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Vyskupai Darbuojasi Gelbėti Bedarbius
SKATINA GYVENIMAN PRITAIKYTI
KRIKŠČIONIŠKUS DĖSNIUS

LAIVAS PAKLIUVĘS LEDYNŲ TARPAN

JAPONIJA PRIEŠINGA AMERIKOS
NURODOMAM NUSIGINKLAVIMUI
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WASIIINGTON, lapkr. 1:2. Administracinis
:
komitetas
j • 4• ' •
iii
1 ’ < » j v-, t
— Vakar įžanginiam Ameri ragina katalikus bedarbių rei
J p
įkos Kataliką Vyskupų šuva- kale kooperuoti
-f . f' Sįi preziden, - ■ rgi
žiavimo susirinkime šalies
Ifobwrio nuskirta

Londone Prasidėjo konferen
cija Indijos Reikale

! Katalikų Gerovės KonferenTaipat ragina šiame atsiti
! rijos administracinis komite- kime gyveniman pritaikyti
tas išsprendė, kad visi šios į krikščioniškus teisybės ir mėi-

SAKOMA, BfiREIKALO TRIUKŠMAUJA

RUSIJOS RAUDONOJI VALDŽIA
JAPONIJA REIŠKIA
PRIEŠINGUMO

KONFERENCIJA INDIJOS
REIKALE

Tai Amerikos J. Valstybių karo laivas

Juneau, Alaškoj.

t—J-Jt-ŪLu.

Gannet

Taku užlajoj, už 15 mylių nuo Konferencijos

(

GENEVA, Japkr. 13. — JaLONDONAS, lapkr. 13. PARYŽIUS, lapkr. 13.
jx)nijos atstovas priruošiamo Čia prasidėjo - konferencija Čia reiškiama nuomonė, kad,
joj nusiginklavimo komisijoj “aplink apskritų stalą.” sprę- matyt, be jokio reikalo Mask'vos bolševikai triukšmauja Ąel
pranešė, kad jo valdžia yra sti Indijos likimą.
priešinga pripažinti Amerikos
Konferenciją atidarė patsai susekto prieš ją tariamojo sąpasiūlymą, nusiginklavimui — į Anglijos karalius. Jo kalba mokslo, kuriam dalyvaujančios
sumažinti ginklų ir karo me- /buvo vien tik formalumas.
kelios Europos valstybės.
džiagos gamybą.
Dalyvauja visa eilė Indijos *> Matyt, bolševikai neturi paTai pat pareiškė, kad Japo- kunigaikščių. Be jų atstovais sisekimo vykinti savo penkenija yra priešinga apribuoti yra indusai ir magometonai. rių metų programos, (piatikariškas išlaidas. Anot jo, val Pastaromis dienomis privati- lietkos). Tad dabar reikalinstybėms pakanka sumažinti niuose pasitarimuose jie visi ga prieš darbininkus ir valssavo karišką veiklumą ir to sutarė laikytis vienybės. Kaip tiečins pasiteisinti, kad tą
gana nusiginklavimui. Kam kartas ši dalyvių vienybė yra “piatiliėtką” jiems sųardžiureikalingi kiji varžymai, sako kenksminga Anglijos reikalą-Į sios kapitalistų'šalys. į
Japonijos atstovas.
ms.
Bolševikai skelbia, kad są

Už 6 valandų darbą dienoje

Palmer namuose geležinke
liečiai turėg suvažiavimą, ku
riame bus atstovaujamos pen-

.......

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

klos unijoj Suvažiavime bu,
įskeltas reikalavimas įvest. 6|se

Kitose vaW W8 da,
dė(ig ne _ ,

,
--------PLENTO PAŠVENTINIMAS LENKAI ATIDĖJO VYTAtg
valandų darbus dienoje ant ‘
TO IŠKILMES
Spalių 1—25 d. laikotarpiu
geležinkelių, kad tuo būdu di
Švėkšna. Spalių 12 d. įvyko
dėsnis darbininkų skaičius tu-( visoj valstybėj gauta 22,609/naujai pastatyto plento švėkš- Lenkų Vytauto Didžiojo ko

•> -

> Kovos elgetas

Chicago Better Business
biuras išsprendė kovoti elge
ryšy su tariamuoju sąmokslu tai vidumiesty. Sakoma, tarp
FRANCIJA GYVENA
FRANCŪZAI KOVOJA
Rusijoj suimta apie 2,000 as- elgetų atsiradę daug vien tik
VON STEUBEN
'
BAIMĖJE
,menų ir jie visi bus statomi
teisman kaipo kontrręvoliuciPARYŽIUS, lapkr. 13. —į PARYŽIUS, Japkr. 13. — omeriai. Jų dauguma tutfėa. j Prieš Versalio sutartį
Paliaubų dieną Francija, kaip Amerikos J. Valstybių ir Vo- ^ūU.'Ual jie būtų žuvę ir be Smith kolegijos profesorius
kas metai, turėjo iškilmes. Bet kietijos valdžios planuoja pa- itąrįarnojo Sąmoksla
ž
H. E. Bames Steuben kliube
tai visa*praleista baimėje. Eu-' gerbti baroną Frederiką von' .
. .
, .
. .
skaitydamas paskaitą kritika
ropoję gyvuoja neramybė -Steuben, kurs gelbėjo šiai šaprieš visa pa- vo Versalio taikos sutartį, kunepaprastas j tempimas, it ran- , hai revoųucijoje atsikratyti
,
.
, .
.. .
i i •
• v • * i 2a
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, saulj. _Lr cier jij to sQ,rnoKsio riąja už karą visa atsakomy
cųa jaučia, kad jos pnesai britų valdžios.
I nekeliamas toks baisus trinki- bė suverčiama antsrienos Vo
ruošias ją pulti.
Francūzai tautininkai tą ,mas.
kietijos.
barono pagerbimo sumanymą
Ši sutartis yra neteisinga,
RIAUŠĖS DEL BRITŲ
puola. Pareiškia, kad tas vo
sakė prof. Barnes. Ir turi būt
PUOLA ANGLIŲ GA
VĖLIAVŲ
kietis nesąs vertas tos pagar
kuoveikiau pataisyta. KitaipMYBA
bos, kad Vokietija tuomi pagi Europa neilgai džiaugsis
DUBLINAS, Airija, lapkr. gerbimu norinti užtemdyti j NEW YORK, lapkr. 12. — taika.
13. — Čia paliaubų dienoje francūzų generolo Lafayette , Ligi lapkričio 1 d. šįmet visoj
įvyko kraujo praliejimas. Ai- įgytą garbę.
Majoro atsiliepimas
šaly pagaminta minkštųjų an
riai “patriotai” puolė neša-,1
glių 384,861,000 tonų. Praei Chicago 1 miesto majoras
mas parade kelias britų vė
ČEKOSLOVAKIJOJ NE
tais metais tuo pačiu laikota Thompson paskelbė j gyven
liavas. Keturi riaušininkai su
DARBAS
rpiu
442,664,000 tonų, gi tojus atsiliepimą. Kviečia la
žeista. Vienas areštuotas.
1928 metais — 411,398,000 to- pkričio 15 d. minėti vokiečių
PRAHA, lapkr. 13. — Če ,nų.
gen. von Steuben 200 metų
IŠKERTA GUMOS
koslovakija turi apįe 300,000
gimimo sukaktuvės. Šis gene
—MEDELIUS
bedarbių. Tai nepaprasta pa TUNELIO PRAKASIMO 1 rolas gelbėjo Amerikai kovo
dėtis. Kad kiek-nortf bedar
SUMANYMAS
je: už nepriklausomybę.
BATAVIA, Java, lapkr. 13. biams palengvinti, socialinės
— Del žaliosios gumos atpi gerovės ministeris iškelia su NEW YORK- lapkr. 13.— Girto poHcmoho darbas
gimo vakarinės Sumatros pa manymą visose pramonėse į- Iškeltas sumanymas tuneliu
Policmonas Wm. Danz, 39
kraščiais gumos gamintojai vesti penkias dienas darbą sa sujungti Battery su Brookly- m., būdamas girtas pašovė sa
kerta gumos medelius ir ima vaitėje ir 9 valandas dienoje. nu. Šio sumanymo įvykdymas vo seserį Margaretą, 41 m.,
auginti ryžius.
atsieitų virš 50 milionų dole 6912 So. Rockwell avė. Jina?
LEOIONINKA1 MĖTO
rių.
nedavė pinigų jam reikalau
HONDŪRAS NUKENTBBOMBAS I KRAUTUVES
jant.
' į '•j
JO NUO VĖTROS

>• 1 rodyta Leono XIII enciklikojl
ir šiems prigulinčios pasauliBLOGA SU BEDARBIAIS
vyrų ir.»»ot«rų, organiza-' apie darbo sąlygas. Taipatl
CHICAGOJ
susidomėtų beda r- vaduotis pačių Amerikos vy-J
_______
bių likimu ir darbuotųsi to- skupų paskelbta 1919 metais!
Valstybės darbo departame- k*u ar kitokiu būdu bedarbla-1 atstatymo programa ir bendnto direktorius Barney Cohen ms gelbėti.
ruoju gauytojiniu laišku,
skelbia, kad Chicagoj su beda
rbiais yra bloga padėtis. Per
daug bedarbių, gi permaža
i

TRIUKŠMAUJA MASK
VOS VALDŽIA

departamentai dės dėsnius, ypač kaip yra nu

f

ANGLIJOJ BRANGENYBĖ i Pašauta paimta į Šv. Kry
žiaus ligoninę, gi brolis policLONDONAS, lapkr. 13. — monas uždarytas.

ST. CLAIRSVILLE,
la
pkr. 13. — Paliaubų dienoje
viena valgomųjų daiktų krau- Kaip kitose šalyse, taip ir Atuvė buvo atidaryta. Legioni-1 nglijoj visokiam maistui kai- Du plėšiku užpuolė vaisti
nkai iš šerifo gavo garstyčių na nepuola. Palyginus su 1914 nę, 2148 No. Damen avė. Kle

•

mitetas savo paskutiniam po
sėdy nutarė Vytauto iškilpa
atidėti neribotam laikui,
kilmėse dalyvavo p. Valsfyropolijos kūrija atsisakė IrtI
200,000 DOL. NOTRĖ
bės kontrolierius, Plentų di- ti įtaisyti Vytauto Didžiojo
DAME UNIVERSITETUI rekt. p. Stanaitis, Klaipėdos sarkofagą bazilikoj.
“R.”
krašto gubernatorius su žmoEdward N. Hurley iš China, Klaipėdos uosto ir muiti- Ruošiamas įstatymas, ku
cago aukojo 200,000 dolerių.
riuo bus draudžiama naikinti
Notre Dame Universitetui pa neš direktoriai ir kiti aukšti istorines vietas, griauti pilis,
statydinti komercijos kolegijai sve^^ai
Klaipėdos, Kauno,
būtg.
i Tauragės ir .Šilutės. Iškilmės kirsti parkus ir Lt. Tuo būdu
_____________
.prasidėjo prie buv. vokiečių istorinės vietos bus paimtos
ypatingon valstybės globon.
RASKOB PASTATYDINS • ~ ruf^ sienos Inkaklių kaime-

Pirmiausia prel. Maciejaus’kas pašventino plentą ir kryCHESTERTOWN, Md., la-’;
Prie pastatytų iškilmių
TURIME PALAIKYTI
TAIKĄ — HOOVER
pkr. 113. — Demokratų parti- ,vartą su obalsiu Jungiantys
jos šalies komiteto pirminin- ke^a^ teugdo tėvynės meilę
lapkr. A«
kas J. J. Raskob nupirko kę-,kalbėJ° prel. Maciejauskas, gu WASHINGTON>
>
lėtą akrų žemės Queen Anne ’bernatorius ir. vietos žmonių — Prezidentas Hoover vakar
apskrity ir žada pastatydinti. atstovas. P.- Merkienė perkir- neaplankė tautinių kapinių
naujai parapijai bažnyčią, KP° kaspiną ir tuo pirmoji da- rlingtone. Prakalbą apie tai
kleboniją ir mokyklą 250,000 lis iškilmių baigėsi. Švėkšnoje kos reikalingumą pasakė WaJ
dolerių lėšomis.
'Prie Plento 8®10 stovėi° kiti shingtono auditoriume,į kur
vartai.'Čia svečių laukė minia viena taikininkų organizacija
Tai bus dovana AVilminggyventojų su vietos savivaldy- j turi konferenciją.
tono vyskupijai.
bei .visuomenės atstovais. „ ., ,
Raskob yra įžymus katali bės
.
...
.
Prezidentas kalbėjo apie
. A ,.
kas. Jis dideles sumas jau pa Atvažiavusius sūtiko gnaus- taikos reikalingumą pasauliui.
aukojęs Katalikų Bažnyčios nPn8x1 wvalio.
...” SveČ.rus j>as- Tarp kitko jis pareiškė, kad
veikino viršaitis Beinoras ir
reikalams.
“mes turime tokia pat ener
dėkojo už plento pravedimą,
gija kovoti už taikos* palaiky-*
žydų vardu kalbėjo p. Jan
IŠSPRENDĖ NEMAŽINTI
mą, kokia energija buvo veda
kauskas. P. gubernatorienei
DARBININKAMS MOmas karas.”
%
5?perkirpus kaspiną ir sugiedo
KESČIŲ
Be kitko prezidentas aukš
jus susirinkusiems tautos hitino jau atliktus įvairius žy-«
NEW YORK, lapkr. 13. — mną, visi nuvyko į bažnyčią.
General Motors bendrovės va- Po atatinkamo pamokslo su gius taikos užtikrinimui.
BAŽNYČIĄ

ldyba išsprendė nemažinti sa
vo darbininkums užmokesnlų.
Sako, tnomi mažinimu būtų
sutrukdytas gerbūvio gryžijnas.

