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Latvijos Pasieniu Sovietai Žudo Valstiečius
LENKŲ ŽIAURYBES SU GYVENTO
JAIS RYTŲ GALICIJOJ
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Ispanijos Sostinėje Streikas;
Kova Su Policija

MADRIDAS, lapkr. 16. Vakar čia iškilo generalinis
darbininkų streikas.
Pirmiausia sustreikavo apiel
40,(KM) statybos ir metalo dar
bininkų. Jie leidosi per miesi tą šaukdami kitus darbininkus
i
streikuoti.
Neklausą buvo mušami. Ke
letas gatvekarių ir trokų ap
versta, kada konduktoriai ir
šoferiai nenorėjo
prisidėti
streikan.
Turi dvyliką atskiriu inžinų. Nu-, Pask-au metė darbus spau-

Vienur-kitur policija pradė
KAIPGI, AMERIKOS DARBININKAI
jo malšinti streikininkus. Šiegi pasipriešino. Kova tęsės
BŪSIĄ RUSIJOS SOVIETŲ PUSĖJE
SĖSK
kuone ligi sutemų. Daugybė
sužeistų ir šimtai areštuotų.
VALSTIEČIAI KOVOJA 27 KATALIKAI MISIONIE
Štai streiko priežastis: Aną.
KOMUNISTUS
RIAI KINIJOJ YRA
dieną vieni statomi namai
KOMUNISTŲ AUKOS
griuvo ir žuvo du darbininku.
LONDONAS, lapkr. 16. —
Penktadienį įvyko žuvusiųjų
Iš Rygos praneša, kad arti
ROMA (Fides). — Praei
laidotuvės, kurių metu kilo
Latvijos pasienio Ostrovo ir tais septyneriais metais Kini- j
riaušės. Įsimaišė policija. 3
Opočka apylinkėse rusai vals joj, kada tenai pradėjo siaus-!
riaušininkai krito ir apie 100
tiečiai veda kruviną kovą su ti komunistų gaujos, žuvo dvi1
sužeista.
komunistais, kurie užplūdo kai dešimts septyni katalikų kuniŠiuomi orlaiviu galima vežti apie 150 žmonių.
Darbininkai tad pakilo prieš
sileidžia tik ant vandens. DO-X aplankė Olandiją Anglijos pakraščius ir išskrido į
darbininkai. vakar pomus atimti iš valstiečių, javų i gai misionieriai.
policiją už jos žiaurumus ir
'pkty^ii šiandie neišėjo laik
grūdus ir komunistinti jų ūBe to, šiandie apie 20 ku Franciją. Iš ten leisis j Portugaliją. Paskiau gal į Ameriką per Atlantiką.
protestan sukeltas generalinis'
kius.
•
i
nigų yra pagrobta ir už juos
streikas.
PASKIRTAS LAIKINAS 1 raščiai.
ANTRADIENI MILWAU-.
Črezvičaikos agentai sunai reikalaujama išpirkimo.
KEE PASITIKS NAUjA
MINISTERIS PIRMININKAS
kino Jelino ir Dubki kaimus.
Tarp žuvusių yra 8 belgai,
ARKIVYSKUPĄ
Kaimai sudeginti šaudant iš 4 kiniečiai, 4 italai, 3 ameri
TOKYO, lapkr. 16. — Į pa
BEDARBIŲ PAGELBAI
šarvuoto traukinio. Dalis val kiečiai, 3 francūzai, 2 vokie
MIIAVAUKEE, Wis., lap
šautojo ministerio pirmininko
KAMPANIJA
stiečių nužudyta. Jų šeimynų čiai, 1 šveicarietis, 1 ispan ie
DAR APIE DANGAUS iliui vaduoti sąjungos geležin
kr. 15. — Ateinantį antradie
Yugo Haniagucbi vietą laiki
nariai suimti.
kelių valdybos Centro įstaigų
PAŠVAISTĘ
tis ir 1 airis.
nį, lapkričio 18 d., vietos ka
Surinkti penkių milionų do nuoju ministeriu pirmininku
tarnautojų skyriaus užuojautą
talikai gaus progos pasitikti lerių fondą bedarbių pagelbai paskirtas baronas Shidehara,
LENKŲ ŽIAURYBES R.
KAIPGI, HE SULAUKSIĄ ir sveikinti savo naują ganyto direktorius Clarke sau pagel- buvusis ambasadorius Ameri- Skaudvilės, valse. X. 17 d. 18 ukrainiečiams dėl lenkų žiau
GALICIJOJ
vaL vakaro Šiaurės, dangaus rumų, kurie vyksta Rytų Ga
PAGELBOS -ją, arkivyskupą "Striteh, kurs bon paskydę 14 įžymiųjų Chi- kai.
.....
’
“R.”
skliaute užsibrėžė kažkoks ne licijoj.
atvyks iš Toledo, Ohio, ir už cagos pramoninkų ir įmoninBERLYNAS, lapkr. 16. —
MASKVA, lapkr. 16. — Lai
kų.
,
,
CAIRO GATVĖSE KA aiškus efemerinių dūjų švie
Rytų Galicijoj lenkų policija krašty Krasnaja Gazeta rašo ims arkivyskupijos sostą.
sus, permatomas pusratis.
17 miškininkų aspirantų ga-i
Be vedamos kampanijos su
RIUOMENE
Bus skaitlingas vyskupų ir
areštavo laikraščio Chicago vienas Amerikos J. Valstybių
Vėliau
apie
6:30
vai.
pusus atsargos leitenantų laips
Daily News korespondentą N. komunistas. Jis pareiškia, kad kunigų suvažiavimas. Apei daryti fondą darbuojamasi su
nius,
nuo lapkričio 1 d. ir bus
CAIRO, Egiptas, lapkr. 16. Tatis ž>’iniai Padidė> ir pra’
goms katedroje pirmininkaus rasti darbų bedarbiams.
Farson už tai, delko jis andai
kuomet sovietų Rusija “pa— Tautininkų partija sukėlė /dėjo mėtyti milžiniškus giga- priimti tarnauti į miškų Idepa-j
Jo Eminėnc. Kardinolas Musavo korespondencijoj aprašė
žangiuojanti” ekonomijos at
protestus, kad valdžia neatida 'npls dangaus skliaute pietų rtamentą. Vieni iš jų bus pa
Mažina triukšmadariui
ndelein, Chicago Arkivysku
lenkų žiaurybes R. Galicijoj. ,
skirti’ urėdų pavaduotojais,,
žvilgiu, kapitalistiškos valsty
ro parlamento.
link.
paranką
pas.
Korespondentas už kelių bės neriasi iš kailio. Darbuo
Kariuomenė patroliuoja gat1 &yie8U dujų puslankio plo- kiti įvairios eilės girininkais.
Areštuotam
gaujos
vadui
,
“R.’*
valandų tečiaus paliuosuotas. jasi jos sovietų valdžią su-,
vėmis. Valdžia bijo riaušių, tis lygus vaivorykštes pločiui.
'•F
JĖZUITAS
PASKIRTAS
Claude
Maddox
Maywoode
Pro jo skystas šviesias du
Bet jis neišsižadėjo rašyti griauti.
KINIEČIŲ
UNIVERSITETO
policijos
magistratas
Lee
pas

jas
gana aiškiai buvo mato
Bet tas, girdi, neįvyksių.
apie lenkų žiaurybes tame
KOLEGIJOS STUDENTŲ
IŠMOKĖJO PASKUTINĘ
PROFESORIUM
kyrė 100,000 dolerių paran
mos
žvaigždės.
Jei Amerika bendrai su kito
krašte.
STREIKAS
SKOLĄ UŽ BAŽNYČIĄ
kos.
Su gyventojais mainais len mis valstybėmis mėgintų pas
Beslinkdamas
puslankis,
ku

SHANGHAI, Kinija. —
kai tikrai žvėriškai apsieina. kelbti karą Rusijos sovietams,
Teisėjas David atrado, kad
BOZEMAN, Mont., lapkr. riam laikui suskilo į dvi šiuo
AVASHINGTON, lapkr. 14.
Kun. A. Savio, Jėzuitas, Šv,
Lenkų valdžia prieš R. Gali- Amerikos darbininkai tuojaus
ta
aukšta
paranka
yra
netei16.
—
Sustreikavo
Montana
tas
—
vasaros
rytuos,
antra
va— Šios šalies vyskupų suva
Ignatijaus Jėzuitų Kolegijos
eijos gyventojus yra pasta sukiltų prieš savo valdžią. Su
valstybės
kolegijos
studentai,
'
saros
vakaruos.
sota
ir
ją
sumažino
ligi
10,žiavime specialis vyskupų at
išiame mieste profesorius, pas
čiusi savo ulonus, kurie yra keltų streikus ir sabotažus.
kada
kolegijos
valdyba
stu,
p<)
kiek
)aiko
...................
000
doleriu.
Be
to,
jis
parėdė
kirtas profesoriauti kiniečių
Šviesiosios stovas monsign. B. McKenna
lygūs Rusijos kazokams. Daug
dentėms
uždraudė
šeštadienių
S1
,
,
.
. ...
“
grand
jury
”
ištirti
priežas

valstybės Žemės Ūkio Univer
. .
, ,
šluotos sudarė vėl taisyklingą pasirašė čekį, kuriuomi atmo
rusinu valstiečių
užkapota BUS NUKELTOS ATSTO
sitete, Woosunge, arti Shan- tį, delko magistratas skyrė naktimis lie jokio saiko lebau pusratį, panašų į laumės juo kėta paskutinė skola už sta
vien tik už įtarimus.
VYBES
• ti ir valkiotis.
ghajaus. Jis bus entomologi- 100,000 dolerių paranką.
stą, tik su vedyliuojančiomis tomą čia Šalies Katalikų Šve
Rytų Galicijoj žmonėms gy
jos skyriuje.
šluotomis, kuris slinko iš šiau ntovę — Nekalto Prasidėjimo
SHANGHAI, lapkr. 16. —
ADRESUOTI TIK ANT
venimas kaskart yra nepaken
Kun. Savio yra gilaus mok Pakvaišęs Jaunuolis nužudė
rės pietų link ir apie 9 vai. bažnyčią. Šiai bažnyčiai pas
Kuomintang (tautininkų) par
VIENOS PUSES
čiamesnis.
tėvą
tatyti bus .išleista 15 milionų,
slo ir žinomas kaipo jaunimo
išnyko.
tijos kongrese išspręsta du
apaštalas.
Žmonės sako, kad tai ne dolerių. Yra dar nebaigta.
Staiga pablūdęs Roman
svarbiu reikalu. Pagaminti
AVASHINGTON,
lapkr.
16.
BOLŠEVIKAI PAŠALINO 14
prieš gerą taip darosi. “R.“ Statymas bus vedamas toliau.
Binkevigius, 18 metų, 3313
planus paleisti kariuomenės
—
Iš
paštų
departamento
žmo
AMERIKIEČIŲ
—
perviršį ir svetimų šalių ats ITALIJOJ NUBAUSTA 10 Lowe avė., peiliu nužudė tėvą I nes raginami siunčiant siuntiRAUDONŲJŲ
UKRAINIEČIŲ VEIKĖJAS ATYDA VYČIAI, SKAITY
ir sužeidė motiną ir kiti dvii .
,
tovybes iš Peipingo (Pekino)
v ;
.... mus nepadėti adresų ant aPETRAPILIS, lapkr. 16.—
KIT!1
KAUNE
moteriski. Pasaukus policiją1,. .
.
....
x .
..
.
jbieių pusių siuntinių, nes tas
Sovietų valdžia iš traktorių atkelti j naują Kinijos sosti ROMA, lapkr. 16. — Už no _
•*
\
Ji
Roman patsai pavojingai su- .
.
... . . .
...
Visos Vyčių kuopos1 yr&
.....
’
.
,
.
,
...
ima
daug
laiko
tai
visa
patikdirbtuvės pašalino 14 ameri nę — Nankingą.
rėjimą atgaivinti komunistų sizeide. Paimtas j apskrities | •. .. _TXi .
Spalių 29 d. Kaunan atvy kviečiamos atsilankyti į mūsų
. .
y
Kinijos valdžia pasiryžusi
*
1
I l'/Tonlzn nnt vmnn uAtlA
rinti.
Užtenka
ant
vieno
šono
kiečių mechanikų. Sako, jie
partiją Italijoje, specialis ap ligoninę.
ko žinomas ukrainiečių veikė “Sočiai” vakarėlį, koris įpadėti adresą.
netiorėję pasiduoti gyvuojan • nupirkti senuosius atstovybių saugos teismas dešimtį komu
jas žurnalistas Dr. Čučman. vyks pirmadienyje, Lapkričio
čiai dirbtuvėje drausmei ir būtus Peipinge ir juos panau nistų nubaudė kalėjimu nuo 2
Sąryšy su jo atvykimu numa
Apiplėšė brangenybių pirklį
doti mokslo įstaigoms.
NAUJAS NAUIO ADMINIS nomas pasikalbėjimas su spau 17 d., 7:30 valandą Vakare.į
buvę apsileidę darbuose.
ligi 12 metų.
Užtikriname visiems “Gooc
Trys plėšikai Sherman vieš
TRATORIAUS PAT
' Tarp nubaustų yra Boston,
dos
atstovais
ir
jo
praneši

