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KAREIVIŲ
RUSIJOJ

MASKVA UŽGINA ĮVAI
RIAS ŽINIAS

LONDONAS, lapkr. 23. —
RYGA, lapkr. 23. — SovieNežiūrint pranešimų iš Mas,
, -, .
, tų valdžia užgina užsieniuose
kvos, kad tenai vra ramu, !
,.
.Y „ ,
,
... .
., j skleidžiamas žinias, kad Stali

TRŪKSTA

DARBININKŲ

iš Berlyno laikraščiui Daily
nas nužudytas ir kad raudo
Express praneša, kad bolševi
nojoj kariuomenėj iškilę mai
TIRANA, Albanija, lapkr.
BERLYNAS, lapkr. 23. —
kų raudonoje armijoje Įvykę
štai.
23. — Avlona apylinkes, Adri- Bolševistinėje Rusijoje darbi
daugiau maištų.
Gal tos žinios nevisai ir
atiko pakraščiais,
palietė ninkų tarpe kilęs bruzdėjimas
Kaip anksčiau pranešta, pir
teisingos. Visgi bolševistinėj
smarkus žemės drebėjimas.
prieš sovietų valdžių, anot ži
masis kareivių maištas įvyko
turi būti kas-nors ne
Sunaikinti septyni sodžiai. nių iš Maskvos.
j netoli Maskvos. Paskiau kitas Rusijoj
paprasta.
Žuvo virš .50 asmeniu Virš
Padirbdintas naujos rūšies orlaivis vežioti paštą. Pašta sukraujama į metalinius maištas Petrapilio garnizone
Varu skiriami darbininkai
200 žmonių sužeistų. Šimtai vykti į kasyklas ir į šiauri- orlaivio sparnus.
ir trečias — Kronštadte.
beteko pastogės.
nius miškus dirbti atsisako ir
Be to, yra žinių, kad čekos DIKTATORIUS STALIN
MEKSIKIEČIAI TEXASE
SPAUDŽIA SAVO PRIE
VVASHINGTONE
LANKĖ

už tai atšalinami nuo visokio
agentai
įgalioti
panaudoti
ar

TURI NESMAGUMŲ
ŠUS
SI SAN DOMįINGO
IMA IRTI IMPERIJA
darbo.
>
tilerijų prieš kareivius maiš
—
ARKIVYSKUPAS
Maskvoj laikraščiai tad skel
SAN ANTONIO, Tex., lap. tininkus.
RYGA, lapkr. 22. — Norė
DAUG ŽMįONIŲ IŠKELIA
PARYŽIUS, lapkr. 23. — bia, kad [Rusijai trūksta dar
Pagaliau praneša, kad iš
22.
—
Del
Rio
mieste
publišSKUNDAS
Laipsniškai pradeda irti ki- bininkų.
AVASHINGTON, lapkr. 22.
užimamų vietų pašalinamu ta išnaujo pašalinti iš dikta
kų
mokyklų
vyresnybė
išspren
tuomet buvusi galinga imperi
tūros Rusijos komunistų par
— Čia lankėsi San Domingo
dė, kad meksikiečių vaikai bū Maskvos apirubės karo vir
Taip
vadinamųjai
“
board
ja — Didžioji Britanija.
KARIUOMENE IŠTIKIMA arkivyskupas Adolfas AJeksan
šininkas Kork ir Petrapilio a- tijos generalinį sekretorių Sta
tų
atskirtose
mokyklose
mo-.
of
re
vie
w
”
komisijai
tūkstan.
----------Y
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Tokios nuomonės yra visi
dras Nouel y Bobadilla. Aplan
KARALIUI
'ftfceHa
skundas *©»»>. tj-? kad jie nesimaišytų •PiruM ,S?,-ceys^
linų. Čekos viršininkas komi
kė prežTdėMą ^fodver Ir San čiai įmonių
tiey kurio seka Britanijos im
saras Menšinskii tečiau Stali
perijoj Įvykius.
Domingo gyventojų vardu prieš aukštuosius mokesčius su kitais vaikais.
MADRIDAS, lapkr. 23.
KALBAMA APIE STALINO nų užtikrino, kad čeką stovi
Kiekviena imperijos dalis Čia vis daugiau kariuomenės, jam dėkojo už nukentėjusių už nekilnojamas nuosavybes Meksikiečiai kreipės teis
NUŽUDYMĄ
jo pusėje. Tada Stalinas pa
man ir išgavo “injunction”
pradeda gyventi savitų gyve sutraukiama. !Karalius kartu nuo vėtros domingiečių šelpi- 1929 metų.
Kaip paprastai, daugybės prieš mokyklų vyresnybę. Ta LONDONAS, lapkr. 23. — rėdė savo priešus tuojaus iš
nimu. Artinasi nepriklauso su ministeriu pirmininku čia mą.
___
mybės banga. Netolimoj atei aplankė artilerijos dalį. Įsiti- j Arkivyskupas Bobadilla San skundų atmetama kaipo ne da pastaroji kreipėsi į auk- Nežiūrint iš Maskvos užgini- siųsti į Sibelijų. Tarpe pas
ty Anglija pasijus atvienėta. kino, kad kariuomenė sostui f)0nij„g0 respublikoj yra vi pamatuotų. Vargas ar nedar štesni teismą. Šis gi panaiki- mų, kaip čia, taip kituose Eu tarųjų yra ir buvusis komi
bas negali gelbėti mokesčių no “injunction.
ropos miestuose pasklidusios
ištikima.
saras Tomskii.
sais žvilgsniais įžymus. 1913 sumažinimui.
Meksikiečiai
žada
kreiptis
į
kalbos
apie
Rusijos
diktatoATSISTATYDINO PERU
Kai-kuriuose Ispanijos mies metais kilus revoliucinei perKomisaru Bucharin ir RyKuodidžiausias visoj apskri vyriausiąjį valstybės teismų. riaus Stalino nužudymų.
KABINETAS
tuose darbininkai vis dar ne- versmei San Domingo, arkity nepasitenkinimas dėl auk
Vietos bolševikų ambasada kov išsigelbėjo nuo ištrėmimo,
rimsta. Kai-kur sėkmingai vySkUpag Bobadilla tris mėAPSAUGOTA MIKADOS praneša, kad ji apie tai visa pasiduodamu Stalino pažiū
LIMA, lapkr. 23. — Atsis tvarkų palaiko civilinė gvar-i nesiūs buvo laikinuoju respu- štų mokesčių.
roms.
nieko nežinanti.
DIDYBE
£
tatydino Peru respublikos re- Į <lįja.
! blikos prezidentu.
Nubaustas
kalėjimu
ir
pa

voliucinis kabinetas, kad tuo
tų. Paroda buvo lab&i gyva.
vestas “grand jury”
TOKYO, lapkr. 22. — Vie
būdu revoliuciniam preziden 6 AMERIKIEČIAI FRANCISEMINARIJOS
100
METŲ
Ją aplankė daug ūkininkų, ku
Jolin Lewandowski, 12319 ną ant dirbtuvės kamino sė
tui duoti progos pasirinkti
JOS KALĖJIME
riems rūpi gyvulininkystė.
SUKAKTUVES
sau atatinkamus padėjėjus.
So. Racine avė., nubaustas vie dėtoją, kurs norėjo atlikti il
Karvių melžimo konkurse
neriems metams kalėjimu ir go sėdėjimo rekordą, policija ŠAULIŲ INSTRUKTORIŲ
į PARYŽIUS, lapkr. 23. —
MALINĘS, Belgija, lapkr. 300 dol. pabauda už paslėpto varu nutempė žemyn prieš
dalyvavo 12 melžėjų, išėjusių
Rouen kalėjime laikomi G fra„
,.
,
NE DEL VIENO KARO
KURSAI
. .
,
,.
,. .
T 22. — Malinęs arkivyskupuos ginklo nešiojimąsi.
pat imperatoriaus pravažiavi
vasaros metu 3 dienų melži
SKOLŲ MOKĖJIMO VO ncuzai — naturalizuoti Am. J,__ .___
! seminarija minėjo 100 metų
mą
traukiniu.
Japonijoj
nei
mo
kursus. Konkurso metu ku
Be to, jam paskirta 10/)00
Valstybių piliečiai. Jie suimti
KIETIJA PERGYVENA
Nuo
spalių
12
d.
prasidėjo
,
,
..
.
.. sukaktuves. Šimto metų laiko dol. parankos pavedus - jį vienas valdinys negali “iš vir
rsų lankytojos laikė viešus
.
....
, ,
SUNKIUOSIUS LAIKUS I parvvkus jiems } iFranciją ,
prie
kariuomenės
pulkų
šau

