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Telefonas: Roosevelt 7791
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26 Valstybės Turi Savo
Atstovus Vatikane
IŠ JŲ 12 YRA AMBASADORIAI, <31 24

Vokietijos Kanclieris Grąsina

PASIUNTINIAI

Parlamentui Diktatūra
36 LIGI 50 ŽMONIŲ ŽUVO EUROPOJE

VĖTROS LAIKU'
LENKŲ ŽIAURYBĖS
AUKŠTOJOJ SILEZIJOJ

KANCLIERIS GRĄSINA
DIKTATŪRA

BRESLAU, Vokietija, lap-

BĘRLYNAS, lapkr. 26. —

kr. 26. — Praeitį sekmadienį
lenkų rinkimuose Aukštojoj
Silezijoj nužudyta 6 vokiečiai.
Tai atliko lenkai, kad tuo bū
du nubaidyti vokiečius pilie
čius nuo dalyvavimo balsavi

Gruodžio ’S d. bus atidaryta
naujo Vokietijos parlamento'.,.
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VATIKANO MIESTAS, la
pkr. 26. — Šiais metais Šven
tukam Sostui diplomatinės at
stovybės padaugėjo trinus.
Šiandie jau yra 12 ambasadų
ir 24 atstovybės. Šįmet savo
.atstovy bes Vatikane iškėlė Ho
ndūras, San Domingo ir Militarinis Maltos Ordenas.
i Ambasadas Šventųjam Sos
tui turi: Brazilija, Vokietija,
Lenkija, Belgija, Argentina,

0™* Steel bendrovė 25 miliony doleriu lėšomis pasistatydino dirbtuvę Ecorse, Pranrija Italij

Ii, Peru, Bolivija ir Colombia.
Atstovybes turi: Nikaragua,
Bavarija, Prūsija, San Mari
no, Jugoslavija, Lietuva, Ungarija, Latvija, Čekoslovakija,
San Salvador, Austrija, Pana
ma, Airija, Portugalija, Ru
munija, Venezuela, Haiti, Costa Rica, Liberija, Britanija
ir Monako.
Diplomatų dekanu yra Bra
zilijos ambasadorius de AzeIspanija, ei. vedo.

Mich. Čia atvaizduojama, kaip pirmu kartu toje dirbtuvėje užkurta milžiniška krosnis. ____________________________

sesija.,
____________
Kanclieris Bruening turi lte AUTOMOKLIŲ PRAMO- „
PRANEŠA APIE SUKILI
lis finansus patvarkyti įstatyCENTRE PASTA- j
MUS RUSIJOJ
mų sumanymus. Jis nori, kad (
TYTA BAŽNYČIA
muose.
pirm Kalėdų parlamentas tai
Sprogusia bomba sužeista ' LONDONAS, lapkr. 25. - KIEK LIETUVOJ LABDA.
į PARYŽIUS, lapkr. 25. —
Iš Berlyno praneša, Vokie pravestukūdikls
;IŠ Minsko gauta žinių, kad'
R!NGŲ JSTAIGŲ
tijos valdžia laukia savo konKunelierini ligšiol nepavy. ’AatomoWių pramonės centre
•
Maskvoje ir apylinkėse tomis
......... gv. .
N,am,»
8123 Cran‘, dienomis įvyko smarki kova
„ . ..
.
....
Jave|) ' pastatydinta
sulio oficialaus pranešimo a- ko patirti, ar socialistai atsto- ,_ ____

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IR SPORTAS SUVALSTY
BINAMAS

susprogdinta bomba.
sakilė,uis Sakil4Un8 Mas. Somes giooos .„spėkos Pradėjus viskų suvalstybin
pie vokiečių žudymų lenkų va vai rems jo sumanymus. Jei KnKt„fwio bainyna. gT. Kri. <<""
koTojo 2,000 šauti,j ir ^<1° kfldikta lo'^Uii^aMrios ti neaplenkta nė sporto. Ligi
ldomoj Silezijoj. Valdžia pasi socialistai priešintųsi, sumany istoferas yra automobiliais va- Snt™P8juaiais langu stiklais
'
'.auotoin globėjas Jo Kminen- 'T"*“ 8
ku<hklsapie 19,000 raiteliu.
U kūdik y lopaeinj važios šio laiko sporto organizacijos
ruošusi iškelti protestų. Pro mai būtu atmesti.
ziuotojų giooejas. jo juramen
Namuose
na Carl Wil- * , J ,
. 'išlaikomų buvo 1 ir labdann- veikė savarankiškai ir nuo nie
testas bus pasiųstas T. Sujun Į tai atsižvelgus, kanclieris icijs, kardinolas Verdier, Pa-,
dey, Ford Motor Co. įstaigų .
Mas a vOrI°l gų draugijų 3, iš viso 4 su ko nepriklausomos. Dabar at
darbuojasi gauti prezidento ryžiaus arkivyskupus,, bažny-. Hegevisch’e'Vfršinmko padeJ
vazineja 312 globotinių; vaikų prieglan sirado tam tikras būrelis žmo
tik kariškieji traukiniai.
vdn Hindenburgo įgaliojimų ,čių pašventino. Šiai naujai pa
dų -— valdžios 2, savivaldybių nių, kurie siūlo sportų suval
jejas
LENKIJOS SENATO
tuos sumanymus valdiškuoju ,rupijai priguli daugiausia di- Policija sako, kad tai yra ' Iš 7arSaV®s Pran^’ kad 10 ir labdaringi} draugijų 26, stybinti, įsteigti
SĄSTATAS
,
u. . . _
.
.i ofva'/inmannninon
Pnci ine
n
, i — k* •
sprendimu paskelbti teisotais, rbų automobilių dirbtuvėse da -!_____ •_
Wildey su darbininkais nesu atvažiuojanciuose iš Rusijos j§ viso 38 su 2,050 auklėtinių; sporto rūmus ir į šitų rūmą,
jei parlamentas reikšti} prie- rbininkai.
•} Lenki jų traukiniuose nėra genelių prieglaudų, valdžios rankas atiduoti visų sporto
tikimų sėkmė.
VARŠAVA, lapkr. į26. — šingumo.
įei vieno keleivio.
i išlaikomų, buvo 1, savivaldy- rganizacijų veikimų ir likimų.
Lenkijos senato atstovų rinki
MEKSIKOS SENATAS
-----------------• bių 23 ir labdaringų draugijų
Šuo nutvėrė vieną plėšiką
muose laimėjo: Pilsudskio pa- j ATSISTATYDINO MITRAUKS TIESON GU
55, į§ vjso 79 su 2,309 senu- MERGAIČIŲ ŽEMĖS ŪKIO
Valgomųjų daiktų krautuvę,
rtija 75 (atstovus, socialistai į
BERNATORIŲ
N.ISTERIS
kais; vaikų darželių labdarin- MOKYKLA SALAMIESTY
5317 Belmont avė., užpuolė
16, tautininkai 12, mažumos 6)
-----------gos draugijos turėjo 24 su
keturi jauni plėšikai. Krautu
ir krikščionys demokratai 2.
MADRIDAS, Ispanija, lap-i MEXIC0 CITY (per pašKANSAS CITY, Mo., lap- 1,181 vaikais, vaikų aikštelių
Šių vasarų Salamiesčio dvavėje buvo savininkas, jo žmoPilsudskio partija tad abie- kr. 26. — Atsistatydino vidų- 'tų). — Meksikos senate ruoT- 'na ir trys pašaliniai'žmonės. 'krį
. J®13. me,als bu™ labdaringu draugijų buvo 10 ro gyvenami namai buvo tva
Juose seimo rūmuose turi di- jinių reikalų ministeris gen. šiamasi patraukti tieson To', Piktadariai įsakė visiems'8“"1“ ‘t kalėj,mu nutausta 8U 1>48O auklėtinių, Sveikatos rkomi Vabalninko mergaičių
džiumų.
Marzo. Jis buvo kritikuoja- basco valstybės gubernatorių, '
netikri} aukso 5 ir 10 dolerių
savivaldyl>ės išlaikomų Ž. Ūkio mokyklai perkelti.
Į Silezijos seimelį laimėjo ąsas, kad neatatinkamai apsi- kurs nusižengė federalei kon- Pake^i rankas ir eiti į užpa ' monetų 2 skleidėjai. Iš jųdvie-, 4 įr labdaringą draugijų 2, iš
Prieš mokslo pradžių (nuo ru
kalinį kambarį. ■ Kada vienas
valdžios partija. 19 atstovų, -ėjęs su streikuojančiais dar- stitucijai
jų tečiaus nepatirta tų monetų vjg0 g
gsėjo 1 d. iki spalių 1 d.) čia
,
, plėšikų atidarė duris, ten buKorfanty partija 19, vokie bininkais.
versmės,
būtent,
kas
ir
kur
Į Valstybės konstitucija nu- (Vę8 didelis šuo šoko ant jo.
, Iš viso globos įstaigų buvo .^emės ūkio rtoiai “*»»
čiai 7 ir socialistai 3.
jas
dirba.
zTodo, kad valstybinėse mokvk-> Piktadaris ėmė šauktis pagel Tik dabar, praėjus 18-ai 161 su '302 globotiniais. Vai- *
«
36 ŽM,ONĖS ŽUVO
iose švietimas turi būti pa-,bos. Kiti trys sprūdo laukan, metu, slaptieji valdžios agen- «®» ižlaik» 1
lopšelį
“
LITVINOV UŽSUKO J
EUROPOJE
tos
mokyklos
vedėjai
agr.,
saulinis, gi gubernatorius įve- gi gunio užpultas suimtas,
tai susekė tu monetų dirbė- 8U 230 «’obotinių, 2 vaiky
ITALIJĄ
S. Juozelėnaitei; Kursus lan
dė bedieviškas ‘ pamokas.
jus. Du suimta ir koufiskuosu 328 gi. ir 1 se- kė 28 klausytojos. Nors namų
PARYŽIUS, lapkr. 25. —
ROMA, lapkr. 25. — Sovie Vidurinę ir Vakarų Europą ARKIVYSKUPO RŪMUOSE Tik čikagiečiams darbas ta prietaisos dirbdinti mone nelių prieglaudų su 230 glob.
Kitos įstaigos tenka savival- remon‘° darbai neleido, ka®
Chfcago miesto aldermonų tas.
tų komisaras Litvinov pirm vakar išnaujo palietė didi vė- RASTA MONSTRANCIJA
dybėms ir privačioms lahda- reikiant kurs"s sut''arky“.
taryba padare rezoliucijų, kad
vyksiant į Maskvų, atvyko į tra ir lietus. Olandijos ir Belrybės organisaoijoms, kurios ™ P™ tol*» ’P'inkybi,
įvairūs miesto departamentai
Milanu, kur turėjo ilgų kon- gijos dalis užliejo pakilusios
ĮVEDĖ
6
VALANDŲ
MEXIC0 CITY, lapkr. 25.
globotinių išlaiko daugiausia. 'P-r *»
P*3“^ »
ferencijy su Italijos užsieniu ,jūros bangos. Įvairiose vėtros _ Braagintina tnonstrancija, darytų darbo kontraktus tik su
DARBĄ
kursų
klausytojos
išsinešė ge
n
R,
tokiomis kompanijomis, kurios
ministeriu Dine Grandi. Pasi paliestose dalyse žuvę 36 ligi knri -ia ]924 metaig buv0
rų žinių.
va pasižadės darbus duoti išimBATTLE CREEK, Mich.,
kalbėjimas įvyko uždarytomis 50 žmonių.
Dabar tie kursai uždaryti.
rtojama Eucharistiniam Kon- -tinai čikagiečiams darbininko- lapkr. 26. — W. K. Kellogg GAUDĖ PLĖŠIKĄ, SUGA
durimis.
■ ■
" i.
.j
.J
\
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' Pačiam Paryžiui gręsia po- grėsė ir kuri buvo prapuolu- ' ms.
Co. savo įstaigose įvedė 6 var
VO DEGTINDARI
’/tvinio pavojus. (Gali įvykti ne- iri, rasta arkivyskupo rflmuolandų darbų dienoje.
PRAMATOMA NAUJA
NORĖJO PAKART VAIKĄ
i laimė tokia, kokia buvo 1919 se.
Atidėti tardymai
REVOLIUCIJA
Veliuona,
Neseniai
Veliuo

