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VOKIETIJA DARBUOJASI PALENG
VINT1 SAU SKOLŲ NAŠTA

BERLYNAS, lapkr. 21. — y. skolų mokėjimo atidėjimas.
Vokietijos užsienių ministeris
Ministeris Curtius taipat
Curtius kalbėdamas reiclisrate kalbėjo apie apsaugos reika(Vokietijos federuotų valsty ► lingumą Vokietijai. Jis nuroT
bių taryba) pareiškė, kad jo j dė, kad Francija ginkluoja
valdžia planuojanti tokiu ar j savo pasienius ir visos kaikitokiu būdu palengvinti sau ' miningog valstybės vos pasiSOVIETŲ KARIUOME
karo skolų naštą. Ta skolų na velka apsišarvojusios ginklais.
NĖJE MAIŠTAI; DAUG
šta, tai mokamas karo atpil- Tad nusiginklavusi Vokietija
NUŽUDYTA
dvmas einant žinomuoju You- įturi gauti sau užtikrintą ap
Vaizdas ypatingai nutrauktas. Atrodo, kad visi aukštieji namai lekia į padanges. ngo planu. Plane yra priseg saugą. Jei Francija, kaip ji
LONDONAS, lapkr. 21. ta pastaba, kad Vokietijai lei '■ sakosi, turi teisės savo pasie
Iš Berlyno praneša, kad Iz- Bet taip nėra.
džiama ieškoti palengvinimo. nius ginkluoti, tai Vokietija,
mailove, 10 mylių nuo Mask
KUNIGAS NENORI BOT
Pralaimėjęs laižybas
,Gi tas palengvinimas pirmoje turi teisės reikalauti sau ata
vos, du raudonosios armijos
ĮSTATYMŲ LEIDIMO
Iš Peoria, III., į Cliicagą ka- vietoje yra moratoriumas, t. tinkamos apsaugos.
batalionu sukėlė maištus. Ka
RŪMŲ ATSTOVU
ruką su anglimis stumdamas
reiviai nužudė keletą karinin
COOK
APSKRITY
IŠKE

atvyko Albert Crockett, negkų. Maištininkus greitai ap-1
TT . ,
....
HOOKĘTT, :N. H., lapkr. LIAMA KOVA AUKŠTIEMS iras. Pirm rinkimų jis su kitu
supo crezvicaikos agentų bu-.r
,
v
z,
,
. I'2O. — Vietos sv. Razanciaus
MOKESČIAMS
padarė laižybas. Jis tvirtino,
nai. Čekistai laimėjo krūvi- į
,, ,
-v v v , . .
v . h parapijos klebonas kun. Natokia paroda buvo Kuršėnuo
MIŠKUI ŽELDYTI
ikad Mrs. McCormick laimėną muši. (Nužudyta ir sužeis-1 ,
,T
.. . ,

Į Madridą Sutraukiama Daug
Kariuomenės
, DARBININKAI IMA PRIE-į
SINTIS VERGIJAI

RYGA, lapkr. 22. — Iš Ma
skvos praneša, kad Rusijos
darbininką? ima priešintis so
vietų valdžios iškeltai vergi
jai. Bet už tų priešinimąsi ne
laimingi žmonės turi skaudžiai
atsakyti. Jie nežmoniškai bau
džiami.

Sovietai negali gauti dar
bininkų i šiaurinius miškus
gaminti sienojų, kadangi ten
darbo sąlygos ir gyvenimas
nepakenčiamas. Tiems darba
ms ima trūkti politinių kali
nių. Paraginti darbininkai sa
vanoriai ten vykti po kelįų
dienų darbo pabėga.

Del to, sovietų valdžia dau
gelį darbininkų pradėjo skir
ti prievarta. Skiriami atsisa
ko. Tokiems atimamos darbo
teisės, gi be darbo jie negali
gauti maisto ir turi alkti.
Tas pat yra ir anglių kasy
klose. Didžiuma atsisako vy
kti. Gi kurie nuvyksta, kiek
laiko padirbę pabėga.
MacDONALD PALANKUS
INDIJAI/

LONDONAS, lapkr. 22. —
Konferencijoj aplink “apskri
tų stalą” vakar kalbėjo An
glijos ministeris pirmininkas
MacDonald. Jis palankiai at
siliepė apie indiečių reikala
vimus. Indieeiai Indijai reika
lauja dominijos stovybos.
PASIDUODA SUKILĖLIŲ
GENEROLAI

CHICAGOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

,

.

,
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ipoleonas H. Gubert išrinktas
The Association of Real
1
. ■
„
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atstovu j Ne\v Hampshire val- Estate Taxpayers” praneSė
Sąryšy su tuomi įvykiu Ma
stybės įstatymą leidimo, rūmus bankininkaihajr nuėsto ir ap
skvoj suimta apie 700 žmonių. (legislaturą), nors jis nekėlė
skrities valdininkams,
kad
Sukėlę maištus kareiviai bu tos sau kandidatūros. Jis pa Cook apskrities savasčių sa
vo valstiečiai naujokai. Jie reiškė, kad kaip tik gausiąs vininkai 1931 metais nemokės
skundėsi blogu maistu.
apie tai oficiali pranešimą, mokesčių už nekilnojamas sa
Spėjama, šis dviejų batalio- tuojaus ir atsistatydinsiąs,
vastis, kadangi mokesčiai nenų maištas buvo ženklas su
Sakomuose valstybės rūmuo teisoti, neteisingi ir yra lygūs
kilti kitoms sovietų kariuome
,
se ligšiol atstovais buvo du konfiskatai.
nės dalims.
kunigu. Kunigo Gilbert išrin- i Mokesčių mokėtojų organi
'KARIUOMENE SUTRAU- 'f“?“82™ tU.° *domesnis’ "js zacija nurodo, kad savasčių
ligi 1877 metų sios valstybes pertaksavimas atliktas begalo
KIAMA TVARKOS PA 1 konstitucijoje buvo įdėtas prie neteisingai. Be to, mokesčių
LAIKYMUI
Įrašas, kad katalikai negali u- neatkeliama našta sukrauta
žimti jokių viešųjų valstybės vien ant nekilnojamų savas
MADRIDAS, lapkr. 22. —
čių, kad tuotarpu už personavietų.
Iš kitų Ispanijos dalių čia su
les savastis nyki dalis mokes
traukiama daugiau kariuome
čių surenkama. Personalių sa
nės. Valdžia skelbia, kad tas VATIKANAS PRIPAŽINO vasčių gi Cook apskrity ver
NAUJĄ BRAZILIJOS
daroma tvarkos palaikymui
tė siekia 30 bilionų dolerių.
VALDŽIĄ
sostinėje.
Mieste išstatyta
Kitais žodžiais tarius, kuo
kareivių sargyba.
RIO DE JANEIRO, lapkr. ne visi apskrity mokesčiai y21. — Vatikanas pripažino ra užkrauti ant namų ir že
ŽUDOMI BĖGĄ RUSAI
naują Brazilijos valdžią ir a- mės savininkų, gi personalės
VALSTIEČIAI
pie tai čia pranešė per savo savastys, t. y. tai visa, kas
yra turtuolių namuose, nelie
VARŠAVA, lapkr. 22. — atstovą (nuncijų).
Iš
Vatikano
pranešta,
kad
čiama. Tuo būdu peržengiama
Atėjus pirmiesiems šalčiams,
Brazilijos
ambasadorius
Apa

valstybės konstitucija 'ir įsta
ir pasirodžius sniegui, daug
štalų
Sostui
artimoj
ateity
ap

tymai. Ir tuomi remiantis vi
rusų valstiečių mėgina per
sieną pereiti į Lenkiją, kad leis Romą. Į jo vietą siunčia sas nekilnojamų savasčių per
taksavimas yra neteisotas.
pasprųsti iš sovietų vergijos mas naujas ambasadorius.
ir pragaro.
Šįmet liepos mėnesiu nekil
ta daug kareivių.

SHANGHAI, lapkr. 22. —
Kada Mandžiurijos guberna Sovietai tad pasieniu padaų
torius išsprendė Nankingo va gino sargybą, kuri bėgančius
ldžiai gelbėti sutriuškinti Su valstiečius šaudo kai zuikius.
kilėlių liekanas, į Nankingą
VERSTINAS VAIKINŲ
pranešta, kad valdžiai pasi
KARO TARNYBOJE
duoda net 26 sukilėlių genero
LAVINIMAS
lai.

sįanĮį rinkimuose. Jis sutiko
1?3 nlylia!1 gtumti kar|lkf( m
anglimis, jei Mrs. McCormick

pralaimėsianti.

Jis tai atliko. Atvykęs į
Cliicagą* negras atsiliepė: ‘ ‘ Ka
rūkas, ar ne karukas, bet aš
pasilieku republikonas.”
Automobilių aukos

972 asmeniu žuvo automobi
lių nelaimėse šįmet ligi lap
kričio 21 d. Cook apskrity.
ISPANAI DARBDAVIAI
REIKALAUJA APSAUGOS

MADRIDAS, lapkr. 21. —
8,000 darbdavių (įmoninkų) iš
Valencijos prisiuntė čia savo
atstovybę. Reikalauja sau ap
saugos nuo darbininkų orga
nizacijos “Sindicato Unico.”
Ši organizacija, sako atstovy
bė, yra kalta už sukeltus strei
kus įvairiuose Ispanijos mie
stuose. Šios organizacijos va
dai šiandie Valencijoj palaiko
didžiausią betvarkę. Persekio
ja ir puola darbininkus, kurie
norėtų dirbti. Puola visas da
IŠ PARLAMENTO PAŠA
rbo įstaigas, kuriose norima
nojamų savasčių savininkai iš
vesti darbus.
LINTAS KOMUNISTAS
mokėjo 219,815,000 dol. mokes
čių. Žymi dalis visai nemokė
ROMA, lapkr. 21. — Žinio
DUOSIĄ DAUGIAU
jo ir jų į savastys parduoda
mis iš Amsterdamo, iš Olan
DARBO
mos. Kita savininkų dalis už
dijos parlamento laikinai pa
vedė bylas teismuose.
šalintas komunistas atstovas,
NEW YORK, lapkr. 22. —
kurs kalbėdamas neprideran 1931 metais prisieina du “National Association of Rail
čiai atsiliepė apie Šventąjį kart mokėti mokesčius už 1929 road Executives ” suvažiavime
Tėvą. Už jo pašalinimą bal ir 1930 metus. Ir mokestys išspręsta žiemos metu nusam
savo visi atstovai, išėmus vie dar daugiau padidintos.
dyti kuodaugiauaia darbinin
ną, irgi raudonąjį.
kų, kad tuo būdu palengvinti
Bombuoti namai Mayvvoode
bedarbiams.
WASHINGTON, lapkr. 22. i Juodojo parako bomba su
— Amerikos kariuomenės šta sprogdinta namų prieangy, RIO DE JANEIRO, Brazi

ĮRANKIAI

se.
r
Gyvulininkystės skyriuje bu
Šiąis metąis raiškų departa vo labai <įaug arklių, ęągųęmentas buvo parsiuntęs už čių, kiaulių, paukščių ir smul
4,000 litų išmėginti įvairių mi kiųjų naminių gyvulių. Ypa
škams želdyti įrankių, kaip tingai gražūs buvo Varputė
žagrių, akėčių, kultivatorių, nų dvaro savininkės p. M. Gri
purentuvų. Išmėginti jie buvo škevičienės žirgyno ardėnų
pasiųsti į Alytaus urėdiją.
veislės arkliai.
Įrankių daugumas pasirodė
Gana turtingi buvo namų
Lietuvos miškams tinkami. Iš pramonės bei liaudies dirbi
rinkus pačius geruosius, jų už nių, skyriai. Daug žiūrovų susisakys didesnį skaičių ir iš į traukė karvių melžimo konku
siuntinės į reikalingiausias u- rsas. f
rėdijas.
Vienas kuršėniškis išradėjas
buvo
išstatęs jo paties paga
Šiais metais miškų želdymui
paskirta 250,000 litų. Iš tos mintą ir sugalvotą radio apa
sumos daugiausia teks Alytaus rato garo variklį, garvežį ir
urėdijai kur mano apželdyti keletą kitų dalykėlių.
didžiausią plotą, paskum Jur Už geriausius eksponatus
barko, Kretingos, Panemunės, parodos komitetas išdalino do
“M. R.”
Labanorių ir kitas.
“R.” vanų 4,275 litus.
ITALŲ KALBA LIETUVOS
UNIVERSITETE

MIRĖ BUVUSIS APAŠTA
LINIS DELEGATAS

Studentams buvo siurpri
zas; Humanitarinių m. fakult.
pradėjo skaityti italų kalba.
Anksčiau niekur nebuvo to
skelbta—kaip “deus ex macbina.” Pakviestasis lektorius D.
Miehelis, neseniai atvyko į
Lietuvą. Lietuviškai kalba ne
blogai, bet kol kas aiškins ru
siškai. Italų literatūrą skaitys
lietuviškai. Studentų atėjo apie 30—iš įvairių fakultetų;
tik trys tebuvo jau šiek tiek
moką italų kalbos. Paskaitos
skaitomos triskart savaijėj 20
—22 vai. Profesorius atrodo
lėtas, jaunas, simpatiškas. ‘R.’

PARYŽIUS. — Lapkričio
13 dienų čia mirė buvusia Ba
gdado arkivyskupas Haltmayier. Velionis kokį laiką buvo
apaštaliniu delegatu Mesopo
tamijai (Irakui).

ROMA, lapkr. 22. — Itali
jos valdžia paskelbė išsprendi
BARCELONA, lapkr. 21. mą, kuriuomi einant visoj ša
KILNOJAMOJI ŽEMES
— Generalinis darbininkų strei ly vaikinai, sukakę 18 metų
ŪKIO PARODA
kas čia baigės, bet daugelis i amžiaus, sekmadieniais ir šve
darbininkų atsisako gryžti į ntomis dienomis verstinai šau
Kuršėnai, Šiaulių apskr.
darbus ir vienur-kitur suke kiami lavintis karo tarnyboje. bo viršininkas gen. Summer- (842 So. 18 avė., Mayvvoode
lija, lapkr. 22. — Pašalintas Šiais metais šiaurės Lietuvoje
lia riaušes. Civilinė sargyba Tuo būdu norima apginkluo all pasitraukė. Jo vietą užė Niekas namuose nesužeista. [ Brazilijos prezidentas W. Luyra rengiamos kilnojamosios
NENORI GRYŽTI I
DARBUS

juos kovoja ginklais.

ti visą itaŲj tautą.

mė gen. MacArthur.

Nuostolių būsią apie 1/500 dol. is išvyko j Portugaliją.

žemės ūkio parodos.

Viena

MEXIC0 CITY, lapkr. 22.
— Čia atvyko naujas Am. J.
Valstybių ambasadoriuR Mek^
sikai, J. R. Clark.
CHICAGO LR APYLIN
KĖS. — šiandie saulėta ir
šalčiau.
PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų
$10.01
Britanijos 1 sv. sterl.
4.86
Francijos 100 frankų
3.92
Italijos 100 lirų
5.23
Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.41
Vokietijos 100 markių 23.81

✓
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DRAUGAS

“DRAUGAS”
Išeina

kasdien,

išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 36 00, Pu
sei Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — <2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoj^ — Metams |7.00, Pusei Me
tų — 34.00, Kopija .03c.
\

likų melų plūduriavo kraujo ir ašarų klane
Žmonių kentėjimams ir nelaimėms nebuvo
galo, o ir šiandien dar nebematyti to kruvi
nojo svaigulio pabaigos.”

Aplink Afriką.

KOVA TARP DVIEJŲ ‘ARMIJŲ”. SHERMANSINIAI

LAIMĖJO.

T

Prof. E. Pakšte*.

