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Brazilijoj Sušaudyta Virš 50 Komunistų
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MASKVOS ATSTOVAS GENEVOJ
PLIEKIA DIDŽIĄSIAS VALSTYBES
BOLŠEVIKAI ŽUDO
VALSTIEČIUS

FRANCUOS PARLAMEN
TE MUŠTYNES

RYGA, lapkr. 8. — Rusijoj
Valstiečiai ir tolesniai prieši
nas prisidėti į kolektivins (ko
munistiškus) ūkius, kad den
giau pagaminti grūdų, kurių
sovietų valdžia pasigenda.
Anot latvių laikraščio “La
tvis,“ arti Latvijos pasienio
Čekos agentai išžudė kuofie vi
sus dviejų rusų sodžių gyven
tojus. Neaplenkta nei moterų
su vaikiais.

PARYŽIUS, lapkr. 8. —
Svarstant valdžios užsienių
reikalais nusistatymų parla
mente kilo muštynės. Panau
dota kumštys, lazdos ir kiti
įnagiai. Kai-kurie atstovų jau
buvo mėginę panaudoti gink
lus. Bet sargyba laiku įsimai
šė ir sulaikė pramatomų krau
jo praliejimų.
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BUVO SUSEKTAS JŲ SĄMOKSLAS
SUKURTI SOVIETUS

JORDANO UPE jjCNOIAMA J DARBĄ

RUSIJOJ BOLŠEVIKAI NENUTRAUKIA
VALSTIEČIU ZUDYMET
Francijos

V - ------ . '

RIO DR JANEIRO, Bra
zilija, lapkr. 8. — Naudoda
mies porevoliuciniu laikotar
piu, Brazilijos komunistai ant
greitųjų sudarė sumoksiu šaįly sukelti kuodidžiausias sui
rutes, padaryti kontrrevoliuciV&naagą ir siekti sovietų
Jordano upėje, Palestlhbji tiadirbdin ta užtvanka ir jos srauniu vandeniu bus
AtiKfcfclįH reikalinga.
valdz.oa.
gaminama elektros jėga, kĄjį.

Tečiaus policijai pavyko su
sekti tuos raudonųjų planus.
Galybės jų suimta ir virš . 50
sušaudyta.
., Z .
Komunistai labiausia dirbo
šiaurinėse Brazilijos valstybė
se, kur yra pramonės centrų
ir daugiau kaip kitur darbinimkų.
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KTAS KINIETIS
AS

MASKVOS ATSTOVAS
PUOLA SANTARVĖS >
VALSTYBES

.v i**
PĖKINAŠ (per paštų). —
GENEVA, lapkr. 7. — T.J Ap&štalinis dejegatas Kinijai
Sųjungos komisija pagaminti arkivyskupas COnstąntini Peptanus nusiginklavimo konfė- tango katedroje vyskupo šverencijai atidarė čia savo po- fitinimus suteikė kiniečiui kusėdį, kuriam dalyvauja 32 vai- j nigui Pranciškui Liou.
stybių atstovai. Jų tarpe yr»(( Vyskupas Liou yra vienuoir sovietų atstovas LitvinoV. (liktas Kinietis vyskupas. PasMuštynės prasidėjo rūmų j Vos spėta atidaryti posėdį,; kirtus apaštaliniu vikaru į Feprieangiuose, kur pirmiausia
Litvinov tuojaus pakilo akėti
■-/4a
susikibo laikraštininkai. Iš te
L.santarvės
LA... L U. .
.
.
valstybes ma
už! JU V i" Į
nai muštynės persimetė į rū- liūgingus darbna nueigioklavi- *
10B VALANBŲ ALKO
nitts, paskiau į daržų. Keli
tilo reikale. Jis. sake, kad tb'Sl
;
atstovai smarkiai apmušti.
valstybės ilgiau .penkerių riiė- Į DENVER, Colot, lapkr. 8.

CHICAGOJE
BEDARBIŲ REGISTRA
VIMAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

. lyvavo daugiau kbip 100 žmonių. Visi ministeriai, išskyrus
p. Aleksų, padarė savo srities
Šiandie Chicagoj įvyksta
šį rudenį, pirmų kartų Klal- pranešimus. Tamošaitis • refe
bedarbių registravimas (su- pėdos krašte įvyko naujokų ė- ravo apie tautininkų s-gos pro
skaitymas). Tas įvyks visuo- mimas į Lietuvos kariuomenę, gramos pakeitimo reikalingu
se 'publiškų mokyklų būtuose. ^>atirta, kad naujokų ėmimas mų, įsteigiant atskirų luomų
Bedarbiai galės užsiregistruo- visame kražte Praėj° skland- gildijas, bet jo pasiūlymų su
..
...... ™
žiai, be jokių išsišokimų ir ln- važiavusieji nepriėmė. Nutar
,ti nuo 9:00 rvto ligi 5.-00 po-,
.
1 .cidentų.. .4Be
naujokų, turėjusių ta tik sudary ti, ekonomines ko
V
Į sodžių Dubki ir Jelin pa
piet.
stoti'kavinės prievolės atlikti, rporacijas Italijos fašistų kosiųsta agentai ii valstiečių
priimta dar į. kariuomenę 14
pavyzdžiu. P. Volkolektuoti javų grūdus. Vals
mM
MISIO
ftftvanorių ir į aspirantus 6
tautininkų pašali
tiečiai pasipriešino. Tad buvo
NIERIUS
įvyrai, kurių vieni baigė Klal- nimo klausimas suvažiavime
pasiųsta kareiviai žudyti val
■ pėdos Vytauto Didžiojo gim- nebuvo svarstomas. ’Į tautini
tų skardžiai kalba apie taikų, S ’ Teismo pripažintas kaltu
stiečius. Šie atsisakė juoa šau
FRANCIJOJ SUIMTA
Oak
Park
ligoninėje
mirė
njaZyę) 0 kiti — mokytojų sė- nkų komitetų išrinkti: LapA
apie nusiginklavimų ir kas rtie-l.®^ BkVo jhunos svainės nužudyti.
47 ITALAI
tai ginklavimuisi didina išlal- ĮAlex English l/M) valan kun. T. van der Schueren, Je- mįnariją. Pažymėtinas labai nfcs, Žukas, kun. Mironas, Ka
Tada kiareiviai atšaukti ir
das. Tad aišku, kad ruošiama- H? dlko. Pamatęs, kad tas al zuitas, 73 m., ilgus metus mi- mažas studentŲ skaičius Klai- volis, Blynas, Bataitis, Masi
PARYŽIUS, lapkr. 8. —
iš Maskvos pasiųsta čekos #si ne nusiginklaviman, bet nau
streikas^negalijo išgelbė- sionierius Indijoj. Į Ameriką pėdog krašte> Naūjokų sąra. liūnas, Šakenis ir Vileišis (du
jFrancijos valdžia išsprendė iš jan karau.
gentai kraugeriai.
V- iii irtof mirties bausmės,• nulau jis atvyko su paskaitomis Ti- (šūose ig yig0 tebuvo 6 ar 7 iš jų kandidatai).
\
griauti čia gyvuojančias prieškėjimo
Platinimo
Draugijos
gtų
dentai.
žė
ftfėiką
ir
pradėjo
valgyti.
Suvažiavimas
ėjo
prie
užda
Šie tuojaus apsidirbo srt
fašistines italų organizacijas.
Komisijos pirmininkas vel Jo advokatas apeliuoja.
reikalais.
j
Sveikatos
atžvilgiu
pastebė

rų durų.
“R.“
nepaklusniais valstiečiais. Nu
Uždraudė joms veikimų. Ka tui darbavosi numalšinti įsi-'
ja, kad naujokai, gyvenų kai
žudyta virš 80 vyrų, moterų
dangi neklausoma, areštuota karščiavusį Litvinovų.
TRYLIKA UŽ PRIEDO
0HfO
KASYKLOJE
80
muose, daug sveikesni rfegu
ŽUVO LIETUVIS ANT
ir vaikų. Pravoslavų šventikų
47 italai.
ATŠAUKIMĄ
miestelėnai.
ŽUVUSIŲ
GELEŽINKELIO
pakorė: Čekos agentai vaikus
NUMATOMA REVOLIU
’
■
'
J
Lietuviškai
kalbančių
ir
sutiesiog pasmaugė, jei kulipAIŠKINAMAS ORLAIVIO
Praeitais rinkimais. Illinois .prantanf.įXj naujokų krašte bu- Juozapas Leškis, gyv. MarCIJA URUGVAJUJ
MlLLFIELjD, O., lapkr. 7.
kos negelbėjo.
NETINKAMUMAS
,
valstybėje
išrinkta kongreso VQ
gg proe
<<R n ųuette Parke, sutiko nelaimę
— Paskiausiais apskaičiaviKitose Rusijos dalyse taiM0NTEVIDE0, Urugvajus, ■mais, Sunday Creek Coal ko- žemesniems rūmams 27 atstoant geležinkelio penktadieny,
pat seka valstiečių skerdynės.
LONDONAS, lapkr. 8. — lapkr. 8. — Šioj respublikoj mpariijos kasykloje No. 6 nuo ivai. Iš jų 13 pasisako stovėti
PALEIDO TAURAGĖS
lapkričio 7 d. 4 vai. ryte. Ji
Visur žmonės priešinasi, kada Vedamai tardymus komisijai numatoma revoliucija. Anot sprogimo mirė 79 žmonės. Su iuž 18-ojo priedo 'atšaukimų.
sai, eidamas geležinkelio ins
SUKILĖLIUS
sovietai mėgina iš jų atimti išaiškinta, kad sudegęs Fran- žinių, Brazilijos pasieniu jau žeistų 20, iš kurių vienas mi
pektoriaus pareigas, buvo trau
paskutinius grūdus ir visokį cijoj britų orlaivis R—101 bu prasidėjęs revoliucionierių ju rė,- Tyriama dujų sprogimo Suimtas bankos plėšikas
Dovanotos kalėjimo bausmės kinio suvažinėtas ir mirė vie
maistų.
vęs netinkamas skristi toli- dėjimas. Revoliucijon pakyla priežastis.
Suimtas D. Berlowich, 36 šiems Tauragės sukilėliams, toj. Prekinis traukinis sulau
ftion kelionėn. Buvę reikalingi tautininkų partija.
m., iš Dės Moines, Iowa, kurs kurie buvo padavę prašymus žė kojas ir nutraukė kairiąją
8 ITALAI RAUDONIEJI
su juom išmėginimai. Tečiaus
PREZIDENTO ATSILIE
vienos kompanijos ofise mė- 'pasigailėti: Aug. Lindai,, au rankų.
tas rūpestingai neatlikta.
KALEJIMAN
UŽPLAUKĖ ANT UOLŲ
PIAMAS
į
gino parduoti laisvės bonus J teistam 15 metų sunkiųjų da- Tas atsitiko ant New York
•Pasirodė, kad tie bonai pavo- rbų kalėjimo, Pr. Paulauskui Central^ geležinkelių linijos
ROMA, lapkr. 8. — Už IŠ NEW YORKO J KUBĄ
PIGEON P0INT, Cal., laWASHINGTON, lapkr. 8. •gti iš National Bank and Tru- •-* pasmerktam mirti, J. Sa- prie 63 g-vės.
priešvaldiškų veikimų aštttonfs
J 9 VALANDAS
pkr. 8. — Už 6 mylių nuo čia — Pfezidentas Hoover pas »st Co., Lincoln, Neb., Bėrio- moškui — pasmerktam kalėti
Tame darbe velionis buvo
italus komunistus specialia
vandenyne ant povandeninių kelbė į gyventoj ūš atsiliepi wich buvo ieškomas kaipo vie ligi gyvos galvos, M. Zavadz- išdirbęs 26 metus. Jisai bu\o
HAVANA, lapkr. 7. — Vai uolų užplaukė kubilinis su Ži mą ėnrinėti Padėkonės Dieną,
teismas nubaudė kalėjimu nuo
kui — 15 metų, R. Gregeriui uolus Marijonų Kolegijos rerininkas
kapitonas Hawks iš balu laivas “Tamiahua.’’ Ja kas Išpuola paskutinį lapkri nas septynių plėšikų. Jis jau
1 ligi 6 metų.
•— ligi gyvos galvos, Br. Sidab mėjas, senas “Draugo“ skai
išvežtas į Lincoln.
New Yorko atskrido į Kubų. me yra 45 vyrai įgulos. Pa čio ketvirtadienį.
rui — mirties bausmė, Ant. 0- tytojas ir šiaip rėmėjas visų
’ Skridimas ėmė *9 valandas ir siųsta pagelba.
SERBŲ SĄMOKSLAS
davui
ligi gyvos galvos Ir gėrų sumanymų ir darbų.
Kam turi būt dėkingi už
Ž1 min.
!
PRIEŠ BULGARIJOS
RAtARSIĄS KAS VEIKTI
J. Dresui pasmerktam mirti.
Paliko žmonų ir keturias
{išrinkimą
KARALIŲ
SUDEGE TURTUOLIO
Visi jie iš kalėjimo jau pa dukteris, kurios eina į liet.
KETURI MAŽIEJI VELKA
WA8HINGTON, lapkr. 8.
Cbi^oj iš 15 teisėjų išri- leisti. Jų prašymai buvo pa
RŪMAI
par. mokyklų. Jisai giminai
DIDELI LAIVĄ
S0FIA, lapkr. 8. — Susek
- PMneSa, kad prezidentes nkt» k*'tari «PuWiko"»>- K»<Į tenkinti dėl to, kad jie už sa
tis Aitučių, Maziliauskų ir
tas jugoslavų (serbų) sąmok
TUXEDO PARK, N. Y., la Hodter susirinkusiam gruod jie išrinkti, tun būt dėkingi vo darbus gailėjosi ir kalėji Budrikų. Laidotuvės pirma
SEtATTLE, Wash., lapkr. pkr. 8. — Gaisras sunaikino žio pradžioje kongresui pata- atskiram teisėjų baliotui. Ki
slas pašalinti iŠ Bulgarų sos
me pavyzdingai elgėsi.
dienyje iš Šv. Panelės Gimi
8. — Pietvakariniuose Alas- New Yorko bankininko Goelet rsią«,< kas turėtų būt veikia- taip gi jų vietas būtų užėmę
to karalių Borisų.
/
Be to, vėl dovanota bausmė mo per.
demokratai.
kos pakraščiuose sugedo gar didelius puošnius rūmus ver tna Jjrohibicijos reikale.
dar vienam plečkaitininkui, J.
DAUG ‘ŽUVO VĖTROJE laivis “Nortbwestem“ — su tės pusės miliono dolerių.
Jakubauskui, kuris buvo nu NEW YORK, lapkr. 8. —
lūžo vairas.
Rastas nušautas
APIPLĖŠTAS TRAUKINIS
teistas kalėti 10 metų. “R.“ Čia yra sumanymas gatvekaSAIGON, francūzų Indo-KiKeturi nedideli žuvininkų RYTŲ KANADOJ ŠALČIAI OAfeLAND, Cal., lapkr. 8.
Savo automobiliuje rastas
rins pakeisti motoriniais ba
nija, lapkr. 8. — Prie it Co laivai jį velka į artimiausią
t rytus važiuojantį South. nušautas turtingas brangiųjų TAUTININKŲ SUVAŽIA sais.
ndore salas palietė baisi vėt- prieplaukų. “Notthwestern’# M0NTREAL, Que., Kana-^fn^.-J’acific keleivinį trariri- kailių krautuvės, 159 No. Star
VIMAS
trsu Žuvo daug žmonių. Kuo laive yra 21 keliauninkas ir ida, lapkr. 8. — Rytų Kanadą. #į užpuolė penki plėšikai, Api- te gat., savininkas S. Bauer.
CHICAGO IR APYLIN
ne visi gyvenamieji namai sa 60 įgulos. Jiems nėra pavo visai netikėtai palietė
paštos ir bagažo vagoSąryšy su tuom policija ie
Pasibaigė metinis tautinin KĖS. — Šiandie saulėta; teI
’
L J t: ško vienos moteriškės.
jaus.
; ■ • į • , 1 banga. Pasirodė sniegas.
lose sunaikinti.
NAUJOKŲ ĖMIMAS
KLAIPEDOJ
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akto priešininkus, kaip p. Morrow New JerpUiRiausįjos progos sw4pažinsoy valstybėj, rinkimus laimėjo. Ką. tai reiš
ti »ū ūkininkavimą, tofonizakia! Kaip, ištikrųjų, išaiškinti rinkimų pasė
eijos ir itrigacijos problema
mis.
kas! Mums rodos, kad dabar nesunku tai pa
LAUKAS DVYLIKTAS.
daryti. Žmonėms iki gyvo kaulo įgriso toji
Ekskursija apėmė gerokai
proliibicįjos komedija, kasdien atnešdama nau
Pažinčių ratas Huambo.
pailgų
elipsą besitęsiantį nuo
neina į kiekvienus namus ar
jų, liūdnų įvykių, kasdien labiau klampinda
Miškai, kaip fa kitur Ben- į kiekvienų kaimų, bet sušau- Huambo į vakarus. Pavažiavę
ma kraštų į neišbrendamas balas. Del to ir
kia paskirton vieton visos daugiau 30 klm. ir prą važiavę
stebėtis netenka, kad praėjusiųjų rinkimų ne guelos plokštakalny, reti ir apylinkės gyventojus. Tad Caala arba Robert Williaxns
tikėtos pasėkos, sudavusios didelį smūgį val- margų spalvų. Į Oacimbo (Ka Chingolo ir pamačiau šitokių 'miestelį padaręm pirmų susdančiųjai partijai, buvo tai pareiškimas griež- simbu negrai Vadinu sausąjį rečiau matomų scenų.
Stojimų ant aukščiausio šios
to protesto prieš tų vis labiau besikojnplikuo-1 PU8nieM) pabaigų daugelis
Valdininko palapinėje Iru- '»PįtnJ‘*s k»'“
?,«0«
jantį krašte padėjimų Volsteado akto atžvil-|nie^^ savo žalįų spalvų papūtį pavaišintas, traukiau at- ,uetn*>>. kur P’*"*“1’kolon,s
giu. Tai buvo savo rųšies, jei taip galima pa-pje^^& lauttena ar geltona, te
. . v.
.
sakyti, politinė revoliucija, kilusi iš proliibici- ^teu lapui neišrmįo nei sau gal j Huambo, tik jau kitu ..
keliu,
nes
pirmuoju
keliu
at318,0
k
°
i?ly<
'
U>
’
**
dvdol,
’
)
*►
jos sudaryto gyvenimo nenormalumų.
jsesni, nei apdžiūti jie minltluinų matomų. Nuo šio kainoj
vykstant mūsų automobilius
'Sti ir lankstūs/
Mes manom, kad šis įvykis pilnai turės' taus metu. Kutenę kur me- sulaužė vienų tiltų per upelį. į visas puses atsiveria puikūs
atidaryti akis abiejų partijų vadams. Jie ge džiuose matėsi negrų įtaisyti Dabar pasukom į didįjį Hui-‘ ir labai tolimi reginiai plokš
rų progų turėjo Įsitikinti, kad jau laikas.yra bitėms aviliai, apie metrą los kelių, ilgesnį bet žymiai takalnių, vietomis apaugusių,
Volsteado aktų modifikuoti, o jei galima, jį ilgumo cilindrai, padaryti iš geresnį. Pakeliui teko matyti retomis giriomis, kitur savąMisai atšaukti. Tai turėtų padaryti gruodžio medžio žievės fa šiaudų. An- Į daugelį intruzy vinių granito nnomis, iš kurių kyšo jau mi
mėnesyje susirinkęs kongresas. Jei jis to ne golos augmenija žydi kiaurus j uolų, kurios kaip milžiniškos nėtos intruzyvinės granito
padarys, - tada 1932 metų prezidento ir kon metus ir duodą.bibėms nuola šieno kupetos arba dideli ru uolos. Šio kalno viršūnėje, por
greso rinkimuose dar didesnių surpryzų poli tinio darbo. Tad daugelis An- gių staigai stūksojo išlindę iš tugalai kasmet švenčia savo
šventę, kurioje sujungia tau
tikai susilauks.
1 golos kraštų, ypač rytiniai ap lygios plokštakalnių dirvos,
tinius ir religinius elementu*.
Tat, ar šiaip ar taip kalbėsime, jei neskričiai eksportuoja Europon daugely vietų susidedančios iš
Tai būt lig ir kiek panašu Lie
tuoj, tai už metų, kitų ir šis kraštas susi nemaža vaško. Bitininkystė mažiau ar daugiau raudono
tuvos Rambyno švenčių pras Vėliausias New Yorko dan
lauks proliibicijos komedijos galo. Tai spren būt galima daug plačiau iš- laterito. Keletu tokių uolų pa
mei.
gų; aiži s, pastatyta* Mrnliatdžiame iš buvusiųjų rinkimų pasėkų, kurios vystyti, bet negrų kultūrinis vyko gerai nufotografuoti.
(Bus daugiau)
tan saloje. Tai City Service
ne tik demokratų, bet ir republikonų poli laipsnis dar labai žemas, kad Cardoso viešbutis, kuriame
triobesys.
išnaudotų krašto gyvenu, yra 1715 m. aukštu
tikų nusistatymų, norint ar nenorint, turės pa tinkamai
OPERETĖ JAU PRIRENG
gamtinius turtus. A
kreipti teigiamon tuo žvilgsniu kriptin.
moje nuo jūros paviršiaus. IŠ
TA.
Atvykęs į Chingolo pama šitos aukštumos išvykęs ir
VYSKUPAS P. BUČYSčiau tai esant mažų kaimų ar ekskursijoj išvažinėjęs 220
Šių savaitę “Dainos” cho
kaimų grupę. Yfanoje geres- kini. sukinėjausi aukštumose
Kalėdos jau nebetoli. Link
Vyskupo. Petro — Pranciškaus Bučio var- nėję, iš šakų
toje ir mo dažniausia nuo 1650 iki 1700 ras “ Cukrinio Kareivėlio ’ •
smų ir malonių melodijų ka
dų dažnai matome italų, anglų, prancūzų, vo liu iškrėstoje palapinėje įtai- m. Žemiausia mano ekskursi repeticijas daro beveik kas
lėdinės giesmės jau nebeužilkiečių ir rusų spaudoje. Visur rašoma apie syta portugalu' jįąjfailunkams jos vieta buvo 1525 m, ir auk vakarų, Aątradrųmo vakarų
jo darbus ir apie tų svarbių misijų, kuri jam sustojimo vietą,
dabar te- ščiausia — 1790 metrų. Taigi operetę prąktikavo su orkes- S™ pasigirs bažnyčiose,
yra popiežiaus uždėta. Žodžiu — J. E. Vys- ko pamatyti ne kasdieninį 220 klm. distancijoj reliefo tra Lietuvių Auditorijoj, kur/ Chorams ir kitiems giesmių
kupo Bučio vardas šiandiėii tarptautiaiai yra vaizdų: valdininke palapinė amplitųda pasiekė 265 metrų. šis veikalas bus suvaidintą į mėgėjams reikia išanksto apžinomas. Viso krikščioniškojo, o ypač katuli- fapsupta didžiausios negrų niį- Tai duoda nęblogų supratiinų šį sekmadienį. Jau tada viską* sirupinti giesmynėliais, jei jų
kiškojo pasaulio akys yra atkreiptos į jo dir- nios — vyrų, ijpterų ir vni- apie reliefo svyravimų pietį ėjo taip sklandžiai, kad gali- dar neturi,
nio Bia‘ sa^y^’
rengėjų pa gjįųp prijpęi^iąe, jog turime
nėję
dalv Įfaąguųloš
Šis svvmvmms'vTrTism’’^“ del Ši°S °0^'^asi8e-1‘‘GiB0»ynėlį” skirta bažny-