giedojo “Te Deum” ir palai
mino Šv. Sakramentu. Po to CHICAGO IR APYLIN
svečiai nuvyko į kleboniją, kur KĖS. — Išdalies debesiuota*
prel. Maciejauskas buvo pa šalčiau.
ruošęs vakarienę. Reikia pa
sakyti, kad prie plento prave
PINIGŲ KURSAS
IŠ 18 TIK 1 IŠGELBĖTAS damo daugiausia prisidėjo pre
EUREKA, Cal., lapkr. 13. latas Maciejauskas nuolatiniu Lietuvos 100 litų
$10.00
— Su medžiais nuskendo lai klabenimu į įvairias įstaigas, Britanijos 1 sv. sterL 4.86
vas “Brooklyn.” Išgelbėtas}kol išgavo pasižadėjimą. Jei- Franeijos 100 frankų 3.92
tik vienas įgulos vyras.
gu ne jis, švėkšniečiai plento Italijos 100 lirų
5.23

TEGUCIGALPA, Hondū
ras, lapkr. 12. — Šiaurinius
Hondūras pakraščius labai apardė siautusi baisi vėtra pra
eitą šeštadienį. Esama virš dujų bombą ir įmetė į vidų. metais šiandie Anglijoj mais rkas tfu savininku pakėlė pik
Kiti 17 žuvo. Išgelbėtas a- nebūtų turėję, ką pažymėjo
vienas milionas dolerių nuos- Buvo pavojaus į krautuvę su tas arti 60 nuošimčių yra bra-* tadariam kovą ginklais. Tie-,
pie tris paras laikėsi prikibęs per vakarienę savo kalboje ir
sirinkusiems
žmonėms.
ngesnis.
'
į
I
>
du
vos
spėjo
pasprųstt
*
į
L .
‘ "
Į prie lentgalių.
p. V. Kontrolierius.
“R.”

Belgijos 100 belgų

13.9$
Šveicarijos 100 frankų 19.4L
Vokietijos 100 markių 23MD
J

z
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Laikydami beręįkalingu daiktu smulkiai f
nagrinėjti šio akto pasekąs, mes, L. K. D. P.
Centro Komitetas, skaitome savo pareiga iš

‘DRAUGAS*
«»ib» vaadlra
'tokyru* «ekma4MatM
tvENTTUBRATOs KAJN A UetAniA' P»
Matų
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Metanu |T •• PuMl H*
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-•kaltumu kaino* priatunaamos parolkalai

eihimai sekančiai dienai priimami iki 5
z vai. po piet

“DRAUGAS”
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MEMORANDUMAS PREZIDENTUI.

Prieš kiek laiko paskelbėme žinių, kad
krikščionių demokratę partija įteikė Lietu
vos prezidentui memorandumų einamais die
nos klausiniais. Šiomis dienomis gavome to
morandumo kopijų, kurių čia ištisai spausdinaine:1,,,f '
'
■ t
“•Siekdama nepriklausomos Lietuvos Res
publikos stiprėjimo ir trokšdama kogreičiau•siai susilaukti susijungimo po vienos tėvynės
sparnais visų Lietuvos žemių, L. K. Demoįlotų Partija, atlikdama savo pareigų, jau
ne pfomų kartų, kreipia Tamstos, kaipo sto

vinčio prie Respublikos vairo, dėmesį į tai,
pasirinktieji mūsų valstybės reikalams
^fyarkyti būdai ir, ypatingai užsienių politi| krityje, skųldo ir silpniną mūsų
kraštą,
delio Susirūpinimo muuią/teikė ir1 ttebetėipgdarytas Vilniaus klausime nusileidiJnas lenkams. Buyusio Ministerio Pirmininko
Voldemaro paskelbtoji taika su lenkais be
[jokių sąlygų Genevoje 1927 m. gruodžio
fpėn. pavertė Vilniaus byjų techniškų klausiĮįBttt eile. Šiuo smūgiu padarytųjai žaizdai dar
^MŽgijųs, štai vėl suduodamas naujas gal
i*1 kaudesnis smūgis Klaipėdos Kraštui, to
jau dideliu vargu prisiglaudusiam prie Di? dubiosios Lietuvos.
feiuo atveju turime galvoje paskutinių

,n

ų žygius Lietuvos Delegacijos Genevoje,
is sugriauta visos metų eilės kruopštus
Čdarbąs grąžinti mūsų' tuntai tų, virš 600 me-

Ketvirtadienis, Lapkr. 13, 1930
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Aplink Afrika,

Prašau Į Mano Kampelį

Prof. K. Fakftoa.-

■ ■ Rašo prof. Kampininkas---------------kelti tik kai kurias to akto politines ir ju
(Tųsa)
ridines pasėkas. Būtent, šiuo nusileidimu:
PROF. KAMPININKO
les) nešioti. Kepuraičių mo
ai) paremiama Vokiečių skleidžiamoji pa LAIŠKAS DVYLIKTAS.
LAIŠKAS VIENUOLIKTAS.
RADIO.
tyvas paimtus iš duiliuinko
saulinėje opinijoje tezė apie padėties nenor
Šimonies “Pasakos”. Jos pa
malumų atsivadavusiuę&e nuo Vokietijos kraš Žmonės jie nuoširdūs, atviĮ Kongo Pasienį.
Lovely, Mass., gyvuoja koks siūtos iš žalio aksomo, apva
tuose ir dėlto laikinumų Vokietijos rytų sie-,1^ *• svetingi, tik jų svėtinIš Vila Luso išvažiavom ton tautiškas — nezaležniškas džiotos žaliu kaspinu, o prie
I gumas reiškiasi kiek kitokiob) Klaipėdos Krašto reikalai, kurie yra uds ^orinomis> nes^itoįp ^au rugpiučio 24 d. popiet. Musų — bolševikiškas kliubas. Sa krašto prisiūta trispalvė juos
Lietuvos vidaus reikalai, padaroma, priešių-' aunajau, ^uvo svečius jie la- tikslas buvo pasiekti paskuti- vo narius kliubas vadina ne telė. Lenkų policija buvo įsa
gai visiems teisiškiems nuostatams, derybų ; m retai eimose vaišina. Vi- nį Angolos miestelį už 364 vien nariais — tavorščiais, kius merginoms tokių skrybė
bet ir parapijonais. Ba taip lių nenešioti, bet merginos neobjektu tarp Lietuvos ir Vokietijos ir suda-is^ ai
&a kūvau, nesti kini. sunkaus, smiltingo kelio.
Nusprendėm važiuoti popieų yra įsakyta Lorenco nczalež- paklaususios, ba, esu, tokia
įoina vokiečiams nuolatinės intervencijos ga gau visokeriopos paramos.
Dažniausia naudojausi jų au ir visų naktį, kad rytų pa ninkų papūs Šlynos, kuris ,daž- mada. Dėlto Lenkija putarė
limybė bei teisė;
tomobiliais. Jie pasiruošę bu siekti Kongo pasienį, Teixeira naį atvažiuoja pažiūrėti, kaip skundų “tautų ligai” pasiųs
c) įvedama šalia konvencijos naujos ne
vo man padėti bet kurioje de įSousa (skaityt: Teišeita laikosi kliube skystoji amuni ti, kad Vilnijos lietuvaičių
pastovių asmeniškų susitarimų normos*, toli smulkmenoje. Prastais keliais de Suza) miestelį. Kelias ėjo cija. Ale sykį patiko nešces- skrybėlės yra pavojingos Len
išeinančios už konvencijos ribų ir siaurinan
trankoma mano rašomoji ma per tuščiausias Angolos vie tis. Vietoj Šlynos, kliubų at kijos ‘ ‘ Žečpospolitai ’ ’ (respu
čios mūsų suverenumo teises Klaipėdos Kraššinėlė būvo visai sugedusi ir tas. Iš pradžios važiavome lankė probišinai ir rado amu blikai).
tej
atsisakė rašyti, kas man reiš- dideliais miškais, vos prile nicijos. “Sun’ui” apie tai pa
PRAŠAU NESIJUOKTI.
d) mažinama G.ubernatūros institucijos kia labai didelį nuostolį. Vos.kintų keliu. Iš žemės kyšan- skelbus, kliubo raporteris per
reikšmė, atimant gubernatoriui teisę laisvai tik apie tai užgirdo inž. Vir- čios medžių šakųys dažnai, Rrūklynų paskelbė
tautie
Ilew Yorke.
skirti Direktorijos pirmininkų ir tuo budu gilius Pinto — tuojau padėjo jsisprausdavo tarp automobi-/‘*anls> kad tokiu dalyku
galimybę, reikalui esant, paleisti seimelį, kuo visas savoi pastangas kad jų liaus ratų ir rapaz (vųikinas) • * ‘ v*s* rimti parapijonys pasi- Chicagietis. — Pasakyk man
anuliuojama galimybė turėti tinkamos įtakos nors šiek tiek pataisyti ir pri Antonto turėdavo palysti po piktino
kolega, delko Laisvės Statula
į Klaipėdos Krašto tvarkymų.
versti manęs klausyti. Savo ratais ir ištraukti įsispraudu
taip menkai apšviesta?
Neužilgo “tautų liga” svar ✓
• Netenka aiškinti, kad šitokia situacija stambesniam fotografijos a- sius medžiagalius. Kartus bu
stys naujų Lenkijos skundų Newycrkietis. — Tikrai ne
Klaipėdos Krašte pakerta lietuvybei šaknis, o paratui pristigau filmų ir An- vom įklimpę Į smėli, bet vis
ant Melagėnų ir Tverečiaus žinau, bet man rodos dėlto,
vokietininkų pastangas rengti Klaipėdos goloj jų nebegalėjau gauti. pavykdavo savomis jėgomis
lietuvaičių, kurios
pradėjo kad Amerikoj dabar mažiau
Krašto grųįipimų Vokietijai nepaprastai sti Tuojau kitas p. Fe rrei ra Pin išsikrapštyti. Nakčia girias
vienodas kepuraites (skrybe- į laisvės.
prina. Ir visa tai įvyksta prieš pat seimelio to paskolino man mažesnio lažnai pakeisdavo aukštų žorinkimus; nenuostabu tat, kad šituo Lietuvai formato aparatų, kuriam fil įių savannos arba žemų žolių
suduotu smūgiu yra labai patenkinti vokieti mų visur čia gali gauti. Keikia dirvonai, šiame kely daug j maudžiau tarp yirokii) plauninkai, nes jis buvo reikalingas jų susmuku išsiųsti Lietuvon mano ko kartų pasitaikė matyti greita- klojančių gyvybių, kurios nesiam vardui pakelti ir parodyti, kad prieš lekcijas (o tai iš Angolos kojų galelių, bet plėšriųjų žve užsitarnauju didelio pasitikė Kalėdos jau nebetoli. Link
jimo. Mūsų valgio ištekliai ir- smų ir malonių melodijų kaPartijų. norus lenkiasi Lietuva. Šis žygis ne visai lengva) — bendrovės rįų jau nebeteko sutikti.
I rytmetį mūsų kelias darė- gi jau baigėsi. Tad galvojome, ledinės giesmės jau nebeužil
turi ^silpninti plačiai pasireiškusį Klaipėdos C. A. P. A. direktorius p. By.kiečig tarpe norą lojalaus bendra-|Tavares tuojau apsiima savo si vis prastesnis: labai men kas bus su mumis, kai teks gio pasigirs bažnyčiose,
darbiavinio su Lietuva konvencijos ribose, bendrovės aparatu ir lėšomis ki tilteliai per upelius ir balto čia išsėdėti bent keletu dienų, Chorams ir kitiems giesmių
Plrčiosiose suvokietintų lietuvių masėse, ku- keliąs
dešimtis kilogramų smėlio pusnys dažnai mus su kol pasitaikys koksai prava- į mėgėjams reikia išanksto ap
rių tautinė sąmonė vos pradėjo atbusti, šis'siuntinį pristatyti per pisbo- laikydavo. O prieš saulės te
sirupinti giesmynėliais, jei jų
vokietininkų laimėjimas silkei s keršto ir per-*nų Kaunan. Žodžiu, niekur kėjimų ir visai stiprai įsėdo žiojantis automobilius. Neg dar neturi.
rų grįtelių nei jų pėdų smėly
sekiojimų baimę, nepasitikėjimų lietuvybės. čia nestigau gerų žmonių, me į smėlį. Iš karto rodėsi juo
Šiuo primename, jog turime
jėgomis, palauš jų pasiryžiųių kovoti bu vo-' draugiškų, svetingų. Reikalai kai ir manėm kaip ir pir niekur nesimato. Jokios pa- “Giesmynėlį” skirta bažny
gelbos nenujaučiame. Nežino-^
kiška visagalybe. Lietuvos piliečiams, gyve spiria mane skubintis toliau miau patys išsikasti, išsistunime nėi kur tikrai esame čių chorams, mokykloms ir
nantiems Klaipėdos Krašte ir turėjusiems ir grįžti Lietuvon numatytu « automobilių. Rytmetis buvo iApsvaI.stoll ir nusprendėm šiaip jau giesmininkams. Jį
politines teises, dabar jos ajtimtos, o optąvu- laiku. Jei ne tai — galėčiau vėsus
tik 8 C. Tad ir dai- j;ad akiam likimui visgi ne- sutaisė plačiai žinomas lite
sieji Vokietijos pilietybę vokietininkai palie su malonumu šioje šaly dar buotis buvo gera. Tris valau lverta pasiduoti: Dr Biker ir ratas A. Jakštas, o gaidas pa
kama laisvai gyventi Klaipėdos Krašte ir keletu mėnesių pabūti ir dau das kąsėm smėlį, stumėm au -oferįs pasiliko autoniobilių rašė taipgi plačiai žinomas
varyti vokietinimo darbų.
giau įdomybių pamatyti. Tar tomobilių, bet nieko tai nege- sergėti, o trys iš mūsų kam- kompozitorius J.Naujalis.
Giliai apgailestaudami turime konstatuo damas sudiev Angolai, kariu Įliejo. Pi adė jom nusiminti ir panįjds: p Pefj-eįra Pinto, aš Šiame “Giesmvnėly ” randa
si giesmių adventinių, kalėdi
.
>pač kai saulė
luaslj juo(jasaį Antonio leiti, kad šie liūdni faktai vyksta Vytauto Di- reiškiu jos žmonėms savo o
gidžioję Jubiliejaus metais, kada, vieton stip- lias simpatijas ir dėkingumųJlp'adel° stlPnau kaituiti i^doples j nežįnomas girias ieš- nių, gavėninių, velykinių, sek
riuti lietuvybės dvasių, tarsi tyčia atsižadama
i uų energijų pakirs^. Sme-’koti žmonių padsakų ir ke minių ir kitokių. Be to yra ke
už nuoširdų priėmimą ir lin
turios litanijos.
valstybės genijaus siektų politinių
ly daug yra suodžių nuo de- i Idos nors pagelbos.
kių šiam dideliam ir turtin
šis
“ G įesmy nelis ” gali
gančių girių, tad ji bekasdand
(Bus
daugiau)
maldingiems žmonėms, gali
Mūsų giliu įsitikinimų atstovavusieji Lie gam kraštui susilaukti pui gerokai išsisuodinom. Aš pa
atstoti Kantičkas. Be to
tuvai Deįeghriju! yra prasilenkusi sų gyvai- kiausios ateities.
sidariau
kaip kaminkretis. SKAITYK IR PLATINK “Giesmynėlis” yra daug pi
siars Tautos interesai.-, ir dėlto jos pasižądėjį- Huambo, Angola.
Bet arti buvo metro platumo
gesnis. Kainuoja tik 60c., o
KUS LAIKRAŠČIUS.
1 niai turėtų būti anuliuoti, o Klaipėdos Krašto
Kantičkos dabar
kainuoja
TIKTAI KATALIKISupeliukas, kuriame gerai išsivaldymas įvestas į teisėtus ir iš Lietuvos su 1930 m. rugsėjo ių. 20 d.
$1.50.
vereniteto į tą kraštų išeinančias vėžes. Ly“Giesmynėlis” gaunamas
giagrečiai L. K. D. P.. C, Komitetas laiko to, imponuojančio Europos demokratinei vi- sius reikalus.”
reikalingu pabrėžti, kad mūsų valstybės dide suomenei.
Komentarų prie šiame reikšmingame me “Draugo” knygyne. Užsisa
Akyvaizdoje šių liūdnų faktų C. Komi morandume. iškeltų klausimų, berods, nerei kydami adresuokit:
li prt'laimėjimai užsienio politikos srityje pa

