijos Seniau
(Bus dadginti)
kita proga pakalbėsime.

GIRMYNĖUS
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! „Taigi šis radinys dar pora grūdelių įne mlno Stiebai”; monetos pakraščius apša Vytauto viešpatavimo istorijos aruo riečia karolinis lankau
dam Mes/Lietuviai galime būti dėkingi
Drazdavos mantoje buvo rasta du to
p. S. Cyžovui už suteiktas žinias jo vei kios monetos ekzemplioriai. Vienas svėrė
kale “Droziiovskii. klad russkich dieneg. 6.43 Gramus, o kitas-0:45 Gramus, taigi
.(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Petefburg 1922. Rossiiskaia Akademija jų svoris yra lygus Lietuvos Dvilekiains.
Numizmatikai).
lstorll Materijalnoi Kultury, Trtidy Nu- Sidabro prabos p. Cyžbvas nepaduoda.
d t AL M. RACKUS—
nriamatit’eskoi Koniisri, T. lIIM. IŠ Čyžo(Tęsinys)
vo veikalo paskolinęs tų monetų atvaiz, Idetuviški Dvilekiai, Vlasmbs Ktfnigaikš- į dus, čia paduodu.

UETOVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE
D.

6io, Vytauto vasalo.
Rusijos1 gilumoje, Viazmos apygar

doje, Ružsko ujezde, Oreškovo valsčiuje,
Drozdovos kaimti, beveik pusiaukėly tarp
Fig.
Smolensko ir Maskvoj, 1915 metais, bu
Fl<. 28. Ob. — l/ntas(i6ka į dešinę;
vo Atkasta labai svarbi manta. Toje menk
galva atkreipta, j-priekį; ftttkls ųtačlos;
toje buvo rasta 243 štukės XtV-XV šimt jo
nagai išsWsti| hėdefra Ūįrieata ant nuga
mečio monetų, dattgiausla Rusiškų, Toto
ros; virš nugaros gelČ pahaŠi j leliją; Ša
riškų, Ir 3 ekzemplioriai Lietuviškų Dvilę didžiojo liūto seka mažutis liūtas. Mo
lekių. Tie Lietuviški pinigėliai buvo gra
netos pakraščius aprlečift karolinis lankas.
žiai išsilaikę, menkai upvlilę^ Užvis svar
5v- Lietuvos valstybinis herbas
biausia, kad tokio typo Lietuviškų Dvile
kų iki Šiol numizmatikai bebuVa uiatę. vadinamMa “Pilies Vartai”, arba “Gedi-

Fig. 28. 0b. — Liūtas šoka j kairę;
jo nagai išskėsti, dvišaka,uodega ant nu
garos užriesta; nasrai labiau panašus į
žirgo bei į liūto; m^liętos pakraščius
puošia karolinis lanka*. ’ - ’
Y1’*'; ’’v
Rv. — Kunigaikščio monograma storidedanti iš 0-1; kryžmai išsklaidyti 4 taž-

kai, reiškianti ketvirtu* to kunigaikščio
viešpatavimo metus; monetos pakraščiui
padabinti karoliniu lanku. . ■ • : , "•>
Si įritinėta sveria 0,49 Gramus,, taigi

tlek kiek Vytauto Dvilekiai. Sidabro pra
bos p. č’yžovas nepadavė.

Abejose monetose kaldinimo techni
ka yra įdomi ir savotiška. Herbas “Pi
lies Vartai” ir monograma O-l yra gra
viruota dvilinka linija, ko nematome nie
kur kitur. Abejų monetų štempeliai bu
vo dirbdinti to paties žmogaus, ftėra
jokios abejonės, kad tie Dvilekiai pri
klausė kuriam nors Vytauto Didžiojo va
salui.
k . Čyipvas nuodugniai tų iškasenų išstu
dijavo, tėmijo kokių Rusijos kuniguikščįų pinigai , čia bųvo» ir iš jų viešpata
vimo laikotarpio priėjo prie išvados, kad
tie pinigai buvo paslėpti Drazdavos žejTnėje tarpe ‘-l4l0-l<^5 metų* Ir regįi* jis
! neklysta. Mitins didžiai svarbu butų išriš
ti klausimą,, kuriais metais čia iliustriu).tieji Lietuviški Dvilekiai buvo kaldinti
Man rodos, kad jie buvo kaldinti apie
1420 m., gal keletą metų ankščiau. Mė
ginsime šį painų klausimą pagvildentu

Visupirma turėkime omeny, kad šios
monetos buvo atrastos Viazmos apielinky. Kadangi iš visų čia atrastų monetų
Dvilekiai buvo gražiausia išsilaikė, tad
mus -verčia manyti kad jie buvo kaldinti
čia pat Viazinoje. Viazma yra labai toli
ntoo Lietuvos. Jei tie Dvilekiai būt čia
patekę prekybos keliu iš kitur, tai jie
būt lygiai apdilę kaip kiti to paties am
žiaus čia atrasti pinigėliai. Be to, kodėl
toje mantoje nesirado nei Kijevo, nei
NVmgardo, nei kitų Lietuvos provincijų
monetų? Taigi visūs šiuos faktus sudėjęs
krūvon, esu įsitikiflęs, kad tie Dvilekiai
buvo kaldinti Viazinoje.
Vytautui viešpataujant, Viazma tapo
prijungta prie Lietuvos 1403 metais. Apie tai Kijeviškė kronika šiaip rašo:

(Bus nftugiau)

Ketvirtadienis, Lapkr. 6, 1930

LABDARIĮI CENTRO
VALDYBA

kuinų, nes per savo trumpą seimui pavyks labiau įjudinti
veikimo laikų, puiodė, kad visuomenę prie labdaringojo
Lietuvių ligoninė gražiai iš- darbo ir surasti pakankamų
LABD. SĄJUNGOS CENTRO LABDARINGOSIOS SĄJUN- ‘sulaiko ir skolas pajėgia mo- darbininkų skaičių, bus daug
j keti. Taigi ši įstaiga labda- padaryta. Tada nebeliks jokių
NUTARIMAI.
GOS SEIMAS.
Šiomis dienomis pas pavo- tį darbų, dagi net geriau^ tik
__ ______
rių jau nebesunkins. Su lai- abejonių apie atsiekimų tų Pirm. A. Nausėda
žotų jūsų profesorių buvo at už pavalgymų ir guolį, o $40 Susirinkimas įvyko spalių Šios organizacijos metinis ku jinai padės išlaikyti ir se- tikslų, kuriuos esame užsi
1024 Center St.
silankęs žmogus, kuris, pasi lieka mano kišenėje. Pamis- 29 d., 1930 m. ?
Tek Lincoln 3044
seimas įvyksta lapkričio 16 nelių prieglaudų, be kurios brėžę. Tat, į darbų!
sakęs esąs nevieminku, t. y. lyk, sako, argi tai nėra geras
Rait P. Fabijonaitii
Labd.'Centro Valdyba.
d., Šv. Kryžiaus par., Town apsieiti negalėsime ir kurios
netikinčiu kad Dievas yra, iš išradimas gailestingumui pa- Į Seimo komisija išdavė ra2350 So. Oakley Aro.
of Lake, Cbicagoje. Praeitų be nuolatinių įeigų nepajegtudėstė naujų išradimų gailes rodyti ir bedarbei pagelbėti! portą. Pasirodė, kad viskas
Iid. Kun. F. Kudirka
1931 M. “LIETUVIŲ
savaitę šiame . kampely buvo mėme išlaikyti.
Jūsų pašenavotas profeso- ruošiama kuogeriausiai.
tingumui parodyti.
2334 So. Oakley At«.
DIENA”.
rašyta, kad ypač šit} metui Kas
lam)ariaaa rū.
Šiais eėsais, kaip žinote, vi-, liūs pamanė: jeimano valia bū Ūkio išvažiavimo kom. prilabdarių seimas yra svarbas,
,, Sudal.yta koaiita(as rt.
AGITATORIAI;
sur didelis nedarbas. Milionai tų, tokiems “išradėjams” pa- davė pinigų 4 kuopa $30, 2
nes jis įvyksta blogų laikų lintis bedarbiais 2) Daroma “Lietuvių Dienų” esame
žmonių, negalėdami niekur daryčiau taip kaip anų syk kuopa $50.83.
Chicagoj turėję, tačiau tokios Kun. K. Matulaitis
metais,
kada
ne
v
ienai
lietuj^ytangų
kuogreičiausia
iš2334 S. Oakięy Avė.
darbo gauti, didelį/vargų Vėl- suomiai gaspadoriai padarė p. Janušauskas iš Cicero
vių šeimynai bus reikalinga niokgti ūkio gkoIfts ir 3) pla. kaip kad bus 1931 metais, bir
kų, badų' ir šaltį kenčia. Pa Rusijos komunistams.
pranešė, kad* ligonis Lapinsželio 14 d., taip - vadinamo V. Duoba
pašalpa.
Bus
reikalinga
nus
"J.jojama
statyti
senelių
piie2328 W. 23rd St.
matęs, kad, be katalikų Labd.
ą
,kas jau parvažiavo iš ligoni- latyti tokie planai, kuriais
White City parke, dar nesame
Sų-gos, ir mūsieji nevierninIfartfordo “tautiečiai“ la- n£g įr randasi Ciceroj, 3 kp.
turėję. Tų darbų pradėjo or J. Dimfia
dirbant, būtų galima aprūpin-j r> .,
T ui
•
.. .
.
- . , .
. j Praeitame Labd.- Sąjungos ganizuoti Labdaringoji Sąjun 3230 So. Emerald Ave^
kai labai susirūpino bedar bai tautiškai* susipratę. Nau- priežiūroj.
ti visus tuos labdaringus reix
,.
,
.
y
.
'centro susirinkime sudaryta ga. Ji pasitiki gauti paramos M. Šlikaa
biais bei teikimu jiems pagel- dodaniies laisve jie rengdami UMariy sąjungos ūkis iš- , ,
kalus, kurie mums lietuviams
-vi
.. .
, . •
rpecialis komitetas, kuris jau iš visos visuomenės ir dėl to,
10555 8o. State St
bos, darbo, nutariau ir aš bankietus tik valgiais rūpina- renduotas Marijonams 3 rae. , . .
būtinai yra reikalinga aprū- .
,
, ,
,
. . _ ,
.
daro planus nedaruo paliestų manoma, kad toji diena bus
atverti savo gailestingos šir si. Apie gėrimus nebūna kai- tamg
Viaokiais Labdarybe* rei
pinti. Del to sis seimas ture- ... . x .
- , •
. ,T.
,
nttuvių
šeimų
šelpimui.
Vi

