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Nuslinkus! Kalno Dalis Palaidojo Dešimtis Žmonių
MOUNT

BAIS! NELAIME (VYKO FRANCUOS
MIESTE LYONS

VERNON

FRANCUOS

PARODOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KRETINGOS

KRONIKA

vai, žiemai artinantis sustos,
o prekybiniam susisiekimui
Šiomis dienomis, labai nu palaikyti skiriamas “Baltaidžiugo Kretingos apylinkių ū- lin”.
kininkai. Iki šiol, mat, rugių
Kiekvieną savaitę iš Klaii J!
kainos tesiekė vos 8 lt. o kvie- pėdos laivai išveža daug linų
čių 11 lt. Tai labai vargino sėmenų. Pav., vienas laivas į
’ v‘ į
'
i ’
' ‘ į I • I ' * J .
ūkininkus, kurie, iš tolo gabe Hamburgą išvežė apie'700 ta
RUSIJOS SOVIETAI IŠKĖLĖ KITĄ
ndami minėtas prekes, bet nie nų sėmenų. Daug sėmenų Klai
kad tiek gaut už jas nepratę, pėdos pirkliai supirko iš Did
EKONOMINĘ PROGRAMĄ 1
sžšSSSiS
£3
tiesiog skurdo. Prieš keletu gi žiosios Lietuvos. Kiekvieną
ŽUVO 60 LIGI
135
BOLŠEVIKIJOJ PRADĖTA
dienų Kretingos skyriaus sa dieną į Klaipėdą'atgabenama
ŽMONIŲ ’
NAUIA PENKERIŲ METU
■ -Zr
ndėlis “Lietūkis” ėmė supir- daugiau, kaip po 1,000 cent.
PROGRAMA
Francija ruošia savo valdomųjų kolonijų parodą, kurioje dalyvaus ir Am. J. Vai- kinėti tuos javus mokėdamas j sėmenų. Centnerio kaina 23—
stybės. Šios pastarosios parodoje atvaizduos čia matomus George’o Washingtono na- brangiau, negu pirkliai už 24 lit.
“R.”
PARYŽIUS, lapkr. 13. —
mus
—
Mount
Vernon
dvarą.
____________________________________________________
.juos,
būtent,
po
10
—
11
lt
1
Praeitą naktį palietė baisi ne
MASKVA, lapkr. 14. — So
17 lt. kvieKARDINOLAS SUTIKO
laimė Lyons miesto priemies vietų valdžiai nepavyko savo PREZIDENTAS PASKELBĖ
PASISKELBĖ KANDIDATU Įugian,s 1x4 15
ciams.
tį Eourviere šalę kalno tuom svajonių įkūnyti — į .penke
BŪTI VAIKŲ GEROVES
DIKTATŪRĄ
Į
MIESTO
MAJORUS
pačiu vardu.
TARYBOS NARIU
rius metus Rusijoj atgaivinti
ji — Šių metų naujokų ėmi-,
Žmonėms miegant kalno da- stiprią ekonominę padėtį. PeBEDARBIŲ SKAIČIUS
Advokatas C. V Barrett nias praėjo visai ramiai ir pa, RTO DE JANEIRO, lapkr.
lis staiga ūžtelėjo j pakalnę nkerių metų programa baig
DIDESNIS
AVASHINGTON, lapkr. 13.
spaudoje pasiskelbė kandidatu vyzdingai, nors tęsėsi net veik
iu užbėrė ir sulamdė visą ei sis, 1932 metų pabaigoje, gi 14. — Revoliucinis Brazilijos
į Chicago miesto majorus.' visą savaitę. Pereitais metais,— Artimoj ateity čia įvyks
prezidentas Vargas paskelbė
lę gyvenamųjų namų.
šaly nieko naudinga neatlikta.
Gubernatoriaus Emmerson Pramatoma, kad ligi ateinan- panašiu metu negalima buvo Šalies Vaikų Gerovės Tarybos
Paskelbta, kad žuvę nema • Kad taip, tai valdžia išspre išsprendimą, kuriuomi einant nedarbo komisija praneša, kad čio pavasario kandidatų bus bet kam gatvėj pasirodyti. konferencija. Šios nariu būti
žiau 60 žmonių. Žuvusių gal ndė vykinti kitą penkerių me nustatoma visa jo valdžios bedarbių skaičius Chicagoj šie galybės. Piliečiai turės graprezidentas Hoover pakvietė
tvarka ligi grąžinsiant išnaubūsią ligi 135.
___ Jo Eminenciją kardinolą O’tų ekonominę, programą, kuri. ,jo šaliai konstitucinę valdžią. ksiąs 100,0(WU$^daugiau ir žios progos iš jų pasirinkti
Šiandie ryte gelbėjimo me
STATOMAS KALĖJIMAS 'Connell, Bostono arkivyskupą.
jau pradėta.
Kada tas grąžinimas Įvyks, iš tų apie 37,000 reikalingi atatinkamiausią.
tu daugiau du kartu nuslinko
-------------Kardinolas aplankė prezidengreito sušelpimo. Šių pastarų
niekas negali pasakyti.
žemės. Užberta apie 35 poli
VISUOTINOS
TAIKOS
Mdrijampolės kalėjimo šie-į tą Baltuose Rūmuose ir sutijų vardus komisija paskirsto
Automobiliu aukos
cininkai, kurie teikė pagelbą
Prezidento išsprendimu paAPAŠTALUI
PA
nos jau išmūrytos. Galutinai ko būti nariu.
įvairioms labdarių organizaci
934 žmonės automobilių nenukentėjusiems.
liuosuojamas kongresas ir jMINKLAS
.baigtas
statyti ir įtaisytas ka-1------------------joms.
Kadangi žemės slinkimo su
statymų leidimo ir pildomo
laimėse
žuvo
šimet
ligi
lapkri!
,•
••
’
”
1
dėjimas k
bus' ateinančiais me- KASYKLOS DARBININKŲ
Suprantama, pirmiausia bus
laikyti nėra priemonių, parė
sios valdžios pareigos paveda-1 _
RIAUŠES;
15 ŽUVO
'.tais. Kalėjime galės būti apie
PARYŽIUS, lapkr. 13. —
rūpinamąsi bedarbių šeimyno- įčio 13 d. ( ook apskrity.
dyta kokiam laikui nutraukti
įnos išimtinai prezidentui ir jo
.
.
,.
v. . . ,
Čia sudarytas komitetas kuni . .. x .
1600 kalinių.
Į
------------T ..
lV. ‘mis,, gi paskiau pačiais bedagelbėjimo darbus.
kabinetui. Juridine valdžios r^jaįg
VOKIEČIŲ FAŠISTŲ STU- Ra,
(lirbt„vės
LIMA, Poru, lapkr. 14.
go de Saint Pierre atminčiai
Sakoma, kalno dalys pasidalis nenaikinama, bet suvar-1
DENTŲ
RIAUŠES
I
staliiĮ>
5altkalvių
,
knrpi
,,
si
„.
į
Vari,,
kasyklos, arti M»1 Papastatydinti paminklą. Kun.
Neužsiregistravę bedarbiai
liuosavusios nuo dažnaus lie
įžoma, kad ji negalėtų cenzu-------------i _.
. ,
-v
,
so, darbininkai sukėlė kruviSaint Pierre gyveno septynio-i
gali registruotis šiandie mol.veių ir knygnsystes skyrių, i ’
taus. Praeita vasara Franciruoti prezidento ir jo kabineliktojo šimtmečio pabaigoje ir
BERLYNAS,
lapkr.
14.
—
,
)(
.
prie
jų
bug
it
„
isvta
nas
riaušes. Darb.ninkai pas,;kyklų komisijos ofisuose, 188
joj buvo labai lietinga, ko ne
to veikimo.
IW. Randolph gat. ir 460 So. Vietos Universiteto fašistai ,
įbuvo garsus visuotinos taikos
jaa> skalb k,a ir irti .priešino iš kitur atvykus,, pebūta per šimtą metų.
Konstitucinės garantijos nu
•
1 •1• • V
1 •
»
*•
• V• 1 1 • • 1
1
_
apaštalas.
•
„
i
„ 7 iruviečių
darbininkų denionsstudentai sukėlė riaušes,’ Ra-;,
State gat.
įkuria galės naudotis ir mies-1
,. *
f .
Įtraukiamos visiems politinia
da visai netikėtai jie pradėjo j
gyventojai
tracijoms. Buvo pasiųsta kaPaminklui statydinti tarp
KALBAMA APIE RINKI
ms nusižengėliams. Politines
riuomenė. 15 riaušininkų žuvo
pulti savo partijos politinius
ikitų aukojo 500 frankų užsie
Sutaupyta 24 milionai
MUS ISPANIJOJ
bylas vesti skiriamas specialis
Visas
kalėjimo
pastatymas
ir virš 25 sužeista.. Tarp zupriešus studentus ir kitus.
dolerių
nių ministeris Briand. Gi bu-i
teismas. Laikinuosius įstaty
Riaušės
kilo,
kada
socialistaL
atsieis
apie
8(X),(XX)
litų.
I
am
vusių yra du amerikiečiu.
MADRIDAS, lapkr. 14. — vusis ministeris pirmininkas t mus leis valdžia.
Taip vadinamais “Christ- studentai ėmė dalinti socialis-^ reikalui jau asignuota C)(X),Oft>!
Ispanijos ministerių kabineto Bainleve — 200 frankų.
į, Visoj šaly visokia senoji mas” kliubais Chicagos ban- tiškus skelbimus, kuriais buvoi^tų. Kalėjimo statybos bailią ; ^EMĖS UŽVERSTI 5 ŽM|Ospecialiam susirinkime pirmi LIURDĄ ŠĮMET LANKE (tvarka pašalinama. Visur įve kose šįmet sutaupyta apie 24
į žeidžiami fašistai?
įdirba 80 vietos kalinių ir 30
NES
KANADOJ
ninkavo pats karalius.
milionai dolerių. Šie milionai
dama revoliucinė diktatūra.
APIE 1,500,000 MALDI
llaisvai samdomų darbininkų.
_________
H
Po susirinkimo pranešta,
pirm Kalėdų bus išdalinti sa
Devyni riaušių dalyviai
jo
t(.isi,lgumo
VANC0VVKR> B. c> lap.
NINKŲ
kad Ispanijai visgi būsianti
vininkams ir jų didžiuma bus štuota.
IŠGYDYTI 65 RAUP-ministerija imsis taisyti ir sta- ;kr 14 _ Xuo Anyox kasyklos
grąžinta, konstitucine valdžia.
paleista cirkuliacijom Angliš PAKVAIŠĘS BANKININKASį^;,^“
SUOČIAI
“K”
nUB,in’£'’
“*
i PARYŽIUS, lapkr. 13. —
Rinkimai parlamentan gal
ki laikraščiai pažymi, kad tuo
sutriuškino vienus užeigos na
Šįmet stebuklingąją Liurdo
įvyksią kovo 1 d.
\YASIIINGTON, lapkr. 14. būdu šiek-tiek būsiąs išjudin
mus. 5 žmonės mirė ir 1 su
vietą ligšiol lankė apie 1,500,UNI0NT0WN, Pa., lapkr. PREKIŲ TRANSPORTAI
Amerikos J. Valstybės iš tas “biznis.”
į1 000 maldininkų. Jų tarpe bu- >
žeistus.
GIRTŲ RIAUŠĖS IR PA
14. — Staiga pakvaišęs ban
IŠ KLAIPĖDOS
laiko raupsuočiams koloniją
vo dešimtys tūkstančių, ieška
SĖKOS
kininkas R. W. Playford, 55
ir gydyklą Louisiana valstybė Bėgdamas nuo policijos
Patrauktas tiesoti pončių sveikatos. Daugelis ligo
m., nušovė 3 savo vaikus, pa
atsidūrė Į ligoninę
je. Per dešimts metų išgydy
Spalių
17
d.
j
Klaipėdą
pi

licmonas
BOGOTA, Colombiia, lapkr. nių stebuklingai pasveiko.
Paul II. Sheridan, gyvenu vojingai sužeidė žmoną ir pa rmą kartą atvyko Baltic Ame
ta ir paliuosuota 65 raupsuoCook apskrities “grand juv* •
. *
14. — Vienas girtas vyras su
•
si Fullerton Plaza viešbuty ts nusišovė.
ciai.
KINIJOJ KOMUNISTAI
rican Line prekybinis laivas ry„ apkaįtino jr patraukė teisivaldė su savo žmona. Juo
policija mėgino areštuoti. Kad
PALIUOSAVOyilTALŲ
“Baltallinn.” Kalbamas lai sman Warren avė. policijos
FAŠISTŲ PRIEŠAI UŽPUO
du norėjo taikinti policija. Įišsisukti,
jis
iš
ketvirtojo
auk