. .
. . . ._ .
_
, įtarpiu seminarijoj mokslus e- “grand jury” už norėjimą šaus” žiūrėti į mikadą.
praktikos egzaminus. “M. R.”
1 kaipo bėgliai iš francuzų ka-i.
lių
instruktorių
kursai.
Į
kur>
. _
, . ,
, . jo ir kunigais įšventinta 5,440 atlikti plėšimą.
BERLYNAS, lapkr. 23. — nuomenes. Juos teis karo tei
auklėtinių. Išėmus keletą, jie
DUESSELDORF, Vokietija, sus iš šaulių būrių suvažiavo Į
OI VARGE, VARGE...
Į valsčių delegacijas kalbėda smas.
visi darbavosi ir darbuojasi Atplėštas Boston krautuvės lapkr. ;22v- — Čia vienas ko būrių vadai ir šauliai.
J
• •
—
j
mas kanclieris Bruening tarp
MASKVA PRIEŠINGA, KAd'^° ^-kopijoj, kari turi
munistas
nušovė
fašistą.
Kursuose
dėsto
šaulių
rinkĮ
Kelmė
pradžios
mokyklon
pasiuntėjas
kitko pareiškė, kad Vokietija
NUSIGINKLAVIMĄ
800 parapW
tinių vadai karininkai, pulkų atsilankęs vietos klebonas iŠVienas plėšikas užpuolė
pergyvena finansinį pessilauUž First National bankos, karininkai ir puskarininkai. įkėlė pageidavimą sudaryti moBoston krautuvės pasiuntėją
žimą ne dėl vienų karo skolų TVARKYTŲ T. SĄJUNGA
SERGA MONSIGN. SEIPEL Albertą Krabn ir pagrobė 1,- Oak l’ark, 87,500 dol. išeik- Per visą kursų laiką, kuris kykloje Angelo Sargo Sąjun
mokėjimo, bet dėl finansinės
600 dolerių pinigais ir 5,400 vojimą suimtas buvusis šios truks 2—3 savaites, knrsinin gos vaikų kuopelę. Mokyklos
GENEVA, lapkr, 23. — Pa
šaly betvarkės. Karo skolų
VIENNA, lapkr. 19. — Su dolerių čekiais.
bankos kasininkas Weathers- kai gyvens pulkuose atskiro- vedėjas atsakė, kad esą dar
mokėjimas yra antraeilis da ruošiamojoj nusiginklavimo sirgo buvusig Austrijos res
tone.
mis kuopomis karių gyvenimu reikia palaukti —* visos orgalykas. Pastaraisiais metais komisijoj bolševikų atstovas publikos kanclieris monsign.
ir išeis viską, kas numatyta nizacijos prie mokyklų esanNubaudė pusei metu
vokiečių tauta buvo pakilusi Litvinov pranešė, kad sovie I. Seipel.
kalėjimu
Illinois
valstybės
darbo
dereikalingiausia
ruošiant šau-ičios uždraustos. Tuo reikalu
perdaug plėsti visokių gamy tų valdžia yra priešinga nu
liūs pagal karinio pasiruoši-Į esą reikia pasiteirauti pas in• Teisėjas Lyle nubaudė puak<‘ll'i». k»(1
bą ir tam tikslui nesigailėta siginklavimo reikalų vedimą
SUŽEISTAS CHICAGOS
“R.” [spektorių. Išeina taip, kad innsei metų kalėjimu gaujos na<Uu«iau <larb’ V"lsly' mo programą.
išlaidų. Visokis “biznis” bu pavesti T. Sąjungai ar jos
LAKŪNAS
-----------------jizyčiai Angelo Sargo organirį Dominiką Brancato, nors
vo vedamas
kuoplačiausiu žinyboje esančiai komisijai.
GALVIJŲ PRIEAUGLIO izacljos vaikeliai apšaukiami
šis reikalavo bylą atidėti neruožu. Užsieniuose padaryta Anot jo, tam tikslui yra rei
PANAMA, lapkr. 22. —
ATGIJO ORGANIZACIJŲ ,
Įipolitikais.
“M. L.”
PARODA
atėjus jo gynėjui.
įspūdžio, kad Vokietija yra kalinga tarptautinė komisija,
Kap.
R.
W.
Ammei,
čikagieVEIKIMAS
turtinga. Tečiaus tas “gerbū kuri neturėtų jokio sąryšio su
tis
lakūnas,
vakar
iš
Panamos
PINIGŲ KURSAS
vis” turėjo baigtis persilnu- T. Sąjunga.
Pereitą šeštadienį Chicago Šėtoj kat. organizacijų vei Joniškis, Šiaulių apskr. Čia
rengėsi skristi į Chicago. Įsi
žimu ir tas įvyko.
majoras Thompson dalyvavo kimas paskutiniu metu ėmė įvyko Žemės Ūkio Rūmą su Lietuvos 100 litų
$10.0(
bėgus
orlaiviui
kažkaip
jis
Roosevelt road tilto atidary stiprėti. Nėra sekmadienio, ruošta galvijų prieauglio pa Britanijos 1 sv. sterl
Kanclieris pažymėjo, kad VVASIIINGTON, lapkr. 23.
4.8f
apsivožė ir sulūžo. Lakūnas su
mo iškilmėse.
finansų patvarkymui yra pa — Vidujinių mokesčių biurai;
kad neįvyktų vienos kitos or roda ir karvių melžimo kon Francijos 100 frankų 3.92
žeistas.
ruošti atatinkamieji įstatymai, paskelbė, kad 72,735 doleriai
ganizacijos susirinkimo. Moks. kursas. Parodon buvo atvesti Italijos 100 lirų
5.23
Ammei pirm keletos dienų
Apiplėšta Hillside State ateitininkų uždarymas susi 37 įvairių veislių veršeliai. 'Ge Belgijos 100 belgų
kas bus įduota parlamentui permokėtų mokesčių už paja
13.94
Parlamentas tai visa turės mas 1926 m. grąžinama Iždo į Panamą atskrido iš New b&nka, Hillside, III. Pagrob pratusius katalikus smarkiai riausiųjų veršelių augintojai Šveicarijos 100 frankų 19.41
sekretoriui Mellon.
Yorko be sustojimo.
ta apie 4,000 dol.
pravesti pirm Kalėdų.
sujudino.
“M. L.” gavo dovanų nuo 20 iki 50 11- Vokietijos 100 markių 23,81
f
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DRAUGAS

“DRAUGAS”
ISelna kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16 00. Pu
sei Metų — >3.50. Trims Mėnesiams — >2.00. Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrųtlna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunčlama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

tuo būdu laimėti Amerikos užuojautų ir gal
pripažinimų.
Štai priežastys, dulko Maskvos raudonie
ji šulai šiandie trukšmauja buk susekę kaž
kokius sąmokslus sugriauti “vienatinę proletarijato valstybę pasauly’’.

Aplink Afriką.
“Prof. K. Pakštas.

LAIŠKAS KETURIOLIKTAS

Pirmadienis, Lapkr. 24, 1930
Kaip K ai u ilgo i, taip ir čia
yra daug veno ir kitų me
talų, kurių kasimas jau pra’ dėtas.
t
i