LAIŠKAS KETURIOLIKTAS
Vargu rasi laikotarpį, kuriame bolševi
<i
kų budeliai nebūtų šaudę ir žudę šimtus žmo
(Tąsa).
Bet turėdamas gubernatoriaus
I rekomendacijų greit kur rei
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai. nių. Jie žudė inteligentus, ūkininkus ir dar
kasdien.
Daugumas
miesto
namų
bininkus. Kiek buvo prieš jų baisų terorų su
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kia patekau ir kas reikia pa
W*
Skelbimai seKančiai dienai priimami iki 5 kilimų, protestų, kol kas jiems vis dar pasi statyti po karo, tad viskas mačiau. Man, žinoma, labiau
atrodo
labai
nauja.
Greitam
vai. po piet.
sekdavo numalšinti. Bet tie numalšinimai bu
miesto augimui labiausia pa rūpėjo kasyklos, negu liejyk
vo žiaurus, kruvini.
deda milžiniškos vario kasy los. Ruaši kasykla yra apie 10
“DRAUGAS”
Ir šiomis dienomis gaunami iš Rusijos klos, vienos turtingiausių vi klm. nuo Elisabetliville. Joje
LITHUANIAN DAILY FRIEND
pranešimai, kad ten sukilo prieš Sovietus ke
darbas eina daugiausia atvi
same pasauly. Katangos vario
Published Daily, Except Sunday.
letas kariuomenės pulkų, kuriems gelbėjo ūki zona apima apie 15,000 kv. rame ore. Paviršutiniai žemės
SUBSCRIPTIONS: One Year — 36.00. Six Months
— 33.60, Tbree Months — 32.00. One Month — 75c.
ninkų masės. Šį sukilimų, bemalšinant, išžudy
Europe — One Year — <7.00, Six Months — 34.00
kilometrų. Šalę vario yra dar sluoksniai, susidedu iš lateriCopy — .03C.
ta daug kareivių, daug sukilėlių areštuota,
to, nukasti galingomis mašiir kitų naudingų mineralų:
Advertlslng in “DRAUGAS” brings best results,
kurių šimtais be tardymo, be teismo bus su i u i* .
Advertising rates on application.
*
• aki j nomis, kurių viena atstoja 300
kobalto, radijaus, *švino
ir
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago šaudyta.
j
-y.. .
darbininkų. Nuo 10 iki 20 me
mens anglio. Jau
ištirtuose i
'
, , •
„
trų
gilumoje
jau
sutinkami f
Del ko tie sukilimai? Del to, kad bolše vario sluoksniuose
esama apie
# e
j
j
-v
.
, • Vario sluoksniai,’ maišyti suvikai, siekdami valdžios, žadėjo žmonėms ro 5K milijonus
tonų
gryno vario.
jų, o davė pragarų. Anot “Darb.” — “Ne 1929 m. jo čia iškarta 130,00)' I'enaudin«a uo!a- Juos fia ne‘
tenka čia plačiau minėti gėdų žmogaus var tonų. Tais pat matais radijau.1 grai kasia’ pila • «eležinius
, 60 gramų, ikiek
• i ibeveik'
-i !goniukus ir niekaniška jėgai
dui darančių bolševikų darbų. Laukiniai žvė gauta
d ° .
PROPAGANDA FILMOMIS.
s
ak- ■
traukia aukštyn iš ištuštinto'
rys raudonuotų iš gėdos, jeigu jie suprastų užtenka visam pasauliui.
■JLB;
baseino, tarsi iš sauso gilaus
Californijoj įvyko nepaprasta “kova” tarp dviejų arBolševikai dar nepasisotino Rusijos žmo žmonių kalbų ir1 būtų pavadinti bolševikais”.
Mineralų
daug.
Jų
pramonė
ežero
dugno.
Kasamasi
ir
j
mijų:
gen. Sliermans’o ir gen. Grant’o. Mi-niature golfo “lauNežiūrint to, bolševikai suranda pasekėjų
nių krauju. Jie siekia visa pasaulį raudonu—
sparčiai
auga
ir
sutraukia
į
ir mūsų, lietuvių tarpe. Suranda ir savo pro
. x. -i, • • . -x TJ- x i baseino šonus siaurais tune- kan”, civilio karo veteranai išėjo persitikrinti, kurio generolo
bolševikų rūbu apvilkti. Milijonus dolierių
Elisabetliville ir i kitus Katan, liaia> mediniais stulpais at- yra geresn6 armija. 27 skylių kova pergalę iiulėm-' g.n. HlierSovietų valdžia išleido propagandai per pagandai dirvų. Viena dėl to, kad kai kada
5n Atvaizde kairėj G. L. Grimston, 93 m., kuris
jiems pasiseka piktadarybes užmaskuoti, o gos nuestelius daug amonių, j re,utais. Visų prastąjį darbą! mans.o
spaudų ir įvairiems agitatoriams. Tokių pro
Tariau
žemes
ūkis
s,ame
kras-j
d
į
rba
negrai
belgų
vadovam
I
unluSo
kap
A j Killlball,
GranVo repreZe„tontą, dė
kita — vis dar yra žmonių, kurie yra tokiais
pagandų jie vedė ir tebeveda ir Jungtinėse
lengvatikiais, kurie vis dar tebelaukia žadė ta dar neissipletojęs. Negrai, jami. Visose vario kasyklose -inėj Kova . ko Nacional6s armijos naniu apieiinkėj, West
Valstybėse.
1
tojo rojaus Rusijoje, ar net čia, Amerikoje kaip ir visur, gamina labai Į Katangoje turi darbo aPie Į IxKS Angeies Calif
Pastaruoju laiku bolševikai ir filmas sa
'
-—.........
. ... ,
, , ,
įsteigiant. Bet to nesulauks. Tie žmonės, ku mažomis kiekybėmis ir dar į 17,000 negrų. Prie kasyklų ir
vo propagandai pradėjo naudoti. Tokie vei-,
Pris^atyta ]įai žymiai geresni, negu Kon- geidautini yra laikyti peiiktarių sielose neišgesęs žmoniškumo jausmas, mažiau turi ko atlikekamo (dirbtuvių jiems
kalai, kaip “Potemkin”, “Dešimts dienų, ku-1
matydami baisų bolševizmo veidų, su dideliu parduoti. Europiečiai Elisa- ,mažų kvadratinių namukų, žy- go Bet kįek prakaito kainu0. dienį, arba šeštadienį kas sa
rios pasaulį sujudino” ir kiti tai gana įta
bethville apylinkėse turi tik.iniaį geresnių negu jų pala- L Angolos negrams tuos ke-'
■ pasibiaurėjimu nuo jo nusikreips.
vaitė.
kinga priemonė bolševistinei propagandai va
20 stambių ūkių, tad savo pro pjnės giriose. Šitose darbinin- kiius išvesti ir tvarkoje išlai
ryti.
Būtinai reikia užrašyti kiek
dūktais negali patenkinti vie kų kolonijose yra įrengtos
KOVA BU KRIMINALISTAIS.
kyti! Nuo kelių taisymo ir nuo
vienų suteiktų pagalbų; gauFilmos nemažiau įtakos į visuomenę tu
tinės-rinkos reikalavimų. Tai bendros virtuvės ir valgyklos,
mokesčių
Angolos
pasienių
ri, kaip ir'spauda. Bolševikai tų žino. Del to
dneagoje vis di desnius, žygius prade- gi valgis čia labai brangus. mokyklos ir net bažnytėlės.
įtas aukas. Statistinės žinios
negrai dažnai
kur man tekdavo su-!^ ’°a* nau^*n^‘os’ besirūjie jas piadėjo naudoti. Ir gana sumaniai. jania daryti kovoje su kriminalistai, kurie Sviestas gabenamas iš Rodė- nes dūlis negrų jau priklauso į
...........
1
b ’
1
'
pinant gauti paramos iš mieskatalikų tikybai.
Jomis jie nori pakeisti žmonių idealogijų. , artĮ0 visuomenės ramybę ir teršia miesto var- zijos, geras, bet kainuoja apie 1..........
į tikti šitų portugališkai 1110to savivaldybės ar iš kitų šal
Kad tai padaryti, reikia pirmoje vietoje su- | dą Iki Siol tojį kovo ėjo labaį paniaržUj ne. 30 litų kilogramas. Beveik lyKongo ir ypač Elisabetlivil-1 kančių negrų. Man tai būda-i tinių.
ir kiti maisto'|e negrai matvt daug geriau
griauti tautų institucijas. Taip yra pasakęs drųsmi. Dažnai kriminalistai patekdavo į po- gini brangūs
vo šioks toks patogumas su
pats Leninas.
Lcijos rankas, į teismus, tačiau vis kažkaip produktai. Todėl ir menkes-, gyvena negu Angolos negrai '
Centralinis Variams
jais susikalbėti, nes Kongo
niuose
viešbučiuose
pilnas
pra
čia
au^nės
ųlgas
jiem?
Tat, netenka stebėtis kodėl per-pastaruo- jje išsisukdavo iš užsitarnautos baušfitės. DkGloboti Komitetas.
negrai prancūziškai nemoka.
gyvenimas
kainuoja
dienai
a.
nloka
,
,
ad
Katangon
subėga
sius kelis metus daroma milziniskos pastan- Į bar jau yra žymių kad bent šiek tiek miestas
(Bus daugiau)
gos pakeisti žmonių idealogijų Jungtinėse bus apvalytas. Pastaruoju laiku nuteista ir į pie 40 litų, o geresniuose 30 Mgrų darbininkų ir ;g .kitlJ
70 lt.
aplinkinių kolonijų: Angolos,
Valstybėse. Visokiomis priemonėmis varoma kalėjimų pasodinta keletas labai pavijingų
VARGŠŲ GLOBA.
kampanija sugriauti tradicinius idealus, prin- - kriminalistų, kurie seniau laisvai po miestų
Čion atvykęs jau1 radau lai s Rodezijų ir k.
i Beveik visose Cbicagos paSeimas įvyks gruodžio 7
cipus, dorovę ir viską kas daro tautų stiprių | švaistėsi. Kada vietos policija, teismas ir fe- kų ir laikraščių iš Lietuvos,
Dvejopa politika negrų at ! rupijose
via organizuojami d. Aušros Vartų par. svetai
ir garbingų. Gana pasisekusiai vedama atakos deralė valdžia labiau pradės kooperuoti tada kuriuos man teikėsi persiusti
žvilgiu.
i prieš kariuomenę, laivynų, ekonomikų, prieš be didelių sunkumų kriminalistus išgaudys ir iš Kapštato rūpestingas mūsų j
*vugxu.
i vietiniai Vargšams
Globoti nėje. Bus iškilmingos pamallojalumų valstybei. Tam tikslui jie pradėjo juos paties ten, kur jie priklauso. Tokiu bū- konsulas p. Račkauskas. Žino-' Portugalai savo kolonijose Komitetai. Jie dirbs kartu su dos 10:30. Pamokslų sakys
naudoti filmas.
i' du
.
. Cbicagos
.
... vardų
. atitaisys.
... •
gili pustrečio mėnesio atskirs- veda asimiliacinę politikų. Ea-'Labdaringos Sujungus sky- gerb. kun. d-ras J. Navickus,
ir
miesto
1 tam nuo savojo krašto ir sa- vorizuoja mišrias vedybas ir riais. Kiekvienoj parapijoj M. I. C. 12:00 pietus. 2 vai.
Savo laiku jie tai ir Lietuvoje darė. Tik

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųtlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama. tam
tikslui pašto ženklų.

DIENOS KLAUSIMAI

KOLEGIJOS SEIMAS.

Seimo posėdis. Pereitais me
tais Rėmėjų Seime dalyvavo
60 draugijų 234 atstovai ir
buvo sukelta Kolegijos Fonpasiskubi daugelis negrų moka jau por- toge, darbu ir susirgusius gy dan $2,147.03.

Esame minėję, kad ir fašistinėj Italijoj vųjų ir negaunančiam iš ten be vedybų negru “baltina”, bus sudaromos V. GI. Komifijmų rodymas, berods, visai buvo sustabdy- nėra ramu. Nežiūrint karo griežtos cenzūros, jokių žinių, tie laiškai ir laik- Visur su jais kalbasi tik por-įteto maž daug penkios komitas. Kito kelio ir negalima buvo pasirinkti, nežiūrint policijos akyvunio ir tūkstančių šni- raščiai padarė didelį džiaug- tugališkai, ignoruodami vie- sijos; būtent, kad aprūpinus
^inesv kalbas. Tad- Angoloje; vargšus: rūbais, valgiu, pasTas ir šioje šalyje reiktų padaryti.
pų veiklumo, Įvyksta sukilimų prieš fašistų smų.

laiku buvo spaudos pastebėta ir bolševikiškų

valdžių. Fašistų spauda apie tai nieko ne
sako. Pastaruoju laiku suimta keliolika u“KRAUJO LATAKAS.”
niversitetų profesorių, buvusių ministerių ir
Tokia antrašte Lietuvos “Darb.” įdėjo kitokių, kurie planavę nuversti fašistų val
straipsnį apie Rusijų sąryšyje su Sovietų val džių.
dymo sukaktuvėmis. “Baisi ir skaudi nelaimė
Lietuvos dienraštis “Rytas” išleido 2,000
lydėjo Rusijos darbo žmones per trylikų me
tų. Milijonai jų mirė badu, šimtai tūkstančių numerį. Ta proga išleido didesnį numerį ir
sušaudyta ir užkankinta niekšų čekistų įdėjo keletu įdomių straipsnių iš “Ryto” is
(GPU) rankomis. Visa Rusija per tuos try- torijos.
gfcENBBrffgJ'JL
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Kaip ir kitur,
riau apsilankyti pas Katangos gubernatorių. Jis man-parūpino kariškų automobilių ir
iuigabeno į Lubumbaši vario
liejyklas, o paskiau į Ruaši
vario kasyklas. Ir vienon, ir
kiton vieton negalima be gerų rekomendacijų patekti, nes
šios įstaigos turi savo sekretų,

tugališkai. Ekonomiškai neg-į (lyti. Komisijų pirmininkai
lai pas portugalus skursta, sudaro parapijos Vargšams
nes apkraunami dideliais (pa- . Globoti Komiteto Valdybų.
gal jų pajamas) mokesčiais: Likusieji Komisijų nariai yra
nuo kiekvieno suaugusio (1G Komiteto Įgaliotiniai. Kiekm.) ir galinčio dirbti vyriškio vienas jų pasiims globoti 20
dažniausia nuo 20 iki 50 litų parapijos dalį.
į metus. Be to jie čia turi į Įgaliotinių ir viso par. V.
dirbti ant kelių. Angolos ke- GI. Komiteto susirinkimai pa-

Kolegijos Fondas išaugo
per 40,000 dol. Rimtai ruošia
masi sekančiais metais padėti pamatus erdviai, gražiai

Lietuvių Kolegijai. Rėmėjų
x\pskritys ir Centras nuošir
džiai prašo visų lietuvių pri
sidėti prie šio kultūringo dar
bo.