j , , ,
, .
dies vartus. Turėjau, sako, bų, nes visi turi ant “hip”, ,>. . .
“Lietuvių Diena” pilnoje to kalais kreipti* į valdyba arba
.
.v Kiekviena Labd. kuopa turi tų sudominti labdaringais dar,
..
,
,
,
.
.
.
.
suse
kolonijose
bus
sudaryta
.. ,
, .y,
agitatorius.
pasisamdęs mergaitę namų vadinamų “flask”, kurias iš
■ , .
,
.... žodžio prasmėje.
, . y
.pasidarbuoti išdalinti laiškus bais visa lietuvių visuomenę.
.
prie
labd.
kuopų
skyriai
n
,
, , ..
,. . .
ruošai. Be valgio ir guolio, namų atsineša.
1
-r- . savo kolonijos biznieriams, Neturėtų atsirasti nei vienos ,bus mėginama į tų darbų į- Iš anksto prašome mūsų
“
Tautiečiai
,
mat,
pilnai
...
.
mėnesiui jai mokėjau $40 pi
parapijų gerbiamų klebonų ir
i draugijos, kuopos ar kliubo. ,
... , ,
.
. .
, • L. 1- profesionalams,
v/
. .
’
.
traukti platesne visuomene.
demokratybes
nigais. Dabar tų mergaitę at vadovaujasi
(Tąsa 4-»am pusi.)
: 1’ Kurie
ir’inp /' Rinino
Laiškas iš šv. Kryžiaus Iišiame ctttimtseime npiirrėtn
neturėtų
leidau ir pasiskelbiau ne- principais, jog kiekvienas žmo
1929 metų seime buvo nusisavo atstovo, kurie savo dar- Į
.
.
ABIEM PUSĖM
gus
turi
pilnų
teisę
naudotis
«°
nin
«
8
P
raneSa
;
.
kad
maŽBi
vierninkų ‘ ‘ kumitete ’ ’, kad
, .
,
, . ,
statyta iki šių metų seimui įsAŠTRUS
J
.
yra vietos ligoninėj. Reikalin- bu ir auka neparemtu to kii-., mokėti
Geriausias skustuvu
duosiu darbo bedarbei mer-t gyvenimo progomis, kurios ne
visas ūkio skolas. Ta Vyrai ir motery*
— arlta grąžiname
raus reikalo.
.
pinigus
gaitei. Ir jau turiu tokių mer sipriešina šalies įstatymams” .
,
’čiau nepajėgta. Del to nenuviršaus 50 mėty .
Jei ant vietos negau
pritabs
tam.
Centras
nutarė.
į
reikai.i
draugijos
ga'
s
į
me
nama,
nes
ir
prie
di'džiaugaitę, kuri atlieka man tų pa- (Iš S-ros principai).
ni. kreipkis J mus.
amžiaus
60c. už 5 — |i už 1
Labdarių Sųjungos centras vo atatinkamus laiškus. Be a- sįų pastangų šiais nedarbo
Sempells — 10c.
nutarė nesiųsti ligonių į ap bė;o, neatsiras nei vienos metais tų nutarimų išpildyti
Išrodo ir jaučiasi 20 mets
PROBAK CORPORATION
mokamos ligonines, nebent drnvgijos, kun
nepriimtų nebuvo galima. Vis dėlto daug jaunesniais įdėję žiedą jau
jeigu pasitaikytų kas labai laiško ir neišrinktų į labdarių padar.ytą. Pasitikima, kad su nystės į sustingusius musku
daug pasidarbavęs
labda seimų savo atstovų.
lus ir sąnarius.
į mūsų draugijų ir visos mūsų
kybos departamentas praneša, riams.
NEDARBAS — VIENAS
Iki šiol Labdaringosios Sų- pla^i°s visuomenes pagalba, Sustingimas: A, tai pasakyta
HAS
kad Portugalija praeitų bir Labdarių Sųjungos centras jungos seimai būdavo skait- s*ame seime t. y. lapkričio 16 pasaka apsireiškiančio seno am
SVARBIAUSIŲ KLAU
žiaus. Nė vienas vyras ar moterį*
MADE GOOD wftls
želį išsprendusi, kad jos pra sudarė komitetų teikti pagel- lingi ir visais žvilgsniais paSIMAS.
ūkio skolos žymiai suma- negali būti vikriais, jaunais ir
monėse turi dirbti vien portu- bos nedarbo ir vargo palies- sisekdavo. Ir ūpo jie gražaus ž^s, o gal, Dievas duos, visai ^ergingaia kuomet aąnariai
millions!
Kai-kurios pasaulio valsty galai darbininkai. Čili, Salva- toms šeimynoms,
sukeldavo, ir aukų gausiai su- išnyks.
įdėtiVgelti nuo mažiausio jų iibės yra ypatingai apdraudu- dor, Panama ir Guatemala į Komitetan įėjo: kun. Matu- dėdavo, ir veikėjus toliau Kada bus atmokėta skolos, tempimo.
sios nuosavus darbininkus'ne reikalauja, kad jų įstaigose laitis, P. Atkočiūnas, ' M. Šli- darbuotis paskatindavo. Be ka<la ižde turėsime porų de- Bet nenusiminkit — jus turite
ir patikrintų draugų, tai
darbo laikotarpiais. Yra išlei dirbtų mažiausia 75 nuošim-1 kas, J. Dimša ir P. Fabijonai- abejo, ir šis seimas pavyks • s®^kų tūkstančių doledių, ta- išbandytų
patikimąjį Pain-Expellerį su In
dusios įstatymus, kuriais nus čiai savo tautų žmonių. Mek- tis.
taip, kaip ir seniau buvusieji.
statysime senelių prieglau- karo vaisbaženkliu. Išbandytas
Šame Price f Over
dėlto, kad šis galingas Linimeoeika
neįsileidžia
jokių
svetim