GIESMYNĖLIS

tų po vokiečių jungu buvusį kraštą. Mųtyti,
įgid&ųia p. Voldemaro duotu Vokietijai nejtu pažadu rišti Mažosios Lietuvos reika
lu Vokietijos Vyriausybe, Lietuvos Dele|cija Kiencvoje nepaprastu lengvumu padaaktų, kurios pasėkos yra itin žalingos vi
li Lietuvai, nes tuo pripažino svetimos valrbės naudai teisę i Lietuvos Respublikos staruoju metu svarbiausia pareina iš mūsų tetas mųno, kad yra atėjęs laikas sutvarkyti kia.
^teritorijos dalį, kurių teisę Lietuva įsigijo valstybės gyvenimo išėjimo iš teisinių vėžių, teisinę krašto padėtį, grųžinant Tautai jai
Panašaus turinio memorandumų' prezi
iš vidaus susiskaldypio, iš nebuvimo ąutorite- priklausančią teisę pačiai spręsti savo gyvuo dentui įteikusi ir Lietuvos ūkininkų sųjunga.
tikra tarptautine konvencija.
W't

1

LOTOS PINIGAI VYTAUTO
PURIOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
Dr. AL. M. BASKUS-—

(Tęsinys)

vydalų turėję. Ištikro

tokio

pavydalp

monetų buvo, ir mano kolekcijoje jų ne

mažai yra.

d) Kiti mėgino aiškinti žodžio “Ša
linkis ”

kilmę

nuo

Švediško

“Hkįjje-

my,nP’, arba nuo Daniško “ skilLe-mynt ”,

kas reiškia “smulkus pinigai”.

Šiokios

etimologijos šalininkų taipgi yra nemažai.

Visi šiokie įrodinėjimai skamba gra‘ žiai, bet yra gan fantastiški ir viens kią) Daug ka)bimnkų luano, kad žodis t tam prieštarauja. Didžiuma mokslininkų
5‘Šili.nkis” (Shilling) paeina iš Gotiškos sako, kad “Šilinkio” etimologija ikišiol
Šaknies *Skillar, kuri reiškia “skainbė-lieka dar neišspręsta. Žymus autoritetas
ti”.
s
| p. Albert Frey savo veikale “Dictionary
b) Kiti tvirtina, kad “Šilinkis” yra of Nuinismatic Numes” sako, kad pinigai
Šilingo etimologija-

Jkilęs iš Teutoniškos šaknies *Skel, kuri j “Šilinkiai” pirmučiausia pasirędė Baltų
Sreiškia ‘8kelt”, “skaldyt”, “padalinti į.’ provincijose, t. y. Lietuvoje, Latvijoje,
ufll V lJOJCj
įalis”.
.
' Lyvo Gstonijoje. Taigi “Šilinkio h etinio-

ur kitur,
c) Kiti etimologai mėgino įrodinėti logijai versmių reik ieškoti ne kur
kad žodis “Šilinkis”
paeinąs nuo šen* J,o tik Baltų kalbose.
Vokiečių šaknies ‘Scild, reiškiančios
Mano nuomone žocjįs “^ilingąs” arba
“skydų”, esą senovės pinigai skydo pa- “Šilinkis” yra kilęs iš Lietuviško “suP

' Cliicago,

IR.

JI.,'1

sr-r

i

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

ljųkis”. Šalinkis (linkis, lankas) yra sulenktas daiktas. Žodis “lenkti”, reiškia
“riesti daikto galus į krūvų”. Seniausi
pasaulio, ir seniausi Lietuvos metaliniai

bliogr. Žinios Nr. 1, 1930), barė ir kiti, ro. Mano tyrimai da.vė beveik tokius pat
kam aš panašiai aiškinau apie Šilingo žo- rezultatus. Dr. Gumowskis aprokavo, kad
džio kilmę savo veikale “Gadonai (Go iš vieno Luito (191.00 Gr.) sidabro, to
tai), Lietuvių Tautos Giminaičiai”. <) . kių Skatikų, arba kaip jis juos pavadino
linkių
visgi iki šiol nieks rimtų ųrgųmentų .“denary”, buvo kaldinta 1158 štukės.
“brasletų”, žiedų) pavydalo. Apie tokius ‘ priešingų mano tvirtinimams nepittiekė, Mano išrokuota, kad iš vienos Lietuvispinigus visi numizmatikai žino ir yra ir dar nieks mane neįtikino jog klydau, kos Kapos (96.00 Gramų) gryno sidabro
nuodugniai aprašyta Veikaluose “Das Al- Jei kitų etiihologų išvadų mokslininkai buvo kaldinta 600 Skatikinių monetų. De
teste Geld, — Blatter fiir Miinzfreunde,! pepriėmė*, tai man menkesniam žinovui šimts Skatikų ėjo j vienų Lietuviškų G rū
’Nr. 3, 1844”; taipgi ir “Smith’s Illūstra- 'bus menkesnis “griekasb jei ir mano šį; sakau Lietuviškų' Grašį, nes Grašis
ted Encyclopaedia of Coins of the world, išvadas, paneigtų. PaJ<ol kas savo nuomo taipgi Lietuvoje kursavo, bet Čekų Gra
1886” ir kitur. Lietuvoje senkapiuose nės apie Šilinkio etimologijų nemainau, ir šis buvo Vertus tik 6 Skatikus.
tankiai randama
žalvarinių
linkių vėl kartoju jos žodis “Šilinkis” yra ki
Vytauto gadynėje Skatiko perkamoji
(“brasletų”); tuos tai musų prabpčiai ir lęs ii Lietuviško “sulinkis”.
'jėga buvo didi, nes kaip jau minėjau už
vadino “sulinkiais” aj-ba “šilinkiuis”
5 Skatikus (— apie 1 Amerikos centų)
Skatiko svoris ir vertė. * v P
Lietuviai taip buvo pripratę prie seno
galima buvo nupirkti purų rugių.
Sulyg Petr.o Knnsto lytimų' (Žagįski
VISKO
blIVO
kjiIllIlKlO
j
k-jviij'
Avinu
i
s
viško savo pinigo “Sulinkto” — “Šilij>r
t
sl
-___
> f '
ikio”, kad net Vytauto gadynėje, ir vė-l Nuniizmatyczne, Krako\v,. 1886, p. k42),
iliąu, mažinusiems Lietuvos pinįgūins Ška- Lietuvos Skatikų prabą esanti VJOI, ir
. tikams kuikmta
.^ši-lin- . vidutiniškai kiekvienas svėrių po 0.32
kaikmta kergdavo vardk
vardą ‘VŠilinGrauius; reiškia kad kiekvienaine Skati
j kis”, “šilingas”.
(Bus daugiau)
Jau barė manę prof, V. Biržiška (Bi- ke randasi po 0.16 Gramų gryno sidabpinigai