metais. Yra pavojaus požeme ! Si monstrancija bus varto- Del trijų motenj nušovimo STEIGIAMAS LIAUDIES
nos policininkai grįžo į mies Juodelių km., _ Kaivari.
niams geležinkeliams. Užlie-,1 jama minint Šv. Panelęs Ma-’ užeigoje '’^OO Archer avė
(UNIVERSITETAS
LIMA, Peru, lapkr. 26. —
telį vėlai naktį. Jie norėjo su vai., 19 m. vaikinas, buvo po
tos policijos stočių rūsys, iš rijos Ouadalupe 400 meta) ep- kada
puo). aS(noni’
Šioj respublikoj pramatoma,
Dnsetai, Zarasų apskr. Du- imti pabėgusį iš kalėjimo plė medžiu pakoręs 5 m. vaikų.
nauja revoliucija. Nerimsta KnriV P^POOjamas vanduo, sireiškimo sukaktuves.
i plėšikai, koronerio teismas a- setuose įvyko steigiamasis da- šikų Lieponį, bet nepavyko jį
Šakai nulūžus, vaikas išliko
, tidėjo tardymus. Tno būdu ktaro J. Basanavičiaus liau- sučiupti. Dubinskių kaime pas
raudonieji gaivalai. • Ir šiaip
Ežero Constance pakraš
gyvas. Tai įvykę dėl armoni
į 23 DIENAS 16 MIRĖ
duodama proga policijai su dies universiteto skyriaus su- iK. Januškų policininkai pama
gyventojai nepatenkinti nau čiais, Vokietijoj, sugadintos
kėlės, kurios vaikas nenorėjęs
LOS ANGELES, Cal., lap sekti piktadarius.
ja valdžia. Paruošta kariuo (orlaivių įstaigos ir pašiūrės.
sirinkimas. Dalyvavo keletas į. tė vėlybų žiburį. Nuvykę į tų duoti.
“M. L.”
kr. 26. — Los Angeles apskri
menė malšinti sukilimus.
mokytojų ir kita vietos švie kiemų, jie rado šeimininkų be
Išsiliejo visos didžiosios uty nuo nuodais atskiestų svai ls federalinio oro biuro suomenė. Nutarta įsteigti liau vaišinantį svečius tik kų bai
pės Olandijoj’ ir Belgijoj. .TflPINIGŲ KURSAS
galų vartojimo j 23 dienas mi praneša, kad vakarines-vidu- dies universitetų Dusetuose ir gusia virti naminę degtinę. Vi
BYLA 8 SUOKALBI
ikstančiai žmonių suspėjo pa
rines valstybes palietė snie jo skyrius Kavolių, Dikmonų si degtinės gaminimo įrankiai
rė 16 žmonių.
NINKAMS
Lietuvos 100 litą
$10.0
bėgti iš namų ir neturi atatingas. Nusakoma daugiau snie- ir Vozgelių kaimuose. Numa buvo čia pat. Policininkai su Britanijos 1 sv. sterl
4.8f
ikamoR pastogės.
MASKVA, lapkr. .35. —
Jau milfonas dolerių sukelta go ir Cbicagai.
i
tytieji lektoriai pasižadėjo sa rašė protokolų ir visų “fabri Francijos 100 franką 3.92
Elbos upės įlajoje audra su
Prasidėjo byla aštuoniems šuo
fondui'
1-------- -— --------- —-------- vo paskaitose dėstyti grynų kų” nugabeno į Veliuonų. Ja
Italijon 100 lirą
5.2?
kalbininkams. Bolševikai juos lamdė vokiečių prekybinį ga Bedarbių šelpimo 5 milioną
CHICAGO IR APYLIN- mokslų, neremdami jokios pa nuška senas degtindaris, bet
Belgijos 100 belgą
13.9*
kaltina už norėjimų sugriauti rlaivį. Kolkas 31 vyro įgulos dolerią fondui, kaip praneša,: KAS. — Pramatomas sniegas; rtijos ir laisvamanybė8.
tik dabar tepavyko jį sučiupti,
ftveiearijos 100 franką 19.4)
jau sukelta 1,000,000 dolerių? šalčiau.
likimas nežinomas.
sovietą valdžių.
“M. R.” t
“M. R.” Vokietijos 100 markią 23.83
gsi.
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Trečiadienis, Lupkr. 26, 1930
■—I N II ... ....... . '■■■■
I
ninkai ne tik pardavimui nuturi javų, bet pa
tas aukštuose-dangaus skliau-i Meksikos valstybės katnli“DRAUGAS”
tuose kartu su smulkučiais 'kų spauda labai apgailestaučių pragyvenimui jų pritruksią. Kas darosi
ISelna kasdien, Uskyrus BekmadlenUue
žambezi vandens trupinėliais, ja p. E. Lowry įnirtį, nes jaPRENUMERATOS KAINĄ: Metama — M,0>. Pu- pramones centruose, mieste, visi apie tai ti
------------- Prof. K Pakštą*.-—------- —
■ei Metų — »S 60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
nome. Iš daugelio dirbtuvių jau dūmai nebeLajmingas mano šešėlis pasu me neteko savo didelio prieMėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
LAUKAS
PENKIOLIKTAS
tų — 14.00, Kopija .03c.
, rūksta. Darbai neina, nedarbas. Daug dar
ko dešinėn ir įžengė į Lietaus teliaus, patsai gi «). M. arki
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųbininkų
šeimynų
ne
tik
apie
kalakutą
nebe

Zambesi Krioklių Grožybė,
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama. tam
kiaisiais Žemės — Motinos Girią, taip pramintą dėl nuo vyskupas — artyi-'o draugo.
tikslui pašto ženklų.
galvoja Padėkos Dienai, bet džiaugsis duonu
vaizdais: ledinėmis Alpių vir lat krintančių vandens dulke Jisai buvo labai mylimas ir
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
Krioklių
grožybę
lyginti
su
tės turėdami. Tokia padėtis atsiliepia į visus
kasdien.
šūnėmis, lazuriniais Rivieros lių. Slinkau per šią nėpapras- v+ų gerbiamas. Daugiausia
kalnų
ar
pajūrių
gražumu
ne