Beveik dvi dieni pavažia
(Tąsa).
j dingas, pittoresųue, žodžiu: vus nuo Elisnbetliville pasie
Mat belgai negrą atžvilgiu visai savo vietoje. Įvilktas j kiame Livir.gStoną, šiaurinės
Komunistai nuo SLA. atsiskyrė*. Jie or
margus baltųjų audinius jis Rodezijos sostinę. Tai maža*
:'Z
J
Skelbimai senančiai dienai priimami iki 5 ganizuoja savo Susivienijimų, kurį pavadino vedą kitokią politiką, kai ku tampa panašiu i baidyklę. Y- miestelis, neturįs patraukianvai. po piet.
“Lietuvių Darbininkų Susivienijimas’’. Da riais atžvilgiais panašią j an pač gi kad jie ir nežino kaip čios struktūros trobesių ar
bar jie smarkių agitaciją varo, kad kuodau- glų. Belgai nesiskubina negrų reikia mūsiškai rėdytis. Vy- kitokių įdomybių. Bet už 11
mokinti prancūziškai ar fla"DRAUGAS”
e iausia kuopą ir narių iš SLA. atitraukus iri
nai labai dažnai nešioja sijo. kini. nuo čia šniokščia milži
r.5
pnrasius prie savojo. Su panašia agitacija j. > Olandiškai, bet patys skubiai
LITHUANIAN DAILY FRIEND
nus. Moterys tiesiog audeklai! niški Viktorijos kriokliai ant
lenda ir katalikų žmonių taipan. Komunistai l)ialll°ksta nėgių kalbų, kad
Published Daily, Eacept Sunday.
t»tt savo tarnais ir darbini.,-! i’binioja ir taip nepatogiau,,. Za.nbezi upės. Ta,| tik pus
SUBSCRIPTIONS: One Ycar — >6.00. Sis Months
— >3.50, Three Months — >2.00, One Month — 75c. mėgina įtikinti, kad jų susivienijimas nieko
"
.
t ’i
u iltilb'fi
vaikščioja kaip kokios antros valandos pasidairęs LiEurope — One Ycar — <7.00, Six Months — >4.00
bendro neturės su bolševizmu. Bet tai yra ne-:
a P
‘P ‘ *
.'Į mumijos. J« mokėtu jie pa J vingstone, leidžiaus į Victoria
Copy — ,03c.
Advertising in "DRAUGAS” brings beet results,
tiesa. Tai bus pilnai bolševikiška organiza-įVia *{ van us ngi j azmausia^.^^^ rodos jiems geriau Dalis. Prie šitų krioklių tėra
Advertising rates on applicatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakjey Av., Chicago cija, kurion neprivalo dėtis nei vienas lietuvis PairU grynai negus us, tlkjtikf orientali5ki ara1)U rūJtiktai gelžkelio stotis, vienas Col. James Huaiilton Levis
katalikas. Katalikai turi savo susivienijimų--! ® ® ? mU\U. Pavad,n? sa'u bai‘
'viešbutis ir porą krautuvėlių.,! senatorius — elektas iš Illitai yra L. R. K. S. A., kurį privalome remti!aaia 1S v0S' Bennynos vardais, j
*
f
pusąntro inois valstybės.
ir „norinti
. į Belgai su negrais pesimaiso,
Į pietus.
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, J —_________________________
ir augliui.
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•* ^llu ^""‘o uosto Angoloje negadinu jų piuimas vaizdo. > šiuo primename, jog turime
Pasaulyje yra išviso 341,430,000 katalikų.'ropieeių kalbos, kad negrų pui ... ,,,. .
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Ilki Lli^-bettiville traukimu ir
Sekamame lųištic teks pri- “O esmvnėL ’ skirta bažnyŠiaurinei ir Pietų Amerikoj yra 100,007,000 kybes nepakeltų ir paklusnu-1 ,
. • •• .
,..
...-7 , .
•
.
.
.
.
.
»
| v.
DĘLKO MASKVA ŠŪKAUJA?
, *
/.- •
’
- f
...
automobilium yra 21o7 kini. ir smimti apie šios vietos gražy-1 ėių chorams,
lems ir
katalikų, Europoje — 208,8824)00, Azijoi — mo nesumažintų. Ekonomus- , . ,. ,... •... ;s
„Uul i,
• .
, • •
, V . .
.
...
. .... •
4 * i - - i • ••
u -i
• iRuputi daugiau is Elisabetli- bes. Dabargi traukiu ) Luta- šiaip jau giesmininkams Ji
kai jie užlaiko negrus geriaut,- o i
, • . ,
•
Į šį klausimą laikrašty Chicago Daily 16,n36,000,’ AfrikojJ — o,330,000,’ . Australijoj
j .i
j
»
'ville j artimiausius Indijos wayo, Pietines Rodezijos sos- sutaisė plačiai žinomas lite
News vaizdžiai atsako B. Marcus. Sakosi jis ■— 1,585,000 katalikų, šias žinias paduoda Va negu kiti. Neasiniiliuodanių sa oĮ<eano uostus Taigi Elisa- tinę.
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
yra Ari.ik|)s vilĮurv
kriokliai>
pats Rusijoj gimęs ir augęs. Gerai pažįstąs Ūkano statistikos vedėjai. Šie 1929 m. statis- v,j kalbų neprin,ėsdami, bei-j
rašė taipgi plačiai žinomas
„/
„„ ... ., (|
rusų tautos vargus. Patsai iš raudonųjų tikos daviniai rodo nepaprastų katalikų skai- ga, pala.ko negrų kultūrini' ]|d aį ,uipsto
kompozit orius J .N a u . I i;:.
savystovumų, kurto juodieji b(,n(|roji kelio kryptis būvo iš
priespaudos pasprūdęs ir Amerikoj naturali- ,-iuus augimų visose pasaulio dalyse.
(Bus daugiau)
Šiame “Giesmynėly ’’ randa
------------ ,
j dar nepajėgia kol kas vertinzavęs'is.
vakarų į rytus. Nuo Elisabetli',
si giesmių adventinių, kalėdi
Kalbos apie naują karą pasidarė lyg koks fį.
ville į Rodezijas teko jau pa-i
Maskvos šauksmas, kad pasaulio valsty
nių, gavėninių, velykinių, sek
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
sportas. Mat, jau pamiršta Pasaulinio Karo Į
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Pusantro menesio neturėjęs mažesne negu Angolos gilu- vergą tauta. Kultūringa tauta,! atstoti Kantičkas.
Be to
sis Jungtinių Valstybių ambasadonus Tur-I
_
.v.
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.
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... ,
progos iHklansvti imsiu, sek- moję.
dividualizmas. Nėra mintijančių žmonių, nei
kuri sugeba valdyti milijonus “Giesmy,nelis“ yra daug pi-.
knoj karo pietų, pasako net taip drąsiai Imk
? ,, .
kritikų. Apsišvietę žmonės tai sovietų vai-'
.
.
.
.
.v
. uiadiem ,nu'?jau i Elisabetlivitai naujas karas Europoje yra neišvengia. i ■ Pasimatęs dar su “Essor bemokslių, via išmokslinta,1 gesnis. Kainuoja tik 60c., o
domai mašinai yra netinkami ir kaipo toki tu
t. .
,
Jie katedrą. Sumą laike vie- .i.. Con<>o dienraščio redak- išlavinta tauta. Gyvenimas tai I Kantiškos dabar
kainuoja
mas. O ką veikia Tautų Sąjunga?
.I
11
______
inuolis belgas. Giedojo viduti- torium p. Sepulclire ir įteikęs r°do. Atsiminkite anglus.
ri būt išnaikinti. Naikinimas vedamas visais
i $1.50.
laikais.
Sovietai
suranda
priežas
Prokybos ir pramonės mėnraščiai skelbia, 11,s V.V1'U choras. Puošnios pil jam užprašytą straipsnį apie
“Giesinynėlis’’ gaunamas
Amerikos lietuviai, jei tik
čių
apšviest uolius
suimti
ir
sušau ka J biznis ne tik Jungtinėse Valstybėse, bet Uikus prisirinko apie 2(M>. Au- Lietuvą, sėdau Pietų Afrikos bus aukštai pakilę moksle, Draugu“ knygyne. Užsisa
dyti. Kada žudomus mažesnis skaičius, tada niekur pasauly neina geryn. Šiame mėnesy jis tomobiluus ir ^iručiais nūs- ekspresan, kurs turėjo perkęl- vadovaus su laiku ne vien kydami adresuokit:
pakanka menkų priežasčių. Kada norima žu- stovįs gana blogai, nors nusiminti nesą ko. Ja^ia 'i«a .kūdros aikštė.
niane j Zambezi upės basei- saviems, bet ir kitus valdys.
“DRĄUGAS“
kia lai
iad$8#feedarbių 'Bet
p-r didelę Š. Rodezijos ko- Lietuvių išeivijos tautinę atdyti daugiau, iškeliamos svarbesnės priežas- . žie^os,
žinoma,^ reikia
2334 So. Oakley Avenue
tys. Štai ir pastaraisiais laikais sovietfi Val škaičiauš padidėjimo ir didesnės biznio de-isblia^ nei vieno. Jiems ir pa- ionij.,
yra dvi Rodezijos: sparą ir kulturinį židinį ruoChicago, IU.
džia išsprendė didesnį inteligentų skaičių iš presijos. Del to svarbiausias dabar darbas priatskilai jų kvartale pietinį labiau anglų įkoloni- Įjįa Marijonų Kolegijos Reinėžudyti. Kaip bematai iškeltas aikštėn taria valėtų būti — pilniausia prisiruošti bedarbių/ Pastatytoje bažnytėlėje. A zuofa> įr šiaurinė, kur euro- ja.} ja Ketvirtasis Seimas įŠvėkšna, ' Tauragės apskr.
mas valstybių sąmokslas.
sęlpiimti. Žiūrėkim, kad ir mes lietuviai bfl-.bP^nd’d if'olation.
piečių vos tik keletas tuks i vyks gruodžio
7 d. Aušros Spalių 12
buvo pašveutiii^įeste nuitosi daug negrų Ginčių. Vardas šiom dviem Vartų par. svetainėje. Visos i tas ir atidarytas naujai pra
2. Tariamas valstybių sąmokslas iškeltas, tumėm pasiruošę. Neturėtų būti nevieno liekad sukėlus daugiau įspūdžio darbininkuose tuvio bedarbio, kuris nebūtų mūsų sušelptas.' eur0IXJjį§kaį apsirėdžiusių, . Va kolonijom duotas atminčiai į katalikiškos
draugijos
ir tęstas plentas Švėkšna—Ža
ir valstiečiuose. Norima įtikinti Rusijos mi- Del to visi dėkimės prie Lietuvių Lab ’.urin- žinėjančių dviračiais. Tai vis «'arsaus an^1 kolonizatoriaus j aulište sniojo mokslo Rėmėjai >gatpuxviai (Mažoji Lietuva),
nįas, kad sovietų atstatymo darbe daug kliu- go -ios Sąjungos.
rodo, kad vakarykščiai puš- UeciI
Cecil Rliodes, kurs šias
sius kolo-!
kolo-! yra
yra kviečiami ruoštis į šį Sei- šventinimo iškilmėse dalyvavo
dalyvavi
———
čjOj. vaikai turį,čia galimybių
tyrinėjo ir apie Anglijos mą.
dą užsieniai. Tuo būdu sovietai mėgina išju
daug svečių iš Lietuvos ir
Pranešama,
kad
popiežius
Pins
XI
neužprasigyventi
i|
civilizuotis.
1>''jungė.
Riba
tarp
dviejų
Rodinti kad ir rusų patriotizmų, atkreiptą prieš
M. K. R. Reikalų Vedėjas. Klaipėdos krašto,
daugelis
svetiinas valstybes ir jų turinius Rusijoje a- ilgo paskelbs svarbią encikliką apie taikos 'py- vįsa bėda tame, kad že- ueZijų eina didelė Zambezi uvaldžios atstovų. Plento pragentus. Nors sovietai visą laiką rusų tautą dalykus. Katalikų Bažnyčiai labiausia rūpi niesnės tautos greičiau perima Pe>
tiesimo atminčiai pastatytas
turi koją prispaudę, bet ta tauta dar turi taikos ir ramybės vykdymas pasaulyje.
įg aukštesnių žemesniasias yKelias per Šiaurinę Rodezikryžius. Šventimo apeigas atjėgų krutėti ir grąsinti komunistams kruvi
-------------------- , liko Švėkšnos pralotas J. Mapatybes ir taip pškraipo savo ja ėjo aukštumose nuo 1303
Lietuvos tautininkai nors kartą atvirai
nuoju kerštu (revoliucija). Kąd to pramano
Kalėdos jau nebetoli. Link- j ciejauskas, kųrįs daug pastabūdą ir sudarko savos primi iki 1000 metrų. Tiktai pietinėprisipažino, kad “Tautininkai yra organizuo
mo keršto apsisaugoti, skelbiami tariamieji
tyviškos kultūros originalu je jos daly prie Zambezi jis smų ir malonių melodijų ka- ■ ngų padėjo jo pratęsimui. Po
ta visuomenės grupė su politine programa“
^sąmokslai ir žudoma tautos šviesunija.
mą. Yra rinitų nuomonių, ku- nusileido iki 900 m. Žemėvaiz- ledinės giesmės jau nebeužil- į kalbų Klaipėdos Krašto G ube(“L. A.“ 244 nr.).
’ rnatoriaus žmona perkirpo
rios bevelytų negrus palikti dis, girios, savannos, bendrai gio pasigirs bažnyčiose.
3. Pagaliau, sovietai sąvo šukavimais no
Vokiciija vis drąsiau pradedą reikšti sa- nuogus, negu aprėdyti euro- augmenija ir gvvynija, taip- ' Choralus ir kitiems giesmių juostų, skyrusią senąjį plen
ri sukelti įspūdžio ir Amerikoje. Jie labai pa
siilgę Anierįkos pripažinimo. Tat šukavimais v o nepasitenkinimą taip vadinamuoju Youngo pejiškais skarmalais. Pasili- gi ir klimatas Šiaurinėje Ro- mėgėjams reikia išanksto ap tą nuo naujojo. Šiuo iškilmės
nori nusiskųsti, kaip tai Europos valstybė* planu mokėti reperacijas. Reikalaują lengva- kęs tik su Adožio lapu, neg- dezijoj beveik nesiskiria nuo sirąpinti giesinynėliąis, jei jųį buvo baigtos ir svečiai pravahžiavo nauju plentu. “M. L.“
tyko užgrobti Rusijos gamtos turtus. Tikisi tų.
ras atrodo egzotiškas, vaiz- Rytinės Angolos ir Katangos. dar neturi.
į
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LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
OMO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
Dr. AK M. RAfiKUS—

—RaAo

(Tęsinys)
c) Numizmat i kailis yrą žinomos tūlos
brakteatiųės monetos ant kurių randasi
“Pilies Vartai“ (Fig. 69). Vieną tokių
brakteatų esančių mano kolekcijoje čia
iliustruoju. - -

Fįg. 69.

Tokius brakteatus savi naši Švedijos
numizmatikai. Jie tvirtina, kad tokius
pinigus kaldino Švedijos kalelius" Krik
Eriksonas, kurs viešpatavo 1222 — 1250