buvo

(lankų,

“rinkių”,

a
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,čiaus salėje,
46tli ir Wood Jei seimui pasiseks pasek ir Peoples .Furniture Co. ramingai -išspręsti ūkio skolų dio koncertas. Tačiau radio
gatv., bus bendri pietus.
reikalų,
tada drųsiai galės kai stotis sugedo ir koncertas ne
Antrų valandų prasidės seibėri ir apie reikalingų prie- galėjo įvykti. Del to radio
R. K LABDARINGOSIOS 1 kuopa viso ......... 250.00 mas.
SĄJUNGOS 1930 M.
2 kuopa viso................ 50.83 j Šiuomi Labdaringosios Sų- glaudų statymų. Tai yra rei- klausytojai negalėjo girdėti
ATSKAITA IKI
3 kuopa viso ............. 85.93 jungos valdyba daė kartų pa- kalas, kuriuo privalo dėmėtis labdarių pakvietimo į seimų,
LAPKRIČIO 12 D.
4 kuopa viso ......... 370.00 (kartoja savo kvietimų. Visos visa Amerikos lietuvių visuo kuris buvo išanksto paruoštas.
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
Štai jis:
5 kuopa viso ............ 85.25 draugijos, visi profesionalai, menė.
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
Pajamos.
6 kuopa viso ........... 100.00 visi biznieriai ir veikėjai, be Yra ir kitų reikalų.
“Mes lietuviai visose gy
La.bd.
Sų-gos
Centro
Valdyba.
7
kuopa
viso
.............
428.30
jokių
skirtumų
ir
išėmimų,
venimo srityse privalome remkad jis motinai sumokėtų, kū 1930 metų pajamų viso bu
MERGELĖ, PRARADUS
8
kuopa
viso
...........
14O.8ĮT
kviečiami
dalyvauti
seime.
VAINIKĄ.
KLAUSIA
jti savuosius. Remiame savo
dikio užlaikymui, viso $1,100. vo ........... ................ $2,499.84 •
SKELBIAME, KO RADIO
10
kuopa
viso
.............
110.27
i
Rodos
jau
šiandien
nebetu! biznierius, remiame savo pro
' Pirmi} metų $200.00, ir per de Tas pajamas sudarė:
PATARIMO.
KLAUSYTOJAI NEGIR
22
kuopa
viso
.............
14.60
retų
atsirasti
lietuvio,
kuris
fesionalius remiame visų lie
vynis sekančius metus po Visų kuopų įnešimai $621.30
DĖJO.
tuvių kultūrinį, ekonominį ir
------------- bent mažų savo laiko dalelę ne
$1(X).OO į metus, mokant kas Garbės nariai davė 200.00
(Pabaiga)
visuomeninį veikimų. Bet, roViso kp. davė___ $2,381.85 pašvęstų labdaringam darbui,
'bertainis, arba kas pusmetis,' Šv. Ant. d. rinkliava 48.65
Dabar pakalbėsime apie nė
Praeitų
pirmadienį
turėjo
(Tųsa 4-tam pusi.)
kuris vieno, kito cento nuo
Be to gauta aukų:
sulig teismo nuožiūros. Jeigu Kapų dienos rink. 798.72
štiliai}. Tėvas neteisėtai gimu
įvykti
dienraščio
“
Draugo
”
savęs nenutrauktų kilniems
kaltininkas norėtų užmokėti Sųjungos piknikai
613.18 J. Pivarunas......... $3.00
sio kūdikio, privalo suviltai
labdarybės tikslams.
aplami} sumų iš anksto, tai Bunco
100.00 J. Petrauskas 5 k p 25.00
motinai atsakyti, duodamas
Mes visi, rodos, gerai žino
teismas leidžia skundėjai pri Smulkesnių aukų
40.00 J. Dimša vajaus li
kūdikiui užlaikymų, jeigu teis
kučiai
..........
12.00
me šiuos Kristaus žodžius, Moterys daugiau
imti $800.00, o kaip kada ir Nuoš. už L. P. B. etc. 77.99
mas pripažįsta, jog jis yra gi
labdariams labai gerai pri nebijo skausmyl
dar mažiau, sulig aplinkybių
musio kūdikio .tėvu. Teismo
_________
t
tinkamus;
ir teisėjo nuožiūros.
Viso ............. $2,499.84 Į Viso ................ $40.00
procedūra tokiuose atsitiki
Kuomet jos tori po ranka)
Kuopomis tos pajamos šiaip *Už turimus Liet. Paskolos “Ir kas bus davęs vienam iŠ šituos puikius vaistus, ubo*
muose yra, taip sakant, pu Jeigu kūdikis
numiršta
1 Bonus etc. % gauta $77.99 šitų mažiausiųjų atsigerti tik
siau kriminale, pusiau civilė. pirm sumokėjimo priteistos susiskirsto: Visos kuopos pri
dojamus nuo Civilio Karo
Tuo būdu viso pajamų bu- taurę šalto vandens Mokytinio
davė,
neįvardindamos
kiek
laikų.
įtarimas ir bylos užvedimas sumos, tai mokesčiai užsibai
' vo ........... . .......... $2,499.84 vardu, iš tikrųjų, sakau jums,
kuri
surinko,
kapų
dienų
Illinois valstybėj yra sekan gia, nes mokamos sumos yra
Kiekviena moteris, kuri tari
nepraras savo užmokesčio.”
čiai įvykdomas:
1 kūdikio užlaikymui, o ne mo $563.18 ir bendros kuopų pa
savo vaistų šėputėje booką Pbbh
.Expellerio
t?---- _u jnjsaro
1930 m. viso išlaidų buvo (Mato X — 42)*
su Inkaro vaisbaženk-* (
.Jeigu neištekėjus moteris tinos. Jeigu toki moteris arba jamos piknikuos $182.60 viso
liu,
niekuomet
neprivalo bijoti byi '
$7,475.29.
arba mergina tampa nėščia, mergina, išteka, tai visvien, $745.78.
■
kokios
rūšies
skausmų,
nežiūrint
KOKIE SEIMO DARBAI
1 kuopa įnešė;
Jos susiskirsto šiaip:
i ar tai butų Reumatizmas, Nenraiarba yra jau pagimdžius kū tėvas tokio neteisėtai gimusio
------------' jtis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos
diki, kuris teisių akyse yra kūdikio turi jai mokėti jo už Kuopos duoklę ...... 200.00 Už įgytąjį ūkį įmoNei
vienam
buvusių
seimų
Skaudėjimas, įsisėdautis j kūnų
_
_ ir sustingę
skaitomas nelegaliu, ir nori laikymui iki nebus sumokėta Pikniko pelnų ............. 50.00 keta .................... 5,100.00
Peršalimas
ar geliami
Užmokėta
nuošimčių
"
Arbo
"^pritrūko.
Nepritrflks
^
usk
olai
ir
sąnariai.
gimusio afba dar negimusio priteista suma.
..................aq7oo jo ir šiemetiniam seimui. Prie- I Pain-Expelleris su Inkaro vais
Viso ................. $250.00 us rvooboion
kūdikio tėvų patraukti teis
paskolas............. 487.00 J
.
..... baženkliu yra tokis linimentas,
Ringai — jų bus daugiau ir kurfs
beveik IriekvieDelei
užtikrinimo
kad
pri

2
kuopa
įnešė:
Adv.
už
sudarymų
raš

man, kad jis duotų tokiam
svarbesnių, negu kada nori noj e pasaulio valstybėje nuo 1867
kūdikiui užlaikymų, tai ji teista suma kūdikio užlaiky Pikniko pelnų................$50.83 tų ir apdraudų ap'nirminn
'metų. Tik patrinkite skaudamas
mokėjimas ............. 369.28
’
j kūno dalis su Pain-Exp«Sleriu ir
privalo kreiptis į teismų, toj mui bus sumokėta, kaltinin 3 kuopa davė:
J
Kas
nežino,
kad
dabar
nejis be jokios abejonės suteiks jums
Now—Kraft-Phenix’ new achievekas
turi
užsistatyti
parankų
Kuopos
duoklės
..........
40.70
Farmos trobesių pa
apygardoj, kurioj ji gyvena,
ment! Rich mellow cheese flavor
darbas viešpatauja. Jis palie- .lygiai tokį urnų palengvinimą, koplūs added health qualities in
arba ten kur kaltininkas ran arba kaucijų, o to nepadaręs,’ Pikniko pelnų ........... 35.25 taisymai ................ 265.63 ,. .
. ,. ,
.
v .
ki suteikė milionams dėkingų jo
wholesome, digestible form.
te
daug
ir
lietuvių
šeimynų,
naudotojų
visame
pasauly.
turi
sėdėti
kalėjime
iki
neužVargšams pašalpos
Velveeta retains all the valuable
dasi. Teisme reikia pasirašyti
elementą of rich milu. Milk sugar,
kurios reikalauja pagalbos. Jų
Labai efektyvės ir lygiai pagelsistatys
parankos
arba
nesu

Viso
....................
$85.95
ir ligonių: gydymui
ant kaltinamojo akto ir po
calcium and minerals. Every one
, .
• i _,
ibingos sudėtys greitai įsisunkia
caneatitfreely!
išleista
....................
539.80
a
P
lelstl
mes
J°^
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”
e!
per
B
odos
sk
y(
ute
’
ir
tuo
'
jaus
mokės
aplamos
sumos
iš
anks

4
kuopa
įnešė:
priesaika įvardinti asmenį,
Velveeta spreads, slices, melts
galime. Seimas turės surasti 'siekę s ikepimą kraujo suteikia
and toast9 beautifully. Try a half
: • Kuopos duoklė .......... 150.00 1,500 konstitucijų,
kuris yra tėvu busiančio arba to.
pound package today.
tinkamiausių priemonių šiam palengvinimą ir atsteigia tinkaPiknikai ..................
120.00 laiškų, atsišaukimų
,
r
*
mą
kraujo
cirkuliaciją — ir bejau gimusio kūdikio. Teisėjas
Gal kas paklaus, jeigu su
KRAJFT
nedarbo suvargintų šeimų šel- veik momentaliai skausmas išįvairių vokų spaus
tada išduoda arešto raštų, ar mokėjus aplamų sumų iš ank Garbės nario Ant.
nyksta.
Šalčiaus ............. 100.00
dinimas etc. ........... 246.08 pimui
ba taip vadinamų “warran- sto, sakysim $800.00, kūdikis
.. .
, | Energingas, jaunas kūnas, lais
Seime kils labdarių nupirk- tas nuo visokių sustingimų, skauBuvusio vajaus ati
tų”, kad policija kaltinamų- trumpam laike numirtų, ar
V The Oeliciout New Cheese Food
’ tojo ūkio skolų išmokėjimo įdėjimų ir gėlimų — tokis žmogui
Viso.................... $370.00
duotos dovanos
jį areštuotų ir atvestų teis vyras galėtų atgauti permokė
visuomet gatavas prisidėti pril
i klausimas, kuris privalo rūpė- linksmos žmonių grupės, pri<
5 kuopų įnešė:
daugiausiai snrinkuman delei pasiaiškinimo.
tus kūdikio užlaikymui pini
ir pasismaginimų ir šitai
10 PIECE COSMETIC
siems........................ 245.00 ti visai mūsų visuomenei. Juk žaislų
Kada kaltinamasis vyras gui? Lai į tų kaltininko ad Grynų pikniko pelnų 85.25 iš
jums užtikrina už 35c. ar 70c
pirmiausias
žygis
prie
ėjimo
SĖT $1.97
turėtų $102.25 pajamų.
Labd. Kampelio reda
bonka Pain-Expellęrio su Inkar<
tampa areštuotas ir yra teis vokatas atsako.
Thl» Į» a Famous Vlvanl Bet and ln15000
Matyti
seneliams
prieglaudos,
vaisbaženkliu,
kurią
galite
gaut
6 kp. įmokėjo viso $100.00 gavimas ................
«udea faee powder. »1.00; Rouae. 75 c.
man atvestas, teisėjas išna
riaaue Cream »l.«0, Depllatory *1.00,
nusipirkt bile vaistinėje. Gere9
yra
ūkio
skolų
išmokėjimas.
X
“?.’*1 ^etrlngent 11.75, Bath Salt 1.00
7
kuopa
davė:
Lietuvoje,
jeigu
vaikinas
Piknikų
ir
kitokie
nis vaistas, negu visi brangus be
grinėjęs skundėjų jo akyvaizHant? W«er o115, p,rfnm’ »»•«. BrllvtV.LL
8kln Wh|tener 75c.
Totai
52 50
kitas mums to nepada- sigydymai pasauly.
Value JU.00. Speclal prlce, *1.07 for all
doj, kuris turi teisę skundėjos nenori jo suviliotos mergelės Kuopos duoklės ............. 6.00 pagarsinimai.........
ten pfeces to Introduce thls line.
Apgr.
—
No.
8i
Už gėles kapų dienų
20.00
įtarimus užginčyti, ir, retai vesti, tai už apdovanojimų jų Garbės nario L. JuseviVardas ........................................
čius
....................
100.00
vaiku,
turi
jai
užmokėti
350
Adresas ..................................
kada atsitinka kad to nepa
Siunčiame per paštą COD
Šv.
Antrino
dienos
....
38.38
Viso išlaidų .... $7,475.29
darytų. Užbaigus pradiniam lity, arba $35.00 amerikoniš
Pinigai grąžinami, Jei
Kapų
Dienos
.............
183.92
nepatenkintas.
kais
pinigais.
Iš
to
matyt,
kad
nagrinėjimui, jeigu teisėjas
Tuo būdu iki lapkričio 12
Van 580-5th Avenue, New York
yra nuomonės, kad kaltina Lietuvoje rūtų vainikas yra Bunco ........................ 100.00 (d. Labdaringoji Sąjunga 1930
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
pigiai
kainuojamas.
masis yra tėvu būsiančio;, ar
viso
$428 301metais tur®j° Pajamų $2,499.ba jau gimusio, kūdikio, tai New Yorko valstybėj tėvas
'84, išlaidų iki tam pat laikui'
pareikalauja, kad jis užsista- neteisėtai gimusio kūdikio tu 8 kuopa davė:
RAS
buvo $7,475.29.
Kapų
rinkliavos
..........
51.62
52
E.
107
St.
Kampas
Michigan
Avenue
tytų tinkamų parankų,- pap ri jį užlaikyti iki šešiolikos
MADE 6OOD with
Telefonas
Pullman
5950
Piknikų
pelnų
.............
89.25
KVIETIMAS Į SEIMĄ.
rastai porų tūkstančių dolerių, mėty amžiaus ir apmokėti vi
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
iki kūdikis gims; o jeigu kū sas lėšas su gimdymu surišpatarimai, visi rašto darbai, ir tt.
Viso...............
$140.87
dikis yra jau gimęs, tai iki
A. L. R. K. Labdaringosios
kaip tai už ligoninę, gy
byla nebus galutinai išspręsta dytojui, vaistus ir tam pana
Sųjungos seimas įvyksta atei
ir kaltinamojo asmens kaltė šiai. Pennsylvanijos valsty Kuopos duoklę .......... 100.00 nantį sekmadienį, lapkričio 16
tikrai įrodyta, arba delei tru bėj toksai tėvas turi mokėti Šv. Antano dienos ___ 10.27 d.,' šv. Kryžiaus par., Towu of
Tyros, Aiškios, Sveiko#
rR/NE~>
Šame Price for Over
kumo tinkamų įrodymų bus tiek ir iki tol, sulig teismo’
GRAŽIOS AKYS
Lake kolonijoj, Cliicago, III.
38 Years
Viso
.................
$110.27
teismo paliuosuotas. Jeigu kai nuožiūros. Kiekviena valsty
Yra didelis tortas
SS esaeea (ar ŽSX
tinamasis vyras neužsistato bė turi šiek tiek skirtingas 22 kuopa įnešė ___ $14.60 Seimas prasidės iškilmingo
Murinę valo, Švelnins gaivina
—Economieol
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit#
reikalaujamos parankos, tai teises paliečiančias tokius at Sutraukus bendrai kuopo mis šv. Mišiomis Šv. Kry
Sfllcient
Knyga “Eye Care” arba “Ey#
žiaus
bažnyčioje,
10:30
vai.
‘
OP POVTMVts
Beauty
”
ant
pareikalavimo.
turi kalėti iki bylai.
V8kp BY OUR COVEBNMKMT
Marine Ca., Dpc. H. S., 9B. OUa St., CUcaeo
sitikimus.
Įvairios kp. bendrai 745.78 Tuoj po pamaldų, KrenPo suareštavimui,
jeigu
kaltinamasis* nenori, kad pra
dinis tyrinėjimas tuojau atsi
būtų, jis turi teisę reikalauti
teismo, kad nagrinėjimų ati
dėtų tolesniam laikui, kad
davus jam laiko nusamdyti
sau advokatų arba su juom pa'
sitarti. Jeigu neužsistato pa
rankos, tai yra laikomas ka
lėjime iki dienai pradinio na
grinėjimo.
Kaltinamasis gali, jeigu no
ri, pareikalauti, kad jį teistų
“jury” iš dvylikos asmenų,
vieton vieno teisėjo. Jeigu po
pilnam bylos išnagrinėjimui,
teismas pripažįsta, kad kalti
namasis yra tėvu neteisėtai
gimusio kūdikio, tai priteisia,