2,710
ORLAIVIŲ
PA

KUNIGĄ
svas atvyko iš Londono ir at- sfotįes policmoną P. Bart, kuLĖ ITALIJOS KONSULJ
simaišė, kitų girtų žmonių bū
što nėrė per langą. Smarkiai
DIRBDINTA
I vežė į Klaipėdą įvairių pre-1 rg skaudžiai apmušė vieną ariai. Kilo riaušės.
’ 1 •—
‘I-’___ *_____ 1___________ 3
I
susižeidė. Paimtas j ligoninę.
PEIPING, Kinija, lapkr. 13.
kių. Reikia pažymėti, kad pir- :re§tuotą žmogų.
Apie 40 peiliais suraižytų
TOULOUSE, Francija, lap-J Kaltinamas už klastuotų če- Komunistai plėšikai paliuoAVASHINGTON, lapkr, 14., mįau Baltic American Line | Teisėjas David išsprendė
žmonių paimta j ligoninę ir savo Milano Užsienių Misijų kr. 14. — Italų kariuomenės kių keitimą,
—
Prekybos
departamentas siųsdavo
į
Klaipėdos įuostą ] poiįcmoną nubausti.
apie 2(X) areštuota. Nukentė- j,kun. L. Brugnetti, kurį buvopmūšių laimėjimo atminčiai St. Į
-------------------skelbia,, kad šįmet pirmaisiais .tik keleivinius laivus ir .nei
ję ir keli policininkai.
t pagrobę rugpiūčio 15 d. Jo įSernin bažnyčioje įvyko paApiplėštas viešbutis
9 mėnesiais šioj šaly padirb tegalėdavo ipaimti mažą kro
PINIGŲ KURSAS
paliuosavimo aplinkybės neži- maldos, kuriose buvo ir ItaliDu plėšiku apiplėšė Kenrose dinta 2,710 orlaivių (ėropla- vinių kieki. “Baltallin” yra
BURMOJ VĖSULA
viešbučio ofisą, 6417 Kenwood nų).
nomos.
jos konsulis.
specialiai perdibtas j prekybi Lietuvos 100 litų
$10.00
Še-Či-Čen misijoje, Nayga- i Pasibaigus pamaldoms faši avė. Pagrobė apie 190 dolerių.
nį laivą. Jame įrengti šaldy Britanijos 1 sv. sterl. 4.8G
RANGOON, Burma, Indija, ng vikarijate, Honan provin stų priešai italai sukėlė riauHAVANA, Kuba, lapkr. 13.
tuvai. Išvažiuodamas atgal,
Franci jos 100 frankų 3.92
lapkr. 14. — Lapkričio 11 die cijoj, rugp. 15 d. kun. Brug išes užpuolę išėjusį iš bažny
— Studentų būrys vidumiesty
CHICAGO IR APYLIN
laivas išsiveš į Angliją didelį
Italijos 100 lirų
5.SS
ną baisi vėsula apgriovė mie netti ryte rengėsi atnašauti čios konsulį. Policija vos jį iš
KĖS. — Nepastovus oras; ga sukėlė riaušes. Policija pa kiekį bekonų ir kitų krovinių. Belgijos 100 belgų
13.941
stą Kyauk-Pyu. Nukentėjo ir šv. Mišias, kada jį užpuolė ko- gelbėjo. Daug riaušininkų are
li būt lietaus; vidutinė tem naudojo ginklus malšinti riau 1 Vasaros metu kursavę tos Šveicarijos 100 frankų 19.43
valdiškieji trobesiai.
, munistai. Reikalavo išpirkimo. štuota.
šininkus.
Keletas
sužeista.
peratūra.

Brazilijoj Paskelbta Diktatūra

linijos didieji keleiviniai lai-

Vokietijos 100 m&rkių 23.81
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“DRAUGAS”
(Belas kasdien Uekyrus sekmadienis*
i*RENI) 11 KRATOS KAINA: Met*mi — |«.M. Fso Metų — |B.S«, Trims Mėnesiams — fl.Bė. Vienam
Mensslul — 75c. Europoj* — lietam* |7.M, Pusei Me<i - »«••. Kopija .ėlo.
Bendradarbiam* Ir korespondentams raitų nagrųsna, Jai neprašoma tai padaryti Ir napilsluadlama tam
Įkalni palto lankiu.

7. Auklėjimas yra lygus Katalikiškajam
Veikimui.
Šie ir kiti paties Šventojo Tėvo nurodyti
auklėjimo dėsniai yra aiškinami šių savaitę
katalikiškose mokslo įstaigose.

Penktudienis, Lupkr. 14, 1930

Aplink Afriką.
Prof.

t AMERIKOS SU ČEKOSLO
VAKIJA PREKYBA.

NEVAIKŠČIOJO ŽEME.

Pakito*.

Čekoslovakija juuna ir nedi
delė respublika cehtralinėj
Liūtų ir šernų takais..
kaip žvėrių karaliui — liūtui. Europoj. Bet ji turi didelę
APKALTINO SLA. VALDYBĄ.
Ir jų veislės čia matyt ne prekybų su Amerikos J. Val
Vaizdas, kur įklimpom, buRedaktorius priima — nuo U:M lld !!:•• vai
......................... ..
.
.vieno, bet gerokos grupės stybėmis. Amerikai ji nepertasdlan.
......
.
. ,
daugiausia ko-nors parduoda,
Socialistų dienraštyje įdėta toks prane vo įvairesnis ir J.įdomesnis ne-1
... j vaikščiojama, nes jų pėdų la
Skalbimų kainos prlslunaamos pareikalavus.
gu paprastai. Plati ir gili
šimas:
I
bai daug. Kiek mažesni pėdai bet iš Amerikos kas metai vis
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
j daugiau ir daugiau visko pardauba,
kuria
teka
upeliukas.
“Nepaprastajame SLA. Piki. Tarybos ir
greičiausia galėjo būti leoparvai. po piet
.' sitraukia.
Komisijų: Finansų, Skundų, Kontrolės, Spe- Jo pakraščiais tanki, labai
. jdų ir kitų kates didžiųjų pusmedžių galeri-. .
...
Anot “National Geographic
ci ulės ir kt. nepaprastame posėdy, kurs įvy zulia, aukštų
....
.
.
... 'brolių, o gal ir jaunų liūtų,
upelis teka tarsi medžių1.. . ,
. ... , . ...
Society“, praeitais
metais
ko New Yorke, lapkričio 6, 7 ir 8 dienas, bu ja:
,
• i
_•
t*.
,
Kaip ten bebūtų, bet šitų pėd
“DRAUGAS”
vo svarstytas Devenio-Užunario $25,(MM) pas koridorium. Beveik visa dau sakų gausumas mūsų nuotai Čekoslovakija iš šios šalies
ba tai savannos, paįvairintos
parsitraukė visokių prekių už
LITHUANIAN DAILY PRIEND
kolos ir tos paskolos davėjų klausimas.
kai, ir taip jau rinitai, pridaretais,
iškerojusiais
medžiais.
_
,
,
.
.
,
T
,.
70 milionų dolerių.
Publlsbed Daily, Ezcapt Bunday.
“Komisijos po ilgo svarstymo priėmė Bet abiem pusėm daubos niū ve dar daugiau rimtumo. LjodUBSCRIPTIONS: Ona Tear — »«.••. Sis Mesta*
Kada amerikiečiui tenka A. O’Hara, G m. berniukas
me
tykiai
šnekėdami
ir
su
pa

vienbalsį
nutarimų,
kuriuo
apkaltino
senosios
- «S.M. Tbree llontbs — »»■••. Ona Montk — Tie.
sūnus kapitono ir savininko
kso dideli miškai. Mes kįlom
Karope — One Tear — »7.M, Sis Montn* — |A»»
ruoštais revolveriais, besilai- pakliūti į čekoslovakijų, jis
Pildomosios
Tarybos
(ligi
1927
metų)
na