.L'l!"

jantį zovada į dešinę; ant Vyties kruti- kijos sfragistikų. Šiuose veikaluose yra
nės skydai, o tame skyde herbag “Pilies atvaizdai visų žinomų Jogailos bei VyVartai”. Tarpe apvadų yra sekantis pa- j tauto antspaudų, bet nei vienos Jogailos
lašas: SI. ALLEXANDRI * ALS k WE- antspaudos .nemačiau ant kurios rastųsi
TOWDI x DEI x GRA x MAGNI DUCIS berbas “Pilies Vartai”. Ne tik ant Jo
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
x L1TUAN + (= Sigillum Alexandri a- gailos antspaudų, bet ir ant kitų Lenkijos
Numizmatikai).
lias Vitovdi Dei gratia Magni Ducis Li- karalių Lenkiškų antspaudų “Pilies Var
------ Rašo Dr. AL M. RAČKUStuaniae = Antspaudu Aleksandro kitaip tų” nesiranda. O ant Lietuvos didžiųjų
(Tęsinys)
Vytauto iš Dievo malonės Didžiojo Kuni antspaudų (visų karalių ir visų dinastigaikščio Lietuvos), šios antspaudos at- jų) tas herbas visuomet yra; ir tai ne pasvaizJas yra tilpęs veikale “Mėmoires tie jkutinioje vietoje, bet antroje šalę Vyties,
la Soeiėtė ti’.\reliėologie et de Numisnia- Įdomu, kad net ant Augusto JI ir ant
tiųue” St. Petersbourg, 1847 m., Vol. I, Augusto III didžiųjų antspaudų randasi
T
herbas “Pilies Vartai”. Gal Lenkai no
Tab. XX.
Turiu po ranka veikalus, Teofilio rėtų Tr tuos Saksonų (Vokiečių) kraujo
KŽebra\vskio “O Pieezęeiacli Duuney Pol- karalius prie Jogailos dinastijos priskui
ski i Libvv, Krakov 1871”; taipgi Voss- tytif... Šie daviniai parodo,’ kad herbas
Fig. 67.
bergo “Siegel dės Mittelalters v. Polen, “Pilies Vartai” nėra dinastijinis, bet tau
6i antspaudu randasi ant Vytauto do- į Lithauen etc., Berilu 1854”; taipgi Gu- tinis - valstybinis JAetuVos ženklas. Tikjuokdariai” tie Ixi,nkui; nei ant Jokumento rašyto 1423 metai*, kuris yra movvskio “Pieczęcie Kr6low Polskjeli,
Krak6w
J910-20
”
;
taipgi
nemažų
pluoštų
Į
gailos
antspaudų, nei ant jo Lenkiškų
saugojamas Karaliaučiaus slaptuįue arkyve. Ant tos antspaudos regime> Vytį jo- įvairių spaudinių apie Lietuvos ir Len- monetų “Pilies Vartų” nesirandu, o

ItETUVDS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

I

ant Vytauto tikrai yra, — bet

visvien

lumny”) liefbo atsiradimų nuo Kaffos
monetų (Fig. 68.), kurių atvaizdų čia de
du.

herbų “Pilies Vartus” jie vadina “Jo
gailos Kolumny”.
Herbas^ “Pilies Vartai” atsirado Lie
tuvoje daug šimtmečių anksčiau nei Jo
gaila buvo gimęs. Apie šio herbo atsira
dimų. ir išsivystimų yra įvairių aiškini
Fig. 68.
mų, ir ketvertą svarbesnių hypotezių čia
’
T
* \
1 paduosiu.
Sulyg dr. Koehnes, Kaffos monetos
a) Kojalowiczo veikale “Herbarz prekybos keliu atėjusios Lietuvon XIII
Rvcerstwa W. X. Litcvskiego” Krokuviš šimtmetyje, ir Lietuviai į tas monetas įkėje laidoje (1897 m.), puslapy 2, yra sižiurėję, tokį herbų pasisavinę. Bet ne
pažymėta, kad herbų “Kolumny” atsi visi su juo sutinka, ir aš jo išvadoms ne
nešęs su savim iš Romos garsusis Lietu pritariu. Herbas ant Kaffos monetų nėra
vių tautos vadus Palemonas 924 metais. panašus į Lietuvos herbų, Krintąs yra perToji legenda yra graži, het tai tik legen- toli nuo Lietuvos, ir iki šiol nebuvo atras
j da, ant kurios remties istorikai negali. , tu nei viena manta Lietuvos teritorijoje
b) Dr. Koehne (“Zur Gesehiehtc der su senomis Kaffos monetomis. Del šių
Litthauisehen Wappenbilder”. Mėmoires priežasčių dr. Koehnes liypotezė* yra ne
de la Societė d’Arehėologie et de Numis- priimtina.

( mątiųue de St. Petersbourg, 1847. Vol.
I, p. 357-8) aiškina “Pilies Vartų” (“Ko-

(Bus daugiau)

r
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

Prašau Į Mano Kampelį

Rašo:

•Rašo prof. Kampininkas.-------------------

GERB. KUNIGŲ KLEBONU
;
DĖMESIUI..

Dr. Al. M. Račkus

Galima gauti Ritualėlį.
Iš mūsų stolyčios Chicngos jei tai būtų teisybė, reikėtų
.Seniai buvo pageidauta ger
2130 W. 22 St. Cbicago
rašoma man sekamai:
ir moteriai ir tam bosui gerai
biamų kunigų, kad būtų iš
Tel. Canal 6764
“Žmonėse esama visokerio įkrėsti ten, kur uodai negali
leistas ritualėlis su gražiais
pų, ydų: visų neįskaieiuoke,1 įkasti, ir bedarbiais padary
lietuvių kalbos atžvilgių tek
nei visas ant syk paneigsi. ti. Gerinusia būtų bausmė.
ATSARGIAI SU KROSNIMIS.
stais.
“Kino nedarbo metu kaiI Toks Ritualėlis šiais metais
Tūkstančiai lietuvių gyvena senoviškuose namuose, kur
Mokykloje.
kurių lietuvių yra besaikis go
pasirodė Kaune gražiai s.v.
eentralinio apšildymo nėra. Ten pasistatę spižinį krosnį kaindumas, anot posakio: ‘juo
Mokinys. Delko žmonės, ku- barjus apšildo kietomis anglimis. Geras pečius, kietomis an- Kazimiero Draugijos išleistas,
daugiau turi, tuo daugiau
rie sakos netikį į Dievų; sa- g}įmįs kūrenamas yra neblogai, bet bėda, kad su tokiu vienu Bitualelis Kauno Arkivvsku
nori
ko» j°& ■žmogus sielos neturi p^ja visų kambarių' apšildyti negalima. Todėl kiti nusiperka po Metropolito aprobuotas.
“Kai masės darbininkų, ne
ir kad su mirtimi viskas bai- kilnojamų kerosininį šildytuvų, ir, kad būtų šilčiau nusi- . Ritualėlis puikiai atrodo ir
gaudami (laibo, badauja, yra
Sušalus, paliegus, apleistų senu
giasi, ant kapo savo artimų- ren'g|į jr šilton lovon atsigulti, tai nusineša tų kerosininį šil- oda aptaisytas. Jo kaina su
turtingų šeimų, kurių vyras,
atsiuntimu
tik
vienas
doleris.
tė laukia Tamstos paramos. Ji —
jų kryžius stato. Nes kryžius dytuv,į į miegamąjį kambarį, ir degina kerosinų per visų
moteris ir vaikai dirba, duo
•
Kų
tik
gavau
nauji
Ritua

ne viena. Vienoj Cbicagoj — vargšų
ant kapo rodo, jog čia ilsis naktį. Čia tai yra sveikatai didžiausias pavojus! Atsargiai!
da kyšius, kad tik iš darbo
le!
io
transportų.
Jei
kas
no

tūkstančiai. Ateina šalta žiema. Kas
krikseionis, kuris tikėjo į DieKerosininis pečius degdamas, sudegina iš oro labai daug
nepaleistų.
rėtų
jį
įsigyti,
maloniai
pra

vų?
priglaus ir aprūpins jūsų parapijos
oxigeno, gį oxigenas yra vienas iš svarbiausių elementų žmo“Viena mergina sakiusi, kad
šau man apie tai pranešti ir
vargšus ?
' gaus gyvybės ir sveikatos palaikymui. Užtai kur kambarį
ji žinanti turtingų šeimų, kuri
Ritualėlis
tuoj
bus
atsiųstas.
Pasiteisino.
Stokite kuriamiems parapijose
šildo su kerosiniu pečiuku, tai tame kambaryje oxigenas maturi didelius išmokėtus na
'Mano adresas: 614 W. Mahavargšams globoti komitetams į pa
kad žinasi, o nuodingos karbon-dioxido dujos dauginasi, ir to
mus, bet abu — vyras ir mo Teisėjas. Prisipažink,
...
imi.1 •
1 • X
.
n°y avė., Malianoy City, Pa.
galbų. Tarkitės, galvokite, dirbkite
kambario oras sugenda. Tok} sugedusį orų kvėpuojant, palen-,
teris — ir mergaitė dilbų. Kai esi kaltas vagystėj.
gailestingų darbų. Už jį laukia gau
kraujas silpnėja, pradeda tankiai galvų svaigti ir skau-'
r_
_
’
išgirdę, kad dirbtuvė žada at Vagis. Ne, jūsų malonybė, gvėl
*
.
. x.
| 8v. Kaz. Dr-jos Jgal. Amer.
sus atlyginimas, nes vargšai —
dėti, ir galutinai žmogus suserga.
i............
_
leisti moteris, kurių vyrai dir neturiu prie ko prisipažinti,
Kristaus broliai ir seserys.
Retkarčiais dar pasitaiko matyti gesinius šildytuvus (gas budriko RADIO PROG
ba, kad tuo būdu davus dar nes ne į tų namų buvau įsilau
CentraEnis Vargšams Globoti Kom.
beaters). Gesiniai šildytuvai sveikatai kenkia dar aršiau nei
RAMO PASIKLAUSIUS
bo bedarbiams, ta moteris žęs.
kerosininiai. Be to, gesiniai šildytuvai yra labai pavojinga,1
____
pakišusi bosui $50 kyšį ir pa
rengia JOSEPH F. BUDRIK
ATYDŽIAI PERSKAITYKI nes jei bemiegant dėl kokios nors priežasties liepsna užges- i Vakar vakare Lietuvių va- y? blogai. Reporteris bandys
likta dirbti”.
tų, kambarys prisipildytų nuodingais) gesais, tuomet jau mir-ilandoj iš stoties WHFC nuo’^r nedėlioję įlysti į stotį krautuvė, 3417-21 So. Halsted
Ar tai teisybė, ar ne — prof. ATYDŽIAI SKAITYKITE
tis visai šeimynai!
17 iki 8 valandos, Cicero laik- AVCFL nuo 1 iki 2 valandos Street.
MANO KAMPELį.
Kampininkas nečiupinėjo. Bet
•
Beje, anglimis kūrenant, daugelis priveria krosnies juš- raščio reporteris įsigrūdo i po pietų. Ten mano taipgi pakų idant šiluma laukan per dūmtraukį neišeitų. O tai nege-'Radio Studijų ir tėmyjo kaip,,s^e^i kontestantus lenktyrai. Jau keletu lietuvių šeimynų užtroško nuo gari}. Ar pa- kontestantai dainavo ir lenk- unioujant mūsų gerųjų dainiMates.
1 menate tų baisų įvykį’Ciceroje kai rado visus negyvus nuo tvniavo už 1000 dolerių prai- ninku

Ką Gali Veikti Amerikiečiai
Lietuvoje?

anglies garų užtroškusius, mat ka-s nors buvo priverks kros-,Z1?" Lietuvių valanda duoda[ nies juškų? Tokių nelaimių buvo Cliicagoje ir kituose mies- ma lėšomis ir pastangomis
j tuose. Atsargiai!
ĮJOSEPH F. .BUDRIKO Koj

RADIO VALANDA.

Rytoj iš WCFL stoties, 970
{
Maloniems “Draugo” skaitytojams patariu, jei tik išsi-,,rP°racDospakelti. Lietuva siūlo amen-,.
i kilocykles, nuo 1 iki 2 valan'.Mečiams darbų, amerikiečiai Salima> gyvenkit centraline šiluma apšildytuose kambariuo-. įdainavo Stasys po n ūme
arba šildykit kambarius su anglimis kūrenamu krosnių; riu 19 labai gražiai, kontestan-Į ^os P°
bus duodama
turėtų jai duoti gerus gami se,
Viena iš didžiausiųjų, galibet kerosinius ar gesinius pečius meskit laukan, jei jums 'tė Jadvyga, numeris 8 malo-1 aaunus ia 10 Pr°gramasnius.
ma sakyti, Lietuvos nelaimių j
nu buvo girdėti, Apolitas nu grame dalyvaus:
sveikata yra miela.
darbo atžvilgiu yra tojiy kad,' Arba Lietuva, turi daug mimeris ,Į5 tiarai gražu, Petras
Budriko Radio Orkestrą,
KALĖDŲ PLOTKELES.
LietuvaFi1 dabai trūksta’ gerų ško; miško medžiagų plačiai
Gerbiamas Dr. A. Račkau.
^numeris 28, begalo malonu bus gerųjų mūsų artistų due
prityrusių amatninkų, darbini išveža į užsienį. Bet pabandyk
Skaitydamas laikraštį “Draugų” radau jūsų straipsnį klausyti, taip ir panelė Fran- tų ir solo, kurie lenktyniuoja
Jau galima “Drauge” gaunkų, profesionalų. Yra Lietu- (Kaune ar kuriame kitame Lie- “.Sveikatos Skyriuj”. Tai būva rašyta apie kojas, kurie turi •ces numeris 31, gražiai ir į- konteste. Taipgi kalbės p. Ka ti šviežių tik ką iškeptų Ka
voj šiaučių, kriaučių, stalių, tuvos mieste įsigyti gerus ba- gjs]as ant b}auzf}ų įr buvo parašyta, kad galima išgydyti įlei- sūdingai dainavo.
lėdinių plotkelių įvairių spa
lvaitis, Lietuvos konsulas.
račių, mūrininkų, šaltkalvių ir Idus savo naujam butui! Nori ūžiant kokių tai gyduolių.
1' Laikraščio reporteriui net
lvų. Galima gauti kartu ir
Pasiklausykit
šio
radio
prot.t. tik visa bėda, kad daugu- P11**1 padirbtus baldus, eini
Taį
jabai pragy£įaU) }{ad p. daktaras paaiškintum, karšta pasidarė bežiūrint per
konvertų. Kreiptis j Brolį
ma jų darbų dirba maždaug i krautuvę žiūrėk, kur gėrės- kaJp reikia daryti, nes aš turiu dideles ir stors gįslas ant kai- mažų skylutę. Jam laimė, kad •gramo; tikriname kad Jums Vladą, 2334 So. Oakley Avė.
tuo pat būdu, kuriuo dirbda- ni baldai, yra atvežti iš už- rėg kojos> ž(emiau kelio ir flg bijau> kad jos neeksplioduotn niekas nepatėmyjo, o būtų bu- patiks. Šiuos radio programus ChicagO, III.
vo maždaug visuotino patapo sienio, ir tai užsieny jau se- jajku; beirant
I
laikais. Kur tik tenka dirbti nai ‘išėję iš mados.’ Nori piTai prašau daktaro malonėkite patart, man, ar prie dakii tai gausi tik |arQ reikia kreiptis, ar pačiam tas galima padaryti
kiek atsakomingesnis darbas, rkti lovų,
žiūrėk, meisteriai tenai vokie- kažkokį žydiškų fasonų. Su
Su pagarba
A. Z.
,čiai ir latviai, iš užsienio at pykęs eini pas stalių užsaky
ATSAKYMAS p. A. Z.: — Iššokusias ant blauzdos venas
ti, kad padirbtų. Bet jis mo
kviesti.
(gįslas) pasekmingai gali pagydyti tik patyręs daktaras.
ka dirbti tiktai vieno ‘faseno’
Štai, pavyzdžiui, odų pra
baldus, o tas ‘fasenas’ — vėl
Gerbiamas Daktarei
monė, batų gamybos sritis.
nuo patapo metų. Kitokio fa
Dienraštyje “Drauge” skaitau su dėmėsiu jūsų straips
Lietuva jau iš seno, jau prieš
šono jis ir nemoka, ir nenori
nius apie sveikatų..
(
karų buvo garsi savo odų in
■dirbti. Ir vėl eini į krautuvę,
,. „
,
Būkite toks malonus, duokite man atsakymų į žemiau
dustrija. Ir dabar Lietuvoj
.^rki.takte -.»paktus k|ausimu8,
’
|
tie patys odų fabrikai yra už
Aš esu 35 metų amžiaus, turiu skausmų kuriame šone,
silikę, tik jie palyginti gana,
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką
. ....
• žemiau bambos; mėnesines pamečiau jau metai laiko. Lankau
silpnokai gyvuoja. Lietuvos .
ir vis tik jame gyventi taip
.
. .
. .
...
.
..
....
9
,
, . ? . .
,.
keletu daktarų ir visi pataria eiti ant operacijos, kaip jie su- C
rinka negali suimti visų jų
savo giminėms, ^esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
nemalonu, — baisiai jau biau.
~
..
m .
,.
•»
, .. .
:«9
randa Tube Over Head. . Tai, ar galima išgydyti be ope-’fcp
gaminių. Yra Lietuvoj keliorus tie užsieniniai baldai! O
Geriausia ir brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
i 9
lika stambesnių
avalinių. dirb-i,kas vietoj
... mokėtų
... pagaminti
... racijos! Lauksiu nuo jūsų prielankaus atsakymo.
,
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvą, kad gau
,.
. .
. ,.
, ■
Pasilieku su gilia pagarba
Mrs. J.
S.
t fe
tuvių, keli net stambesni ava
gražins, patogius, jauk™ ha- Į
ATSAKYMAS Mrg j w g; _ Jd
į »
linių fabrikai. Bet žiūrėk Kau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą.”
ldu» — taip ir nėra. Ne be.
. .
,
..
. .
' JP
ne ir kituose Lietuvos mies reikalo kauniSkėj spaudoj ka. ta",8t"'
operaejos vargiai pasve.ksi. Ir ilgai j g
tuose yra stambios krautuvės, rtas nuo karto pasirodo strai- "'laukkomplikacijų ir potam bus sun-l *
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
. .
...
.
kiau tamstai sveikatų atgauti.
' JP
kurios pardavinėja tiktai ba psmai,
siūlantys valdžiai su-į
*
o
.
čekiais ir telegramomis.
tus, atgalientus iš užsienio, —
areštuoti visus stalius ir paVokietijos, Estijos, net Čeko
įsiusti į užsienį pasimokyti di- steriai, mašinistai, graveriai,| liu kapitalu, su mažomis ma-' 9
slovakijos, net Amerikos. Ir
Pinigų siuntimo skyrius atdaras kasdien nuo 8 vai.
■rbti, ir neleisti Lietuvon, kol fotografai — vokiečiai, lat-.šinomis, bet sn savo žiniomis,' ®
puikiai gyvuoja tos krautuvės!
■ išmoks dirbti! Žinoma, toks viai, žydai. Lietuva išveža Ii-1prityrimu ir darbingumu, gali 5
ryto iki 8 vai. vakare.
i
Nežiūrint, kad jų parduoda
gerųv:biznį
siūlymas yra neįvykdomas, nų sėmenis — įveža jų aliejų. Lietuvoj
T :~A---- 4----~~'■ Jdaryti
----- a: vimieji batai yra žymiai bran
bet jis labai vaizdžiai parodo, Išveža lentas — įveža lenty- sose amatų ir smulkiosios pragesni už vietinius! Nesųmonė,
4. Amatai ir smulkioji
pramonė