LABDARYBĖS SKYRIUS

Teisiu Skyrius

This new cheese
treat

\Zelveetq

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

minimu!
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And It’ll Lašt Longer That Way.
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darni pilną svetainę žmonių, tisas visos parapijos vardu ja Lietuvon, nes ten esanti jo
Alail«nk$ ir gęrb. kun. A- Kru linkėjo jaunam kunigui daug ateitis.
šos visi giminaičiai ir pažįs pasidarbuoti sųvo tėvynėj.
Parapijos choras, po vadotamieji. Atvyko nemaža ir dva
vyste S. Rakausko, mitriai pa-

kuo buvęs patenkintas. Dėko- 12 Oodraitienė Paulina
jo visiems pųrapijonams už 24 Mendel Ignas 2
jam suteiktus malonumus jo 28 Navickas Mrs. A.
buvimo laike ir už iškilmin- 30 Dormalienei Eiu.
PP* Lauraitienė ir Benaitiedainavo
porų
dainelių,
už
kų
gas išleistuves ir dovanėles,
33 Pranevicz J.
,nė padainavo porų gražių dai
publika aplodismentais reiškė , Glylop
choras ponavo 43 Tumulonis Peter
nelių. .........
i savo dėkingumų.
i Lietuva, Tėvynė mūsų ir tuo 51 Zyzys A lėk.
Kuų. A. Deksnis, kun. J.
Kun. J. Paškauskas 8avo (išleistuvių iškilmės apsibaigė.
galioms kun. Ę. Urba So.L’^T
PAŠALPA NETURTIN
J.
P.
GIEMS MOKINIAMS
tluęagos klebonas, .r Ig. AI- kinimo kun A KruSos Jar.
bayičius Dievo Apveizdos pa buote šioje parapijoje ir ap
Neturtingiems pradžios mo
LIETUVIŲ LAIŠKAI
rapijos klebonas saivo gražio
gailestavo, kad kaip ir neti
kyklų mokiniams drabužiais ir*
CHICAGOS PASTOJE
mis kalbomis daug įvairiau
kėtai turi skirtis su savo my- f
avaline aprūpinti Šiaulių mie
sių liųkėjimų teikė, ypatingai
limu draugu.
sto valdyba paskyrė 10 tūks
2‘ Arlaulike Ana
kun. Albavičius pažymėjo, kad
tančių litų.
“Ž. P.”
kun. A. Krušos buvimas Ame Paskutinis iš kalbėtojų bu 8 Butkaitė M.
rikoj, jam buvę gyvenimo mo vo pats solenizantas, kun. A.
(t
DRAUGO”
kykla ir džiaugėsi, kad važiuo Kruša, kuris pareiškė, kad jo
buvimais Roselande, jam buvę
Galima gaiuti:
■r-4."
kaipo atastogos ir pilnai viso

nius priklausyti prie choro.
Antroj programo daly cho siš^ijos.
Darbščios moterėlės sugebė
ras išpildė “Prirodino seni
Rkdio Stotis AJ J.
jo nevįen iž biznierių pakožmonės”, “Lietuvaitė”.
X Šaunus koncertas čia į- J. Janušauskas solo “That lektuoti įvairių pokiliui reik
vyko lapkričio 9 d., Šv. Anta- Thumbled dow,n”, MShack in menų, bet ir skaniai pagamin
ųo parapijos svetainėje.
Athlone” ir “Aukštas kran ti valgius. Mūsų mokyklos
Kpncertų rengė šv. Griga- tas”. '
; ; -■ alumnai, berniukai if mergai
lia,Vs choras, po vadovyste Merginų chęrųs labai gra tėj gražiai pasipuošę gražiai
vąrg. p. A. Mondeikos.
žiai padainavo: “Saulutė te pųjtarnavo prįe stalų.
Programas susidėjo iš dainų kėjo” ir “Blazdingalėlė”.
Klebonas Paškauskas, pair muzikos. Vedėjum buvo P-lė M. Kutis labai puikiai daręs įžanginę kalbų, pakvietė
mūsų gerb. klebonas kun. U. solo padainavo: “Kad gale- Julių Vaičių, visiems žinomų
.Vaičiūnas.
čiau” ir “Šių nakcialy”.
[kaipo gerų advokatų. Jis savo
Programas ėjo šia tvarka: yj^sas choras paigjė progra- jautrioje kųlboje apgailestavo,
choras pų<įainavo Vytauto nių su “Vasaros naktys” ir kad roselandiečiai neteūka
himnų, “šjdtyšius”, “Kaipgi “Vęjužėlis”.
PILKAS EGZAMINAS
darbštaus kunigo.
KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
nemylėti”.
TIKTAI
|5.0Q
įteikia pažymėti, kad šv. Aų
Mokyklos mergaitės, gra
Solo “Twp JJoses” ir “Kiss tųpo pųrapijos chorus yru šaųADVOKATAI
IPICIAtlITAI
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių
žiai sesučių Kazimieriečių iš Taigi neauahninklt, bet eikit pa>
me agaių” Griškeliutė.
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi.
ųųs, gerai išsilavinęs, turi ge
tikra specialiau, ne pas koki nepaVyrų choras “Jai ne rūpė rų balsų. Garbė mūsų varg. p. lavintos, pasirodė ant scenos tyrčlj. Tikras specialistas. arba pro
27. Kaina ............................................... ............................ 20c.
suktinį sukdamos ir tam tiks fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
joįr .“Lietuva brangi”.
kia.
ar
ųnr
skauda,
bet
pasakys
pats,
A. Mondeikai.
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
pUno Ižegaamlnarimo. Jus sutau
Dvigubas duetas, kurį su- Aut gailų pats varg. p. A. lui daineles dainuodamos. Bai pe
ADVOKATAS
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
Pranas. Pusi. 14. Kaina...................... -....................... .
10c.
larė F. Jurgelaitė, M. Januš Mondeika dėkoja publikai už gus suktinį, kiekviena atski daktaru uesralėlo» pegelbit Janas MOfisas vldurmlestyje
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
tp. kad pt
įeikaUngo patyri
Room 2414
kai te, B. Jurgelaitė ir Sima- atsilankymų ir priminė, kad rai dėkojo kun. Krušai už gra me, suadymul žmogaus ^enksmlp- ONE NORTH
LA SALLE BLDG.
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
ONE NORTH LA SALLE ST.
mųuskaitė išpildė “Ten kur kpp.certas buvo pelepgvų pri žius pamokiniųius ir linkėjo ttane
— Jtoope — RaggL
(Cor. La Šalie and Madlson Sts.)
menų. Pusi. 71. Kaina...................................... .............. 20c.
geriausių sėkmių; taip pat į- X-Ray
Aparatas Ir riOfiso Tel. STATE 2704; 4412
(mūs Nemunas teka” ir “Auk
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
siruošti; reikėjo daug laiko teikė įvairių dovanėlių nuo sttkae bakteri'
, «?Wn*nariotas kalnas”.
mas kraujo atidi
man jūsų tik
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46, Kaina---- 20c.
pašvęsti, net po tris kartus į mokyklos vaikučių ir Akade rak* nsgerov
O. Skiriutė paskambino pia savaitę praktikuotis.
iu*' gydyti, tat jūsų sveikata Ir gy
t
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
mijos
Rėmėjų.
sugryi Jums taip kaip bdvo
nu solo. Buvo iššaukta net du Programa baigta Lietuvos
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
Jeigu kenčiat nuo Ilgų skllTeklė
Kancevičiutė
padaina
iu]o,
nerrie,
‘
karau,
Inkstų,
odoa
kraū;
LIETUVIS
ADVOKATAS
kartų. Gražiai paskambino himnu.
,
84 Pusi. Kaįna ............................................................... 20c.
reumatlsmo,
kirminų, į
vo gražų solo. Kun. Dr. J. Na rų, žlrdleažarnų,
silpnų plaučių arba '
“Noriu miego”.
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
Žmonės skirstėsi geru ūpu, vickas gražiais žodžiais pra uždegimo
Jeigu turit kokių tižsisėnejuslė. (at Iki 3 vai, kortuose—nuo 3 iki S
Choras “Kas subatos vakų- prisiklausę gražių dainų ir
Subatomis nuo 9 iki 9
kerėjusių. obronlžkų ligų, kurj neasmenų. Vertė Jonas M. Širvintas, Pusi. 100. Kaina .... 40c.
kalbėjo, linkėdamas kun. Kru pasidavė net gabiam kelmyno* gy.
52 East 107th Street
rėli ”, “ Atsisveikinimas su muzikos. Visi liko patenkinti.
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
dytojul, neatiųeilejtit ' neatėję p««
šai geriausios ateities.
Kampas
Mlchlgan
Avenue
giruže”.
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
Koncerto pelnas skirtas pų
Tel, Pullman 5950-Namų Pull. 6377
J. E. ZAREMBA
Elena
Bartuškienė,
buvusi
Gerb. klebonas pasakė kal- rapijos naudai.
vauja 199 ypatų. Chicagoi 1919 m. Kaina........................ 20c.
Miesto ofise pagal sutarti
SPECIALISTAS
StasevĮčįutė,
labai
prijuokino
127 North Dearborn St.
’ bų, kiek choras darbuojasi ne-: X Ateinantį sekmadienį, šv.
Dolpelįs Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
Riejimus Rymas 10X<
Ketvergais
ofisai
uždaryti.
?0
WJACKSON
RĖVŲ.
tik bažnyčiai, bet visai tautai. Aptųno pųrapijos svetainėj į- publikų dainuodama solo ir
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
Arti
State
Gatvės
Ragino visus, ne tik jaunuo vyks šaunus teatras, kurį ren kartu lošdama jauno ir seno Ofiso Vaiandoę: įjuė 10“ ryte Iki Telepbone Dearborn 9067
Kaina ...................................................................... . .......... 10c.
t
pe
pietų.
Vakarais
nno
S
Iki
I
vyro
rolę.
lius, jaunuoles, bet ir senes- gia šv. Antano draugija. Bus
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
%
Nedėliomls ako 10 kyto iki i
t
A.
Ritautųs,
parapijos
trusI. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
vaidinama 4 veiksmų veikalas
.............................................. '
"f
f* m
=*=
Kaina ................................................... ............................... 30c.
‘ ‘ Nekųltas Avinėlis ’
ADVOKATAS
Gyvų Rožių Vainikėlis, Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
Po vaidinimo bus puiki mu
160 No. ta Šalie St. Rm. 1431
- -7-rzika šokiams. Seni ir jauni ga
tų. Pusi. 64. Parašė. Gėlėlė. Kainai .................................. 20c.
CHICAGO. ILL.
Nuo
9:30
iki
6
vai.
vak.
(Tųsa nuo 3 pusi)
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
lės gerai pasišokti.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ
dos, kad viena sritis pas mus Kviečiami visi atsilankyti
Tel Roosevelt >710
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
Pasauliniame kare
Vai. nuo 4 iki 9 vai. vak.
Kapltonąs
I
'
.
yra apleista, būtent, labdar nedėlios vakare į parap, sve
Kaina ................................. •............................................. 50c.
(Usklrlant sere dos)
Seno
Krajaus
SDecialistas
iš
rybė. Daug mūsų brolių ir tainę.
'Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
sesučių gyvenimas parbloškė, Visas pelpas skiriamas pa
ta iš Jum. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJU6IQS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
ligos prispaudė, o daugelį rapijos naudai.
Cįicago. Lojime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo' plaučių, Inkstų Ir pūslės, ūžADVOKATAS
šiandie ir nedarbas palietė.
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
nuodljimą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir pas
11 So. La Šalie St, Room 1701
Mes, kaipo lietuviai ir kaipo
lis. Pusi. 47. ,(De]| šios operetės yra parašęs muzikų A. Aleklaptingas Ilgas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir
Tel. Randolpb 0331-0382 Vai. 9-8
ROSELAND, DLL.
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti- Praktikuoja per dauge
krikščionys, jokiu būdu nega
Vakarais
sis. Kaina ............................. ................................... .
25c.
li metų Ir lSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
3TĖD STREET
8241 SO. HALSTED
lime saviškių apleisti. Lietu
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. Ir 6-8 v. v. Nedėliomls 10-1
Tel. Victory 0582
įšleiatuyės.
4200 West 20 St.
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Cnntord M7»
7-0 vai. vak. apart Panedėllo Ir
vių Labdaringoji Sųjuųga įiio
1920. Kaina . . ............... ........................................................ 50c.
r
Pėtnyčlos
'.•fi r<»-r Kef*. I
3fi
reikalu yra giliai susirūpinu Gerbiamas kun. Dr. A. Kru
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
si. Pastačiusi šv. Kryžiaus li ša, pragyveno virš dvjejns me
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
goninę, . besirūpindama prie tus Visų Šventų parapijoj,
Kaina ................................................. . .............................. 20c.
(John Bagdziunas Bordcn)
glaudų statymo reikalu, Lab darbuodamasis, kaipo vika
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
ADVOKATAS
daringoji Sųjunga plačia va ras, tikėjosi da vienus metus
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina.............15c.
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — (STEIGTA
ga Varo šelpimo darbų. Čia pasilikti su mumis. Bet Jo E.
J.05
W.
Adams
St.
Rm.
2117
• Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos
30 METŲ
Telephone Randolph 6727
pranešame, kad šios kilnius Telšių vyskupas pareikalavo
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
labdarių sųjungos metinis neatidėliojant grįsti savo depasitarti su daktaru.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. tiumų. Pusi. 28. Kaina ............................... ..................... 15c.
S
Jo gydymai tapo išbandyti Ir pripažinti išgy
seimas įvyksta ateinančiame cezijon. Buvome susirūpinę,
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
Telephone Roosevelt 9090
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
i
sekmadienyje lapkričio 16 die ka<į negalėsime tinkamai iš
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Itcpub. 9600 komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanusekmių. Tūkstančiai turėję kraujo Ilgas, privati
Dr. B. M. Ross s
nes ligas, chroniškus, nervų, inksfų ir pūslės
nų, 2 valanda, Krenčiaus salė leisti, kadangi nesenai, tik
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
pakrikimus, liko išgydyti Ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
sugrąžinimui
stiprumo
ir
gyvumo
silpniems
vyrams.
je, šv. Kryžiaus parapijoje,. trys savaitės atgal, t. y. spa
mų komedija, losime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
2monės turintys prastą kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm S
t
-•
»
.
e,
46 ir Wood streets. Dalyvau lių 5 d., rengeme sulauktunėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo ®
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c.
paralyžių, beprotybę Ir smegenų sutninkštėjhnų. Ateikite' ir pasikalkite seime draugijos, daly ves savo klebonui, grįžusiam
LIETUVIS ADVPIULTAE Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.
bėkite su daktaru apie bile kokių ligą ar silpnumą. Už geriausj S
gydymą
jus
mokate
ne
daugiau,
negu
norite
Ir
galite
mokėti.
vaukite profesionalai ir biznie iš Lietuvos, gi spalio 28 d. iš
Kaina ........................................................................... 10c.
Weat
22nd
Street
.
rįai dalyvaukite visuomenės važiavo Lietuvon kun. A. Kru
Laižytos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16
Arti
Leavitt
Street
• veikėjai! Tepajunta vargo pri ša. Bet darbštūs ir geros šir
Kaina ...............
10c.
35 SOUTH DEARBORN STREET
Telefonas
Canal
2552
spausti mūsų broliai, kad mes dies roselandiečiai, kaip kle
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
Kampas Monroe St., Grllly Rulldlng, Chlcago.
Imkite
elevatorių
iki
penkto
augšto
bonų,
taip
ir
jo
vikarų
tinka