Time.” Bus orkestrą, žaidi-j
AMERIKIETES VIENUO
bučio vienam kambary apiplė
VARKYMAS
NUKRITO FRANCŪZŲ
Mass., gimęs, bet Romoj gy
mas
apie
įvykius
Rytų
Gali

mų ir visokių kitokių pamarLES MOKYTOJOS
šė brangenybių pirklį Jack
DIRIŽABLIS
venąs, amerikietis Antonio
NEAVARK, N. J., lapkr. 16. cijoj.
PEKINE
ginimų.
Cic^ros Vytė,
Salter iš New Yorko. Pikta
Perrota.
Naujas vietos prohibicijos ad
Sąryšy su tais žiaurumais,
dariai panaudojo chlorofor
PARYŽIUS, lapkr. 16. —
PEKINAS (Peiping), Kini
ministratorius L. J. Tutt a- kurie vyksta lenkų okupuotoj
Francijos karo laivyno diriža ja, lapkr. 15. — Iš Amerikos KARIUOMENĖ HAVANOS mą. Pagrobė apie 80,000 do gentams parėdė areštuoti ne Ukrainoj, Lietuvių—UkrainiePINIGŲ KURSAS
lerių
vertės
brangenybių.
blis V—10 nukrito inžinui su čia atvyko pirmutinės šešios
GATVĖSE
tik svaigiųjų gėrynių parda tčių draugijos valdyba ruošia
Lietuvos 100 litų
$10.00
gedus. Keletas asmenų pavo vienuolės Benediktinės atida
vėjus, bet ir vartotojus.
'motyvuotą skundą Tautų Są
Britanijos 1 sv. sterL
4.8fl
Nušauta du plėšiku
jingai sužeista.
ryti čia aukštesniąją mokyk
HAVANA, Kuba, lapkr. 16.
jungai. Be to, valdyba numaFrancijos 100 frankų
3.92
lą kinietėms mergaitėms ir — Čia gyvuoja prezidento
Penktadienio vakare ChiChicagon atvyko admirolas įto išleisti vienkartinį leidinį
Italijos 100 lirų
5.2$
Suimtas plėšikas, kurs no [moterims. Ši mokykla yra su Macbado paskelbta karo pa cagoj nušauta du plėšiku — J. W. H. Moffett. Jis nusako, apie lenkų okupuotą Ukrainą.
Belgijos 100 belgų
13.94
rėjęs apiplėšti First Union jungta su vietos Katalikų U- dėtis dėl studentų riaušių. Gat Sylvester, 44 m., ir A. N. kad Chicago būsiąs dirižab Lietuvių—Ukrainiečių draugi
Šveicarijos 100 frankų 19.41
Trust and Savings banką.
niversitetu.
vėse patroliuoja kareiviai.
Berge, 19 m.
liams centras.
jos valdyba yra gavusi iš VilVokietijos 100 markių 23>31
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burinio, pragaištingiems lenkų užsimojimams KillliHie!MlliiilllliilUlliiiiiillllillllllliillllllllillllllllilliilliil lllillllllllllllllltlllllli m
atremti. Tamsta, Pone Prezidente, tų mūsų =
ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ
pasiūlymų atmetei.

“DRAUGAS”
Išeina kuądien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00, Pu*-

sel Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.

P. Voldemaras, Minisetris Pirmininkas S
ir Užsienių Reikalų Ministeris, nuvykęs tuo- S
met Genevon paskelbė be jokių sąlygų su len- E
kais taikų, paversdamas pamatinį Lietuvos
užsienių politikos klausimų — Vilniaus bylų S
— techniškų klausimų eile.
j

Bendradarbiams Ir korespondentams ruštų negrųllna, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunėlama tam
tikslui pašto ženklų.

S
s
*w

Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Nuo to smūgio Tautai dar neatsipeikėSkelbimai seKančiai dienai priimami iki 5
jus, nesenai gautas kitas nemažiau skaudus
. vai. po piet.
smūgis Genevoje, kuris stato labai rimtai!
i pavojum, taip sunkiai įgytų, Klaipėdos Krašto
“DRAUGAS”
priklausomybę Lietuvai.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Nesileisdama į smulkmenas Lietuvos U-

1

Publišhed Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Six Months
— *3.50, Threo Months — *2.00, One Month — 75c.
Europe — One Year — *7.00, Six Months — *4.00
Copy — .03c.

E
S
S
EE

=
s
kininkų Sąjungos Centro Valdyba dėl to tu- S

ri garbės Jums štai kų pareikšti:
iS
Lietuvos delegacija, matomai būdama p.' S

Voldemaro duotų Vokietijai nelemtų pažadų,'S
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago nepaprastu lengvumu sudarė aktų', kurio pa- S
sekos yra ypatingai žalingos visai Lietuvai, S
nes tuo pripažino teisę svetimos valstybės S
DIENOS KLAUSIMAI naudai į Lietuvos Respublikos teritorijų, į S
kurių teises Lietuva įgijo tam tikru tarpiau- 'il
tiniu aktu — Klaipėdos konvencija.
\ <£
SVARBUS MEMORANDUMAS PRE
ZIDENTUI.

Pirmadienis Lapkr. 17, 1930

Toksai Lietuvos Vyriausybės ir delega- S
ei jos nusileidimas:

Į AMERIKOS LIETUVIŲ
VISUOMENĘ

Aplink Afriką.
-■ Prof. K. Pakštas.

Prof. K Pakštas.

— — J

I

LAIŠKAS VIENUOLIKTAS.
(Tąsa)

tymo ir supimo, mūsų auto
Apsukresnieji, matyt, dide mobiliams resorai neatlaikė:
lius pinigus daro, jeigu gali lūžo. Ir šiaip jau kitokių nuoMūsų brangūs(Prieteliai, Geradariai:
| plačiai gyventi ir daug čia lo.istolh» “ut»in»biliu.s prityrė
Daug kartų, kreipėmės į Jus visais mūsų reika
S Imi brangių svaigalų suvartė-g>eit tuiejom grįlais, į kuriuos Jūsų gailestingos širdys atsiliepė kil
ti. Jų gyvenimas man prime sti atgal į Teixeira de Sousa
niai gausiomis aukomis, kurių dėka ir pagelba įsi
S na Amerikos eowbovs’ų gyve-!ir fia ke,<)‘» dil'nl* «5'll>'ti >
gyjame vienuolynų. Jis šiandien didžiausias AmenI įtintų arba senąsias tolimųjų'žai*das labai P™>i‘yv«komiS
kes Lietuvių paminklas — Jūsų pasišventimo vaisius.
priemonėmis. Kol šitas gydyJame šimtai lietuvaičių pasiaukojo Dievo garbei ir 5 vakur1 frontier days (pasie
Snio laikai), kuomet pirmieji**>• “uvo talk«.įnamio.
savo brolių lietuvių naudai. Jums už tą visą pageltą
I baltieji kolonistai nuolat tu>" aP“kri«"
virSininko p.
400 šimtai Seselių Kazimieriečių, iš kurių, suvirs trys
f rėjo grumtis su gamtos ne. Fernando Barros Xavier Maršimtai Amerikoj darbuojasi ir arti šimto Seselių Lie
I tikėtinumais, su indėnų genti-i“”“ ka»eeliarijoj, besirausdatuvoj, yra dėkingos ir kasdien Dievo prašo, kad Jis
| mis ir su laukiniais žvėrimis. ,'la!i °f'e'a'i»ose žurnaluose ir
Jums čia ir amžinybėje būtų gailestingas.
Mūsų vienuolija užgimė rytinėje valstijoje 25 me i Šitokios apvstovos-reikalauja ar<'liyve ir ™kdu",s mano
S stiprių nervų, nieko nebojam
studijoms reikatai atgal. Ten pradėjo mokinimo darbą, ir šiandien
I Sų vyrų, taip vadinamų kis. I,n«« ‘"eilžia«»’ b-giai kaip

ATSIŠAUKI MAS

ten darbuojasi apie 80 Seselių. Mokslo metams pa
sibaigus, ar kuriai iš Seselių susirgus, sugrįžti į Chicagą ne tik toli bet ir kelionės kaštai per brangūs.
Jau ir Chicagoje vienuolynas nebesutalpina visų Se
selių atostogų metu. Todėl vietoj padidinti vienuo
lyną Chicagoje, sumanėme įsigyti įstaigą rytuose,
kur rytinių valstijų lietuviiy dukterys galėtų mo
kintis, kur rytuose gyvenančios Seselės galėtų su
važiuoti atostogų metu savo mokslą pagilinti ir re
kolekcijas atlikti. Taipgi čia nusilpnėjusioms Sese
lėms būtų patogu sveikatoj sustiprėti.
Taigi, nors dabar laikai blogi ir mes pačios
skolų prislėgtos esame, vienok trokšdamos savo dar
bą praplėsti rytuose minėtiems tikslams, su patari
mu ir palaiminimu Jo Eminencijos Chicagos ir
Philadelphijos Kardinolų, drįstame prašyti Jūsų pa
galbos — įsteigti
Akademiją rytuose.
Lai-

... ... . ..
.r H'uo'e miesb>
tasprandzių.
Visi jie čia man darydavau
.
S
'i- •
* • i .■
, • , iliuose, 1 ur tekdavo ilgiau ap
S rodėsi
gerai• atrinkti
kieta-j
.’
\
istoti.
Tekdavo
perversti
di

E sprandžiai, dažnai stambūs ir
delę daugybę visokių raštų,
B | tvirti vyrai, su žiauriais veikol iš jų išsunkdavau sau rei
S do bruožais. Bet pakrapščiv.s
kalingų essencijų? Vis dėlto
B jų sielą ir pas juos vis dėlto
šiuo būdu teko nemaža p .su
B randi gerą žmogų: nusišypsau
naudoti visur išbarstytomis
B t į, linksmą', malonų ir nešykšžiniomis, kurių kitaip gal būč
S tų. Visi jie mane labai gerai
nepajėgęs surinkti. Visose vai
S priėmė, vaišino kuom galėjo
diškose įstaigose sutikdavau
E ir tolimesnei mano kelionei
didelį prielankumų savo dar
E kai vėl sugrįsiu į Kongo, žabui ir apskričių viršininkai
E dėjo stiprios paramos susisieS