tatoma, kad blogaisiais laikais
38 Yeara
jis dar labiau priva- ^9-• 4u
c
tas yra naudojamas visam pasau
visokius darbus namie (vals šalių darbininkų, gi Lietuva
lėtų pasisekti, nes kaip minė-1 Kad to atsiekti, yra reika- ly nuo 1867 metų. Patikrinta*
dėlto, kad niekuomet nesuvvll
tybės sienose) gali atlikti tik ir Vokietija įsileidžia tik tuos \. . .
— Ecoftotitical
v
, ,. . ,
;
timais pareisaimais. __ __ ta, pats gyvenimas mus visus iinSa> 3°S šis seimas surastų urnai nepalengvindamas visokių
Efficient
.
....
nuosavi piliečiai, bet ne sve svetimsalius darbininkus, ku-,.
stoti į labdarių eiles priemonių: 1) sutraukti visus skausmų, kaip tai Neuralgijos,
MILLION8 OV POUMD8
ja su siaurine Airija turi apie verčia
a
...
v .* .
;be-«ir
. dirbti išganingąjį labdarin- lietuvius į Labdaringųjų Sų- Neuraičio, Reumatizmo, Galvos
US1D BT OUK COVBKNMBMT
timšaliai. Aiškiai pažymima, ne turi oficialius leidimus. *2 milionu
užregistruotų
Skaudėjimo
ir
t
t
kad visuose darbuose piliečiai Kaųada taip pat neįsileidžia
' jungų, kurie mokėtų po 10c. į Pain-Expelleris su Inkaro vais
darbių. Vokietija — arti trijų gų darbų.
svetimšalių darbininkų, nors
yra pirmenybėje.
tuojaus išima skaudė
milionų. Kitos vaStybės ma Daugelis mūsų organizacijų mėnesį. 2) Kad kiekvienas be baženkliu
jimų
ir
sustingimų
iš girgždančių
Šiandie visam pasauly pri jie turėtų ten sau užtikrintus
žesnius skaičius. Tos ir kitos pasilaiko pasišventusių žmo- tuvis labdarybei skirtų vienos sąnarių ir muskulų, kaip niekų*
pažįstama, kad nedarbas yru darbus.
to nepadarysi
šalys yra verčiamos kų-nors nių pastangomis. O kų jau be- dienos uždarbį; 3) kad visi kitas
Nusipirkite bonkų (tik 35c. ar
vienas svarbiausių klausimas.
Britanija įsileidžia tik to- daryti, kad rasti milionams sakyti apie, Labdaringųjų Šų- dirbtume ir rinktume aukas 70c.) artimiausioj vaistinėje tuoMoteries gyvenime yra trys
Visos valstybės skaudžiai ne kius svetimšalius darbiniu- žmonių dprbo.
jungų. Ji suorganizuota ir iš- lietuvių lalxlarybei iš svetim- jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo
lžbandymo laikai: kuomet
mergaitė bręsta J merginą,
darbo paliestos. Tik viena kus, kurie būtinai kokiam-nors
panaudokite Pain-Expelleq sulig
auginta
labdarybei
pasišven- taučių.
T
pirmas gimdymas Ir vidur
ttuguim
mm.nivuri
nurodymų. Rytmety atsikelsite
...
-j - •
-iiJavai, anglys, cukrus, gu- tusių žmonių pastangomis. Ji
Francija jaučiasi laiminga —
amžis. Tada I.ydia E. PlnkIšvadoje štai kų reikia Pa‘■ j>tavi kad ir 1 0 mylių eiti — jus
specialiam darbui reikalingi
.
’ ♦ •
r
vi
narals Vegetable Compound
ten nedarbas nežinomas, nes ir kokių negalima rasti tarp ma 1F vans ai» 8a inla sa y , agįjaįko geraširdžių žmonių sakyti; darbo turime daug, | įuoksitės net iš tokios minties, f
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą.
■
iš Vokietijos apturi aukštų ka saviškiu
tarptautines problemos. Tie darbu
, , ir
. pastangomis
____ . Del to bet darbininku
buk sensUte- APgt.—No. 9°A
darbininkų maža.
maža. Jei
Jei šiam
šiam ,
~ A ‘
. visi produktai šiandie atpigę.
I Yl)! \ E. PINKHAM’S
ro
kontribucijų^
Tai
Santo Domingo respublikoj „
,
; ačių pasišventėliams labdary- į
\ I GI. I ABI 1 ( OMPO1 \ !»
.
, ,
• Esu’ dėlto, kad perdaug to
bei, turime savo ligoninę,
.
.
lygiai kaip kokia pensija in reikalaujama, kad pramonių .
. a
.
v•
visa pagaminama ir pasaulis
, ., tūkstančius savo brolių esame į
validei. Užtaigi Vokietija, sa įstaigose dirbtų mažiausia <0
. negali atatinkamuoju laiku
sušelpę ūkis nupirkta ir prie-'
vo lėšomis palaikydama Fran nuošimčių nuosavų darbininI
sunaudoti. Kada perdaug to
glaudos yra planuojama stiv |
eijoj gerbūvį, pergyvena d>i,
, . ..
’. ,.
.
.
.
visa yra, tas sukelia nedarbu,
Kapitonu.
Pasauliniame kare
tyti.
delį nedarbu ir sunkiuosius p Šiandie nerasi nei vienos
Specialistas iš
Seno Krajaus
šalies, kuri daug pageidautų Nedarbas ir skurdas šianŠiandien visuomenė džiau
laikus.
—- — - - ■ - —— — - — — . .,a
healing Žemo takee the itenin*
Po pastarojo karo ir Ame- tokių ar kitokių užsienių ga- die visam pasauliui yra žino- giasi Lietuvių ligoninės iš
misery out of mosųuito bites, ruhes,
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
and many other skin afflictions. Try
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJUSIOS Ir MEI*GYDOMOS JOS
rikos.J. Valstybės ėmėsi griež minių. Parsisiuzdina tik tai, mas. Štai Amerikos J. Vala vaizda, modemiškais įrengi
it also for itehing, peeling toes.
YRA. Specialifikal gydo Ilgas pilvo, plaufilų, Inkstų ir pūslės, uiBathera and other outdoor foUca
tesnio nusistatymo prieš sve kas būtinai reikalinga gyvo- tybės savo darbininkų apsau- mais, tvarka, vedėjų pasi
nuodijimų kraujo, odos. Ilgas, žaizdos, reumatizmą, galvos skaus
thank cooling Žemo for relief from
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
sunburn. Douse it on ivy-polsoning.
timšalius darbininkus. Per »nimui, be ko negalima apsieiti, gai užsitvėrė nepereinama šventimu. Bet už tat ji pa
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus lfigydytl, ateikite čia Ir
Pimples and dandruff fade when sofa,
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
dėm suvaržė ateivybę. Nuosa Tarptautinėje prekyboje ei- muitų tvora, suvaržė ateivybę. sirodė esanti per maža. Plaantiseptic Žemo is applied. It inli metų ir iftgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
atantly eases razor-smart. Always
nuojama didinti. Tai bus ga
vų darbininkų palengvinimui na svarbios atmainos, matyt, Bet bedarbių milionai.
OFISO VAIfc nuo 10 ryto iki 1 v. pzp. Ir S-S ▼. v. Nedėllomls 10-1
hare Žemo nearby wherever you go.
4200 West SO St.
Kampas Keeler Avė.,
TeL Cratrford &87*
Anydruggist, 86c, 60c, $1.00.
Aguona,
įima padaryti be didelių srtn
apeimurijo aukštąja muitų šie lais naujais įvairių šalių tauna. Sis nusistatymas vienok
pasirodė tuščias. Pritrūko dar
TUBBY
bų ir saviems žmonėms. Ilgas
Extra! Cave Mystery Baffkng PoBce.
laikas milionai darbininkų neLOOK OUT,
ISTHERE
tfiri jokio darbo, kiti milionai
*»TC« •OOMAmĄ
*TM»< l&
>
MK'fee rr
8OW
l'M
A BAtV
BSOMV FUMMV )
thb
setamdirba dvi — tris dienas sa
SDiMC TO
OkJlY
BĮ COltfOM DCM*» 1
thcre. mvSibj
etJTQAHee
.SBE \MMAT
CAVB,We
HtAttO
IMA61MAT10U
k
gogmku
*
>
vaitėje.
tU>A<T£LLlNf
V rr »s >
CRYIV IMTHCRŲ
AFTER AU,
sYov
A»OOT A
Antai Portugalija, Čili, Pa
TORiUOCtVA
gania ir kitos Pietų Ameri
Ooo
'
CUN U1K6
kos valstybės taip pat Lie
A
tuva, Meksika, Britanija, Vo
kietija ir Kanada — visos pa
skelbė, kad jos nereikalingos
jokių svetimšalių darbininkų.
Net Santo Domingo respubli
ka ir Egipto valdžia smarkiai
varžo svetimšalių darbininkų
įsileidimų.

LABDARYBĖS SKYRIUS
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“LIETUVIŲ

D ERNA“.

Ketvirtadienis, Lapkr. 6, 1930

jj

* «

tarta iš iždo riupirkti dovaną
ir vienbalsiai nutarta patar
nauti prie stalų.
/
Susirinkimą baigė
pirm.
malda.

LABDARYBĖS SKYRIUS.
1931

~Ma»

i I*.
vedėjai, iŠ savo pusės, dės pa
stangų, kad spaustuvės dar
bai ir ttšrka atatiktų garbin
gam Vytauto vardui.
Kiek

kainuos.

Korespondentė,

draugijų birželio 14 d. nieko
nerengti, kad nepakenkus lab
dariams, ries visas “Lietuvių
Dienos” pelnas eis lietuvių
pavargėlių ir našlaičių šelpi
mui. A. Nausėda, pirm.

CICERO, ItL
Padėka.

Dži&rigstttirigai dėkoju mielaširdingiems žmonėms, kurie
pasigaili manęs, biedno ligo
nio, gelbsti iš ligos nelaimės,
ritto bado ir pražūties.
Labdarių Sąjunga suteikė
pagelbos, Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Negalėdamas ūmai ten į
pastriikti, liūdnas biednas su
ginu iš ligoninės.
Pavaikš
čiot/ nei užsidirbt negaliu ir
nettlfiu kuo maitintis, ne gy

Jaunamečių

pirm.

ATSISTOKITE

UOOKLYK, N. Y.
Kada

DR.

SHENANDOAH. PA.

PRANEŠIMAS

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Ir Padarykite Sau Rekordus Namie

į

ŠUNAUJA

Iki

/ ■ •

Kampas

Michigan

Avenue

Telefonas Pulltrian 5950

ANASTAZIJA
GRINCEVM
(Po tėvais Cc panom lutė)
Mirė lapkričio 7. 1929. Su
laukus «2 metų amžiaus. Ki
lus ifi Suvalkų red.
Paliko dldellaftie nuliudlrhe
2 dukterį Eleną Eeravičlerto Ir
Rožę
Novladomsklenę,
Žanų
Vincą tr gimines.
Atmintinės 8v. Mlfilos už n.
a. Anastastjos sielą {vyks j>'ėt■ nyėlsj, lapkričio
(Nov.) 7,
1BJ0, AuArks Vartų par. baž
nyčioj, g Vai. rytą.
Visus gltninos, kaimynus tr
pažįstamus nuoki rd t lai kvie
čiai u* atsilankyti J tas pamaldas ir pasimelsti už a. a. Anaatazijoa sielą.
Kulludusi

CICERO, ILL

statė, Insurance, Špntka, Paskola,

patarimai, visi

127 North Dearborri St.

Rekordus Dirbančia

Ketvergais ofisai uždaryti.

k

Electrola!

Tslephonė Dėarborn ė#S7

fr W. CHERNAUCKAS
AMOKAfAd
(60 No. ta Šalie St. &ri. 1431

JAUNAMECIŲ

S INSTRVMENfAl
VIENAME
Radio,

gramaforias

ir

rekordų

A. A. aus

gariiintojas

‘ Taigi didžiausis Victor mUzlkalis instrumentas, ko
kio dar iki šiol nebuvo.