juos globojame, šelpiame. My
| Valandos 9 ryto, iki 8:00
ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............... 15c.
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. Iki 6 p", m. Nedėlloj 10 a. m. iki
mai
pagerbė,
surengdami
pui

lėkime artimų kaip patys sa
1 p. in. Panedėūtals, Seredcžnis ir Subatomis valandos prailginamos “ f kare. Seredemis ir Pėtnyčia Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė
nuo A10V U.
IIUU
a. III.
m. Ilsi
iki O8 p.
|». III.
m.
afi ’
•
—
kų
išleistuvių
pokijį,
sukviesve!”
48 pusi. Kaina ............................................................... 50c.
’SiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiuiUūKniiiiiiųiimiiiiiiiiiiimiiipiiiiiŲhf
nuo v Ua ų.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kus, 3 veiks
“ar
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922., Pusi. 59. Kaina...................................... 15c.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
Kaina.............................................................................. 15c.
Pasiilgę Aušros yartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė
Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina ................ 15c.
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengimų
komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
Kainu .............................................................................. 20c.

PAUL M. ADOMAITIS

J. P. WAITCHES

F. W. MUIEttS

HBSK

A. A. GUS

JOHN B. BOROEN

DR. B. M. ROSS

S
f

g

DR. B. M. ROSS

JOHN KUCHINSKA5
9921

va

“DRAUGAS” PUB. CO.

233/1 South Oakley Avenue

i

Chicago, III.

_ _______ ..----------------------------------------------------------------------------------------- -----------

w

Ketvirtadienis, l^apkr. 13,1930

STANLEY P, MAŽEIKA

TARAI:

C H I C A G O J E

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

A w vr * *

■■PRAEITIES GARSAI"

S, M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

SUNJCIĄI SERGA Į£NAUJ0.

Telefonas Orovehlll 8281

OR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J, J. KONARSKIS

Ofiso TeL Victory 1817
Of. ir Res. TeL Hemlock 2178

Bildgeport. — Ponia KuroGydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS
užvadintas
gražus
lipa Runovičienė buvo kiek
2803 WEST 81 STREET
718 WEST 18 STREET
GRABORIUS IR >
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė fio. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
perstatymas,
kuris
rengiama
sūstiprėjus sveikatoje, bet, Ruo t — 13 vai. ryto. Nuo t vai. —
Tel. Rooseveit 7632
Tel. Prospect 1018
BALSAMUOTOJAS
Antru ofisu ir
Rezidencija
šv. Kazimiero Akademijoje, štai, spalių 24 d. vėl staiga ir
I Ir T iki f vai. vakar*
Residenclja 1359 8o. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2339
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
lapkričio 23 d-, sekmadieny netikėtai susilpo ir iš naujo Seredomis nuo 1 — 11 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
J. LULEVI6IUS
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 V. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
i
Nedėliomis pagal sutarti.
Graborius Ir
je, 7:30 vai. vak.
kovoja su mirtimį.
Nedėjloj pagal susitariąs*
vak. Antro Of. Vai.: Nuo S-f po
Ualsamuotojas
3319 AUBURN AVENUE
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
“
Praeities
garsai
”
po
vaPatarnauju laido
Šventadieniais pagal sutartina.
Chicago, Illinois
J.
M.
gerb.
pralotus,
M.
L.
otų©
Tei. virginia ooss
tuvėse visose mie I dovyste
įžymios
režisores, Krušas jankė ligonę, širdin
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6868
sto ir
miestelių
dalyse.
Moderniš gerb. Seseries M. Skolastikos,
Tel. Canal 6788
Repuhllo «4<»
gai jų raniių-sUimas, ųes tai
ka koplyčia veltui.
Dn.
S,
A.
Bnenza
kuri yra mums davusi ne vie sepa prietelka gerb. praloto,
3103 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
na įspūdinga ir atmintina vai dar j# jo studentavimo laikų.
St. Chicago, III.
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau
8182
Archer
Avenue
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki'
Tel.
Victory
1115
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti,
dinimą, kus tai eilė vaizdų su Ponia Marcelė TamanausGYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30
vakare
,
dainomis ir muzika, imtų iš kieųė, A. R. D. 2 sk. veikli
CHIRURGAS
9 iki 8 ir 8 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2518
I. J. Z O L P Vytauto Didžiojo laikų. Ma-t narė užsakė Mišias šv. už Ii- Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAS
2314 West 23rd Place
■ v » • .y r. . ,.«i
* v , v, • .
Namų Ofisu 3818 Franklln Blvd. Netoli 46th St.
Gydo
stalgiu
ir chroniškas ilgu
Chicago, III.
Chicago, Illinois
tysim Vytautų scenoje, maty gonės sveikatų.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Vai.; nuo 1:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS
sim jo kailėjimų, matysim tų
DARO OPERACIJAS
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St.
Ofiso TeL Victory 6891
laikų mūsų prabočių kostiu Šv. Onos dr-ja kurios na Rez. Tel. Mldway 6611
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drex<4 9191
Kampas 88tb Ir Paulina Sta
mus būdų ir jų narsumą,
rys p. Runovičienė yra nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 5203 - 8813
Nedėliomis ir seredomis tik
Akademikės, rankose
Įjiat įsisteigimo tos draugijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
bios
mokytojos,
lošia
it
tik

prie manęs,
patarnausiu simpatiš
ir kadangi ligonė neprašo pa Oakley Avenue Ir 2 8-tu Street
Ofisas ir Laboratorija
kai,
mandagiai,
gerai ir pigiau
Telef. VVllmette 195 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Rusu Gydytoju Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų ros profesionalės — artistės. šalpos iš draugijos, tad ši drIr X-RAY
CHB3AGOJE
Canal 1718
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Akademijoj niekuomet nesi ja, pareikšdama savo užuo Valandos: 2 |ki 8 p. p. Panedėllals
Laidotuvėse pa dykai.
2130
WEST
22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvsrgais vakare
mato
ištižimo,
bei
nesuprati

CHICAGO
jautų ligonei, užsakė dvejas
ir h pigiau negu kiti
Ofisu 8108 So. Halsted St
todėl, kad priklaumo
scenos
dalykų,
kurie
taip
Kampu
81
Street
’
--------------------------------------------Mišias šv. už jos sveikatų.
Bau prie grabų ISdirbystės.
erzinąs ir nervuoja mus kai- Visoms įr visiems už geras
UNDERTAKINO CO.
VALANDOS: 1—1 po plet. 7-1 vak. Tel. Lafayette 679?
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
zasssk.v
kuriuose amatorių perstaty širdis dėkoja ir pati ligonė 8918 80. MICHIGAN AVENUE Nedėliomis ir šventadieniais 1>-1?
888 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 8178
Tel. Kenvrood 6107
710 WEST 18th STREFT muose. Ten visa daroma su ir josios vaikai, Nausėdų visa
SKYRIUS: 3288 S.
Valandos:
PRANEŠIMAS
Halsted Street, Tel.
supratimu, jausmu ir skoniu, šeima.
Cinai 8181
Rap.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
'Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Victory 8088.
i
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Prašome visų įsidėmėt, kad j
apart šventadienio ir ketvirtadieni*
Office: 4459 S. California Avė.
VYTAUTUI
PAMINKLAS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
‘
sekmadienyje, lapkričio 23 d., J
Nedėliojo pagal sutartį.
Phone Iioaitvard 4139
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
6V.
MIKALOJAUS
BAŽ

7:30 vai. vak. įvyks tas įdo-1
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieAKIŲ GYDYTOJAI:
kos) po num. 2823 West Marųuette
NYČIOJE
mus
veikalas,
“
Praeities
gar

Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos: nuo 2 iki 8 po plet.
Tel. Prospect. 1930
sai
”
,
šv,
Kazimiero
Auditori

GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
joj. Tų dienų akademikės švęs Šio mėn. 27 d-, kaip “DzienSo. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 Į
Tel. Virginia 1290
bik
AVilenski
”
praneša,
bus
Musų patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 '
X — Spinduliai
ir pagerbs Vytauto Didžiojo
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- į
Visuomet sąžiningas ir
pašvęstas
ir
atidengtas
Vytau

nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West ?2nd Street
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
atmintį. Įžanga į perstatymų
me išlaidų užlaikymui
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
to
Didžiojo
paminklas
šv.
Mi

tik 50c. ; \ . ....
iii,U
■Įkyrių.
Residenclja: 6640 So. Maplewood
kalojaus bažnyčioj.
“R.”
Rap.
Avenue
Tel. Republlo 7868
LIETUVIS GRABORIUS
Nauja, graži ko
OFISAI:
Valandos 1 — 14 7 — 9 v. v.
Ofisas
8901 — 14 St.
2924 Washington
Nedėlioj: 18 — 1? ryto
plyčia dykai.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451
LOSTUVIS AKIŲ
|ts1. Canal 0257 Res. Prospect 8659
3307 AUBURN AVENUE
Tel. Boulevard 9177

DR. J. P. POŠKA

Taįp

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAMUS

DR. R. G. CUPLER

J, F. RADIJUS

BUTKUS

DR. A. A. ROTH

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. A. J. JAVAIS

DR. M. I. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S, BIEZIIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

EZERSKI

GARSINKITĖS “DRAUGE

t

ik

ii

—

JULIJONA
BUNARIENĖ

DR. S. A. DŪWIAT

SPECIALISTAS

OR. P. Z, ZALATORIS

Palengvina aklų įtempimą kuria
esti
priežastim gal vos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuGydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
Nedėliomis
sau .kreivas akla, nuimu cataractua 4729 West 12 PL
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Tel. Cicreo 2888
rfcgystą
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
atat tikimuose, egzaminavimas daro
Rez. Tel. Prospect 0610
6 iki 8:30 vakare
mai su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

po tėvais Jučaitė
Mirė lapkr. l£ 1930 m. 3 vai.
ryte, 34 metu amžiaus.
Kilo Iš Šiaulių Apskr. ir m.
Amerikoje išgyveno 16 metų. 11 Speciale atyda atkreipiama mokyTel. Boulevard) 1401
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Paliko dideliame nubudime
I klos vaikučiams.
Ofisas 6155 South Kedzle
vyrą Antaną, seserį Stefaniją,
Rez. 6622 S. Wihpple
švogerį Joną Bartkų Ir gimi
Valandos nuo 10 ryto Iki t vanes, o Lietuvoje 2 seseris Sta
kąra Nedėliomis nuo 10 ryto iki Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
nislavą ir Zofiją ir 2 broliu Ju
12 po pietų.
lijoną Ir Juozapą.
3343 S. HALSTED STREET
Kainos pigesnės, kaip kitur
Kūnas pašarvotas 7181 So.
Rockwell.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Laidotuvės įvyks šeštadieny
7—9 vakare
* *
. s ■
je, Lapkr. 15. Iš namų 8 vai.
bus atlydėtas į švenč. Panelės
Tel. Boulevard 7589
Tel. Boulevard 7042
Gimimo par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
Tel. Tards 1829
DENTISTAS
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
1545 WEST 47 STREET
Nuoširdžiai kviečiame visus
Sale
Depositors
State
Bank
skersai
Į 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
gimines, d raugu-ges ir pažysPeoples National Bank arti
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
tamus-mas dalyvauti šiose lai-’
Ashland Avenue
SPECIJALISTAS
dotuvėse.
Nubudę Vyras, Sesuo, švoDžiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų

DR. B. ARON

DR. V, A. ŠIMKUS

DENTISTAI

« CHARLES SEGAL

DR' yd?®5

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
j
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

►

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741

ir

1742

SKYRIUS
4447 So. Čalrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727
•

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero

,

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
rV

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 3201

DR. G. SERNER

gerls Ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Tel. Canal 8222

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

A.