Kalėdos Netoli!

W.

,g

ę

’ Tį

nas. Išveža linus — įveža dro- monės srityse.
bę. Išveža šerius — įveža še
(Bus dauigau)
r®
pečius batams ir nosei valyti. ___________________________ GP
Ir taip toliau, ir taip toliau. Į miestelis TVARKOSI
®
Nori
Lietuvoje
muses
ar
biu-'
Nepatenkina todėl, kad neturi ra ™08a. amat,l ’rit>’<'sas išnaikinti — perki pročgerų darbininkų: gražus lie- ar anKiauI
Naumiestis p°r karų buvo
kelį — iš užsienio! Net kel
tuviškas batas, tik bėda, kad Lietuva turi alaus fabrikų, nėms guziko — ir tai Lietuvoj išdegintas. Dabar tose vieto- jp»l»ud«a. lietuviai alų geria, bet daro nįe;;s°"gaInilia', itbuknai a'iae 8,ato8i aauji nan;ai’ «ra"d; g
jis taip dažnai kojų spaudžia.
_ jr (# į5 „Ž8ieni„ . Lie., ziamoa gatves ir turgavietė. £
'Amerikos meisteriai ėia lahat jį - vokiečių meiateriai. Lie...
•_
j
—
...i
-------v
,
...
Įvesti šaligatviai ir neberei* te
lengvai; galėta} įsigalėti ir vi- tuviai knygas rašo, leidžia, pe
9
e’na^
kia braidyti purvo. Miestely
giškai išstumti įvežamuosius rka, bet spausdina vokiečiai
batus, ir Lietuvos produkcijų mašinistai. Litografijose mei- Amerikiečiai ir su nedide-' šiemet įvesta elektra. “M. L.”

koks Lietuvoj, yra didelis paar ne tiesa, aip yra to ė,
gPn, Rtaijų meiskad vietos gamintojai nepa .teriųl
tenkina pareikalavimo savo
gaminiais, —gaminių kokybe. Šitokia padėtis Lietuvoje jv-r

Draugas Pub. Co.
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

DRAUGAS

1

Šeštadienis Lapkr. 22, 1930

jog ir čia esama kareivių su Beveik mėnesiui laiko pras
Vakarienės pradžia 7 vai. va koti taip, kad žmonės atsidė- <
J aštriais kardais ir, reikalui linkus, Šimkus gavo siuntinį
ję klausosi.
kare.
priėjus, gali eiti talkon prieš iš Šilalės pašto. Prasiplėšęs
Po to kalbėjo p. J. Kilas,
X Kat. Federacijos 12 sky
Draugija Lietuvos Kareivių ^en^us
Vilnių atsiimti. Ir siuntinį, jis rado tuščių sal
riaus svarbus susirinkimas į- senas narys ir darbuotojas tos
Radio Stotis A J J.
CICERO, ILL
vyks rytoj, 1 vai. po pietų, šv. draugijos bei uolus parap. vei su uniformos skyrium sekan tas galima. Juk kareiviai, tai dainių dėžutę, kurioje buvo jX Rytoj, 23 d. lapkričio į- Antano par. mokyklos kam kėjas, nors dalmr ir gyvena tį sekmadieni sujudins tų a- kareiviai. Turėtų būti visados dėti pavogtieji vekseliai ir lai
vvksta metinė šv. Antano pa bary. Kviečiami visi atsilan kitur. Buvo atsilankęs su sa
škas. Laiške parašyta: “Pini
Kveslys.
KVIESLYS.
pielinkę, tik nepraleiskit pro prisirengę.
gų neieškok, nes jau ( prager
rapijos vakarienė, parapijos kyti.
vo Kastule ir “junioriu”.
gos juos pamatyti marguo
ti!”
“M. R.”
Nuoširdžiai kviečiu visus salėj.
Ant galo kalbėjo gerb. kleb. jant, apie 3 vai. po pietų. UBatakiai, Tauragės apskr.
ciceriškius, bulvariškius ir Širdingai kviečiami atsilan
kun. J. Statkus. Ragino ir to niformiečiai susirenka pas fo Devinakių kaime vagis įlindo
PILNAS EGZAMINAI
kaimynus ebieagiškius į šv. kyti parapijonai: biznieriai,
liau dirbti parap. ir draugijos tografų p. K rūšinį, 1435 So. per langų į ūkininko Šimkaus
$6.00 TIKTAI 16.00
Į labui ir nenuleisti rankų, nors 49 Ct., o p. Krušinis, patyręs kaiūbarį ir pavogė 1,500 litų
Antano pa ra p. metinį bankie- daktarai, advokatai, inžinieGražiai
paminėjo.
■ PECIALISTAS
tę., kuris įvyksta sekmadienio' Lai, dentistai ir visi profesio
ir blogi laikai.
savo profesijoj, nutrauks vi gyvais /pinigais ir 5,000 litų Teigi nenusiminkit, bet eikit p*,
vakare, lapkr. (Nov.) 23 d.Jnalai; visiems bus vietos.
Šv. Kryžiaus atradimo dr- sų paveikslus, kurie bus pa vertės vekselių. Vagi susekti tikrą specialistą, ne pas kokj nepaŠv. Kryžiaus pašelpinė dr
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro
Šv. Antano parap. salėj.
i m • .....
.......
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
”
| Taipgi kviečiami ir iš kitų ja minėjo savo 25 >m. sukak- j°>s sukaktuvių vakarienė bu siųsti Lietuvon, kad matytų, nepavyko.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
Bus skani paukščių vaka- kolonijų svečiai. Mes, Cicerie- tines. Nežiūrint to, jog laikai vo svarbus įvykis, nes ragino
po pilno ttegsamlnarlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitu
vienė, gražus programas, etc. čiai, visų lauksime ir visus blogi, ypač pas mus, nes mū žmones spiestis krūvon ir dirb
daktarų negalėjo pagelbėt ‘mu Įei
to. kad Jis sstirl reikalingo patyri
atsilankymus mums ‘•‘vef-iUK 6irdinKai priimsime. sų tautiečių West Pullmane ti iš vieno.
Jūsų
ais, sniadymui žmogaus kenksmin
Mažiuks.
dauguma yra rankpelniai ir
’
Gaspadinės
”
,
ir
mergaigumų.
priduos daug malonumo. Pra-'
Mano Radio — Scope — RaggL
tės, kurios patarnaus prie sta stambių biznierių nėra, išsky
Rengia
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir ri
džia 7 P. M.
dikas bakteriologiškas egzaminavi
lų, jau pasisiuvo baltas uni- rus vienų, kitų, bet didžioji
mai kraujo atidengs msn jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu oš paimsiu
Kun. H. J. Vaičiūnas, kleb. lomias, lšrodys, kaip gulbės. salė buvo pilnai užpildyta,
gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
4916 W. 14 Street
Cicero, Illinois jus
dėka pasidarbavimui
veikvumas sugryt jums taip kaip buvo
Laidotuves.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
liaus ir energingo nario p. J.
Tel. Cicero 1329
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
Lapkr.
9
d.,
po
kelių
mėne

vų, širdies, reumatlsmo,
kirminų,
Soroko ir kitų. Vakarienė bu
uždegimo žarnų, silpnų plaučių aiba
sių
sunkios
ligos,
mirė
a.
a.
Ned. Lapkr. 23, 1930
vo pažymėtinai puiki ir tur
jeigu turit kokią uželsenėjuslą. Iš
Juozais
Šaparauskas.
Būdamas
kerėjusią, chronišką ligą, kur) nvIš Stoties WHFC, 1420 K.
tinga. Niekad šioj kolonijoj
pasldavė net gabiam šeimynom gy
pavyzdingas katalikas
visų
dytojui. neatidėlloklt
neatėjo p**
Pradžia 2:30 v. po pietų
da nėra tokios buvę.
Rengia
uans.
savo gyv'enitnų, tapo iškilmin
DR. J. E. ZAREMBA
P. J. Sorokas smarkiai pasi gai palaidotas lapkr. 13 d., šv.
DR-STE ŠV. JUOZAPO GLOBĖJO
SPECIALISTAS
darbavo parinkdamas dovanų Kryžiaus kapinėse.
Inėjimas Rūmas ISIS
iš aplinkinių biznierių, taip
20 W. JACKSON BLVD.
Kleb. kun. J. Čižauskas ir
kad visko buvo jaučiama per da kiti du kunigai atlaikė
Arti State Uatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1* ryto Iki
l po pietų. Vakarais nuo 5 iki 1
Šv. Mykolo Par. Svet., 1644 Wabansia Avė. viršis. Taip pat buvo duota trejas šv. Mišias, da kun. Či
Nedėliotais nuo II ryto iki i
“Fresliinan” radio ir puiki žauskas pasakė pritaikintų j)a
OO pietų
Pradžia 7:30 vai. vakare.
jžanga tik 25 centai.
lempa. Radio suteikė p. J. mokslų ir kitas apeigas atliko.
Kas mylite pauliavoti, smagiai pasišokti ir linksmai
Budrikas ir lempų Bridgeport
A. a. Juozas priklausė prie
ADVOKATAI
kelių valandų laikų praleisti, tai esate kviečiami ateiti
Furniture Co. Tai vis p. J. So SLRKA. 171 kp. Paliko dide
ĮGALIOTAS
PARDAVĖJAS
į minimų balių, o užtikrinain, kad turėsite gerus laikus.
roko nuopelnas.
liame nuliūdime žmonų ir dūk
ATWATER KENT ZENITH
Be to baliuje bus priimami nauji nariai iki 25 metų užGerai pasidarbavo ir pp. terį Marijonų. Palaidojime da
dykų, o nuo 25 iki 35 už vienų dolerį, pasinaudokite pro
CROSLEY
AMRAD
Kilai nuo 18 gatvės, parduo lyvavo skaitlinga •amonių mi
ga ir prisirašykite prie Šv. Juozapo draugijos, kuri yra
ADVOKATAS
dami daug tikietų ir suteikda nia.
COLUMBIA
skaitlinga nariais ir turtinga .pinigais.
PHILCO
Ofisas vidurmiestyje
mi' gražių aukų. West PullmaRoom 2414
Muzikas bus viena iš geriausių.
Lai lengva būna šios šalies
VICTOR
LYRIC
ONE NORTH LA SALLE BI.DG.
Kviečia KOMISIJA.
no mikliosios “gaspadinės” žemelė.
ONE NORTH LA SALLE ST.
R.C.A. RADIOLA
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
KENNEDY
taip valgius puikiai sutaisė,
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
Jog užsitarnauja dideiės pa- ' JŠv* Antano parapijos trum
dėkos už pasidarbavimų.
pas bazaras prasidėjo Lietu-'
Buvo susidaręs netikėtai vių svet., didžiojoj krautuvėj. I
LIETUVIS ADVOKATAS
sėkmingas ir puikus progra Bazaras bus trečiadienių, šeš
mas, kuris susidėjo iš kalbų tadienių vakarais ir sekma- į
iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
ir parinktiniausių dainų mūsų dieniais.
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
Subatomis nuo 9 iki 9
ni}
automobilių
padarome
kaip
naujus.
Mūsų
darbas
garsiųjų kompozitorių kaip
52
East 107tli Street
Lapkr. 24, 25, 26 dd. bus
pilnai
garantuotas
—
kainas
žemos.
Kampas Michigan Avenue
tai; S. Šimkaus, Petrausko, paukščių laimėjimas. Pagei
Tel. Pullman 5950-Namų Puil. 6377
Taipgi,
mes
taisome,
grysuojame, mazgojame, saimaPociaus Žilevičiaus ir kitų. dautina, kad publikos atšilau- j
Miesto ofise pagal suta-rt)
nizuojame ir atliekame visą “body and fender work.”
Geras programas galėjo įvyk kytų. Bus daug gerų dalykų.
127
Nortli Dearborn St.
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
Ketvergais ofisai uždaryti.
ti užtai, kad mūsų kolonijoj O kas svarbiausia — paukš- /
kiais reikalais kreipkitės ;
randas niuz. V. Dambraus čiai, kuriuos lietuviškam sko
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
Telephone Dearborn 1057
kas, kuris galėjo palydėti niui tinka.
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
pianu musų žinomiems dai
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.
nininkams: pp. A. Oiapui ir
Artinasi Kalėdos. Perkama
J. Balsiui, kurie nepatingėjo visokios dovanos. KrautuvADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
atvykti. Taip pat tarpe sve ninkas, plačiai žinoma- J A.
CHICAGO. ILL.
čių dainininkų buvo ir p-lės
Nuo 9:30 iki 5 vsl. vak.
Goeal Office: 1900 S. UNION AVM.
Šlepavičiutės iš Morgan Par kordų ir be to žadėjo palar- E
Tel Roosevelt 8711
▼ai. nuo < iki I vai. vakBaigiantis seniesiems metams, musų dirbtuvė nuta- Ę ko, kurios dainavo nepapras nauti norintiems užsiprenume- E
UŽT1K1MAB SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
(Išskiriant ssredoe)
30 MĖTŲ
rė išparduoti šių metų padarytų stakų. Seklyčių setas už E tai švelniai, pažymėtina tas, ruoti “Draugų”. Norintieji 5
mažesnę kainų, negu kainuotų pataisyti senas setas. Ep-lė
__ __F. __
Šlepavičiutė yra tikra užsirašyti, kreipkitės į Lietu- g Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
Tamistos negalite nei įsivaizduoti, . kaip musu setų S 1
pasitarti su daktaru.
dirbtuvė siuto jums beveik pusdykiai parlor setus. At- s niuzl <e, Sll( įjavusi
pia o, vių svet., saldainių krautuvėm g Jo gydymai tapo iSbandyti ir pripažinti išgy
ADVOKATAS
eikite ir įsitikinkite, kad mes skelbiame tiesų.
= harmonijų ir teorijų ir turi P. Blažis pa-tarnaus.
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė ' pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
laipsnį.
Dr. B. M. Iloss
11 Po. La Šalie St., Room 1701
Štai duosime jums pavyzdį:
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pustės
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. •-(
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
Jaunimo darbuotojas p. Cli.
Regulere seto kaina $150.00, dabar $69.00 I Taipgi labai puikiai daina
Vakarais
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
vo viešnelės mergaitės (neži Samsonas Kalėdoms nupigino E
U'Z
1241 30. HALSTED STREET
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm
Tel. Vlctory 05(2
nau iš kur). Pagalios mūsų kainas ant įvairių paveikslų S nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
7-9 vai. va k. apart Panedėllo Ir
paralyžių, beprotybę Ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal E
Regulere kaina $125.00, dabar už $49.50 |
Pėtnyčlos
vietinė dainininkė p. Sorokie- kiniuos pats nutraukia. Lie-jg bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausj
gydymą
jus
mokate
ne
daugiau,
negu
norite
ir
galite
mokėti.
Regulere kaina augštos rųšies $149 OO E nė išpildė tris dainas taip ar
tuviams geriausia proga pasi-!S
setui $350.00, dabar..........................
"
E
tistiškai, kad net užžavėjo naudoti žema kairu ir save g
•Mes čia jums davėme tik 3 pavyzdžius, iš kurių ta- S
35 SOUTH DEARBORN STREET
mistos galėsite spręsti, kaip pusdykiai šiandie musų S klausytojus. Ji dainavo: “Kur veikėjų tuo pačiu parenisinie.
(John Bugdzlunus Borden)
bakūžė samanota”, “Litai”
Kampas
Monroc St., Orilly Building, Chlcago.
dirbtuvėje galite gauti geriausių setų.
Vh. Samsonas, šv. Antano g
ADVOKATAS
Imkite elevatorių iki penkto augšto
ir “Plaukia sau laivelis”. P. pnrup. komitetas darbuojasi g VALANDOS: Kasdien
nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki
SEKRETAS PIGAUS PARDAVIMO
105 W. Adams St. Rm. 2117
Sorokienė yra mūsų “nuosa su kleb. kun. L Boreišiu, kad 5 1 p. m. Panedėliais, Seredotnis ir Subatomis valandos prailginamos
Mes galime setus parduoti pigiau dėlto, kad mu
_
nilo 10 a. m. Iki 8 p. m.
Telephone Randolph 6727
sų darbininkai nutarė dirbti už mažesnę algų, kad to- _ vybė”. Ji niekuomet neatsisa išleidus parapijos 10 m. gyva aiiiiiimiĮmmiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuitimiiiiiiiiiicmiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiitiiii.^
kiu būdu bedarbės laike žmonėms būt galima pigiau E ko patarnauti. Įžanginę kalbų
2151 W. 22 St. f iki 9 vak.
vimo trumpą aprašymų ir dr
parduoti.
pusukė p. Sorokas. Jis vaiz auge 1931 m. Metraštį, kuria
Telephone RookcvcP 9090
Ši musų lietuviška rakandų dirbtuvė jau gyvuoja
Name:
8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600
džiai nupiešė draugijos praei- me bus pažymėta visų metų'
virš 5 metų ir ji apturnauja savo tautiečius. Atsilan
jtį ir nuveiktus darbus. Jo programa. Gera proga biznio-į
kykite visi.
‘kalba buvo tikrai vaizdinga riams tame metrašty pasigar- J
Pasauliniame kare
Kapitonas
ir žingeidi. Toliau kalbėjo sint i.
Seno Krajaus
lietuvis advokatas
Specialistas iš
adv. Vaičius iš Roselando,