ADVOKATAS

Ateikite į PeOplės Fnrnitufė Gb. Ktantrtvę Šiandiena =
pamatykite ir išgifskite šį naują instrumeritą.
rifitKALAVrilTB VAtjAISIŲ VICTOR REKORDŲ.

11 So. La Šalie St., Room >701
Tėl. Raadofph 0881-0389 Tat. rf-8
Vak&rfcls
iiii 30. IIALSTED SlREĖT
Tėl. Victory 0688
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir
Pėtnyčlos

10 lnch; Llsto Kilnos 75/
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Km.

Teiephone Randolpb 8787
Teiephone Roosevelt 8090
Mama; S iki 0 ryta Tel. Repub. 9800

namuose

įsigyti

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS
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4177-83 Archer Avė.

2SM-4O W. •!* JT. * MAPLEWOOO *ve

Brightofi Pdrke

=

Mdrcjuette Parke

22fld

Street
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Rd Iširt a thė Family

Jaunamečių sąjUngiečių susiriflkiriias įvyko spalių 17,flR30, Vasaros metu susirinki
mai bUvo neskriitlirigi, o šita
me susirinkime buio Šešios
dešimt riatią. Mergaitės atė
jo prisitengusios ką nots vėi-

itt n

Nutarta rengti “bUnco par-.
ty”, lapkričio 10. { komisiją
A. Petruškevičius, A. LaA.

banaaskfls,

B.

Vąičatfas,

Kučinskaitė,

F.

Semetulskas.

Ortneovičlų Aetmyna.

8 lt vvouldąroatiy Wf.owv»nie^<xi
itj*4^Wn« i.M keri u p
Be. <hė <«MŠFu«eee
Ht'l ,&N Htek,

\NHOA.

im THE.
OTTHC^

n i_p,vj'. j

2117

8151 W. 22 St. 8 iki 9 vak.

Vlaakmlilts-IaasM*

kiekvienuose

parankiausia

tnfe.

FMauM

I

SĄJUK

0I86IU VEIKIMO.

*

criicAoo, ri±.

. Nud >:<« iki C vąl. yąb.
Locai Office: 1900 8. UNION AVM.
Tei Rooėėvelt 8718
Vai. nuo 8 iki 9 vai. rak.
tltskirlant serėdbs)

imiimihmnmiroimimnmmiMimimtMiHiimHimiuiBMmiiiiiiimmiihK
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Kampas Michigan Avenue
Tei. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutarti

c .

* "*•

3 vaL kortuose—nuo 3 iki
z,
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107tli Street

Vlctor Radio

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
St.

W. JAOKŠON BLVD.

ADVOKATAI

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
107

ZAREMBA

Arti Statą Gatvė*
Oflao Va.andoa: Nuo II ryto lkt
I po pietų. Vakarai! nuo I iii f
Nedėliotai* nuo 18 ryta Od ž
no aiatų

MIKROPHONO

LIETUVIAI AMERIKOJE

.

90

E.

SPECIALISTAS
Inėjlmaa Rum&s 1918

K
!

PKtI!

J.

kreiptis.

Spaustuvė yra atidrira kas
dien nuo 9 Vai. ryto iki 6 va- S
Jonas Romanas kurs Auditorijoj, Dainos choro
landos vakaro. Gi antradienio,
dytis.
,
statomoj operetėj, “Cukrinis Kareivėlis išpildys
ketvirtadienio ir šeštadienio
Alekso rolę.
Širdingai ačiū gerb. kun.
vakarais bus atidara iki 9 v.
H. J. Vaičiūnui, kuris gailisi
vakaro. Taigi kuriems nepato
mrinęs ir aplankydamas ligo
gu atsilankyti dienos metu,
ninėj aukojo $5 ir prataria
tie bus maloniai priimami mi
žodelį susirinkimuose manęs
nėtais vakarais. Užsakymai
sušelpi mn i,
davė paliudymą
Nutarta' ir kitą vakarą reng (bus greitai išpildomi ir tu,
parinkti aukelių per namus.
ti. Komisijon veikalui surasti j kurie teiksis kreiptis laiškais.
Tuo tikslu/ storone p. Męry
įėjo: B. Stulginskaitė ir B. Tačiaus kurio gali asmesuiai
Ckiasas, jau apturėjau auke- Vytauto sukaktuvių paminė
atsilankyti — yra nuoširdžiai
Feizaitė.
jimas.
leite nuo sekančių ristnenų po
Viena mūsų
prižiūrėtoja kviečiami tai padaryti, apžiū
$1: M. Chiašb,- A. JanušaužSpalio 29 d. čia įvyko gra- pranešė, kad gruodžio 14, rėti sUVo naują Įstaigą.
kd, K. IiidrijauskOj O. RušinsVardas.
, žus Vytauto Didžiojo sukaktu 1930, rengiama vakaras p.
kienės.
Po 50c.: E. Sulgditės, J. Va vių paminėjimas. Ryte buvo M. Vaičiūnienei, Moterų Są Kadangi spaustuvė gimė
pamaldos vysku- jungos Centro raštininkei pa- Vytauto Didžiojo metais, tai
laičio, <L Baėuno/'J. Brazaičio. iškilmingos
ttfatigo” išnė- P0* 0’Hara dalyvaujant. Iškil gerbti.
Spaudos Komisija davė jai-' į
Ištikimas
sitotad«M <a»«» t».
kun-1)0
Visos vienbalsiai nutarė da Vytauto vardą. Reikia tikė- :
biųis
iš
Shamokin,
kun.
Nalyvauti “iri corpore” iY Už tis, kad gerb. visuomenė Ko- i
kūsdien aukoja “Draugą”. Ėe
nbrtai ir kuri. 'Norbutui asis siprašyti stalą su šimtu sėdy misijos krikštą patvirtins ir
td, per jį apturėjau auką ndo
tuojant. Pamokslą lietuviškai nių. Be to svarstyta, kaip ga “Vytauto” Spaustuvė taps
pj Drugelienės $1.00.
pasakė kun. S. Stonis, o arig- lėtumėm prisidėti prie to. Nu- populiari. Žinoma, spaustuvės
Visiems prieteliams, lanky
liškai vyskupas O’Uara, kuris
tojams ir aukotojams tariu šir
perdavė žmonėms it kafdinolri
dififcAl ačiū.
a=±=
MbdSiMJiai yhrfM
)r
^eikinimus Ž„,o.
kitų nrielaširdystės panašiu riių bažnyčia buvo pilnutėlė.
3:30 vai. po pietų, High
būdu. Kiek daugiau pagelbėti
OPTOMBTRINA AKIŲ
DVIEJŲ DIENŲ
man šukelėmis, kad galėčiau ■ School auditorijoj, įvyko kon
certas. Dalyvavo daug žftioriių.
KLINIKA BUS LAIKOMA
vii kur kreiptis prie daktaru,
Dainavo
Sėhuylkill
apylinkių
ar stoatorijon
gydytis,
nes
P'ėtnyČioJ, Lapkričio 7 dieną
SubatoJ, lapkričio 8 dieną
cfooTai. GrOjo Mahariojaus Or
kiekvienu gydymu jaučiuos i
•
Tarp 8 vai. ryte it 5 vai. vakare
gefi&t
Už tai dėkosiu
V. kestrą. Kalbėjb p. B. Balutis,
adresu 4712 So. Attlittnd /CvenUe
Lietuvos atstovas ir p. M. j
Kliniką laikys Dr. W. Jerome Hekther Ir Dr. Quy L. DnPlessis,
DiėVrii ir aukotojams^ kol gy
lnternacionaliai paskilbę optometriniai kltnicistai.
Zujus, “Garso” redaktorius.
vas busiu.
Specialė domė bus kreipiama j muskulinį aklų stovi, žvairas aklė
Pirmininkavo dr. M. Patriek.
ir žmones, kenčiančius nuo akių nesmagumų.
Lauksiu nuo jus, brangūs
Patarimai ir Klinicistų patarnavimas visiems bus dovanai. TcleVakate buvo bankietris, ku
broliai ir sesutės, lietuviai/ už
fonuokite ded' registracijos — BouieVard 7689.
riame dalyvavo keletas šimtų
O. VAITUSH,
uojautos aukelėmis sekančiu
žmonių. Kalbėjo keletas teisė- i
OPTOMETHISTAS.
adrrisu:
Josėph Lapinskas,!
jų, buvusis gub. Pinchot it
.. ............... 2... .......................................tt'
13.17 So. 49 Ct., Cicero/ III.
p. Balutis, Lietuvos atstovas.
„i 'viM*
Kalbėjo ir kun. J. Karalius,
kurio dėka ši pasisekusi Vy-<
8triA*fiv#:s
tauto iškilmė suorganizuota.
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
Šios iškilmės it apie patį
Vytautą daug rašė šio miesto
dieriraštiš “Evening Herald”.
N.