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
imonininkus, į profesionalus, žodžiu — į visą
pajūriais, ramiai tvarkančiais
S^rią, amžiais mirkstančią pasižymėjo kaip gera- ekspor
būtų
prasmės
ir
net
galimvSkelbimai segančiai dienai priimami iki 5 gyvenimą .Šiemet ne užderėjinią ir gerbūvį
tfe, w tai skirtingos rųįies|Suomijo8 ežerais- didinSa Nia‘ vis naujame vandeny, bet nie tas žemės reformos klausi
vai. po piet.
švęsti tenka, bet galvoti apie bedarbių skai
kad jaiue nepasineriančią, vi me. Su tuo klausimu jisai la
vtijizdai. Aukštų ir puikių kai j kara, aloa stono geizeriais,
čiaus mažinimą, apie jų ir jų šeimynų šelpi
suomet skaidriai žalią. Saule bai gerai susipažino Lietu
nų turime daug kur
+5°
“DRAUGAS”
mą.
de Janeiro nepalyginamais lė nusileido, ją pakeitė mėnu voje, būdamas Lietuvos ka
išmėtytų.
Ir
nereikia
iš
Lietu

Bet, nežiūrint tų susidariusių gana sun
LITHUANIAN DAILY FRIEND
įvairumais ir švelnu lis ir jo išblyškusi šviesa rodė riuomenės karininku. Lietuvovos
ląbai
toli
važiuoti,
kad
P
612
*
20
Published Daily, Except Sunday.
kių sąlygų, Padėkos Diena savo prasmės ne
čiais, jaukiais, kaž kaip šei kelią mano vieninteliam šeše- je susipažinęs su žemės lė
6UB8CRIPTIONS: One Year — >6.00. Six Montkr
pamatyti
stebėtinus
kalnų
re>3.60, Three Months — >2.00, One Month — 75c. nustoja. Nors ir sunkesnius laikus šiemet gy
myniškais Aukštaitijos ežeriu- liui, slenkančiam pro am- forma, jisai daug pagelbėjo
giniua:
užtenka
pasiekti
į
maEurope — One Year — 37.00, Six Months — >4.«u
žiais pavargusius ir sugulu- ir Meksikos piliečiams, pra
vename, tačiau gyvename ir už tai Aukščiau- žotę Sv.i«tarij9. Nedaug to
Copy —. ,03c.
upeliais, pievelėmis ir
Advertising ln “DRAUGAS" brings bėgt reaults,
sius medžius, per lijaaomis ir vedant tą žemės ūkio reformą,
siąjami turim už ką dėkuoti. Iš jo rankos vis
linu ir puikinusieji Europon
ir kalneliais’ kuril!
Advertising rates on applicatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ką turime. Tuo tarpu Ji mus bent kiek pris pajūriai: Prancūzijos ir Itali harmoninga visuma taip švel- didelėmis kerpėmis apaugusį $iuo atveju jam labai dėkinpaudė. Bet, tikėkimės, kad tai neilgam. Ka
niai kutena lietuvio sielą ir mišką, tamsų, rūstų, baisų, gi pasilieku Meksikos katalijos
Riviera.
Bet
didieji
krio

da žmonės pertekliuje gyvena, neįvertina to,
verčia jį dainuoti ar pasiner- bet viliojantį. Visai pamiršęs kai.
ktai
suskaitomi
dviejų
rankų'
ką turi, netaupo, į visas puses savo turtą .
. .
. . ti mtinnskų svajonių liuliuo- bet kurią baimę ar atsargu E. Lovvry gimė Lnncaster,
piratais,
o
Europoje
jų
visai
i. v.
, _
DIENOS KLAUSIMAI švaisto. Dabartiniai laikai, norim, ar neno
mą akyvaizdoje netikėtų pa
.. . .
...
jonciose gelmese.
Pu., rugpė.v’o 5 d , 1S87 m.
nėra.
Kad
juos
pamatyti
—
simatymų su laukiniais šių
rim, moko taupumo ir parodo, kad Dievo duo
Prieš
karą jisai gyveno FiliPADSKOS DIBMA.
tu užderėjimu ir gerbūvių nevalia žaisti, ne tenka važiuoti daug tūkstan O Zambezif.. Egotiškų An nepažįstamų girių keturko. pinuose. Čia jam teko užgyčių kilometrų į tolimus konti golos ir Kongo reginių privar jais gyventojais ar piktais
......
,
.» , ,
Į valia eikvoti.
*
v
. dyti žaizdas, gautas iš bolo
gintos
akys
ir
atbukinti
pas