"J"

756 West 35th St.

ŪR. G. i. BLOŽIS

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 0—8
Nedėliomis: uuo 10 iki 12.

2201 WEST 22nd STREET

A.

JUOZAPAS VENCKUS
mirė lapkr. 11, 1930 m. 8:05
vai. vak. 47 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, Gir
diškių Parap. Klabių
Kaimo.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime
2 aunu Joną ir Juozapą. 2 se
serį Marijoną ir Oną, 2 švogcrlu Joną Urbutl ir Juozapą
Jucių, brolį Kazimierą ir gi
mines ir draugą Juozapą Vais
ki.
Kunka pašarvotas 4448 So.
Fnlrfleld avė. Laidotuvės įvyks
S u bato J, Lapkričio 15. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv.
bažnyčią, kurioj
įvyks gedu
lingos pamaldos ui velionio ste
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Hunai, Seserys, švogeriai,
Brolis ir Giminės.
lxiMotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pieVR 7—8:30 vakare*
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midwaiy 2880

DENTISTAS

DR. MAURICE KAHN

(Kampas Leavltt St.)

Gydytojas ir Chirurgas

Valandos Nuo 9 iki 11 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

Man reik tokių žraonių,
kurie lankytų mano kostomerlus. Gera mokestis Boulevard 7689
atsišaukti
Res.

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 1296

Hemlock 76(1

T. A. D. DR. A. P. KAZLAUSKIS
PRODUCT

DENTISTAS

Ofiso ir Res. Boulevard 6919

Chicago

Tel. Cahimct 4470

RECEPTAI

DR. A. J. BERTASH

Tel. Cicero 1260

DR.GUSSEN

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
vai. vakare
U Europos dėl žmonių, katra liga
Nedėliomis pagal sutartį
daugiausia žmones kankina Amerikoj.
Cicero, UI.
GYDUOLE8, kurios yra sutaisytos 4847 W. 14 ST.
pagal viršuj mtnitų RECEPTU yra
naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas gali pasiekti.
Tel. Cicero 2962

Kaina ?1.00, gaunamos pas:

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki, 9 vakare
Nedėl. nuo' 10 iki 12 dieną

4712 So. Ashland Avenue
VaL- Nuo 9 ryto iki I vakare

3133 S. Halsted St.,

'

Tel. Wentworth 3000
, Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

DR. S. ASHER

T.A.D.* PRODUCTS

DENTISTAS
4901 W. 14St
Cicero. UL
Viršuj National Tea Stora

CHICAGO, ILL.

vakarą Ned. susitarus

e

Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET
3133 SO. HALSTED ST. valandos: io vai. vyto iki 9 vai.; yal. 24 ir 7-9 vai. vakare
’
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D R A U OA S

C H I C A G O J E

Ketvirtadienis, Laplir. 13, 1930

draugijų nuo 15 iki 20 m. amž.
Klausiamas, kų jis veiksiųs
Reikia moterų ar merginų
DĖMESIUI.
REIŠKIMAS.
veltui, o nuo 20 iki 40 m. įgijęs tuos milionus, darbini
agentauti, ieškant skalbyklai
už $1.00.
nkas atsakė, kad nupirksiųs
kostomerių. Kreiptis tarp 2
Penktadienyje, lapkričio 14 Šiuomi norime išreikšti L. Kviečiame visas — Valdyba. privatiškų laivų, paimsiąs į jį
DA APIE “CUKRINĮ KA- Į priminti šokėjų
siksteto ir
vai. ir 4 vai. po pietų. Matyti
j puikios rvv«l/nci^»
’/\n kuriai
Irnvtint «»vado d., 7:30 vai. vakare, .Aušros Vyčių Chicagos
REIVĖLĮI ’
orkestros
Apskričio
visus darbininkus, su kuriais
M r. Keen.
jis ilgus metus dirbus, ir ke
vavo pats choro vadovas p. Vartų par. salėj, įvyks Vy “Dainos” choro rėmėjams ir
ANCHOR WET WASH
lis metus visi praleisiu važi
“Jieškom šnipo po visus Antanas Pocius ir kuri artis- tauto Komiteto valdybos, visų visiems atsilankusiems į pra
LAUNDRY CO.
tiškai sukurė gražių, atmosfe-j finansų komisijos narių, visų eito sekmadienio operetę “Cu Kriaučių Lokalo 269 A. C. nėdami jūromis.
kampus,
1217-19 Cicero Avė.
t komisijų pirmininkų ir visų krinis Kareivėlis” didžiausių W. of A. susirinkimas bus lap
“Kai surasim galas jam rų.
bus;
, Laibai vertai ir tinkamai j kolonijų skyrių pirmininkų padėkų. 13 gausių aplodismen kričio 14 d., Amalgamete cen BOSTON, Mase.', lapkr. 9.ATMINK SAVO
choro nariai padarė surprizų svarbus susirinkimas,
tų ir iš to gražaus ūpo kuris tro name, 333 So. Ashland Massachusetts piliečiai savo
“Pasislėpė jis čionai,
šio veikalo režisoriui, p-lei Ge- -j Visi skyriai yra prašomi matėsi publikoje jaučiame jog
NAUDAI,
“Surasim jį būtinai...”
Blvd., 7:30 vai. vak. Malonė balsais pareiškė, jie stov^
Kad
Tęsdamas
visus reikalus per
Tai kareivėlių — raudon- novaitei šidiškiutei. Trečiam « priduoti centro iždininkui p. mūsų pastangos nenuėjo vel kite visi susirinkti laiku, nes prieš prohibicijų.
trinyčių daina. Tai viena iš veiksmui užsibaigus, p. Pocius Jonu Krotkui (Metropolitan tui. Džiaugiamės kad susi šiame susirinkime bus nomi Sausoji darbuotoja Mrs. A.
daugelio gražiųjų scenų toj pakvietė jų išeiti ant scenos ir State Bank, 2201 W. 22 str.) rinkusiems suteikėme kelias nuota valdyba ateinantiems W. Peabody tų įvykį taip gi
809 West 35th Street
linksmoj, žavėjančioj, pilnoj ta proga nuo choro buvo į pinigus už parduotus Vytauto malonias valandas. Džiaugia metams.
liai įsidėjo į savo širdį, kad tel. boulCHICAGO
F. Prusis, sekr.
. oeu arba 0774
gyvumo operetėj — “Cukri-j teikta jai didelis bukietas Jubiliejinius medalius.
mės ir dėlto kad visuomenė
išsprendė visai apleisti šių Visados sutaupysi daug Išlaidų
Vytauto Kom., pirm.
nis Kareivėlis”, kurių praei-i“chrysanthennuns”. Ji įdėjo
skaitlingu atsilankymu paro Brighton Park. — Blaivia valstybę ir persikelti į Flori berkam Mortgečlus Ir Bonu*
Skolinant pinigus ant Namų.
dė taip didelį pasitikėjįmų ir ninku vietinės kuopos susirin dų. Girdi, tokioj valstybėj, Parduodam,
tų sekmadienį artipilnė Lietu- J šiame veikale nepaprastai
ĮSmalnom Ir lhšlurlnara visokį turtų.
vių Auditorija turėjo laimės daug energijos, režisoriavime KAM REIKIA VYTAUTO taip entuziastiškų užjautų cho kimas įvyks penktadienio, va kur šalies įstatymai neigiami,
Padarom davernastes Ir Plrkftno
MEDALIŲ?
rui. Gaudamas tokio prieteliš- karę, Lapkr. 14 d., 7:30 vai. esu negalima žmogui gyventi. bei Pardavimo NotarlallSkus raštus
pamatyti ir pasigerėti. Tai bu parodė tikrai specialių gabūSiunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ko parėmimo, Dainos choras Malonėkite visi nariai, narės
vo L. Vyčių Chicagos Apskri- mų, ir joje glūdi viena iš diATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
Chicagos Lieutvių Vytauto mėgins ant toliaus dar gra ir norintieji išgirsti gražių
čio “Dainos” choro įžanginis .džiųjų priežasčių dėl šio vakaMES
OVARANTUOJAM
SAVO
Komitetas padirbdino gražius žiau savo meno darbų dirbti. paskaitų apie blaivybę, ku
sezono vakaras. Vakarui pasi-iro šaunaus pasisekimo,
ATLIKTĄ DARBĄ.
Dar kartų visiems mūsų rias skaitys gerb. klebonas,
baigus buvo girdėt nuomonių, i Užsibaigus viskam, susirin- alumininius Vytauto medalius,
jog visko mačiusi Auditorija kę prie užkandžio choras jau kuriui dar gana daug yra likę. draugams, neužmiršant ir Peo kun. A. Briška ir kun. Pr.
ISRENDAVIMUI
Savininkas
R.
Andrelhmak
Tai
yra
viena
iš
geriausių
Vy

plės Furniture Co. už įrengi Vaitukaitis, atsilankyti. Susi
tokio linksmo, įdomaus ir ge tėsi nepaprastam ūpe ir reiškė
Roomlng House, 24 kainb., fitymaa,
Užlaikau viųofcjų
tauto
sukaktuvių,
atmintis.
mą scenos tokiais puikiais ra rinkime galima visiems daly
rai pastatyto veikalo da nėra dėkingumo choro vadovui, p.
Pigiai.
raktinių Ir aida- keras Ilsta* Renda 6140.
orlnių daiktų. vė Sav. 1130 N. Clark.
Kurios
kolonijos
Vytauto
Pociui,
už
jo
pasišventimų
kandais,
Dainos
ehoras
reiškia
turėjusi. Šis vakaras veikalo
vauti. Taigi nepamirškite at
liausio* mado* fa
6519 So. Seeley,
dideli patogus
ilo, planų rolių,
sukaktuvių
dar
neminėjo,
me