CICERO, HL

LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, ILL

Lietuvių Radio Programas

DETROIT, MICH.

LtPSKY’S MUSIC & RADIO STORE

METINIS BALIUS

Nedelioj, Lapkrirao - Nov. 23,1930

Pbulco

BABY GRANO RADIO

PAUL M. ADOMAITIS

J. P. WAITCHES

Specialis Išpardavimas Į

PENTUOJAME AUTOMOBHJUS

Sempelinių Setų Už Mažiau, j
Negu 3-čią Dalį Kainos

j

F. W. CHERNAUCKAS

1 DR. B. M. ROSS

A. A. OLIS

DR. B M. ROSS

Daktaras

Archer Furniture
JOSEPH KAZIK, Savininkas
(KAZIKAITIS)

4140 Archer Avenue
TeL Lafayette 9733

Chlcago, III.

žinoma, kaipo advokatas kal
iojo puikiai. Paskui kalbėjo
žinomas biznierius iš Morgan
Parko p. šlapavičius, kuris
kiek galėdamas, remia musų
' parapijėlę
visuokuo.
Tas

BiiiiiiiiiiniiiiMiHRfiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiA zinogll&

luoka (,u1'kus

PaPasu

Durbai labai prarastai eina.1
I
Kad kuri autoiuob liu dirbtu
ve iv priima kiek, tai tik
sųivsr darbininku::. Laikraėciniiis nereikia tikėti, kad tūk
stančiais darbininku» ima.
Našlys.

WISSIG.

GYDO VISAS LIGAS VYRI IK MOTERĮ:
KAIP I ZS1SENSIUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkal 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 Išgydytį. ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis Jums galt padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFI80 VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 r. v. Nedėllomis 10-1
4200 Wcst 2fl St.
Kampas Kcelcr Ase.,
Tel. Cratvford 5373
NEŽIŪRINT

JOHN B, BORDEN

JOHN IUCHINSIAS
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas

Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sei'edaoūs ir Pėtnyčio-

mis nuo 9 iki &

Šeštadienis Lapkr. 22, 1980
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TSŠiame susirinkime tik ben- į

<

Be to, vakaro bus priimami

drai tekalbėta
apie šelpimo ’dr-jon nauji nariai veltui iki
reikalą. Pripažinta,
kad rei-(25 m., o nuo 25 metų iki 35
kia kitų snsirinkimą
Tai

K OF L BASKET8ALL OPENS TOMORROW

šaukti.'metų $1, gi senesni sulig- ko-

sekantis susirinkimas ii' • misijos nužiūrėjimo.

nutarta turėti kitų. trečiadienį
lapkričio 26 d. 7:30 vai. vak.
parapijos salėj. Yra norima ir
bus varomasi daugiau veikė
jų ir jėgų sutraukti į šį Lab
darybės darbų ii’ po to pradėti
praktiškų darbų.
Laikinai Labdarybės reika
le veikia pats J. M. gerb. pra
lotas K. Kakta, J. Bubnis, S.
Stoškus, B. Bytautienė ir U.
Gudienė.

Tat nepaanirškit 23 d. lap
kričio, 7 vai. vakare atsilan
kyti į Šv. Mykolo parapijos
svetainę. Komisija lauks atsi
lankančių svečių.

Muzika bus pirmos klesos.
ŠV. Juozapo draugija yra
šauniausia North Side. Ji vi
sur prisideda prie gerų darbį.

tautų katalikų tikėjimų, turi
darbuotis Dievo garbei ir lie
tuvių gerovei.
Svarbus susirinkamas.

Lapkričio 21 d. parapijos
svetainėj 7:30 valandų vaka
re bus šeimininkių, atstovių
ir parapijos komiteto posėdis.
Malonėsite visi susirinkti lai
ku. Darbo yra daug, o laikas
trumpas. Aptarsime ir visu
smarkumu darbų varysim pir
myn.

Tlie Cliicago Dist. Kniglits team. These boys likę tlieir
of Litliuania Basketball Lea- basketball. Some ‘ one has
V. Macekonis.
gue opens its schedule tomor- saidį ‘‘Every Indiana boy is
Dr-jos Korasp.
row afternoon, 2 p. m. at St. born with a basket bąli in
DIDELIS BALIUS.
Pliillip’s Gyni, Jackson Blvd bis hands”. Much has been
North Side. — Jau vėl visi
& Kedzie Avė.
said of Indiana for the liigh
Raštininkė.
juda ir bruzda prie kol tai ne So. Chicago. — šios koloniThe following teams will calibre of its basketball tepaprasto. O, tai, prie metinės jos visos draugijos rengia
meet in the opening games: anis. West Side’s strengtliened
X L. Teatrališka dr-ja Bū parapijos vakarienės, kuri į- naujosios bažnyčios statymo
Providenee vs Bridgeport at outfit sliould furnish plenty
tos No. 1 rengia rožių balių vyks 30 d. lapkr. Tikietai jau naudai didelį balių ir kalaku
2 p. m., Nortli Side vs Mar- of opposition for these pluateinantį sekmadienį, lapkri plačiai paskleisti, po veikian tų išlaimėjimų sekmadienį lap
quette Park at 3 p. m., Cice eky boys.
čio 23 d. Lietuvių Auditorijų čius žmones. Ir parapijos ko
ko- krieio 23 d. Visi prašomi į tų
ro vs Brighton Park at 4 p.
Four games are to be pla- salėj.
mitetas juos pardavinėja. Vi balių atsilankyti, turėti good
m. and West Side vs Indiana ved every Sunday. There will
X Kalėdos vis artėja. Jau si prašomi iš anksto nusipirk time ir naudingų darbų parem
Harbor at 5 p. m. '
be dancing to the tunes of a greit bus laikas siųsti Kalėdi ti, nes bus labai įdomus va ti.
Ali of the teams, many witb well known orchestra between
nius ir Naujų Metų sveikini- karas.
Rengimo Komisija.
new players, liave been prac- lialves and between eacli gamus į Lietuvą. Gražių įvairių j Kaip tenka girdėti, visiems ru
tising vigorously for the past xne.
.
i -i
lietuviškų ir angliškų švenčių 'pi ta vakarienė, nes kų per
LIETUVIŲ LAIŠKAI
few "weeks and are eagerly aCHKJAGOS PASTOJE
For a pleasant afternoon sveikinimo atvirukų ir laiške- metus nuveikėm, tai metinėj
waiting the opening whistle.
534 Rakas F. V.
The opening game will see comc to St. Pliillip’s Gym e-,1^ gadina gauti pp. Gudų vakarienėj pasidalinsim žinio
mis, įspūdžiais. Kas myli savo 537 Sanilas Robert
Providenee tangle up „ witli very Sunday. Four hours of krautuvėj, 901 W. 33 St.
Bridgeport. Everytime these exciting basketball, with danJUOZAPIECIŲ VAKARAS.
two teams get together there eing to a popular orchestra in
is a battle royal so the fans between the ręst periods. The
North Side. — Lapkričio 23
can expect to see much ac- re is plenty of room in the
St. Pliillip’s Gym to accomo- d. Šv. Juozapo Globėjo drau
tion in this game.
gija rengia metinį vakarą,
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliuj
At three o’clock Nortli Si date 2,000 people so let all of
parap.
svetainėje.
KLAIPĖDĄ
de, witli a much strengthened us come out and pack this
ekima.s via Kopenliagen
OreltM
Vakaras
rengiamas tikslu,
gyni
tomorroAv
and
every
Sun

—
Ganėtinai Gero Maisto
team, meets Marąuette Park,
PalKtrs LitUval
$wwnMks Ir PatoptBKS
—
Malonus Patarnavimas
pagerbti
tuos
narius,
kurie
day
after.
a new entry in this year’s
Laivų
Uptautkbiiai
iš
New
York:
nesirgę arba neėiuę pašalpos
Dugan.
league. North Side is lieralKalėdos Ekskursija
M HeEte Olav................. l»oc. 1»
per* dešimtį metų iš draugijos.
ded as having a strong team
Osoar H ........... Lapkr. 22 M
Frederik VIII .. Gruod. # fl Osl,af 11 ......................... '
Šįmet randas trys mariai,
‘BLOGI LAIKAI ’.
this year, a team tliat is going
Iatarmactlų Ir ui vakarčių pelKalato krelokltėa po» tava agentą arba:
kurie gaus dovanas — 10 dol.
out to win a championship.
Vyčių 4 kuopa rengia 44 Blo- vertės' auksinitlfe žiedus.
Marąuette Park has always
ISO N. LAŠALU ST.
2Ą» VttSMINGTON ST.
27 WHrreHALL st
turned out great teams in the gil Laikų balių”. (“Hard Ti Rengimo - komisija kvie
CHICAGO, I Lt ♦ J
BOSTON, MASS.
MEW YORK, M. Y.
čia
visus
atsilankyti.
me
paity
and
Dance
”
.
Ba

past and we can be sure tliat
this years outfit is not going lius įvyks Dievo Apveizdos F
parap. svetainėje, ant 18 ir
to a weakling.
At 4 p. m. Cicero’s aggre- Union gatvių lapkričio 26 d., I
DIDIS LIAUDIES BANKAS
E
gation meets Brighton Parks 8 valandų vakare. Įžanga bus
scrappy rvarriors. This sliould nepaprasta 24į/-> centų vie
be a game full of good bas nam, arba 49 centai porai. Bi
ketball. Cicero is a basketball lietus jau galima dabar gauti
burg and all of its teams of. nuo narių.
k
the past liave been top — noKviečiam visus atsilankyti,
tcliers. If tliey won no cham- nes bus gera muzika.
pionship they were runner —
Ubagas.
ups. Although Brighton has
no sucli wonderful record all
of its teams were of the fighting kind, scrapping till
the finai wliistle.
BEDARBIŲ ŠELPIMO REI
In the finai game of the
Štai ką' kaikurie iš narių musų 1930 Kalėdinio Taupymo
KALAIS.
Klubo — kurie gavo veik pusę milijono dolerių — darys su
day we see Indiana Harbor
dalimi savo Kalėdinių pinigų. Kaikurie iš jų pradės savo
mix with West Side. Because
vaikams Taupymo Sąskaitą, kaipo Kalėdinę dovanų. Kiti
Bridgeport. — Pereitą sek
of its clean playing and
pirks musų Pirmųjų Morgičių Auksinius Bonus, kurie neš 6
sportmanshįp Indiana Harbor madienį šv. Jurgio bažnyčioj
nuošimčius. Kiti vėl jau pirko musų draftų pasiuntinui Ka
lėdų dovanų saviškiams užjury.
has always been a popular iš sakyklos buvo paskelbta,
Bet kų jie ten nedarytų didis daiktas yra tas: Jie turi
kad šaukianjas susirinkimas
pinigų
savo reikalams. Jų buvimas nariais musų Kalėdinio
WINS CROSS COUNTRY trečiadienio vakare parapijos
Taupymo Klubo padarė jiems tų galimu. Daugelis iš jų jau
salėj bedarbių šelpimo reika
prisirašė prie Kalėdinio Klubo 1931 metų. Mes kviečiame jus
lais.
prisidėti prie jų. Ateik prie lango 20, 21 ar 22 ir gauk Ka
lėdinio Klubo knygelę. Mokėk po 25c. savaitėje arba po $10
Taigi pereitą trečiadienį ir
savaitėje. Y’ra skyrius pritaikomas kiekvienam. Ateik šiandie.
įvyko tas susirinkimas. Buvo
Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sedemka, Jagminas.
kviečiami draugijų valdybos
Rimkevičius, Žabelio, Mickewicz, Laurinavičia, Metrikis, Adoir šiaip jau veikėjai. Tai su
mavičia ir p-lė Laucaite maloniai jums patarnaus.
sirinko pusėtinas būrys. Nuo
šių draugijų buvo atstovai:
Vytauto Didžiojo, Si mano Dau
kanto, Moterų Sąjungos, Šv.
Kazimiero Ak. Reni. Skvrimr,
and TTrust Company
Tretininkų, Apaštalystės Mal
of Chicago
dos, Amžino Rožančiaus, Visų 2
jiflcnnn
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
Šventų, Keistučio B-vės (spulkos), Susivienijimo kuopos, o
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj
John Neill, Northeast Migli,
Labdarybės 5 kp. buvo atsto
\vinner of tlie Central High
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.
vaujama skaitlingiausia.
Invitation Cross Country race1
i n Fairmount park, PhiladelSusirinkimui pirmininkavo
pliia. He covered the three- pats J. M. gerb. pralotas, o
Susivienijęs su National Republic Bancorporation
~
and-at-lialf-mile course in 16 raštininkavo p-uia U. Gudie
minutes 42 3-5 seconds.
nė.