nentus:
Pietų
ar
Šiaurės
Ame

sliauzuouais,
nirvunmškoje
• Paskutinis lapkričio mėnesio trečiadienis
Gal būt, šiemet nemažas skaičius atsi
peilių. Persijoje jisai ėjo žan
Jungtinėse Valstybėse kasmet švenčiamas ras žmonių, kurie Padėkos Dienoj neturės iš rikon, Pietų Indijon arba tabumo jausmai, kurie gerte- ekstazoje žengiau paslaptin darą viršininko pareigas.
kaipo Padėkos Diena.
i ko sočiai* pavalgyti, bet kartu atsimins, kad Pietų Afrikon. Likimas man gerė, rekordavo per du mėne goje prietemoje per tankią Mat, žandarai tenai tari dai.g
Panašią šventę (javų užderėsimo šventę) gero derliaus ir gerbūvio metais persivalgė, leido pamatyti Niagaros krio siu kasdien naujus reiškinius, girią tai prisiartindamas prie vargo su kilimų vagimis. Ka
švęsdavo ir kitos tautos k. t. indėnai, romie persigėrū, eikvojo. Skaudi tai yra pamoka, klius ir dabar sviedė jis ma buvo jau bepradėję nuo įki- krioklį^ baisiosios f bedugnės, ro metu Prancūzijoje kovojo
čiai, graikai, škotai, ispanai ir kitos. Jos sa bet ji yra labai reikšminga. Ji liečia ne vien ne į tolimą Pietų Afriką prie rėjusių pareigų ir paskęsti in- tai vėl nuo jos nutoldamas, kuro laukuose; išvengė kulkų.
diferentiškon ramybėm Atši- kada gaudavau už kalnieriąus
votiškai dėkuodavo Dievui už gerą javų. der- darbo žmogų, bet visų luomų žmones ir visą Viktorijos krioklių.
Puikiai veikia į vaizduotę pę akys, dulkių prisigėrę Į vgsaus
šiapelį. P*- Karui baigiantis, paliko kari
kraštą.
Lietuvos kąriuoųienėję
ir jausmus kalnai ir jūra. Bet plaučiai, kelionės ir kimno uusnuf. pavergtos sielos jaus- ninku
.
Jungtinėse Vasltybėse švenčiama Padė
didžiųjų krioklių 'vaizdas ir nuslopintas organizmas, visas mui liežuvis pats vienas ilgą ir kovėsi su josios įvairiais tų
DEL VYSKUPŲ LAIŠKO.
kos Diena gražią turi pradžią. Kai kurie is
titaniškos galybės užimąs mano asmuo nebuvo palinkęs garsiai kartojo keliomis kal- laikų priešais; jų būta ne inatorikai paduoda žinių, kad padėkos pirmąją
duoda, žymiai stipresnį įspu-1 prie naujų egzaltacijų ir stip-jįomig įvairius jausmažodžius:
.f'1 įwetdls’
1
šventę Amerikoje Pilgrimai šventė 1620 m.,
J Lietuvos Vyskupų Ganytojišką laišką
prie
^5
*
,rių elanų. Šitokios “man vis tt
:.*—
Viešpatie,
gražumėlis begali- AmerjKą, buvo passTuls
dį
gruodžio mėnesy, tuoj po laivo “Mayflovrer” “Pan. Balse” atsiliepiamą šiais žodžiais:
didiugumąs, majestotin Havanos, Kuboje, amerikiečių
atvykimą ir jų išlipimą į Amerikos krantą.
“Lietuvos Vyskupai savo globai paves-, Dąugelife ga^ų poetų ir tiek pat” nuotaikos apvožtas,
k insulto. Sekančiais metais
tiems katalikams pastarajame laiške atvirai 1 Rytoju bandė savo vaizduo bet kaž kokio įdomumo stu- gUUias stebėtina, žavėtina; buvo perkeltas j Mezžee City.
Dėt tai buvo šiaip jau tik padėkos iškilmė.
Padėkom Diena, taip kaip mes ją dabar tarė tiesos
pašvenčiame, buvo pradėta gubernatoriaus Bra- rodė kelius
paufordo iš Piymouth.
jimo įstaigų
eigas.
U2Q m., lapkričio mėnesyje Pilgrinjat g^Hau, paiuųepkė krikščioniškosios, iąoraiės pfi^uotl
W grožės di- šaus ir iš apačios švelnučiai ble, ravissant, miraculeux!
Prieš Paliaubų sukaktuvių
ištipo ant Naujosios Anglijos KJfantų, k'Hr pra profanuotojų darbus ir pažyniėj>;i(įWčio’k bingumą. Būvaū km ką apie purkščia -vandeni^ųjį^. pulke
(Bus daugiau)
lių
lietus.
Aukštyn
pažvelgus
iškilįnės, įvyko mieste Mek
leido žiemą baisų vargą, badą ir šaltį kęsda- teisių varžymo faktą.
<luos s afl^s’
36 foto
—
britas
vandens
debesys.
sikos Legiono mitingas. Pasi
grafijąs, savaip! juos vąizdanai. Kada jie sulaukė pavasario, jie sėjo ja- Į
Tan žodin pląčiai atsiliepė užsienių ir
LIETUVOS KARININKAS baigus mitingui, p. Eduardas
Žemai,
bedugnėje
—
verda,
Vus, kąrių augimą labiau saugojo, negu kū- vietinė periodinė spauda. Užsieniečiai dąu- vęsis dąr prieš sąv© atvyki kunkuliuoja, griaustiniu grau PALAIDOTAS MEXIOO
Lowry pasilenkė ant estrados
dikio augimą, nes jų, kolonistų gyvybė pri- giausia šiuo atžvilgiu kreipia dėmėsio į sa mą į žavinčius Ząmbezi pau džia, šniokščia ir ūžia nepaCITY.
pas įkalbėti su savo draugu.
klausė nuo pasėtųjų javų derliaus. Kada ja vo skaitytojų smalsumą, paduodami šiokius pius. Bet visa tai pasirodė lai rastos galybės vandens stiebi--------—
Koja paslydo ir jisai nupuolė
vai nepaprastai gražiaį užderėjo, kolonistai ir tokius faktus (dauginusią pramanytus) bai tolima nuo parbloškiąn- ja, mesdama iš bedugnės gelPaliaubų
sukaktuvių
įsva30 pijų žemyn ant marmuri
!
nepaprastai džiaugėsi. Tada Bradford išleido dcl konflikto tarp pąsąųlinis ir dvasinės val čios tikrovės.
mių sutrupintą vandenį į karėse labai iškilmingai, daly nių grindų. Ant vietos užsišionj
Padėkos Proklemaciją. Kad iškilmė būtų di džios. Vietiniai socialistai (liaudininkai ir Į pavakarę , atvykęs
.
jaukėtąsias dangaus erdves, vaujant pačiam arkivyskupui niu^ė
desnė, vyrai pasileido medžioklėn, kuri irgi eocaldemokratai), stovėdami valdžios opozi V/e^’
valandėlės savo jausmų Paschal Diaz, iš katedros pa-i. - J.v*b
pavyko. Baugiausia prišaudė girinių kalaku cijoje, kaip paprastai, mėklina, esą, valdžia daiktus vienintelio viešbučio j niekaip
nesugebėsiu anali- laidotas p. Eduardas Lowry,
tų. Del to ir šiandien Jungtinėse Valstybėse susilauksianti daugiau neprietelių, bet drau- kamabarin ir kiek apsitvar zuoti, nes būvaū visiškai par-1 Jungtinių Amerikos .Valstybių
švenčiama Padėkos Diena ir kalakutas vi-1 gc, dangstydamiesi kaukėtais išsisukinėji- kęs, saulei besileidžiant ska
OTTO NEGALĮS UŽIMTI
blokštas, sutriuškintas, tarsi pasiuntinybės sekretorius. Jį
sada užsiliko, kaipo reikalingiausias tos die-; mais, leipsta džiaugsmu ir neįstengia savyje binaus pamatyti šį reginį, roSOSTO
nugrūstas titaniškų verpetų ištiko nelaiminga mirtis, kuo •
________
nos pietums paukštis.
i užslėpti to pikta tsąu’ka&oao, kurs knieta įą:doa pirmoj© čion atvykusi©
met jisai nupuolė nuo laiptų’ BUDApESTAS, kpkr
7------ -i. širdyse katalikų, atžvilgių. Toji ępąudą, kuri lietuvio akimis. O tos akys jėgos į bedugnės gelmes ir ten
Jei Padėkos Dieną yra išreiškimas pa- atstovauja tariamąjį neitralumą, ąteųgiasi jau gerokai išlepintos pui- sumaltas į dulkeles ir paber- į marmuru išklotą kiemą.
— Ungarijos valdžia paskeldėkos už gerą derlįų, už gerbūvį, už pasise \ iriems atsikirsti ir katalikus moko katalikiš
■
-------------- Jsa'-X'
st bė, kad arkikunigaikštis Otto
kimą, tai išrodytų, kad šių 1930 m. Padėkos kumo, socialistus — tolerancijos (o nabagė laikyti žmonija. Suprantama tad, kuo kvepia
Į katalikiškosios moralės saugojimo tai- negalįs užimti Ungarijos sosšventė turės praeiti be tam tikro ūpo. Del liai ^mokytojai”!).
šios naujosios iros “mokytojų”, “mokslas”. ką (ypačiai auklėjimo srityje) turi stoti visi
Tas klausimas yra isimtiko — ir klausti nereikia.
Gerai žinoma, kad nei socializmas nei jo- Katalikų kelias aiškus: saugoti paties Dievo ■ietuviai katalikai. Ryžkimės pilniausiu atsi- no^e Pallamento žinyboje. Ji
parlamentas turi atsižvelgti į
Kai kuriu Jungtinių Valstybių vietų ū- kios kitos “ neitrąliosios ” srovės negali su- sukurtąją moralę, einant drauge su Bažnyčia
dėjimu
užkirsti
kelią
kasdien
besiplečiančios
tarptautines ir namines polikįųinkąi negali girtri javų derliumi, nes karš- kurti ir nesukurs tokios moralės, kurios paa- ir pildant josios .teisėtų atstovų — Vyskupų
decliristianizacijos agentams”.
,
tinęs painiavas.
>
čiaį javam* daug pakenkė. Kai kurie ūki- tatai būtų taip stiprūs, jog galėtų ant jų ifisi - nurodymus.

n

>
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Aplink Afriką.

-vje

° Akty izdftvaemye Vilenikojn Arch-

LIETUVOS PINIGU VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).

i cografičeskojn KommiMieju dlia razborą
j drevųįch aktov, Vilųa 1865-1912 godu.
30x22 cm.
! Eonu.
•

1

Milžiniškas veikalas, vi>o 3?' tomai,
kiekvienas nuo 361 iki 668 pušiapių. Ja

—Rato D*. AL. M. RA0KU8------

me talpinasi įvairus dokumentai, kuriuo

(Tęsinys)

se randama labai svarbių žinių Lietuvos
numizmatikai bei istorijai. Vytauto Di

1

»

BIELKMtAVUA.

•
Žinja* apie Vytauto Didžiojo gadynės |
numizmatiką surankiojau iš čia paduotų
knygų. Knygos paženklintos su * randasi
81
mano bibliotekoje. Knygos paženklintos si u r
randasi American Nundsmatic Society
knygyne, Nev Yorke. Kitos knygos ra«dėsi įvairiose Cbicagos knygynuose, di- t
džiuma jų galima rasti Cbicagos Univer-1
siteto knygyne. Tūlos šių knygų yra sun- •
kiai gaunamos pirkti, tad prie .kiekvienos
pridedu savo pastebi les,. kai| užinteresųoticji Lietuvos numizmatikosjmokslu ži- ,

’

notų

kuriąs knygos yra verta pirkti.

džiojo numizmatikai svarbesnius žinios yra: T. III, p. VIII; T. V., p. 135; T. XI,
p. 4; T. XXXIII, p. 1,. ętc. etc.
BoAohovitinoy, Evgtųįi: Istoi’ičeskija
razgovory o dreyųostiach Velikago Novagoroda. Moskva 1808 g. Vol. II, p. 632,
žadama žinutė apie Lietuviškus Grašius
Vytauto gadynėje.
* Bolzųųovskįi, K.: MONETY KlfcJVSKICH KNIA&EI XIV st. Gpyt istoriko

numiamatičeskag©. izsliedo.vuųija. Kiev.

Tipo — litografiją “Progteas”, BolšująBodvalnąja ulicą, No. 2. 190i>, p. 16. Tab.
• r J L Form. 28x22 cųi.