15.00 TIKTAI 95.00

BPSCIALZSTAD
Taigi nenuaimlnlc.it, bet eikit paa
tikrą tpėclallstą, ne pa* kokį nepa
J. P. Mačiulis.
tyrių. Tikras epeclaliataa, arba pro
fesorius, neklaus lasų kas juta* ken
kia, ar kur skaudą. bet ft*»ky« pate,
po pMno Uegiamlnavlmo. Jos sutauEX-KAHEIVIAMS.
pyeit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
Idaktarų negalėjo pagelbėt *w»3 Įei
ta, kad jie Valzrl lėlualingo patyri
Su v; Valstijų Employment nu, emadymul žmogaus ken kaulin
gu® ų.
Service, Suv. Valstijų Darbo Mano Radlo — Dcope — Raggl
Roentgend Aparatas ir rlDept.j nesenai atidarė ofisą* atikas bakteriologlikas
egsamlnarlChicagoj, suradimui darbo iš mas kraujo atidengs man jūsų tik
tis negeroves, tr jeigu ai paimsiu
imtinai ex-kareiviams. Ofisas jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas eugryė jums taip kaip buvo
randasi W)š So. Dearborn St. pirmiau.
Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
kambarys 538. Ofiso vedėju vio,
vų, Širdies, reamatlsmo,
kirminų,
yra Thomas W. C’reighton.
uždegimo žarnų, silpnų planetų arba
Jėlgu turit kokią užsisenėjuslą, Jstaerėjustą, chronišką ligą, kart n»
j SKAITYKITE -BIZNIERIŲ pasidavė net gabiam Šeimynos gylytojul, nėatldėllokit
neatėję pas
aaae.
bArgenus
J

“Vytauto” sprinstavės jren
girnas atseis apie tflkstantį
JftHnamečių Sąjurigiečįij su dol. Šią sumą turės sukelti
sirinkimas įvyks lapkričio 7, Spaudos Komisija ir katalikų
1930, 6:30 vai. vakare, Šv. visuomenės vaitai. Į plačiąją
Antano tnokyklos katn'baryje. visuomenę bus kreipiamasi tik
Labai kviečiu visas nares at tuomet, kai bus pa ruošta dir
silankyti. Rengiama “BuncO'va naujam laikraščiui. HpausParty” ir komisija deda peš- tuvė — tai laikraščio pamatringij, kad Vakaras pasisek- tas. jei norime laikraštį ištų. Mums ir-gi reikia prisidė- leisti, tai visų pirma turime
fi. Visos prašomos atnešti po turėti tam laikraščiui tvirtą
“praizą”. Kviečiu visas atei pamatą, gerai išbandytą spauti 6:30 vai. vakare, nes turim stuvę. Jei spaustuvė turės
atlikti susirinkimą ir nueiti
į pamaldas į bažnyčią.
gllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllMlNrillN(«fll(NHIINIIimHIIIIIIIIIIII1llli

(Tąsa nao 9 pusi.)

EGZAMINAS

PILNAS

gerą pasisekimą, nuoširdžią
organizacijų ir visuomenės pa
rainą, tai neteks abejoti ir apie naujo laikraščio leidimą.
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DlŽUGlI

Ketvirtadienis, Lapkr. 6, 1930

DAKTARAI:

ICHICAGOJE

GRABORIAl:
»-■" ■

ss*=

S*LSS£S f

Telefonas Yarda liti

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

VISŲ DĖMESIUI,

J. J. MKOWARSKIS
J f)W » fc
DR. A. G, RAKAUSKAS DR,
Gydytojas ir Chirurgas
Telefoną* Oroveklll 8808

f

LIETUVIS GKAUORIUS
Uidai*- grali koplyčia dykai
718 WMt 18 STREET

' į

Ofiso TeL Vlctory 1187

Of. Ir Re* Tol. Hemlock 8174

*‘

North Side. — čia nore-’
GYDYTOJAI Ir CHIRURGAI
GRABORIUS IR
einu atkreipti dėmesį visų lie240SI WEST IB BTREBT
2433
W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Tvestem
wet
Avenne
tšl. ROOMvelt T BBS
9133
HALSTED STREET
BALSAMUOTOJAS
1 tuvių, ypač North Side, į ŠV.
Nuo B — II vai. ryto. Nuo B vaL —
Tel. Prospect 101B
,1,Cecilijos draugijų, kuri šiuos
Antra* efieAs Ir
RėHdencijV t Ir 7 Iki B 7*1. vakar*
Turtu automobilius visokiems rei
Rezidencija 8I5B 8o. Leavltt BL
Tel. Canal 2180
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prlelnama.
loredomta nuo I — 1S vai. ryto.
Graborius1^108 lHle^ ndni savo sidabrinį jubiOaiaadoe:
2-1
po
pietų
Ir
7-1
♦.
v.
Ofise
Vai. Kuo »-l> rytai*: ano ?-*
Nedėllomls pagal eutartf.
Baisamuotojos lieju, tai yra švenčia savo
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Val.Į Nuo B-B po
NedėlloJ pagal susitarimų
plet. utAriL Ir Bubat. Kuo 4-9 vik.
Patarnauju laido- gyvavimo 25 metus. Ta proga per tų vakarų iki 25 m. dy
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarime.
tuvėse visose mle•PO
Oflee Tol. Virtinio 4038
sto ir
miestelių 16 d. lapkr. ruošiamas gražus kai, o nuo 25 iki 35 už vienų
Telefonas Boulevard 1939
RoaMoacljoo: Van Buren B8IS
dalyse. Moderniš.
«-T, .
. .
ka koplyčia veltui, vakaras, Wicker park svetai- dolierį, gi senesnius sulig nu
Republte 8484
Tel. Canal <714
Ė>i*.
S.
A.
Bronza
8108 s. Halsted nėj. Bus gražus programas ir tarimo.
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- Ofiso Valandos!
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauNorth Side jaunime! nau
tel.
Vlctory 1116 šokiai.
4142 Archer Avenue
rita.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 Iki 12, 1 Iki 3 d. ir 6:30 iki
I Ši draugija yra viena iš dokis proga, prisirašyk prieį
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAI,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 Vak&re
didžiausių North Side draugi šios draugijos. Imk į savo,
Chirurgas
Tel. Roosevelt 2515 arba 251B
S Iki 4 Ir ( Iki 8 v. ▼.
I. J. 2 O L P jų ir daugiausiai nusipelnius
2314 West 23rd Place
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
NedėllomU
nuo
10
Iki
12
ryto
IR OBSTETftlKAI
rankas draugijos vadovybę * Namų Ofisas 3418 Frtuiklln Blvd.
Chicago, Illinois
ardo stalgias Ir ėhrėnMftkš litas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli
40th
St
Chicago,
111,
savo
darbais
Dievui
ir
Tėvyir gražų bei naudingų pra - Vai.; nuo 8:80. iki 9:80 vak.
vyrų, moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS
inei,
nes
jai
susitvėrus
atsi

dėtų
darbų
tęsk
toliau.
Tas
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St
DARO OPERACIJAS
OfMo TeL Vlctory 6898
rado ir choras ktfris giedoda darbas neš naudos tau ir vi- Re*- Tet IUdway 661a
Tel. Cicero 5927
t
Kampas 46th ir PAullna St*
Ligoniui priima kudleftų nu*
Rezidencijos Tėl. DreSM 81*1
vo bažnyčioje, taipgi rengda sai mus tautai.
Tel. Boulevard 5208 - 8413
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls Ir seredėtilis tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės vo įvairius vakarus ir patarNepamirškite ateiti į tos GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiA- maudavo parapijai ir visoms
Oakley
Avenue
Ir
24-tas
Street
draugijos jubiliejinį vakarą,
kai. mandagiai,
gerai
ir pigiau
pieiAusiAS naRT. grabo riub
Ofisas ir Laboratorija
Telef. YVllmette 19B arba
begu
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų kitoms North
Side draugi prisirašyti, pasižiūrėti gra
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAGOJE
dykkl.
Zr X-RAY
Canal
171S
Laidotuvėse pa
joms, lošiant gražius veikalus žaus pfogramo ir prie geros valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėMals Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju geriausia
..
-v i
Ir Ketvertais Vakare
arba sudarant šiaip gražų muzakos
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
smagiai
pasišokti.
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
programų
iš
dainų
ir
jokio
at

Kampas
SI
Strėėt
I
----sau prie grabų lšUNDERTAKING CO.
dirbystės.
lyginimo niekuomet neimda Tad, valio ŠV. Cecilijos drVALANDOS: 1—1 po plėt. 7-8 vAlt Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B, Hadley LIo.
ja
‘
,
jos
vadai
if
organizatoriai.
vo, o visų savo darbų auko
IBS West 18 Street
Nedėllomls it šventadieniais 18-1*
Koplyčia Dykai
4814 80. MICfilGAN AVENUE
Telef. Canal 6l74
Bijūnėlis.
710
ĮVEST
18th
STREET
davo.
Tel. KenwoOd 61*7
SKYRIUS: 8288 S.
Halsted Street, Tel.
Valandos:
Canal 8181
PRANEŠIMAS
Dabar, draugija gyvuoja la
Vlctory 4088.
Nuo * Iki 11 valandai ryto;
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 ttUt.
DAINOS
”
CHORAS
ŠTRO