Lietuvosi ūkininkų sąjunga šiais metais,
a) teikia Vokietijai kišimosi teisę į Lie-S
spalių 22 d. įteikė prezidentui tokio turinio
tuvos vidaus reikalus ir Įžeidžia Lietuvos su- S
memorandumų:
verenitetų;
“Ačiū didžiojo karo ypatingai susidėjub) padeda Vokietijai vykinti jos žino- S
sioms aplinkybėms bei Lietuvių Tautos sū
nų pasišventimu ir susiklausymu iškovota mus siekimus: įgyti Klaipėdos Krašte bendro E
Lietuvai nepriklausomybė, nors Tautos Rytai šeimininkavimo teises;
£ kimo priemonėmis ir nakvinė- bei valdininkai mielai ir man
su sostine Vilnium dar prispaudėjų rankose.
c) Siaurina Gubernatoriaus teises, Kon-’B
dagiai patiekdavo mano perB mis, nors aš visai kitokio sieŠiandienų svarbiausias Tautos uždavinys — vencijoj numatytas, skirti Klaipėdos Direkto- E
g .
*i-i
-• žiūrėjimui
visų* jų
B los pamušalo ir jų draugijoj
*
** turimąų meišlaikyti Valstybės nepriklausomybę, visos lijos Pirmininkų. Darant Direktorijos Pirmi- B
džiagų ar šaltinius. Man gi
teritorijos neliečiamybę, grąžinti lenkų pa ninkų atsakomingu ne Gubernatoriui, o vien E kams sublogėjus, atsirado ant pardavimo daug vietų E
E nesiharmonizuoju.
telieka reikšti jiems savo pa
grobtus ir skriaudžiamus brolius. Neskaitlin Seimeliui, atimama Lietuvos Vyriausybės įta- E su trobesiais ^tinkamais akademijai. Kad pasinau E Restoranuose ir sniuklėso sitenkinimų ir gilų dėkingu
brangu.
gai Lietuvių Tautai, didelių kaimyninių lin ka į Klaipėdos Krašto administravimų;
dojus šia proga įsigyti įstaigą rytuose, kur po kelių S viskas pasakiškai
mų lotiniškoms jų širdims, vi
kusių į ekspansijų tautų apsuptai, atsiekti
metų galėsime taipgi patarnauti ligoniams, seneliams E Štai, pav., išgėrėm dvi bonkas suomet atviroms ir svetin
d) tokiu negirdėtu Vokietijai nusileidi- į
tai galima tik tam tikromis sąlygomis.
ir apleistiems^maldaujame Jūsų, mūsų gerieji priete E paprasto alaus ir bonkų sel- goms. ,
i mu pakertama energija ir noras lietuviams į
liai, suteikti dabar sulyg išgalės aukų ar paskolų £ torio ir už šitokias proletaris1. Pirmiausias ir svarbiausias dalykas darbuotojams Klaipėdos Krašto dirbti tau- j
(Bus daugiau)
B kas vaišes užniokjėjęm, mūsų
Akademijai
imtuose.
z
.
r.v
3
yra tas, kad- šalies viduje privalo -vyrauti tvar tini bei kultūrinį darbų, o sustiprinama vokie Į
Siuomi tam reikalui atidarome MAŽIOSIOS Si pinigais skaitant, 16 litų. Tad DAUG EMIGRANTŲ NORI
ka, paremta teise, teisėtumu, bet ne valdan čių energija bei akcija.
- .
| GĖLELĖS FONDĄ. Prašome visų Gerbiamų Klebo- B maža uždirbančiam europie- »
čiųjų nuožiūra, kur neturint Tautos Atstovy- fe.
GRĮŽTI
hės — Seimo ir spaudos laisvės, su piliečių ,
t° turime garbės pažymėti, jog visa Ę nų ir visos Dvasiškijos, mūsų Alumuų, kaip ir visų £ čiui nėra Čia gyvenimo. Už
tat valdininkų algos kolonijo
Naujasis emigracijos įstatyprietelir ir^eros širdies lietuvių remti šį reikalą.
teisėmis ir pačių teisėtumu dažnai nesiskai- •
apsileidimų iš Lietuvos Vyriausybės puse
dvigubai
ir
trigubai
didės,
n
io
pakeitimas reikalauja, kad
lonia
I sės, nevykinant Konvencijos nuostatų, kaip E Kiekviena auka bus sunaudota Akademijos įsteigi
nės negu metropolijose, pir- - emigracijos biurai ir bendrotai Vokietijos pilietybę optavusių piliečių S mui rytuose. Aukotojų Seselės neužmirš savo maldo
2. 1 tautos kultūros, i ekonomikos darbų
jkiiai ir vertelgos irgi nesiten- vės kasmet iš Pietų Amerikos
Klaipėdos Krašte palikimas, lietuvių kalbos E se, kurios iš šimtų c’/ikLugų Seselių širdžių kas,d;eu
privalo būti įtrauktos visos lietuvių kuriamo
i kiną mažais uždarbiais. Žino-: grąžintų tam tikrų emigrantų
teisių mokyklose, teismuose ir administraci- S prie Dievo kįla už mūsų geradarius. Aukas prašome
sios inteligentinės pajėgos, nes tik kultūrin
H'ia, ne visiems lygiui ir čia1 skaičių nemokamai ir tiek pat
jos įstaigose nepaisymas, trukdo Klaipėdos E siųsti Chicagor šiuomi adresu:
ga ir ekonominiai stipri valstybė' gali sėk
sekasi: vieni labai praturtėja,už pusę kainos. Taip iš ArgcKraštui per tiek šimtmečių vokietintam įgyti S
mingai vykinti savo siekimus.
MOTHER SUPERIOR
!kiti — bankrutuoja.
’iitinos šiemet turi grąžinti 125,
tikrų tautinį veidą.
3. Nekonsolidavus Tautos viduje, jos ne-1
* 2301 West Marąuette Road
Dilolo baltųjų europiečių'ig BraziTljos 91 ir Urugvasubūrus į vieną stiprių pajėgą, o priešingai t
Išeinant iš aukščiau suminėtų liūdnų fak
Chicago, Hunois.
moterų beveik nesimato. Jų jaus — 28. Tiek pat, žinoma,
vidaus kovoms, ir nenormalia būkle jų išsklai- K1 esame giliai įsitikinę, jog būtinai reikaŠvento Kazimeiro Seserys.
čia dar mažiau negu Angolo-įbus grąžinta norinčių grįžti
džius, privertus vesti kovų dėl Konstitucijoj linga nebeatidėliojant Lietuvos valstybės gyje. Šitokiose aplinkybėse mu- už pusę kainos.
garantuotų laisvių ir teisių, neįmanoma yra veninių įvesti į teisėtas ir normalias vėžes,
Intų skaičius auga net ir pa Grąžinimo reikalu rūpinasi
sėkminga užsienių politika, užtat ir pastarųjų ,duodant patiems piliečiams teisę, kaip pamiauni, kad miškų departamentas čiose Afrikos gelmėse, ypač lietuvių konsulatai. Pirmoj ei
NEPERKA MIŠKO
netų visa eilė stambių užsienių politikos pra-' Ainiuose valstybės įstatymuose yra numatyta,
perbrangiai reikalauja. Dabar turint omeny baltųjų atėjūnų lėj bus grąžinti Lietuvos ka
laimėjimų reikia skaityti nevykusios mūsų spręsti savo šalies reikalus.”
riuomenės savanoriai, paskum
Miškų departamente turėjo .miškai medžiaga užsienio ir vi- moralinį tipų...
krašto vidaus būklės paseka.
Į
------------Keletą kartų pabuvoję Di (našlaičiai, ligoniai, invalidai
įvykti varžytinės ąžuolams ir 1 daus rinkoje atpigo.
lolo, sumanėm įsibriauti gi ir 1.1. Tačiau norinčių grįžti
4. Jau 1927 metais gruodžio' mėn., kai p. •
Įvedus Jungtinėse Valstybėse prohibici-į malkoms parduoti. Varžytinės
Kitos didelės varžytinės ku liau į Kongo, bet čia keliai yra labai daug. Jų bus apie
Voldemaras įklampino Vilniaus klausimų į jų, sustabdyta visuomenės blaivinimo darbas, buvo silpnos, nes nupirko niagudriai supintas lenkų pinkles, mes kėlėme 1 Del to dabar patys žymiausi politikai, palaikę lkų tik už keliasdešimt tūks- ,vo ^Pkričio 4 d. Čia į varžy dar prastesni, negu rytinėje 1,000 Brazilijoj, kur tęsiasi
pas Tamstų, Pone Prezidente, balsų siūlyda- j prohibicijos įstatymų, pripažįsta, kad tokia tančių litų, o ąžuolų pirkti pi tines statė stačio miško už 1,- Angoloje. Tad po kelių dešini didelis ūkio krizis, ir beveik
‘R. lų kilometrų siūbavimo, me-J antra tiek Argentinoj. “R.”
ni šalies konsolidavimų, visų Tautos jėgų su- padėtis veda kraštų j pražūtį.
į rkliai visai nenorėjo aiškinda- 800,000 litų.

'S

tais), mieste Kliorezme, vardu Melnnedo peliu įspaustas Lietuvos herbas “Pilies
Vartai”. Rv. — Totoriškas parašas, ku
Tokhtamyšo, Auksinės Hordos chano.
Tos monetos svoris esąs 0.77 Gramų, rį iki šiol dar nieks neišaiškino.
sulyg Tiškevičiaus paduoto svorio. Sidab
Šios monetos diametras yra 17 x 15
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
ro praba nepaduota.
milimetrų; sveria 0.94 Gramų; sidabro
Numizmatikai).
Si moneta buvo nuosavybė grafo Juo [praba neištirta. Randasi Hutten
CzapDr. AL. M. RAČKU8----zo Tiškevičiaus 1875 metais, kurių vėliau ' skio kolekcijoje po Nr. 6975.
jis pardavė grafienei Natalijai Kickai.
(Tęsinys)
Orientalistu neesu, tik šiek tiek nu
. Jinai net atskirą studiją parašė apie šių •j
simanau
apie Orientales monetas, taigi
' monetų, kuri tilpo žurnale “Przegląd Bibliografiezno
—
Archeologiczny” mėginsiu šių monetų išaiškinti. Monetos
1882 m., p. 46 — 49. Dabar tas pinigas reverso apačioje regime Totoriškų cifrų
randas Czapskio Muziejuje, Krokuvoje. 1 A \ T, kas reiškia Hedžiro įlietus 817
Pig. 61.
• (= krikščionių eros 1414 metus). Nors
parašas yra gan neaiškus, bet man regįs
51. •— Ant Auksinės liordos To
jame matosi žodis “Hadši terclian”, —
toriškos monetos su atskiru štampeliu iš
! vieta kur toji moneta buvo kaldinta. Auk
kalta Lietuvos ženklas ‘‘Pilies Vartai”.
sinės Hordos valdonu 1414 metais buvo
Tame herbe, kairėje vidurinio stiebo pu
Fig.
62.
chanas Tšegreli. Kadangi nevisus raidės
sėje, randasi skritulis, kurs reiškia min
tos ženklą. Parašas yra Totoriškas, ir su I ‘ Fi<. 62. — Ant Auksinės Hordos nio- ant to pinige yra aiškios, tad savo atraslyg žinovų šis pinigas buvo kaldintas 788 /netos parašas Totoriškai, apriestas taš- I tuoju, raktu nelabai pasitikiu, u* skaity
Hedžiro metais (= 1386 krikščionių me i kuotu lankui ąnt to parašo, atskiru štern- tojų. prašau šį dalykų dar patikrinti.

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

n*

nigas buvęs Vladimiro Dziedušyekio ko
lekcijoj Lvove. AVittygas net 3 monetas
O
su panašia kontramarka atrado Turaiske
netoli Lydos, 1893 metais, kurias jis ap
rašė savo straipsny tilpusiame metrašty
Fig. 63.
“Rocznik
Towarzystwa
Przyjaeiol
Fig. 63. — Ant Auksines Hordos To Nauk”, Poznan, 1900 m., p. 518.
toriškos monetos randasi Vytauto kontraniarka, “Pilies Vartai”; dešiniame kampe
yra kryžmai sudėti 4 taškai, kurie reiškia
gal mintos ženklą. Yra žymės nudilusio
Totoriško parašo, kurio perskaityti nėra
Fig. 64.
galimybės.
i
Fig. 64. — Kaffos (Krimo) moneta
Kiek toji moneta sveria ir koki yra su Vytauto kontramarka “Pilies Var
sidabro praba, nežinia.
tais”; kairiame tos kontramarkos kampe
Toji moneta buvo iliustruota ir ap yra 4 skrituliai, keturkampei sudėti. Rv.
rašyta Stronezynskio veikale “Dawne — Tarpe dvieju karolinių apvadų yra
Monety Polskie” Vol. III, p. 52. Šis ek- žymės parašo CAFA; viduryje yra Kaf
zempliorius radosi pas Karolį Beyerų fos miesto herbas.