• Caadri, Tadeušą: O LITEVVSKlCH
Tai svarbi monografija, talpinanti
savy daug fakjų apįfc Lietuvos numizma I POLSK1CH PRAWACH, o ick duchu,
žrzodtąeh, zviązkn i o rzeczach zawtrtych
tiką iš XIV šimtmečio.
• Rolsunovskii, K. V.: RUSIŠKU A w pierwszėm Statučio dla Litwy 1529 RoMGNETNYJA GRlVNY, icli formy i ku.. wydanėm. Przez Tadeusza Czackiego.
proisehoždenie. S 2'hiia tablicami risun- Tomy 2. W Warszawie 1800 Roku. w
kov. K. V. Bolsųųovskij. Ęįey. /fipograri Drakarni J. C. C, Ragocaege, Jogo Kroja N. A. Girįč, Treetisviatitelskaja ulica, Imvskiey Mušei uprzywileiowanego Drudom Nų. 14, 1908. Puslapių 24. Formatas karza, mieszkaiąccgo w Staryui Miešcie
Nro. 52. Tom I, p. 328; Tom H, p. 274
25x17 cm.
Labąi svarbi ir įliustruota monogra +12+24. Tab. XIII. Form. 23x17 cm.
Bibliografinė retenybė. Čia randasi
fija apie Lietuvos sidabrinius Luitus bei
Kapas. Autorius tuos Luitus skaito Nau- n up rasai įvairių dokumentų iš Vytauto
garcįiškiais klaidingai, nes dabar jau visų gadynės svarbus Lietuvos numizmatikai.
,numizmatikų yrą įsitikinta, kąd luoto pą;- Tūlos Cząckio išvados yra klaidingos,
vydąlo sidabriniai Laitai yra Lietuvos. vienok jo veikulas mokslinės vertės ne
U()DEX EP1STOLVRIE VATOLDI nustoja.
* čertkov, A.: OP1SANIE DREVMagini Ducia Litbvan. 1376-1431). Collcc.
UUSSKICll . MONET. Moskva
opera A. Proohaska.; Ura<wviae,-1882. — N1CU
Be šio veikalo nei vienas Vytauto ga,d.y- 1834, i Pribavlenija: Pervoje-Moskva
Uės istorijos tyrėjas}'Uągali apaiejti. Čia 1837. Vtocoje — Moskva 1838. Tretje —
raudas daug svarbių dokumentų nunūz- Moskva 1843. 4to.
matikams.
Siame veikale randami keletu svarbių

žinių apie Vytauto gadynės numizmatiką.
• čytov, S.: DROZDOVSKII KLAD
RUSSK1CH DIENEG. Straipsnis tilpęs
leidiny “Trudy Numizmatičeskoi Kommissii” Rossiiskaja Akademija Materjjalnoi Kultury. Peterburg 1922, T. 111.
Čyžovea čia aprašė ir iliustravo tris
Vytauto Didžiojo vasalo kunigaikščio
Ondriejaus Ivanovičo monetas. Tai neti
kėtai naujas Lietuvos numizmatikai ra
dinys.

* D&uk&utąs, Sima.uAs: BUDAS SE
NOVĖS LIETUVIU Kalnėnų ir Žemaiczių. Parasite Si manas Daukantas Vil
niaus Universiteto Fhilozopliijos Magis
tras. Antras Spaudimas. Plynioutli, Fa.
Kasztais “Susivienyjimo Lietuvių Katul.
Amerikoje” Spaustuvė,^ Juzo Paukszczio.
1892 m. Puslapių 218. Form. 22x15 cm.
Aiame veikale randasi keletas smulk
menų apie Lietuvos numizmatiką.
1

(Bus daugiau)
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Trečiadienis, Lnpkr. 26, 1930
'.'.'■t;1

Prašau Į Mano Kampelį

s,i ir gerai išmokinti chorų. Už
tai tebūn jam didelė garbė.

■Rašo prof. Kampininkas---------------zisorius scenų pataisytų, butent, kad “ant Juozapato pa------------kailnės ponas Jėzusas avis sta
Rudens čėsui užstojus, Clii- tytų po dešinei, o’ ožius po
agos lietuvių tarpe atgija sve'kairei”. Vyrams nesipriešiimtaučių finansuojama vode- nant, “biblijos studentas”
dlininkų trupė, kuri. susirin- scenų pakeitė.
kus tai vienur, tai kitur, lo
PRAŠAU NESIJUOKTI.
šia komedijų vardu: “MilioPROF. KAMPININKO
RADIO.

nai žmonių, gyvenančių ant j
v--------------žemės daugiau nebeinirs”. Toj i — Kad ne žmona, vagis bū<omedijoj, kaip vienoj vietoj į tų ištraukęs man pinigus iš
eko girdėti, yra tokių scenų, {kišenės.

— Ar tai žmona vagį nubai
taip, pavyzdžiui, “ponas Jėsusas mirė ant kryžiaus nuo dė ?
— Ne, ji pati maino kišenes
irdies trūkimo, ba atvėrus
Jo šonų išėjo kraujas įr van-1 a pk raustė.
:luo.” Arba: “ant Juozapato
Panelė Lydeka, žinai, sesu
alno ateis ponas Jėzusas ir
tė, kad dabar vra sezonas mairisikėlusius ožius statys po
dos, jog visos merginos turi
dešinei, o avis po kairei”.

Girtinas yra ir jaunimas,
kuris priklauso prie choro ir
darbuojasi Bažnyčios ir Tėvy
nės labui, keldamas lietuvių
vardų visoj kolonijoj.
Pasibaigus programų! pra
sidėjo šokiai. Apie 12 vai. visi
patenkinti programų linksmi,
pilni gero ūpo skirstės į na
mus.
Paminėjimas 500 m. nuo
mirties Vytauto, ilgai neišeis
iš mūsų atminties.
Tenka tarti ačiū mūsų kle
bonui kun. J. Marčiui, niuz.
A. Šlapeliui ir seselems Kazimierietėms už tokį gražų pa
rengimų.
Lapelis.

WESTYILLE, ILL.

būti labai liesios? Ir mums Įsikūrė Moterų Sujungus 70
Nors salėje tuo tarpu buvo reiktų redusytis.
kuopa.
daugiau “ožių” negu ‘avių’,
Panelė Ašeriukas. Ištikrų-.
iet kas-gi nežino moteriškos jų. Panelės žuvys

ir-gi turi
,16 d’ Pas mus atfįlotūros: jos nenusileis, nors sekti madas. Plaukime į padv^ nepaprastos viešr žemė čia pat drebėtų. Jos kraštį, gal rasime kur vini- n*os’ būtent. M. Vaičiūnienė,
Mot. Sąjungos Centro Rast.,
lareikalavo, kad vodevilio re- gėrio.

LIETUVIAI AMERIKOJE

GARI, INDIANA.

laisvų Lietuvą ir ragino atlanj kyti jų, o ypač čia augusį jaufnimų. P. A. Kalvaičio kalba

uikiai pavyko Vytauto suk. visiems patiko
paminėjimas.
!

į Po to pasirodė ant scenos
Vytauto D. L. K. 500 m. pa (būrys
jaunų mergaičių su rū
minėjimas lapkričio 16 d. bū tų vainikais ant galvų. Viero šia tvarka:
jų buvo laisva Lietuva. Jos
Ryto Šv. Kazimiero bažny- na
paeiliui deklamavo apie Liecjoie įvyko pamaldos. Sumų .
. _T , ,
,
i,
- tuvų ir Vytautų. Be to padaia»ke vietinis klebonas kun. I.
_ .
,
naVo vienų damų akompanuoMartis, pamokslų tai dienai
jant muz. A. Šlapeliui. Ir vėl
iritaikintų pasaRė iškalbin
deklamacija baigė. Gražus tai
gasis kun. J. J. Jakaitis, Mabuvo reginys ir gerai sumoijonas. Jo kalba buvo graži,
kintas. Garbė priklauso sesu
?ad visus žmones žavėjo. Cbotėms. Šv. Kazimiero, kurios
as vedamas muz. A. Šlapelio,
čia mokina vaikučius.
gražiai giedojo per mišias.
Paskui perstatytas kalbėti Į
Programas svetainėje.
Vakare 6 valandg, Šv. Ka- kun. J. Jakaitis, kalbėjo apie
imiero parapijos svetainėj Vytautų, nupiešdamas jo dar
au buvo pilna žmonių taip, bus, kiek jis yra gera pada
<ad net sunku buvo praeiti. ręs Lietuvai. Jei ne Vytautas,
Lygiai pažymėtu laiku ('6 ttui, gal, .ir šiandien mes ne
ai.) prasidėjo programas, (sivadintumėm
lietuviais ir.
’irmiausia suvaidinta kome- katalikais. Kun. J. Jakaičio
lija “Gudrus kvailys”. Paš kalba visiems labai patiko.
tui buvo dainos ir prakalbos,
Po kalbų vėl choras padai
.ošime dalyvavo sekantieji: navo keturias dainas, kurios
S. Kaminskienė, A. Zdan publikų labai patenkino.
ienė, p-lė A. Pažeriutė, pp.
Muz. A. Šlapelis da tik vie
. Kaminskas, A. Rūkas, I.
Mockaitis ir P. Pažėra. Visi nas mėnuo, kaip Gary, Ind.,
ošėjai puikiai buvo išmokę bet jau suspėjo suorganizuoti
avo įolęs ir užduotis girtinai
atliko, publikų prijuokinda
mi.'
z
Niekas nemanė, kad Garv
nd., čia augęs jaunimas galėų taip puikiai suvaidinti.
Daugiau tokių lošimų lauk
sime.
t
Po lošimo vietinis kle
bonas kun. I. Martis perstatė
parapijos chorų į>o vadovyste
muz. A. Šlapelio. Žmonės nus
tebo pamatu tokį didelį būrį
Jauninto, nes pirmiau buvo vi
sai mažas choras. Dabar du
art padidėjęs ir toks gra
lis jaunimas, net miela žiūrėti
’horas padainavo keturias
dainas, kurios išėjo labai gra
žiai.
Po dainų kun. I. M artis per
•bitė knlbėti p. Kalvaitį, Lie
uvos konsulų iš Clncagos, ku-