Aplink Afriką.
— Prirf. fe Pataite*...... . ..

Pusei M*

korespondentams raitų
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ARČIAU KOMEDIJOS GALO.
■)

Per dešimts su virš metų Jungtinėse A alstybėse vaidinta komedija, o gal teisingiau
bus jų pavadinti tragikomedija. Kalbame apie Volsteado aktų, kurio pasėkomis yra: di
desnis girtuokliavimas, sąmoningas įstatymų j
laužymas, šmugelio išsiplėtimas, bravarų —
bravarėlių prisisteigimas, jaunimo demorali
zavimas, kriminalistų privisimas, kalėjimų
prisipildymas, gengsterių kovos —žudynės.
Bet kų čia ir kalbėti. Būtų galima dar tiek
priskaityti blogumų, kurie išeina iš to nelai
mingo akto.
Pasaulis senai juokiasi,, kad kultūringam
kraite — Jungtinėse Valstybėse , tokia nevyfcusi komedija yra vaidinama. Tas kenkia jų

6KSMYNĖLIS

kimo- yrą -pilnai- pamatuoti.- ‘ čių chorams, mokykloms ir
nedįdejis ir nesudaro jokių
Trijų mėnesių darbas pri-:§iųj^ jau giesmininkams. Jį
pajuokos objektu virsta.. Taigi ir tuo atžvilgiu tų pažymėjo. Kada jisai lankė Prancūzijoj e- ja ir kaž ko ląukia. Kalbasi kliūčių 'žemei įdirbti, nes rerengiųjui
šio vakaro jau be sutaisė, plačiai, žinomas lite
Vofeteudo ąktsas neneša garbės Jungtinėms samas rytų apeigų katalikų bažnyčia*, apie jie Ųmbųndų kalba, -kuri iS- .liefo nuplaidmnp kampas bė
Veik užbaigtus, Dąng pasišven ratas A. Jakštas, o gaidas paVahrtybėms.
j tai irgi plačiai buvo rašyta. Mes iš to galime siplatinusi šiose, apylinkėse,
1 Pasaulis ypač stebisi, kad čia toji kome- f tikdžiaugtis, nes Vyskupas Petras savo pasi- Paklausiau čia laikinai atvy- negu V'l5r laipsnių' ''Metui ttm° pad{ta> kad 5* veikal« rašė taipgi plačiai žinomas
žinonia, P“8*®6™8<W*r *** kompozitorius
kon.poatorius J.Naujalb
J.Naujalis.
dija vaidinta taip ilgai “sekasi”. Jungtinės šventimu Bažnyčiai kelia ir mūsų tautos var- kušio valdininko, kas tai per Utaa« nestatant,
kti
tik
visuomenės
pritarimų,
Šiame “Giesniynėly” randa
Valstybės nebuvo vienatinės, kurios įvedė ai- dų. Jisai tęsia toliau tų dąrbų, kurį Vytau- kermošius. Sakoj, gyventojų -dar nereiškia kad nebūtų kitų
ir
atsilankymo.
Choras
žada
t jai giesmių adventinių, kalėdikoholirfiu gėrimų prohibicijų. Europoje kelios las prieš penkis šimtus metų buvo pradėjęs, surašinėjimas, kurs šiais ųie- problemų laukiančių išrišimo:
valstybės mėgino, metus, kitus palaikė, pa- Del to Vyskupo Bučio darbu visa mūsų taa- tais daroma* A^a^ųfaj- Surasi,-£,ajp irrigacija, žemės įtręšidaugiau, negu P»Pr^ nių, gąvėninių, velykinių, sek
ma10, kad prievarta žmonių blaiviai* nepada- tą privalo susidomėti ir iš visų pajėgų jį pa- nėjtmai taip retai gyvenamo-' ma„’įr k. p.
*V c^lorąs ištesės. Atak^niinių
vra keLtuiniiĮ ir kitokių. Be to yra
laukusieji yra užtikrinti kad turios litanijos,
rysi ir dėl to proliibicijos įstatymus atšaukė, remti.
sc šalyse kaip Angola visai
“Gitsmynėlįs” gali
kaipo neįgyvendinamus. Pas mus-gi didžiau-------------kitaip atliekami negu Puto tkiktirsija į Lepi ir į Coimb- turės vienų iš smagiųuąių,. į «is
rų.
linksmiausių
vakarų, kur maldingiems žmonėms, gali
siąs nepasisekimas: kuo griežčiau mėginama >
Labdaringosios Sąjungos seimas įvyksta poje: viena diena surašomu
Kiton ekskursįjon išeiruo- skamM8 8Tažk>s daiB08« ''"^ atstoti Kantiekas.
Be to
įstatymų vykinti, tuo labiau jisai laužoma. Ta lapkričio 16 d., Chicagoj. šis seimas turėtų kiąky-iettaaie apskrity tik po
čiati bedaroma jokių žygių, kad tai jau nebe sudominti visų plačiųjų lietuvių visuomenę, vienų postų arba valsčių, kitą itin jau keliese: kelių inžinie- turėtojų aki. begalo patvo “Giesmynėlis” yra daug pi
» i“°kins gesnis. Įdainuoja tik 60c., o
komedijai, o tragikomedijai nors kartų pada- 't<es, užėjus nedarbui, daug mūsų brolių ir se- dienų — kitų ir tt. Mat visam rius p. Fonseea, agronomijos kianti
kainuoja
ryti galų.
sečių pateko į didelį vargų. Dalyvaukime kraštui surašyti tų pačių dū inžinierius Lanrentino Cool- *“■> SP88si ‘‘C»k*i«u® Ka,' Kaotičkos dabar
reivėlio
”
.
Daiiriainkas
<1.50.
šiomis dienomis ir spauda ir politikai seime, eikime vargstantiems į pagalbų.
nų ar savaitę jokiu būdu ne lio, kalnų inženierias p. Borj “Giesmynelis” gaunamas
ieško tikrų priežasčių dėlto tik kų praėjusiuo-------------užtektų valdininkų nei bend ges ir aš. Šiuom kartu važia-!■
re rinkimuose laimėjo vyriausybės dabartinė
Dr. J. Šliupas, matomai, nevisiškai už*i- rai galinčių tų darbų atlik- vom apžiūrėti tik perniai ap- j — Statistikos daviniai rodo, “Draugo” knygyne. Užsisa
opozičija — demokratų partija. Tiesa, kad e- pelnė garbės daktaro ląipsnio universitete , ti žmonių. Kadangi negrai tegyvenusių portugalų kolo- kad per metus moterys su kydami ajdfesuokit:
“DRAUGAS”
išbarstytomis niktų ir bendrai ūkiškų zonų, vartoja 40 milijonų tikrojo
samas nedarbas ir biznio depresija pradėjo ir valdžios pensijos, jei tos pačios valdžios gyvena retai
2334 So. Oakley Avonue >
opdzicijai laimėti. Bet tai dar ne viskas. Juk teismui reikėją jį bausti už žalingų bedie- grupėmis sunkiai pasiekiamo tad šitokio specialistų drau- šilko ir 90 milijonų dirbtinio
Ghieago, Itt.
se vietose, tai surašinėtojas gijon patekęs turėjau pačios šilko kilogramų.
tųn, Rur republikonai išstątė tokius Volsteado vybės plųtiniino darbų Lietuvoje.
l
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SKATIKAI — ŪILINKIAI (KAPEI
KOS.)

Vytauto Didžiojo mintos kaldino Ska/tikus milijonais, ir jie visi buvo vienodo
typo. Ant vįenos pusės visada matosi !
Krj’žius ir Ragotinė, Vytauto asmeninis
' herbas; o ani kitos pusės randasi Pilies
Vartai, Lietuvos antrasis herbas. Smul^Jrių atmainų tuose herbuose yra daug,
mat Lietuvos heraldika viduramžių ga
dynėje dar tik vystėsi ir vienodumo nesitaikyta. Svarbiausius tų hUyitikų vari'jautus čia iįiustruojti ir savo pastales
ie jų prikergiu.
/

vardu Vygandas, Tapiau mieste, Prusupse,' akyvaizdoje Kryžiuočių Magistro Kon
rado Zollnerio von Rottenstein (Kara
liaučiaus slaptame arkyye dokum. Fol. T.
O., p. 30). Mėnulis, tai nėra paprastas or
Fig. 31.
Fig. 32.
namentas, bet senoviškas Lietuvių tauti
**
iFig. 3-1. Ob. — Ragotinės smaigas nis simbolis reiškiantis garbingo žmogaus
nukreiptas į kairę; jos rankena triŠaka; vėlę (dvasių). Musų prabočiai su tokiu
ant rankenos Teutoniškas kryžius; mo simboliu ženklindavo savo mylimųjų
netos pakraščius puošia karolinė Rpvada. kapus. Žemaitijoje ant senkapių iki šiol
Pilies Vartai; ties slenksčių mėnu stovi seni kryžiai padabinti su mėnuliu;
lis; virvinis lankas apriečia monetos pa reiškia kad vėliau mėnulis, Lietuvių pa
goniškas simbolis, susigyveno su kry
kraščius. (Teichųmn Nr. 163, 165).,
žium, krikščionių simboliu. Vytautas tik
Ant šios monetos matosi dtt svarbus
dalykai; Kryžiuočių (Teutoniškas) kry sliai uždėjo.mėnulį ant šios monetos (Fig.
žius, ir mėnulis. TeutonUko atyUMs kry 31) kad paminėti savo mylimų tėvų Keis
tutį, kurį Jogaila pasmaugė Krėvės pi
žius liudija, kad Vytautas jau buvo Krvžiypčių įtakoje, galbūt kad. net štempei ius lies kalėjime.
šiąi monetai graviravo koks nors Kry32.
Toks pat, tik su skrižįu^čių, uaąįstras. iš kronįkb sųįai»|)ė, ' tūlių virš ragotinės smaigo. Rv. -rj Toks
kad. 1383 metais Vytautas apsikrikštijo pat, tik be mėnulio. (Caapskio kol).
Skatikai kaldinti 1384 — 1891 m.