Nuo I lai 8 valandai vakare
bai gerai ir matosi jai graži
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. Caiifornia Ate.
MAI DIRBA.
ateitis todėl, kad joj priklauso
Pilone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
NedNlėje pagal sutari).
pusę narių čia gimusių vaiki
LIETUVIS GRABORIUS
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieAKIŲ GYDYTOJAI:
4 4Cukrinio Kareivėlio ’ ’ so
kos) po num. 2428 West Marųuette
Nauja graži koplyčia dykai nų ir mergaičių, kurie prie
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po piet
šios draugijos traukia daugiau listai repeticijas dabar daro
Tel. Prospect. 1980
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
kasdien,
nes
jų,
kaip
ir
viso
savo draugų ir kone per kiek
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel.
Virginia
1290
vienų susirinkimų prisirašo Dainos choro, mintis yra su
Musų patarnavimas
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7820
K ■— Spinduliai
visuomet sąžiningas Ir
Rez. 6441 So. Albany Avė. Tėl. PrOspo kelis naujus jaunus, kaip mušti visus rekordus vaidini
nebrangus, nes neturi
Ofisae 2101 Weet 22ad 8lreet
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
me, ateinantį sekmadienį, Lap
me Išlaidų užlaikymui
žiedus, narius bei nares.
tarti.
Cbr. So. Leavltt St. tek Canal 4218
skyrių.
Rėaidehclja: 1140 6b. Mftpfetfodd
Todėl, ši draugija, apvaik kričių 9 d., Lietuvių Auditori
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. RepuMle 7804
Nauja, graži ko
'
•KĮj
OFISAI:
ščiodama savo 25 metų jubi jojValandos 1 — 847 — 8v. ▼.
O f 1 e a ■
4961 — 14 St?
2924 VTashlngton
plyčia dykai1.
NedėlloJ: 10 — 12 ryto
Dvi solistės kurios žymiai
liejų, skelbia ir naujų narių
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-0, Blvd.
4603
S.
Marshfield
Avenue
•
f.. ;., .
»
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
3307 AUBURN
vajų; priin^ naujus narius prisidės prie ■ operetės pasise
, . , « e-v yvAVENUE
-- .
- -Tef. Boulevard 9877
Taki Canal 0287 RUs. ProspėCt 6658
SPECIALISTAS
kimo yra Antaneta Feravičiutė-Skamarakienė ir Barbutė Palengvins akių įtempimų kuru
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Zalatorytė. Pirmoji yra mūsų
Gydytojai Ir Chirurgas
kaipo gabi mo« e**udamų aklų karšų. Atital- 4729Rezidencija
West 12 PL
Nedėllomls ,
1
° ,, eau kreivas akis, nuimu cataractue.
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus I
solistė ir vaidyla; pastaroji Atitaisau trumpų regystp ir tolimų Tel. Cicreo 2888
------- 1 ......
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
yra mums
visai dar naujaį• Prirengiu teisingai
.
....
_
'
akinius visuose Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto iki S po piėtų
Rez. Tek Proepect 0610
dainininkė, daug Žadanti. Iš *teltlkimuose, egzaminavimas daro6 Iki 8:80 vakare
uas su elektra, parodančia mažiauių viso pasišventimo galuna
klaidas.
iš anksto sakyti jog abidvi Speciale atyda atkreipiama moky GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Boulevard! 1401
klos vaikučiams. .
Ofisas 6155 South Kedzie
padarys *4fiitf!

DR. J. P. POŠKA
8.

Sloan’s

Llnimenf

S. D, IACHAWICZ

OR. T. DUNDULIS

DR. R. G. GUPLER

J. f. RADZIUS

DR. A. RACKUS

OR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L. DAVICONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOtŠ

_ DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A, MASALSKIS

1IR. S. BIEZI S

DR. YAITUSH, 0. P. D.

EZERSKI

DR. S, A. DOWIAT

OR. P. Z. ZALATORIS

DR. B. ARON

Dainininkas.
IŠVAŽIAVO ATQSTOGOMS.

Rez. 6622 8. Wihpple
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. NedėllomU nuo 10 ryto lll Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
12 po pietų.
■------ -si

Kainos pigesnė*. k*lp kitur

4712

S. ASHLAND AVI.

DENTISTAI

DR. V. A. ŠIMKUS
3843 s.

Gydytoja* Chirurgas Ir Ak«Iė«»
halsted

▼alandMt Nuo I ~ 4 !>, fr
7—0 vakare

Visoj
Tek Boulevard 7049
Tel. Boulevard 7589
— ---------- >-------------- . .... .
Chicagoj plačiai žinomas na
mų statytojas Matas Zizas,
Tel. tardo 1829
DENTISTAS
gyv. 7217 So. Galifornia avė.,
Perkėlė savo ofisų po
WEST 47 STREET
I išvažiavo atostogoms. Cliica- txAV» Mfe OJEjAVI V-CjAV * Šalę1545
Deposltora State Bank skersai 4729 SO. ASHLAND AVB
Peoples National Bank arti
gą, apleido pereitų pirmadienį. į LEBTUVtt AKIŲ SPECIALISTAS
Ashland Avenue
SPECUALZBTAfl
Išvažiavo autoniobiliumi kar
DMovų, Moterų Ir Vyrų I4|U
VlLi W* kai ik—ii nuo 8—4 pa
tu su Jonu Čaikauskiu ir Al
T « i« rakare
Tel. Canal 1222
fonsu Ailu. Abu p-no Zizo sųftedėUbttM 10 IKI 12
Ofisai ir Akinių Dirbtuv#
lleleiviu yra kartu jo biznio
Telef, Ifithmy 2880
756 West 35th St z
sųdarbininku. P-nas Čaikaus-. .
DENTISTAS
KkmpM Halsted St.
kis yra apsukrus salesmanas, Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 2201 WEST 22nd STREET.
o p-nas Šilas gabus stalioNedėliotnia: tano 10 iki 12.
(Kampas Leavltt Bt.)
rius, nuo senai dirbąs prie
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojai ir Chirurgas
nuo 1 Iki 0 vakare
Zizo statomųjų namų.
4631 SO. ASHLAND AV&
SeredoJ pagal sutari)
Marąuette Park. —

DR. G. Z. VEZEL1S

Ambulance Patarnavimas
Z

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
j j
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 Hony.
PAGRABŲ VEDCJAl
Didysis Ofisas:

46054)7 South Hermitage Avenue
e

Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfįeld Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Q., Cicero

,

SKYRIUS

. 3201 Aubum Avenue

'

/

DR. CHARLES SEBAL

OP n <3t?PNI?P

DR. 6.1. BLOŽIS

OR. MADRIDE KAHN

T. A. D.

Laimingai išvažiavo ir ti
kisi už keletos dienų atsidurti
Galifornijoj.
*

T. A. D.

Ar jpu Žinote kas sutaiso
pilveli ir pilvų sugadintų?
T A. D. per 8 metus jau
pataisė kelte tūkstančius,
o dar miUonal nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina |1.00. Reika
laukit aptiekoj, arba tie
siai iš

Tel. Yafds 0994
Boulevard 7849
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

Ka* Hemlock 7001

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 Iki t pė pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Neda. nne to tu 18 ėSeaų

DR. A. P. KAZLADSKIS

Šiais biznio atslūgimo me
DENTISTAS
tais p-nas Zizas namų pasta
4712 So. Ashland Avenue
tė už apie $300,000. Nedaug
Ofiso ir Res. Boulevard 6913
Vai..
Nuo • ryto Iki 8 vakare
tėra Chicagoj kontraktorių,
Halsted St., Chicagu
kurie tiek biznio būt įstengę
T. A. D. Product
Tel. Cicero 1280
šiais metais padaryti. Pasku
2414 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
tiniai p-no Zizo namai pasta
Ir 0 iki 8 vai. va»at«
LIETUVIS
DENTISTAS
C E P T A I Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 Ros. pietų
tyti yra; prie 47 ir Harding
8301 S. VVALLACE STREET
flnfn - nrie
Keumatlzmo,
gerieuelo
Daktere
vai. vakare
»
__ __________
sis. ‘2 iiaių,
prie 71
d ir
ir H<»
oo. Nuo
,g Europog
del lmonh)i
katra
Hta
Nedėllomls pagal sutarti
Frtincisco 2 flatų, prie 71 ir d*ugiauel* žmones kertkin* Amerikoj.
Cicero, UI. TeL Wentworth 3000
GYDUOLftS, kurtos yra sutaisytos 4847 W. 14 ST.
So. Clairmont 4 flatų ir prie pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
Rez. Tel. Stewart 8191
vaista* kokias įmonių
70 ir So. Artesian 6 flatų na naudingas
niekti.
mokslas gali paaie
Tel. Cicero 2X8
mų.
Kaina 11.00, gaunamot pas:
P-nad Zizas su savo sųkęleii
Gydytojas ir Chirurgas
įViais tikisi sugrįžii Chicagon T.A.D. PRODUCTS
,n‘^UN.a^
65B8 SO. HALSTED STBfJET
apie pabaigų Šio mėnesio.
»
3133 SO. HALSTED ST. va^ndoe: io vai. ryto tu t vai. tr-i . 0-4 ir 9 Vai. vakare
Rap.

DR. A, J. BERTASH

DR. GUSSEN

DR. H. BARTOM

DR. S. ASHER

Tel. Cicero 3794
Tel. Boulevard 3201

stkeet

CHIOAGO, ILL.

vakar* Ned. eualtarus

•

'

D R A U O A S

6

Joną. Navicką su Agota Aglinaite.
• .
Kun. A. Valančius spalio
26 d. surišo Joną Masiuną šu
PAGELBEJO BtDOJE.
RĖMĖJŲ PRAMOGA.
Kaze Dalinkaite ir K. Jurgutį
North Side. — Spalio 30 d. į*su Ona Andrižiunienė. LinkiTown of Lake. — šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 1 tapo
palaidota Pranciška inie naujoms poroms laimės
par-j-Grikščaitė, 24 metų amžiaus naujame luome.
skyrius rengia “bunco par-Į
ty”, lapkričio 9 4., parapijos mergelė. Ji sargaliojo per 2
Miisų bažnyčioje J. E. vyssvetainėj. Rėmėjos tikisi su- metu ir neturtingi tėvai buvo
laukti daug lošėjų, nes bus ge išleidę paskutinius savo at- j kūpąs atvyksta 9 dieną šio
rų dovanų, kas bus laiminges- sargos centus. Kadangi tėvai '.menesio, kad suteikus Sutnis. Rengėjos žada visus pa buvo geros širdies žmonės, .virtinimo Sakramentą. Moky
tai pats klebonas kun. Svirp- klos vaikučiams Sakramentą
tenkinti ir pavaišinti.
teiks 3:30 po pietų, o kitų mo
Taigi, nedėliai atėjus, visi kas ir parapijonai atjautė
kyklų ir augUsiems žmonėms
į rėmėjų ‘bunco’. Savo atsilan juos bėdoje. Buvo padaryta
vakare 7:30 vai.
kymu, paremsime vienuolyną, kolekta ir laidotuvės buvo gra
Rap.
nes sesutėms parama labai žios. Prie to gero darbo pri
t'-'A' P-A •"
* sidėjo sekančiai:
'reikalinga.