į us S aiškino

ir P. Mazeliauskienė. Mot. Sųj poliau

RECEPTAS
Vartotas virš 47 metų
Tikrai gelbsti vidunams j
Ar Jus nenorite, kad jūsų vidu
riai gerai veiktų? Štai daktaro
būdas užlaikyti vidurius pilnoje
tvarkoje!
Dr. Caldwello
Syrup
Pepsin nepaverčia visko į van
deni, bet išvalo visas sukietėju
sias da'.ls. užkemšančias sistemą.
Jis irvalo be sujaudinimo, nes ja
me tėra žolės, daktaro rastos tin
kamomis
viduriams,
kartu su
tyru pepsinu Ir kitomis nekenks
mingomis dalimis.
Daktaras juk žino, kas geriau
sia tinka viduriams.
Lai
Dr.
Caldwell’s
Syrup Pepsin
Jrodo
jums, kaip greit galima jūsų vi
durius pripratinti tinkamai veik
ti. Įstabus daiktas, kąip gerai ir
be kenksmo
veikla tas vaistas.
Todėl j| vartok, kaip tik pajunti,
kad apsivėlęs liežuvis arba suso
pa galva. Geras Jis yra vaikams,
(jis yra gardus) ir jiems jo tuoj
reik duoti, kaip tik pas juos atsi
randa karščio, arba pasidaro pa
niurę, be ūpo arba išbllškę.
Jus ga'.ite gauti tą pat recep-*
tą, kur| Dr. Cadwell Išrašinėjo
daug metų tam atgal; to vaisto
jūsų aptiekoj visad randasi bute
liuose. Tik reikalauk Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir vartok, kaip
tik viduriai sukietėja.

bus

parašysiu

Direktorė.

Centro

Vėliau

da geriau.

daugiau,

žinių iš

deie turke. Kas laimės, tai ti
krai pasidžiaugs.

m
•
y i !Mot. Sąjungos
70 kuopos.
Raudonos .Rožes klubas iš
Tuoj po sumos tapo sušauk-1
v
1
suslkimJusta
Earpiutė,
rašt.
parengimų nesitiki daug pel
tas sus-mas, į kurį buvo kvie
»imai—
ialtis
čiamos vien moterys. Susirin
no, bet rengia parengimus ir
I
kru»in*i«?
ko artipilnė svetainė. Vietos
išleidžia daug pinigų sportui,
kad patenkinus jaunuolius. ’
klebonas, Tėvas Bartkus, su
sirinkusias supažindino ' su
Šokiai bus Liuosybės salėj.
Vyčių vakaras — šokiai.
Muzika bus Buck Jonės. »
viešniomis.
- Lietuvos Vyčių 14 kuopa
Koresp.
Pirmiausia prabilo p-ni R.
širdingai visus kviečia atsi
Maziliauskienė (Ji jau kelis
kad daugiau nė vienos laiva
lankyti į šokius, kurie bus
kartus Čion lankėsi, ir jos pa
i
SUSTABDYTA
IŠEIVYBĖ
kortės neparduotų norintiems
“ Thanksgiving Eve”, lapkri
stangomis, rugp. mėnesy tapo
i
’
j
BRAZILIJĄ
piliečiams į Brazilijų emigruo
čio 26 d., 1930 m., Šv. Anta
padaryta pradžia Moterų Są
ti. Mat, dėl sumišimų ir revo
no parapijos salėje, 15 St. &’
jungos kuopai, nors da galu
Keli išeivy.bės biurai gavo liucijos laivai negali eiti į
49 Ct.
tinai neprieita prie dalyko).
“M. L.”
Komisija stropiai
dirba, pranešimų iš savo vadovybių. Brazilijos uostus.
Sužinoję, kad rengiasi mus at
kad šokius padarytų tokius,
lankyti Centro Rašt., labai
kokių da nebuvo. Ir manome,
nudžiugome. Ir neapvylė.
kad taip bus.
Prabila p. Vaičiūnienė. Pir
Muzika bus Chųrlie Cook
miausia papasakojo kelionės
and bis colored orchestra.
įspūdžius. Esu, vos 12 mylių
z
Aš Busiu.
Padaro galimybės parduoti Radios daug pigiau
nuo Westvillę, jos fordas pra
kaip kitur ir Jus pirkdami iš Budriko Krautuvės, pri
dėjo “naravytis” ir atbulas
Padėkonės Diena.
sidedate prie leidimo ir platinimo Lietuvių dailės per
nori grįžti į Cliicagų, arba vi
orų, nes Budrikas leidžia du sykiu į savaitę per orų
sai stovi. Ant galo pavy Šįinetų yra nelinksma. Be
dainas, kur klausosi 50 tūkstančių lietuvių ir 4 milijo
ko jį “perkalbėti”, kad West darbė, nusiminimas; laimė,
nai Amerikonų.
ville ne taip “pavojinga”, kad oras gražus. Ale kaip ten
kaip yra piešiama. Toliau aiš nebūtų, visados liūdėti neapsi
kino Moterų Sųjurigos naudų moka. Ir labai gerai, kad retir svarbų. Visos stebėjosi poj karčiais gaunam, o tas būtinai
reikalinga,
pasilinksminti.
mos Vaičiūnienės iškalba.
Išsykio susirašė keliolikų Tad padėkos t dienoj, vakare,
narių. Pradžia labai graži, o rengiama smagūs Šokiai su di-

CICERO, ILL

Sloan’s

Liniment

Budriko Didelis Pirkimas

*
1*,

3

PADĖKAVONĖS DIENAI

OVERK AUT Al ir SIUTAI
Dabar mes turime didžiausį pasirinkimą naujausios
mados, geriąusįp materijOr
lo, puikių overkautų vy
rams ir vaikinams.

MAJESTIC RADIOS
Kainos nuo

$15

iki

$45

JTaipgi turime didelį pasi
rinkimą gražių, moderniš
kų, puikiai pasiutų siutų.

Kainos nuo

$20

iki

$45

BRIDGEP0R1CLOTHING CO

Dm. VV. B. Calovvell's

SYRUP PEPSIN

3312 S. Halsted St.

ADoctor's Family Laxative

Tel. Boulevard 1162

apie dabartinę

; H

Nauji 1931 Modeliai

Kaina nuo $112.50 ir aukščiau. Nauji Majestic Electriniai Šaldytuvai (Refrigerators) žemomis
kainomis. Šių ice boxių musų krautuvėje yra pilniausis
pasirinkimas. Šiems šaldytuvams nereikia ledo, nes jie
patys ledo padaro. Maistų užlaiko pilniausioje čielybėje.
Ateikite ir pamatykite šį nauja išradimą. Šaldytuvo
modelis 150, kaina ...........
$195.00

Perkant Majestic Radio pas Budrika, Jus gausite
didelę nuolaida mainant ant Jūsų pbonografo ar radio.