tenai gali jaustis kaip namie, laivo SS Osiris, nėra kojos
:opy — .llo.
iš daubos į aukštumų, į mišIkydami rytų krypties. Tik
rius,
kurių"
yra
dar
4
dabartinėj
Pildomojoj
▲dvertisin* ln "DRAUGAS** beings best rašalu.
ty. kaip nuosavoj šaly, ka- padėjęs ant žemės. Jis gimė
kus, per kuriuos ėjo menkas », •
,
‘
,
_
.......
štai po kelių kilometrų neleng
daryboj, būtent prezidentas Mr. Gegužis, se mūsų _kelias. Paukščiai,
Adrartlslng retos on apppęation.
ku vo ir spartaus maršavimo, gi- ^al,8l kur pasiverčia, visur |laiv€ ir auga laive. FotografiDRAUGAS” 2334 S. Oąkley Av., Chicagi kretorė Miss Jurgeliutė, daktaras-kvotėjas rie saulei tekant buvo palei
gali matyti Amerikoj gamin i .nuimta ln’svuį sustojus vieKlimas
ir Mr. Baginskas. Komisijos vienbal dę įvairiausias savo kakarines rioje sutraška medžiai ir pa tus daiktus ir net maisto pro-ina,n Au. Lu.i.jc
-'nglių
<t
siai nutarė, kad dabartinė Pildomoji Taryba ir negirdėtais man balsais juntam, kad kaž kas netoli duktus.
pasiimti.
bėga. Įtempiam klausų
(ari išreikalauti iš kaltininkų, kurie tų
jtarikSj0, Hrįicį, Svitps, {irenOj mūsų
•
..
$ii
- ! Čekoslovakijos gyventojai,' *
* ■'
„
..
d
°
‘
teisingų paskolų yra išdavę Deveniui-Užuna |r-kSj u|bfjOj Sflkav0 ir viso. ir akis — ogi atadunda musų'
pusėn didelis laukinis šernas ypač miestuose, kranita anie-1 tik amerikoniški traktoriai.
imi,
visus
$25,000.
”
kiffiis
«
AnykSt
.
ių
gii
c
iy
”
BnAUKLĖJIMO SAVAITĖ.
rikoniškų. gumų, valgo ameri Parsitraukia galybes įvai
plačiu snukiu. Greit supratom,
, Komunistų spauda skelbia, kad yra ir ranausko neišskaičiuotais bal- kad mūsų revolveriai prieš koniškas slyvas, dėvi ameriko rios rūšies dickuži i, Lr.lp v'.tŠi savaitė yra Amerikos Auklėjimo ir daugiau investmentų, kuriais kontrolės ko- sais reiškė savo linksmybę atšitų gyvulį — labai menkas niškas avalines ir net automo nonių, taip iš medvilnes pa
Švietimo savaitė. Ji minima visoj šaly. Mini inisija nesanti patenkinta. Deveniui — Užu-1 bundančiai saulei, dabar šiai
biliams naudoja
Amerikoj gamintų.
ginklas. Tad kuo bematant
jų viešosios mokslo įstaigos ir katalikiškos nariui esu skolinta du kart po $25',000. Moko-j pakilus ir pradėjus smarkiai
pasirinkom medžius, kad pa- gamintus guminius lankus.
mokyklos. Katalikų mokslo įstaigoms šių sa cenko — $20,(MM), prie kurių taipgi reikių pri- kaitinti — pradėjo nutilti, tar
Čekoslovakijos miestelėnai
Jipėti bent kiek arčiau dan
vaitę minėti programų pagamino Katalikų mokėti. Lietuvos Atstatymo bendrovės $40,- si ir jie nepatenkinti jos knisavo seklyčiose turi nulio iš
gaus. Baimė pridavė nemažų
Gerovės Konferencijos Auklėjimo departa 000. Namas, ant kurio skolintu, stovįs tuš- tra. Tik visokie vabalai, meli- miklumų ir stiprumų kojoms New Yorko, Fliiladelpliijos ii
cias. $25,006 skolinta fašistų “Vienybei“. Tie ni drugiai, raudonom paspar
mentas.
Chicago. Klausos programų
Kalėdos jau nebetoli. Link
ir rankoiųs, dėl kurių jėgos
Amerikos Auklėjimo • Savaitės katalikiš- patys komunistai leidžia garnius, kad socialis- nėm dideli žiogai ir kiti jų gi nebuvo laiko abejoti. Susivinio keliolikoj kalbų. Turi amen smų ir malonių melodijų ka
ka programa yra remiama Šventojo Tėvo Pi- tai darę spaudinio priversti Gegužį ir Jurge- minės nenustojo reiškę savo jom kaip bezdžionys į kreivus koniškus puošnus laikrodžius. lėdinės giesmės jau nebeužilČekoslovakija iš Amerikos gio pasigirs bažnyčiose.
jaus XI enciklika “Krikščioniškas Jaunimo i liūtę rezignuoti. Tačiau tas žygis jiems nepa- energijų kas sparnais, kas ir šakotus medžius ir lau
balsais. Stambių
skruzdžių
kas metai parsitraukia daug Cbcrams ir kitiems giesmių
Auklėjimas“ pagrindais. Programoje nuro vvkęs.
kiam kuria kryptimi baigs
dyta, kaip mokytojams, taip tėvams ir mo
Sekant dabartinę “tautiškojo“ Susivie arba termitų ilgos, tamsios, savo kelionę šernas. Jis bėgo įvairių vaisių skardinėse, ne mėgėjams reikia išanksto ap
kiniams įsigylinti į Šventojo Tėvo nurody nijimo “politikų“, štai kas labiausia metasi vingiuojančios eiles, neišbai- į šalis svyruodamas ir iš tolo į mažai taukų ir net alšinių. sirūpinti giesmynėliais, jei jų
mus, kas yra auklėjimas ir kaip jis siekiamas. j į akis: iki kol bolševikai nebuvo iš organiza-!8lania procesija trauke savo nebūVo net aišku kur jis nori Matyt, tai visa importuoti at dar neturi.
sieina pigiau, negu namie pa
Tie nurodymai skaitosi žmogaus gyvenimo įjos išmesti, rodos, ir visos paskolos nebuvo keIiais i kasdieninius darbus,
bėgti, nes nuolat vingiavo.
Šiuo primename, jog turime
tarsi
bau-
sigaminti.
pamatu.
,.tajp bį^. Bet; ką^a blševikai išėjo, tada 'tai
s* baudžiauninkai iį bau
Nešovėm,
nes
atkreipus
jo
do
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.
parsitraukia!“6**8111^1^’
*»*?.
Ūkininkai
btai kai-kurie tie anklė^^ pagrindai: ; j^fctrantteĄa nevykusių paskolų, prieš keletu dižiavų, o iš tikrųjų tai tik to-;, mesj,
gai nebeleistų mums
gal
.. .. ,, .. ..
.
i daug ūkio mašinerijų ir pa i čių chorams, ’ mokykloms ir
1. Negali būti tikrojo auklėjimo, jei ši.? metų padarytų. Lyg išrodytų, kad “tautiško- bulesnės rūšies komunistai,'
. ’ nulipti. Greit jis nuvingiavo i
*
šiaip jau giesmininkams. Jį
naudojami
kurie
maskviečiams
nepasise......
,
.
|
dargu.
Visoj
šalv
nėra visiškai nukreiptas į siekiamųjų žmogaus jo“ Susivienijimo valymas pradėta varyti vir
! savais keliais, į mus gal ir ne-1
b*
sutaisė plačiai žinomas lite
8 amžinųjų laimę.
» j soihis pusėmis. Tik nežinia, kurie dabar už-jka lni^uo^*
pasižiūrėjęs. Iš medžių nusi-;
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
2. Auklėjimas pirmoje vietoje priklauso ims išvytųjų bolševikų pozicijų — socialistai,! Leisdamies pešti per girias leidę ėjom toliau. Neužilgo ir kad už puspenkto kilometro rašė taipgi plačiai žinomas
i Bažnyčiai; tų pareigų Bažnyčiai uždėjo pat- fašistai, ar sandariečiai ?
.'šautuvus palikom automobiliu vėl dar vienas šernas pasiro turi būti kokia stotelė ar sai-j kompozitorius J.Naujalis.
dai Dievas; pareiga absoliučiai yra aukščiau-,
!je, nes sunku būt buvę ilgai dė, bet mes į medžius jau ne- go trobesys. Nuo čia aštriu
‘
P.
B.
“
įdėjo
p.
J.
Mičiulio
raštų
apie'
juos su savim tampyti, kuo-į belipom, nes jis iš tolo jau pa- kampu pasukom i dešinę. E- j ^*a,lic Gicsmynclj landa
šia už visus kitokius prigimtuosius patvar-!
Vytautų, kurio pabaigoje sakoma: “Lietuvos i net kiekvienas energijos gi a- suko kita kryptimi. Na, visi jom sparčiai. Abiem pusėm !si giesmių adventinių, kalėdi
kynius.
nių, gavėržnių, velykinių, sek
3. Šeimyna vaikų auklėjime turi pirme savarankiškumas, Vilniaus lietuviškumas, ka- t nias mums reikėjo labai tau- dėlto šiokie f tokie prietykiai, Ij gelžkelio miškas • plačiu1 ruominių ir kitokių. Be to yra ke
nybę. Tų pirmenybę šeimynai suteikė Šutve-' tulikų religija — tai vertybės, aukštai susiėję pyti. Žmonių sodybų nei jų O jeigu būtume geri medžioto- žu iškirstas garvežiams kliren
turios litanijos.
. rėjas.
1 su Vytauto vardu. Bukliu vertais Vytauto pėdsakų .niekur - nesimato; j jai ir būtume turėję tinkamus ti arba traukinio žarijų padeŠis
“Giesmynėlis“ gali
4. Jaunimo auklėjime valstybės teises yra ' ainiais. Jo užbrėžtų valstybinį, tautinį, reli- kad pamatytume nors vieną; šautuvus — tai prietykiai gamas išdegęs ir daro liūdnų
LAIŠKAS VIENUOLIKTAS.
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DIENOS KLAUSIMAI

GIESMYNĖLIS

— tai visgi būt būvę kur kas įdomesni, degėsių laužo vaizdų. Einami maldingiems žmonėms, gali
atstoti Kantičkas. Be to
mums pasakytų kur yra ar - B:-; mano draugai kaž kode.’j negalima pasinaudoti jokiu
“Giesmynėlis“ yra daug pi
Bolševikai grųsina sušaudyti du tūkstan- čiausioji kokia sodyba. Įsižiu- nebuvo linkę Į stambesnes a pavėsiu. Saulė spirgina pečius
5. Bažnyčios auklėjimo dirvon įeina Sa- čių žmonių, kurie būk tai planavę su kitų rim į pakelio smiltis ir vietoj vnntiuras leistis ir man nepa ir jaučiame skausmų spran gesnis. Kainuoja tik 60c., o
kainuoja
.kramentai — dieviškųjų malonių priemonėj, valstybių pagalba nuversti Sovietų valdžių, žmonių palų matome tiesiog!vykdavo juos prikalbinti.
duose ir galvose. Momentas Kantičkos dabar
šventas ritualas ir liturgija.
Taigi ar nereiktų mūsiškių bolševikų šlaniš-(išmindžiotus plėšriųjų gyvu-! Ėję arti valandos dideliais darosi pavojingas, nes gali iš $1.50.
“Giesmynėlis” gaunamas
'6. Mokyklų tobulumas paeina ne nuo ko- tams užprotestuoti ir išgelbėti kelių tūkstan- lių takus; labai platūs, stam 'greitais žingsniais — džiaugs- tikti saulės smūgis, o tuomet:
pasaulį... “Draugo“ knygyne. Užsisa
kių atatinkamų mokslus dėstyti metodų, bet čiy žmonių gyvybę? Juk jie griežčiausia pro- bfls, beveik apskriti ir gerai mų apturėjom: pamatėm prieš sudiev, įdomusai
kydami adresuokit:
testavo prieš Lietuvos vyriausybę, kuri, su- įspausti pėdai, kaip nuspren- save gelžkelio linijų, kuri da Valgyt irgi norėjosi, nes iš

npribuotos. Valstybės pirmoji pareiga yra
rūpintis visų gyventojų medžiagine gerove.

nuo gerų mokytojų, kurie auklėjimo darbams
nuodugniai paruošti, giliai apsišvietę, dori
ir pasiSvenlę t “.imti tas svarbias ir atsakeiningas vietas.

gini planų vykdykime.“

negrų palapinę

bekus sumoksiu nuversti Lietuvos valdžių irįdė giriose augęs Antonio ir vė galimybės susiorientuoti ėjom naktinės kelionės pavar
Lietuvų prie Rusijos prijungti, mirties baus- ilgiau čia gyvenęs p. A. F. kur mes esame. Pagal gelž- ginti ir pusryčių nevalgę.
(Bus daugiau)
Pinto, priklauso ne kam kitam kelio ženklus išskaičiavome.
nie nuteisė penkis žmones ir juos sušaudė.

H
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LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
------ Ražo Dr. AL. M. RACKUS-—

(Tęsinys)
Įvairios pastabos apie Skatikus.
Vytauto kai tinti Skatikai sulošė svar
bių rolę ne tiktai Lietuvos, bet ir Rusi- !

2334 So. Oakley Avenue

Chicago,

III.

J. .

“denga“, žodis paeinanti nuo Totoriško užkluptas didelės nelaimės, ir nakties
“tanigba“. Taigi keista, kad pinigas metu šauktųsi pagelbos, o jei gyventojai
“kapeika“ gimė ne Rusijoje, bet Lietu nenorėtų teikti pagelbos, jei patįs ant J
voje, o tokį gilų įspūdį padarė į Rusijos šauksmo nepributų; tui kiekvienas kai- ;
tautų, kad vėliau, patapo tautiniu Rusijos mynas turi užsimokėti po trisdešimts Si- !
pinigu. Net ir dabar Rusijoje (prie Bol- lingu"’. (Gudų kulba rašytame originale j
ševikų) varinės monetos vadinasi
“ko- yra šiaip: “Prikazuiem, iž by postavlenye
peiki“.
mincery u kniazstvie našoin židov z falDokumentuose Skatikai (Šilingai) la- šivymi peneznii i z inšiini rečmi bez našebai retai yra minimi, mat ka"ų»o mažiau- go posla abo starosty našogo, abo bez posias pinigėlis .negalėjo figūruoti
labiau čestnyeb mieščan našich obyčaem žadnym
nei Grašiai ar Kapos. Tik Vytauto privi- imai! ne smieli by. Tež ustavuem, iž estli
legijoje kurių jis, suteikė Žydams liepos by žid niekotoryi prinužon byl velikoiu
1 d., 1388 metais* Lucke, yru paminėti Ši neprigodoiu, a času noščnogo klikai by :
lingai. Tarp kitko toje privilegijoje yra kgvaltu, a estliby clirestiune ne cliotieli
parašyta: “Įsakome, kad musų kūni dati poinoči, oni sami bv na klik ne
gaikštijoje pastatyti mintoriai nei jokių prišli; koždvj susied povinen platiti trid- ,
budu nedrįstų užkabinėti Žydų su falšy- cat ielegov“). — Akty. Vii. Arch. Komm. t
i
vais pinigais arba kitokiais dalykais be Tom. V, p. 135.
Iš aukščiau laiduoto dokumento su* !
musų įgaliotinio arba musų Storastos,
arba be musų parinktų, miestelėnų. Taipo- žinome, kad jau 1388 metais Vytautas
T

jos istorijoje. Prekybos keliu tie l.ietifvos Skatikai pasklido po visų Rusijų. Ru- J
sai užvardino Lietuvos Skatikus “kopeika“, o tai todėl kali ant jų matė rugotinės atvaizdų. Ragotinė (durtuvas) Ru- 1
•iškai vadinasi “kopjo“, o mažytė ragotinė vadinasi “kopeika“. Pirm Vytuuto ga- j
dynės Rusija neturėjo jokių monetų var- j
du “kopeika“; iki to laiko pas juos buvo
tik smulkus sidaVriniukai .vadinami Į gi pareiškiama, kad jei kuris Žydas būt