Varšuvoj, kurs vėliau perleido grafienei
Natalijai Kickai. Kitas tam panašus pi

(Bus daugiau)

9
Pirmadienis Lapkr. 17, 1930

D k A U G A S

dyti, tiems, kurie dar nieko, kiekvienos progos, ir svetim , vieną knygą, kuria niekas ne- jui ateisiant ir paskui viso
neturi, štai ką atminčiai.
taučiams įpiršti, ir tuo būdu apsivils, ypač tie, kurie mėg- Kristaus gyvenimo ir mokslo
Vytauto komitetus, girdėt, vis darysim naudingą įlarbą Įsta dvasiškus, religinius pa- išdėstymas. Tas viskas išdėta
Šie metai yra nepaprasti lie da turi daug Vytauto meda ne kam kitam, bet visai mu I siskaitymus. Karštai visus įdomiai, gražioje, aiškioje,
tvarka, kaip ir pirmoji, — vi tuviams. Nei vienas mes kitų
4. Lėšos krašto gynimui.
raginame įsigyti knygą var visiems suprantamoje kalboje.
lių ir labai pigiai parduoda.' sų tautai.
Ir ši lentelė sudaryta ta pat skas apskaičiuota litais.
tokių paminėjimų nesulauk Ženklelis graži atmintis. Jų y- Šių puikių dalykų atminčiai du
Įsigykite tą knygą, ją
»
sim,
nes
ir
anų
laikų
niekas
skaitysit
nuo pradžios iki
Metai Kr. Aps. Vidaus reik. Teising. Užsien. r.
Viso
ra paprastų ir auksuotų. Gali- galima gauti pas Mrs. D. A- DIEVIŠKASIS IŠGANY
šiandie
nebgyvena.
*
1927 39,610,300 21,728,700 8,350,100 4,577,500 74,266,600
galo su dideliu pasigrožėjimu
Įma prie laikrodėlių prisitaisy- j leliunas ar J. K. Milius, 3251
TOJAS
Teisybė,
šiais
metais
mes
1928 47,936,000 22,821,100 9,798,900 4,496,700 85,052,700
ir dvasiška nauda, skaitysite
ti. Jų galima gauti “Drau So. Union Avė., Chicago, III.
Tai
yra
didokas
veikalas,
daug
triukšmo
padarėm,
daug
1929 49,630,(XX) 23,749,400 9,787,000 4,456,000 87,422,400
ją daug sykiu ir vis didėjan
ge”, 2334 S. Oakley Avė., CliiP. S. Ateina šventės, dova
turįs 476 puslapių. Pagal vo čiu
1930 56,070,000 26,146,81/) 11,357,700 5,862,500 99,437,000 gelį iš patriotinio užsnudimo cago, III.
pasitenkinimu. Kaina
nų laikas. O tai geriausia do
1931 55,000,000 26,000/100 10,800ęo00 5,500,000 97,300,000 prikėlėm, daug savo tautą Paskui iš Lietuvos yra at vana saviems ar svetimiems kišką originalą lietuviams tą $2.00. Kreiptis
Viso 248,246,300 120,446,000 50,093,700 24,902,700 443,478,700 išgarsinom tarp svetimtaučių
veikalą' prirengė tėvas jėzui
vežtų Vytauto Didžiojo ir jo koksai nors šių metų atmin
Krašto gynimui išleidžiama pakeltas. Yra juk žinoma, juo ir t. t.
motinos Birutės paveikslų. tinas dalykėlis. Tas bus visa tas B. Andruška.
Yra tai platus aprašymas
2334 S. OAKLEY AVĖ.
perpus mažiau, negu krašto geriau policija aprūpinta, — ' Daug, daug tam darbo ir lė Labai gražūs. Jais tikrai ga dos patrijotiškas darbas.
gadynės prieš pat Išganyto
Chicago, III.
gerbūvio reikalams. Reikia juo mažiau ji pasiduoda viso šų turėjom, bet, nemanau, lima papuošti savo namus,
Žemaičių Jonas.
dar atsiminti, kad ir ‘krašto kioms ‘pagundoms,’ — juo kad visi tie, kurie dirbo, ofisus ir kitas įstaigas. Kiek
gynimo’ išlaidos daugeliu at stropiau ir sąžiningiau ji rūii. įšiandien to viso nesigaili, vienas namas, ar kokia lietu
vejų tarnauja betarpiškai kra pinas piliečių saugumu. Lie bet, priešingai, visi džiaugiasi vių kontora, turėtų būti pa
što gerbūviui, pavyzdžiui, švie tuvos policija dabar yra pa ir gėrisi ką nors gera padarę. puoštas minimais paveikslais.
Kad šiais laikais Ameri
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
timo darbas, socialė apsauga, siekusi aukšto tobulumo laip Kiekvienas toksai pasiliko Taip pat yra gražių Vytau kos lietuviai mažiau knygų
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
ką nors atminčiai ilgiems lai to atviručių, ypatingai gražių
savi valdybių šelpimas, vaikų snio.
skaito, tai visiems aišku. Bet
pilnai garantuotas — kainos žemos.
kams. Žinoma, visi bruzdelnin veidrodėliu su Vytautu ir ki
globa, ligoninės, teismai ir 1.1.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimakad dar yra žmonių, tebetu
5.
Lėšos
krašto
vadovavimui
kai, veikėjai ir t. t. Bet yra tų dalykų, kas gali būti vi
Šios lentelės pozicijos evo
nisuojame ir atliekame visą “body and fender work.”
rinčių troškimą ką nors gero
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
liucionuoja normaliai. Kiek Valstybės Kontrolė, besirū didelė dauguma kurie ir nieko siems ilgai atminčiai.
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
kiais reikalais kreipkitės;
pašokėją pozicija Teisingumo pindama, kad visos valstybės nepasiliko atminčiai, kas la
Be to, šiuos minėtus daly Knygų mylėtojai neretai
Ministerijos 1930 metais, — išlaidos būtų daroma teisėtai, bai yra reikalinga.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
kus mes privalome netik pas turi vargo iki užtinka tikrai
todėl, kad ji statėsi didžiulius sulyg įstatymo, kontroliuoda Šie istoriniai metai neturėtų
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
'savus ar savi naudotis, bet, sau patinkamą knygą. To
rūmus. Pastaraisiais dvejais ma kiekvieną įstaigų išlaidų •taip greitai būti užmiršti, bet
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.
kiek galima, pasistengti, prie kiems čia norime nurodyti j
metais žymiai išaugo Vidaus poziciją, ir Klaipėdos Krašto prie kiekvienos progos mini
reikalų Ministerijos išlaidos, gubernatūra, betarpiai nepri mos prie savo šeimų, svečių ir
— padidėjo paskolos ir pa klauso prie krašto vadovavi visur visada. Žinoma, tas pri
šalpos ‘savivaldybėms (tiltų mo institucijų. Bet dėl šios siminimas bus tik tuomet, kai
statyba, kanalizacija ir pn. rei grupės atskirų institucijų ma ką nors kas turės parodyti iš
kalams), socialės apsaugos iš žumo, sudėsime visas į krū Vytauto metų įvykių.
laidos ir policijos atlyginimas vą, toliau nebedetalizuodami.
Čia ir noriu patarti ir nuro

AR SVEIKU KELIU EINA LIETUVOS
VALSTYBES ŪKIS?

VYTAUTO METAI!

"DRAUGAS” PUB. CO,

KNYGOS?

Metai

Prezid.

1927
1928
1929
1930
1931
Viso

208,900
294,900
353,500
307,700
310,000
1,475,000

Min. Kabiu. Valst. Kontr.

3,113,500
3,631,900
3,264,700
3,797,100
3,200,000
17,007,200

1,109,100
1,224,500
1,184,800
1,340,700
1,350,000
6,208,000

Seimas
675,500
222,000
184,100
484,800
490,000
2,157,400

(lentelės tęsinys seka)

Metai Vai. Taryb. Klaip. Kr. Gub.
1927
1928
1929
1930
1931

Viso

51,700
253,800
457,700
• 500,000

337,500
334,500
365,400
340,100
350,000

5,444,500
5,759,500
5,606,300
6,727,000
6,200,000

1,263,200

1,7274500

29,837,300

Didžiausios šios grupės iš
laidos — tai M misterių Kabi
neto. Iš šių pozicijų išmoka
ma visiems ministeriamf/ al
gos, atliekami visi reprezen
tacijos reikalai, leidžiam laik
raštis ‘Vyriausybės Žinios’ Ir
išlaikoma Ministerių Kabine
to kanceliarija. Prezidentūros
išlaidos žymiai padidėjo 1928
ir 1929 metais; nesant Seimo,
padidėjo įstatymų tvarkymo
darbas, — padidėjo darbinin

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

Lietuviu Valanda

LIETUVIŲ DAINOS
Iš stoties WCFL 970 Kl.
kas nedėldienis nuo 1 iki 2
vai. po pietų. Iš stoties
WHFC 1420 Kl. kas ketvergas nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Šie programai duodami lė
šomis Jos. F. Budriko Mu

Iš

WHFC Radio Stoties

zikos Krautuvės.

r

a

Kiekvieną
Pirmadienio

kų štatas. Pradėjus Valstybės
Tarybai energingai veikti —
kaip matyti iš išlaidų, ji kas
met įstatymų tvarkymo dar
bą energingai plečia. — Pre
zidentūros išlaidos ėmė mažė
ti.

Vakarą
Tarp 7-8 Valandos

6. Išvados.

Dabar palyginkime kiek ku
Naujas radio Baby Grand
riai mūsų nužymėtųjų institu
cijų grupei pastarojo penkme-Į Console kaip ant paveikslo
čio bėgy buvo lėšų skiriama su naujausiais patobulini
mais ir 3 screen grid tūbo
ir išleidžiamą.
mis. Tikra kaina šių radių
Metai Kr. gerbuv.
Kr. gynim. Valst. vadov.
$75.00 pas Budriką su tū
147,817,000
74,266,600
1927
5,444,500
bomis ir su viskuo tik
85,052,700
105,915,900
5,759,500
1928
177,485,200
87,422,400
5,606,300
1929
$49.00
99,437,000
189,119,400
6,727,000
1930
Budriko Krautuvėse yra
97,300,000
6,200,000
186,500,000
1931
didžiausias radio pasirinki
443,478,700
29,837,300
Viso
886,837,500
mas Chicagoje geriausių .iš
dirby sčių.
Si lentelė vaizdžiai parodo, dar vienas dalykas. Gal
kokia kryptimi eina Lietuvos Lietuva be jokios paskolos va
politika. Pirmoj eilėj — visų lstybės išlaidas padengia pa
daugiausia lėšų duodama to jamomis ir dar sutaupo. Per
ms įstaigoms, kurios rūpinas kelerius pastaruosius metus
krašto gerove, ir krašto vado sutaupyta vadinamųjų biudže
vybei, visokioms reprezentaci to likučių (surinkta pinigų
joms, atstovavimui užsieniuo daugiau negu išleista) beveik
se visiškai maža. Vadovybės 70 milijonų litų.
/ išlaidos, įskaitant čia ir ValEsant Lietuvoj šitokiai eko
r stybės Kontrolę, ir Klaipėdos nominei politikai, amerikiečiai
Naujas Pianas Gulbr&ngubernatūrą, sudaro' vos vie gali pilnai pasitikėti, kad Lie
sen tikra kaina $500.00, da
ną trisdešimtąją dalį to, kas tuva žino pinigo kainą ir vel
bar trumpam laikui pas
skiriama krašto gerovei kelti. tui jo nešvaisto. Todėl gali ne
Budriką gausite už
O tai reiškia, kad Lietuva el abejodami investuoti Lietuvoj
gias labai atsargiai su surink savo kapitalus.
$149.00
tais iš žmonių pinigais, leid
Antano# 8akelaitis.
Galite mokėti į savaitę $2.00
žia tokiems reikalams, kurie
betarpiai atneša žmonėms nau
Remkite tuos biznierius ii
dos. Tai yra puikus įrodymas, profesionalus, kurie garsi’ 3417 S. HALSTED ST.
kad Lietuva ekonominiu at įtuat utvttiuoijjv
Telef. Boulevard 4705
žvilgiu eina sveiku keliu. Ir

JOS. F. BUDRIK, INC.

Šį v.akarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražy Lie

tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
/ '

P-nia Peržinskienė
Duetai
Dain. ’J. Romanas
Dain. K. Sabonis
Komp. A. Pocius
Kalbės Jonas P. Evaldas
“Prof.” Kampininko Minutėlė
Kitokie Įvairumai
•

x

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

l/a

%

The Peoples Furniture Co.
Z

IR?