chorui
ir
įvertino
visų
pastan

nuoširdų
ačių.
sumokinimu sumušė ‘Dainos’
silankyti į parap. mokyklų.
rekordų Ir t t 3 H kainb. aptai, miegk. Įtraukiamos
“Dainos” choro valdyba.
gas ir paramų kaip choristų, daliu reikalu lai kreipiasi į p.
choro visus rekordus.
Taisau laikrodžius lovos seklyčioj. Arti mokyklų. A0, K.
ir
muslkos instm- gentas vietoj.
Kas buvo žvaigždė šio va taip ir rėmėjų. Ir taip, nuvar Jonų Krotkų, Metropolitan
mentue.
FIATAS RENDON
PATENKINTI.
karo! Atsakymui sunku susi gę, bet patenkinti, choristai State Bank, 2201 W. 22 Str.,
Išsirenduoja G kambarių flatas. ka
ŽVYRO KASĖJAS PAVEL 2650 West 03rd St. Chicago.
rštu vandeniu šildomas, 2-me aukšte.
Telefoną* HEMLOCK 6660
vokti nuo ko pradėti. Scenoj užbaigė pirmųj į posmų savo Chicago, m., medalių galės
DI MILIONUS
Tinka daktarui, dentistul ar kitokiam
profesionalui, arba šiaip jau šeimynai.
Dievo Apveizdos Parap. —
gauti.
V. K. Valdyba.
dainavo ne vienas, bet beveik Į metinės dainos,
Priešais lietuvių bažnyčių.
J. O. S.
Noriu pranešti, kad “Dr.” i BATH, Mc., lapkr. 12. —
4358 So. Fairfleld Avė.
visi solistai ir choristai. Bet
Tel. Lafayette 0331
ko niekad neužmiršime, tai p.
agentūrų iš PuplesiO perėmė Anglijoj mirė vienas turtuolapkr. 16 d., 2 vai.
Valytojas ir Taisytoja*
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
WET SIDE ŽINIOS.
Onos Milcužiutės — Juozaitie
X Lapkr. 9 d. įvykęs “Bun- p. Varakulis, kurio patarnavi- lįs ir 25 asmenims paliko adresių, vyrų ir ipoterų kau
nės. Jos balso tikrai varpinis
RAKANDUI pardavimui
co party”, surengtas Šv. Kaz. ma^visi skaitytojai patenkin pie 300 įmilionų dolerių tur tų Siutų,
Išvalymas Ir suprosljlmas
$1.00
PARDUOSIM su dideliu nuosto
X Patyrusio daktaro prie Ak. Rėmėjų 1 skyr., par. sa ti. Visi anksti ‘‘Draugų” gau tų. Čia dirbančiam ilgus me Kailiniukų Išvalymas, glaziravimas liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
skambėjimas ir tyrumas buvo
pamušalo indėjimas .... $14.00
kaurai, elektrinis radio ir viską, mu
surprizas ir artimiausiems jo žiūroj, p. Brazaitienė Aušros lėje, labai gerai pavyko. Žmo na.
tus žvyro kasėjui John. Crow ir Ateiname
pasiimti Ir pristatome.
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
J. B.
sios pažįstamiems. Jos balsas Vartų parap. varg. J. Brazai- nių buvo daug.
pranešta, kad tarp tų <25-ių
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge2655 WEST 69 STREET
nas.
buvo ypač. patraukiantis, leng- ’ čio žmona, Šv. Kryžiaus ligoir jis esųs. Jis paveldėsiųs aX Labd. seimas bus lapkr.
3040 W. 02 St. Arti Whipplo Street
Tel. Hemlock 6484
vutis pačiose augštose gaido ninėj kasdien eina geryn. Du 16 d., t. y. šiame sekiųadieny. PANELES IR MOTERYS! pie 12 milionų dolerių.
VAŽIUOJU EUROPON
Seklyčios ir valg. setai, kaip nau
se. Negirdėjusieji jos dainavi krelė taipgi auga. Ponia Bra
ji, pigiai, miegk. setas, lempos. 5436
Dievo Apveizdos Parap. —
mo šioj Nadinos rolėj negali zaitienė džiaugiasi gera ligo- NEPAPRASTAS POKILIS.
So. Wood St.
KONTRAKTORIAI: šiušių taisymo Sana. geras biznis,
Dr-ja šv. Panos Marijos Ro- ĮVAIRŪS
jlė įsivaizdinti pilnų reikšme pinės priežiūra,
gera vieta. Ilgas listas. Pigiai. 2721%
sakinio, kada sakome, jog ji
Devon.
X Šiandie vakare įvyksta .Pereitų’ penktadienį Lietu- žančavos panų.ir moterų ren
Phone Republic 494*
dainavo taip, kaip ji niekad Vyčių 24 kp. susirinkimas, vių Auditorijos didžiojoj sa- gia puiku balių, 16 d. lapkr.
REAL ESTATE
nėra dainavusi. Jei prisimin parap. salėj, 8 vai. vak.
Namų Statymo Kontraktorlna
jlėj įvyko nepaprasta pramo- (nedėlioję). Gera proga links
sime kad ir laiško rašymo
mai praleisti laikų ir įstoti į SUtau {vairiausiu* namus prlelcama
X Girdėt, kad Aušros Var-’ga- Tai buvo tikrai
Mainysiu savo namus CbiMoliavojimo Kontraktoriua
scenų, sutiksime, jog josios tų parap. choras rengiasi prie 1 ras^a pramoga. Jų rengė p. J.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
cagoj į ūkį arba namų mieste
Mes moliavojimo, dekoruojamo ir
dainavimas, vaidinimas, vė pastatymo scenoj žyniaus vei- • Budrikas, žinomas radio ir
Telefonas Hemlock 5514
tšpoperluojame
visokiu*
namus. Lietuvoj.
Wm. J. Kareiva
liau prisidedant Justui Bal
kitų
muzikalių
instrumentų
Musų
kainos
labai
preinamos
Ir
dar
JULIUS SLICKIS
kalo. Daug pastangų tame de
Savininkas
siui, darė įspūdžio, kad dai
bas
garantuotas.
Del
geriausios
rųšies
Phons
VirginU
2054
pardavėjas. Rengė ne viešai
2019 W. 22 Street
da mus varg. p. Brazaitis.
■ ir PaUmavimo, šaunuoja ne mėgėja, bet profesio
6127 S. Maplewood Avė.
JOSEPH
VILIMAS
.
sukviesdamais
publikų,
o
priV klt
Tel. Ganai 5529
X “Paukščių kermošius”
GREEN VALLEY
nalė -artistė.
Namų Statymo
vatiškai
užprašydamas
savo
Aušros Vartų parap. salėj praPRODUCTS
|600 {mokėti. $25 mėn. už 5 kainb.
A. M. BUTCHAS
Olsells šviežių kiauši
Bumerlio rolėj p. Balsis pil-|8idft> ,apkr
d, Se§tadieny. kostomerius, pažįstamus, drau
Kontraktoriua
mod. bung., pigiai. Kreiptis
3045
nių, sviesto Ir sūrių.
PARDUODAME:
Pentą, aliejų, 'So. Crawford Avė.
nai atitiko savo balsu ir vai X Naujo boilerio įdėjimo gus ir radio programų daini
4506
So.
Rockwell
Street
4(44 SO. PAULINA SPREET
vinis, ir {vairius {vairiausius Hard
8 kamb. med. namas, pigiai grei
TeL Boulevard 1689
geležinius daiktus — reikware •
dinimu ir pasirodė, jog
ninkus.
darbai sparčiai varomi., pir
labai prieina- tam pardavimui, Did. 2 karų 'gar.,
meni* Musų kainos
furn. A 3544 So.’ California.
moka žiūrėtojus prajuokinti myn. Kadangi oras nešaltas,
Tdliau pramoga ėjo kitaip,
mos.
ES
'
4414
So.
Rockwell
Str.
Lotas 30x135 kamp. prie jėlos,
P. Jonas Romanas, tenoras, tat mokykloj mokslas nenu negu paprastai. Svečius pri
AUTOMOBILIAI
Berwyne, puiki vieta gyvenimui, vi
Budavojam naujas namas,
Telefonas Laf*y«$te 4000
kaipo Aleksas, davė daugiau traukiamas.
iminėjo ir sveikino pats p.
si {taisymai, gera transp., tik už
dirbam cemento darbus - fun
Tėl.
Lafayette
6107
cash. A. Visoo, 849 Fullerton avė.
negu savo dalį visose scenose,
Chicago. Tei. Lincoln 5360.
X Lapkr. 20 d. bus bend Budrikas ir jo darbininkai ir
damentus
saidvokus, taipgi
kur jis dalyvavo. O p-niai An- ras susirinkimas komiteto ir visi buvo kaip namie. Užkan
muro darbus, iš medinių pa
tanetai Feravičiutei — Ska- draugijų komisijų pasitari džių ir gėrimų buvo įvalias
Not Ine.
Geriausios Rūšies Automobi darom morinia8, apmnrinam Elektros kontraktoriai. suvodam Svie
marakienei galime sakyti tik mui, kaip padarius sekminges ir visos tos gėrybės buvo bu
tas Ir jėgų. Elektros relkmeno* Ir
medinį namų po vienų plytų., flkšfiierlal.
liai.
“bravo” nž stebėtinai gabų
L. DOMBROWSKI A 8ON
nį “Paukščių kermošių”, ku fete, kur visi svečiai galėjo'
Atrodo mūrinis, po to jau neišpildymų Mašos rolės.
. 2016 W«*t 47 Street
eiti
kada
norėjo
ir
užkan

Ateik
pažiūrėti
musų
nau

rio visas pelnas eis naujo boi
reik pentyt. Turim namų ant
džiauti kiek tik norėjo. O sa jausių DE SOTO ir PLY
Daug kredito užsitarnavo lerio apmokėjimui.
Telefonas Ganai 7296
eal estate
pardavimo ir mainymo.
lėj
jauniesiems
buvo
šokiai.
“Dainos” choro milžinbalsis
MOUTH Chrysler išdirbystės
Statau naujus namas ir se
JOKANTAS BROS.
Kazys Pažarskis, kurs vadino
Taigi jokio formalumo, susi- automobilių už labai prieinaRADIO ŽŽŽ.
nus priimu į mainus.
4138 Archer Avenne
varžymo nebuvo.
Jmų kainų.
generolų PopoV. Kada jis žodį
MaUavojtmo
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 7674
Maliavų Ir sieninė* popteroa krau
taria, jau žinome, kad tas jo Town of Lake. — Lapkr. 8
Tai buvo tikrai savotiškas Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Tel. Lafayette 1083
tuvė. Nauja* ataka*
žbdis atsiduria visuose salės d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje' pokilis. Mat p. Budrikas su Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
2114 So. LEAVrFE NT.
CHIŪAOO
Telef. Republic 6396
GAGI PARK MOTOR
kampuose aukštai ir žemai, o įvyko iškilmingas šliubas Ma mano įvairių naujų būdų biz
M. YUSZKA
jo laisvumas scenoj yra tikrai rijonos Paugaitės su F. Jork- niui plėsti, tai jis mokėjo ir sa
SALES
D. GRICIUS
Plombing ft Hesting
Dabar gali pirkti pigiau,
GENERALIS KONTRAKTORIUS
pavydėtinas.
Joe Bagdonas, Savininkas
manu. Vedybų puotai ir pasi- votiškų pokilį surengti.
Kaipo
lietuvi* Uotuvl*ma patar
Statau namu* kaip muro taip' Ir
negu pastatyti. 2 flatų muro
0625-27 8. VVE8TERN AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogerlaual*.
Ten buvęs.
P. Antanas Čiapas, kaipo linksminimas buvo Krenčiaus
namas, 6-6 kambariai, karštu
Kainos prlelnamlauslo*.
4426 So. Wttfteni Aro.
Telefonas Prospect 6669
kareivių vadas, Masakrov, už salėje.
1
2452 WEST 69th STREET
vandeniu šildomas, modemiš
Tel. lafayette 8227
A. ALESAUSKAS
savo “oficieriškumų” ir ieš-Į x Dr-sfė Šv. Franciškos
ki įtaisymai. Gatvė ir jėla iš
MOTOR EZPRESS
kojinių šnipo gavo nuo publi- Rym. išrinko 10 delegačių į
lapo* Tolef.
Namų Telef.
NAUJI GERIAUSI
Tol. Lafayette 6662
Ofleaa ir Rea.
arti MarRepubilo 6661 mokėtos. Randasi
ir 2334
4191 8. Mozart 8t- Hemlock 2667
kos nemažai “katučių”. Neat- Labdarių seimų ir paskyrė
AUTOMOBILIAI
Mes permnfuojame-pervežaquette Parko. Kainai $13,250.
siliko nuo kitų ir Aurelija, $5.00 aukų.
J. C. ENCHER & CO.
me pianus, forničins ir kito
Cash $3,000, likusi lengvais
p-lė Barbutė Zalatorytė, nors Į x N. P. P. Š. mergaičių kius dalykus.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Piumblng A Reattng Lietorto
Real Katate Ir visokia apdraudai
išmokėjimais.
tai buvo jos pirmas pasiro- Sodalicijos susirinkimas įvyNotary Public
KONTRAKTO RIUS
Taipgi parduodame
anglis
$845.00 P. O. B.
A. N. MASULIS
Skyrius 443* So. Fairfleld
Mano darbas pilnai garantuota*
dymas. Ji išpildė savo dali ko lapkr. 9 d. Prie sodalicijos geriausios rųšies už prieina Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
Kainos prieinamos
6641 So. Westem Avė.
pa* r»us Ir persitikrink, kad
drąsiai ir galima tikėtis, kad prisirašė H. Sarauskaitė. Da- miausių kainų. Musų patarna ateik
2422
WEST
69th
STREET
pas mus rasite geriausios rųšies au
Republic 5550
ateity jų dažniau matysime. įlyvaus Labdarių seime, netua- vimas yra gieitas, geras ir tomobiliu* už žemų kalnų.
Taipgi turim* įvairių {vairiausių
Programų žymiai pagražino čdomis. Rengia vakarų su pro- nebrangus.
vartotų' karų už labai mažų kalnų.
Gkner&liai Kontr&ktoriai
F A R M O S
Thomas Higgins
p-lė Pius Nausėdaitė savo so- grama, gruodžio 7 d., par. sa 7126 So. Rockwell Street
BRIGHTON MOTOR SALES
Real Estate
PLUMBERI8
lo šokių. Ji pilnai užsitarna- Įėję.
INC.
Telef. Republic 5099
Farm* 194 ak., galvijai, javai, ge
2621 WEST 71 STREET
Turiu patyrimų per daugel) metų.
ras Vanduo, namai, 25 mali. { So.
vo to bukieto rožių, kuris bu- X Dr-tės Šv. Franciškos
i
Vainoras,
J.
Darbų
atliekų
greitai
ir
pigiai.
Mes pervežame daiktus ir į
Telefonas Hemlock 0367
St. Charte* Mo. Agentų nerelk. Mr«.
Telefonas Lafayette 0000
6616 $O. OAKLEY AVK
vo jai įteiktas. Negalima ne- Rym. susirinkimas-bus sekm;,* kitus miestus.
W. Koeneker. 1514 No. 4 St. St.
Telef. Caaai 6616
3962 Archer Avenne
Rez. Grovehill 1680
VYTAUTO KOMITETO

DAINOS” CHORO PA

PRANEŠIMAI.

S. L FABIAN & CO.

MARQUETTE JEMELRY
&RADIO

WALTER THE TAILOR

M. ZIZAS

PETRAS GRIGAS

a

W. & L ELECTRIC GO.

DE SOTO IR PLYMOUTH

R

PETRAS CIBULSKIS

BARGENAS

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

JOHN PAKR & GO.

Charlee,

Mo.