___ «B"W FUttLLL,. ..2. -f-t1 iJXl.-XL' UUBg!

siais pinigais, ir jie buvo visų tautų imi
m. Kadąngi tas “Eriksono“ herbas yra
tuojami. Juos imitavo’ Skundį,navai, juos
labai paveidus Lietuvos herbui, kokį
taipgi imitavo ir sen-Prusiai. Ir juo to
j matome ant Vytauto Skatikų Fig. 38, — '
lyn į šiaurę nuo ‘ Dorestato, tuo gremėz, tai kai kas gali pamanyti jog šis herbas
diškesnė buvo tų monetų imitacija; gi
į atėjęs Lietuvon iš Švedijos. Bet man re
sen-Prusių brakteatai jau visiškai ipenkai
gįs kad “Eriksono“ herbas nėra moti
Tokie brakteatai yru randami Frizipanėšėdavo į originules Dorestato mone
na, o tik sesuo Lietuvos herbui, nes abu
joj, Danijoj, ir Prūsuose. Vieną tokį braktas, Originalūs Dorestato monetos buvo
l-erbu via lygiai išsivystę iš Dorestatinio
teatrą rado gintaro rinkėjai netoli Ka
gan storos, vienoje pusėje turėjo parašą
typo monetų. Skandinavijoj tas herbas
raliaučiaus, 1875 metais. Tūli Y°hiečių
KAR<>=LVS, gi kitoje pusėje buvo pa
neprigyjo, o JJetuvo.j iki šiai dienai gynumizmatikai (Grote, Tliieme ir kiti) skai
rašas 1X)R=STAT, o Įiarašo apačioje ra
i vuoj.
. to šiokius braktentus už seniausias Lie- dosi Frankonų kalavijus arba kirvis. Dod) Prof. H. Grote., parašė įdomų i tųvu> monetas;, esą jas kaldinę sen-Pru-'| restato monetų imitacijos, gi buvo plony
straipsnį “Dorstadt in Litliauen“ kuris šiai. Pagarsėjęs ntiu.iiznintikos Karolis • čiais pinigais (brakteatai), ir parašas butilpo J.iipzigo žurnrle “Blatter fiir Beyeras taipgi laikoU tos “pačios nuo I vo taip darkomas, kad galų galų radosi
Mūnzfreunde“ spalio 1 d., 1875 metais. monės. Nuniizmatikatns yra aišku, kad į “DOR=STAT“ žodžio tik pskutinės tris
Tame strafpsny Jis nuosekliai gvildena šiokie brakteatai yra paveįdųs Karolio į raidės T II T. Iš tų šių trijų sudarkytų
%
(Didžiojo ir jo įpėdinių monetoms, kal
i raidžių* ir išsivystė
Lietuvos tautinis —
Lietuvos herbo “Koluniny“ (“Pilies
*
dintoms Dorestatę. Kuomet Karolis Di- J .
VurtŲ“) kilmę ir paduoda mintį kad tas i dysis viešpatavo (763-814 m,)., tai Dores- j valstybini* ženklas
herbas yra išsivystęs iš Dorestatinio ty tatas patapo vakarHWk Europos j.reky.
Man regįs, kad Si pastaroji išvada
po monetų (Fig. 70). Mano kolekcijoj run ,bps centrų, l)pręš(atq.. mieste kaldinti apie Lietuvos herbo “Pilies Vartų“ at
giasi aštuoni t« typo. brakteatai, ir vięną . <4 triėnsąi’’ įr “dennierai“ pasklido po siradimą yra rimčiausiai pamatuo(a. Ir
visą šiaurės Europą, ftatąpo populiariau- 1 arkines šias išvaikis priimtumėm, ar atjų čia iliustruoju.

mestumeni, bet vienas dalykas yrą ąišąu,
kad herbas “Pilies Vartai“ visupirma
atsirado pas sen-Prusius. Nuo musų gi
minaičių sen-Prusių, tas herbas atėjo
‘Lietuvon, ir vėliau jis patapo Lietuvos
tautiniu — valstybiniu ženkly. To herbo
amžiuj yra heleriais šimtmečiais senes
nis nei Vyties. Mano nuomone, “PilieVartų“ herbas turėjo pas Lietuvius at
sirasti jei ne IXme tai Xme šimtmetyje.
Kiti daviniui taipgi neneigia šios nuo
monės. Dešimtaine šimtmetyje Lietuva
jau nebuvo “terr« incognita“, bet atpenč
tame amžiuje užsieninė prekyba Lietu
vaje bujojo, Lietuviui turėjo savo preky
bos punktus ir savo pilis (nors tūli kin
kų pseudo-i stori kai mėgina šį faktą pa
neigti), ir aplamai Lietuviai kultūroje
stovėjo nežemiau sąvo kaimynų. Numiz
matinės iškasenos, kuriose randasi dau
gybė dešiiuto šimtmečio Arabiškų mone
tų, tą aiškiai įrodo. Be to, randasi autenaiškas dokumentas Exetero katedros ni
ky ve, žinomas kaipo * Codex JUonįanais",
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Ką Gali Veikti Amerikiečiai

Lietuvoje?
ne vienas amerikietis Lietu.voj verčiasi tokiu bizniu: sta
5. Statybos reikalai
rto namus ir pastatęs juos tuoMiestų statyba Lietuvoj dar jau parduoda. Per metus jis
ilgai pasiliks viena iš geriau-1 uždirba 20—40 nuoš. nuo įdė
siu bei pelningiausių pinigų to kapitalo.
Įdėjimo vietų. Miestai Lietu-1 Lietuvoj dar labai pelninvoj taip buvo sunaikinti ii gas biznis vadinamoji statyba
taip jie sparčiai auga dabar, ‘dėl kitų’ — ‘statyba iš var
kalį čia dar ilgus dešimtine-; žytinių.’ Stato namus valdžios
wčius bus pareikalavimas didės- ar visuomenės kokia įstaiga
uis, negu pasiidymas. Lietu-1 ar šiaip koks kapitalistas, ir
voj skiriama dviejų rūšių sta- pastatyti juos paveda, vadinatyba: a) dėl savęs, b) dėl ki-' mani rangovui. Pavyzdžiui, vie
tų.
J nas rangovas statė namus LieKaip jau anksčiau minėta,: tuvos bankui. Dar banko naLietuvoj tam tikri verteivos • mų ir pusės nebuvo pastatysupirkinėja miestuose piečius j ta, o rangovas jau sau pasi
bei senus namus, ir tuoj sta statė miesto centre keturių
to naujus didelius. Jau vien aukštų rūmus. Kitas vėl ran
piečių supirkinėjimas yra di govas po kiekvienos namų sta
delis biznis. Pavyzdžiui, Kau tybos statosi sau gražiausiose
ne daugelis piečių savininkų Kauno vietose po vilų. Ir, ro
nenori plečiu parduoti. Mies dos, nėra Kaune tokio rango
te savivaldybė verčia savinin vo, kuriam ‘statyba dėl kitų’
kus arba plečiu parduoti, arba neatneštų ir nuosavių namų.
Šitokių "rangovų Kaune yra
namus statyti. Kad jie grei
čiau tai padarytų, didina mo- nedaug. Konkurencija labai
kesčius už tuščius neužstaty-j maža. Jie paima iš varžytinių
tus piečius. Bet tai nieko ne daugelio namų statybų, ir, ži
gelbsti: piečių kaina taip greit noma, negali suspėti viską lai
kila, kad niekas nesuspėja a- ku padaryti, tokiu būdu namų
titinkamai mokesčius už juos šeimininkui atneša daug nuo
kelti. Piečius prieš trejus me stolių. Rangovai patys kapi
tus kainavę 3—5'XX) litų da talo nedaug turi, bet jei ir tubar jau kainuoja 20—25,(XX) iri, tai jį toliau paleidžia į bi
litų. Apsimoka mokėti dides- zni (pav. i namų statybų), o
nius mokesčius ir laikyti ple- ( statomųjų namų savininkų vi
en} savo žinioje. Pastatyti na- sų laikų smaugia su visokiais
mai normališkai duoda 10—15 avansais. O kai reikia atlikti
nuoš. gryno pelno, bet dažnai kokia žymesnė statyba, — nie
> jie duoda ir 20—25 nuoš. Įde kas jų jau nebepajėgia, reikia
gtas į namus kapitalas Lietu kreiptis į užsienį. Pavyzdžiui
voj paprastai grįžta per 5—G statė Kaune du tiltu, stato
metus. Blogiausiu atveju, jis dabar geležinkelio gabalų —
grįžta per 8—10 metų, bet tai rangovai svetimtaučiai. Ir dar
jau laikoma labai blogu bizniu, kas pas juos bloga, tai kad
ir tokių namų savininkas yra jie nemoka nei darbų organi
laikomas liurbiu. Dabar jau zuoti, i ei jį prižiūrėti. Pavyz
(Tąs-a)

džiui, šių vasari} Kaune ėjo škeliams taisyti tam tikras ma
milijoninė vienų valstybės na šinas, ir šimtais jas vartoja,
mų statyba. Darbas labai sku o Lietuva įsigyju vos vienų, ir
bus, terminuotas, šeštadienį tų pačių padėvėtų, — ir tos
darbininkams išmoka algas, pačios nepaleidžia į darbų. 0
šie dar šeštadienį pasigeria, ir tuo tarpu specialistų apskai
visų pirmadienį pusė darbini tymu, kiekviename valsčiuje
nkų dar girti, kaip vėžiai. i turėtų būt bent po viena, imi
Šitokios statybos srity ame dvi tokias mašinas. Na, kų čia
rikiečiai, turėdami kapitalo ir kalbėti apie mašinas vieškelia
mokėdami amerikietiškai dar ms taisyti, jei statant Kaune
bų organizuoti galėtų lengvai septynių aukštų namus, ply
įsigalėti Lietuvoj, išstumti vi tas darbininkai ant savo kup
sus svetimtaučius, ir sau gerų rų tebevelka! O tuo tarpu ma
biznį padaryti, ir atnešti di šinos vieškeliams taisyti taip
delės naudos Lietuvai. Mažų greitai apsimokėtų. Ūkininkai
mažiausia — darbo išmokyti mielu noru sumokėtų tinkama
ir apsaugoti nuo svetimtau sumų mašinų savininkui, vieš
čių išnaudojimo. Reikia tik at kelių taisytojui, bv tik patie
siminti, kad esamieji rango ms darbymetėj nereikėtų vie
vai, didžioje daugumoje — ne škelis su lopeta ir šakėmis
lietuviai.
krapštinėti. Amerikietis, turė
damas mašinų ir mokėdamas
6. Visuomeniški reikalai
jų valdyti galėtų Lietuvoj pui
Dar platesnė dirva ameri kiausi biznį varyti, drauge ir
kiečiams pritaikyti savo jė žymiai prisidėtų prie krašto
gas ir kapitalų Lietuvoje kultūrinimo.
viešose įmonėse, viešo nau
dojimo dalykuose. Pavyzd i Arba vėl Lietuvoj labai re
žiui, Lietuvos keliai, elek tai kur miesteliuose randasi
tros stotys, kurortai.
Tikras vargas Lietuvoje
su keliais, plentais ir vieš
keliais. Plentų Lietuvoj, pa
lyginti labai maža, ir naujų
plentų statyba gana sunkiai
eina. Sunkiai eina dėl sto
kos lėšų, — plentai brangiai
kainuoja. Valstybė į plentų
statybų kasmet išmeta ke
lius milijonus, tik jie kaž
kaip neproduktingai išeina.
Dideli pinigai tenka sumokė
ti rangovams, tiesiantiems ar
taisantiems plentus, bet plen
tai yra taip sutaisomi, kad po
metų kitų reikia jiems vėl da
ryti
pagrindinis remontas.
Taiso plentus rangovai primitivišku būdu, vyrai susėdę ša
lia kelio buožėmis akmenis
skaldo! Dar blogiau Lietuvo
je su vieškeliais, kurie iki šiol
tebetaisomi lopetomis! Lietu- |
vos kaimynai turi įsitaisę vie-'

elektros stotis. Arčiau geleži
nkelio dar pasitaiko kur nekur
elektros šviesa, bet toliau nuo
jo — tebedvokia žibalas ir te
besmilksta balanos. Lietuvos
elektrofikacija bent mažiau
sioje jos formoje — šviesos
gamyboje — jau gera dirva
amerikiečių kapitalui ir ener
gijai pritaikyti. Juo labiau,
kad elektros šviesos gamyba
lengvai gali būti sujungta su
kitais naudingais darbais. Žiū
rėk, kitame miestely žydelis
turi malūnų ir iš jo visų mie
stelį apšviečia elektra. Ar ki
tas dvarininkėlis nusipirko tra
ktorių, o jo traktorius ir ele
ktros mašinų suka! Apie tai
amerikiečiams apsimokėtų ri
mtai pagalvoti.