UEIUVOS PINKAI VYTAUTO
TOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
-Na*r Dr. AL, M. RA6KU8----(Tęsinys)
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Fig. 30.
Fig. 30. Ob. — Pirmykščio typo rago
tinės smaigas; apvados nesiranda; kry
žiaus taipgi nėra. Rv. — Pilies Vartai;
aplinkui virvinis lankas. (Stronczvnski,
III, p. 51).
Šį Skatikų pirmučiausia Hiustruojn,
nes jis man atrodo ankstybiausia kaldintas„ Kryžiaus nebuvimas parodo, kad moneta buvo kaldinta pirm Vytauto krikšto. Tokius Skatiku* Vytautas kaldino
neilgtrukųs po 1372 metų, nes tais me
lais D. L Kun. Keistuti* pavedė savo
jaunam simni Vytautui valdyti Gardino
sritį. Tuomet Vytautas dar buvo Perku
ųo garbintojas, drauge su savo tėvu Keistiaiiu kovojo Kryžiuočius, ir į krikščioaius Žįufėjp k#ip« į tėvynės primins.

Fig. 34.
Fig. 3>. — Ob. — Toks pat, tik ra
gotinė smailesnė ir Teutoniškas kryžius
mažesnis. Kr. — Pilies Vartai; virš šoni
nių stiebų randasi po vienų skritulį, ku
rie reiškia mintos ženklą. Diam. 13 mm.,
sveria 0.321 Gramų.. (Autoriaus kolekci
joj)•
Fig. 33.

Kr. —

Ob.

Skatikai kaldinti 1392 — 1430 m.

.

Fig. 34, Ob. — Ragotinės smaigas
nukreiptas į dešinę; ketvirtainis kryžius

ragotinės neliečia; aplink monetos pakraš
čius Virvinė apvadą. Rv. — Tvpingi Pi
lies Vartai apriesti virviniu lanku. (Czapski Nr. 10048; diam. 13 mm., sveria 0.33
Gr.).
;
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DRAUGAS
ssSttae
APTIEKORYSTE.

t

CHICAGOJE

Prašau Į Mano Kampelį

svetimtaučių, tai Juozas Kri- ’
viekas Jis risis su B- Kizelevlčiuin.

Žodis aptiekorystė paeina
------------- Rašo prof. Kafnpininkas—————
iš grekų kalbos. Jis reiškia
RISTYNtS IR GRAŽUS
Muzikaliam progtamui va
vartojimų bile rūšies gyduo
PROGRAMAS.
dovaus vietinis varg. N. Ku
PROF. KAMPININKO
ti “ blusinyčioj ” da 60 vietų. lių gydymui, taipgi burti, nuo
lis. Dainuos p. J. RutkauskaiRADIO.
Taigi, ir norėk patekti at dyti arba vartoti viršgamtinę
North Side. — Draugija šv. tė-ttugienienė.
stovu lenkų seiman.
jėgų.
Mykolo Arkaniolo rengia me Nariams dovanos, katrie nė
Pas mus, Amerike, ir viso
Egyptėnų užrašai rodo, kad
tinį vakarų 9 dienų lapkričio, ra sirgę per 10 metų bus duo
PRA&AU NESIJUOKTI.
se kitose respublikose, kandi
gydymo kėįligai siųsdavo sa
Šv. Mykolo parapijos svetai damo*. Po programo bus gera
datai prieš rinkimus naktimis
vo receptus išpildyti Isis ku
nėj. Tokio vakaro šioj svetai muzika ir pasilinksminimas.
Susiginčijo socialistas su nigams, kas reiškįa, kad se
nemiega, didžiausius pinigų
nėj da nebuvo. Programų pįlsumas išleidžia, kad tik lai komunistu.
novės aptiekoryste užsiimda
Programas prasidės lygiai
dys
draugijos nariai. Daly
— Mūsų yra daug! šaukia vo kunigai arba kad pirmesmėjus rinkimus, ba tai garbin
vaus ir čempionas ristikas, 7 vai. Prašomi nesivėluoti. Viga, o kas vožniausia, pelninga socialistas.
,nieji aptiekoriai buvo kuni
kuris yra laimėjęs 26 meda Sūs kviečia atsilankyti.
— Mūsų yra daug!—šaukia gai (Isis yra vardas senovės
būti kongrese, parlamente ar
Komitetas.
lius ir labai pasižymėjęs tarp
ba seime. Bet luenkijoj, kol sauja! — atkerta komunistas. Egypto vaisingumo deivės).
— Tai kaip reikia sužinoti, Senta papyrus 3300 pirm
maršalka Pilsudskis ūsus raiC(
DRAUGO” KNYGYNE
tys, reikės pinigai mokėti/ kurių daugiau? — klausia so Kristaus gim. duoda nurody
kad kas apsiimtų būti kandi cialistas.
Galima gtoti:
mus, kaip receptai tur būti
— Aš pasakysiu, — atsilie išpildomi. (Popy^rus senovės
datu į lankų parlamentų, ba
KOMEDIJOS, BfeAMOS ETC.
tai nėra štuka
* Iuž maršalkos pė ginčų išgirdęs katalikas: ešyptėnų valdžios užrašų knv
Amerikos Dovana Lietuvėje. Iš naujausių laikų, penkių
ūso užkliūti ir patekti Lietu socialistams reikia barzdas už ga, .apie dešimtis colių platu
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi.
viškos Brastos džėion, kur da siauginti, kad. būtų panašūs į mo ir šimtų penkiasdešimtis
27. Kaina ............................ ..,........................................ .
20c.
bar sėdi Pilsudskio opozicija. savb papę, o komunistams — pėdų ilgumo).
Aušrelė. Dramatiška vietoje veikmėje operetė. Parašė
Bokštas (džėla) turi tris auk Rusijos “rojaus” emblema —
Ebers papyrus 1550 pirm.
Ponia Herbert Hoover’ienė sodina pirmų' klevelį prie pas Pranas. Pusi. 14. Kaina
............... ...... 10e.
štus ir yra vadinama “blusi- kuju — noses suploti. Tada ir Kr. g. pažymi, kaip padaryti tatytos naujos B. B. Murch mokyklos Washingtone.
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
nyčia”. Atstovai sėdi atskiro vienus ir kitus iš tolo galima blisters (Plestras pūslei su-1
ras Dineika. Kaunas 1924 Irt. Lošime dalyvauja apie 16 as
se celėse, kuriose yra tik na bus pažinti.
traukti), ointments (mostis),)
menų. Pusi. 71. Kaina ....... t... s................................ 20c.
rai, valgyti gauna du kartu
elysters
(klistiras
viduriams
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
Jeigu maršalka Pilsudskis
j dienų kareivių košės; atim
plauti),
mineralinėms
ir
au

šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
ti jiems pinigai, petnešos, a- vėl bus išrinktas Lenkijos cie- galų gyduolėms.
.
x
STOKITE
PRIE
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
corium, tai ačiū bus čigo
pikaklės, kaklaryšiai, apsiau
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
nams, kurių karalius Kvieka Švento Rašto Senam Testa
stai, net papirosai. Visų yra
84 Pusi. Kaina ......... ........................................... ........... 20c.
vienam laikraščio korespon mente (Exod. XXX. 25 — 35
galvos nuskustos, kaip sako dentui pareiškęs, jog visi či ir XXXVII. 20), taipgi SalaDešimts Metų Smuklėje. Pelikių aktų drama. Veikia 15
mono
laike
(Eccles
X.
9)
pama, “pod baraban”. Rašoma, gonai balsuosiu už pilsudskiasmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
(
žymi
gyduolių
sutaisymų,
k.
t.
Desenzano Mergelė. Trijų Veiksmų drama. Vėrtė Kun.
kad Pilsudskis įsakęs paruoš nihkų sųrašų.
galbanum
(rūšis
sakų),
Myrrh
V. Kulikauskas. Labai graži lidhdiės mėgiama drama. Daly
- —
(myra),
stacte
(saldžiai
kve
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vauja 199 ypatų. Chicago 1919 ffi. Raina......................... 20c.
piantis augalas) ir daug kitų,
Dolpelis Miinsterijoje T&Htfmj*. Monologas ir laiškai.
kurie buvo vartojami sutaisyTinka dėl lošimo. Parašė Bofijk Čiurlionienė. Pusi. 23.
me kvepalų.
Kaina ..................................... . i.»>................ ............... .10c.
Rašo:
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
Svarbiausios gyduolės.
Ir Dirbkite Sau
Dr. Al. M. Račkus
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Šiuo laiku
aptiekorystėj
2130 W. 22 St. Chicago
Rekordas Namie
Kaina........... . ....................... t.i.tiu.............. ............ 30e.
svarbiausios gyduoles yra Qui
I
Tel. Canal 6764 t
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drathft A aktų. Dalyvauja 15 ypar
aline, Strychnirte ir' Morphi4’!
-n*.p4 !,*•>'s - •'>r ' •
’h”' ’lf
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. KalUA .i*.......................... 20c.
_____
____
ne.
Graži Mageliona. Melodrama^ keturių aktų, šešių atiden
TVANKUS ORAS SVEIKATĄ NAIKINA.
j Quinine gaunama iš medžio
gimų. Lošime dalyvauja 11 asrtlfetlų. Pusi. 63. Chicago 1920.
Tyro oro aptiekoje pirkti nereikia; tyras oras, tai neišsekuris auga Rytų IndiKatina .............................. .... : . . i i i:................... 50c.
miama Dievo dovana, tai sveikatos palaikytojas. Gyvybės ir
Jama^caJ Mexico ir PorIšpažinties Paslaptis. Penkių Vfeiksmų Drama. Pritaikin
sveikatos palaikymui tyras oras yra daug svarbiau nei mais- tuSabi kolonijose
Vakarų
ta iš kun. J. Spillmarcn’o Apyedkdfc. Sulietuvino A. Matutis
1
tas, vanduo, ar miegas. Be maisto žmogus gali išgyventi apie Afrikoj. Minėtas medis gana
Chicago. Lošime dalyvauja 25 ttsmettys. Pusi. 92. Kaina 25c.
tris mėnesius; be vandens galima išgyventi apie 12 dienų; sekmingai auginamas kaipo
Rekordas Dirbančia
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
be miego galima išgyventi apie 10 dienų, ■— o be oro žmogus gyduole Javoj ir Britų Rytinėj
lis. Pusi. 47. (Del šios operetės yrk parašęs mušikų A. Alekneišgyvens nei 1 valandos. Taigi iš šių faktų galima spręsti ^dioj. Šiuo laiku apie 80 nuo
sis. Kaina ......... i i..................... . . . . ......... . 25c.
kaip svarbu yra žmogaus sveikatai tyras oras.
simČių Cinchona žievės, iš
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. - Vijūnas.
Tilžęje
Tyras oras susideda iš sekančių elementų: 20% ozigeno, kurios yra daioma Quinine,
1920. Kaina ............... i; .i i..... ........................................ 50c.
apie 79% nitrogeno bei argono ir apie 1% karbon-diozidio bei £aunanie 18 Java, kas sudaro
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
kitų elementų. OXIGENAS yra reikalingiausias žmogaus gy- aPie 6»(K)O’Ū(X) kilogramų arba
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
vybės palaikymui. Kuomet žmogus kvėpuoja tyrų orų, tai
^0’^® av’ svarų. Indijoj
Kaina ............... . ....................... . t
------ ... . . 20c.
sn kiekvienu kvėpavimu 4% oxigeno per plaučius patenka į u^au?’nama 1,000,000 kg. ir
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
kraujų ir gaivina visų' kūnų; o kuoihet iš plaučių orų išpučia aP’e
kg. užaugina
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pfasl. 28. Kaina .......... 15c.
RK-ST
lauk, tai iš kraujo išeina lauk 4% karbo,n-dioxido. Reiškia, ^eylon, Afrika ir Pietų AKalaa SŠBAM
3 INSTRUMENTAI
Kas Bailys. Komedija dviejuose Ūktuose. Iš anglų kalbos
(Be Radlotronų)
kad žmogui kvėpuojant tampriai uždarytame kambary, oxi- mer* .a’ .
vertė Juozas Miliauskas. Lengva H*1 scenos sudarymo ir kos
VIENAME
geno kambario ore mažėja, o karbon-dioxido daugėja. O tas
Quinine yra sėkmingiausia
tiumų. Pusi. 28. .Kaina ........... t. ......................... ............. 15c.
karbon-dioxidas yra nuodai, ir jei žmogus daug kvėpuotų Kydu°lė nuo malorial fever ,
Didžiausias VICTOR Muzikalia instrumentas, kokio dar iki
i
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
karbon-dioxido, o negautų oxigeno, tai jis gan greit pamėlyvar^°jama sėkmingai - ir
Šiol nebuvo. —■
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanunnotų ir mirtų. Ir kuomet kambario ore randasi perdaug nuo ^aug ^itų
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 9d. 11 Neturtas — Ne Yda, 3 veiksAteikite
į
musų
krautuvę
šiandien
ir
karbon-dioxido,
tuomet
tokį
orų
vadiname
sugedusiu
ir
nemų komedija, lošime dalyvauja &įiiė 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
JI
sveiku.
'
«r=K3esesss=eeB3eseHa*=ae=
išgirskite sane kalbant ir dainuojant
kauskas. Kaunas, pusi. 54. AbU veikalai sykiu. Kaina 50c.
Nuo sugedusio oro galvų dažnai skauda, kraujas silpno- (
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose ' veiksmuose 12 pusk
ŽIHiy-ŽlHEHS
REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.
ja, užtai žmonės sugedusį orų kvėpuojanti tampa išblyškę, jų
Kaina ............................................................................ 10c.
10 M; Urte Ura Tl<
10
TM
sveikata menkėja ir netenka atsparumo prieš ligų perus. Nuo
Laišybos. Dviejų aktų farsas. VtelklU 6-ši asmenys. Pusi. 16
X Vakarinių Valstybių lie
V-I4040 IS«
sugedusio oro nervai silpsta' ir smegenų centrai “atbunka”;
rWaoa> CnN
Kaina ............................... . .............................................. 10c.
■•toli m
V-140M man 1 Ii
užtai kurie kvėpuoja sugedusį orų per ilgas valandas, tai jų tuvių katalikų seimas 1931 m.
V-M041
i*. evOM LMnt|
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
Kilau Irtatn
Alt ttnlli
atmintis yra atbukusi, nervai pasidaro jautrūs, gauna neuvasar^° inčnesy. Komisija
V-140M lUhllBM
IIIiMiI Tm Kala
ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kadna ........ 15c.
v-ioooa
JM>< IltlMf
rastenijų, isterijų ir liypoehondrijų. Tvankiame ir sugedusia- 8®'mu‘ ru°8ti jau i nn ta.
Motinos
ftindit. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė
V-1402*
FultalUllae Mto
oa. *
me ore įvairių ligų perai (mikrobai) puikiausia bujoja. Užtai,
X I>apkr. 5 d. Aušros VarClloM Vmll' Irt. Ir J. lamu
48 pusi. Kaina........:.......................................... .
.t.’ 50c.
V-140O»|
kurie gyvena nevėdinamuose kambariuose, tai gan tankiai
ParaP- sa'čj įvyko du suIr Ooo
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelkituingas Bnick’kas, 3 veiks
Salti
sloguoja, suserga tonsilitu ir įvairiomis plaučių ligomis, o sirinkimu: Federacijos Chica-f
OIlMf
-MII
«MM{ AM KalMfld Pb
mų 4 atidengimų komedija. Lbšime dalyvauja 7 asmenys.
kadangi kraujas netenka tinkamo atsparumo prieš ligas, 80f* Apskričio, Labd. Kų-gos
Chicago 1922., Pusi. 59. Kaina....................................... 15c.
tai ir džiova, ir šiaip visokios “kvatabos” kabinasi.
Centro.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Dabar • Mlkrophonas
Juk visiems yra žinoma* kad kurie tyru oru alsuoja, tai
X Bridgeportiečiai pasiAtgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
kiekirenoose namuose
daugiau suvalgo, jiems viskas gardu, ir jie nesiguodžid svei- genda “Drauge” žinių iš saKainai................................... :. ........................................ 15c,
katos “triubeliais”. Studentai gėriau mokinasi ir turi ge- vo kolonijos. Sakoma, kad
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė lt. IhČiura. Drama. Kaina 25c.
resnę atmintį, jei tyru oru alsuoja. Tyras oras yra geriausia kur nieko neveikiama, iš ten
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų scehlškas vaizdelis. Parašė
gyduolė ne tiktai nuo džiovos, bet nuo kitų ligų.
ir nieko nerašoma. Ar-gi BriVystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina
Didžiausių klaidų daro tie, kurie langus užkamšinėja, dgeporte taip būtų? .
Penkis Kartus Po Vienų,
Keturių aitideūgimų
dubeltavom durim užsidarinėja, kambarių niekad nevėdina,
X Ateinančių nedėlių Lietukomedija. Dalyvauja 9 ypAto*. Parašė Serijų Juozas.
sugedusiu oru kvėpuoja ir paleUgvėl tokiu būdu savo sveika- vių Auditorijoj L. V. “DaiKaina .................... . . ;.......... ........................... . ............. 20c.
8417 S. HALSTED ST.
tėlę naikina. Žiemo6 metu daugiausiA žmonės serga ne tiek nos” choras stato scenoj juonuo persišaldymo kiek dėl stokos tyro oro.
kinga operetę “Cukrinis Ka“DRAUGAS” FUB. CO.
Telefonas Boulevard 4706
Brangūs lietuviai, jei norite išvengti ligų, tai kvėpuoki- reivėlis”. Dalyvauja žymiaui 23J4 South Oakley A«M)ue
Chicago, HL
te tyru oru, ir dažnai vėdinkite stvo kambarius.
sios artistinės jėgos.
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i i daiktai bus leidžiami iaĮai- (ir sėkmingai vejda realtininkys
ŽINIŲ ŽINELĖS.
mėjimui.
!tės biznį, 4559 So. Paulina
I X Šv. Kryžiaus bažnyčio-fSt.
l X Baigiama ruošti rodymui
ne-, j ir.y
VAKARĖLIS ZDANKUI
-pažįstamus ir visus visuoiue- je bus misijos paskutinę šio j X Town of Lake viskas tai- į p. J. Miliaus judomųjų pab
ko galimą
būtų paskirstyti į dvi grupi,
PAGERBTI.
pUgs darbuotojus širdingai kvie mėnesio savaitę. Misijas Ves‘soma, gerinama. Gal, kartais, veikslų filmos. Neužilgo galėvalstybės ūkio krypty? ' atsižiūrint tųjų tikslų, kurieriame.
pranciškonas, kun. M. Urbo-(pataikys ir salę jaunimui į- sime matyti daug įdomių nuoKiekvifiuam aišku, kad šiais .Ins ;*os -^u*sue
Lapkričio 9 d., 3 vai. po pieRengėjai.
nas.
rengti. Laukiama.
įtraukų iš Lietuvos ir Vytauto
laikais ,nieko nepadarysi, jei
^dmoji grupė — ininisteri- j tų, Universal kliubo salėj, $14
i Didžiojo sukaktuvių apvaikŠ
X Labdarių Sų-gos Seimas
neturėsi pinigų darbiniukauEs1 j°s Mto *eEbuviui kelti- 'čia W. 33 St., buvusio “ Vyčio”
RAMO ŽŽŽ.
jau čia pat. Įvyks sekm., lap- RYT RĖMĖJŲ PRAMOGA. | čiojimus Lietuvoje ir Chicatenka
priskirti
tokios
minis