“DRAUGAS“

ma Kunigaikščio mintoriai (pinigų kalė
jai), čia kalbama apie falšyvus pinigus ir
apie Šilingus. Matome, kud Vytautui bu
vo labai reikalinga Žydų parama, jei jis
teįkė Žydams naudingų privilegijų; mat
tųsyk virė žūtbūtinė kova tarp Vytauto ir
Jogailos, o taipgi ir su Skirgaila reikėjo
kariauti. Ix\nkams šis dokumentas baisiai
nepatinka, mat trukdo jiems sutartinų
“giesmę” giedoti, buk Vytautas iki 1392
metų savo pinigų nekaldinęs, pinigų kal
(lininio

teisių

neturėjęs,

kas svarbiausia

kad Jogaila kaipo “supremus dux“ ant
Vytauto jokios “loskos“ neturėjęs etc.
G dr. Gumowskis pakvestijonavęs Vytauto titulus, paabejojęs apie Šilingus, esą
Vytautus šių privilegijų užtvirtinęs dar
1408 metais, bet vėliau karalius Aleksandras jau nenorėjęs jiatvirtinti, pats sau
prieštaraudamas Gumowskis galų gale
pareiškia, kad šis dokumentas esųs falšy-

savo pinigus tikrai kaldino, nes čia mini-1 vas, XVI šimtmetyje sufabrikuotas (Nuin.

Lit. pp. 23 ir 45). Argi? Reikia tik ste
bėtis kaip “durnas“ tas Lenkijos kara
lius Zigmantas Senasis buvo, jei tų “sufalšuotų“ privilegijų (ištisai kaip Vytau
tas buvo Žydams suteikęs) 1507 metais
Minske patvirtino, o antru kart 1514 m.
dar Vilniuje užtvirtino. Kaip gaila, kad
dr. (iumoMskis su llruszewskiu tada neekzistavo, jug juodu kaipo “ekspertai”
Imt galėję Zigmantų Senąjį perspėti...
Dar didesnis dr. Gumowskio išvaduose absurdu* kyšo, tai kati jis tuos Vytau
tus kaldintus Skatikus priskiria Jogailai,
ir po Vytauto Skatikų atvaizdais dedu
net tokį parašų: “P1ENL>DZE“ WlLENSK1E JAGIELLY“. Jam atrodo,
kad Jogaila su Jadvyga atvykę Lietuvon
iš Krokuvos 1387 metais krikštyti Lietu
vius, tai netik katedrų pastalę ir kitas
“zachodnio — europejskicb instytucyj”,
bet ir mintų (pinigų dirbtuvę) Vilniuje
įsteigę. .
(Bus daugiau)
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Penkiadienis, Lapkr. 14, 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE
jos K vietkauskienės, arba sulyg antrojo vyro Šukienės.
Ji mirė katalikiškai, sut
Lapkr. 9 d., tuojaus ]kj su varkius savo gyvenimo reika
mos, Įvyko A. L. IL Kai. Su lus. Kunigas išlydėjo jų iš na
sivienijimo vietines kuopos mų ir nulydėjo Į kapus.
susirinkimas. Narini pasirodė
A. a. Rozalija sirgo gana il
sutingę. Jų susirinkiman atsi gai ir skaudžiai. Jai mirtis bu
lankė neperdaugiausiai. Tas' vo lengvesnė, negu tas skau
nesilankymas i susirinkimus dus gyvenimas.
kenkia dalinai pačiai kuopai,
Simus Kvietkauskas, Šulcas
bet daugiau kenkia “kataiikiš
ir Valiulių šeima užprašė už
kųjai akcijai“'.
jos sielą gedulingas Mišias.
Neateinant susi rink imuosna
nariams kuopos gyvumas siu' Tjtipkr. 9 d., po pietų ir va
menkėja. .Ji nepatraukia dau kare, Šv. Vardo draugija tu
ginus narių. Jos veikimas pa rėjo savo “parę”. Publikos
sidaro labai siauras ir tik pus susirinko vidutiniai.
gyvis.
Vieni susirinkusiųjų pažai
dė prie stalelių, o kiti, dau
Inpkr. 9 d., po pietų antrų giausiai jaunieji pasišoko, pa
vai., Įvyko laidojimas Rozali- tarnaujant radio muzikai.

ROCKFORD, ILL

Klausykite lietuvių muzikos ar dainų per orą nedaliomis

iš WCFL radio stoties, 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

STOKITE PRIE

MICROPHONO!

— Kokie skausmai mane
— Vaje, vaje, ar nematai,
Gerai šeimyninkavo
Al. gražių, naudingų misijos dar-1 Pasibaigė jau pamaldos už
kad skaudulys po nosim ausietas. Jos tęsėsi visų savaitę. aptiko.
Pankauskas, M. Sautilas ir bu.
L. Kazlauskas. Kas gardžios’ Tas darbas jau dabar dir- Žmonių rinko-' vakarais ga — Kas yra, ar koja skauda? ga.
kavos išvirė ir negavau suži- bamas, tik yra noro jis la na daug.
moti.
biau išplėsti.
Už. visus, davusius aukas
Ši pramogėlė buvo jauki ir
Marijos Vaikelių,
ir prašiusius atminti jų šeimų
graži.
šiųjų merginų sodalicija jau sielas pamaldose buvo iškil
rengiasi prie savo metinės
mingos šv. Mišios lapkr. 14 d.
Lapkr. 11 d. vakare šv. Var šventės, kuri šiemet ivvks
Už sielas buvo pamaldos per
do dr-ja turėjo savo mėnesi gruodžio 7 d.
visų savaitę ir vienos šv. Mi
nį susirinkimų. Buvo kalbėta
Nusitarta laikyti novena šios.
apie įvykusių “parę”, apie prie šv. Panos Marijos ir
Raporteris.
metinę draugijos šventę ir ki- baigti gruodžio 7 d. po pietų
lūs reikalus. Buvo padalintas!3 vai.
nariams tos draugijos orgaVisos narės išryto eis “in GAL AŠ KLYSTU?
nas.
covpore” prie šv. Komunijos.
Po to tuojaus turės bendrus
Rašo JOHN A. SKELLY.
ŠV. Petro parapijos moterys pusryčius parapijos svetainė
šiais bedarbės laikais.
ir merginos gavo pasiūlymų je. Po pietų 3 vai. priėmimas
— Ar tamsta ištikrųjų ne
aplankyti lapkr. 25 d., 3 vai. naujų narių, mitingas, rinki
po pietų Miller — Patton Ba- mas naujos valdybos ir pro- buvai savo duktes vestuvėse?
Tai kur buvote?
kery, 1(X>9 — 3rd Avė. Jei su gramėlis ir žaidimai.
sidarys jų kuopa iš KX> asme
Prisirengimai jau daromi.
— Ieškojau darbo savo žennų, tai jos pelnys parapijai Taigi visos merginos, kurios Įtui.
gražių dovanų. Moterys skubi yra sodalicijos narės ir ren- Į
Vėl juokai.
registruotis, kad gautų pania- giasi įstoti sodai icijon yra daJonukas. Koks tavo niažiauKai kurie skausmą, laiko būtinu.
i
tyti įdomių įstaigų iv pelnyti bar įspėjamos rengtis ir tin
šalt) jie leidžia “persirgimui”.
sis broliuko vardas?
Jie laukia kad galvos skausmas "pe
dovanų.
kamai paminėti savo metinę
reitų”.
į Marytė. Aš nežinau. Mes
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi
Visuose parap. kraštuose mo šventę.
tiki geriau jaustis sekantį rytą.
—
.....
visi
da
nežinom.
Broliukas
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą
terys užrašinėjamos ir surašai
skausmą, Bereikalingą dėlto, kad yra an
Daugelis,
net
katalikų,
aptaip
kalba,
kad
nei
žodžio
priduodami klebonui.
tidotas. Bayer Aspirin visada greitai pa
krauja mirusiojo lavonų gėlė- negali suprasti.
gelbsti nuo visokių skausmų kuriuos mes
sykį turėdavom perkęsti.
Jei skausmas
------7— ‘
nesiliauja, atsiklausk savo daktaro jo prie
Šv. Petro ir Povilo par. ko mis, o pamiršta apie svarbiau- i
siųjį dalykų, žmogaus sielų, j
Sopuliai!
žasties.
miteto nariai turėjo savo su
Jus Išvengsite daug skausmų ir nesma
Parodai, puikybei nesigaili1
Pinzeljoni, kodėl tu
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
sirinkimų lapkr. 9 d. vakare.
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus.
Bayer yra saugus. Visada tas pats. Visose
Nutarė rengti parap. vakarie žymių pinigų. Puikybė susu- šlubuoji?
aptiekose.
nę “Padėkos Dienoje”, lap ka galva žmonėms. Bet ne vi- į — Vaje, vaje, Ignacai, kad
Į tu žinotum.
kričio (Nov.) 27 <1. parapijos siems.
Rockforde ima atsirasti vis Į — Kų žinočiau?
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacidester of Sa'.icylicacld
svetainėje. Jie pasidalino dar
daugiau
asmenų,
kurie
gyvųjų
bais. Vakarienė turės būti
graži, tvarki, gera ir paten gelių vainiko vieton užprašo
kinanti. Tikietai jau pardavi už mirusiojo sielų mišias štai
dvi jaunos merginos Ona ir
nėjami.
Elena Letkauskaitės, sesers,
Nusitarė pasikviesti orkes
užprašė mišias už sielų savo
trų ir po vakarienės duoti sve
pažįstamo, Andriejaus Baničianis progos pasišokti. Rockslausko. Tos mišios bus lapkr.
fordieciai, mat, yra šokiij mė
21 d.
gėjai.
Buvo ir daugiau tokių. Pa
Lapkr. 7 d. Švenčiausios Šir žanga.

Ber eikalingas
Skausmas!

BAYER ASPIRIN

Ir Dirbkite Sau
Rekordus Namie

NAUJĄJĄ
Victor Radio

dies brolija turėjo susirinki
mų. Nusitarė įstoti į vietinį ILGAS MIEGAS
Federacijos skyrių ir išrinko
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.
"Musų kūdikis nubudindavo mus
atstovus.

Rekordus Dirbančia

Šios draugijos nariai mano
užsirašyti laikraštį “Laivų”.
Jei tik “blogieji laikai” leis,
tai gal atsiras gana daug
“Laivo” prenumeratorių. Šios
draugijos narės mano su “Lai
vo” pagalba atlikti nekuriu

Electrola!
5 INSTRUMENTAI
VIENAME

naktimis po keletą kartų iki pra
dėjome duoti jam po truputį Castorijos”, pasakė viena motina iš Iowa. “Po to gerai miegojo ir visiškai
atsinaujino". Vaikų specialistai reko
menduoja Fletcherio
Castoria; ir
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmeninis, nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams
ir kūdikiams
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fletcherio parašas
ant kiekvieno pakieto. Saugokis imi
tacijų.