tnerika turėtų tokį pliažų, kaip
Palangoj, — tai ten jau se
nai būtų buvęs įrengtas pa
saulinis kurortas. Bet Lietu
voj Palanga — beveik skurs
ta. Nežiūrint, kad šįmet visas
.pajūris buvo prigužėjęs sve
čių iš užsienio, daugiausia iš
Vokietijos. Net sulūžusios žve
jių pirkelės — ir tos buvo pil
nos svečių. Lietuvoj gyveni
mas pigesnis, negu kitose val
stybėse, mat mokesčiai maže
sni, todėl ir traukia iš svetur
svečiai. Bet nei Palanga, nei
kiti Lietuvos kurortai — visi
škai neįrengti, nesutvarkyti.
Nėra nei gerų moderniškų pa
togių viešbučių, nei visų kitų
kurortams bei jūros maudyk
lėms reikalingi} dalykų. Šiam
dalykui sutvarkyti bei aprū
Arba vėl Lietuvos kurortai. pinti reikia šiek tiek kapitalo,
Birštonas, Palanga, Alytus, vi reikia iniciatyvos, reikia enersas Lietuvos pajūris. Čia ga ,gijos (ir mokėjimo darbų dir
mta Lietuvą apdovanojo, kaip
bti. Viso to Lietuvoj šiam rei
retai kurį kitų kraštų. Jūros
fnaudyklės Lietuvoj, smėlio pa kalui kaip tik ir trūksta. Ame
jūrys — geriausias visame rikiečiams čia durys atdaros
Pabaltyjy. Jei, pavyzdžiui, A- į gražių šviesių ateitį. Ateiki-

r
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Japonijos princas Tokugawa, kuris dabar lankosi J. A.
Valstybėse.

te, imkite, tvarkykite, pelny
kitę!

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK

TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

Lietuviu Valanda
WHFC Radio Stoties
Kiekvieną
Pirmadienio

Vakarą
Tarp 7-8 Valandos

Kalėdos

Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražų Lie
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką
savo giminėms, 'esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Geriausia ir brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
Dabar jau laikas pinigus siųsti j Lietuvą, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą.”

1) Muzika
2) Duetai
3) Kvartetas
4) Dainos iš “Žalčių Karalienės”
5) Komp. A. Pocius
6) “Prof.” Kampininko Minutėlė
7) Kitokie Įvairumai

‘Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
čekiais ir telegramomis.

Pinigų siuntimo skyrius atdaras kasdien nuo 8 vai.
ryto iki 8 vai. vakare.

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.

Draugas Pub. Go.
2334 So. Oakley Avenue,

IR

Dienraštis “Draugas”

Cbicago, III.

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
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Pirmadienis,'Lapkr. 24, 1930

DRAUGAS

Atvyko bažnyčion taipgi J. E.,
Skaudys skaudantis sanariai?
vysk. O’Hara. Jisai pasakė
gražų lietuviams pamokslų po
sustingę muskulai?
Mišių
ir
suteikė
palaiminimų
ra kas tik gali paremkite.
Greitas lanario iuinarinimaa. Mui
Turėjome taip-gi lapkr. 9 šv. Sakramentu.
liuko iitisukimai. Vėliaus drebantis
d. nelauktų svečių neva kon 4 vai. po pietų įvyko graikauimai! Vėl ienai sustingimą. ir
■baudėj imas. Prašalink muskulų ir
certų, ar juokų vakarų. Juo šus koncertas Migli Scliool
aanarų skaudėjimą.
trys
kų tikrai buvo daug, bet kai auditorijoj. Dalyvavo
kurie artistų juokai buvo ne- c^10iaL Sbenandoali, Malianoy
švarūs, nekrikščioniški. Gaila, City ir New Pliiladelphia. Man
kad jiems “laisvos gerklės” «'eriuusia patiko Mahanojaus
artistams savo centų nunešiau. choras. Ir kiti dailiai daina
Girdėjau, būk jie net į Atimi, vo.
Sloan’i Liniment tuoj palengvini.
Vakare 7 vai. Ferguson
įkaitini kūną kaip saulės šviesa.
Mass. nusibalaidojo. Jie išnau
Išvarys skausmą. Vartotas 13 mili
doja nesusipratusius katali viešbutyje -turėjome gražių
jonų namų. Gauk šviežią bonką
puotų. Kaip dera katalikams,
šiądien, 33 centai.
kus.
Girdėjęs.
jų pradėjome su malda. Turė
Shenandoah, Pa. — Vytauto jome daug žymių kalbėtojų.
Didžiojo 500 metų mirties su Buvo atvykęs Lietuvos Atsto
kaktuves paminėjome labai vas iš Washingtono. Jis kal
gražiai ir iškilmingai spalių bėjo angliškai ir lietuviškai. “
29 d. Ta šventė susidėjo iš Nurodinėjo į Lietuvos prisi- Renginio komisijoj darbuojasi Teko girdėti, kad; p. M. Tatrijų dalių. Pirmiausiai bu kėlimą. P. G. Pincliot apibu Juozas Bubnis, p-nia Grigo- manauskienė sakanti, jog, gitdi, niekam jinai nesakys nievo atlaikytos iškilmingos šv. dino Vytauto nuopelnus Eu rienė ir Roz. Burauskienė.
-------------------- ; l<o, tik apie Thanksgiving
Mišios šv. Jurgio par. bažny ropos civilizacijai.
Poni Josephine Šaltenas, niū'visų vežimų valgių šv. Kazį-j
Visų tų iškilmių įvykintočioje. Žmonių buvo daugiau
2,000 pamaldose. Dalyvavo vi jas ir centras buvo mūsų kle su jauna darbšti sųjungieto ir miero vienuolynau nugabens '
sos apylinkės apie 10 klebonų. bonas gerb. kun. J. Karalius. rėmėja, nenustoja gražiai dar Žinodami p. Tainanauskie-,
Užtat jis susilaukė karštos buotis kilniems tikslams.
nės gerų širdį ir darbštumui
GYDUOLĖ, KURI j padėkos vakarienės pabaigo- Štai, ir dabar rengiamai A. \isai nenustebinujei jinai
t‘ĮR. ]>. Centro “bunco party”, skels Thanksgiving pietusVISAD GELBSTI
Visos apylinkės lietuviai il lapkričio 30 d., Šv. Kazimiero Sesutėms Vien u o 1 yno
Tos “New and Improved Gold
Medai Haarlem Oil Capsules”, gus metus atmins šias dailias Vienuolyne, p. Šaltenas paėmė
Gyvuok ir veik, mūsų brau-'
žinomos kaip gyduolė inkstų, iškilmes.
10 bilietų pardavimui ir ji gi geradarė. Reporteris.
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
juos parduos. Ji visur tinku
Choristas.
lonios ir lengvos imti. Jos turi
ir “prie svečiaus ir prie pegydymo galios, kuri išpopuleriADVOKATAI
ciaus
savo jas nuo .1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. SuvikrinParapijos pramogoms ji
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
nai daug daugiau pasidar
džių. Ieškokite “Gold Medai’’
▼ardo kiekvienoje dėžutėje.
BRIDGEPORTO ŽINELĖS. buoja už kitas. Ir netik dar
ADVOKATAS
buojasi, bet ir aukas duoda
AND IMPRopOfisas vidurmiestyje
X Bridgeporto draugijos ir visur padeda kur tik kam
Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
” UAARLEM OIL
rengia bendrų balių Padėko- pagelbos reikia.
ONE NORTH LA SALLE ST.
C A M K tJ 1 E S
Good luck, Mrs. Šaltenas! (Cor. La Šalie and Madison Sts.)
nės Dienoj, lapkričio 27 d.
Ofiso Tcl. STATE 2704; 4412
Grieš Martinkaus orkestrą. Keep up tbe good work.
PILNAS EGZAMINAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Nelaimė, o kaip kam ir laimė.

Netaip senai (keletas dienų
atgal) ant 30 Ct., .14 ir 13
gatvių sukonfiskuota du mo
derniškai įrengti bravoriukai
ne bravoriukai, netokie, kaip
kūmutės vartoja, ale dideli
“up to date” bravūrai. Jie
čia gyvavo gan ilgų .laikų.
Kaip ir kas juos čia įrengė
niekas nematė ir nežino. Su
prantama, šių gadynę tokių
dalykų
nevalia
matyti.
Bet
kų tu čia
padarysi,
kad yra žmonių su gerom ne
seni. Jie vadinami sausieji ar
ba probišinai ir dideli slapių
jų priešai. Dienų iš dienos ve
da kovų tarpe savęs ir dažnai
nuo to nukenčia nekalti žmo
nės. .
Turėtų išnykti ta žiauri saVetarpinė kova, ir tas galėjo
būti jau senai įvykinta, jeigu
ne tie doleriai.
I
O, tie doleriai, doleriai, jie
viskų galintieji, ypatingai šioj
-‘sausoj” gadynėj.
Taip čia, kaip ir visur ki
tur, užeina audra, praūžia,
apielinkę supranto ir bema
tant vėl viskas ramu.. Gy
ventojai kvėpuoja raugų' ir ne
drąsiai kiaušio > vienas kito
ar ilgai taip bus.

LIETUVIŲ VALANDA
Ketverge nuo 7 iki 8 vai. vakare iš
Stoties WHFC 1420 kyl.

SLOAN'S Liniment

CHICAGOJE

PAUL M, ADOMAITIS

Užpereito šeštadienio vakare
p. Lukštienės svet. buvo šau
nus “supraiz” jaunavedžiams
p. C. Krenčiui ir jo jaunai sužiedotinei. P-as Krenčius yra
$6.00 TIKTAI 16,00
senas vietos gyventojas, link
■ PKCIAliZBTAI
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa>
sniams būdo žmogus, turįs1 i (Ikrą
LIETUVIS ADVOKATAS
specialistą., ne pag kokj nepadaug draugų. Tokiu būdu suTikras specialistas, arba pro.
...
v. . Jesorlus, neklaus jūsų kas Jums kenIki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 8
Sll'inko daug ir VISI gražiai j Ida. ar kur skauda, bet pasakys pats.
Mes esame specijalistai automobilių peutavime. Iš se
Subatomis nuo 9 Iki 9
vi
,-i
, vii po pilno iSegzamlnavimo. Jus sutanlinksnunosi,
tik ant užbaigos ,9yJdt
u plnljrus Dauge„, wtv
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
52 East 107tb Street
patėmyta, jog drabužiai--- daktarų negalėjo pagelbėt
lai
pilnai garantuotas — kainos žemos.
-’
Kampas Michlgan Avenue
vv.
’
J ”
i to, kąd Jie -ast^rl .elkallngo patyrlTol. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimaploščiaį slenka laukan per lan I «»,
adymui žmogaus kenksmin
Miesto ofise pagal sutarti
gumų.
nizuojame
ir
atliekame
visų
“
body
and
fender
\vork.
”
gų. Kilo panika. Tas “kilnus” I Mano Radio — Scope — Raggl
127 Nortb Dearborn St.
Turime
vietos
pastatyti
automobiliams
—
storage.
Viso

Roentgeno
Aparatas Ir vi
darbas sulaikytas ir patikri X-Ray
Ketvergais ofisai uždaryti.
■tšlcaa bakteriologlškas egzaminai
kiais reikalais kreipkitės:
nus pasirodė, jog trūksta 3 maa kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu afi paimsi*
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
Telephone Dearborn 0057
vyriškų ploščių, jų tarpe ir jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
rūmas sugryė jums taip kaip buvo
V.
TAMOŠAUCKAS,
savininkas
paties jaunojo.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akli
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.
Šių gadynę prie tokios be vlo. žarnų, Inkstų, odos. kraujo, nėr
vų, žlrdies, reumatizmo,
kirminų,
darbės reikalinga visur būti uždegimo žarnų, silpnų plaučių aibe
ADVOKATAS
lelgu turit kokią užslsenėjuslą. jat
atsargiems.
Koresp. kerėjusią, chronišką ligą, kurj nv -.'iiiiiiiiiitniinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiu: 160 No. La Šalie St. Rin. 1431

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

DIDELIS PADEMNĖS DIENOS
IŠPARDAVIMAS

J. P. WAITCHES

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

ife'i

F. W, GHERNAUGKAS

pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėjp pe<
mane.