redaktoriaus
p.
Pr.
Zdankaus
apmokėti, mašinoms įsigyti,
------------goj.
-J u ■ ■
kričio 16 d.,(Town of Lake.
terijos:
būrelis
draugų
rengia
jam
medžiagai pirkti ir t.t. Pavie
- ---- 1 —
Wown of L&ke.
Susirinki- Pamaldos bus šv. Kryžiaus Town of Lake. — šv. Kažipagerbtuvių
vakarėlį.
PILNAS
EGZAMINAS
nis žmogus gali dar ir be pi Susisiekimo. Lietuvos sųly-.
uias dr-jos Šv. Pranciškos B. bažnyčioje, sesijos — Kren- miero Akademijos Rėmėjų t
16.00 TIKTAI <5 00
nigų šį tų padaryti — laukų gomis tai yra labai svarbi mi P. Zdankus keliolikos matų bus lapkr. 9 d., 2 vai.
čiaus salėje.
skyrius rengia didelę “bunco
«-P^CIA<.ZBTAI
išsiarti, ravų išsikasti, savo nisterija, — jai ir duodama bėgyje tChicagos lietuvių ka X Šv. Kaz. Ak. Rem. 1-mo X
dienų Ašaka parašė party”, sekmadieny, lapkričio Taigi uenualmlnklt, bat eikit
šiokiadienius reikalus patsai daugiausia lėšų, net 23 nuoš. tulikų visuomeniniaifte gyye- ak. susirinkimas bus sekni., UDr e>, kad Town of La- 9 d., 7 vai. vakare, Šv. Kry- nkr» apeciaint#. na pa« koki a«p»X_. rolę..
g d> ir gi 2 n> val
,
p J
Tikras apeclallaUa, arba proaprūpinti. Bet valstybė be pi visų. išlaidų. Šios ministeri nime yra sulošęs žymių
žiaim parap. svetainėj.
fesorius, neklaus Juaų kas Jurna ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats.
nigo nieko negali padaryti, — jos žinioje randas visi Lietu- Jis daug dirbo prie Katalikų
X Sodaliečių susirinkimas ,5nas
Taip> idar.
po pilno lfiegzamln&vlmo. Jus sutau
Komisija
darbuojasi,
bilie

valstybė, gyvenanti iš aukų,, vos geležinkeliai (Lietuvoj)'Feder. Chicagos Apskričio, lapki. 9 d., 1-nią vai.
buodavosi, jis ir gali, bet šiuo tus platindama, ^patingai mū pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt tams lai
labdarybės, mintanti vienu pi privatiškų geležinkelių nėra), Lietuvių Darbininkų SųjunX Daug Town of Lake ,arpu *
to. kad Jie netari jeUaHngo patyri
laikosi sų veikli pirm. p. J. Čepulie me.
gyiailypiul imogaus ken katulaliečių patriotizmu, tai jau ne plentai, vandens keliai, uos gos, Lietuvos Vyčių ir kitų jaunimo šį sekmadienį rengia- nu0 darbavimos
viešame vei nė. Kitos veiklios narės taip gumų.
be valstybės, tai — elgeta, tai, paštai, telegrafai, telefo įdėjinių organizacijų. Taipgi si važiuoti į Lietuvių Audito(ano Radto — floope — Racrf.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir rlgi
darbuojasi
komisijoj,
k.
a.
‘lozorius/ ligoninės reikalin nai, didelės dirbtuvės ir pn. keletu metų atgal buvo “Dr- ri»-pamatyti operetę “Cukri-j
1
Town o£
slėkas baktarlologiėkas egaamlnaTlpp. M. Sudeikienė, A. Kazie- maa kraujo atidengs man Jūsų tik
gas. Taip pat žinome, kad val- ■Rusų caro valdžia Lietuvos augo” redakcijos štabo nariu, ms Kareivėlis ”, kurių vaidins1
ras negeroves. Ir Jeigu aė paimsiu
stybės visus darbus organizuo -keliais nesirūpino, paliko juos bendradarbiaudavo kitiems ką 'L. Vyčių “Dainos” choras.
Va J^auto jap‘ nienė, H. Gedvilienė, O. Sriu- jus gydyti, tai Jūsų' sveiks^ Ir gy
■ vaikščiojimo rengime, dau bienė, p-lė U. Stulgiutė, p-lė vumas sugryė Jums taip kaip buvo
ja, nustato jų kryptį, valsty- baisiai biaurioj padėty, karas taliki&kiems laikraščiams ir
Jeigu kenčiat nuo ligų skil
X Labdaringos Sų-gos Sei- giausia darbavosi Jonas Ge- O. Navickaitė, p-lė A. Mažei pirmiau.
vio. tarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
bės valdžia, atsieit, vyriausy- dar labiau juos sugadino, o per keletu metų redagavo mas įvyks kit» sekmadienį, pu,ig>
JoU[a; A Ba,kus kaitė. Prašome visus atsilan vų. Širdies, reumatizmo, kirminų,
utdęglipo -tarnų, silpnų plaučių arba
bė. Vyriausybė tai padaro aki- juk nuo gero patogaus susi- jaunimo laikraštį “Vytį”
lapkr. 16 d., Town of laike. Yra ir daugiau
dar.
Jeigu turit kokių užsisenėjuslų. Įsi
kyti
kuoskaitlingiausiai,
nes
rdama įvairiems darbams lė- siekimo taip daug priklauso $įmet, rugp. 5 d., Notre Visos draugijos pakviestos Įjuoto™
kerojusių. obronltkų ligų. kuri ne
visas pelnas skiriamas Šv. Ka pasidavė net gabiam Šeimynos gy
šas, —paskirstydama pinigus, krašto gerbūvis. Kelių staty- Dame Universitete p. Zdankus prisidėti ir dalyvauti seime.
dytojui. neatldėlloklt
neatėjo
X Platinant Ashland avė. zimiero Seserų Vienuolynui.
iš piliečių surinktų mokesčių, ba ir palaikymas mūsų lai gavo Master of Auts laipsnį.'žmonis .draugijoms reiktų neDR. J. E. ZAREMBA
nuo 47 iki 40 gat daug pa Kurie atsilankys, nebus už
mintų ir kitokiomis formomis, kais labai brangiai kainuoja,
pamiršti,
kad
tai
svarbus
ir
SPECIALISTAS
gerėja ir pagražėja Towji of vilti, nes bus gražių dovanų x
Kiekviena valdžia yra verti- todėl tai ministerijai ir sky- Šį vakarėlį ir rengia p. kilnus Labdarių veikimas.
Inėjlmas Rumaz lėlė
Zdankaus draugai, jjiauomeiiės
Lake. Darosi kaip naujas mie ir skanių užkandžių.
20 W. JACKSON BLVD.
nama iš jos darbų. O valdžios riama taip daug lėšų.
X Šeštadieny, lapkr. -8 d., stas.
darbuotojai, «buvusieji jo benArti Stote Gatvėn
Valio, visi į “bunco”!
dariHii ir matyti iš to, kiek «.
Tai irgi Ubai
Oflao Va-andos: Nuo lt ryto iki
5 vai. vak., Šv. Kryžiaus baž- X Jonas Zolpas sumaniai
drądarbiai,
kad
su
juomi
syRėmėja.
t po pietų. Vakarais nuo S iki V
sų ii skina įvairiems valsty,. T. ,
.
.....
,
.
* _ . ,
.
svarbi Lietuvai ministerija, kiu pasidžiaugti jo atsiektais įnyčioje priims Moterystės SaNedėliojai* nuo 1> ryto Iki -1
bės reikalams. Todėl tat viso- T ». . •
, .
T.
«w> nlatn
.
, ,
Jos žinioje randasi visas Lie- laimėjimais ir pasveikinti ikramentų Marijona Paugaitė
se pariamentannese valstybė- ,
.
, tuvos žemes ūkio tvarkymas, kaipo asmenį, .gavusį aukštų su Francišku Jorkmann Mase biudžeto svarstvmas parla- , . .
.
v
ADVOKATAI
,
w.
•
kuris tuo tarpu sudaro svar- mokslo laipsni.
rijpna Paugaitė yra aaarė šy..5
ATSISTOKITE PRIE
mente yra karsciausios dienos ,. .
.....
.
. . .
,.
blausių materialinių gerybių
. .
Cecilijos choro ir N. P. ;P. Š. s
visoje valstybėje: biudžetų
,
...
...
Bus
gražus
programas
ir
,
,
gamybos srity. Čia priklauso
mergaičių sodalicijos.
M I KBOPHONO
Paul M. Adomaitis
svarstydami parlamento atsto- . *
-r» »
užkandžiai.
. .
.
.
ir Žemes Reforma, sodžių vieADVOKATAS
vai paprastai surengia kars- ... . .
,. ,
,'v
X «P. -Gedvilai prie visokių 5
Ofisas vidunniestyje
...
.
, . T . nkiemiais skirstymas, žemes P. Zdankaus draugus, 3®
Room 2414
ciausių pirtį .vyriausybei, įvai. .
.
drąųgijų ar parapijos rengi- 5
ONE NORTH LA 8ALLE BLDG.
.. ’ a
, .... . nusausinimo — drenavimo,
ONE NORTH LA SALLE ST.
nų partijų atstovai kritikuoja
, ..
, , .
...
...
.....
raų, darbų prisideda ir pasi-*g
,.V
• -v,
melĮęraęijos darbai, pieninių miškų mokyklų įsnukymas, ...
- =
(Cor. La Šalie apd Madison Sts.)
valdžios patiektųjų išlaidų sų- . .
v
.
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
;4I,
r
, rėmimas, žemes ųkio organi- naujakurių šelpimas, akio kny d<uMa.
matų, tai yra valdžios darbų.
.. .
.
7’
. .
.
. .
,. , zacijų skatinimas ir repiimas, gų įleidimas, ir t.t. ši ministeX šv. Kryžiaus par. para- 5
projektų, siūlo įvairias ;biud. ,
•
, , ,
i •
*. . , A miškų tvarkymas ir eksplota- rija irgi gana daug lėšų iš va pijonys geru ūpu rengiasi su- 5
zeto pataisas, kitaip sakant, .
.
,
,
’
,
’.vimas, seklų ir gyvulių veis- lstybės biudžeto reikalauja.
daryti kaipir bazarėlį prieš E
Ir Padarykite Sau Rekordus Namie
Biul<
ulo pertvarkyti darbų pro-1,.
. •
„ .
.
LIETUVIS ADVOKATAS
.
, . ,
. ’ les gerinimas, žemes ūkio ir
pat Nąujhs Metus. Labai ge- Į
,(tBųs
idaftgmu)
SU NAUJA
amų. Parlamente visiems ai-1
Iki 3 vaL kortuose—nuo 3 lkl 9
kad valstybės išlaidų sųSubatomis nuo 9 iki 9
mata — tai reali valstybės
52 East 107th Street
dirbamųjų bei dirbtinųjų dar
Kampas Michlgan Avenuo
bų programa.
Tel. Pullman 6950-Namų Pull. 6377
BIIMS LIAUDIES BANKAS
Miesto ofise pagal sutarti
Kaip .vystosi Lietuvos vai- J
127
North Dearbom St.
Itolterdm Dirbančia
Btybė, kuriuo keliu eina jos
Ketvergais ofisai uždaryti.
5
ūkis, — ar teisinga vaga ji
sai yra nukreiptas, taip gali
Telepbone Dearborn 9037
ma suvokti iš tyietuvog biud
žeto išlaidų sųmatos. ’

AR SVEIKU KEUU EINA LIETUVOS
VALSTYBES ŪKIS?

apie

I

J. P. WAITCHES

Vlctor Radio
Electrola!