JOS. F. BUDRIK, .ne
*

3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

u

DRAUGAS

Trečiadienis, Lapkr. 26, 1930

salę. Pavėlavę nebeturėjo sė draugijos nuveiktus darbus ir mai. Draugijai liks nemažai parap. reikalus, žengiame į pranešė, kad “bunco party”
dynių, turėjo stati stovėti.
ragino nepriklausančius prisi pelno.
Ten buvęs G. P.
gerovę. Neužilgo nustumaime įvyks 20 d. šio miėnesįo. Mūsų
nuo savo pečių tų sunkių skyrius dovanų pridavė 15
.
I Pirmų prograino dalį išpil- rašyti, kadangi priimama nau
BRIDGEP0RTIE6UI JUDO konės Dieno, bne duodni.ū piedaįnininka6
su ji nariai nuo 16 ikį 40 m. b«
PAUKdCIŲ BAZARAS.
naštų — ta parapijos skolų. ir vardai aukotojų priduoti
MUOSE PAVEIKSLUOSE. tus dykai tiems pavargėliams,
įstojimo mokesčio. Prisirašė North Side. — &v. Mykolo Tat visi, be skirtumo, va rengimo komisijai. Del “pansavo pagelbininkais.
kurie dėl nedarbo ar kitokių
virš 50 naujų narių.
parapijos paukščių bazaras lio, į paukščių bazarų savo try party” narės prisižadėjo
susitaisė scenerijas, išBridgeport. — Pereitu sek bėdų yra tiek suvargę, kad
Toliau pasirodė “Adoma? bus da šiandie, 26 d. lapkri laimės bandyti.
Rengėjai. priduoti daiktų prieš 29 d.
madienį J. K. Milius, žinomas reikalingi visuomeniškos pa- dalinta dovanos nariams ne- ir Jeva”.
čio, 7 valandų vakare, parapi
šio mėnesio, kad 29 d. būt vis
sirgusiems per 10 ir 20 m. Vaidino patys pp, Saboniai. jos svetainėj. Paukščiai bus
lietuviškų filmų gamintojas, Į rainos,
North Side. — šv. Kazi kas nuvežta į vienuolynų.
nufilmavo prie šv. Jurgio baž . Sidabrinės sukaktuvės.
,ir i51eista 3 doT#no8' 1,rau*as Viskas gerai pavyko. Po pro pirmos rūšies, labai tinkami miero Akademijos Rėmėjų 3
Mūsų “bunco party” įvyks
nyčios bridgeportiečius. Fil Ateinanti ketvirtadienį, t. T- S- Jallullii pakalbėjo apie gramų buvo šokiai iki vėlu- Padėkos dienai. Visi atsilan skyriaus susirinkimas įvyko
10 d. gruodžio. Tikietai, iš
mavo iš kelių atvejų žmonėms y. Padėkonės dienoj Adolfina
kykite, nes visus laimė laukia:, 20 d. lapkričio, parap. svet.
anksto perkant, 35c; prie du
einant iš bažnyčios. Bandė ir ir Antanais Razvadauskai nu- ,1i
KURIE kenčia Inkstu, Kepenų ir Pūslės bėdomis o tuo ir parapijų paremsi te.
Sekė įvairus raportai.
rų — 50c.
ras palengvinimo .Gold Medai Haarlem Oil Capvidų filmuoti, bet abejojama nės sidabrini jubiliejų. 25 me
Mes, parapijonai, remdami
M. D.
Iš Apskričio susirinkimo
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
begu vidus išėjo gerai. Šitos tai tam atgal p-niai Razva- '
darė maloniomis
| bandyk šiandie. Tri
filmos ir taipgi filmos
iš Liev
. dauskai ėmė šliubų toje pat i lengvai vartojamo- |10Į if* B ftBjų dydžių vaistinė
ąilHIIIIIUUlUIIUUUlMlinttiltlIlIUlHIUIIIIIIIIIHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIS
tuvos bus rodomos šv. Jurgio , v v. ...... .x
l
■■■ "
se 35c, 75c ir $1.50
'v i bažnyčioj ir visų laikų įsgyve- mis; Greitai prašą-"
parapijos salėj ateinantį šeš no Bridgeporte. Abu yra uolus lins skausmą. Po antspauda
tadienį lapkričio 29 d. Taiigi
pa riupijonai,
abu priklauso jūsų sveikatą apsaugos. IŠbridgeportiečiai
save ogalės .prie
(
,
.. TUzau,v
° r
daugelio draugijų.
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite
pamatyti judomuose paveiks
gino keturias dukteris, dvi
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dėluose. Didžiuma žmonių nei kurių yra ištekėjusios. Duktė
Dabar Perkantiems
(Z A »’ fe U U ES s
žutėje.
nežinojo, kad jie filmuojami.
Bronislava ištekėjo už Zeino- J
Tik vėliau dasižinojo.
PAUKŠČIŲ BAZARAS
rio ištekėjo du metu tam at-! HiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiuitnmiiiiiniiiNimiiiitniiL^
Pavargėliams pietus.
Dabar eina AVest Sidėj Aū
gal ir jau augina sūnų, o duk
Šv. Jurgio par. salėj Padeis šros Vartų parap. salėj.
tė Stanislova ištekėjo už GiJ': Visi prašomi skaitlingai atlio tik mėnuo tam atgal. Tre
•C
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
silankyti, įsigyti dovanų Pačia duktė Ona dirba Jos. F.
30 METŲ
§ dėkonės Dienai, kalakutų, anSudriko krautuvėj.
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
£ čių, vištų, žųsų. Kadangi šis
Jubiliatam palaiminimų su
pasitarti su daktaru.
Z
=
bazaras
rengiamas
ypatingai
Jo
gydymai
tapo
išbandyti
ir
pripažinti
išgy

teiks pats J. M. gerb. pralotas
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
'naujojo boilerio lėšoms pade- s Iš daugybes bargeny čia keletą talpiname |
M. L. Krušas.
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
M. Ross |, ngti, tai daugelis biznierių gau s
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
Rap.
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
s šiai siunčia dovanų. Po baza- iŠ dėl palyginimo šiy negirdėtų vertybių,
sugrųžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
Žmonės turintys prastų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm S'ro yjgj
pa^arsillti “DrfW-'5
kuriomis galite pasinaudoti skubiai
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
jS
Poni Cecilia Petraitienė ren
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikal = ge.
atsibnkę į PEOPLES KRAUTUVES
1
i=
giasi į A. R. D. Centro “bun
bėkite su daktaru apie bile kokių ligų ar silpnumų. Už geriausj
gydymų jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.
co party” lapkričio 30 d.
gaudami pirmą pasirinkimą.
ADVOKATAI
atvažiuoti su buriu svečių. Ji
DR. B. M. ROSS
|
nai ir-gi 10 bil. “bunco’’ pa
35 SOUTH DEARBORN STREET
ėmė ir dar gražių praizų duo
Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto
5
ti žada. Ačiū gerb. mūsų rė
ADVOKATAS
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a, m. iki 5 p, m, Nedėlioj 10 a. m. Iki 5
mėjai, p. Petraitienei, kuri
1 p. m. Paned&lais, Seredcįnis ir Subatomis valandos prailginamos S
Ofisas vidurmiestyje
nuo 10 a. in. iki 8 p. m.
Room 2414
kaip tikra prietelkn sesutes mNimiiiuiiiimimmiiinNiiiiiiiiiimiiiuiimiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiumiiiiitiiiiS
§
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST.
užjaučia ir remia.

CHICAGOJE

200

į

METŲ
NAUJAS

I STEBĖTINAS PINIGŲ SUČEOYMAS1

RAM » MANA

DR. B. M. ROSS

GELBSTI BILE KAM,
TURINČIAM VIDU»y GĖLIMĄ

ABEJOSE PEOPLES KRAUTUVĖSE

g

PAUL M. AKMALTIS

(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso-Tel. STATĘ 2704; 4412

Milijonai vyrų Ir moterų dabar
žino kad jau nereikia kentėti nuo
taip vadinamo "nevirškinimo” ir
jo simptomų rėmens, gesų, kok
tumo, galvos skaudėjimo, skaudė
jimų, nervingumo, netekimo apetito Ir energijos ir tt.
Jie priguli prie didžios armijos
žmonių, kurie patys išbandė tų,
ką skelbia išradėjai Pape's Dia
pepsin.
Pape’s Diapepsin veikia ir vei
kia kiekvienų sykį. Jis sušvelni
na sopančlua vidurius akymlrkoj.
Deginimai skaudėjimas, pūtima
sis tuoj sustoja; virškinimas tuoj
pasidaro pilnas; apetitas paskati
namas; visas geriau pajunti, žmo
nės taip patenkinti rezultatais tų
malonių kaip saldainiai tebletų,
kad Jie juos viešai giria.
"Pagalios aš susekiau, ko man
reik, kad palengvinti mano kentė
jimus nuo nevirškinimo",
sako
Mrs. Marle McMUlan, 805 Prospect St., Indlanapolis. “Dabar, Jei
tik aš Jaučiu nesmagumų po val
gio, tai suvalgau tebletų Diapepslno ir j minutų aš sveikas”.
Pape's Diapepsin randasi visbse
aptlekose; bet gali išbandyti prieš
pirkimų. Išdirbėjai siunčit stul
peli DYKAI bile kam. Pareika
lauk sau
“Pape’s
Diapepsin",
Wheeling, W. Va.

A. R. D. 2 sk. nares pasiėmė.
“bunco” tikietų ir iš anksto ,
už juos atmokėjo “casli”.
ftfai, mūsų duosnios rėmėjos:•
pp. Talakauskienė, Šlakienė,
Puišienū, Jablonskienė. Kitos
rėmėjos pasiėmė pardavimui
ir pačios sau po bilietų.
Mūsų skyriaus kvota kaip
sniegas ištirpo, čia pat susi
rinkime — visi bilietai išdalinta. Bravo, rėmėjos, jūsų
kilnus darbui lai šviečia vi
sam idėjiniam veikimui.
Gal kam įdomu, ar A. R.!
D. 2 sk. rengiasi prie ‘ ‘ pan-1
trv party”? Oliio, ir da kaip.
Štai, vienas p. A. Vardauskas, ■
gavęs įgaliojimų iš Centro, Į
parodė reporteriui savo kny- į
gutę, kiek susirinko Seserų1
“pantry” pripildyti — ir, ar J
vis nuo svetimtaučiu
Į&ick Relief for Stomach IllsĮ tikėsit, ...
»
•ir kų jisai negavus: keistis j
žirniukų, konfitūrų, taukų, i
PILNAS EGZAMINAS
miltu, mėsos ir “gyvūnų” žų-Į
96.00 TIKTAI 95.00
sų, ančių, balan’lžių.

Itttn
Kapitonas

O

Specialistas iš

MG.

1, P. WA1TCHES

Pasauliniame kare

LIETUVIS ADVOKATAS

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP O4SMSENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Specialiflkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už-

nuodijltną kraujo, odoe. ligas, žaizdas, reumatizmų., galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ilgas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums galt padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomls 10-1
4200 Wes» 2* St,

Kampas Keelcr Avė.,

Iki

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutarti
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel. Crasvford 5573

Telephen* Dearborn 8051

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.
Nuo »:»» iki 5 vai. vak.
Local Office: 19»» S. UNION ATMTel Rooeevelt »71»
▼ai. nuo < 1M 8 ral. Yak.
(Išskiriant eeredoe)

A. A. ALIS
ADVOKATAS

DR.