M^aterbury, Cpnn. — Rude
DR. J. E. ZAREMBA
nį tpraleidę, jau beveik sulau
SPECIALISTAS
kėme' žiemos. Kad vakarais •
Inėjlmas Rūmas įeit
20 W. JACKSON BLVD.
=
nenubostų sėdėti namie, mūsų
Arti State Gatvės
parapija, paraginant kun. J.
Ofiso Va’.andos: Nuo lt ryto Iki
.Valantiejui, turės rudeninį ba 1 po pietų. Vakarais nuo B iki f
Nedėltomlf nuo lt ryto iki 1
žarų iki lapkr. 29 d. Šį bazanlatn
—------ —1—--------------- — ■
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mirė Lapkr. 21, 1930 m. V>:45 vai. naktyje. Kilo iš
Tauragės Apskr., Šilalės ,»ar.. Gūbrių kaimo. Ameri
koje išgyveno 26 metus.
r
l’oliko dideliame nubudime moterį Elena po tėvais
Budriekaitė, 2 dukteris: Elenų, Justiną ir sūnų Pran
ciškų, 2 broliu: Kazimierų ir Julijonų ir gimines. Lie
tuvoje brolį Motiejų.
Kūnas pašarvotas 4055 So. Artisian Avė.,
Laidotuvės įvyks Antradienyje, Lapkr. 25, 1930, Iš
namų S vai. bus atlydėtas į Nekalto l’rasid. Švenč. P.
M. par. bažnyčių, 'kurioje įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Dukterys, Suirus, Hroliai ir Gi
minės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741.

DR. B. M. ROSS
UZTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
30 METŲ

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
pasitarti su daktaru.
Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas.- privati
Dr. B. M. Ross s
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų Ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti Ir Išsigydyti pirm
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite Ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokią Ilgą ar silpnumą. Už geriausi
gydymą Jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

35 SOUTH DEARBORN STREET

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Šalie St.. Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. t-B
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
Tek Victory 0562
7-8 vak vak. apart Panedėllo tr
Pėtnyčlos

!

(John

Kampas Monroe St.. Grilly Bullding. Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto
VALANDOS; Kasdien nuo 1# a. m. iki 5 p. m. Nedalioj 10 a. m. iki
1 p. m. Vanedė-ials, Seredcėnis Ir Subatomis valandos prailginamos
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir?

Bagdziunas

Borden)

Telephone

Rm. 2117

Randolph

6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

MG.
Pasauliniame

kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP U ZSISEN ĖJUSIOS -Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Spectallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. Ir 6-8 r. v. Nedėltomls 10-1
4200 Weet 2# St.
Kampas Kcclcr Avc.,
Tcl. C'ravrford 5573

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........................... $1 05.00
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

ADVOKATAS

105 W. Adams St.

$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 .... $93.00

DR. B. M. ROSS

A

PRANCIŠKUS ŠNIAUKŠTA

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki B vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVK
Tel Rooaevelt 871 •
▼ak nuo S iki S vai. vak.
(Išskiriant seredos)

Telephone Roo.scvolt 9090
Name: 8 iki 9 ryte Tel. ltcpub. 9600

JOHN MICHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Prie kožno radio dykai kalakutas ar radio
benčius-suolelis.
•
Viską parduodame lengvais išmokėjimais.
Jūs galite pašaukti telefonu BOULEV ARD
4705, o radio Jums bus pristatytas į namus
dėl išbandymo.

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefonai! Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Serodamis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

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

DRAUGAS

Pirmadienis, Lapkr. 24, 1930

GRABORIAI:
Telefonas Tardė 11 SS

S. M. SKUČAS

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

Ofiso Tel. Victory 8687
t'/mas, idealizmas ir meilė bei Telefoną* Grovehlll 8268
Of. Ir Re«. Tel. Hemlock 8>7*
pagarba kilnioms tautos dar
PIETI'VIS GRĄBORIVS
Didelė graži koplyčia dykai
bininkėms — Seserims KaziGydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
mierietėms.
,
2408 WEST II STREET
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Weatern Avenue
Tol.
Roosevclt
7532
Yra
ir
draugijų,
ypač
mo

BALSAMUOTOJAS
Nuo 2 — 18 vai. ryto- Nuo 8 vai. —
Tel. Prospect 1028
ŠV. Kazimiero Akademijos
Antras ofisą* Ir
Rezidencija
f Ir 7 Iki 8 vai. vakare.
terų, kurias kaikada riša ben
Realdenctja 8859 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rei
Rėmėju Dr-ja.
Tel. Canal 2889
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
J. LULEVIČICS
dra neapykanta, pavydas, ne Seredomis nuo 8 — 12 vai. ryto.
G ra torius Ir
Kadangi gailestingų sielų
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-8
v.
V.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomla pagal sutarti.
tolerancija- Jos ir veikia.
Balsu nmotojas
3319 AUBURN AVENUE
Nedalioj pagal susitartai a
,vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
mūsų tautoje nesfoka, susi
x plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vata
Patarnauju laido
Bet veikimas siaurus, bergž
Chicago, lllipois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginia 0036
tuvėse visose mie pratusių lietuvaičių katalikių,
džias ir neilgai tęsiantis.
Telefonas
Boulevąrd
1939
sto ir
miestelių
Resideaoljoe: Van Buren 5858
dalyse.
Moderniš štai, j 10 metų po įsisteigimui
A.
R.
D.
kilnus
idealai,
pa

Tel. Canal 6764
Republic 8466
ka koplyčia veltui. šv. Kazimiero Seserų Kongre
D
S«
A.
Brenza
garba bei pripažinimas savo
3103 S. rlalsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III. gacijos — susiorganizavo kil
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauvadovių ir didelis draugišku
Tel. Victory 1115 nioji draugija — Šv.
Kaži?
4142 Archer Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki’
mas bei vienybė ir davė gali
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
miero Akad. rėmėjos rėmėjai.
9:30 vakare
,
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
mybės nuveikti tuos didelius,
S (kl 4 iv 6 iki * v. v.
I, J. Z O L P Ta draugija sužibo it šviesi šventus darbus, kurie stebina Nedėllomla nuo 10 iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
žvaigždė
ant
lietuvių
firniaNamų Ofisas 3418 Franklin Blvd.
Chicago, Illinois
Gydo
stalgias
ir chroniškas liga*
Netoli 46th St.
Chicago, Iii.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ir džiugina visus, kurie įver
Vai-: nuo 8:80 iki 9:30 vata
vyrų,
moterų
Ir vaikų
VEDĖJĄS
SKYRIUS
mento. Ir kitos įstaigos jų pa
tina
kilnumų
bei
pasišventi

1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
sekė.
Ofiso Tet Victory 6898
mų kituose... Štai, kovo m. Rez. Tel. Mldway 5512
Tel. Cicero 5927
Chicagos Katalikų pareiga.
Ligonius priima kasdieną nuo
Kampas 46th ir Paulina Sta
Rezidencijos Tel. Dreial 9111
sukanka 12 metų kai įsisteigė
Tel. Boulevąrd 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
‘ * Labdarybė prasideda na
Nedėliomis ir seredomis tik
ši draugija. Netik J. E. Kar
Nubudimo
valandoje
kreipkitės mie”. Savo Chicagos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iškalno susitarus
Arkiprie manęs,
patarnausiu simpatišdinolas Mųndelein, dvasįškija,
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
mandagiai,
gerai
ir pigiau decezijoj turime remti ir šelp
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS i kai.
Telef. Wi!mette 195 arba
Rusa* Gydytoja* Ir Chirurgas
į negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
bet ir Šv. Tėvas rėmėjų dar
CHBCAGOJE
Ir X-RAY
ti
savas
įstaigas.
To
lietu

Canal
1713
Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa ! dykai.
bus pripažino, juos laimino ir Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllale Specialistas
2130
WEST
22nd STREET
Vaikų ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
viams užtenka musų deceziir Ketvergals vakare
atlaidus rėmėjų draugijai tei
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisą* Slot So. Haisted St
joj. Turime šv'. Kaaimiero Vie
todėl, kad priklau
kėsi
suteikt.
Kampas
81
Street
sau prie grabų išnuolynų, Bernaičių Kolegijų,
I
dirbystės.
UNDERTAKING CO.
Artimiausieji A. R. D. darbai.
VALANDOS: 1—8 po Riet t -f vata Te|. Lafayette 6793
OFISAS
šv. Kryžiaus Ligoninę ir Se
P. B. Hadley Lic.
688 West 18 Street
Nedėllomla ir šventadieniai* 18-18
Mūsų draugija nežino kas
Koplyčia Dykai
4918 80. MICHIGAN AVENUE
nelių Prieglaudų. Toms įstai
Telef. Canal 6174
710 ĮVEST 18th STREFT
tai yra “ilsėtis” arba nieko
Tei. Kenwood 6107
SKYRIUS: 3238 S.
goms turi eiti mūsų taip meValandos:
Haisted Street, Tel.
Cinai 8161
PRANEŠIMAS
įdžiaginė, kaip ir moralė para neveikti. Rėmėjos visuomet
Nuo 8 Iki 11 valandai ryto;
Victory 4088.
į Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nup 6 lai 8 valandai vakare
‘ ‘ busy ’ ’. Jos dirba visuose
ma. Mes jas turime išlaikyti,
apart šventadienio Ir ketvirtadteale
Office: 4459 S. California Avė.
visose
parapijose,
skyriuose
Plione Boulevąrd 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' ‘
didinti, gerinti. Rytų lietuvių
Nedėlioja pagal sutartį.
bet tik ten, kur mūsų sesutės
atidarš antrą ofisą (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
Mes skelbiame, kad laike sunkaus čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieįstaigas* lai remia rytiečiai.
laiko-bedarbės
kos) po num. 2423 West Marųuette į
Nauja graži koplyčia dykai Ten reikalinga išauklėti žmo darbuojasi. Mes pripažįstame
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet 1
teisingumo taisyklę. NelendaTel. Prospect. 1930
nių
duosnumas
bei
susiprati

GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
ine ten, kur dirba kitos kon
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mas. O mes remkime tas ir
jo.
Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel. Virginia 1290
gregacijos Seserys. Taip ir
Musų patarnavimas
4930
WEST
13
STREET
ki
8
vakare.
Tel.
Boulevąrd
7820
X — Spinduliai
tuos, kurie čia pat su mumis
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- i
turi būti Vienuolynuose ir jų
CICERO
nebrangus, nes neturi
zect 19 30. Nedėliomis tik pagal su- t
Ofisą* 3291 West ?2nd Street
darbuojasi...
(kuris praktikuoja Ciceroj apie
me išlaidų užlaikymui
rėmėjuose turi viešpatauti tei
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6888
25 metus)
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Kas riša A. R. D. nares?
singumas, o ne godumas...
Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
tiems
kurie
dirba
tik
dalį
laiko,
telks
OFISAI:
Šv. Kazimiero Akad. rėmė
Kadangi dabar prasti“ lai
Valandos I — S & 7 — 8 v. v.
Ofisas
gydymą už pusę kainos
1901
—
14
St.
2924
Washington
plyčia dykai.
Nedėlioj: 19 — 13 ryto
Panedėllais ir Seredomis nuo
jas riša kilniausias tikslas — kai, pinigiškų aukų sunku
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marskfield Avenue
10-12 ir 2-4
rel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-3461
artynio -meilė,-tautinis susipra gauti, žmonės nedirba, o Vie
3307 AUBURN AVENUE
Telef. Cicero 49
Tai. Boulevąrd 9277
Tai. Canal 0257 Res. Prospect 6659
nuolynui gyventi reikia, tad
rėmėjos vykina visose koloni
AKIŲ GYDYTOJAI:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jose t. v.
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
1729 West 12 PI.
(Bus daugiau)
Nedėllomla

STANLEY P. MAŽEIKA

ŠV. KAZIMIERO SESERĮ!
VIENUOLYNAS.

DR. A. G. RAKAUSKAS DR, J. J, KOWARSKIS

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. CUPLER

J. F. RADZIUS

p.

DR. J. P. POŠKA

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L. DAVIDDNIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. I. STRIKOL

A. PETKUS Gū.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. J. SHINGLMAN

EZERSKI

DR. S. A. DOWIAT

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS
X Šiandie pirmu sykiu Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So.
llalsted St. rodomi judomi
paveikslai iš Lietuvos. Rodys
J. K. Milius.
X V. Stulpinas, 3255 So.
Haisted St. Padėkonės Dienai
gavo iš Lietuvos šviežių dešrų
ir lašinių.

Ambulance Patarnavimas I JOHN SMETANA, 0. D.
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

'.^Ii-iii

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.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 aukštas
Pastebėktt mano iškabas
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vata Seredomis 9:39 iki 12 ▼. Nedėllomla nėr
■tartų valandų. Room S
W>o«a Ganai 969Z
'

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. B. ARON
LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Tardė 1829

h|

__________

atminimą daro mylimam

vyrui.
Ona

Makunicnč.

T. A. D.

(Kampa* Leavltt St.)
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.

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

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Res. Hemlock 7681

Rezidencijos Tel. Flaza 8209
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

4712 So. Ashland Avenue
Vai.* Nuo 8 ryto Iki S vakare
Tel.

Cicero 1260

DR. GUSSEN
BIETUVI8

PRODUOT

3343 S. HALSTED STREET

Boulevąrd 7589

DENTISTAS

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

T. A. D.

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

DENTISTAS

Jvyks seredoj, lapkričio 26,
7:00 vai. ryte Aušros Vartų
par. bažnyčioj. Visus gimines,
draugus, pažįsta,nūs tr kaimy
nus nuoširdžiai prašome atsi
lankyti.

fel. Boulevąrd 3201

3201 Aubum Avenue

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampaa Haisted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

JONO VABRINSKO

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

Tel. Canal 6228

Tel. Boulevąrd 7589

ATMINIMAS

4605-07 South Hermitage Avenue
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

DENTISTAI

DR. G. Z. VEZELIS

Kainos piąeanėa,

Tel. Boulevardl 1401

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

Palengvina aklų {tempimą kuria
esti
priežastį m gal vos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuTel. Boulevąrd 7048
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua
Atitaisau trumpą regyatę ir tolimą
regyatę.
, DENTISTAS
Prirengiu teisingai akinius visuose
1545WEST
47 STREET
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* au elektra, parodančia mažiau Sale Deposltors State Bank skersai
sias klaidas.
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue
Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakara Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
Prospect 0610
8 iki 8:30 vakare

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

Tel. Yards 1741 ir 1742

Susitarus

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

DR. G. SERNER

J. F. Eudakis Komp.

Tel. Ciereo 2888

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofiso Ir Res Boulevąrd 5913

DR. A. J. BERTASU z
3464 80. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 8. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Tel. Cicero 2968

DR. S. ASHER

DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
4901 W. H8t.
Csto7;
6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Tea Store
3133 S. Haisted St., Chicago
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
Vai.: 2-4 ij 7-9 vai. vakare
vakare* Ne A susitarus
Tel. Calumet 4479

1

t

DRAUGAS

Pirmadienis, Lnpkr. 24, 1930

biams įkurti nakvynių namų kviečiami rašyti organizato kvti gimines. Viešėdamas ir inosios visais reikalais.
ir valgyklų, o taiposgi suor riui.
,
apsivedė. Moterį puliko Lietu- Tariu širdingai ačiū taip-gi
S.
A.
Zolp,
ganizuoti išdavimų rūbų, ava
voj, ° pats sugrįžo Amerikon. kun. Jasevičiui už patarnavi
Moterų
Sąjungos,
L.
Vyčių
ir
3258
S.
EmeraldAvė.,
linės
bei
apautuvų
ir
medikaDabar stengsis ir moterį par mų, dvasios reikaluos. Dr. Bie
VARGŠŲ GLOBA.
šv. Vardo jaunikaičiai. Lai j lę pagelbų.
Chieago, UI.
sitraukti. P. Šielenis yra “spul Įžiui už greitų sugrąžinimų
Centralinio Vargšams Glo Dievulis jiems atlygina už
X Šiandienų Aušros Vartų
kos” direktorius.
Įmano sveikatos. Po kožno pri
Juozas Blankus.
i parapijos svetainėje bus tre DIEVO APVEIZDOS PARAboti Komiteto posėdis Įvyk? taip gražų pasidarbavimų.
ėmimo vaistų vis darėsi man
PUOŠ ŽINELĖS.
X Parapijos komitetai ren čias paukščių bazaro vakaras,
pirmadienį, lapkričio 24 d. 7
geriau ir per vienų savaitę
GARNI0 DOVANA.
vai. vak. Aušros Vartų par. gia paukščių bazarėlį ir dar kuriame nauja ypatybė, tai
tiek pasveikau, kad galėjau
kažką. Kaip ateisite tik tada boilerio būda. Užeikite ir Įsi- P-as Pocius, anglių išvežiomokykloje.
grįšti namo.
tojas, bemesdamas anglis nu Marąuette Park. — šiomis Džiaugiuosi, kad taip grei
Pirmininkas. sužinosite. Bazarėlis bus lap tikrinkite.
kričio 25 ir 26 vakarais nuo
X Vakar nemažas Aušros krito nuo Vežimo ir nusilaužė dienomis garnys aplankė pp. tai sveikatų atgavau.
Gerdžiunus, gyvenančius ant
Kazimieras Gricus.
MARQUETTE PARK ŽINU 6:30 pas J. Atkočiūnų. Visi Vartų mokyklos mokinių bū kojų. Randas ligoninėj.
5809
So.
Maplewoodavė.
ir
atsilankykite,
nes
nesigailėsi

relis dalyvavo Vytauto atmi
TES.
te.
nimui Šv. Kazimiero Akade Ponai Šležai, ilgų laikų gy apdovanojo gražia dukrele.
RKO TEATRUOSE
mijos parengime buvusiame venę mūsų kolonijoj, parsikėlė Motina ir dukrelė yra Dr.
X Parapijos draugijų ir ko
šv. Kazimiero Vienuolyno Au gyventi į Marųuette Parkų. Rakausko globoje ir abi gerai Palaee teatre šiuo sykiu ro
mitetų surengtas bazaras la
WEST SIDE ŽINIOS.
ditorijoje po piet 3 valandų. Ponas Šležas buvo choristas jaučiasi.
bai gerai pavyko. Laimėjimai
doma veikalas “Silver IIor
Dievo
Apveizdos
parapijos
ir
Ponų
Gerdžunų
sūnūs
Juo

Dalyvavusieji
pamatė
gyvų
ir vakarų pelnas bus virš
da”. Parodoma apie tai, kas
X Namų savininkai parapi
yra
direktorium
“
Lietuvos
”
zas
Vytautas
jau
antras
me

Vytautų
Didįjį
ir
visas
jo
$2,600. Apart pavienių asme jos ofisan paduoda savo ant
darosi, kai dvi moterys įsi
“
spulkos
”
.
tus
lanko
St.
Mary
of
tbe
gyvenimo
apystovas
ir
grįžo
,
myli į vienų vyrų.
nų ir parapijos komitetų šios rašus nurodydami, kad už pu
namon
užavėti.
!
Lake
Seminarijų,
kur
atsižymi
draugijos darbavosi: Šv. Tere se kainos išnuomuoja bedar
State — Lake teatre rodo
Ponia' Ražienė buvo išvykus nepaprastu gabumu moksle.
ma “Danger ,Lights” ir dar
sės, Šv. Barboros, Šv. Kazi biams butus, kambarius ir gaSPULKA” ŠUOLIAIS AU į Lietuvų atostogoms, aplan
Rap.
“Niagara Falls.” Labai indo
miero, merginų Sodalicija, ražius.
kyti
savuosius.
Jau
kelios
sa