Kadangi viepų metų suma-'
ta kartais gali būti sudaryta
pripuolamai, tai yra gali pri
klausyti nuo kurių nors neti
kėtų aplinkybių (nederlius,
riaušės, karas, statyba ir Lt),
tat norint turėti tikrų supra
timų apie valstybės ūkiškų rutulojimosi, tenka palyginti da
rinius iš kelerių metų pagre
čiui. Kalbėdami apie Lietuvos
roliucijų, mes paimsime pasirųjų penkerių metų davinius.

ADVOKATAS
L60

Vaikus geriau prirengti pasisekimui gyvenime, jei jus
juos įpratinsite į taupumų jiems dar jauniems esant. Tegu jie
prisideda prie musų .Chciatmąs Club. kur jie bus raginami
depozituoti keletu penktukų kas savaitę per 50 savaičių.

Metų metai praslinks ir koks jiems bus džiaugsmas atgau
ti padėtus pinigus į musų bankų.

lė,

Ir

Valstybės Taryba, Seimas
Klaipėdos Krašto Guberna J

5 mSTRUMENTAl
VBSNAME

MEmaUMTKRE

<inusų

'

2

VICTOR REKORDŲ.
10 Inck; Lbta Kalnai

banke, Sedemka, Jagminas,

/

.

V-l-

Olelrial Tam

C

VaaaUa

iSBR.i«

ADVOKATAS

InN ratu

»-!■

M. Ir J.

(Jobą Bagdsiunaa Borden)

Vlatar Utkanlaa Orak. Ir

106 W. Adams St. Rm. 2117

j Uttatfaiai

*■14029 j LlnaMnia

7

Peoples Journal 'Bank
and *Jrust Company

Telepbone Randolph (797

SUK SalaaaHi

ųt
Tegul būna

Mikrofonas

kiekvienuose

2151 W. 22 St 6 iki 9 vok.
Telepbone Roozevelt 9(99
Name; ( lkl 9 ryte Tel. Repub. >«••

VlatUrlIlaa-IaaMe

namuose

čia parankiausia Jį įsigyti

W €tri$T AMD
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JOHN KUGHINSIAS

Avenįue

Gerai žinomas 'bankas tarpe lietuvių visoj

LIETUVIS ADVOKATAS

Amerikoj gpvo ptiprMmu ir |pru patarnavimu.

2221 West 22nd Street

Arti Ijeavitt Street

tūriu

Visų šių įstaigų pareigos la -J
Imi nevienodos. Paliekant nuo
ly krašto vadovavimo Įstai-J

b, visas ministerijus galima i

11 So. La Šalie St.. Room 1791
Tel. Randolph 9331-0333 Vai. 9-1
Vakarais
3341 30. HALSTED STREET
’ Tel. Vlctory IMI
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
PėtoyClos

JOHN

V-1401«J{—
Mnayn •1

V-14041

mavičia ir p-Jė Ląpcaitč mgloniai jonui patarnaus.

A

ADVOKATAS

«««iasw

lfiekewicz, Laurinavičių, Metrikis, Ado-

Rimkev)čiug,

La Šalie St. Rm. 1431

A. A. ALIS

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

W J*(k;

Šie lietuviai, dirbantieji

(Be Radlotronų)

Ateikite į Peoples Furniture Co. Krautuvę Šiandiena
pamatykite ir išgirskite šį naujų instrumentų.

No.

CHICAGO. ILL.
Nuo 9:39 Iki 5 vai. vak.
Looal Office: 1900 S. UNION AVK
Tel Rooaevelt 8719
▼ai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.
(Usklriant zeredos)

Radio, gramofonas ir rekordų gamintojas

Prisidėk prie musų Klubo dabar.

Lietuvos valstybės išlaidų
paskirstymas

Dalia f veikia tokios minis-:
terijos : Susisiekimo, Žemės Ūkio, (Finansų, Švietimo, Kraš
to Apsaugas, Vidaus Reikalų,^
teisingumo, Užsienio Reikalų,
kalia ministerijų valstybės lė
lėmis yra išlaikoma eilė ins
titucijų, kurias mes dėl truoi-1
pumo pavadinsime valstybės \
radovavimo institucijomis, tai
p-a: Prezidentūra, Ministerių 1
Kabinetai, Valstybėm Kontro

f. W. CHERNAUGKAS

eiTT-ai

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

i.Amc.

««• aicHMoato

4177-83
Brighton Parke

st.

Avė.

2S><- 40 W. ėsr* ST. & MAPLCUOOO AVK

S

253640 W. 63 St, f
Marquetle Parko-

iniHUHHIIIIIHnmilHIMIIUimnilHIIIHIIHHIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIHIII

Telefonas Ganai
balandos

9

syto,

2552

ika 8jG0

va

kare. Seredaoris ir Pitnyčionis nuo 9 iki 6.

•M

DRAUGAS

Šeštadienis, Lupkr. 8, 1930

JŪREIVIŲ TYMO KAPITO- zai. Kurie neatsilankė, prizus Vyčiai-tės iš, turbūt, visų Chi
cagos ir apielinkės kuopų, ir
NA8.
gaus vėliau. Menas Įteiks.

valandą ją rado užmuštą.
Policija, vietoje tirdama tą
kriminalą, rado kruviną gele
Garliavos valsčiaus Digrių žinį baslį ir kai kuriuos Kakaimo gyventojas Aut. Kala- lašinsko rūbus. Pats Ralašinšinskas pranešė policijai, kad skas suimtas.
“R.”
tą dieną rytą išvažiavęs su
pienu į Kauną ir namie pali — Javos salos laukiniai gy
kęs lovoje dar tebemiegančią ventojui valgo skruzdžių kir
tarnaitę St. Laurinaitytę. Ta ui mukus su tokiu malonumu,
čiau sugrįžęs namo po kelių kaip mes šviestą.
RADO UŽMUŠTĄ
TARNAITĘ

Trofijų ir prizų aukotojai: net iš toliau, k. t., Gary, Ind.
Metropolitan State Bank tro- Visi gražiai, padoriai pasilink
fiją aukojo p. John B. Bren- smino.
za, prez. — vyriausiam čemNedarbas.
pionatui. Justin Mackiewicli,
Mortgage’ų bankininkas tro Ir čionykščius lietuvius ne
fiją aukojo — amatorių čem- darbas yra sunkiai palietęs.
MARQUETTE VYČIAI IŠ LIETUVIAI SPORTO PRIE
natui. A. K. Menas, trofijas Nemažai yra visai nedirban
RINKO NAUJĄ SPORTO
ŠAKY.
aukojo jis pats — moterų čem čių, arba mažai tedirbančių.
KOMISIJA.
pionatui. Jaunuolių trofija au Pasikalbėjimuose kartais nuTeko daug skaityti apie liekojo Dan. Pivarunas duonke- sistebiama, kad žmogus dir
ba.
Pereitą antradienį įvyko 'tuvį kumštininką. Juozą Župyklės savininkas — jaunuo
Vyčių 112 kp. svarbus susi- Ikauską (Jack Sharkey) ir rislių čempionatui. Liet. Golfo
Negana naudojamasi.
rinkimas. Be kitų svarbių nu- i tiką Kari Požellą, kurie atsikliubo trofiją ir prizus steigia
Po klebonija yra gan tur
tarimų, išrinkta, nauja sporto žymėjo sporte ir pakėlė lietu
kliubo nariai. Prezidento tro tingai įrengtas Kat. Federaci
TkdalVianitttėliuLietuvos jūroei
valdyba, į kurią Įėjo Jonas vių vardą.
fiją ir prizą aukoja Dr. Ka jos vietinio skyriaus knygy
f
U A4O© Ą >
Juozaitis, gerai žinomas Vy Dabartiniu laiku daug sve
ralius — Handicap turnamen- nas. Ten yra nemažai įdomių
Greitas »u»l»iekt»n»a via Kopflnhaaen
Pulkin laivai
—
—
Ganėtinai Garo
čių sporto veikime, ir Anta timtaučių laikraščiai rašo atui. Meno Golfo vazą ir pri knygų ir laikraščių lietuvių
švarumas ir Patqgw«Įge
—
Maloous
nas Miškinis, gerai patyręs pie Purdue Universiteto footzus duoda kasmet A. K. Me kalboj. Keletas laikraščių pa
laivų u^olaahimai
W Au»k:
R. Bowstrom, iš Grand Rasporto veikime Higli school, ir ball tymo veikimą, ypatingai
Kalėdos Ekskursija
nas — įvairiam turnamentui. reina iš Lietuvos. Tik reikėtų
'Mal5(fc'0Jav . ...............fier. 19 Į
Oscar II ............ lapkr. 33
pids,
Mieli.,
J.
A.
V.
Jūreivių
Grane College. Į merginų spor apie asmenis, kurie pasižymi
Frcderlk VIII . . Gruod. • £|
U......................
6I
J. Kazlauskas, aptiekos savi trupučiuką geriau tą knygy
to komisiją Įėjo Bernice Pa- žaidimuose. Žymiausi iš. jų y- futbolo tymo kapitonas.
Infermacljų
Ir
laivakorčių
reikalais
krslojdtis
-P
“
savo
agentų
arba:
|
ninkas, kasmet duoda du pri- ną ir jo valandos patvarkyti
luliunas, Agnės Sutkus, abi ra Alexandra Junevicli, Paul
izu — moterų consuliacijai. ir gal tada žmonės labiau juo
gerai žinomos šios kolonijos Moss (Moskos) ir A. Purvis. piopas, it. Stanley — amato-1šįmet p. D. Pivarunę-s suteikė
naudotus.
27 WHITEHALL ST.
248 VYASHIN&TON ST.
130 N.LASALLE ST.
NEW YORK, N.Y.
darbuotojos.
BOSTON, MAS S.
CHtCAftO,
Pirmu du yra gerai žinomi 'rių čempionas, Verną Glienė dovaną banketo sustiprini
,J. Brazda.
Chicagos lietuvių sporto mė- j— moterų čempionė, R. Rū mui, o p. J. Kazlauskas sutei
Šios komisijos jau padarė
planus šių metų veikimui ir gėjai. Alex Junevich, buvęs lis — jaunuolių čempionas, kė dovaną bankieto .pasmagi
pranešė, kad vyrų Basketball L. Vyčių Brighton Park 36.Dr. Naikelis — L. G. K. čem- nimui. Garbė aukojusiems tro
tymas yra sutvertas ir prak kuopos narys ir sportininkas, Įpionas, A. Kvedaras — prezi- fijas, prizus ir dovanas. Jų
tikas laikys kas antradienis,, kuris daug pasižymėjo Vyčių dento trofijos Handicap čem- vardai bus minimi sportinin
JAU ATMARŠUOJA
nuo 7 iki 8 vai. Po praktikos Chicagos Apskr. Track ir pionas, K. Savickas — Meno kų sferose už rėmimą lietuvių
Field
Day,
1928
metais,
padevazos
čemp.
Visiems
buvo
įtautos golfininku.
kas antrą ir ketvirtą antradie
damas
36
kp.
laimėti
'
čempio

teiktos
trofijos
vieniems
me

Bankete buvo gražių ir žin
nį įvyks kuopos susirinki
natą,
iš
dvidešimts
penkių
tams.
’
i
mas,'o pirmą ir trečią antra
.
ii » geidžių kalbų, kaip prizų au
padarydamas
,net
keturioliką
Šį šposininką ir panelių gązdintoją pamatysime
dienį “special” susirinkimai
Tumamentuose atsižymėję kotojų ir įteikėjų taip ir išloir pasilinksminimas (sočiai ni punktų.
RYTOJ, SEKMAO, LAPKRIČIO S O-,
iš eilės: P. Yuknis, sekantis šėjų. Įžymesnio svečiai buvo
Povilas
Moskos
yra buvęs
pakviesti
kalbėti,
kurie
svei

tęs).
. į
C. Majauskas — klasės B, B.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,
narys L. V. 16 kp. ir iki šiol
kino galfininkus. Ant galo'
Kaminskas
—
klasės
C,
Dr.
3133 South Halsted Street
Mergaičių tymas laikys pra yra Chicagos Apsk. L. Vyčių
A. K. Menas pareiškė padė
Biežis
—
fliglit
’
ės
pirmos,
J.
Šią
seniai
lauktą, komišką operetę vaidins
ktikas kas pirmadienis nuo 8 tenis čempionas, kuris tą gar
kos
žodį
kontestantams
už
L.
VYČHJ
CHICAGOS
APSKR. DAINOS CHORAS
iki 9 vai. vak. Visi praktikai bę gavo 1929 m., ir iki šiol ją Mileriutė — sekanti, L. Žilvi- sportišką tumamentų lošimą
Vadovaujant Komp. ANTANUI POCIUI.
— konsulacijoj, H, Zabus laikomi parapijos svetai nalaiko. Jis yra žaidęs su čiutė
... _
, .. T ir
-- ------------------------------------------------------------------------------------------ «“------------ —
ir bankiete ^dalyvavimą. Į
W X- m 1
K 1 ii. 11 * latonene — sekanti, J. KazDAINUOS RAD10 ARTISTAI:
nėj. Be to, vyrų ir iųerginų TL;-Vyčių
16 kp. basketball ty,
A
pakvietimą kalbėti iš lietuvių
::f oi>h
, JUSTAS BALSIS,
lauslias
^Etąįės
jS7
T
AJ.
Kautymai loš ketvergiais su kitais mu pereitais metais Vyčių
JONAS ROMANAS,
golfininku istorijos, atsakyta,
ONA MlKUŽIŪTft—JUOZAITIENE.
lakis
—
klasės
C,
B.
Nausėda
tymais įvairiose parkėse ir •Lygoje ir buvo minėtas .kai
ANTANAS CIAPAS,
z
jog
šią
žiemą
išeis
4
‘
Gol
f
įnin

ANTANETA FERAVICICTE—SKAMAIIAKIENE.
gymnasium’uose po visą mie po vienas iš gerųjų šios Lygos — sekantis, N. Počiulpa — se kąs”, Liet. Golfo žiurnalas,
KAZIMIERAS PAŽERSKIg,
BARBORA ZALATORYTE
kantis, D. Pivariunas
—
stą. Vyčių Lygiai atsidarius, žaidikų.
IR SKĄITEINGAS DAINOS CHORAS
kur bus pilnai aprašyta gol
BALETĄ fiOKS PIUS NAUSĖDAITĖ.
žais kas sekmadienis po pietų i A. Purvis paeina iš Terra “Blind Bogey” laimėjo. Vi fo istorija.
Siuomi skelbiame, jog tai bus gražiausia operetė, kurią karia nois matėte!
St. Phillips gym.
lllaute, Ind., ir mažai kas ži- siems buvo įteikta gražūs priŠIRDINGAI VISUS KVIEČIA
Viri dabiMttiriai ir buvę
DAINOS CHORAS.
liet golfo čempionai ir čem
Dabar, prieš Lygos atida- no aP*e
žaidėją,
pionės rengs da šiais metam
rymą, Marųuette Park Vyčiai Į Purdue Universiteto footčempionų bartkietą. Tai iki
turi Stiprausį tymą šioje apie-1 bolininkai žais šiandieną po
pasimatymo iškilmėse.
1 inkėje ir norėtų sustikti su j pietų su Chicagos universiteto
Menas.
tymais iš kitų kolonijų, ypa- tymu, Chicagoje. Daug Vyčių
tingai lietuvių tymais. Del in- įr šiaip sporto mėgėjų žaformacijų prašom
kreiptis da atsilankyti į žaidimą ir
šiuo adresu:
pasveikinti šiuos žymius lieMr. Frank Mikužis arba tuvius sportininkus.

VAMOMIGOVA

SCAMBUUMAH-AMBIICAN LINE

Cukrinis Kareiveiis

—
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CHICAGOJE

John S. Juozaitis, 6822 So.
Rookwell St., Tel, Republic
4631.
, .
Aristocrat.

£16 ILLINI STAR

jiO

Petc Yanuskus, onc of tbe
few lettermen on Cųach Zuppko’s team this year, is regardod as onc of tbe strungest
backs on tbe sųuad.

Sporto mėgėjas.

GOLFAS.

JAUNIMO

vakaras

North Bide, — Liepos 31 d.