VAŽIUOKIME (LIETUVĄ

per

SCAHDtNAVlAN-AMERICAN LINE

LIETUVIŲ VALANDA
Nedėlioję nuo 1 iki 2 vai. po piety iš
Stoties WCFL 970 kyl.

©

v*

II

Su kiekvienu radio, pianu, plaunama mašina
Pečiumi arba parlor setu

DIDELIS PADĖKAVBNES DIENOS
IŠPARDAVIMAS
In^ii

Ką Jūs Darysite Su Savo

Kalėdiniais Pinigais?

CHICAGOJE

Peoples Jfational “
Bank

$50.00 nuolaidos už Jūsų seną viktrolą, pianą, ar
ba seną parlor setą, perkant sekančius radio:

Atwater Kent gražiame kabinete modelis 60, kaina
$145.00, Nuolaida $50.00, lieka .... $95,00

Brunswick modelis 20, 9 tūbų screen grid, kaina
$159.00, Nuolaida $50.00, lieka .. $109.00
RCA Radiola modelis 66, kaina $149.00, Nuolaida
$50.00, lieka ...............
$99.00
Victor modelis 32, 10 tūbų, kaina $155.00, Nuo
laida $50.00, lieka........................... $105.00
Bosch modelis.29 B. 8 tūbų, super dynamic, kaina
$135.00, Nuolaida $50.00, lieka .... $85.00

9 tūbų radio su phonografu kombinacija, kaina
$195.00, Nuolaida $50.00, lieka .. $145,00

Prie kožno radio dykai kalakutas ar radio
benčius-suolelis.

Viską parduodame lengvais išmokė jimais.
Jūs galite pašaukti telefonu BOULEV ARD
4705, o radio Jums bus pristatytas į namus
dėl išbandymo.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

šeštadienis Lapkr. 22, 1930
DRAUGAS
*
mėn. t. y. “karališkas” atly gėjoms taip ir prisidtiusiems, Biiiiiiiiiiiiiiimimimmmmiiiiiiiiiiiimiuiimmmmmiiiiiiiimiimimimmiimimmiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimii«i
nes, kaip teko patirti, dau 1
ginimas 77c. dienai...
CICERO, ILLINOIS.
I
gelis prisidėjo su labai dide
DRAUGYSTES LIETUVOS KAREIVIŲ METINIS PARENGIMAS SU
1
Liūdnai žiūrėjo musų sesu
lėmis aukomis. Ta didelė do 2
jširdžiai visuomenės atjaustos,
PERSTATYMU
IR BALIUM
tės j ateitį. Širdgėla kankino
vana ant visados priuins mu- | Nedėlioj, Lapkričio 23 d., Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c. ypatai |
skurdo, rūpesnių, ligų, kaiir susipratusių dalį katalikų
.
y. ,
,. ms vvestsidieeių auksines sirkada ir budo kankinamos...
LIET. LIUOSYBES SVETAINĖJE, 14th Street ir 49th Court
visuomenės — kas čia daryti,1
dis.
Teko girdėti, iš pirmesnių
5 Bus sulošta 1 akto farsas O. S. S. arba Šliūbinė Iškilmė. Veikaliukns nenuobodus, =
kaip padėti, kaip gelbėti tų
Sesučių, kad ištisais mėne
Taipgi buvo labai malonu, 2 pilnas juokų, atsilankę, nesigailėsit, o Ik* to pamatysite ir uniformose kareivius kaip =
“Yra žmonių, kurie (lie siais jų “vakarienė” susidė mūsų kultūros židinį...
2 jie pagerbia savo draugus. Žodžiu vakaras žingeidus, nepraleiskite nepamatę.
kad ii nortlisidiečiai da mū 2
vybės žymę nešioja skais davo iš duonos riekutės, pa
Kviečia KOMITETAS. 2
(Bus daugiau)
sų
nepamiršo
ir
taip
skaitlinHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimii
iimiiimiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimmiiiiimiimimiii^
čių, vos tiktai užgimę. teptos “maliasu” (molasses)
?iems nuoširdus ačiū. kaip ren
Jie savyje pasaulį turi ir nesaldintos arbatos puodu
AČIŪ.
gai atsilankė.
visų jame
niekuomet ko... Reikėjo taupyti kiekvie
Remkite tuos biznierius ir
Visiems
ačiū.
žvaigždės neužgesa, jame nas centelis, kad palaikius
profesionalus, kurie garsi
Norime
išreikšti
širdingiau

niekuomet saulės nenusė į nors tų menkų pastogę, kurio
Antanina Ir yuazaa Brazaičiai nasi dienraštyje “Drauge.”
siai ačiū už surenginių mu
da, kai siela didžių gies
je jos gyveno visos kartu —
ms tokio didelio “surprize”, aillllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||U|M
mių giesmę gieda... Ir
ir
profesės
ir
naujukus
ir
kan
kurį įvyko 2 d. lapkričio, p.
veržias jie į žvaigždžių
--------- Rengia --------didutės
ir
mokyklos
Vaikai.
Kilkumi, naujame name.
erdvę didžių — ir to ver
Liet. Teatrališka Dr-stė Rūtos No 1.
Pirmiausiai ačiū ponams J.
žimos jiems kiti pavy Slinko metai. Vienuolynas
džia...” '
i
augo. Išlaidos didėjo, didėjo J. Klikunamš, kad užleido
vargas ir rūpesnis. O paramos taip patogių vietų savo name.
Porų dešimčių metų atgal, nedaug pribuvo. Niekas mili Taipgi tariame širdingiausiai
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.
Dabar Perkantiems
a. a. šv. atminties gerb. kun. joninių bei tūkstantinių palai ačiū rengėjoms, pp. E. Laba
Pradžia 6 vai. vak.
Įžanga 50c.
dr. A. Staniukynui pasidarba kų Vienuolynui nerašė, kaip nauskienei, J. Klikunierzi, O.
Šiame baliuje bus duodami garbės ženklai užsitarna
vusiems nariams. Nepriklausantieji tame baliuj galės
vus, įsisteigė Cbicagoje, prie Į tai įvyksta kitose tautose, kur Budrikienei ir A. Linkevičie
išpildyti blankų ir bus priimti dykai, be įstojimo mokesMarquette Rd. kilnioji lietu turtuoliai, mirdami, palieka nei. Ačiū gaspadinėms už pa
ties. Dr-jos susirinkimas bus gruodžio 10 d. 7:30 vai.
vaičių įstaiga — šv. Kazimie didelius turtus Vienuolynams, gaminimų tokios skanios va
vak. 1930, Lietuvių Auditorijoj. Atsilankę į šį balių bus
ro Seserų Vienuolynas.
ligoninėms bei mokykloms. Iš karienės, p. J. Virbi?!.ienei ir
pilnai užganėdinti. Prie puikios muzikos bus galima pa
jos
dukteriai
Onai,
ir
A.
Lin

sišokti. Bus skanių gėrimų ir gardžių užkandžių.
Erškėčių taku ėjo pirmuti menkiausios algelės (tuomet
‘ Visus kviečia KOMITETAS.
kevičienei.
Vienu
žodžiu
vinės vaidelytės, pašventusios Seserys mokytojos parapijose
save Dievui ir Tėvynei, Sese tegaudavo $25.00 mėnesiui ir
| Iš daugybes bargenų čia keletą talpiname s
rys Kazimierietės. Vargų di tai tik už tuos mėnesius, kuo
dėl palyginimo šių negirdėtų vertybių,
džiausių spaudžiamos, dar met mokytojavo). Dabar jau
bais apkrautos, negana nuo- alga “pakilo” net iki $35.00
kuriomis galite pasinaudoti skubiai
P5—

CHICAGOJE

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
VIENUOLYNAS.

PIRMAS RUDENINIS R02IŲ
BALIUS SU ŠOKIAIS

j STEBĖTINAS PINIGU SUCEBYMAS |

s
i
| RADIO ir PI J ANĄ |

Nedelioj, Lapkričiu ■ Nov. 23,1930

| lIEKEmiSKMIMSEl

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA AMERIKOJ"

PADĖKONĖ

Kas nori važiuoti Lietu
von ar atsitraukti giminių
iš Lietuvos, tai kreipkitės

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

|

atsilankę į PEOPLES KR AUTUVES

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

|

WAITCHES BROLIĮJ RAŠTINĖJE

gaudami pirmų pasirinkimų.

52 E. 107 St.

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

i» mus.

Mes atstovaujame visas
linijas ir esame bonsuoti agentai.
Siunčiame pinigus į visas
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.
Apdraudžiame nuo ugnies
ir kitų nelaimių. Darome
įgaliojimus.
Registruotas Notaras

P. P. BALTUTIS & CO.
JUZEFĄ ŽILVITIENĖ

3327 SO. HALSTED ST.
Chicago, III.

Telefonas Yards 4669

Mirė lapkričio 15, 1930, o po gedulingų pamal
dų Aušros Vartų bažnyčioj palaidota šv. Kazimie
ro'kapinėse lapkričio 19 d. ■
Čia norime išreikšti gilios padėkos žodžius vi
siems, kurie teikėsi dalyvauti a. a. Jūzefos laidotu
vėse. Bet pirmiausia dar turime priminti, jog velio
nė susirgusi buvo nugabenta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę, kur jai gerb. seserys, slaugės ir daktaras Zala
torius su širdingu uolumu ir rūpesčiu tarnavo ligo
nei ir jų krikščioniškai katalikiškai numarino. Už
tai seselėms, slaugėms ir daktarui tariame nuošir
dų ačiū. Dėkuojame visiems giminėms, draugams ir
kaimynams lankiusiems pašarvotų velionę namie, da
lyvavusiems pamaldose bažnyčioj ir lydėjusiems į
kapines. Ypatingai esame dėkingi Aušros Vartų mo
terų ir merginų dr-jai, kuri laidotuvėse dalyvavo
in corpore, parūpino grabnešius, aukuojo vainikų ir
dvejas šv. Mišias. Taipgi dėkuojame Lietuvos Ūki
ninko dr-jai, Varpo dr-jai urž gėlės ir dalyvavimų
laidotuvėse. Ačiū visiems kitiems aukavusiems gė
lių ir šv. Mišių aukas. Gerb. klebonui kun. L. Drau
geliui ačiū už atsilankymų į namus su altoriaus vai
keliais, seserimis Kazimierietėmis ir parapijinės mo
kyklos mokiniais ir mokinėmis pasimelst prie karsto,
o laidojimo dienoj už atlaikytas gedulingas pamal
das dėkuojame gerb. kun. Antanui Andriušiui, gerb.
klebonui už pasakytų įspūdingų ir graudų pamokslų.

Graboriui Lacliavičiui ir jo sunui Boleslovui šir
dingai dėkuojame už mandangų ir prietelingų patar
navimų ir tvarkingų laidotuvių surengimų'.

Tai-gi, tau Juzefą, atidavėme paskutinį nuošir
dų, meilingų patarnavimų. Dabar per Gailestingojo
Dievo malonę lai šviečia tau amžinoji šviesa.
Nuliūdusi:

ŽILVIČIŲ ŠEIMYNA.

Ų AMERIKOS
LINIJA
i*

nemtmmum į
Klaipėda

mvims KniA8iunwųr«r Švedui
DIDELIAIS NAUJAIS IR
MODERNIŠKAIS
MOTORLAIVIAIS
Lietuvos Pašto ir Keleivių
Patarnavimas
Praleisk Kalėdas Lietuvoj!
DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO
8. S. Drottnlngholm Lapkr. 20
M. L. Grlpsliolm .. Gruodi. A

Užslsakykit Vietas Dabar!
SWEDI8H AMERICAN LINE
3. S. Drottnlngholm .. Ijapkr. 20

M. L. Grlpsliolm ....... Gruodi. 6
8. S. Drottningliolm. Gruodi. 27
M. L. Gripsholm .... Sausio 17
informacijos Ir Iliustruotas clrkuloris su žemlapiu liet. kalbojl gau
namas kreipiantis pas agentų ar J
181 N. Michigan Av., Chicago, III.

MES MOKAME CASH
U2 LIETUVOS 5% BONUS

■ ■ ■ ■_

■
Neslkankyklte savęs skaus_ mals, Reumatlcmu, Sausgėla,
" Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dažnat ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMPOUND mo■ atls lengvai prašalina vlršmiH nėta Ilgas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėka“ vones pasveikę. Kaina 60c per
■ paštų 65c arba dvi už 61.06.
■
Knyga: "ŠALTINIS 8VEIKATO8” augalais gydytles, kalB na 60 centų.

g

■
B

_

Justin Kulis
U50 80. HALSTED ST.

Chicago. m.

$65.00

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

$95.00 7 tūbų A.twater Kent elektrikinis radio pilnai 2
įrengtas kabinete ...
$48.00 |
$150.00 Vertės S tūbų R. C. A. Radiola pilnai įrengta 2
dailiame kabinete ..
-• $65.00 |
$125.00 Vertės elektrikinis Majestic radio su tūboms ir j
viskuo ...........
$60.00 i
$225.00 Atwater Kent Kombinacijos radio su gramafo- s
nu su viskuo ........................ $1 20.00 I
$275.00 Sparton radio labai dailiame kabinete su tūbom j
ir viskuo....... ....................... $175.00 |
$895.00 Naujų 10 tūbų R. C. A. Radiola didelio formato j
kabinete su tūbom ...
$225.00 |
$400.09 Kimball grojiklis pijanas su rolėm ir benčiu, da- =

bar už ....................... $98.00 I
$500.00 Naujas riešuto medžio grojiklis pijanas parsiduoda pusdvkiai ...
$248.00
$650.00 Puikiausi Kimball grojikliai pijanai visokių bai-

girnų po ......

$295.00

2

I
j
1

$975.00 Kimball Grand pijanai dabar galite įsigyti Peo- S
plės Krautuvėse už .
• $475.00 1
$1000.09 Vertes reproducing grand pijanai dabar jsigy- 2
site'Peopleg Krautuvėse už mažiau kaip pusę 2

kai"os .......... ......... $495.00 2
Vartoti grojikliai gerame stovyje
p-1

$50.00, $75.00 ir“

[Vartoti radios parsiduoda po

$5.00, $10.00, 15.00 ir '■*Vartoti Gerame stovyje gramafonai po

«■■■■

Kampas Michigan Avenue

$5.00, $10.00, 15.00ir t L
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMA PAGAL
NORĄ IR IŠGALĘ.

Seni muzikaliai instrumentai imami Į mainus ant nau
jų. — Eidami i PEOPLES krautuvę žinokite, kad ei
nate Į Lietuviu Didžiausias Krautuves! Didžiausi Pa
sirinkimai, fa* Didžiausi Bargenai, Būkite šiandieną!

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St.,

CHICAGO, ILL.