C H I C A GOJĘ

Pasidarbavimu p. M. Kazienienės, gauta gražus ant lo
vos užtesalas, kurį aukojo Ernest Wainer, drabužių krau
tuvininkas.
Rėmėjos dėkingos p. M. Kazenienei už pasidarbavimą.

T0WN OP LAKE.

Ketvirtadienis, Lapkr. 6, 1930

vairios. Gerai akis išegzaminavus, tankiai pasirodo, kad
kreivos akys galima lengvai
pataisyti, Taipgi galima akis
pagydyti, kad ir akinių nebe
reikia paskiau dėvėti.
Reikia pažymėti, kad spe
cialistų .akių egzaminavimas
bus teikiamas dykai, kas tik
spės atsilankyti minėtomis
dienomis į Dr, Vaitush ofisą.
Verta pasinaudoti ta gera pro
ga tiems, kuriems reikia tin
kamai akis išegzaminuoti pla
čiai patyrusių akių specialisRap.

ADV. ADOMAITIS KITOJ
VIETOJ.

2414; telefonas: State 2704 ir
4410. Tame pačiame ofise
prie adv. Adomaičio yra adv.
Stanley C. Armstrong, buvęs
Illinois valstijos generalio pro
kuroro padėjėjas ir adv. A.
George N. Spannon, Cbicagos
miesto prokuroro padėjėjas.
Koresp.

UŽPUOLE MOKYTOJĄ

portfelį. Dviratį tas suskubo sau patinkamą knygą. Topaslėpti. Šauliai Karčauską kiems čia norime nurodyti
sulaikė ir pristatė ‘Trakų ap vieną knygą, kuria niekas ne
skrities ketvirtai nuovadai.
apsives, ypač tie, kurie mėg
‘‘R.” sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus
30 METŲ MUZIKOS DAR raginame įsigyti knygą var
BO SUKAKTUVES
du

Kompozitorius Aleksandras
Kačanauskas, Kauno muzikos
mokyklos mokytojas, šiemet
švenčia 30 metų muzikos dar
bo sukaktuves. P. Kačanaus
kas pradėjo viešai dirbti 1900
metais Liepojoj ir vėliau Ry
goj, lietuvių yisūomenėj. 1920
metais iš užsienių grįžo į Lie
tuvą, kur iki šiolei dirba mu
zikos kultūros darbą. “R.”

Spalių 1 d. vakare Guakiemio' pradžios mokyklos moky
tojui Al. Dragūnui bevažiuo
jant dviračiu netoli Bičiūnų
kaimo Onušiškių valsčiaus Ju
rgis Karčauskas pastojo jam
kelią ir grasindamas peiliu pa
reikalavo atiduoti pinigus. Pri
sitaikęs puolikas ištraukė ir jo
portfelį.
Tada Dragūnas pradėjo sau
ktis pagalbos ir, pabėgęs nuo
^puoliko, pasikvietė į pagalbą
šaulius. Tie po kiek laiko Ka Kad šiais laikais Ameri/
rčiauską sulaikė jau kitam kai kos lietuviai mažiau knygų
me. Pas jį rado tik mokytojo skaito, tai visiems aišku.’Bet
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimą ką nors gero
A. ALESAUSKAS
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
MOTOR EZPRESS
Knygų mylėtojai neretai
Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito turi vargo iki užtinka tikrai

Po $3.00: Mike & Phillip
Kareckas, A. Rugienis. Po Dr. Vaitush ofise bus du akių Mūsų tautietis, adv. Dr. Po
$2.00: P. Srubas, J. Riška, V.
specialistai dvi dienas
vilas Adomaitis, lapkričio 1 d.
Mačekonis, Al. Manstavičius.
Dr. O. Vaitush, akių gydy persikėlė į kitą ofisą vidur$1.50 Poniai Mickai. Po $1.00,
miestyj. Dabar jis ofisą turi
N. Kregždienė, K. Savickas, tojas, 4712 So. Ashland Avė., One La Šalie Building, 1 N.
fe. & J. Kaminskai, A. Bacevi jau praktikuoja per daugelį La Šalie St. (kampas La Šal
čius, P. Plečkaitis, Daugirdie- (metų; turi gerai išdirbtą prak
Alma.
ie ir Madison gatvių), Room
nė, Sinkiewicz, P. Karpavi- tik$ ir ?ra Pla#ai žinomas
...................... ..............
WEST SIDE ŽINIOS.
čius, J. Rutkauskas, L. Striu- savo apielinkėj, net ir kitose
'pas, A. Čepukienė, W. Kaitu kolonijose.
X Uždusinės oktavos tre lis, O. Kizelevičienė, A. LunJo ofise per dvi dienas, pėt22-nd & LEAVITT ST.
čiame antradienio vakare po gevičius, K. Rauskienė, V. nyčioj ir subatoj, lapkričio 7
Pėtn. ir Sub. Lapkr. 7, 8
kius dalykus.
iškilmingųjų už mirusius miš Dargužis, G. Bogentavič, A. ir 8, bus dar du ekstra akių
‘ THE RAT”
Taipgi parduodame anglis
parų, kurie buvo laikomi su Martinka, S. Andrews, J. gydytojai :Dr. W. Jerome He- ĮSpU(įįnga dramą iš Paryžiaus
asista, begalo įspūdingą ir Maudau, A. Babičius, O. Dek- ather iš Philadelphia, Pa., ir gyVenįmo< Dalyvauja garsus geriausios rųšies už prieina
Valytojas ir Taisytojas
miausią kainą. Musų patarna
jautrų pamokslą apie įgimtą snienė, P. Masys.
Dr. G. L. DuPlessis iš Minne- ai-tistai. Taipgi bus rodoma
vimas yra greitas, geras ir Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
žmonių silpnumą greitai už
tų Išvalymas Ir suprosijlmas $1.00
Kadangi laikai nekokie, tai apolis, Minn., abudu gerai ^i-j“,pjie Man froriį NoWhere” ir
nebrangus.
miršti net ir mums brangiau
Kailiniukų išvalymas, glaziravimas
nomi
Optometristai.
Jie
per
dar
smagį
komedija<
aukojo ir po mažiau.
ir pamušalo indėjlmas .... $14.00
7126
So.
Rockwell
Street
siųjų (čia žemėje gyvenusiųjų
tas dvi dienas turės atidarę ar
Ateiname pasiimti Ir pristatome.
Ned. Lapkričio 1
Telef. Republic 5099
Dar galima priminti, kad kių kliniką.
ir mirusiųjų asmenų kapus
2655 WEST 69 STREET
‘BEFORE MIDNIGHT”
Mes pervežame daiktus ir į
pasakė kun. J. Navickas, M. N. Kregždienė ir O. ŠniaukšKaip žinia, akių ligos yra į- Įdomi paslaptinga drama daTel. Hemlock 6484
kitus miestus.
I. C. Šisai pamokymas taip tienė rinko aukas Moterą Są
'
lyvaujant
gąrsiem
artistam.
graudino, kad klausytojai ne jungos kuopos vardu.
Taipgi “Lone Rider” iš pio
jučiomis apipilė gailestingumo
Visi prisidėjusieji prie šito
nierių gyvenimo.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORI AIs
ašaromis.
labdaringo darbo užsipelno
.. ..a1 j
„i p,
--------------X Po uždušinių pamaldą padėkos ir pagyrimo.
Savininkas R. MHBfrfšhunas
as
Phone Republic 4949
R A D I 0
Užlaikau visokių
Kaimynas.
kun. J. Navickas, gausiais
tukslnlų Ir sidaTaisau, perdirbu battery
Namų Statymo Kontraktorius
atlaidais apdėdamas, pašven
orlnlų daiktų, vė
Statau {vairiausius namus prieinama
setus
į
elektrikinius
arba
iš