<L. Vyčių 6 kuopa surengė
Tarptautiniai, tautiniai ir
“Hallovreeti” šokius šv. My
privačiai šio sezono golfo turkolo pat. svetainėj. Rengėjai
namentai jau užsidarė. Su me
-viską rūpestingai prirengė.
tiniu golfininku bankietų ir
Prisirinko jaunimo pilna sve
lietuvių golfas jau baigtas
tainė; augesniųjų žmonių ma
šiems metams. Banketas įvy
ržai buvo. Daugumoj tai buvo
ko pereitame šeštadieny, Lie M. Duffield, pietinės Kali
tuvių Auditorijoj. Jis itin bu fornijos universiteto futbolo
vo gražus, nes dalyvavo tik tymo “žvaigždė.”
geresni golfininkai ir sporti
ninkai. Mat, Maizeriai prie
AMERIKOS
sportininkų nepriklauso ir
A. Nausėda
UMUA
golfo nelošia. Gardžią vakarie
t*
1024 Centar
nę pagamino p. l^aucienė. Mi
TeL Uaoaln 3044
įjrrtktnlu.i-y4.
dus buvo skanus ir užtektinai
Rait. P. Fabijomritii
iUITTO»«*VHU|
visiems teko. Čempionams ir!
2860 «o. Oakley ▲ve.
DIDELIAIS NAUJAIS IR
čempionėms buvo įteikta va
ttd. Kun. f. Kudirka
MODERNIAUAl*
zos ir atsižymėjusiems turna- MOTO BLAIVIAIS
2334 So- GaMey Avė.
Lietuvos Palto ir Keleivių
inentuose prizai. Laimėtojai’,
AllTTAW)lnAf.
Patarnavimas
Praleisk Kalėdas Lietuvoj 1
džiaugėsi gražiais prizais, pra DVI KALĖDINES EKBKURSIJOS ^tnn. K. MatukUtis
IAI'IJLUKIA Ift NEW YORKO
laimėję keta atsigriebti se
2334 S. Oaklef Avė.
S. S. DROTTNINGHOLM
kančią vasarą. Nedalyvavę!
LAPKRIČIO 28
V. Duoba
M. U. GRIP8HOUM
gailisi ir pyksta iš pavydo. Į
2328 W. 28rd St.
- GRUODŽIO 6
l&riMkrklt
Vietas
Dabar!
Kontestantai ir svečiai liko laitp Išplaukimą* iš New Y’orko J. Dimša
patenkinti. Žinoma, visų nie M. L. KUNGRHOLM .. lapkr. S
3230 &>. Emerald Avė
S. S. DROTTNINGHOLM lapkr. 99
kas negali patenkinti. Todėl M. U. GRIl’SHOUM .... GriHMl. « M. Šilkas
DROTTNINGHOUM Gruod. 37
atsiprašomu neužganėdintųjų. S4S.Informacijos
JLO5S6 So. State St
ir Iliustruotas clrkuliorls
sy
žemlaplų
(Lietuvių
kalboj)
Tautinių čempionatų ir pri
Visokiais Labdarybės reigaunamas) kreipiantis pas savo agenvačių turnamentų iš lošėj ai: t*. arba:
* JcaJais kMtptis j valdyba arba
A MERK A Ji Hf't
T. 'Yuknis — vyriausias čem- 1A1 KUJ.pii*#
K. Wqk|^u> Avė., tlUkstpo. AU

DRAUGAS

šeštadienis,

Lapkr.

8, 1930

tda. Galėsit klausytis sekma- giant p-nia Ambutienė atpa-jse, ant pirmo floro. Šiame vaSUMAŽINO BAUSMES! buvo pasmerktas mirti, dabar
dieniais iš radio stoties WCFL šakojo daug gražių įspūdžių , kare bus suteikta garbės do-!
________
-----------į kalėjimo bausmė sumažinta
nuo 1 iki 2 valandos ir ket gautų Lietuvoje.
vanos nariams, kurie neėmė
Dalini politinių kalinių, ku- į ligi 7*4 metų, J. Petrauskui
virtadieniais iš stoties AVIIFC
Rap.
pašelpos per 10 arba 20 metų. rie kalėjime elgėsi neblogai — nuo gyvos galvos kalėjimo
nuo 7 iki1 8 vai. vakare.
Taipgi kurie atsilankys j va-' ir padavė prašymus pasigai- ligi 5 metų, J. Bildušui — 5
Vienas štabo.
karų ir norės prisirašyti į dr- lėti, p. R. Prezidentas savo metais ir Kedžiui vietoj kalė
jų, bus priimami veltui, belaktu sumažino kalėjimo laikų. jimo ligi gyvos galvos — iki
IŠLEIDO IR PRIĖMĖ.
Taip Krist. Maslauskui, kuris 15 metų.
“R.”
įstojimo.
Bridgeport. — Liet. Kun.
Bridgeport. - Spalių 18 d.,| Vytauto draugijos sueituvių Todėl nariai nepamirškite
p-nų Jokantų moderninėj re- Į bankietas bus sekmadieny, lap dalyvauti bankiete ir pakvies
zidencijoj buvo suruošta gra- krivio 9 d., 7 valandų vakaie, kite savo draugus prisirašyti
'ži vakarienė p-nios M. Ambu- Lietuvių Auditorijos svetainė- |draugijon. P. Killis, nut. rašt.

PRANEŠIMAI.

.tiems iš Lietuvos sugrįžtuvių paminėjimui. Vakarienė
buvox tikrai maloni. Dalyvavo
nemažas būrys svečių viešnių,
p-nios Ambutienės draugių,
j kurias gabios rengėjos* p-lė
P. Strazinskaitė ir p-aiia P.
ĮSmagurienė sukvietė, ir pa
gamino, tikrai, gerų vakarie
nę.
Į

Kompozitorius
x ocius, po kurio vado
vybė, “Dainos” choras rytoj, Lietuvių Auditorijoj,
vadiins komiškų operetę, “Cukrinis Kareivėlis”.
=

CHICAGOJE

Vakarieniaujant, turėta ir.
programas. Čia visa eilė pnios Ambutienės draugių, sajvo kalbose, džiaugėsi jos ma
loniu būdu nuoširdumu ir
draugiškumu. Ateičiai gi lin
kėjo viso kogeriausio. Bai-

LAIMĖJO DOVANĄ.

Be to p-nas Laskis nuolatai
skelbiasi “Drauge”. Raiškia
Jonas Laskis, Brighton Mo pasiskelbimai “Drauge” užtor Sales savininkas, 3962 Ar-isimoka.
Kad šiais laikais Ameri
eher avė., šiomis dienomis laiTen buvęs.
Dėjo dvigubų dovanų. P-nas
------- *---------♦ kos lietuviai mažiau knygų
Laskis pardavinėja Graliam LIETUVIŲ RADIO VALAN- skaito, tai visiems aišku. Bet
Paige automobilius.
DOS.
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero
Šios savaitės pradžioj iš
troito buvo atvykę Chica- Ar klausote lietuvių daini pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
on Grabam Paige automobi- ninku kontestų? Trečias iš Knygų mylėtojai neretai
I eilės programas buvo girdi- turi vargo iki užtinka tikrai
Ii ų fabrikų atstovai ir laiky- į
Dlinois^valstijos pardavėjų'mas I*rei‘» “kmadienį, lap. sau patinkamų knygų. To
suvažiavimas ir buvo dalyta kričio 2, per radio stotį WC kiems čia norime nurodyti
dovanos už sėkmingiausia par FL., nuo 7 lyg 2 valandos. Šį vienų knygų, kuria niekas nedavinėjimų automobilių. Pasi kontestų tvarko Budriko Kor apsivils, ypač tie, kurie mėg
rodė, kad lietuvis Jonas Laši poracija ir sekrtiingai tęsias. sta dvasiškus, religinius pa
ns bestovįs antroj vietoj. Už Kas sekmadienį girdėsite mū siskaitymus. Karštai visus
tai kompanijos atstovas įtei sų, lietuvių, artistus — daini-’ raginame įsigyti knygų var
kė jam dovanų — rankinį lai ninkus, išpildant gražiausius du
krodėlį, o Bird — Sykes Co., kurinius. Kontesto tikslas yra DIEVIŠKASIS IŠGANY
2215-25 Michigan avė., p-nui naudingas ir klausytojų para
TOJAS
ma
gelbsti
sėkmėms.
Jūsų
I^askiui įteikė čekį ant $60.
Tai yra didokas veikalas,
Bird Sykes Co. atstovauja- balsai išrinks laimėtojus skir
turįs 476 puslapių. Pagal vo
G r aham Paige Illinois, Wiscon tų dovanų, vertės virš tūks
kiškų originalų lietuviams tų
in ir kitas vidurines valsti tančio dolerių.
veikalų prirengė tėvas jėzui
jas.
Kontestas tęsias kas sek
tas B. Andruška.
Iš viso dovanų buvo šešios. madienį iš stoties WCFL nuo Yra tai platus aprašymas
Lietuviams žinoma malonu 1 iki 2 valandos po pietų.
gadynės prieš pat Išganytobuvo lie-. ..........................
, .
girdėti kad mūsiškiai atsižy- . Šeštadienį taipgi
, t>_
-y jui ateisiant ir paskui viso
tuviška valanda. Programų iš- J .
.
.
frii didelėse kompanijose.
Kristaus gyvenimo ir mokslo
P-nas Laskis pasitarnauja pildė Vaidylų vyrų choras ir išdėstymas. Tas viskas išdėta
lietuvių visuomeniškiems dar solistai, po vadovyste muziko Įdomiai, gražioje, aiškioje,
bams. Vytauto dienoje jisai su Saurio ir baritonas S. Rim visiems suprantamoje kalboje.
savo Graham kartu su p-nu kus.
Įsigykite tų knygą, jų
Endeikiu dalyvavo gubernato Šeštadieniais daugiau nebe skaitysit nuo pradžios iki
riaus lydėjime į iškilmes.
bus duodama Lietuvių valan- galo su dideliu pasigrožėjimu
ir dvasiška nauda, skaitysite
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu.
Kaina
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. GO.

JUOZAPAS LEŠČAUSKIS

Chicago, III.

mirė lapkr, 7, 1930 m. 4 Vai. ryt. 47 metų amžiaus.
Kilo iš Raseinių Apskričio, Stulgių Parap., Pavarnių
Kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime moterų Kazimierų (po
tėvais Zegeikaitė), 4 dukteris Juzefų, Kazimierų
Jadvygų ir Mikaliną, brolį Jdnų, 2 seseri Jozefinų
Ragauskienę, Veronikų Jankauskienę, 2 švogeriu Sta
nislovų ir Petrų ir gimines, o Lietuvoj motiną Jozefų,
brolį Antanų, seserį Onų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 7259 So. Talman avė. Laidotuvės
įvyks panedėly, lapkričio 10 d. Iš namų 8 vai. bus
atlydėtas į Gimimo Panelės Šv. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už Velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į 6v. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
I *1 I 'Ji it ||
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Kodėl neprigulėt prie savo stipraus Stato ir Clearing House banko, kuris remia ir daro paskolas savo
tautiečiams, ir kur Jūsų sudėti pinigai yra užtikrinti
Remkime savo tautų atsilankydami į

UNIVERSAL STATE
BANK
3 3252 S. Halsted St.

Brolis

g ! ii I i

Seserys

l',l ;d<'l k I

ir Giminei

\ ; i r• I • , ( I i
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Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš

O

g

a

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEMVR15T KAIP UiSISENfcJTSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. SpeciallSkal rydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodijimą kraujo, odos. Ilgas, žaizdų, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmu* nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingu Ilgu. Jei kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėllomls 10-1
4200 West 24 St.
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 557*

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIįl RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950 •
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
patarimas, visi rašto darbai, ir tt..

Pranešimas
Šiuomi pranešame Chicagos visuomenei, kad
visiems gerai žinomas ir turintis ilgų metų patyri
mą automobilių amate J. Zabukas, dabar susideda
su senai žinoma firma po vardu Midland Motor
Sales, Studebaker agentūra, kurios savininkai nuo
šio laiko bus A. Kasulis ir J. Zabukas.
Taigi, reikalui esant malonėkite kreiptis į šią
įstaigą, kur gausite teisingą ir greitą patarnavimą
pirkime naujų ir vartotų automobilių.

tilt SO. HALSTED ST.
Chicago, 211.

■
■
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MES MOKAME CASH
U2 LIETUVOS 5% BONUS

$65.00

Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
CHICAGO, ILL.

PATOGUS KELIAS EUROPON
LENUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais
ir naujausiais North German Lloydo laivais. Visad reikalauk
ii savo artimiausio agento laivakortės per

P

NORTH GERMAN
LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną j bile vietą Centralėj
Europoj. Gerai žinomi laivai

BREMEN — EUROPE
COLUMBUS—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN

turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
mi šauniais valgiais Ir užkandžiais.
Išplaukimai kas savaitė. SpecijaJiai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BERLIN------------- Dec. 11
BREMEN-------- Dec. 6
asmeniškai
vedama ekskursi
EUROPE--------- Dec. 16
ja iš Chicagos
Išanksto užsisakyk vietA pao vietinį agentą ar

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH STREET

CHICAGO, ILL.
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SVARBUS PRANEŠIMAS g
CHICAGOS LIETUVIAMS L

i
s
I J. F. Radžius
GRABŲ ISDIRBTSTĖJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olsello kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar'organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komlšinas graboriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešlme į
savo išdlrbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

MIDLAND MOTOR SALES

J. F. Radžius

Savininkai A. Kasulis ir J. Zabukas

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

4402 Archer Avenue

Justin Kalis

39

Pasauliniame kare

g

*
■

V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

WISSIG.

*
■

■
■
■
g
■
■
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ROXEE AUTO PAINTING SHOP

124 N. LA SALLE St.,

jRsumatlzmassausgeli■ Nealkonkyklte M.vęe akaua_ mala, Reumatlsmu, Sausgėla,
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nea akaudėjimai naikina kūno gyvybf
Ir dažnai ant pats'.o paguldo.
CAPBICO COMFOUND mo■ stts lengvai prašalina virtiminėta Ilgas; mums šiandie daugybė Įmonių siunčia padėka■ vones paavelka. Kaina SOo per
■ paltą tie arba dvi uš >1.01.
■
Knyga: “ŠALTINIS 8TVEIKAT08" augalais gydytlea, kaina SO centų.

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

HE:

Taipgi taisome visokių išdirbysčių automobilius
už prieinamą kainą. Turime specialistą machanlką p. F. Claven, kuris per 9 metų išdirbęs Union
Garage. Už tai mūsų darbas pilniausia garantuotas.

2334 S. OAKLEY AVĖ.

Moteris

Temykit Tautiečiai!

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

A. f A

Nubudę

PENTUŪJAME AUTOMOBILIUS

Tei. Lafayette 7139

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canai 6174

B

■
8
8

Skyrius:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088
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Šeštadienis, Lapkr.

DB1UOE8

8, 1930

jimjx«Huu.

w

GRABORIAI:
Telefonu Tardė UIS

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKOBAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

■ ■

DAKTARAI:

C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PAR.

ŽINUTES.

įsenus parapijonus ir kalinynūs. Nepamirškite lapkričio
30 d.