Dienraštis “Draugas”

(r

D R A I ’ ('
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Pirmadienis Lupkr.
■■■ ■mg.

me dalyke ir kad būtų įvesta
debatų skyrius “Vytyje”.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Golden Star kliubas myli atsišuukti į visuomenę, kad jį
visuomenė paremtų, bet jis vi
suomenės darbų neremia.
Kitos visos 13 draugijų iiierlai
prisidėjo,
išrinkdamos
komisijų lankyti surinkimus
ir surengta tam tikslui išva
žiavimas, kuris įvyko 31 d.
rugpi učio, duodamas ftiazaus
pelno.

Kaslink Cbieago ir Wiscon- ,
siu Apskričių suvažiavimo,
liepos 4, 1931, šis dalykas pa
liktas valdybai sužinot toliau,
nes Vladas Remotis, kuris* bu
vo žadėjęs atsilankyt į šį Aps
kričio suvažiavimų, neatsilankė.
Įt
I
Sporto direktorius, K. Mar
čiulaitis,
patiekė
raportų.:
Sporto sezonas prabėgo sėk
mingai. Narių ko-operacija bu•
vo puikiausia. Ateitis sportui
numatoma šviesi.
Raportas'
priimtas vienbalsiai.

kio atlyginimo, išskiriant vionų komisijos narį, kuris paėmė 5 galionus gazolino, kuri
paaukojo F. Btankevičia. Bet
jis daugiausia važinėjo ir dir
bo tam tikslui, turėjo pirkti,
gazolino iš savo kišenės.

$18.74. Raportas priimtas ir
išreikšta padėka valdybai ir
komisijai už gerų pasidarba
vimų.
Lietuvos Vyčių Wisconsino
Guila, kad šis piknikas ne
Apskričio suvažiavimas įvyko
Žemiau seka atskaita, kiek
turėjo
spalių 26 d., 1930 metais, Bu pavyko taip, kaip
i buvo įplaukų ir išmokėjimų.
jįj<o įg West Pullmaniecine, IVisconsin, Šv. Kazimie ! pavykti,, nes nariai kelių kuoPereitame
ro parapijos svetainėj. Jis bu ,'pų neatsilankė.
jčių pasidarbavimo. P. Razmo
15 visų draugijų įgaliotinių h. k Statkaus aukų surinkvo nepaprastai skaitlingas ir ' suvažiavime, kuris buvo Slieišrinkta komisija iš 7 asmenų, ta: pinigais J. Bimba $3.00;
turiningas. Bis susirinkimas Įboygan, liepos 20 dienų, dele
kurie
paėmė visų tų darbų Į po $2.00: M. Kukoraitis, S.
buvo vedamas gražioj tvar gatai visų kuopų žadėjo daly
savo rankas, būtent pirm. — Karoli; po $1.00: J- Petryla,
kioj. Visi atstovai gavo ženk vauti.
J. Gedminas, ižd. — V. Pru- J. Barbens, S. Vasiliauskas,
Pikniko raportas parodė,
lelius.
šinskas, rašt. — A. Draugelis, S. Peredra.
Posėdį atidarė pirmininkas kad angliška- muzika piknike
pagelb. — A. Budintas; nariai:
Petras Marčiulaitis, antrų va grojo. Kadangi VViseonsin Ap
(Tąsa 5 ptuL)Raci.no kuopa labai gražiai
i P. Bazbus, P. Jokubauskienė,
landų po piet, pakviesdamas skritys turi gabių muzikantų,
i P. Mickevičienė.
kun. A. Balinskų, Apskričio tai vienbalsiai nutarta, jog at buvo prisirengus prie šio su-1
Dvasios Vadų, atkalbėt mal eityje pasistengtų gauti lietu važiavimo. Visus gražiai pri
Šeimininkės dirbo: pirm. - NĖR
ėmė pietumis. Salė buvo gra- i
viškus muzikantus.
dų.
'
' ,
F. Pockorienė, pagelb. — Va- DAUGIAU
žiai
išpuošta
“
Halloween
”
Po maldos visi sugiedojo
Gerb. kun. P. Garmus ir
■kntivnū K Pob-nuskienė, ARAUMATIIMO
laiko
papuošalais.
i 1 ockoraite, B. Puckoraite,. B. i
.
___ ____
Vyčių himną,
vadovaujant Petras Marčiulaitis, delegatai
i
it Pagerinto* Gofd
Į Jučaitė, S. Vilkienė, Radavi- Medai Haarlem Oil CagaolM
Bacino varg. Julei Kumpiutei. į 18 seimų, kuris įvyko KeNesusipratimų tarp Racine
Kazys Pažerskis, “Dainos” choro narys,
čienė, Dargienė, Milerienė, Al- stabdo skausmus ir gėlimą d*i
Mandatus peržiurėjo rašti noslia, Wisconsin, rugpiučio kp. ir sporto direktoraus nu
galingbalsio
“bosas”, pereitų sekmadienį “Cuk
Inkstų, Kepenų ir Pušies netvar
monienė, Balvotienė.
ninkė, A- Genčiauskaitė. Pa mėnesy, išdavė raportus. Visi tarta palikt kuopų pirminin
kos. Ne naujoviška* išradimo^
riniam Kareivėly” gražiai pasižymėjęs vaidi
Visi dirbo bendrai išvažia bet viri 200 metų gyduolė danie
sirodė, kad iš visų. kuopų atsi vienbalsiai priimti.
kam išrišti.
nimu Popovo rolėj.
vime, aukų rinkime ir suren geliui ligų. Malonios vartoti.
Pirmininkas, Petras Marčių
lankė delegatai, viso apie 60.
Sekantis
Wisconsin
Apskri

gime progranio, prieglaudoj, Visose vaistinėse trijų dydtių.
Protokolai pereitų suvažia laitis, perskaitė laiškų nuo Chi
Ieškokite “Gold Medai" vardo
čio suvažiavimas įvyks Port
26 d. spalių.
vimų perskaityti ir vienbal cago Apskričio pirm. p. J. Bukiekvienoje dėžutėje.
.
,
oseland ill
Washington, sausio mėn., 1931
Viskas ėjo sklaudžiai, sutarlevičio kas link debatų. Laiš
siai priimti.
Įtinai. Visi dirbo veltui, be joTomas Lizdus perskaitė Ap kas priimtas ir vienbalsiai nu metais. Bus metinis suvažia
Kas prisidėjo prie suruošimo
vimas.
skričio pikniko raportų, pažy tarta, kad Wisconsin Apskri
Vytauto Didžiojo Apvaikščio l vaisių pavargėliams Oak
“ HAARLEM OlC
Raportarč.
mėdamas, kad pelno liko čio pirmininkas susižinotų ta
jimas Philadelphijoje.
PILNAS EGZAMINAS
WIS00NSIN VYČIŲ APS
KRIČIŲ SUVAŽIAVIMAS.

PIMLADELPHiA, PA., ,

,

R

.

Forest prieglaudoj.

$5.00 TIKTAI 15.00

LIETUVIŲ DAINOS PER ORĄ
KAS- NEDĖLDIENIS NUO 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties

WCFL. 920 kyl. ir

KAS KETVERGAS NUO 7 iki 8 v. v. iš stoties WHFC duodamas

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVES

Nekuomet Ikšiol Tokio
Tolumo ir TokioBalso

TIKRAS įstabumas nau
jo Jubilee Sparton nėra
vien jo tolume, bet taipgi
jo stebėtiname tyrame to
ne. Pasiekdamas
naujų
tolimų stočių Sparton su
darė naujus rekordus vi
sur. Nemaišyk šių metų
Sparton su bile kuo kitu
jums žinomu. Šis radio
teiks jums daugiau, negu
tikės. Ateik. Išgirsk JĮubilee Sparton ir suprasi.

Nepaisant trukdymo ir ar Šiais Vytauto metais drau
H PECIALI8TA8
dymo iš tautininkų pusės, vi- gijose pradėjo reikštis dau- Taigi
nenusiminkit, bet eikit
si katalikai Pbiladelpbijos, su gįau gyvumo, daugiau darbo, tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
apielinkes kolonijomis rengia Girtinas yra dalykas.
tesorius, neklaus Jūsų kae jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pate,
iškilmingų apvaikščiojimų paŠtai, Šv. Petro ir Povilo dr- po pilno lSegzamiuavlmo. Jus entaulaiką Ir* pinigus. Daugelis kitą
įgerbimui A ytauto Didžiojo,1 ja sumanė sušelpti lietuvius pyslt
daktarą negalėjo pagelbėt Jum įei
to. kad jie netiri reikalingo patyri
Lietuvos Kunigaikščio. Ap-;oak pOpest prieglaudoj,
m>, mindymui žmogaus
ken kimiavaikščiojimas susidės iš paR*dl0 _ Bcope _ r«*i.
1 maldų ir bankieto. Iškilmin Išrinkta komisija atsišaukti I
T į šilkai bakteriologiėkaa
egsamlnaoU
gos pamaldos prasidės 11 vai. įc visas ltoselando ir West !*:*•*
Pulllliano draugijas, kad. irįnaas kraujo atidengs man Jūsų tlkryto, katedroje ant 18 ir Rače
. .
.
iras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu
jos
prisidėtų
prie
to
darbo,
i jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gygatvių. Čia bus atlaikytos šv.
{ rūmas sugryl Jums taip kaip bure
Mišios, dalyvaujant jo El„į. į Vi-sos draugijos ir kliubai ode- l pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų akll, • •« »■ , .] . k .......... 'lai
, nu prisidėjo išskiriant
išskiriant Golden
Golden I*10- i«nų, inkstų, odos. kraujo, n^.
f k S . I 1 « k . I . . k . 1 « ..1,1.
nencijai
Kardinolui ll
daugy- , prisidėjo
* . .
.
.
vų, Širdies, reumatizmo,
kirminų,
lw>i Ulinio-,i
Pninnl.'d.,
Klillbų, kuris neprisidė- uždegimo iarnų, silpnų plaučių arba
bei kunigų. Pamoksiu sakjs .
’
.....
'j.lgu turit kokią užeisenejuslą. |elbilUlias kun B. Btoilis ^°’ 1101S ,UV° ^onllslios ^vlea" ‘ karėjusią, Chronišką Ilgą, knrj ne
ta- dytojui, neatldėlloklt neatėję P*<
J Prieš pamaldas ir per palai-^a>' Uicždstis esu1 buvus ...
- i
, mi«, kad kvietimas nebuvo “le-btn&lM.
įminima giedos
sujungti cho- j
.
.
...
I
DR. J. E. ZAREMBA
... v :gališkas”; komisijos narys
lai visų parapijų ir visi baz-ie
’
J
J SPECIALISTAS
nyčioje auairinkę lietuviškai, I kviu‘S M>“liskai atailankydnInėjlmas Rūmas 1(1*
20 W. JACKSON BLVD.
“Pulkim ant kelių” ir- “Gar-į11"“ i susiri"ki""i’ gi, kliubo
Arti State Gatvės
brukime Sv. Sakramentų „. supratimu, t urėjo būti kv.e Ofiso Ta.andos:
Nuo lt ryte lkt
čiamas
oficiališku
lašiku,
nors
i po pietų, vakarais nuo t iki t
Iš priežasties trumpo laiko ir I
Nedėllomls ano !• ryta Iki 1
, . moterims
+ •
•
1 kitos draugijos to nereikalavo,
no cistų
kad
ir merginoms
°d
.neleidžiama katedroje chore
giedoti, per šv. Mišias giedos
didysis katedros choras, susi
dedąs iš 22 vyrų balsų.

The New JUBILEE
SPARTON Model 6lO

*136

.75
UuT*>»

SPARTON RADIO
n-L.-.rr • ;
Radio'$ Richest
Voice”

Bankietas prasidės 1 vai.:
po piet, Lietuviškoje Bvetainė- j
je, 928 K. Moyamensing Avė. i
Bankiete dalyvaus Lietuvos, ■
Čeko-Blovakijos ir kitų kraš
tų konsulai ir taipgi žymesni
miesto asmenys. Laike ban
kieto dainuos trijų parapijų
sujungtas choras.

3417 - 21 SO. HALSTED ST.
et

Tek Boulevard 4705

PAOL M. AMMAITB
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje
Room 2414.
ONE NORTH LA SALLE

BLDG.