(Be Radiotronų)

Didžiausias VICTOR Muzikalis instrumentas, kokio dar iki
šiol nebuvo.—
•

Ateikite į musų krautuvę šiandien ir
išgirskite sane kalbant ir dainuojant.

Atsimink

REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.
10 Indi;

tinta Kalno. 75#

Gmlm, Graliai,
V-14040) Žydu Bedot

Tataazaa Gnri

* 14041

Deimantai Talka
Gilynai Tolia

Kalnai OrkMtra

u mu,) Ulmlrlal Te*a Karti
* 14042 į LajvIn|

* 14038

Jonai Bitinai

Vmlii-Tolka
TasikalMjimo Polka
Chiciao Visallg Ork. Ir I. taranai

Linkimi
draugai
V-14037{ Gero
„p0_
r#llll—Talka

Ltitn Katama TBf

_
Anyklll, Marglaat
*-14001 į SB1|,

Ullamln

Arnonlkai

Laimė—Tolka
*■140391 Džiaugsmingas—Tolka
Stygaotg Orkntra

Valka

YR1C

2 iš tų vienos-valandos-ir-penkių-dešimčių minutų de luxe treinų išvažiuoja iš
Chicagos 8:05 vai. ryte ir 3:05 vai. vak.,
abu turi po parlorinį observaeijos va
gonų. 2 grįžtančiu iš Mihvaukee — 8
v. ryte limited ir 3 v. vak. parlorinis
observaeijos vagonas limited.

Savo gimines toli senojoj tėvynėj Ka
lėdoms artinantis ir pasiųsk jiems pinigų
perlaidų arba per kablegramų. Pasiuntimas
pinigų kablegrama atseina tik 50e. nepai
sant didumo sumos ir jūsų giminės juos gaus
į tris ar keturias dienas.

*14O2« į glfrui-M j, ■<V|jw Llrtarlg
Btglaaa Talka
Alki. Znltf Talka

(

Bnh. S

Vida Lltkaanlaa

Užgarinta
u ->.«oo) U
’
*14029 į U|
litii
80638 j Sali* Salimlll
Aot Kaln.ll. To Kalnali.
VlaakmlilM-

Dabar-Mikrophonas
kiekirenuose namuose

Kas mielą valandą

Atmink šiemet jie įvertins pinigus.

Centrai^kSS'^Bank
J

ATRUSTCOMPANY

Ine.

UlOWcst 35 th Street

AStiteBank •••• AClearingHouseBaak

3417 S. HALSTED ST.

Valstijinis Bankas

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Telefonas Boulevard 4705
✓

4 nauji, greitesni trukiai dabar
15 minutų sutaupo keleiviams
taip Chicagos ir Milwaukee
ant North Shore Linijos.

ARČIAU
CHICAGOS

Brkntra

r Matai. Mano
V-14016) Tina*. | kova
|
lt. K»l> Llatarig

JOS. F.BUDRIK

MILWAUKEE
I v minutų

RK-57
Kalu S28SJM

10 Indi;

DABAR

Rowntown Statlnn
223 So. Wnbasli Avė.

i'l>lown Statkui
IVilaon & ltroa<lwny

Kiti greiti limited traukiniai išvažiuoja
. kas valanda valandai mušant į Milwaukee iš Adams ir Wabash Loop “L”
stoties. Visi traukiniai sustoja prie Madison & Wabash, Randolph & Wahash,
Clark & Lake, Grand Avė., Belmont
Avė., Wilson Avė., Uptown Stotis ir
Howard St. Del žinių šauk Traffic
Dept., State 0517, 72 W. Adams St.

Chicago North Shore & Milwaukee Railroad Co.
The Road Of Service

D R A U G *

Penktadienis, Lapkr. 14, 1930

tik unt nejudinamo ir gerai dėlės išlaidas jo skelbimui,
apdrausto turto. Be to, ji yra Ant galo, ji moka didesnius
aštrioj valdžios
priežiūroj, nuošimčius todėl, kad joj paKEISTUČIO “SPULKOS ”
Iš kalbėtojų, kurie teko Kad “spulka” yra saugi js- dėti pinigai niekuomet netuVAKARAS.
lašančiam girdėti, svarbiausi taiga pinigams laikyti, tai pa- ri progos stovėti dyki, nes
-----------.buvo du: p. T. Janulis ir p. rodo faktas, jog visoj Ameri- tuojau išduodami paskoloms
Pereitų trečiadienį Keistučio!J. Zolp. Pirmasis, pabrėžė sa- koj nuo pat “spulkų” pra- ir vienval neša pelnų savo
Skolinimo ir Būdavojimo d-r-jVo dzūkiškųjų kilmę, kuri, esu džios, per šimtų metų nėra, dalininkams.
ja surengė vakar;), Lietuvių rišanti jį su garsiuoju seno- subankrutijusi da .nei viena j
„Spulka., yra prieina.
Auditorijos svetainėj. Vakaro ves dzuku, 1). L. Kunigaikš- “spulka” ir nei vienas doleris ,„ial|sia; įr
vil.ninu.|(,,
tikslas buvo dvejopus: pla čiu Keistučiu ir milijonų dole- padėtas “spulkoje” da nėra
įstaiga mažaturčittins žmo
čiau supažindinti vietos lietu-irių Keistučio “spiulkos” iž-ižuvęs dalininkui.
nėms todėl, kad kitur jie daž
vius su “spulkų” darbuote ir de, ir kad garbės turi būti
“Spulka” gali mokėti, ir nai negauna paskolų tam tik
pavaryti vajų gavimui naujų tos “spulkos” nariu. Savo moka, didesnius nuošimčius už
ruose miesto distriktuose.
narių. Abu tikslu buvo pilnai kalba rimtai išaiškino klausv- padėtus joje pinigus, nes jos
Be to “spulka” yra paran
atsiekti.
Svečių prisirinko'tojams taupymo svarbų,
direktoriai pasitenkina ma
pilna svetainė ir kalbėtojai! Antras sav0 ilgokoj kalboj žesniu atlyginimu ir ji savo ki žmonėms įstaiga, nes nėra
turėti nustatyta laiko padėtiems pitiksliai nušvietė jiems spul- į gražiai išdėstė klausimų, ko-[verslui nereikalauja
kų” svarbų. Klausytojui sll[deĮ rejkįa visiems “spulkas” brangių rūmų, ar daryti di- n^a,ns
ištraukti: šiandien
---padėjai,
o
rytoj gali išimti,
atsidėjimu klausė kalbų ir remti ir būti jų nariais, butavo 77
reikalai
to verčia
širdingai kalbėtojams plojo. tent, viena> todel> kad “spul- C V D 1J 0 8 F
KURI 'jei
'T"
“ prie17
77
Be
kalbu buvo ir muzikalis i „
•
• .
UlVvVJbL, fiUIVlj
rjaL toks buvo p. Zolpo kai
jjv Karnų, uuvu ii Hiuz-iKuii-, i kos” vra saugiausios vietos V I 5 A B
f C I C1 C T I

C H I C A G O

programas.
r

,

.

v

v.

Dinisrams nusidėti•

°

P,.,v.

,

’.

dIi

U L L 55
bos turinys
. (Tos “New and Improved Gold !jos atsidėję.

kita kad
’.

Gaila tik, kad rašančiam (jos moka didziaus) nuošimti, |
šitų neteko girdėti programo būtent, aštuntų nuošimtį, ir .
pradžios, todėl programo įver trečia todėl, kad “spulka” y-į
tinimas gal nevisai bus tiks ra vienintelė vieta, kuri yra !
lus. Tečiau, toji dalis, kuri lengvai ir pigiai prieinama
buvo girdėta, padarę malo pa prastiesiems mažaturčiams
naus įspūdžio.
ir beturčiams žmonėms.
“Spulka” yra saugi įstai
Vakaro vedėju buvo p. J.
ga
pinigams laikyti todėl,
P. Ewaldas, linksmas, gyvas,
ir pilnas juokų ir gražių žo-|kad
įduoda savo paskolas

džių programo dalyviams.
' =====================
PILNAS EGZAMINAS
Programo dalyviais, buvo
98.00 TIKTAI 95.00
mažne visi “saviškiai”
Keistučio “spulkos” nariai ir
SPECIALISTAS
visi jie gerai atliko savo da Taigi nenusiminkit, bet eikit pa.
tikrą specialistą, ne pas koki nepalis. Klausytojai buvo paten tyrėl}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kinti ir kalbomis ir muzika.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats
po pilno lšegzamioavlmo. Jus sutau
Muzikos ir dainų dalį išpil pysit
laiką ir pinigus. Daugelis kitų
negalėjo pagelbėt Įįvsg lai
dė Keistučio “spulkos” narys daktarų
to. kad jie netiri /*lkallngo patyri
p. K. Sabonis, kurio dzukiš- nu, sniadymul žmogaus kenksmin
gumų.
kumu turėjo progos pasigerėti Mano Radis — Bcope — Raggl.
Roentąeno Aparataą Ir mi
vakaro vedėjas, nors pats ir X-Ray
stikas bakterloloffiikas egzaminavi
ne dzūkas. P. Sabonis išpildė mu* kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai palmei’:
programų su savo šeima ii jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryi jums taip kaip buvę
draugais. Jis padainavo dvi pirmiau.
Jeigu kenčiat auo ligų skil
daini: lietuviškų ir “Ei, uoli vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, žlrdies, reumatizmo,
kirminų
nėm”, kurių, jis sakė, buvo uždegimo žarnų, silpnų plaučių arta
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, {at
prašomas padainuoti. Akom kerėjusią. chroniiką ligą, kurj ne
net gabiam ielmynoe gy
panavo pianu jo dukrytė. Jis pasidavė
dytojul, neatidėliokit
neatėjo p*
buvo iššuuktas du kartu. Po man*
DR. J. E. ZAREMBA
to p-lė Sabonaitė jausmingai
SPECIALISTAS
paskambino pianu du sunkiu
Inėjlmas. Rūmas 1816
šmotu, kas rodė jos talentin
20 W. JACKSON BLVD
Arti State Gatvės
gumų. Po jos padainavo due
Ofiso Ta.andos: Nuo Ii ryto * Ik
tų ponia Sabonienė ir p-lė 1 po pietų. Vakarais nuo I Iki <
Nedėliomls nuo lt rite Iki 1
Ančiutė.
oo pietų

ir visi klausėsi

jviedal Haarlem Oil Capsules”, !
Vienas svečių.
žinomos kaip gyduolė inkstų,
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma«
lonios ir lengvos imti. Jos turi GRUODŽIO 21 D. BUS VY
gydymo galios, kuri išpopuleri
savo jas nuo 1696 metų, Išvy
kitę iš kūno nuodus. Suvikrin
kitę kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite Gold Medai”'

vardo kiekvienoje dėžutėje.
*t>ANDIMPR0kfo
haarlbm oil
a i' s i 11 r<=;

TAUTO VAKARAS.