GA.
mus nepaprastas veikalas.
6V. Kazimiero Akad. rėmėjų,
X Kįla sumanymas bedar
vaitės kai sugrįžo atgal į ChiSESERIMS AČIŪ.
Simano Daukanto Skolini eagų.
mo ir Budavojimo Draugija
Širdingiausiai dėkoju sese
LAI NAUJAS
(“spulka”) West Side šuo A. Šielenis pereitų pavasarį rims
Kazimierietėms, Šv.
liais auga nariais ir kapitalu, j buvo išvykęs į Lietuvų aplan- Kryžiaus ligoninėj, už taip ma
A. ALESAUSKAS
kuris dabar siekio virš pus
MOTOR EXPRESS
lonų patarnavimų laike mano
antro miliono dol.
sirgimo. Jos taip prižiūrėjo, Mes permufuojame-perveža
Tai viena didžiausių “spulkaip tikra motina, rūpinda- me pianus, forničius ir kito
kų” West Side. “Spulka” da
kius dalykus.
ro pažangos dėlto, kad jos
Taipgi parduodame anglis
valdyba ir direktoriai yra egeriausios rųšies už prieina
nergingi, reikalus veda gra
Valytojas ir Taisytojas
miausių kainų. Musų patarna
RANDASI TAMISTŲ NAMUOSE
žiai ir kuogeriausį duoda pa
Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau- vimas yra greitas, geras ir
tarnavimų' skolinant pinigus
' tų išvalymas ir suprosijimas $1.00
IS
Kailiniukų ĮSvalymas, glaziravimas nebrangus.
ant pirma morgičio.
ir pamušalo indėjimas .... $14.00
7126 So. Rockwell Street
Ateiname pasiimti ir pristatome.
S. Daukanto “spulkos” val
Telef. Republic 5099
dyboj darbuojasi šie veikėjai:
2655 WEST 69 STREET
Mes pervežame daiktus ir į
p. F. Balčiūnas — pirm., A.
kitus
miestus.
Tel. Hemlock 6484
Vilkas — vice-pirm., Ben. KaKALCDŲ PLOTKELĖS.
zanauskas — rast., M. MeldaJau galima “Drauge” gau
žis — ižd., direktoriai — V.
KONTRAKTORIAI:
ti šviežių tik ką iškeptų Ka ĮVAIRŪS
Duoba, J. Kazandtiskas, P.
lėdinių plotkelių įvairių spa
Kraujalis, J. Žilis ir J. BalseSu tuom Tamista busi apsaugotas, kad įsigijai atsa
lvų. Galima gauti kartu ir
Phone Republic 4949
vičia.
kantį radio iš didžiausių ir atsakomingiausių Lietu
konvertų. Kreiptis į Brolį
“Spulkos” ofisas būna at
Namų Statymo Kontraktorins
vių Krautuvių Chicagoje. Besigėrėdamas gavęs tei
Vladą, 2334 So. Oakley Avė. Statau
{vairiausius Darnus prieinams
idarąs
kas
trečiadienį
nuo
7:30
singą kainą, geresnį patarnavimą, ilgesnę gvarancikaina.
Chieago, III.
Moliavojimo Kontraktorins
iki
9
vai.
vakaro
po
num.
2240
ją ir prieinamesnius išmokėjimo būdus.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. Mes moliavojime, dekoruojame Ir
W. 23 Place.
Telefonas Hemlock 6538
---------------

C H I C A G O J E

RADIO

WALTER THE TAILOR

Peoples Furnitūra

KompanijosKrautuvių!

M. ZIZAS

Rap.

Wm« J. Kareiva

Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau

PASAULINĖ PARODA 1933

Nauji Brunswick radios yra padaryti ir pagerinti pa
gal vėliausio radio ištobulinimo inžinerijos mokslo,
kurie pilnai gali suteikti visą tą, ką tik modemiškas
radio gali teikti jo savininkui.

Peoples Krautuvėse galite rasti pilną eilę Brunswlck radios ir Brunswick Kombinacijos radio su gramafonu — dėl pasirinkimo keleto skirtingų modelių

$139.50iki$185.00
IŠSKAITANT TŪBAS.
Lengvus Išmokėjimai Suteikiama Visiems Pagal Norą
Ir Išgalę I r \Nerokuojama .Jokie Ext>ra Mokesčiai,
Nes Peoples Krautuvės Pačios Finansiiofa

t'

Žmonių Išmokėjinmts.

,) VESTSĮPSJ
s°,rrL.i

-^icrniiNG FbfTne
4177 81 ABCHfR AV( CM RICMMOSD 87

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

homES

2118-40 W. *1^ ST. 8 MAPLEWOOO AVI

2536-40 W. 63 St.
Hemlocb 8400

Amerikos Lietuviai Išradė
jai ir Mecanikai!
Laikas bėga labai greitai
ir su juo progresas žengia
dideliais žingsniais. Tautos
lenktyniuoja, stengdamos vie
nos kitas pralenkti. O, kuri
tauta nenori būti sutrempta,
turi žengti kartu.
Kadangi 1933 metais Chicagoj bus Pasaulinė Paroda, ir
čionai kiekviena taiuta steng
sis pasirodyt, kaip toli yra
nužengus progrese, tat, ar
mes, lietuviai amerikiečiai, bū
sime paskutiniai!
Laikas sukrusti didžiosioms
organizacijoms ir rengtis kar
tu su kitom tautom sykiu da
lyvauti.
Mes, lietuviai išradėjai ir
mechanikai, jau turime keletu
desėtkų išradimų, tarpe jų yra labai svairbi, kuriuos pa
saulio tautos pavartoja svar
biuose momentuose. Ir mes ga
lėsime pasididžiuoti savo ga
bumais. Jaru yra renkamu vi
sų išradėjų ir mechanikų bio
grafijos, žinios iš jų nuveiktų
darbi; ir kiek jiemtf davė nau
dos.
Visi išradėjai ir mechani
kai, kurie esate nariais šios
organizacijos, arba norintieji
prisirašyti, taipgi norėdami
gauti platesnių informacijų,

kit
GRBEN VALLEY
PRODUCTS
Olsella. šviežių kiauši
nių, šviesto Ir sūrių.
4644 gO. PAULINA STREET
TsL Boulevard 188$

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
<556 So. Rockwell Street

MES

AUTOMOBILIAI

Budavojam naujas namus,
j dirbam cemento darbus - funĮdamentus saidvokus, taipgi
’muro darbus, iš medinių pa
Geri&otios Rūšies Antomobi- darom mūrinius, apmurinam
medinį namų po vienų plytų.
r
Atrodo mūrinis, po to jau neAteik pažiūrėti musų nau
reik pentyt. Turim namų ant
jausių DE SOf:O ir PLY
pardavimo ir mainymo.
MOUTH Chrysler išdirbystės
JOKANTAS BROS.
automobilių už labai prieina
<138 Archer Aveuue
mų kainų.
Tel. Lafayette 7674
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

DE SOTO IR PLYMOUTH
Raį

GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
0625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 6669
NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 8646.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšlsa au
tomobilius ui žemą kalną.
Taipgi turime Įvairių {vairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC
■aviniukai: Vainoras, J. Laskya
Telefonas Lafayette 0600

3962 Archer Avenue

Telef.

Republic

PETRAS GRIGAS

tšpoperiuojame
visokiu*
namus.
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. M. BUTCHAS

2452 WEST 69th STREET
Tsl. Lafayette 8863
Ofisas ir Res.
Ir 2394
4101 8. Mozart SL

JDHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktorial
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Rez. Grovehill 1680

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
(.uksinių Ir sidaorinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų
Ir t. t
Taisau laikrodžius
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas

HEMLOCK

8380

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & GO.
809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOTO. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom ir lnšlurtnam visokį turtą..
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notarlališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

IŠBENDAVIMUI

Du vyru galėtų gauti labai
prieinama kaina kambarius.
Jei norės, gaus ir valgį. At
sišaukite vakarais tarp 6-8 v.
vak. 4100 So. Albany Avenue
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Tik ką gavom karllodą bulvių iš
Idabo. 100 svarų { namus
prlstatom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. KeNot Ine.
Elektros kontraktorial, suvedam švie dzie 1434.
sas Ir jėgą. Elektros relkmenos ir
Pigiai parloriaus • setas, kaip nau
tikščierlat.
jas Bargenas. 2343 W. 67 St. Apt.
L. DOMBROWSKI A SON
212.
3018 West 47 Street
šiušių taisymo
šapa, rendon ar
pardavimui, puiki vieta. Aukso ka
Telefonas Canal 7233
sykla gerafcn šiaučiui. Norint maši
nos skyrium. 3624
Cottage Grote
Avė.

PETRAS CIBULSKIS

Kontraktorins
Maliavų Ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas.
3334 8o. LEAVITT ST.
CHICAOO
Mallavojimo

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chicagoj į ūkį arba namų mieste
Lietuvoj.

<426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
Sapos Telef.
Hemlock 2887

Namų

Telef.

Republic

6881

Plumbing A Heating Lietuvis
KONT RAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

PLUMBERIS
Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai ir plglaL
BO.

OAKLEY

AVM.

Teist. Canal 6816

JULIUS ŠLIOKIS
2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529
Turim Išeit, 7 kamb. medinė rez.
Portage Parke, 4 miegk. stikliniai
porčlal, langlnyčios, Screenal, maudonė, lce-box, gesinls pečius, 1 ka
ro gar., arti mokyklų, bažn., gera
transp., pigiai, 5225 Cuyler avė, Klldare 7476
•

Pigiai 3% augščių kampinis plytų
namas. Kreiptis 1300 So. Troy St.
1-mas floras.

Thomas Higgins
2313

$3,000 J PARTNERIUS
Vyras a,r moteris, veiklus ar ne,
praplėtimui pelningo biznio. Neš virš
25*%,. Pinigams esant, darbas tuoj eis.
Kreiptis po 3:30 v. v. 159 No. State
St, Hm. 1027.'

patar

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Katate Ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrflsld

“Life o f the Patrty.”

W. & L. ELECTRIC CO.

GENERALIS KONTRAKTORIU8
Kaipo lietuvis, lietuviams
Statau namus kaip muro taip ir
nausiu
kuogerlsusla.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.

Kainos prlelnamlauslos.

teatre rodoma
“War Nurse”. Dalyvauja Robert Montgomery ir kiti žy
mūs artistai.
Oriental teatre “The Bud
Man,” dalyvauja AValter ITuston ir kiti garsūs artistai.
United Artists teatre rodo
ma veikalas “Hell’s Angels.”
Labai indomus ir visiems pa
tinkantis paveikslas.
MeVickers teatre rodoma
“Feet First.” Dalyvauja 11arold Lloyd.
Roosevelt teatre rodoma

Chicagos

PARDUODAME:
Pentą, aliejų,
vinis, ir Įvairius {vairiausius HardRAKANDUI PARDAVIMUI
ware — geležinius daiktus — reik
PARDUOSIM su dideliu nuosto
menis. Musų kainos labai prieina liu visus puikius rakandus, 2 Wllton
mos.
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
4414 So. Rockwell Str.
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge
Telefonas Lafayette 468#
nas.
8040 W. 62 St. Arti Whlpple Street
Tel. Lafayette 5197

8198

D. GRICIUS

BALABAN & KATZ
TEATRUOSE

.

Užbaigti reikalus, pardavimui 160
ak. farma, 1 mali. Vlešk., gera že
mė, geras namas, barnė, yra valsm.
Kaina $2,000. $500 cash. Balansas
$20 mėn. Geo. Weber, Grand Haven,
Mich.