ONE NORTH LA. SALLE ST.
(Cor. La Šalie and Madlson Sts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. F, WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

3

kortuose—nuo

vai.

3

iki

#

Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas
Tel. Pullman

Miesto

Michigan

Avenue-

6950-Namų Pall.

ofise

pagal

M77

sutarti

127 Nortli Dearborn St.
Ketvergais

ofisai

Teleųkone. Dearbora

uždaryti.

**87

F. W. CHEMIAUCKAS
ADVOKATAS
160 No. La Sąlle St Rm. 1431

Daktaras
Kapitonas

O

WISSIG.
Pasauliniame

CHICAGO, IUm
Nuo
tkl t vai. rak.
Local Offloe: 1»M & UNION AYM
Tel Roosevelt 3719
▼ai. nuo • iki I vai. vak.
(Išskiriant seredos)

kare

Seno K ra j aus

Specialistas iš

A. A. OLIS

C.YDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
KAIP ŲZSISENĖJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodijimą kraujo, odos, Ilgas, 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 dykai.
OFISO VAL. nuo 10 rytcflki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėllomls 10-1
NF/ZIURINT

4200 Wcst 20 Kt.

Kampas Kcclcr Are.,

ADVOKATAS
11 So. La Salio St, Room 1791
Tel. Randolph 0331-0332 Yal.
▼akarala
1241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0B«»
7-1 vai. vak. apart PanetUlla 1»
Fėtnyčlos

Tcl. Crawford 5573

j katedrų ir nuo katedros
į bankietų bus pasamdyti bu- 'wiiiiiiiiiimilllllllllllllllllllllllllllilllfniinilllllllllllllllllHlllllllim«llllllllHllillllllW
sui nuvežimui ir parvežimui
O
(John Bagdziunas Borden)
žmonių ir kainuos tiktai 20c.,
ADVOKATAS
beveik tiek pat, kaip ir gatUŽT1KIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
105 W. Adams St. Rm. 2117
30 METŲ
vekaris. Tokiu būdu, .nepai
Tolephone Randolph 8727
B
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
sant koks nebūtų oras, tų die-.
2151 W. 22 St. e iki & vak.
pasitarti su daktaru.
nų, jokio nemalonumo iš tos 1
Jo gydymai tapo išbandyt, Ir pripažinti išgy
pusės nevienam nebus.
Tolephone Roosevelt 9090
dančiais po to. kaip kiti gydymai nedavė pa-

JOHN B. BORfiEN

n
DR. B. M. ROSS

“Gauskite trimitai, skani-į
bėkit varpai,

Jos. F. Budrik.

ADVOKATAI

“Ei, rinkitės minios, giedo
kit himnus,

“Vėliavų kelkit trisjiolvę
aukštai,
z
“Pagerbkite didįjį Vytautų
mūs”.
Šilelis.

Vytauto Dienos Spaudos Koui

Name; 8 ik/9 ryte Tel. Repub. MOO

Mkrnlų. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
Dr. H. M. Iloss
nes ligas, chroniškus, nervų. Inkstų ,r pūslės
pakrikimus, liko išgydyti Ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
sugrąžinimui stiprumo ,r gyvumo silpniems vyrams.
žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, puslėptl kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. VI gerlaus)
gydymą jus mokate ne daugiau, negu nortte ir galite mokėti.

JOHN IHGHINSKAS
U1TUVIS ADVOKATAM

2221 Weat Snd Stcert
Alki Lsavikt Street
Telefoną* Canal 2552

DR. B. M. ROSS
35 SOUTH DEARBORN STREET
Kumpas Monroe 8t., Grtlly Building, Chlcago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto
VALANDOS; Kasdien nuo 10 a. m. ik, C p. m. Nedėlloj 10 a. m. Iki
1 p. m. Panedėdtais, Seredctnls ir Hubatomts valandos prailginamos
nuo 10 a. m. Iki 8 p. m.

Valandos » lyto, iki 8:00 ▼»►
kare. Sered—rde ir Pėtnyiia? mis nuo 9 iki 0.

r<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiii(iimiimiimiiniiiiiiiiii<iiif

Pirnuudicinis Lapkr.
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DAKTARAI:

ROSELAND, ILL.

GRABORIAI:

(Tąsa iš 4 pusi)
Telefonu Yards 11 SS

S. M. SKUBĄS

Daiktais aukojo: (dūliui vie
LIETUVIS GRABORIUS
tos stokos, (ledainė tik atukoDidelė graži koplyčia dykai
tojų pavardes apleisdami visa
718 WEST 18 STREET
GRABORIUS IR
tai, kas kų aukojo daiktais.
Tel. Roosevcit 7532
BALSAMUOTOJAS
• Draugo” red.) A, VasilausTuriu automobilius visokiems rei
kas, Zalatoris, Peredra, Bajo
kalams. Kaina prieinama.
J. LL’LEVIC'IUS
rūnas, Bajorunienė, Kvietimus
Grnborius Ir
3319 AUBURN AVENUE
Balsaniuotojas
kas, K. Zribienė, Zimontas,
Patarnauju laido
Chicago, Illinois
tuvėse visose mie A. Zubū, A. Baužas, A, Jonai
sto ir
miestelių
tis, M. Mikoliūnas, P. Kududalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui. kis, E. Stankevičia.
LIETUVIS GRABORIUS
3St.
J.03 Chicago,
HalstIII.
®d
Roselandiečiu pasidarbavi7
Patarnauja laidotuvėse kuopiglaurei.
victory
1115
niu
pinigais
aukojo:
D. S. K.
ala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
- j Vytauto draugija iš iždo $5.00;
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
i. J. Z O L P ! P. Mickevičienė $2.00; po $1:
2314 West 23rd Place
J. Petkus ir S. Pivoriūnas.
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Piknike įplaukė $187.06.
VEDĖJAS
SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III.
Už likusius dalykus $11.07.
1650 West 46th St.
Tel. Cicero 5927
»
Viso įplaukė $214.63.
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tei. Boulevaid 5203 - 8413
Šeimininkėms aukojo daikNuiiudimo valandoje kreipkitės tais: Justin ir Petras Gaucis,
prie manęs,
patarnausiu simpatiš- į , ,
..
.
,
kai.
mandagiai,
gerui ir pigiau Jolin ValintlS, Bruno Petkus,
PIGIAUSIAS fJlET. GRABORIUS
CHKAGOJE
dykai.kltur' Kop,yčia del
Misiūnas, V. Overlingis,
Laidotuvėse pa
Clias. Garjonas, Ig. Jiskus, J.
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
Šilevičius, P. Lutkienė, Nelsen
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšTridinog Co., M. Kraujalis,
dlrbystės.
undertakino co,
Jirniomenū, Norvaišienė, J. A.
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
4(8 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Romanauskas, J. Viiis, Dar
Telef. Canal <174
710 WEST 18th STREFT
SKYRIUS: 8238 S.
gienė, Petrauskienė, PuekorieHalsted Street, Tel.
Cinai 3181
„ Vlctory 4088.
'nė,
Valentienė,
Milerienė,
‘Dombrauskienė ir Nev atausPlione Boulevard 4139
kie»nė padarė bušelį- grūzdų.
LIETUVIS GRABORIUS
Miliauskienė iš Cicero, Ilk, V.
Nauja graži koplyčia dykai Bučinskas, V. Markauskas.
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
Išmokėjimai.

STANLEY P. MAŽEIKA

S. D. LACHAWICZ

Į

J. F. RADZIUS

BUTKUS

A. PETKUS CO,

A. MASALSKIS

A. Juktomiui už gėrimus ir
kitus dalykus ................ $36.31
Pikniko muzika ___ 15.00
Rusiškos saldainės__ 7.00
LIETUVIS GRABORIUS
Užkandžiai ................. 5.36
Ofisai
Spauda........................... 7:50
4603 S. Marshfield Avenne
Atvirutės ...............
1.32
Tai. Boulevard (277
Tel. Virginia 1290

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

palengvins
skausmu
pąBuosą

Sloan’s

Liniment

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 AUBURN AVENUE

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

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas
>403 WEST <3 STREET
2433 W. MARQUETTE ROAD
3133 S. UALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Nūs I — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
■ Ir 7 iki t vai. vakarą
Rezidencija 2169 So. Leavitt St.
6504 S. ARTESLAN AVĖ.
Tel. Canal 2339
Seredomis nuo • — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 ▼. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-J
Nedėliomis pagal sutartu
NedėlioJ pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 2-8 pe
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

Oak Forest prieglaudoj iš
dalinta pinigais .......... 72.49
75 pavargėliui po $1.50 113.00
Kurie pagelbėjo prie sta
lų ..........................
2.00
Kurie
pagelbėjo
virtu
vėj ...................................... 2.00
Vienam, kuris vadžiojo po
kambarius ............ *.... 1.00
Nupirkta orendžių.......... 89
Viso išmokėta.......... 191.38
Viso įplaukė .......... 214.63
Lieka ižde .............. $23.25
Likusieji pinigai bus išda
linti prieglaudos lietuviams
ateiannčiose Kalėdose.

Tariame širdingai ačiū vi

Šventadieniais pagal sutarimo.

Ofiso Tel. Virginia 0038
Rezidencijos: Van Buren 5868

Telefonas Boulevard 1939

Dp. S, A. Brenza

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue

r

DR. A. RAČKUS

Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
S Iki 4 Ir < iki 8 v. v.

9:30 vakare

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

1608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St

GYDYTOJAS.

,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas lig*
vyrų, moterų Ir vaikų

Chicago, III.

DARO OPERACIJAS

Ofiso Tat Vlctory 8898
Rezidencijos Tel. Drevol 9111

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis tik
lškalno susitarus

DR. A. A. ROTU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wl'mette 195 arba
Canal 1712
Valandos: 2 iki 4 p. p. Pagedėliais
Ir Ketvergais vakare

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8101 So. Halsted St
Kampas 81 Street

A, L. DAYICONIS, M. D.

Republlc 34<0

Tel. Canal 87<4

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793
soms draugijoms, kliubaims ir i
visoms krautuvėms bei pa- 4910 SO. MICHIGAN fAVENUE Nedėliomis Ir šventadieniais 19-19
Tel. Kenvrood 6107
vieniams už tokį malonų pri
Valandos:
PRANEŠIMAS
sidėjimų.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare
Gerbiamosios ir gerbiamie
apart šventadienio Ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
ji, imkimės visi bendro veiki
''gydytojas ir chirurgas
Nedėlioję pagal sutarti.
mo, o nuveiksini didelius Mes skelbiame, kad laike sunkaus atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptiedarbus. Kur vienybė, ten ga
laiko-bedarbės
kos) po num. 2423 West Marąuette
Rd. Valandos: nuo 2 Iki 4 po plet
lybė.
Tel. Prospect. 1930
Su pagarba
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4801
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

DR. J. SHINGLMAN

J. Gedminas pirm.,

4930 WEST 13 STREET
CICERO 1

V. Prušinskas, ižd.,

EZERSKI

skyrių.

Ofiso Tel. Vlctory 8887

Tslsfonse Grovehlll 12(1

A.

Draugelis, rast.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
GARLAIVI
SHANGHAI, Kinija, lapkr.
15. — Bias užlajoj jūrų plė
šikai užpuolė norvegų garlai
vį Hirundo. Apiplėšta virš 200
keliauninkų kiniečių ir garlai
vio įgula. Du asmeniu pagro
bta ir reikalaujama išpirki
mo.
i Piktadariai garlaiviu vyko
kaipo keleiviai.

DR. S. BIEZIS

So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
Ofisas 2201 West 72nd Street
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.
Cor. So. Leavitt St Tel. Canal 8239

(kuris praktikuoja Ciceroj apie
25 metus)
Suteiks bedarbiams dykai gydymų, o
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks
OFISAI:
gydymų už pusę kainos
4901 — 14 St.
2924 Washington
Panedėliais ir Seredomis nuo
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
10-12 ir 2-4
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 245052451
f
Telef. Cicero 49

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Canal 0257

Res. Prospect (659

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
47^9 West 12 PL
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomis .
Susitarus t

Prospect 0610

DR. B. ARON
AKIŲ

Tai.