■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
8 SVARBUS PRANEŠIMAS B
CHICAGOS LIETUVIAMS B

J. F. Radžius j
GRABU 1ŠDIRBYSTEJ Į
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- |
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar Į
mes parduosim olsello kaina grabus visiems. Ku- j

rle laidoja gimines, arba savo draugą ar organizacljos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamą priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišlnas graboriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborlų.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus doJerių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų klšeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaikučiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo klto graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime Į
savo išdirbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patarnavimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

i z

■
m

|
I
j

j
j

■

Į
j

| ,

J.
# F. Radžius
e Bį

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje ■
Ofisas:
4IT7-«» AftCMfa AVI CM .ICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

IMS-40 W. M* st. A MAPLIWOOO AVB

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

668 W. 18th St.
Tel. Ganai 0174

Skyrius:

3238 S. Halsted St. ■
Tel. Victory 4088

35

DRAUGAS

SeStadienis Lapkr. 22, 1930

GRABORIAI:
Telefonu Yards HM

S, M, SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS

automobilius visokiems

Tel. Roosevelt 7532

rei-

zalanis. Kaina prieinama.

J. LULEVICICS
G ra bortus Ir
Balsamuotojas

3319 AUBURN AVENUE

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

Chicago, Illinois

S. D. LACHAW1CZ

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplgtauReikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tat.

Roosevelt

2515

2618

arba

I. J. Z O L P

2314 West 23rd Place
Chlcdgo. Illinois

GRABORIU8

SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
Tel.

Cicero

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevaid 5203 - 3413

PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
CHI3AGOJE
. Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negru kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų tšdlrbystės.
OFISAg
888 Wwt 18 Street
Telef.
Canal
8178
SKYRIU8: 3288 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negru kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

Vietinė Labdaringoji drau
gija, pasitarus su gerb. klebo
nu, rūpinasi praplėsti savo
darbą, kad galima būtų aprū
pinti daugiau vargšų, kurių
skaičius kasdien auga. Tuo
tikslu šaukiamas yra nepap
rastas susirinkimas ateinan
ti sekmadienį, naujoje svetai
nėje, 2 vai. p. p. Mes visi, kaip
katalikai, negalima užmerkti
akis prieš besiplieeiantį vargų
ir todėl turime suorganizuoti
reikalingų pagelbų. Vietinių
draugijų valdybos ar atstovai
ir visi gailestingos širdies
žmonės kviečiami dalyvauti ši
tame susirinkime.

susitvarkyti
sulig
skautų Telefoną* Grovehlll 3282
Konstitucijos, rūpinasi suda
ryti iš vyresnių žmonių komi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tetų, kuris globotų skautų vei
2433 W. MARQUETTE ROAD
kimų šioje parapijoje. Tiki Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
B Ir 7 Iki > vai. vakare.
masi, kad atsiras tokių vyrų,
kurie padės pasidarbuoti šitai Seredomis nuo 2 — 12 vai. ryto.
Nedėllomls pagal eutarų.
naudingai jaunimo organiza
cijai.

Mūsų parapijonai uoliai ren
giasi prie metinės parapijos
vakarienės, kuri įvyks sek
imui., lapkričio 30 d., Šv. Onos
UNDERTAKING CO.
draugijos šeimyninkės uoliai
P. B. Hadley Llc.
darbuojasi ir ruošia didelės
Koplyčia Dykai
710 WEST 18th STREFT vaišes gerb. sveteliams. Para
pijos choras, p. Saboniui va
Cinai 3161
dovaujant, ir kitos jaunimo
organizacijos išpildys nepap'rastai gražių programų. Ne
LIETUVIS GRABORIUS
kantriai laukiame šitos diene
Nauja graži koplyčia dykai
lės ir širdingai kviečiame vi
4256 SO. MOZART ST.
sus savo bičiulius.
Tel. Virginia 1290
Skautų bernaičių draugija,
po vasaros atostogų, iš naujo
pradėjo gražiai gyvuoti. Jai
LIETUVIS GRABORIUS
vadovauja
Ed. Čyrulionis, ku
Ofisas
ris išėjo skautų instruktorių
4603 S. Marshfield Avenue
kursus. Draugija, norėdama
Tel. Boulęvard 9|77
. ..}4

BUTKUS

A. PETKUS CO.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrandus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

’ EZERSKI

i

Nauja, graži ko

plyčia

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

5827

J. F. RADZIUS

ŽINUTĖS.

GRABORIUS

718 WEST 18 STREET

BALSAMUOTOJAS
Tartu

DIEVO APVEIZDOS PAR.

Didelė graži koplyčia dykai

GRABORIUS IR

dykai.

AUBURN AVENUE'

D A K T A R A

C H I C A G

DR.
J.
J.
KŪWARSKIS
DR. A, 6. RAKAUSKAS
Gydytojas

ir Chirurgas

Ofisas 2402 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospeet 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt
Tel. Canal 2336

OfUo T*L Victory

Of. Ir R** T«L

Rezidencijos:

Van

Buren

3133 S. HALSTED STREET
Antra* ofisą* Ir

Ofiso Vai. Nuo 8-18 rytais: nuo 7-9
vak. *Antro Of. Val.j Nuo 8-6 p*
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-1 vak.
Šventadieniai* pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939

6858

DR. T. DUNDULIS

WEST SIDE ŽINIOS.

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107

Nedėliomls

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart Šventadienio ir ketvlrtadledc

Ir

šventadieniais

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJA®,
CHIRURGĄ®
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas liga*
vyrų,

moterų Ir valkų

OPERACIJAS

DARO

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
fcHICAGO

Tel.

19-19

Lafayette

6798

DR, A. J. JAVOIŠ

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Rapubllc 8466

Tel. Canal 6764

DR. A. A. ROTH

4916

Resldenclja

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼.
Nedėlloj pagal susitarimų

A. L DAVIGUNIS, M. D.

2376

St

Per keletu metų turėjome
Dr. S, A. Brenza
labai gerų ir pasišventusį
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“Draugo” agentų p. J. Pu4142 Archer Avenue
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
plesį, todėl “Draugas” reguVai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
leriškai mus lankydavo. Da
S Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.
4608 S. ASHLAND AVENUE
bar p. Puplesis užleido savo
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Netoli 46th St
Chicago, III.
vietų kitam mūsų kolnoijos
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
darbuotojui p. P. Varakuliui,
—I
Ofiso Tet Victory 6899
kuris taip pat teikia geriau Re*. Tel. Mldway 6512
Rezidencijos
Tel. Drevei 9191
sių patarnavimų dienraščio'
skaitytojams. P. Varakulis yGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ra darbštus vyras, turintis Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wllmette 196 arba
dideli pasitikėjimų pas žmo
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
nes. Jis, turėdamas daugiau Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ir Ketvergals vakare
laiko, galės da daugiau pa
Ofisas 3101 So. Halsted St
sidarbuoti kat. spaudai mūsų
Kampas 81 Street
kolonijoje.
VALANDOS: 1—8 po piet. 7 8 vak.
Ašt.

Hemlock

DR. J. P. POŠKA

i

Ofiso Tel. Virginla 0038

i

8667

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
X Šiandien Aušros Vartų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutartį.
parap. ' svetainėje iki piet
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
Mes skelbiame, kad laike sunkaus čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieprasidės parapijos paukščių
laiko-bedarbės
kos) po num. 2423 West Marąuette
Rd. Valandos, nuo 2 Iki 4 po piet
bazaras, kuriame dalyvauja
Tel. Prospeet. 19 30
westsides bučeriai pristaty
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ®
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
dami riebiausius ir Padėkos
4930 WEST 13 STREET
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. ProsDienai tinkamus paukščius;
CICERO
Ofisas 1201 West 72nd Street
pect 1930. Nedėliomls tik pagal su
(kuris praktikuoja Cict-roj apie
vieni jų stato kalakutus, kiti
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6819
25 metus)
Rezidencija: 6640 Se. Maplewood
žąsis, kiti antis, treti gaidžius, Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o
Avenue
Tel. Republic 7868
tiems
kurie
dirba
tik
dalj
laiko,
teiks
OFISAI:
ketvirti vištas ir taip toliau.1
Valandos 1 — 8*7 — 8 v. v.
gydymą už pusę kainos
4901 — 14 St.
2924 Washington
Nedėlloj: 16 — 12 ryto
Panedėliais ir Seredomis nuo
Atvykitę, o pamatysite, koks
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
10-12
ir
2-4
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
• *
parinkimas.
gražus paukš?
—
. Teląf. ęicero 49
T*l. Coliai 0267 Res. Prospeet 6669
’V'
V
u
a
po sumos,
X Ryt tuoj!
ARIU GYDYTOJAI:
dalyvaujant Centralinian Var
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
gšams Globoti Komiteto atGydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
4729 West 12 PI.
Nedėliomls
stovui, Aušros Vartų moky
1821 SOUTH HALSTED ST.
Tel. Cicreo 2888
Susitarus
klos VII kambaryje bus ne
Rezidencija 6600 So. Artesiau Ava
Tel. Hemlock 8700
paprastas Labdaringosios Sųį Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
*
I
Rez. Tel. Prospeet 0610
6 iki 8:30 vakare
jungos 7 kuūpos ir visų drau
gijų, parapijonų ir bedarbių
Tel. Boulevard! 1401
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pasitarimas, kaip pagelbėti
Ofisas 6156 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
nedirbantiems darbų tuojau
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
susirasti. Atvykite, jei norite
LIETUVIS AKIŲ
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
turėti visuomeninio bedarbėje
SPECIALISTAS
3343 S. HALSTED STREET
DENTISTAI
parėmimo.
Palengvins aklų Įtempimą
kuris
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

DR. S. BIEZIS

DR, J, SHINGLMAN

DR. S, A. DOWIAT

DR. P. Z. /ALATORIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

esti

priežastlmgalvos

skaudėjimo

7—9 vakare

X Aušros Vartų parapijos svaigimo, akių aptemimo, nervuotuTel. Boulevard 7042
mo, skaudamą akių karštį. Atital
ofise pereitame ketvirtadie sau kreivas akis, nulmu cataractus
trumpą regystę U tolimą
nyje pridavė savo antrašus Atitaisau
regystą.
DENTISTAS
iešką darbo septyni parapijo Prirengiu teisingai akinius visuose
Perkėlė savo ofisą po numeriu
1545 WEST 47 STREET
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
nai, jų tarpe yra dvi ofiso mu su elektra, parodančia mažiau Bale Deposltors State Bank skersai
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Peoples National Bank arti
darbininkes, vienas duonos siu klaidas.
Ashland Avenue
SPECIJALISTAS
kepėjas,
vienas
farineris, Speclale atyda atkreipiama moky
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
klos vaikučiams.
vienas draiveris, viena namų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Tel. Canal 6222
pietų: 7—8:30 vakare
ruošėja ir vienas paprastas kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
Nedėllomls 10 iki 12
darbininkas. Jie visi randasi 13 po pietų.
Telef. Midway 2880
Kainos pigesnės, kaip kitur
sunkioje padėtyje ir apsiima
DENTISTAS
dirbti už atlyginimų tik die 4712 S. ASHLAND AVĖ.
2201 ĮVEST 22nd STREET
nos pramitimui pakaktinų.
Tel. Boulevard 7589
(Kampu Leavltt St.)
Jeigu kas iš Aušros Vartų pa
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
nuo 1 iki 9 vakare
rapijonų reikalauja darbinin
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Seredoj pagal sutartį
Tel. Yards 1829
ko, teužeina parapijos of išark
Tel. Yards 0994
ir gaus sau patinkamo darbi
Boulevard 7689
Rezidencijos Tel. Plaza 8209
Rez. Hemlock 7691
ninko antrašų, kad su juomi LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
VALANDOS:
asmeniai galėtų susitarti.
Nuo 10 Iki 13 dieną

DR- LL??ELIS

Ambulance Patarnavimas
•

*

'

• •

•

• f

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar-

navimą.

_

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
. Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

j. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel.Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

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

i

DR. MAURICE KAHN

DR. G. SERNER

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčioje tuojau po mišparų bus

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

Nuo 2 Iki » po pietų
,
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 Iki 12 dieną

4712 So. Ashland Avenuo

Ofiso Ir Res. Boulevard 5919
naujojo boilerio pašventinimo
Val.: Nuo 9 ryto iki g vakarą
Kampu Halsted St.
apeigos atliktos šioje tvarko Valandos: nuo 10—4; nuo C—8
Tel. Cicero 1260
Kedėliomia: nuo 10 iki 12.
je: 1) tuojau po mišparų pa2444 SO. HALSTED HTRS3ET
y
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 po
mokslas, 2) palaiminimas Šv.
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVI8 DENTISTAS
Sakramentu, 3) procesija gie T. A. D. Man reik tokių žmonių Vai.: kasdien
Res.
8201 S. WALLACK STREET
nuo 10 v. ryto Iki 9
kurie lankytų mano kosvai. vakare
dant šv. Agotos giesmę į baž
Nedėllomls pagal sutartį
tomerius. Gera mokestis
nyčios požemį, 4) inspekcija
4847
W. 14 ST.
Cicero, UI. Tel. Wentworth 3000
atsišaukti
ir įkurtuvės nuujo boilerio ir
Rez. Tel. Stewart 8191
5)
liturginės pašventiiiimo
Tel. Cicero 9962

DR. A. J. BERTASH

DR. GUSSEN

T. A. D.
PRODUCT

X Ryt tuojau
Tel. Boulevard 3201

3201 Auburn Avenue

DR. G. I. BLOŽIS

maldos.

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

DR. CHARLES SEGAL

pašventinimo

bus

po boilerio

parapijos 3133 S. Halsted St., Chicago
naudai paukščiu bazaro tąsa
Tai. Calumet 4479

DR. S, ASHER
DENTIST A8
4901 W. 148t.
C‘st’ro IU'
Viršuj National Tea Store
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai

vakare- Ned. susitarus

DR. H. BARTOM

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

DRAUGAS

8

Šeštadienis Lapkr. 22, 1930

...... pr&titieš^^ša1"'
NEPAPRASTAI ĮSPŪDINGAS VYTAUTO PAMINĖJIMAS ĮVYKS

“Štai, vėl pasaulyje Vytauto vardas

Skamba, kaip angelų arfos akordas, —
Mūsų didvyris brangios Lietuvos!
Garbinkim, gerbkim jį visados!

Priešai kankina brangiausių Tėvynę.

Sekmadienyje Lapkričio 23 d . 7:30 valanda vakare
Šv. Kazimiero Vienuolyno Auditorijoje
2601 West Marquette Road

Vytauto laiko pavergę gimtinę.
Šiandie pagerbiam jo atminimų.

Šaukiam į talkų visų jaunimų!”

C H I C A G O J E

Dalyvauja programos pildyme daugiau 150 Akademikių. Praeitis nušvis, dainomis
atgims, pamatysime Vytauto garbę ir jo darbo pabaigą.

Įžanga pigi - 50c.

NAUJAS JUDOMŲ PAVEIK toti į klubų galės įsirašyti už.rius kviečiam atsilankyti, nes
turime prisirengti prie Seimo
SLŲ PROGRAMAS.
$1.00 įstojimo.
Komitetas.
ir daugiau svarbų reikalų ap-

Prasidės paskirtu laiku 7:30 v. v.
TARDĖ KUN. RIMŠĄ

ISRENDA V IMU I

Kun. Rimša, Utenoje, poli
cijos buvo pakviestas į nuova
dų dėl rugsėjo 8 d. pasakyto
pamokslo.
“R.”