liausios mados raį
kaina.
SUTUOKTUVES.
tino šventųjų paveikslus, ro
. Moliavojimo Kontraktorius
fllo, planų rolių, mainau.
rekordų
lt
t
t
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
žančius, kryželius ir medalikėTaisau laikrodžius A. J. ŽVIRBLIS
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir
Laf. 8227
Telefonas Hemlock S528
Brighton
Park.
—
Spalių
11
lius.
Ir muslkos instru
lšpoperluojasne
visokius
namus.
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Phone Virgiui* 2054
d. kun. Pr. Vaitukaitis surišo 2650 West 63rdmentus.
St. Chicago.
X. Kadangi pereitas uždu
bas garantuotas.
Wm. J.'Kareiva
JOSEPH VILIMAS
Moterystės Sakramento ryšiu
Telefonas
HEMLOCK
(ISO
sinės oktavos antradienis bu
1 'Savi ninku
6127 S. Maplewood Avė.
Namų Statymo
Del geriausios rųžlee
vo ir pirmasis šio lapkričio
Ir patarnavimo, Sau
Kontraktorius
mėnesio antradienis, tai jame
kit
A. M. BUTCHAS
4556 So. Rockwell Street
GREEN VALLEY
fe
pripuolė Nazareto koplytėlėje
PRODUCTS
PARDU0DAME:
Pentą, aliejų,
Olselis Šviežių klausi
pamaldos prie šv. Onos, ku
vinis, ir įvairius {vairiausius HardES
nių, sviesto Ir sūrių.
ware — geležinius daiktus — reik
rios vardu Aušros Vartų pa
4844 SO. PAULINA STREET
menis. Musų kainos labai prieina
Budavojam
naujas
namus,
TeL Boulevard 1882
mos.
rapijoje susiorganizavo nau
dirbam cemento darbus - fun
4414 So. Rockwell Str.
ja draugija naujais veikimo
damentus saidvokns, taipgi
Telefonas Lafayette 48S8
pagrindais, sekant
garsias
AUTOMOBILIAI muro darbus, iš medinių pa
Tel. Lafayette 5197
Prancūzijoje
gailestingumo
darom mūrinius, apmuriuam
šv. Vincento Pauliečio konfe
medinį namą po vieną plytą.
rencijas. Šias pamaldas taip
'
Not Ine.
Atrodo mūrinis, po to jau neElektros kontraktoriai, suvedam Mviegi atliko kun. J. Navickas duo
Geriausios Rūšies Automobi reik pentyt. Turim namų ant sas ir jėgą. Elektros relkmenos ir
flkščlerlat.
damas jų pabaigoje visiems
pardavimo ir mainymo.
L. DOMBROW8KI A 8ON
liai.
šv. Onos relikvijas pagerbti.
2018 Weat 47 Street
JOKANTAS BROS.

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

ROSETTE THEATRE

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas,
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kišką originalą lietuviams tą
veikalą prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.
Yra tai platus aprašymas
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso
Kristaus gyvenimo ir mokslo
išdėstymas. Tas viskas išdėta
įdomiai, gražioje, aiškioje,
visiems suprantamoje kalboje.
Įsigykite tą knygą, ją
skaitysit nuo pradžios iki
galo su dideliu pasigrožėjimu
ir dvasiška nauda, skaitysite
ją daug sykiu ir vis didėjan
čiu
pasitenkinimu.
Kaina
$2.00. Kreiptis

“DRAUGAS” PUB. GO,
2334 S. OAKLEY AVĖ.
Chicago,, III.

WALTER THE TAILOR

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

it ii i

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & GO.
809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam, išmalnom Ir lnšlurlnam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkfrno
bei Pardavimo Notariališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM SAVO
ATI.IKTĄ DARBĄ.

^

PETRAS GRIRAS

UŽDUSIU OKTAVA

AKRUS VARTĮĮ BAŽNYČIOJE

X Po šv. Onos pamaldų
bažnyčioje draugijos nariai
turėjo tuojau konferenciją
svetainėje, kur pirmiausiai at
sišaukta prie šv. Onos, skai
tyta pastarosios konferencijos
protokolas, padaryta dvasinis
skaitymas, pranešimas konsti
tucinės komisijos apie renka
mą medžiagą naujiems įsta
tams spauzdinti ir į kapšelį,
niekam nematant, sudėjus na
rių laisvus mokesčius, konfe
rencija baigta malda.
X Šiandien 6 lapkričio i
per vakarines uždušines pa- J
maldas pamokslą sako kun. J.
Jakaitis,. M. I. C.

X Naujo boilerio įtaisymui
parapijos ofisan. aukų pri
siuntė J. Petraitis $3.50, O.
Dačiolienė $2.00, J. Petraitis
ir J. Adomaitis, po $1.00, vi
so yra jau suaukota drauge
su bažnytine kolekta $160 62

W. & L ELECTRIC GO.

deToto ir plymouth

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

2323 W. 23rd PI., Chicago
Šv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė
Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visą Uždūžinės Oktavą.
Ta» privilegijas turi ir Aušros Vartų par.
bažnyčia Chicagoje.
Dalyvaujantiems gedulingose pamaldose
rytais ar vakarais Šv. Tėvo yra sutrikti 7
metų ir 7 gavėnių atlaidai. Kurie bus daly
vavę per ištisą oktavą pamaldose, Šv. Tėvas
teikia visuotinuosius atlaidus. Juos galima
paaukoti už savo brangiuosius mirusius. Są
lygos: išpažintis, Komunija ir 6 poteriai Šv.
Tėvo intencija.

GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas

5625-27 S. WE8TERN AVĖ.

Lapkričio 2 d. 1918 m. Aužros Vartų baž
nyčioje 7:20 vai. vakare prasidės Uidailnės
pamaldos gedulingais Mišparais, procesija ir
pamokslu. Pamaldos tęsis per ažtuonlas dienas.
Rytais 8 vai. eksekvljos Ir šv. Mišios. Vakarais:
7:20 vai. Mišparai Ir pamokslas. Pamokslas sa
kys žle kunigai: lapkričio 2 d. kun. M. Urbonąvlčlua M. I. C., S lapkr. kun. J. Mačlullonta M.
I. C., 4 lapkr. kun. d-ras J. Naviekaa M. L C.,
S. lapkr. kun. K. Matulaitis, M. I. C, 8 lapkr.
kun. J. J. Jakaitis, M. I. C., 7 lapkr. kun. Br.
Vitkus, M. I. C.. 8 lapkr. kun. A. Andriušis M.
I. C., 9 lapkr. kun. J. Jakaitis Ir Oktavos die
ki kun. K. Matulaitis M. I. C.
Pamaldų metų bus iventlnaml rąžančiai, kry
želiai. medallkėllai — škaplieriai Ir kitos devocionalljos. Ir bus telkiami jiems Tėvų Marijonų
atlaidai.
Rąžančius škaplierius etc. galima Jslgytl Auš
ros Vartų parap. mokyklos 7 kabi baryje. Prieš
pamaldos.
KUN. L. DRAUGELIS, M. I. Q,

Telefonas Prospect 5669

NAUJI OERIAUSI
AUTOMOBILIAI

ORAHAM PAIGE
$845.0$ P. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.
Taipgi turime Įvairių {vairiausių
vartotų karų už labai
BRIGHTON MOTOR SALES

Aušros Vartų Parap, Klebonas

E

INC.
lt Vainoras, 9.
Telefonas Larayette $$88

8962 Archer Avenao

4138 Archer Aveuue

Telefonas Canal 72S8

Tel. Lafayette 7674

PETRAS CIBULSKIS

Telef. Republic 5295

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Valgomosios seta’s, lovos, madLracai, springsai, kėdės ir kiti namų
daiktai. 844 Bradley, Tel. Graceland
7467, 1-mas floras

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargenaa

3040 W. 62 St. Arti Whlpplc Street
Hemstich., Pleat. guzikų mašina,
vertės $600. už $250. Rolfe, 1353 N.
Long Avė. Chicago.
Rooming House, štymas,
geras Matas, darbvieta,plgl
906 No. State.

REIKIA DARBININKŲ
Reik operatorių,
patyrusių
ant
moterų drošiu. Kreiptis po ketvergo.
Herman Spivek & Co., 232 S. Market St.

I 8 R E

J. C ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Publlo
Skyrius 4429 So. Fairflsld

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Telefonas Hemlock 0367

JULIUS ŠLICKIS

2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529

$12,500 VERTAS. $2,SO« NI OL.VDA
Namų Telef.
6 kamb. Oak Park res., Saulės
Republic 5888 parlorius, aptvArtl porėtai, aliejaus

Generaliai Kontraktoriai
2621 WEST 71 STREET

Mainysiu savo namus Chicagoj į ūkį nuosavybę miesto
Lietuvoj.

Ava
Tel. Lafayette 8227

JOHN PAKEL & CO.
Real Estete

REAL ESTATE

4426 So. Vfestern

lapoa Telef.
Hemlock 2887

šild., 2 karų gar., 36 p. lotas, Garfleld Park L, 1158 So. Gunderson
Ąve. Oak Park.

4?ll Ihll WIC/<>(o-

CONTRACTORS

Res. Grovehill 1680
JONAS PUDZIUVELIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Stttau naujus namus Ir pertaisau
senus. Senus namus priimu { malnua
2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4578

N D A VIMUT

Rendon 6 kamb. $15, taipgi 6
kamb. — $20. 1533 No. Taiman Avė.

D. GRICIUS

MallavoJImo amunuuorou z
Maliavų Ir sieninės popleros krau
GENERALIS KONTRAKTORIUS
tuvė. Naujas atakas.
Statau namus kaip muro taip ir 2114 80. LEAVITT ST.
CHICAGO
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio:
Kainos prlelnamiausloa
♦
M. YUSZKA
2452 WEST 69th STREET
Plnmbing & Heating
Ofisas Ir Res.
Tel. Lafayette 8882
Kaipo lletuvla lietuviams patar
4101 S. Mosart 8b nausiu kuogerlausta.
ir 2184

elektra,
renda.

-r

real estate

Thomas Higgins ,
PLUMBERIS
Turiu patyrimą per daugel) metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai,
ttll 80. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal $81$

Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
’

2608 WEST 47 STREET
TeL Lafayette 1083