Garsams mūsų didvyrio 500
metų sukaktuves ne dažnai
turime progos švęsti. Nė mes,
nė mūsų vaikai nesulauksime
kitų tokių sukaktuvių. Kaip
reta yra tokia garsenybė, taip

ADVOKATAI

retos yra ir tokios sukaktu da visas pastangas, kad pa-f
Musų parapijos bavaras te
vės.
V iį' darius Vytauto vakarų atmin besitęsia trečiadieniais nuo 7
Šie metai yra Vytauto me tinu. Nuo pradžios iki pabai vai. vak., ir nedaliomis nuo
tai. Ne viena diena ar "Savaitė, gos publika galės tiktai gė 3 vai. Yra gražių dovanų. La u
bet visi metai yra Vytauto I rėtis visomis scenomis, visais kiama gausos paramos iš pa
metai. Ne veltui kaikurie Lię- J vuizdais, kuriems netruks nė rapijom), svečių, biznierių ir
tuvos žurnalai, dedami datas,(tragedijos, nė komedijos, nė profesionalų.
pažymi ant kiekvieno nume-,dainų, nė šokių, nė muzikos,
O. K.
rio, “Vytauto Didžiojo Me-’Nuo pradžios iki pabaigos
tai”.
'
'vakaras bus milžiniškas, nes
Remkite tuos biznierius ir
Dėlto gi ir L. Vyčių Cliica- šimtai amenų yra įdėję daug profesionalus, kurie garsi
gos Apskritys yra užsibrė jėgų jo sėkmingumui. Dėlto nasi dienraštyje “Drauge.”
žęs nepraleisti šių metų nepa gi ir vardas duotas šiam apminėjęs to garsaus vyčio, Vy vaikščiojimui pilnai atitinka
programo formai. Šis Vytauto
tauto.
Kadangi tai nepaprastos su vakaras vadinsis “Tūkstanti
kaktuvės, nepaprastas bus ir nis ir Vienas Margumynų” ir
paminėjimas. Skirsis nuo vi- yra rengiamas Lietuvių Aud-isų iki šiol rengtų vakarų sa- toriume, gruodžio 21 d.
Surugę
viduriai,
nevirškinimas,
Vytukas.
gesai. Tai ženklai, rodantys tik vievo didumu ir įvairumu. Jo
i ną — rūgšties perviršį. Pilvo vitluprograme ims dailyvumų visos
I riai
suerzinti.
Perviršis
rūgšties
RĖMĖJŲ PRAMOGĖLĖ. l raugina valgį pilve ir viduriuose.
Chicagos Vyčių kuopos. Bus
Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi
tam alkalai
yra Phillips Milk of
atvaidinta eilė svarbiausių
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
Brighton
Park.
—
Šv.
Kazi

įvykių Lietuvos istorijoj nuo
kenksmingo, veik be skonio vaisto
(J j vandens stikle. Veikia tuoj1. Viduriai
miero
Akademijos
Rem.
prieš Gedimino laikų iki šių
atsitaiso. Į penkias minu tas pralinkdienų. Gražus senovės kostiu skyrius rengia “bunco par-įsmėsu Rėmuo, gesai, galvos skaun
„i
Įdėjimai, susierzinimai arba neviršmai ir skambios senovės dai ty”, lo d. lapkričio, 7 vai. va- ,kinlma8 pranyka!
Pažink Phillips Milk of Magnesia
uos daug prisidės prie pada kare, po numeru: 4321 S. Ar- ir busi pabaigęs su senais budais.
Tai malonus būdas — tikras būdas
rymo šio vakaro įspūdingiau tesian av’e.
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties
perviršį.
Bus gražių dovanėlių.
siu iš visų iki šiol statytų va
Phillips Milk of Magnesia per 50
Taigi, kas užjaučia seselių metų buvo standartas pas daktarus.
karų. Nė joks vaidinimas šiam
25c. ir 50c. buteliai visose aptiekovakarui neprilygs ir ilgai rei-• reikalus, prašomas paremti se.
Žiūrėk, kad tikrą gautum.
“Milk of Magnesia"
buvo Chas.
kės laukti kol panašaus vėl “bunco” savo atsilankymu.
H. Phillips
Chemical
kompanijos
O. K.
kas bus surengta. Žodžiu, L.
Suv. Valstijų
registruotas
vaizbos
ženklas Ir jo pirmtakuno. Chas. H.
Vyčių Chicagos Apskritys dePhillips nuo 1875.

Musų Atsakomybė Visiem

PAUL M, ADOMAITIS

Drabužių Pirkėjams

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje
Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLOG.
ONE NORTH LA SALLE ST.
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J, P. WAITCHES

z*

LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

3 vai. kortuose—nuo 3 iki
Subatomls nuo 9 iki 9

Kampas Michigan Avcnue
,
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 t
Miesto ofise pagal sutartį

127 Nortli Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti.
Telephone Dearborn 4067

Leiskite mums parodyti jums kiek mes tikros ver
tybės esame indėję į savo siutus ir overkočius, kuriuos
dabar siūlome jūsų pasidinkimui.... jie pagaminti mo
deliuose ir saizuose tinkamuose vaikinams 16 metų am
žiaus, kaip ir vyrams su 15 colių krutinę... .įvairių nau
jų stailių, naujų materijų ir naujų spalvų pataikymui
kiekvieno skoniui.

F. W. GHERNAUGKAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431

WISSIG.
Pasauliniame

Kapitonas

Specialistas iš

CHICAGO, ILL.
Nuo 8:30 iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 8 Iki I vai. vak.
(Išskiriant seredoa)

kare

Seno Krajaus

A. A. OLIS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfcJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. SpcciallSkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už-

4200 Wcst 20 St.

Kampas Kcder Avc.,

dabar jie labiau mėgiami, negu bile kada šiame

11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 1-1
Vakarais
8241 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-1 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčtos

Tcl. Cravvford 5573

£iimmiimiiiiitiii!iiimmiiiiiiii]iiiiiii!iiiiiiimi!iiimiiiiimiiiiiiimiiiiimimiiiiiiu

DR. B. M. ROSS

sezone___ mėlyni Meltonai dvilinkomis krūtinė
mis boxo stailėse, ir švelniai pritaisytų aksomi

nių kalnierių modeliuose___ gerai nudažytos ty

ros vilnonės materijos, kurios yra taip naudingos
kaipir madnos — vertes, kurios primena jums

JOHN B. BORDEN
(John

Dugdzlunas

prieškarinių laikų geriausius pasiūlymus.

Bordcn)

ADVOKATAS

I'ŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
30 METŲ

105 W. Adams St.
Telephone

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
pasitarti su daktaru.-

Rm. 2117,

Randolph

6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Jo gydymai lapo išbandyti ,r pripažint, išgy
Z/
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ilgas, privati
Dr. B. M. IUm-m
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
pakrikimus, liko Išgydyti ir padaryii laimingais. Geriausias gydymas
sugrąžinimui stiprumo Ir gyvumo silpniems vyrams.
Žmonės turinlys prašią kraują, turėtų ateiti ,r išsigydyti pirm
nėra perdaug vėlu Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokią ilgą ar silpnumą. Už gerlausį
gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite Ir gulite mokėti.

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

ESTABLISHED
18 7 9

BILE OVERKOTIS. TAPKAUTAS,
BIZNIO SIUTAS ARBA IŠEIGINIS
SIUTAS BILE KUR BILE KURIAM
RIOHMAN BROS. STORE S. V. YRA
VISAD TA PATI KAINA.

A, ,

ALL
$.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street '
Telefonas Canal 2552

DR. B. M. ROSS
35 SOUTH DEARBORN STREET
Kampas Monroe St., Grilly Duildlng. Chicago.
Imkite 'elevatorių Iki penkto augšto
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. Iki
1 p. m. Panedėutats, Seredctnia ir Subatomis valandos prailginamos

Musų mėlyni overkotai ypatingai įdomus -----

ADVOKATAS

nuodtjimą kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dyka,.
OFISO VA f,. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėliomls 10-1

Per penkiasdešimt vienų metų mes gaminome dra
bužius Clevelande, per tų laikų mes nei per plaukų ne
nukrypome nuo nusistatytų savo biznio principų....
gaminti geriausius kaip galima drabužius, parduoti
už pigiausias kainas palyginamai su gerumu ir garan
tuoti pasitenkinimų kiekvienam kostomeriui.
To pasekmė yra ta, kad mes ne vien aprėdome dau
ginu vyrų, negu bile koki kita firma pasauly, bet tei
singas užsitarnavimas ir vertė musų drabužių įgijo pa
ramų ir pasitikėjimų daugelio tūkstančių tokių vyrų,
kurie iki tol niekuomet nemokėjo mažiau, negu $50 už
siutų.

52 East 107th Street

ADVOKATAS

Daktaras

PERVIRŠIS RŪGŠTIES
SARGINA - PAŠA
LINK JA!

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pčtnyfiionuo 10 a. m. iki 8 p. m.
• I
diiuiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiihiiin mis nuo 9 iki 9.

J

114 - 118 South State Street

6400 South Halsted Street

4011 W. Madison Street

3220 Lincoln Avė.
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GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

S. M. SKUDAS

Ofiso Tel. Victory 8687
! valandomis. Jau tos valandos Telefonas Grovehlll 8283
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2 374
taip gerai sutvarkytos, kad
LIETUVIS GRABORIUS
liūdenui atėjus, Nortli Side galima į knygynų, bile vakarų
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718 WEST 18 STREET
draugijos sukruto prie savo ateiti, o jį visad rasi atdarų.
2403 WEST SS STREET
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7532
metinių, balių. Vienos rengia i Kad tiesa sakau, tai pasitei- Nuo # — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
I Ir 7 iki # vai. vakare.
balius, kitos jubiliejinius va laukit pas P. K. BugentaviRezidencija 2859 So. Leavltt St.
Tel. Canal 2830
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
J. LULEVIČIU8 karus. Tokiu būdu visos drau eių ir pas P. Auga it į, kurie Isredomls nuo t — 12 vai. ryto.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼.
Graborius Ir
Nedėllomls pagal sutarty.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Balsamuotojas gijos juda, kruta, didindamos kiekvienų vakarų ateina į kny
Nedėlioj pagal susitarimu
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
ratarnauju laido- savo šlubuojančius iždus, ku gynų ir visad randa
atdarų.
Šventadieniais pagal sutarimą.
,
Ofiso
Tel.
Virglnla
0036
tuvėse visose mie
Telefonas Boulevard 1939
sto ir
miestelių riuos vasarų gerokai pamaži Be to, ir daug kitų skaito ir
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse.
Moderniš no su ligoniais ir kitomis au lanko knygynų kiekvienų va
Republic 8466
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui.
DrSi
A.
Brenza
komis,
nes
visi
prie
draugijų
karų.
(lai
p.
Brazda
atbrazda
3103 S. Halsted
St, Chicago, III.
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kreipias, kad paremtų auko- knygynam tada, kada jau jis
Tel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki
mis, arba dalyvautų “in cor- būna uždarytas? Bijūnėlis.
GYDYTOJAS,
Vai.: II ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
CHIRURGAS
pore”, dirbtų kokiam nors
S Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
I. J. Z O L P parapijos parengime.
1608
S.
ASHLAND
AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D, LACHAWIGZ
Roosevelt

arba 2516

2515

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois

GRABORIUS

SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel.

Cicero

NORTH SIDE ŽINUTiS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Draugijų darbuotojai, pro
gai pasitaikius,
darbuojasi
kad padidinus iždus, kad būt

1650 West 46th St.

5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Boulevaid 5208 - 8413

J. F. RADZIDS

Nuliudimo

PIGIAUSIAS EJET. GRABORIUS
CHE3AGOJE

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDDLIS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel.

DAKTARAI:

C,H I C A G O J E

į prie
kai,

valandoje

kreipkitės iŠ k° aukoti Parapijai ir ki-

manęs,
patarnausiu simpatiš
mandagiai,
gerai
Ir pigiau

negu kitur. Koplyčia dėl
Laidotuvėse pa dykai.

tarnauju
geriausia i
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16dirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
.Victory 4088.

Phone Baulevard 4339

Šermenų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREFT
Cinai 8161

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.
Tel. Virginia 1290

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

EZERSKI

tiems labdaringiems tikslams,
bet kartais jiems tenka ir
nukentėti bereikalingus prie
kaištus už jų darbuotę visuo
menės labui.
Parapijos choras buvo pra
dėjęs smarkiai ruoštis prie j
kokio nors veikalo parapijos I
naudai. Jau buvo Aužiurėtai
ir diena, tai yra 14 gruodžio.1
Bet tų dienų bus pas mus mi-,
sijos, todėl negalima nieko
rengti. Kitos dienos tinkamos
nerafcta ir tas sumanymas ta
po atmestas, tik nutarta reng
ti šokius choro maudai.