RiENDON 5 kambarių flatas. Labai pigiai. 2-me auga
te. Pečium apšildomas. Atsi
šaukti:

svadstvti.
ir regės. Laukia Sesutės, Daugelis rašo ir teiraujasi
Town of Lake. — Labdarin
AKADEMIJOJE.
laukia akademikės daug sve apie judomuosius paveikslus
Valdyba.
iš Lietuvos. Teiraujasi ar tu gosios Sąjungos 1 kuopa turės
telių.
1524 So. 49 Ct.
Cicero, UI.
riu kų naujo atvežęs iš Lie susirinkimų sekmadienį, lap
Kelis syk jau buvo “Drau
MOTERIS
tuvos ir ar atvyksiu į jų ko kričio 23 d., Šv. Kryžiaus par.
Ižu vyru galėtų gauti labai
ge” minėta, kad lapkr. 23 d.,
Ieško
darbo
prie
namų.
Su

salėj,
2
vai.
po
pietų.
Visi
pra

ATMINK SAVO
prieinama kaina kambarius.
lonijų?
BUNCO PARTY'
7 vai. vakare bus statoma
tiks
dirbti
Hile
kokį
darbų.
šomi
skaitlingai
susirinkti,
NAUDAI,
Jei norės, gaus ir valgį. At
Taigi turiu garbės pranešti,
grandioziški gyvieji paveiks
1736
N.
Lincoln
St.
Kad
vesdamas
visus
reikalus
per
nes
tai
bus
poseiminis
susi

sišaukite vakarais tarp 6-8 v.
kad su visai nauju programų
lai pagerbimui atminties Vy Brighton Park. — Lapkri
Cliicago,
III.
rinkimas.
vak. 4100 So. Albany Avenue
jau pradedu maršrutų.
tauto Didžiojo, 500 metų su čio 21 d., 7:30 vai. vakare pp.
Valdyba.
Pikčiunų namuose, 4228 Rich- Pirmadieny ir antradieny
809 West 35th Street
RENDON 2 kambariai dėl
kaktuvių proga.
I
lapkričio
24
—
25
dienomis
CHICAGO
Tas perstatymas užvadintas nlond StrMt> vietos ^jungieBrighton Park. — Marijo
dviejų merginų, ar ženotai po
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
rodysiu
paveikslus
Lietuvių
Visados
sutaupysi
daug
išlaidų
“Praeities Garsai”. Visa pro-,«s ruoši« viršminėtą pramo
nų Kolegijos Rėmėjų 35 sky- ’
rai. Kreipkitės tuoj pas savi
Auditorijoj
3133
So.
Halsted
Valytojas
ir
Taisytojas
Perkam
Mortgečius
ir
Bonus.
dama rengiama po vadovyste'
M- ®- 20 k™Pa Praž°
rius laikys susirinkimų lap-j
ninkė ant antrų lubų, iš užpa
Skolinant pinigus ant Namų.
St.
Pradžia
7
:30
vai.
vak.
įžymios režisorės, Sesers M..savonarhĮiiepaniirštiišpildykričio 23 d., Nekalto Prasidė- 1 Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau Parduodam, išmainom ir inšlurl- kalio.
išvalymas ir suprosijimas
$1.00
nam visokį turtų.
Skolastikos. Kg jinai parengia ,“ įžadus, būtent paruošti Ketvirtadienį ir penktadie jimo per. mokyklos kambary, tų Kailiniukų
1736 N. Lincoln Street
išvalymas, giaziravimas
Padarom davernastes ir Pirkimo
pamuša’-'o indėjimas .... $14.00
bei Pardavimo Notariališkus raštus
- parengia tobulai,.
|“prizu”, nes tas palengvins ny, lapkričio 27 — 28 dieno tuojau po pamaldų. Visus na- ir Ateiname
pasiimti ir pristatome.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Matykit šita bargeną; kam
Dažnai spaudoje matome , komisDai ir bus Parama ku°- mis rodysiu Krenčiaus salėj
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
pinis
storas ir flatas, paranki
2655 WEST 69 STREET
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
46 ir So. Wood St.
gyrimus amatoriškų perstaty- Pai'
MES
GVARANTUOJAM SAVO
vieta dėl biznio, o labiausia
Trečiadienį lapkričio 26, NeSimano Daukanto Skol. ir
ATLIKTĄ DARBĄ.
mų. Jie dažnai perdėti, nenuo-1 Antra: 1L S' 20 k"°Pa nM0'
Tel. Hemlock 6484
dėl graboriaus, nes dar Marširdūs, neteisingi. Kam tai Sirdžiai Pra5° sve6i« skait’ kalto Pras. par. salėj, Brigh- Bud- Dr-ja Skolina pinigus
ųuette Parke nėra. Jeigu kas
ton Parke.
ant Pirml£ morgečių, su lengdaroma - sunku suprasti. Ar,hu*° atsilankymo. Apielinkės
išmokėjimai?. Susirinki-1 T y
I R Ū S KONTR AKTORIAI:! norėtų ant pusės aš pristosiu
iš “gailestingumo” ar iš ne- s«ungiečiq, ypatingai sesu- Visi, kas tik indomaujate viais
__ J 1-11
—_ -• 1kas
—_ Sereda nuo
__ n 9
‘ i • nnnt
___x__ « —
mai
laikomi
Kreipkis
6601 nS. trr
Westem
Av.
judomais paveikslais iš Lietu
žinojimo geriau...
Girdami «« hridgeportiečiu ■
Komisija iš savo pusės už vos sekite “Draugų”. Jame vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
gramozdiškai surengtus veiPhone Republic 4949
bus pranešinėjamas maršrutas.' B. J. KAZANAUSKAS, Rast
tikrina
labai
pelningų
ir
vaikalus — neauklejame savo
2242 W. 23 Place
RAKANDUI PARDAVIMUI
J. K. Milius,
Namų Statymo Kontraktorlua
mėno mėgėjų. Jie mano save te’n&a Party .
PARDUOSIM su dideliu nuosto
Statau
įvairiausius
namus
prieinama
Phone Roosevelt 8887
3251 So. Union Avė.,
liu visus puikius rakandus. 2 Wilton
Visus kviečia komisija.
kaina.
Moliavojimo Kontraktorins kaurai, elektrinis radio ir viską mu
esant tobulais, užtai, mets iš
Tel. Victory 5635
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
meto, progreso nėr.
Mes moliavojlme, dekoruojame ir nauja Kreipkis tuoj. Tikras bargeChicago,
III.
Telefonas
Hemlock
5526
ISpoperiuojaime
visokius
namus. nas.
Bet kų rengia jaunutės a IŠ DR-JOS SALDŽIAUSIOS
Wm. J. Kareiva
ŠIRDIES
V.
J.
NO.
1.
Musų kainos labai preinamos ir dar 3040 W. 62 St. ArO Whipple Street
Savininkas
kademikės, visai kas kita
bas garantuotas.
Tik ką gavom karliodą. bulvių iš
Del geriausios rųšies
Phone Virginia 2054
Jaunus lengva išlavint, ypač '
.
Idaho. 100 svarų į namus pristaIr patarnavimo, Sau
6127 S. Maplewood Avė.
JOSEPH VILIMAS
tom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. Keturint inteligentes mokytojas,1 Br4>htom Park. — Dr-ja
kit
dzie 1434.
GRKEN VAI.LEY
Namų Statymo
v .v. w
-• q
PRODUCTS
visoj to žodžio
prasmėj.
Se- Saldžiausios Širdies V. J. No. Garfield Park Lietuvių vy
A.
M.
BUTCHAS
Grand Piano Player geram sto
, Olsells Šviežių kiauši
Kontraktorins
n, medį sunku palenkti -1 rengia “bunc0 PartJ”’
vy. Pigiai. 4956 Parker avė. Apt. 1.
rų ir moterų paželpinio klubo
nių, sviesto ir sūrių.
PARDUODAME:
Pentą, aliejų, Kreiptis prieš p.
,
4556 So. Rockwell Street
4644 so. PAULINA STREET
tidsiog negalima. Jaunuti me-:‘adieny> lapkrWo (Nov-> 22 balius įvyks šeštadieny, lap
vinis, ir įvairius įvairiausius HardTel. Boulevard 1381
ware — geležinius daiktus — reik
Dodge biznio sedan, motor, geram
delį lengvai išlenksi. Tat ir d” 6:30 val- Tak” R Kilkians kričio 22, Lawler Hali, 3929
menis. Musų Rainos labai prieina stovy, tinka salesmanui, kreiptis suh.
mos.
po pietų ar ned. Sullivan, 5757 Jus
aišku, kodėl šv. Kazimiero name’ kviečiami visi nariai W. Madison SL Pradžia 7 p.
MES
tine.
4414
So.
Rockwell
Str.
Akademijos auklėtinės savo atsilanky‘i « Paremti d™ugi- m. Visi malonėkite atsilanky AUTOMOBILIAI
Budavojam naujas namus,
Telefonas Lafayette 4689
KONCERTINOS, BANDONIONAI.
vaidinimu sudaro didžiausia J0< »žma"y‘« darh«' kad«"P ti. Užtikrinam, kad visi bu
Armonikas — parduodam, maldirbam cemento darbus - fun
Tel. Lafayette 5197
nom, taisom.
įspūdį žiūrėtojams.
" i ”'"“ks.i'm’J Kaaa d“S -ra’ ® sit patenkinti ir linksmai lai
OTTO E. GEORGI
damentus saidvokus, taipgi
1738 No. California Avenue
Rytoj, sekmadienyje, lapkr.! i P'ankrj neperdaugiausia.
kų praleisit, pasišoksit prie
Atdara vakarais
’muro darbus, iš medinių pa
Not Ine.
,
23 d., 7 vai. vakare, akademi-1 Nepamirškit ateiti ir atsi geros muzikos. Norintieji įs-'
Elektros
kontraktorial,
suvedam
švie

Geriausios Rūšies Automobi darom mūrinius, apmurinam
REAL BSTATE
sas ir jėgų. Elektros relkmenos ir
kąs pasirodys puikiuose kos-,veskite sav0 P^tamus. Taip
medinį namą po vieną plytą. (ikščieriai.
liai.
tiumuose veikale “Praeities
“tsi“čkite ir “prizus”.
L. DOMBROWSKI A 8OW
Mainysiu savo namus ChiAtrodo mūrinis, po to jau ne
3016 West 47 Street
Ateik pažiūrėti musų nau
Garsai”. Be to, kadangi lapkr. Atsilankę visi bus patenkinti.
cagoj į ūkį arba namą mieste
reik pentyt. Turim namų ant
jausių
DE
SOTO
ir
PLY

Telefonas Canal 7233
Lietuvoj.
23 d. pripuola ir šv. Cecilijos
G. P.
pardavimo ir mainymo.
MOUTH
Chrysler
išdirbystės
JULIUS ŠLICKIS
muzikos patronkos šventė, tad
JOKANTAS BROS.
automobilių
už
labai
prieina

2019 W. 22 Street
ir muzikalė dalis programos
Savininkas R. Andrellunas
4138 Archer Avenue
mą
kainą.
Užlaikau visokių
Mallavojimo Kontraktorins
y Tel. Canal 5529
bus labai graži. Jaunų “geni
Tel. Lafayette 7674
Miklintų Ir aldaMaliavų Ir sieninės popieros krau
Naujas
De
Soto
$885.00
f.o.b.
orlnių daiktų, vė
tuvė. Naujas stakaa
jų” Akademijai netrūksta.
Geriausi Lietuvos saldainiai
liausios mados ra Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Jos visus muzikų konteštų
lio,
planų rolių,
Telef. Republic 6396
yra Rūtos Fabriko. Dabar tų
GAGE PARK MOTOR
rekordų
ir t t
M. YUSZKA
pirmus prkizus laimėja.
GRAŽIAME ROSELANDE
Taisau laikrodžius
, saldainių gaunama nuolatai
SALES
D. GRICIUS
4 fl. po 5 kamb. ant 2-jų lotų.
Ir musikos lustruKviečiame maloniai
Plnmbing & Heating
šviesus, vėliausi įtaisymai.
Kaina
mentua
GENERALIS KONTRAKTORIUS
... ...
. ’ ir todėl jos yra šviežios ir
Joe
Bagdonas,
Savininkas
Kaipo lietuvis, lietuviams patar tik 19,800. Cash 12,500. Pasiskublnvisuomenę atsilankyti rytoj
0
Statau namus kaip muro taip ir
2650
West
63rd
St.
Chicago.
kit . pas
T_ . .
* j-. ••
t gardžios.
5625-27 S. WESTERN AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogerlausla.
Kazimiero Auditonjon. Į-.
,
Tslefonas HEMLOCK 3316
Kainos prleinamlauslos.
4426
So.
Western
Avė.
S. L. FABIAN & CO.
x
x i ra
j
jų ragavę,
Telefonas Prospect 5669
žanga
tik 50c. — i-x
lesų paden-'
.Kas dar nesat J,
,
.
2452 WEST 69th STREET
Tel.
Lafayette
8227
809 W. 35th St. Blvd. 0611
. .
tai užsisakykit. Išbandymui
A. ALESAUSKAS
„ . ..
.
...
įvairių rusių siunčiama deze
MOTOR EZPRESS
Namų Telef.
Sapoa Telef.
NAUJI GERIAUSI
Kviečiame visus artistus, w
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rea.
« H.k ’
Hemlock
2867
Republic
1(88 / n
...
.
*
•
uz
$1.00.
ir 2384
4101 S. Mozart SU
AUTOMOBILIAI
mėgėjus, visus stax-.iusius vei-,
, ,
,
.
Mes permufuojame-perveža
^fiti mi:wicz
'
, ,
.
..
Perkant po daugiau didele
J. C. ENCHER & CO.
kalus ir manančius progra.
1
me pianus, forničius ir kita
ii*
nuolaida,
KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS
i GENERALIAI
mas rengti — atvykt, pamakius dalykus.
Plumblng & Heating Lietuvis
Real Estate Ir visokia apd rauda
. , ,.
. ... <<T>
Siūlome jų krautuvmnkams,KONTRAKTORIUS
Notary Public
tyt ir tapti sužavėtais “Pra-^
. __
Taipgi parduodame anglie
Kala* $645.00 F. O. B.
Skyrius 4429 So. Fairfleld
Mano darbaa pilnai garantuotu
draugijoms, parapijoms, agen
eal estate
eities Garsais”.
I
Kainos prieinamos
geriausios rųžies už prieina Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
atpik paa r»ua Ir persitikrink, kad
tams.
Statau naujus namug ir se
2422 WEST 69th STREET
Visų pareiga yra remti tų
miausią kainą. Musų patarna pas m ui rasite geriausios rųSles au
Su klausiniais ar užsaky
tomobilius už lemų kala*.
nus priimu į mainus.
mūsų kultūros židinį ir įver-'
vimas yra greitas, geras ir Taipgi turim* Įvairių įvairiausių
mais kreipkitės adresu:
2608 WEST 47 STREET
vartotų karų už labai mažų kalu*.
tinti pastangas mūsų priau
Gcnerali&i Kontraktoriai
nebrangus.
Thomas
Higgins
Tel. Lafayette 1083
BRIGHTON MOTOR SALES
gančių žvaigždučių.
7126 So. Rockwell Street
Real Estate
PLUMBERIS
INC.
18 ak. Foster rausvų ir Marsh be
“Praeities Garsai” ilgai
Telef. Republic 5099
2621 WEST 71 STREET
Turiu patyrimų per daugelį metų.
grūdinių grapefruitų,
8 metų seni,
Savininkai: Vainoras, t
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
skambės atmintyje ir vaidentu
3251 S. UNION AVĖ.
Mes pervežame daiktus ir j
Telefonas Hemlock 0367
dabar jau neša vaiaius, arti Mlsslnn
Telefonas iAfayette OMO
2213 80. OAJCLEY AVĖ
t
A McAIlen, Tex. Rašyk Geo. C. StoTelef. Canal 0616
Chicago, UI.
3962 Archer Avenue
vėje visų, kurie juos girdės(
kitus miestus.
Res. Grovehill 1680
kea, Streator, III.
RYTOJ, ŠV. KAZIMIERO

S. L. FARIAN & CO.

WALTER THE TAILOR

M. ZIZAS

PETRAS GRIBAS

PRANEŠIMAI.

W. & L. ELECTRIC CO.

DE SOTO IR PLYMOUTH

MARRUETTE JEWELRY
& RADIO

PETRAS CIBULSKIS

TIK KĄ Iš LIETUVOS

“ EIK, ŽIŪRĖK, PIRKT

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

R

JOHN PAKEL & CO.

“RŪTOS" ATSTOVYBĖ