718 WXST 18 STREET

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KQWARSKIS
Telefonas Orovehlll 8318

GYDYTOJAS

ir

CHIRURGAS

Gydytojas

Of. ir

Rea Teb Hemlock 2374'

DR. J. P. POŠKA

ir Chirurgą*

Visų Šventųjų ir uždusinės
GRABORIUS IR
2433 w. MARQŲETTE ROAD Ofisas 2408 WEST <8 STREET
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Teb Roosevelt 7488
dienos
šventės
labai
gražiai
Mūsų
Vyčiai
praeitame
suBALSAMUOTOJAS
Nuo 8 — 11 vai ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1018
Antras ofisas ir
Rezidencija
B Ir 7 iki I vai. vakare.
praėjo. Žmonelių apsčiai lan-! sirinkime galėjo pasidžiaugti
Rezidencija 2859 So. Leavltt St.
Turiu automobilius visokiems rei
Teb Canal 3888
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
j. lulevimus kėši j bažnyčių atminti ir pa-' gražiomis pasekmėmis nesenai Seredomls nuo I — 18 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos:
2-4
po
pietų
\lr
7-9
v.
v.
Nedėllomls pagal sutartu
Baisamuotojas i simehsti u.ž savo brangiuosius surengto vakaro, kuris gerovak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 pe
Nedėiloj pagal susitarimų
3319 AŲBURN AVENUE
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Patarnauju
laido mirusius. Pamaldos mūsų baž kas sustiprino jų iždų. Garbė
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginia 0036
tuvėse visose mie
labai iškil- užtat darbščiam pirmininkui
sto
ir
miestelių nyčioje atsilaikė
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse.
Moderniš
mingai ir d&ug žmonių pri- B. Šaltimieriui ir jo pagelbiRepubllo 8491
Tel. Canal 8764
ka koplyčia veltui.
Dn.S,
A.
Brenza
ėmė Šv. Sakramentus. Tikrai ninkams, kurie visa širdimi y3103 .S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago. Iii.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
galima buvo pasidžiaugti ši- ra atsidavę savo organizacijos
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauTel. Victory 1115
4142
Archer
Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
tuo reginiu, kurs rodo gerų reikalams. Visi nariai, sužaGYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
VaL; 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
vėti šituo paSjsekiinu, pasiry
katalikų dievotumų.
CHIRURGAS
3'iki 4 ir < iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2611
I.
J.
Z
O
L
P
4608 S. ASHLAND AVENUE
žo da daugiaus pasidarbuoti
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
2314 West 23rd Placę '
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Gydo
staigias
ir chroniška*
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli 46th St.
Chicago, III.
Cliicagos laikraščiuose kas dėl kito rengiamo vakaro, lap
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS
dien daug sensacingų žinių kričio 23 d.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso TeL Victory 9898
Rez. Teb Mldway 5612
apie kriminalistų gaudymų,
Ašt.
Tel. Cicero 6927
——•-*Kampas 46tb ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drovai 9111
bet, deja, jų skaičius netik
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
WEST SIDE ŽINIOS.
Nedėliomls ir seredorais tik
nemažėjo,
bet
dar
auga,
Štai
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iŲcalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš ir mūsų apielinkėje idnžnai paOakley Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau. ....
.
Telef. wbmette 196 arba
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
X Uždusinės oktava Auš
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermeaų Sltaiko piešimų, O Let 11' SU
CHtCAGOJE
Ir x-ray
Canal 1718
dykai.
Laidotuvėse pa
jungtų su žmogžudystėmis, ros Vartų bažnyčioje pasibai Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais Speclaiistae Moteriškų. Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
ir KetvergaU vakare
Praeitų sekmadienį žuvo, kai gia ateinančiame pirmadieny
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 9101 So. Halsted St
todėl, kad priklau
je. Rytoj dėliai sekmadienio
po
plėšimo
auka
a.
a.
Petras
Kampa?
81
Street
sau prie grabų lfiUNDERTAKINO CO.
dlrbystės.
Vilkauskas, kuris trečiadieni ir Isganytojaus Arkibazilikos
VALANDOS: 1—S po piet, 7 8 vak Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Lie.
buvo
palaidotas
iŠ
Dievo
Apj
pašventinimo
iškilmės,
ryte'
Nedėliomls ir šventadieniais 19-19
<68 West 18 Street
Koplyčia Dykai
4819 80. MICHIGAN AVENUE
Telef.
Canal
<174
visos
šv.
Mišios
bus
laikomos
710
ĮVEST
18th
STREFT
veizdos
bažnyčios.
Tel. Kenwood 6107
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
Halsted Street, Teb
Canal 8161
baltuose rūbuose, bet vakare,
'
PRANEŠIMAS
Nuo 9 iki 11 valandai ryto;
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Nuo 6 lai 8 valandai vakare
Jau pasklido po mūsų ko kaip šiandien, taip ryt ir pir
apart šventadienio ir ketvirtadieni
Office: 4459 S. California Avė.
lonijų tik ėtai, rengiantis prie madienyje bus uždusinės pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *'
Phone Boulevard 4139
Nedėlioję pagal sutartį.
atidarė antrą ofisą (su D r. Laurai
LIETUVIS OKABORIUS parapijos metinės vakarienės, maldos juoduose rūbuose.
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptieAKIŲ GYDYTOJAI:
X Ryt Aušros Vart^svekos) po num. 2423 West Marųuette
Nauja graži koplyčia dykai kuri Įvyks sekmad., lapkričio
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po piet.
30 d. Šv. Onos draugijos na tainėje bus šje susirinkimai:
Tel. Prospect 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
rės, patyrusios šmmyninkės, 1) Blaivybės draugijos tuojau
j Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel. Virginia 1290
susirūpinusios, kJip geriau po sumos ir 2) Aušros Vartų
Musų patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
(Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pavaišinus svečius, kurių daug vyrų if moterų — 1 valandų.
nebrangus, nes neturi
pect 1930. Nedėliomls tik pagal su
Ofisas 2301 West ?2nd Street
me išlaidų užlaikymui
sutalpins mūsų erdvi svetainė.
tartį.
X
Aušros
Vartų
M.
Kolegi

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <219
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. 51apiewood
Programos rengėjai taip pat jos Rėmėjai nusitarė būsian
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlo 7868
Nauja, graži ko
OFISAI:
ruošia įdomių dalykų. Tų va čiojo 7 gruodžio Aušros Var
Valandos i — «&7 — 8 r. v.
O f 1 • a ■
4901 — 14 St
2924 Washingtou
plyčia dykai.
_
Nedėiloj: 10 — 12 ryto
aštuoniolikiečiai kviečia tuose Marijoną Kolegijos Rė
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. BlvcL • K
,
..
,
___________ '
. 4603 S. Marshfield Avenue karų
(J
*
.aib
,
i.yU
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
3307 AUBOEN -AVEfTOE t —
....
LIETUVIS AKIŲ
pik Jsave į svečius, visus savo mėjų Seimo dalyvius ir sve
Tol. Canal 0257
Res. Prospect 6 669
(SPECIALISTAS
čius patikti, parengti jiems
akių įtempimą
kuris
pietūs ir visu^. supažindinti su estiPalengvins
priežastimgalvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
aklų aptemimo, nervuotuvietinėmis Brolių Marijonų svaigimo,
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
4729 West 12 PL
Nedėliomls
vedamomis įstaigomis, kaip sau kreivas akis, nulmu cataractua Tel.
Clcreo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
Atitaisau trumpą regystg ir tolimą
antai “DuųugpJ’ knygynu, regyetą.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Hemlock 8700
spaustuve, it Vėdakcija. '
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
Rez. Tel. Prospect 0610
atsitikimuose, egzaminavimas daro
6 Iki 8:30 vakare
X Šiandienų vakarinį pa mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
mokslų uždušinėse pamaldose
Tel. Boulevardl 1401
Speciale atyda atkreipiama mokyGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sakys kun. a. Andriušis, M. slos
vaikučiams.
Ofisas 6155 South Kedzie
1. C., o ryt vakare — kun. J, Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaRez. 6622 S. Wihpple
Vai. 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
aare.
Nedėliomls
nuo
10
ryto
iki
Jakaitis, M. 1. C.
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
12 po pietų.
X Ryt visose bažnyčiose
3343 S. HALSTED STREET
Kainos pigesnės, kaip kitur
D E N T IS T A1
bus skaitomas J. Em. Kardi
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p,
4712 S. ASHLAND AVĖ.
7—9 vakare
nolo laiškas, visiems tikrintie
Tel. Boulevard 7049
Tel.
Boulevard
7589
siems, t. y. priminimas pro
gos parodyti mūsų Bažnyčios
DENTISTAS
Tet Tards 1829
Galvai šv. Tėvui nuoširdaus
Perkėlė savo ofisą po mgnerta
1545
WEST
47 STREET
prisirišimo jausmus paruo DR. G. SERNER
Sale Depositora State Bank skersai
4729 SO. ASHLAND AVI
šiant gausių dovanėlę.
Peoples National Bank arti
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Ashland Avenue
SUECU AUSTAS
X Kazimiera Baliauskienė
Džiovų, Moterų ir Vyrų 14**
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
po operacijos, padarytos šv.
Vau.: ryto nno 19—II nuo 8—4 M
Tel. Canal <228
pietų: 7—8:89 vakare
navimą.
Kryžiaus ligoninėje, jau su
■edėliomle 19 iki II
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
grįžo namon (2137 W. 23 PI.).
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Telef. Midway 2880
756 West 35th St
X ŠbudijĮ®, 7 lapkričio
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
DENTISTAS
Kampas Halsted St.
per vakarines uždušines pa Valandos:
sius ir čia jų yra didžiausis* pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
nuo 10—4; nuo 8—8 2201 WEST 22nd STREET
maldas
pamokslų
sakys
kun.
Nedėliomia:
nno 10 iki 12.
(Kampas Leavltt St.)
aprengimui mirusiųjų.
B. Vitkus, M, I. C.
Valandos Nuo 9 Iki lt ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
nuo 1 iki 9 vakare
X Apie dų dalyku dabar
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Seredoj pagal sutarti
dagų ir tinkamą patarnavimą.
T. A. D.
West Sidėj daugiausia kalba
Tel. Yards 0994
ma, būtent apie tai, kas atsi
Boulevard 7889
Ar jau žinote kas sutaiso
Rezldenoljos Tel. Plaza 8209
Rez. Hemlock 7891
ras, kuris padarys p. J. Krotpilvelį ir pilvą sugadintą?
T. A. D. per 8 metus Jau
VALANDOS:
kui “supraizą”, t. y. paklos
pataisė kelia tūkstančius,
Nuo 10 iki 12 dieną
o dar mlllonal nežino.
Nuo 2 iki 3 po pietų
5(X) dol. ir paprašys p. KrotNuo 7 Iki 9 vakare
Tai dabar yra laikas pra
DENTISTAS
kų savo pažada išpildyti. Pas
Nedėk nuo 10 iki 11 dieną
dėt Kaina <1.00. Reika
4712 So. Ashland Avenue
laukit aptlekoj, arba tie
kui apie busimų paukščių bakiai Iš
Ofiso ir Res. Boulevard 6011
VaL; Nuo 9 ryto iki 8 vakare
PAGRABŲ VEDĖJAI
zarų lapkr. 22, 23, 26, 27 ir
Didysis Ofisas:
29 dienomis. Mūsų gerb. biz 3133 S. Halsted St., Chicago
T. Ą. D. Product
Tel. Cicero 1260
nieriai jau peni paukščius ba4605-07 South Hermitage Avenue
8464 80. HALSTED STBEET
Ofiso vaiandoš nuo 1 Iki S po
zarui,
kad
Padėkos
dienai
bū

Tel. Yards 1741 ir 1742
RECEPTAI
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare
LIETUVIS DENTI8TAS
tų riebūs. Laukiama bazaro.
Res. 8201 S. WALLACE STREET
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 0
SKYRIUS
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
vai. vakare
'■

S. D, LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. 6. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. RAČKUS

OR. A. A. ROTU

BUTKUS

A. L. DAVIBDMS, M. D.

DR. A. J. JAVOK

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS 60.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

EZERSKI

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. B, ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

“• “J!™

K CHARIES SEGU

Ambulance Patarnavimas

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. MAURICE KAHN

T. A. D.

J. F. Eudeikis Komp.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

OR. A. J. BERTASU

DR. GUSSEN

4447 So. Fairfield Avenue

X Gruodžio ir sausio mėne
siais,- Federacijos iniciatyva
į Chioagoj bus suruošta eilė pa
skaitų apie katalikų spaudos
žvarbų.

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue

Iš Europos dėl žmonių, katra liga
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

GYDUOLĖS, kurios yra sutaisytos
pagal vlržuj minėtų RECEPTŲ yra
naudingas vaistas,
kokias
žmonių
mokslas gali pasiekti.

Kaina 81.00, gaunamos pas;

T.A.D. PRODUCTS
Tel. Boulevard 3201

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARBENUS

3133 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

Nedėliomia pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

Cicero, UI. Tel. Wentworth 3000

-į
Tel. Cicero

2062

DR. S. ASHER
DENTIHTA8
4901 W. 14SL

Cicero. UI.

Viršuj Na Irinai Tea Store
Valaakem K mi
ryto iki 9 vai
vnkąm. F«<1 »ual tarus

Rea. Tek Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTHD STREET
Va. . J 4 ir 7 9 vai. vakaru

8
*

Mis
C H I C A G O J E

Maooas
■ĮjiįliiH

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO"
RADIO KONCERTy,

—-55-——■■ Bama—

dalyvavome Vytauto apvaikščiojime, ir pasilinksminti prie
geros orkestros po vadovys
te A. Galdiko.

rinkimų lapkr. 9, 1930 m., 2
AREŠTAVO stoties
vai. po pietų, Šv. P. Gimimu
VIRŠININKĄ
parapijos svetainėje. Visos
Nesenini Pandėly sudegė
narės kviečiamos dalyvauti.
vietos geležinkelio stotis. Ka
Valdyba.
dangi gaisras pasirodė įtarti
nas, tų dalykų aiškinti ėmėsi
Brighton Park. — Draugija1
krim. policija. Dabar policija,
Gvard. Pirma Div. Šv. Kazi
pravedusi kvotų stoties virši
miero Karai, laikys susirinki ninkų Juozų Miklaševičių are
mų sekmadieny, lapkričio 9
štavo..
“R.”
d., Nekalto Prasidėjimo par. =
mokyklos kambary, 2 vai. po
RADIO
pietų. Visi nariai kviečiami
Taisau, perdirbu battery
atsilankyti, nes turime daug
Situs į elektrikinius arba iš
svarbų reikalų svarstymui.
mainau.