DR. S. A. DOWIAT
Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

LIETUVIS

Rezidencija: 6(40 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republlo 78(8
Valandos 1 — 8*7 — 8 r. v.
NedėlioJ: 10 — 12 ryto

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
I Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare
Tel. Boulevardl 1401

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

JOHN SMETANA, 0. D.

SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą
kuris
esti
priežastimgaivos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą

rtgystą.

Ambulance Patarnavimas
z

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

jj.

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Kainos pigesnės, kaip kitur

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

A. + A.

dagų ir tinkamą patarnavimą.

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofishs:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue

'

'

TeL Boulevard 3201

JUOZAPAS YALSKIS
mirė 'lapkr. 14. 1930 m. 10 vai.
vak. 59 metų amžiaus. Kilo iŠ
Tauragės Apskričio ir Parap.
Leiklšklų
Kaimo.
Amerikoje
išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame
nuliūdime
moterj Agniešką, sūnų Juoza
pą. dukterj Julijoną, žentą Mi
kolą Miknluką. marčią Bronę,
brolladuktę
Agotą
Norkienę,
anūkui ir gimines, o Lietuvoj
soser) Magdeleną. Buvo narys
'šv. Vincento dr-jos.
Runas pašarvotas 4512 So.
Hormitago avė. laidotuvės Įvyks utarninke, lapkričio 18 d.
Iš namų 8:30 vai. bus atlydėtas,
| iv. Kryžiaus par. bažnyčią,
kurioj Įvyks
gedulingos < pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliirdę:

Moteris Sumiš Duktė,
Žentas. Marti Ir Giminės.
I-aidotuvėms patarnauja frab.
Ežerskis, Boulevard 9277

Ashland Avenue

Tel. Canal 8222

DR. G.' I. BLOŽIS

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

TeL Tarda 1829

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

DRl LL?E.ZEL,S

Prirengiu teisingai akinius visuose
1545 WEST 47 STREET
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių mas su elektra, parodančia mažiau Sale Deposltors State Bank skersai
1801 S. ASHLAND AVENUE sias klaidas.
Peoples National Bank arti

Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas
Speciale atyda atkreipiama moky
Pastebėklt mano Iškabas
klos vaikučiams.
Vai. 9:30 ryt iki 8:80 vak. BeredoValandos nuo 10 ryto Iki 8 va
| mis 9:80 iki 13 v. Nedėliomis nėr
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki
skirtų valandų. Room 8
19 po pietų.
Phone Canal 9B1>

DR. G. SERNER
UBTUVI8 AKIŲ SPECIALISTAS

p.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu
4729

SO.

ASHLAND

AVĖ.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai. ryto nuo 10—12 nuo 2—4 PO
pietų: 7—8:80 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midwaiy 2880

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

Tel. Yards 0994
Boulevard 7529
Res. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Valandos: Nuo 2 — 4
7—9 vakare

Tel. Boulevard 7049

DENTISTAS

OPTOMETRISTAS

Į

DENTISTAI

3343 S. HALSTED STREET

Realdencijos Tel. Plaza 8299
VALANDOS:
Nuo z10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

4712 So. Ashland Avenue

Vai.* Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN

Ofiso Ir Res. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 1
Ofiso valandos nuo I Iki 8 po

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS DENTISTAS
T. A. D.
Man reik-tokių žmonių, Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto 11d 9
Res. 3201 S. WALLACE STREET
kurie lankytų mano kosvai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti
,
totrierius. Gera mokestis
4847 W. 14 ST.
Cicero, HL Tel. Wentworth 3000
atsišaukti

T. A. D.
PRODUCT

Rez. Tel. Stewart 8191
Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. H. BARTOM

Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
4901 W. 14SL
Cicero. IU.
• 6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Tea Store
I *
4 ė*
3133 S. Halsted St., Chicago
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. \ a k are
vakar*. Ned. susitarus
Tel. Calumet 4479
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D R A U O A S

Pirmadienis Lapkr.

17, 1930

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ Jinai įėjo į komisijų su B. hts.” Yra tai visai naujos rū
McVickers teatre eina “The
SUSIRINKIMO.
Naugžemienė platinimui seri šies paveikslas. Dalyvauja Lo- Biff Trail.,>
jų. Ji netik kitoms dalina^ uis VVolheim, Robert ArmsRoosevelt teatre rodoma
WHFC RADIO STOTIS
mūsų prieteliui “Draugui”,
Bridgeport. — Šv. Kazi bet pati pardavinėja. Kaip p. trong, Jean Arthur ir kiti. “T p the Rirer.“
TVARKOJ.
kuris talpino mūsų korespon
miero Akademijos Rėmėjų 2 M. Tamanauskienė, taip ir p. Paveikslai dabar parodomi
dencijas ir padėjo varyti dar
skyriaus susirinkimas įvyko B. Naugžemieue, visuomet ne naturališkesni, negu ikišiol.
Reikia moterų ar merginų
bų
pirmyn.
Praeitu pirmadienį “Drau
lapkričio 7 d.
nuilstamai skyriuje darbuojaPalace teatre rodoma “Heagentauti, ieškant skalbyklai
Narių susirinko skaitlingas Įsi bei narius prirašinėja. Ki- ūds Up." Dalyvauja Gus Van
go” ir Peoples radio koncer
Juozas Blankus.
kostomerių. Kreiptis tarp 2
to negirdėjome. Buvo sugedus
burelis. Kadangi niūkų gerb. J tuose darbuose jos ir-gį visuo- ir kiti garsūs artistai.
vai. ir 4 vai. po pietų. Matyti
WHFC stotis. Bet dabar ji VAKARAS GERAI PAVY
pirm. p. A. Nausėdienės mo-Įinet pirmutinės. Būtų gera,
Mr. Keen.
pataisyta. Veikia geriau, ne
KO.
tinėlė serga, iš tos priežasties kad ir kitos pasektų jų pavyzANCHOR WET WASH
BALABAN — KATZ
gu pirmiau. Tat, šį vakarą,
ji beatsilankė susirinkimam dį. Tiesa, dirba ir kitos, pa
LAUNDRY CO.
TEATRUOSE
North Side. — Draugija šv.
nuo 7 vai. vakare, vėl girdė
Susirinkimų vedė vice-pirm. gal išgalės. Bet daug yra ir
1217-19 Cicerč Avė.
sime gražų: , programą, kurį Mykolo turėjo metinį vakarą
p. B. Bitautienė.
t tokių, kurios nors net po ke
Chicagos teatre šiuo tarpu
išpildys p-ni Peržinskienė, p. su gražiu programų, 9 d. lap
Raportas iš Centro susirin lius vaikučius leidžia į moky
A. ALESAUSKAS
rodoma. “Derelict,” dalyvau
K. Sabonis, p. J. Romanas ir kričio, šv. Mykolo parapijos
kimo. Raportuoja p. Seklec- klų, tačiau nėra da nei rėmė ja George Bancroft.
MOTOR EIPRESS
kiti. Kalbės žinomas biznie svetainėj.
kienė ir Bitautienė, kad cen jomis. Rėmėjomis privalėtų
Oriental teatre eina “ ReMes permufuojame-pervežarius p. Jonas Evaldas apie
Pirmiausia buvo ristynės.
Kurios gabus režisoriavi- tre plačiai kalbėta apie Įve būti visos parapijietės ir para mote Control.”
Dalyvauja
mūsą lietuvių ekonominius rei Nors tas sportas žiaurus, bet
me pianus, forničius ir kito
i'mas “Dainos” choro operetės, dimų gražaus papročio — reng pijiečiai, kaip augę, taip ir Wm. Haines.
kalus. “Prof.” Kampininkas (gabiems ristikams ir gerai iš- j “Cukrinis Kareivėlis”, daug ti “pantry
kius dalykus.
party” prieš jannauiečiai. Jei tas įvyktų,
United
Artists
teatre
eina
yra pasiruošęs juokus krėsti. silavinusiem ritanties, žiūrė
Taipgi parduodame anglis
Visi didelius darbus nuveiktumėm “The Lotte\ry Bride.”
prisidėjo prie nepaprasto va “Thanksgiving day”.
Bus muzikos ir kitokių įvai tojai nepastebi jokio žiauru
geriausios rųšies už prieina
karo pasisekimo. P-lė G. Ši- skyriai nutarė tų sumanymų ir patys nepavargtumėm. Nes
rumų. '
.z. mo.
miausių kainų. Musų patarna
t Ji diškiutė yra viena “Dainos” įvykinti. Būtų gražu, kad ir sakoma: Kur vienybė, ten ir
vimas yra greitas, geras ir
Juozas Krivickas yra čem choro “star” — solistė. Ji *2 skyrius nuo šio darbo neat galybė. Bet gaila;, šiandien
IŠ DRAUGYSTĖ SUSIVIE pionas ristikas. Nors B. Kizenebrangus.
mokytojauja Bethoveno Mu- siliktų. Nors šiam susirinkime taip nėra. Nėra pas mus tos
NIJIMO BROLIŲ
7126 So. Rockwell Street
levičius atrodo didesnis, bet izikos konservatorijoj ir eina galutinai nenutarta, bet yra tikros krikščioniškos meilės.
LIETUVIŲ.
Telef. Republic 5099
Krivickas labai lengvai ji pa- ivargonink5s pareigas Šv. Do- vilties, jog darbščios rėmėjos Laikas būtų susiprasti ir tap Savininkas R. Andrelittnas
Užlaikau
visokių
Mes pervežame daiktus ir j
ėmė. Ėmėsi du sykhi; bet Ki- vWo baiįnyAioj) kur vargnni. nuo šio naudingo darbo ne ti tikrais krikščioniškų darbų
lukslnlų Ir aldaDievo Apveiados Parap. — zelevičių paritęs J. Krivickas
orinlų dulkti}, vė kitus miestus.
pildytojais.
Skyriun įstojo
atsiliks.
*
ninkavo a. a. O. Pocienė.
liausios mados ra
Susivienijimo Brolių ir Sese pasirodė su visais medaliais,
lio, planų rolių,
Kaip pareitame susirinkime 3auna rėmėja V. Batui aite.
rekordų
ir t. t
rų draugystė laikė mėnesinį kiek jis yra jų laimėjęs. SusiTaisau laikrodžius
ATMINK SAVO
buvo nutarta, kad padirbinti
Visų rėmėjų troškimas yra,
Ir muzikos instru
SERBIJOJ SUIMTA 10
susirinkimų lapkr. 9 d., mo- rinkusiems tas padarė didelio
NAUDAI,
mentus.
jtikietus dėl radio. Tai šiam kad mūsų gerb. pirm. p. AnUNGARŲ
kykloj. Susirinkimų atidarė į įspūdžio, kad toks jaunas vaiKad
vesdamas
visus reikalus peP
_________
'susirinkime serijos jau išda- tanina Nausėdienės motinėlė, 2650 West 63rd St. Chicago.
pirm. J. Blankus, nutarimus'kinas, o tiek medalių yra laiTelefonas HEMLOCK 8680
BELGRADAS, Serbija, lap ^n^os Patinimui. Pageidauja- p. k. Runavičienė greičiau paI
iš praeito susirinkimo pers nvėjęs. Tat ir draugijos pirm.
kr.
16.
—
Serbų
policija
areš
mft
’
kad
vi>sos
nargs
pasis
"
sveikti}
ir
kad
vėl
gerb.
pirm.
809
West 35th Street
kaitė rašt- J. Grisius. Naujų T. Mačys prisegė da vieną —
CHICAGO
tavo 10 buvusių UngarijoS!ten«t,> įduoti. .Jei taip mums
„rams sėkmingai vadovautų
narių įsirašė M. Skudienė, Vytauto medalį.
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
karininkų. Sakoma, jie prigu-;Padar)s, bu. gražaus pelno' susirinkimuose.
Valytojas ir Taisytojas
J. Zičkienė, T. Pupreškienė,
“Refri” ristynių buvo M.
vienuolyno
naudai.
Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
Korespondentė.
|U kažkokiai Budapešto terorisį
B. Baškauskaitė ir sugrįžo J. Andriuškevičius
Siutų, dresių, vyrų Ir moterų kau
Skolinam pinigus ant Namų.
Negaliu praleisti nepabrė-1
tų išvalymas Ir suprosijimas
$1.00
Parduodam, išmalnom Ir InšlurlPonia J. Rugienienė labai į
organizacijai.
Klebonas.
Kailiniukų išvalymas, glaziravimas
nam visokį turtų.
žus vieno dalyko, būtent darb
ir pamušalo indėjimas .... $14.00
Kalinys gal neteks akies
Padarom davernastes ir Pirkimo
Iš Vytauto apvaikšeiojimo gražiai padainavo porų daineRKO
TEATRAI
Ateiname pasiimti Ir pristatome.
štumo mūsų nenuilstamos rė
bei Pardavimo Notariallškus raštus
Aną dienų už nusigėrimų apranešimų darė J. Blankus, A. ’lių. Ji savo gražiu balseliu viSiunčiam Pinigus ir Laivakortes.
mėjos p. M. Tamanauskienės.
2655 WEST 69 STREET
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
reštuotas
Win.
Wall,
25
metų.
Cepalonis, A. Grisius, kad sus palinksmino. A kompona
State — Lake Teatre šiuo
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
Areštuoto namiškiai iškėlė
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
MAŽEIKIŲ KRONIKA
vaikštynės
buvo
gražios. vo varg. N. Kulis.
Tel. Hemlock 6484
sykiu rodoma “Danger LiyATLIKTĄ DARBĄ.
Pirm. dėkojo
nariams už
P. Edvardas Sriubas skam skundų, kad areštuotų polici
Spalių 9 d. pro Mažeikius
skaitlingų’ dalyvavimų vaikš bino pianu. Atrodė kaip ge ja taip nežmoniškai apdaužiu
KONTR AKTORIAI: I^R ENDAVIMUI
si policijos stoty, kad tas gali praėjo audra su perkūnija. Iš ĮVAIRŪS
tynėse.
ras pianistas.
Gražiai pasirodė Ona ir Ma netekti vienos akies. Policija versti keli medžiai ir šulinių
Skaitytas laiškas Marijonų
6519 So. Seeley,
dideli patogus
Phone Republlc 4949
3 % kamb. aptai, miegk. Įtraukiamos
bernaičių koleg. Laiškas pri rijona
Bacevičiukės: viena į sakosi, kad Wall apmušę kiti svirtys, išdaužyti langai.
lovos seklyčioj. Arti mokyklų. ASpalių 12 d. atidarytas liau
gentas vietoj.
imtas ir dauguma narių pasi smuiką, kita pianu išpildė gra 1 kaliniai.
Namų Statymo Kontraktorins
Rendon 6 kamb. flatas, k. v. š.,
žų kurinį. Be to, Marijona į Teisėjas Lyle parėdė pra- dies universitetas. Žmonių bu- Statau Įvairiausius namus prieinama
žadėjo seime dalyvauti.
kaina.
Moliavojimo Kontraktorins naujam name. 12 31 S. 56 avė. Ci
,
vesti
tardymus.
Pažymėjo,
V
o
nedaug.
Kitas susirinkimas bus šau gražiai pianu paskambino.
cero.
»
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Mes moltavojlme, dekoruojame Ir
Panelės
Daugirdaitės — kad policijos pareiga žiūrėti,
kiamas atvirutėmis. Bus rin
Telefonas Hemlock 6524
išpoperluojame
visokius
namus.
Wm. J. Kareiva
GRAŽUS KAMBARYS RENDON
Milda dainavo, o jos sesutė idant kalinių tarpe nebūtų
kimas valdybos.
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Išsirenduoja
didelis, fornišiuotas,
Savininkas
štymu apšildomas kambarys. Tinka
bas garantuotas.
Agota akompanavo. Mildos muštynių, jei jį kalba teisybę.
Del geriausioš rųšles
Phone Virginia 2054
vienam arba dviem.
Ir patarnavimo, šau
Vytauto komiteto susirinki švelnus, gražus balselis klau3235 S. Halsted Street
6127 S. Maplewood Avė.
JOSEPH VILIMAS
kit
Tel. VIctory 4873
GREEN
VALLEY
mas buvo lapkr. 7 d. susirin-' sy tojams Įiatiko. A. Daugir- •IŠGIRSK
Namų Statymo
PRODUCTS
A. M. BUTCHAS
kimų atidarė pirm., nutari- daite skambino pianu. Iš
Olselis šviežių kiauši
Kontraktorins
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
nių,
sviesto
Ir
sūrių.
IŠBANDYK
PARDUODAME:
Pentų, aliejų,
mus perskaitė rašt. Nutarimų North Side panelių ji yra ga4656 So. Rockwell Street
4844 SO. PAULINA STREET
vinis. Ir įvairius įvairiausius HardTel. Boulevard 138#
RAKANDUI PARDAVIMUI
nekartosiu, nes kitas korespon 'biausia pianistė.
ware — geležinius daiktus — reik
STEBĖTINĄ,
PARDUOSIM su dideliu nuosto
menis. Musų kainos labai prieina
dentas aprašė, tiktai išreiškia Į Draugijos pirm. T. Mačys
liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
mos.
NAUJĄ
kaurai, elektrinis radio ir viskų mu
padėkų pirmiausiai gerb. kle į teikė dovanas tiems, katrie
4414 So. Rockwell Str.
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
AUTOMOBILIAI
Budavojam naujas namus,
Telefonas Lafayette 4889
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargebonui už leidimų laikyti susi- nesirgę per 10 metų. Dovanas.
~
--------■
į
di
r
i)
am
cemento
darbus
funTel. Lafayette 5197
rinkinuj knygyne ir už atlik- ’nas gavo: A. Stanevičius, Ma
3040 W. 82 St. Arti Whlpple Street
tus kitus darbus bei dalyva- tas Štaras, Jonas Rocevičius.
šiušių taisymo šapa, geras biznis,
PERFFCTED
muro darbus, iš medinių pa
gera vieta. Ilgas listas. Pigiai. 2721 %
vimų visuose susirinkimuose.
Pasilinksminimas tęsėsi liNot Ine.
Devon.
SCREENGRID
Geriausios Rūšies Automobi darom marinius, apmurinam Elektros kontraktoriai, suvedam švie
Dėlto ir buvo mūsų parapijos ki vėlumos.
sas Ir jėgų. Elektros retkmenos ir
KONCERTINOS, BANDONIONAI.
liai.
medinį namų po vienų plytų. fikščierial.
SUPERHETEROEm
gražiausias paradas, kad mū
Vakaras gerai pavyko.
Armonikas — parduodam, maiD. DOMBROWSK1 A 8ON
nom, taisom.
Atrodo mūrinis, po to jau neDalyvavęs.
sų gerb. klebonas buvo kartu
3016
West
47
Street
Ateik pažiūrėti musų nau
OTTO E. GEORGI
reik pentyt. Turim namų ant
1738 No. California Avenue
su mumis.
jausių DE SOTO ir PLYTelefonas Canal 7291
Atdara vakarais
pardavimo ir mainymo.
Ačiū, ir mūsų parapijos mo
M0UTII Chrysler išdirbystės
Tik kų gavom karliodų ‘ bulvių iš
JOKANTAS BROS.
kytojoms seselėms Kazimierie- ’
automobilių už labai prieina
Idaho. 100 svarų J namus
prlsta4138 Archer Avenue
tom už #2.35. Cibuliai 95c. Tel. Ketėms už parėdymų taip vai/.-1
mų kainų.
Mallavojlmo Kontraktortaa
dzie 1434.
Tel. Lafayette 7674
Maliavų
ir sieninės popieros krau
dingo floto ir už prirengimų
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
tuvė. Naujas atakas.
Radio, bat. setas, pilnai įrengtas
JOSEFA
mokyklos bernaičių ir mer
2134 8o. LEAVITT ST.
CHICAGO su consoče. Pigiai. 1642’W. MarąueNaujas Plymouth $590.00 f.o.b.
tte Rd. 1-mas. Vak. po 7.
Telef. Republlc 6394
ŽILVITIENE
gaičių, kurie puošė vaikštv-į
GA.GE PARK MOTOR
M.
YUSZKA
mirė Nov. if>, 1930 m. 11 vai.
nes.
SALES
ryte, pusnmžtaus metų.
REAL ESTATE