Anų dien skaitau “Drauge”
ir
stebiuosi Brazdos nepasi
Ofisai
4603 S. Marshfield Avenue tenkinimu Kat. Federacijos
vietinio skyriaus knygynėlio
Tel. Boulevard 9277

A.

t

DR. A. RAČKUS

Namų Ofisas 3418 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

A.

Netoli 46th St.

—7-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wi<mette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
Ir Ketvergais vakare

3307 AUBURN AVENUE

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
.y.-į-j

LIETUVIS AKIŲ

A. + A.
mirė lapkr. 11, 1930 m. 8:05
vai. vak. 47 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, Gir
diškių I’arap. Klabių Kaimo.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudimo
2 uunu Joną ir Juozapą, 2 se
serį Marijoną ir Oną, 2 švogeriu Joną Urbutį ir Juozapą
Jucių, brolį Kazimierą ir gi
mines ir draugą Juozapą Vais
ki,
Kūnas
pašarvotas 4448 So.
Fairfieid avė. Laidotuvės įvyks
Subatoj, Lapkričio 15. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv.
bažnyčią, kurioj
įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
J šv. Kazimiero kapines.
Kartu bus perkėlimas jo žino
nos kūno į šeimynišką lotą.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sunai, Seserys, Švogcriul,

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

A.

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
Tel. Boulevard 3201

3201 Auburn Avenue

|

SPECIALISTAS

■HM

■I

;-----------------------

Tel.

JOKŪBAS ŪSELIS
mirė lapkr. 12, 1930 m. 11:40
vai. vak. 96 melų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, švėkšntų I’arap., I’impiškių Kaimo.'
Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
3' dukteris Oną šedvilienę. Ele
ną
šnlaukštienę
ir Barborą
Nelson, žentą Harry Nelson ir
gimines.
Kūnas
pašarvotas
341 E.
Kcnsington avė. Laidotuvės jvyks paned. lapkr. 17. Iš na
rnų 8 vai. bus atlydėta į Visų
šventų bažnyčią, kurtoj įvyks
gedulingoj pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:

Dukterys* tsMas ir Giminės
laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741,

—i

mm

Lafayette

5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.

2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

pagal

sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X —- Spinduliai

Tel. Canal 0257

DR. S. A. DOWIAT

Res. Prospect 6669

Palengvins akių įtempimą
kuris
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svaigimo, akių aptemimo, nervuoturno, skaudamą akių karštį. Atitai
. Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 4729 West 12 PI.
Nedėliomis
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Tel. Cicreo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
regystę.
Rezidencija 6 600 So. Artesian Avė.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro Tel. Hcmlock 8700
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
Iicz. Tel. Prospect 0610
mas su elektra, parodančia mažiau
6 iki 8:30 vakare
sias klaidas.
I
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. B. ARON

Tel. Boulcvardl 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaRez. 6622 S. VVlhpple
•
sarę. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki Vai. 2-4, *7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DR. V. A. ŠIMKUS

it po pietų.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Kainos pigesnės,

kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

3343 S. HALSTED STREET
į

Valandos: Nuo 2 — 4 P- P-

7—9 vakare

Tel. Boulevard 7042

Tel. Yards 1829

01 "42™

DU. MARLES SEGU

DR. G. SERNER

1545 WEST 47 STREET

Perkėlė savo ofisą po numeriu

DENTISTA8

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WEST 22nd STREET

JOHN SMETANA.O.D.

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
SeredoJ pagal sutartį

SPECUALISTAS

DENTISTAS
(Kampas Leavltt St.)

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
f'/

Boulevard 7589
Rez.

Hemlock

7691

OPTOMETRISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių

DENTISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

4712 So. Ashland Avenue

Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mis 9:30 Iki 12 ▼. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 1
Phone Canal 1621

T. A. D.

ASHLAND AVĖ.

Telef. Midw»y 2880

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

K7<

4729 SO.

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
piet,ų: 7—8:30 vakare*
Nedėliomis 10 iki 12

Tel. Canal 6222

A

■R
-Jį

CHICAGO

10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

aprengimui mirusiųjų.

SKYRIUS
4447 So? Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

2130 WEST 22nd STREET

grab.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

Tel.-Yards 1741 ir 1742

Ir X-RAY

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja
Eudeikis, Yards 1741.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

4605-07 South Hermitage Avenue

Ofisas ir Laboratorija

Ofisas 2201 West ?2nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6223
Residencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue
Tel. Republic 7868
OFISAI:
Valandos 1 — 847 — 8 ▼. ▼.
4901 — 14 St.
2924 Washington
Nedėlioj: 10 — 12 ryto-

756 West 35th St.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

Nedėliomis Ir seredomis tik
iškalno susitarus

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

F. Eudeikis Komp.

DR. A. A. ROTH

DR. M. T. STRIKOL

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

A. L. DAVIGDNIS, M. D.

JUOZAPAS VENCKUS

Ambutanee Patarnavimas

Rezidencijos Tel. Drevei 9181

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
po tėvais Jučaitė
Mirė lapkr. 12, 1930 m. 3 vai.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
ryte, 34 metų amžiaus.
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Kilo iš Šiaulių Apskr. ir m.
Amerikoje išgyveno 16 metų.
Ofisas 310 3 So. Halsted St.
Paliko dideliame nuliudime
Kampas 81 Street
vyrą Antaną, seserį Stefaniją,
švogerį Joną Bartkų ir ''gimi
VALANDOS: 1—S po plet. T-t vak.
nes, o Lietuvoje 2 seseris Sta
Nedėliomis
Ir šventadieniais 10-18
nislavą ir Zofiją ir 2 broliu Ju
4910 80. MICHIGAN AVENUE
lijoną ir Juozapą.
Tsl. Kenvrood 6107
Kūnas pašarvotas 7141 So.
Valandos:
PRANEŠIMAS
Rockvvell.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto;
Laidotuvės jvyks šeštadieny- |į
Nuo I lai 8 valandai vakare
je, Lapkr. 15. Iš namų 8 vai.
apart šventadienio Ir ketvirtadienis
bus atlydėtas į švenč. Panelės
Gimimo par. bažnyčią, kurioje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' ’
jvyks gedulingos pamaldos už
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
velionės sielą. Po pamaldų bus
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieAKIŲ GYDYTOJAI:
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
kos) po num. 2423 West Marąuette
pines.
Rd. Valandos: nuo 2. iki 4 po piet.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Tel. Prospect. 1930
gimines, draugu-ges ir pažysj Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
tamus-mas dalyvauti šiose lai
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
dotuvėse.
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Nuliūdę Vyras, Sesuo, ftvo|Rez. 66 41 So. Albany Avė. Tel. Prosgeris ir Giminės.
!pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
Laidotuvėse patarnauja gra
tartį.
borius Eudeikis. Yards 1741.

LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

DARO OPERACIJAS

Ofiso Tel. Victory 6891

Kez. Tel. Mldvvay 6512

DR. R. C. CDPLER

JULIJONA
BUNARIENE

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir vaikų

Chicago, Hl.

Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS

DENTISTAS

Man reik tokių žmonių Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
kurie lankytų mano kosvai. vakare
Nedėliomis pagal sutartį
tomerius. Gera mokestis
4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
atsišaukti

T. A. D.
PRODUCT

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero. III.
Viršuj National Tea Store
3133 S. Halsted St., Chicago
Valandos: 19 vai. ryto Iki 9 vai.
vakara Nsd. susitarus
Tel. Cahunet 4479

Rezidencijos Tel. Plaza 8209
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų

Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną
Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. \VALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

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

DRAUGAS

VISI

Penktadienis, Lapkr. 14, 1930

Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10:30 .vai., &v. Kryžiaus bažnyčioj.

TUO OBALSIU ŠIEMET YRA ŠAUKIAMAS METINIS

Kviečiame visus, nes šiandien turim stovėti visi už vienų, o vienas už visus, norėdami ap
rūpinti savus tautiečius, kuriuos nedarbas palietė, liga prispaudė, ar kita kokia nelaimė užpuolė.

LIETUVIU R. K. LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS SEIMAS LAPKRIČIO 16 D.
2 Vai. Po piet., KRENČIAUS SALĖJE, 46 ir Wood Street., Chicago, Illinois

C H I C A G O J E
LABDARIŲ SEIMAS.

žiai sutvarkyta. Neskaitant
kurie užsilikę su mokestimis,
pilnų narių turime 40, kurie
užsimokėję iki 1930. Bet apie
3 skyrius tiek yra užsilikusių
su duoklėmis net nuo 1924
m. Valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus sugrįšti kuopon. Vi
si bus maloniai, su džiaugsmu
priimti. Padėsite kp. dirbti,
nors sunkų, bet naudingų dar
bų.

Labdarių seimas įvyks lap
kričio 16 d., šv. Kryžiaus pa
rapijoj. Seimas prasidės 10:30
vai. šventomis mišiomis, ku
rias laikys gerb. kun. H. J.
\aičiUnas, Labdaringosios Są
jungos direktorius ir Lietu
voj ligoninės direktorių pirm.
Pamokslų sakys gerb. kun. M.
Urbonavičius.
Skaitlingai kviečiame daly Be metinių,norių, da mes tu
vauti kaip pamaldose, taip ir
rim 5 kuopas knygose užrašy
seimo posėdžiuose, kurie bus,
tus 65 Amžinius Narius, iš tų
Krenčiaus

salėj,

2 vai. po,net 5 kunigai.

pre,. M

pietų

L Krušas, kun. J. Albavičius,
kun. J. Vaičiūnas, kun. F. Ke
mėšis, a. a. kun. M. Kriaučių-,
IŠ LABD. SĄ-GOS 5 KP.
nas. Be tų, da yra 4 draugi
jos: Apaštalystės Maldos, NeBridgeport. — Spalių 9 d. į,
_ , . . „ .
įkalto Prasidėjimo, zŠv. Onos,
Išdari, Sąjungos 5 kuopos |Sy petron5|5s ir kektas kitlJ;
įvyko priesseiminis susirinki-,. .
• ,
. i kurios įmokėjo po kelmukų
mas. Kuopa laimėjo 6 naujus
dolerių, bet, neužbaigus mo
narius; E. Gerlikienę, J. Gerkėti, tokių negalime vadinti
likų, O. Žilinskienę, P. SailteAmžinais Nariais.
nienę, P. Jakaitį, J. Jakaitį.
Aukojo labdariams šie po Kviečiame visais užbaigti sa
$1.00: J. Rančius, K.«Urbonas, vo pasižadėjimų ir tapti pil
O. Liečienė, A. Taleikienė ir nais Amžinais Labdarių Sųjnngos nariai.
J. Šaltenis 25c.
Labd. Sų-gos Valdyba.

Ačiū visiems aukojusiems.
Iš nutarimų svarbiausis šis:
surengti “bunco party” lab
dariu naudai. Tam darbui iš
rinkta komisija iš 5 narių.
Taip-gi išrinkti delegatai į
seimų, lapkr. 16 d.: J. Bubnis,
T. Aleliunas, J. Sutkus, B.
Naugžemienė, U. Gudienė. Nu
tarta į seimų nuvesti $100.QO.
Labdarių 5 kuopa randasi
gerame stovyje. Ačiū valdybos sumanumui, viskas gra-

Rast. ■

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų ministrantai ir parapijos mokyklos šeš
tojo skyriaus mokiniai, reikšdarni užuojautos savo draugui
Adolfui Laurinaičiui dėliai jo
tėvelio
I mirties, aukojo už mirūsį j į dvasinius bukietus —
dvejas šv. Mišias. Calunavas
šv. Mišias paaukojo Uršulė

Lietuvių R. K. Labd. Sų-gos Valdyba.

j ir Jeva”. Los visiems gerai
i žinomas dainininkas p. K. Sa
bonis. Tai bus kas nors nepa
Penktadienyje, lapkričio 14 prasto, ko draugija nebuvo
d., 7:30 vai. vakare, Aušros panašaus įvykinus per 24 me
Vartų pa r. salėj, įvyks Vy tus.
Bus duodama dovanos na
tauto Komiteto valdybos, visų
finansų komisijos narių, visų riams, nesirgusiems per 10 ir
t komisijų pirmininkų ir visų 20 metų, taipgi bus priimami
kolonijų skyrių pirmininkų nauji nariai nuo 16 iki 40 me
tų be įstojamo mokesčio.
svarbus susirinkimas.
Katrie nepriklausot prie Pa
Visi skyriai yra prašomi
priduoti centro iždininkui p. laimintos Lietuvos draugijos,
Jonu Krotkui (Metropolitan atsilankvkit į virš minėtų vaState Bank, 2201 W. 22 str.) karų', čia galėsit išpildyti drpinigus už parduotus Vytauto jos aplikacijų ir busit nariais.
Jubiliejinius medalius.
Nepraleiskite geros progos.
VYTAUTO KOMITETO

DĖMĖSIU!.