jos Ir kuopos uoliai riuosiasi
Valdyba.
prie parapijos bazaro, kuris Gerb. Tamstos: —
inių, kad ir toliau galėtumėm
Mui lapkričio 8, 9, 12, 15 ir
Siunčiam jums širdingiau gražių dainelių per radijušų Marųuette Park. — Draugi
Visi jau gerai žinome, kad 16. Daug įvairių ir gražių sius padėkos žodžius už pro klausyti.
ja šv. Barboros laikys susiirmadienio vakarais tarp 7 daiktų jau yra surinkta,
A.
Bubelių
šeimyna.
gramas, kurias mums teikiate
f 8 vaL yra mūsų radio vaper radijušų. Nepraleidžiame
fcftda, kuri yra duodama
nei vieno pirmadienio neiš Gerb.: —
WEST SIDE ŽINIOS.
Draugo” ir Peoples pastanNoriu išreikšti padėkų “Drklausę gražaus ir turiningo
Geriausi Lietuvos saldainiai
Oihis. Ateinantį pirmadienį
dainomis ir muzika programa, nugui” ir Peoples Furniture yra Rūtos Fabriko. Dabar tų
igirsime kų nors naujo. Dai-1 Draugija Aušros Vartų Š.
O labiausia tai prof. Kampi Co. už radio koncertus, kurie saldainių gaunama nnolatai
uos žinoma dainininkė p-ni P. M. vyrų ir moterų buvukas pirmadienis linksmina
“eržinskienė, kaipo viešnia J Marti 12 d. spalių susirinki- ninkas .daug juokų pripasako lietuvius. Tos liaudies daine ir todėl jos yra šviežios ir
Kviečia Valdyba.
ja. Gydytojai ištikro teikia
gardžios.
[irdėsime art. Justų Kudir- hie, apsvarsčius ligonių ir drgerų patarimų, kaip užsilai lės labai malonu klausytis.
Kas dar nesat jų ragavę,
ų, dain. Kastų Sobonį ir ki-1 jos reikalus, priėmė laiškų kyti, kad visados būtumėm Ponios Rakauskienės dainos, tai užsisakykit. Išbandymui
ATMINK SAVO
Bus gražių duetų, nųizi- į nuo parapijos, kur kviečiama
sveiki, ilgai gyventumėm ir “Dainos” choro, solo, kvarte įvairių rūšių siunčiama dėžė
NAUDAI,
ir kitokių Įvairenybių, dr-ja prisidėti darbu parapitai, kalba Dr. Bložio apie už $1.00.
niekad nepasentumėm.
Kad
vesdamas
visus reikalus per
bės seniausias ' Chieagoje jos bazare, įvyksiančiam lapdantų užlaikymųį Dr. Zalato- Perkant po daugiau didelė
Tik reikėtų gydytojams ap rio apie vidurių sveikatų. Ačiū
etuvių spulkų organizatorius j kričio 22, 23, 26, 27, ir 29 diė
nuolaida.
žiūrėti ir radijušų; tur būt prof. Kampininkui už juokus,
į sekretorius p. Jonas Evai-; noiiiis, parapijos salėje.
809 West 35th Street
Siūlome jų krautuvninkams,
Draugija nutarė dalyvauti jam tonsilai sugedę, kad taip “Draugo” red. už žineles,
as. Jisai kalbės apie svarbius
CHICAGO
draugijoms, parapijoms, agen TEL. BOUL. 0*11 ARBA 0774
konominius mūsų reikalus. bazare ir turėti savo būdų. Iš labai ūžia, kas daro nemalo taip-gi p. Bulevičiui už gra
Visados sutaupysi
tams.
Prof.” Kampininkas, kuris rinkta komitetas iš šių narių: numo klausantiems.
Mortgečlu* Ir Bonus.
žų anauncmentų.
Su klausimais ar užsaky Perkam
Skoltnam pinigus ant Namų.
te darosi populiariškesnis A. Bartkus,. J. Krūmas, O.
Linkime, geriausių sek
,
J. Blankus. mais kreipkitės adresu:
, Parduodam, limainom Ir lnšlurtidio klausytojų tarpe, turi Bartkienė, K. Zaurienė.
nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimai
truošęs ‘‘juokingų juokų”.
Draugijos .nariai — narės
bei Pardavimo Notarlallikus raitas
Vakare-gi 7 vai. prasidės
siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
prašomi kokių nors dalykų pa
3251 S. UNION AVĖ.
ATSAKANTIS PATARNAVIMUI
vakaras, parapijos salėj. Kas
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
ZUR RYTOJ VAŽIUOSIM? aukoti bazarui. Aukas priduoGhicago, UI.
MES OVARANTUOJAM SAVO
tame vakare pripildys apli
kitę minėtai komisijai. Baza-. ]>įevo Apveizdos Parap. —
ATIJKTĄ DARBĄ.
kacijų bus veltui priimami vy
Kurie iš mūsų myli klausy- ro pelhas eis parapijos nau- Susivienijimo Brolių ir Seserai moterys. Kviečiama visa
gražių lietuviškų daintj dai.
! rų Lietuvių draugija laikys
18 kolonijos jaunuomenė ir
SUKOLEKTUOJAM
matyti gražių vaidinimų,
Lauksime visų atsilankant ]abai svarbų susirinkimų lapPINIGUS
visos Dievo Apveizdos paravakare važiuos į Lietuvių bazaran.
| kričio 9 d. 1 valandų po pietų ..
su kuriomis Savininkas R. Andrellunas Už užsivilkusias renda* visokias btditorijų kur L. Vyčių ChiKitas laiškas buvo priimtas 'mokyklos 3 kambary. Malo- į
. *
Užlaikau visokių las, notas. kontraktus. morgičlu*
auksinių
Ir slda- bondsus, lynus, Judgementus Ir dar
Apskričio Dainos Cho- nuo Labd. Sų-gos Centro, ku- dėsite visi draugai susirinkti t
orlnlų daiktų, vė bininkams algas sukolektuojame už
liausios mados va mažų atlyginimų arba išperkatne Vi
s išpildys tų linksmų — link įiatn kviečiama draugija da- |jr užsimokėti visas užsilikužio, planų rolių sokias C'.alms. Taipgi' padarome vi
patikriname
fiiausių 3-ių veiksmų opere-1 lyvaUti seime. Nutarta daly- sįas skolas ir kožnas vienas
rekordų Ir t t sokias investigacija*
Savininkas
references,
duodame
patarimus
sa
raitau
laikrodžius
Del geriausios rųšies
, “Cukrinis Kareivėlis”. E-jVauti. Delegatais išrinkta: \ . lateidami atsiveskite nors po
Ir muslkos Instru vininkams, turintiems koki keblumų
Ir *atatnavlrao, Sau
su rendaunlnkais etc.
mentus.
me tikri jog tie kurie šiam Duoba, J. Krūmas, A. Linkus, vienų naujų narį. Dabar vyrai
kti
CHICAGO
COLLEdTON BUREAU,
GREEN VALLEY
2650 West 63rd St. Ghicago.
6958 South Halsted Street
kare dalyvaus pageidaus R. Ruzienė, A. Saliekienė. Au ir moterys priimami lygiomis
PRODUCTS
Nonnal 4401
Telefonas HEMLOCK 3186
Olselis šviežių klausi
ri dažnai toki programai bū- kiį paskirta $5.
teisėmis.
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET
suruošti. Bet nepaprastai
Aušros Vartų v. ir m. drau
TeL Boulevori IMI »
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIt
delis darbas ir aukštos iš- gija yra Labdarybės Garbės
dog> kurios susijungia prie flatys, įmokėjus $100.
A. ALIŠAUSKAS
našaus vakaro prirengimo
Phone Republlo 494t
Draugija turi narių 268:
Valytojas ir Taisytojas
MOTOR EKPRESS
leidžia dažnai tokių veikalų Vytų 168 ir moterų 100.
Namų Statymo Kontraktorlue
Siutų,
dreslų,
vyrų
Ir
moterų
kau

adėti. Tik rytoj mūsų noras
namus prieinama
Turto turi apie $5,000.00. tų išvalymas ir suprosijlmas >1.00 Mes permufuojame-perveža- Statau (valrlauelus
kaina.
Moliavojimo Kontraktorius
Kailiniukų
išvalymą*
glaziravimas
s pilnai patenkintas, rytoj
Vienas iš narių.
ir pamušalo lndėjimas .... >14.00 me pianus, forniČius ir kito 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
rysime vienatinę visų metų
Ateiname pasiimti ir. pristatome.
Mes mollavOJlme, dekoruojame iš
Telefonas Hemlock B5M
kius dalykus.
ttpoperluojanae
visokius
namus.
erete, rytoj pilname savo
2655 WEST 69 STREET
Taipgi parduodame anglie
Musų kainos labai prelnamoe ir ddtPhone Virginia 2054
~
Bolševikų
kariuomenėj
inume Dainos Choras suval
bae garantuotos.
geriausios rųšies už prieina
JOSEPH VILIMA8
Tel. Hemlock 6484
tarnauja apie 200 moterų.
ęs “Cukrinį Kareivėlį”.
6127 S. Maplewood Avė.
miausių kainų. Musų patarna
Namų Statymo
........
' z
Saa proga rytoj vakare pra
vimas yra greitas, geras ir
Kontraktorius
sime maloniai laikų ir tuom
nebrangus.
A. M. BUTCHAS
4556 So. Rockwell Street
čiu paremsime šių rimtų
7126 86. Rockwell Street
PARDUODAME:
Pentą, aliejų,
vinis,
ir
įvairius
(vairiausius
Haraticagos lietuvių meno orgaMES
Telef. Republic 5099
ware — geležinius daiktus — relktacijų, kas paskatins chorų
Budavojam naujas namus, ' menla Musų kainos labai prieinaMes pervežame daiktus ir į
i mos.
ant toliau mums dainuoti it
dirbam cemento darbus - fun
kitus miestus.
4414 So. Rockwell Str.
■ ,.i m-a damentus saidvokus, taipgi
tti, ir tai vis su didesnėmis,
Telefonas Lafayette 4*8*
k-:-:-?:-?
AUTOMOBILIAI muro darbus, iš medinių pa
resnėmis jėgomis. Kuo ge
Tel. Lafayette >107
.K HfMnit
ra šį chorų remsime, tuo ge
darom mūrinius, apmurinam
rais bus choras. Taigi aišku
medinį namų po vienų plytų.
Not Ino.
d rytoj visi kurie iš širdies
Atrodo mūrinis, po to jau ne- Elektros kontraktorial,
suvedam žvleki chorui gero, visi dailės
Ir Jėgų. Elektros retkmenos ir
Geriausios Rūšies Automobi reik pentyt. Turim namų ant eas
flkščierUl.
rlėtojai ir linksmų vakarų
pardavimo ir mainymo.
L. DOMBROWSKI A SON
liai.
MII West 47 Street
JOKANTAS BROS.
įgėjai trauks link “Cukrinio
Ateik pažiūrėti musų nau
4138 Archer Avenue
ireivėlio”. Dainos choras šį
2323 W. 23rd PI.. Chicago
Telefonas Canal 7SM
jausių DE SOTO ir PLY
rtų yra prirengęs publikai
Tel. Lafayette 7674
MOUTH Chrysler išdirbystės
Pprizų. Iki malonaus pasiTelef. Republlo 6196
automobilių už labai prieina
itymol
ftv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė
MUSŲ RADIO PROORA
MAS.

TIK U Iš LIETUVOS

A. J.

ŽVIRBLIS

“RŪTOS” ATSTOVYBĖ

PRANEŠIMAI.

MARQUETTE JEWELBY
& RADIO

M. ZIZAS

UŽDUSINĖS OKTAVOS

i

lį'.* į i

i

PETRAS 6RIBAS

W. & L ELECTRIC CO.

DE ŠUTO IR PLYMOUTH

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

UŽBAIGA

Dainos choras.

MAJMjUETTE PARKO
ŽINUTĖS.

X Visų Šventų ir vėlinių
mų daug žmonių lankėsi
žnyčioj ir dikčiai ėjo prie
, Komunijos. Tai buvo tikdievotumo pavyzdys.
X Jaunųjų naujai susiorgalavęs choras gražiai gieda
r 7:30 mišias. Verta, kad
ti mūsų mokyklų, baigusie- 1
berniukai ir mergaitės pri
rašytų.
X A. Jonaitis, kūjis randasi |
, Pranciškaus ligoninėje,
l sveiksta ir neužalgai grįš
ųio. Dr. Rakauskas jį sek
ilgai gydo.
X Visos parapijos draugi

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visų Uždttšinės Oktavą.
Ta* privilegijas turi ir Aušros Vartų par.
bažnyčia Chieagoje.
Dalyvaujantiems
gedulingose pamaldose
rytais ar vakarais Šv. Tėvo yra suteikti 7
ritėtų 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.

Aušros Vartų bažnyčioje nždnšinės
pamaldos rytais nuo 5:30 iki 9:30 ir
Vakarais, ryt nedėlioję ir užbaiga pir
madienyje 7:30 vai., mišparai, pamok
slas, procesija ir visuotinių atlaidų su
teikimas ir pašventinimas.
Pamaldų metų bus Šventinami rąžančiai, kryŽKKI. medallkėllal — ikaplierlal Ir kitos devoclonalljo* Ir bue telkiami jlema Tėvų Marijonų
atlaidai.
Rožančius, škaplierius etc. galima (atgyti Aulros Vartų parop. mokyklos 7 kašnbaryje. Prie*
Pamaldos.
KUN. L. DRAUGELIS, M. I. 0.,
Aušros Vartų Parap. Klebonas.

PETRAS CIBULSKIS

mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.ab.
GAGI PARK MOTOR

SALES

Jot Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WZSTERN AITE.
Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
>046 00 p. O. B.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pat mua rasite geriausios rųšies au
tomobilius nž Žemų kalnų.
Taipgi tarime Įvairių Įvairiausių
vartotų k<rų oi labai mažų kalnų.

BRIGHT0N MOTOR SALES

INC.
Savininkai: Valoma*, 9.
Lafayette

MM

3062 Archer Avenue

D. GRICIUS

Laf. 8227

Reik vyrų mokintis elektrini Sal
dymų inusų Sa.poj Ir laboratorijoj In
žinierių priežiūroj. Kreiptis 608 So.
t>earborn st. Rm. 669. Atdara vakarais

S. L FABIAN & CO. TTi

iii

8, 1930

Lapkr.

Šeštadienis,

į

ENDAVIMUI

=

Rendon 4 patogus saulėti kam b.,
furn. 811d., 1 mlegk.. Pigiai. Gera
transp. 6245.

Rendon 4 did. iSlauk. kamb. mod.
rtv. porč. 1 blokas j I. C., 63 st. "L.”
220 Blackstone.

f

Kooming House, 24 kamb. fttym. šil.
Šeras 1 įstos. Renda >140. Pigiai. Sav.
ll»0 N. Clark.

PLATAS RENDON
iėStrenduoja 6 kambarių flatas, ka
rštu vandeniu žudomas, 2-me aukžte.
Tinka daktarui, dentistut ar kitokiam
profesionalui, arba šiaip Jau šeimynai.
Priešais lietuvių bažnyčių.
4358 Ko. Fatrfieėd Avė.
Tel. Lafayette 0331

Išsirenduoja naujuose na
muose labai gražus modemiš
ki flatai. Renda labai pigi.
M J. KIRAS

3335 So. Halsted St.

Chicago, III.
(VAIRU8 PARDAVIMAI

Aakandui

pardavimui

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu Visus puikius rakandus. 2 Wllton
kauraj, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 Kamb. apartmente. Viskas kaip
jfruja. Kreipkis tuoj- Tikras barge3040 W. 02 St. Arti Whlpple Street
OrOCernč, dari. vaisiai. Išdirbtas blznls,. pigiai, pigi renda. 541 N. Kedzie.

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chi•cftgoj į ūkį arba namų mieste
Lietuvoj.
JULIUS BUČKIS
2019 W. 22 Street

Tel. Ganai 5529

Real estate
Statau naujus namus ir sefltrt priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

Norėdami pirkti ar parduo
ti namus visuomet kreipkitės
į mus. Visuomet. busite pa
tenkinti.
M. J. KIRAS

Maliavų Ir sieninės popleros krOUM
OENERALIS KONTRAKTORIUS
tuvė. NnuJM StlUCAB.
3335 So. Halsted St.
Statau namus kaip muro taip Ir SM4 so. leavitt st.
chicago
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prlelnamiauslos.
Chicago, UI.
M YU8ZKA
2452 WEST 69th STREET
MMtpk <627 Ro. MarahOHd, 6—7
Plumbing & Heating
kamb. pt/tų nam. pigiai, >9,800. Krei
Tel. Lafayette ><«>
Ofisas Ir Res.
Kaipo llėtuvla lietuviams patar ptis >4l W. 69 et. Wentworth. 7758.
Ir MM
4101 B. Mosart St. nausiu kuogerlsasla.
Mainai >10.006 eųulty, mod. 8 fla4426 So. Western Avė.
. C. ENCHER & CO.
tdi, pečiu šlld., furn. šll. 1 morg. 3124
OENERALIAI KONTRAKTORIAT
W. Ohlo et.
TeL Lafayette 8227
Reol Estate Ir visokia apdrauda
BfltBK DEL SAVĘS
Notary Public
Sopos Telef.
Namų Telef.
Skyrius 44Ž> So. Falrfleld
Pirk arba mainyk vienų Iš šitų
Hemlock 1847
Republlo M» farmų Ir buk neprlgulmlnyu. Tams
tos ateitie bue užtikrinta. Farmoe
randasi tik 60 mylių nuo Chicago*
Mfia tik 2 valandas su automobiliu
Gener&liai Kontraktorial
Plumbing A Heating Lietuvis
48 AKERIŲ geros žemės su buKONTRAKTO RIUS
Real Estate
dtnkals Ir gyvuliais už >M00.
Mano darbas pilnai garantuotas
» ak erių su sodu, 50 akerlų dir
Kainos prieinamos
2621 WEST 71 STREET
2422 WEST 69th STREET bamos žemės už >1600.
Telefonas Hemlock 0367
1>> AKERIŲ geros žemė* eu budtimals, pusė mylios ant didelio ke
Res. Grovehill 1680
lio, tikkama vieta dėl road houee
lunch rumlo Ir gasoHno stoties.
" JONAS PUDZIUVELIS
160 AKERIŲ reroe žemės su geThotnas Higgint'
raM budtnkal* ant gero kelio —
OENERALIS KONTRAKTORIUS
4(40«.
PLUMBERI8
Statau naujus namus Ir pertaisau
Viėoe (Uos farmoe bus parduotos
senu* Senu* namus priimu 1 mai Turiu patyrimų per daugeli metų.
tn£ lengvų Išmokėjimų.
nu*
Darbų atliekų greitai Ir pigML
J. SINKUS & CO.
MIS SO. OAKLET AVĖ.
2650 West 69 Street
Telef. Caoal Mlė
6959 So. Halsted St.
Telef. Hemlock 4IT>

J

JOHN PAKEL & CO.

JOHN YERKES

HĮĮįiBitfi - ■