C H I C A G O J E

GENOVAITĖ SIDISKIUTĖ.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

S. L. FABIAN & CO.

WALTER THE TAILOR

M. ZIZAS

PETRAS GRIBAS

MES

o/Kfriebttc

DE SOTO IR PLYMOUTH!da“,, 8aidjokns;.

PETRAS CIBULSKIS

A.

Didelė padėka priklauso t> 1
vams, kurie leido savo vaike
lius maršuoti ir nesigailėjo iš
laidų, nes kitiems brangiai at
sėjo.
'
Reiškiame padėkų ir toms
draugystėms, kurios dalyva- Į

vo apvaikšeiojimo ir toms
mergaitėms
bei moterims,
kurios pardavinėjo medalius
ir vėlavukes bei skelbimų rin- i
kėjui P. Varakuliui.
Ačiū 6V. Kazimiero akade
mijos mokinėms, kurios taip
skaitlingai dalyvavo vaikšty
nėse.
Didelę padėkų reiškiame

Kilo Iš Kauno R£d„ Pane
vėžio Apskr., Ramygalos par.,
Barklainės kaimo.
Amerikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuiludime
vyrų Jonų, 2 Ronos: Jonų 25
m. Kazimierų 19 m. Dukterį
Bronislovų 23 m. Dėdę Kazi
mierų TarulJ ir tetų Tarulienę,
dėdę Stmanų Žvlbų ir tetų Žvtblenę, dėdę Antanų Žvibų ir te
tų Žvibienę, 4 pusbrolius Zala
torius: Petrų, Jonų, Aleksand
rų ir Juozapų. Lietuvoj motinų,
3 brolius ir gimines.
Kunas pašarvotas 2331 W.
2 4 St.
laidotuvės Įvyks Trečiadie
nyje. Nov. 19. Iš namų 8:30
vai. bus atlydėta ) Aušros Var
tų par. bažnyčių, kurioje (vyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta ) Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžia} kviečiamo visus
gimines, driiugos-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Simai, Duk
tė, ir Giminės.
Igtldotuvėms patarnauja grnb.
H. D. Lachawlcz. Tel. Roosevelt
2515.

W. & L. ELECTRIC CO.

D. GRICIUS

Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669
NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

UI252

ONLY

Pilnai įrengtas su tūbom
Dykai Išbandymas
Lengviausi išmokėjimai
Garantuotas patarnavimų

JOS. F. BUDRIA, INC.
3417 So. Halsted St.
f Tel. Boulevard 4705

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.08 F. O. B.
Jsl manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių į
vartotų karų už labai mažų kalnų.

2452 WEST 69th STREET

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAl
Real Estate ir visokia apdrauda.
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Ckneraliai Kontraktoriai

Real Estate

INC.

2621 WEST 71 STREET

t.

Tel. Lafayette 8227

Tel. Lafayette 8462
Ofisas Ir Res. Sapos Telef.
Ir 2294
4101 S. Mocart SL Hemlock 2867

BRIGHTON MOTOR SALES
■arinlnkal: Vainoras,
Laskyn
Telefonas lafayette $444
8962 Archer Avenu$

Plumbing & Heating

OENERALIS KONTRAKTORIUS
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogeriausla.
Kainos prlelnamlausios.
4426 So. Western Avė.

Telefonas Hemlock 0367
Rez. Grovehill 1680

Namų Telef.
Republlc 6689

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

2422 WEST 69th STREET

Mainysiu savo namus Cbicagoį į ūkį arba namų mieste
Lietuvoj.
JULIUS ŠLICKIS
2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529
7 kamb. namas, furn. šll. 2 karų
gar. Pigiai. 3713 W. 64 PI.

F A R M 0 S
Gera žemė, tinka geroms farmoms.
615 ak. Mėn. išm. Box 64, Eau Clai-

re, Wls.

Thomas Higgins
PLUMBERIS
Turiu patyrimų per daugel) metų.
Darbų atliekų greitai ir plglaL
2118 SO. O AKLE T AVĖ.
Telef. Canal 9619

Pigiai 160 derlingų akerių 62.500
cash, geras ketas, mokykla, van
duo, pieninė, labai sveika vieta. Vi
dutiniškas narnas, 50 ak. išvalyta,
kita miškai. Retai sninga. Pirk šių
farmų, gyvenk sveikoj vietoj ir tu
rėk darbo. J. Abernethy, Woodlawd,
Migs.