Vytauto Kom., pirm.

reikia prie to prisidėti darbu sų krašte. Paskaita buvo pa
ir aukomis.
iliustruota; paveikslais. PasS
Kur vienybė, ten ir galybė!
Reikia moterų ar merginų
O. K.
agentauti, ieškant skalbyklai
kostomerių. Kreiptis tarp 2
APIE AFRIKĄ.
vai. ir 4 vai. po pietų. Matyti
Mr.
Keen.
“ Draugo” skaitytojai, kaip
ANCHOR WET WASH
teko patirti, su dideliu indoLAUNDRY CO.
mumu skaito profesoriaus Pak
1217-19 Cicero Avė.
što laiškus iš Afrikos. Tie laiš
kai ištiktųjų yra įdomus ir
iš daug sužinome apie Afriką.
REIKALINGA moteris ar
Tas žinias galime papildyti mergina dirbti lietuviškoj val
atsilankydami į Raanovos te gykloj. Duosime visų užlaiky
atrų penktadienį ir šeštadienį mų ir algų. Turi būt virš 20
lapkričio 14-15 dienomis. Bus metų amžiaus.
rodoma paveikslai vadinami
ANT. PAZERECKIS
Africa Speaks”.
3908 West 111 Street
(Prie Šv. Kazimiero kapinių)
PASKAITA APIE VAIKŲ
Tel. Beverly 4626
MIRTINGUMĄ

Kas pirks tikietus iš anksto,
turės progos prie 3 dovanų:
Januškienė ir po vienas gie laikrodėlio $20.00, floor lamp
dotines — Vladislovas Kaz $10.00 ir rašomos plunksnos
lauskas ir Vincenta Kazlaus $7.00. Būkite visi, busiu ir aš.
kienė. Viso už a. a. Antanų
Pa-tis.
• Kybartai. Spalių 19 d. Ky
Aušros Vartų bažnyčioje už
bartuose Dr. K. Grinius laikė
sakyta 15 šv. Mišių. Tai tik
PRIIMTA KVIETIMAI.
rai pasirodo tikinčiųjų kilnus
-------------J paskaitų apie kovų su vaikų
supratimas ir mirusiojo krikš
Brighton Park.
Gauta mirtingumu Lietuvoje,
čioniškas atminimas.
kvietimai iš Marijonų KolegiPrelegentas nušvietęs vaikų
X Laidojant vakar a. a. jos Rėmėjų centro dalyvauti 4Antanų' Laurynaitį
Aušros me seime, gruodžio 7 d., 2 vai. mirtingumo skaičių kituose
Vartų bažnyčioje vienu kartu Kvietimus jau priėmė šios dr- kraštuose patiekė eilę minčių
šv. Mišias už mirusį laike jos: Šv. Kazimiero Karalaičio, kovai su vaikų mirtingumu mū
kun. Draugelis, kun. Urbomavi; Altoriaus Puošimo ir Labda
čius ir kun. Andriušis, gražų rių 8 kp. Nėra abejonės, kad
pamokslų pasakė kun. Matu ir kitos draugijos neatsiliks
laitis.
nuo dalyvavimo seime ir da
su dovanėlėmis, nes visiems
DR-STĖS PALAIMINTOS
yra žinoma, kaip reikalinga
Namų Statymo Kontraktortas
LIETUVOS VAKARAS.
yra mums kolegija. Visiems Statau Įvairiausius namus prieinama

M. ZIZAS
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos puikus va
karas įvyks nedėlioj, lapkri
čio 16 d., 6:30 vai. vak./Lie
tuvių Auditorijoj. Bus suloš
tas gražus veikalas, “Adomas
Bridgeport. —

Telefonaa Hemlock BBS*

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšles
Ir patarnavimo, šau
kit

Phone Virginia 2054
JO8EPH VILIMAS
Nainį} Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street

GREEN VAI.LEY
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių
4644 80. PAULINA STREET
TeL

Boulevard

1381

BALIUS
SU PROGRAMŲ

Waukegano Švento Baltramiejaus
Parapijos Choras

“KLAIPĖDOS JULĘ”
Lapkričio (November) 16 d. 1930
Lietuvių Auditorium 9 ir Lincoln g-vių kertė

Pradžia lygiai 3 vai. po piet

Tų pačių dienų po lošimui apie 8 vai. vakare bus
didelis balius su šokiais.
. >
Kviečia visus

Šv. Baltr. Par. Choras

NED., LAPKRIČIO 16, 1930

2242 W. 23 PI., Chicago, III.
Durys atsidarys 6 vai. vak.
Programas Prasidės 7 v. vak.
Dainuos L. K. M. Choras po
vadovystė A. P. Kvedero; solo — N. Zabukienė (soprano)
ir St. Rimkus (baritonas), tik
kų’ pribuvęs iš Detroit, Mich.
— geras dainininkas.
Kalbės d: Kaulakis tik kų
grįžo iš Lietuvos. Po progra
mų! šokiai prie geros orkestros. Kviečia visus Komitetas

Reręia Dr stė šv. Panos Marijos Rožančavos P. ir M.

NED., LAPKRIČIO 16 D. 1930
Dievo Apveizdos Par. Svet., Kamp. 18 G-vė ir Union Av.

Pradžia 7 vai. vakare
Įžanga 35c.
Puiki muzika. Grieš iki vėlumos. Dar turime pažy
mėti, kad bus/ gera proga prisirašyti prie šios draugys
tės. Meldžiam nepamiršti prisirašyti. Nuo 15 m. amž.
iki 20 m. įstojimas veltui, nuo 20 m. iki 40 m. $1.00.
VALDYBA.

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito

kius dalykus.
Taipgi parduodame

DE SOTO IR PLYMOUTH
.

taipgi

Ateik pažiūrėti musų nau
reik pentyt. Turim namų ant
jausių DE SOTO ir PLYpardavimo ir mainymo.
MOUTII Chrysler išdirbystės
JOKANTAS BROS.
automobilių už labai prieina4138 Archer Avenne
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

Tel. Lafayette 7674

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Telef.

GA.GE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

anglis

Telef. Repnblic 5099

INC.
Savininkai: Vainoras, J. Laskyt
Telefonas Ijafayette MM

Mes pervežame daiktus ir j

3962 Archer Avenne

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių
tukslnlų ir sldaorinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų ir t t
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas

HEMLOCK

8380

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

TEL. BOUL. O«ll ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Perkam Mortgečlua Ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam, išmalnom Ir lnšiurlnam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Plrkfano
bei Pardavimo Notarlališkus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pėmatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

2655 WEST 69 STREET
IŠRENDAVIMUI

Tel. Hemlock 6484

6519 So. Seeley,
dideli patogu:
3 H k am b. aptai, miegk. Įtraukiamo:
lovos seklyčioj. Arti mokyklų. A
gentas vietoj.

FLATAS RENDON
Phone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Išsirenduoja 6 kambarių flatas, ka
rštu vandeniu šildomas, 2-me aukšte.
Tinka daktarui, dentistui ar kitokiam
profesionalui, arba šiaip jau šeimynai.
Priešais lietuvių bažnyčią.
4358 So. Falrfleld Avė.
Tel. Lafayette 0331

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
Išpoperluojazne
visokius
namus.
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

RENDON 5 kamb. bot water lieat, pigi renda.

6127 S. Maplewood Avė.

Prie pat Vienuolyno
Chicago, III.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME:

Pentą,

aliejų,

vinis, ir {vairius įvairiausius Hardware — geležinius daiktus — reik
menis. Musų kainos labai prieina
mos.

Telefonas Lafayette 4680

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.

Telefonas Canal 7293

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
1384 So. LEAVITT ST.
CHICAOO

Republlc 6393

D. GRICIUS
2452 WEST 69th STREET

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Tel. Lafayette 8227

lapos Telef.
Tel. Lafayette 3662
Ofisas Ir Res.
tr 2894
4101 8. Mosart Su Hemlock 2867

J. C. ENCHER & CO.
k

OENERALIAI ' KONTRAKTORIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Publlo
Skyrius 4429 So. Falrfleld

už prieina

BRIGHTON MOTOR SALES

Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
tų Išvalymas Ir suprosljlmas
$1.00
Kailiniukų išvalymas, glaziravimas
ir pamušalo indėjimas .... $14.00
Ateiname pasiimti ir pristatome.

“R.”

nių.

6727 So. Rockwell Street

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

3040 W. 62 St. Arti Whipple Street
šiušių taisymo šapa, geras biznis,

Mainysiu savo namus Cliicagoj į ūkį arba namų mieste
Lietuvoj.
JULIUS SLICKIS
2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529
g kamb. med. namas, pigiai grei
tam pardavimui. Dld. 2 karų gar.,
furn. š. 3544 So.’ Californla.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Lotas 30x136 kamp. prie jėios.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Statau namus kaip muro taip ir
Berwyne, pulki vieta gyvenimui, vi
medžio nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogerlsusla.
si įtaisymai, gera transp., tik už
Kainos prieinamlauslos.
4426 So. Western Avė.
cash. A. Visco, 849 Fullerton avė.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GBAHAM PAIGE

Valytojas ir Taisytojas

kaitos klausėsi apie, 200 žmo

Not Ine.
gera vieta. Ilgas llstas. Pigiai. 2721 %
darom mūrinius, apmurinam Elektros kontraktorlal, suvedant švie Devon.
sas Ir jėgą. Elektros relkmenoe ir
medinį namą po vienų plytą. flkščlerlal.
REAL ESTATE
L. DOMBROWSKI A 8ON
Atrodo mūrinis, po to jau ne-,
8016 West 47 Street

liai.

7126 So. Roclnvell Street

kitus miestus.

saidvokus,

muro darbus, iš medinių pa

Geriausios Rūšies Automobi-

Kaina $045.00 P. O. B.
Jei menat pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
miausią kainą. Musų patarna pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žema kalnų.
vimas yra gi eitas, geras ir
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai maža kaina.
nebrangus.

geriausios rųSies

damentus

WALTER THE TAILOR

4414 So. Rockwell Str.

naujas namus,

dirbam cemento darbus - fun

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS

IŠKILMINGAS ROŽINIS
BALIUS
t

Bndavojam

Rengia

M. Meldažio Svetainėj

Stato Scenoje

MES

AUTOMOBILI AI

Kudirkos Pašelpinė Dr-stė

VISUS!

UZ

VIENĄ-VIENAS

UZ

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktorlal
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Res. Orovehill 1680

Namų Telef.
Republlc 6681

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMRERI8
Turiu patyrimą per daugel) metų.
Darbą atliekų greitai Ir plglaL
3313 SO. OAKLET AVB.
Telef. Canal *61$

Chicago. Tel. Lincoln 5360.

BARGENAS
Dabar gali pirkti pigiau,
negu pastatyti. 2 flatų muro
namas, 6-6 kambariai, karštu
vandeniu šildomas, moderniš
ki įtaisymai. Gatvė ir jėla iš
mokėtos. Randasi arti Marųuette Parko. Kaina $13,250.
Cash $3,000, likusi lengvais
išmokėjimais.
A. N. MASULIS

0641 So. Western Avė.
Repnblic 5550