J.

E. ZAREMBA

SPECIALISVA«
Inėjlmaa Rūmai ĮSU '

20 W. JACKSGN BLVD.
Arti Bute Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1* ryte lU
1 po pietų. Vakarais nuo I iki t
Nedėliotais nuo lt ryto Iki 1
po pietų

Augustinas užpildys
ų!
kertę Seserų “pantry” Jisai
sako, kati da tai tik pradžia, i
Ot gražus jaunikaič’o darbas J
ir pasišventimas. Dieve jam
patiek.
X Universal State Bank jau
išsiuntinėjo savo Kalėdinio
Klubo nariams čekius. Čekiai
yra gražus su vaizdingais ka
lėdiniais paveikslais.
IŠ DR-STES BALAIMINTOS.
LIETUVOS.
Bridgeport. — Dr-st^s Pa

laimintos Lietuvos vakaras, JI
kuria buvo lapkričio 16 d.,i
Lietuvių auditorijoje, pavyko ]
labai gerai. Publikos priva
žiavo tiek, kad užpildė visų

11 So. La Šalie 8L, Room 1781
Tel. Raudolph 0381-0382 VaL
Vakarais
8841 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 05«»
7-8 vai. vale. apart Panedėlto lt
Pėtnyčloe

8-1

A.

STEClAtlSTAi

t

ANTANAS KRUŠEVIČIUS

Mirė Lapkričio 24 d., 1930 m., 12:35 vai. po pie
tų, 29 metų amžiaus. Gimė Chicagoj, III.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Marijonų, tė
vų Leonų, 4 brolius: Leonų, Pranciškų, Albinų ir My
kolų ir brolienę Pranciškų, 3 dėdes: Mykolų, Jonų
Meldažius ir dėdienes Meldažienes ir Motiejų Kruševičnj ir dėdienę Kruševičienę, daug pusseserių ir
daug pusbrolių; o Lietuvoj senų diedukų ir daug
pusbrolių ir pusseserių ir gimhies.
Kūnas pašarvotas 2157 W. 22nd Place. Laido
tuvės įvyks Subatoj, Lapkričio 29 d., iš namų 8:30
vai. bus atlydėtas j Aušros Vartų parapijos bažnyčių,
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugusges ir |)ažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Broliai, Brolienė, Dėdės, Dėdie
nės, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Lachawich.
Telefonas Roosevelt 2515.
.
*

vigkll° .............. ....... $60.00 1

127 North Dearborn St.

DiAPEPSiN

Taigi nenusiminkit, bet eikit p*<
tikrų «e>olaHatų. ne p*e koki nepa
tyrėlj. Tikras speslallsUa. erke pre
fesorlus, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat*
po pllne lše^amlnavlmo. Jus sutau
pysit laikų ir plnjgua. Daugaila kitų
daktarų negalėjo pagelbėt tWU lei
sto. kad jie aetyrt prikalimo patyri
me. »n»adymui žmogaus
kenksmla.
gumų.
Mane Radlo —- Rcope — Raggl
X-Ray Roeatgene
Aparatas ir rlstikas bakterlologiškaa
egsaml neri
mas kraujo atidengs man jnsų tik
ras negeroves, Ir jeigu a* palauin
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvę
plratiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akėt
elo, šernų, lakatų, odoe, kraujo, ner
vų, širdies, reumatlsme,
kirminų,
uždegtum šamų, silpnų plauMų arka
Jeigu turit kokių ušalaenėjuslų, |slkerėjuslų chroniškų ligų, ltnrj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėj* pa»
mane.

9

$95.09 7 tūbų Atwater Kent elektrikinis radio pilnai 3
įrengtas kabinete .......
$48.00 Į
$150.00 Vertės 8 tūbų, R. C. A. Radiola pilnai įrengta 3
dailiame kabinete ..
-------- $65.00 !
$125.00 Vertės elektrikinis Majestie radio- su tūboms ir 5

JOHN B. BORDEN
(John

Bagdsiunaa

i

bar už . . . . . . . . . . . •• $98.00 !

$500.00 Naujas riešuto medžio grojiklis pijanas parsi- 1
duoda pusdykiai ....
$248.00 |
$650.00 Puikiausi Kimball grojikliai pijanai visokių bai
gimų po .........
$295.00
$975.00 Kimball Grand pijanai dabar galite įsigyti Peoples Krautuvėse už ..
$475.001
$1000.09 Vertės reprodneing grand pijanai dabar įsigy- s
site' Peoptes Krautuvėse už mažiau kaip pusę 3

kainos ..................... $495.00 |
Vartoti grojikliai gerame stovyje

p°......$so.do, $75.00ir 1 *
Vartoti radios parsiduoda po

Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117'
Telcphone

$225.00 AtV’ater Kent Kombinacijos radio su gramafo- =
nu su viskuo ....... ............. $120.00 1
$275.00 Sparton radio labai dailiame kabinete su tūbom
ir viskuo ...
$175.00
$895.00 Naujų 10 tūbų R. C. A. Radiola didelio formato =
kabinete su tūbom ...
$225.00 Į
$400.09 Kimball grojiklis pijanas su rolėm ir benčiu, da- i

Randolph

$5.00, $10.00,15.00
Vartoti Gerame stovyje gramafonai po

$5.00, $1OXJO, 15.00 1 1

8727

LENGVOS IŠMOKCHMAI SUTEIKIAMI PAGAL
NORĄ IR IŠGALĘ.
.

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAS

<<

Seni muzikaliai Instrumentai Imami i mainus ant nau
jų. — Eldamf 1 PEOPLES krautuve žinokite, kad et- g
nate Į Lietuvių Didžiausias Krautuves! Didžiausi Pa- g
sirinklmai, ir Dkfžteusi Bargenai, Būkite šiandieną! |

LIETUVIS ADVOKATAI
2221 West 2Snd Street
Arti Leavitt Street
Telefonu Ganai 2552

Valandos 9 vyto, iki 8:00 ra
kare. Seredauis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki I.

, . . :nU»..................:■

2SM-4O W.

4I7T-*1 A.CMt. AVI. ea. RICHMONO 9T.

4177-83 Archer Avė.
'Cor. ltichmond St.

ST * MA»LIWOOb AV*

X

253M0 W. 63 St. |
Cor. Mapleivood Avė.

■
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Trečiadienis, Lupkr. 26/ 1930

GRABORIAI:

S, M. SKUDAS

Telefonu Tardė liti

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu

automobilius visokiems relr

amams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Illinois

S. D. LAGHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplgi&usla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.

Tel.

Roosevelt

arba

2515

2516

2314 West 23rd Place
Chicago. Illinois
ĮKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
Tel.

Cicero

5927

VARGŠŲ GLOBA.

. suteikti kiekvienam

lietuviui

PIGIAUSIAS MBT. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdlrbystė*
OFISAS
66S West 18 Street
Telef.
Canal
6174
SKYRIUS: 3288 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Pilone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS
Telefonas OroveblU 1263

Of. Ir Re* Tek Hemlock 2874
------------,— pavargėliui pagalbos, jei
Cliicagos lietuviai katalikai jie turės savo klebono ir LabDidelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgą*
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718 WEST 18 STREET
suorgauizavo jau beveik viso- dalingos Sąjungos liudijimų, 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WE8T 44 STREET
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. W#stern Avenue
Tek Roosevelt 7532
se parapijose vargšams glo-; Duosies: valgomų
dalykų, Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 3 vat -n
Tek Prospeot 1024
Antras ofisas Ir
Rezidencija
| Ir 7 Iki 8 v*l. vakaro.
boti komitetus? Darbas užsi- anglies ir bent trumpam laiRezidencija 2459 So. Leavltt St
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tek Canal 2130
J. HLUVIČICS
b rėžtas planingai. Pavyzdiu, kui darbų. Kadangi galutinai Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
Graborlus Ir
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėliomis pagal autartj.
Baisanurotojus Aušros Vartų Vargšams Glo- su tuo geradariu neteko smulNedėlloJ pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
valdybon iš? kiai susitarti, ir antra — ne
Patarnauju laido boti Komiteto
Šventadieniais pagal sutarimą.
,Ofiso Tol. Vlrginla 0036
tuvėse visose mie
Reeždeacijos: van Buren 6858 Telefonas Boulevard 1939
sto ir
miestelių rinkti penki žinomi par. Vei- visos parapijos turi suorganidalyse. Moderniš kėjai. Kiekvienam jų paves- žuvusios V. Gi. komitetus, —
Tel. Canal 6764
Republio 8466
ka koplyčia veltui.
DrSe
A.
Bronza
ta
sudaryti
atskiras
komisijas
į
apie
ji
paskelbsime
kiek
vė3103 S. Halsted
St. Chicago, Ilk skirtingiems vargšų reikalams i liau. Stokite visi į gailestinGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Tel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
rūpintį. Ir taip sudaryta; vai- gų darbų, Neleiskime savo
GYDYTOJAS,
▼ai.:
11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
gio, rūbų, pastogės, darbo ir ! broliams bailų vargų, vargti,
CHIRURGAS
4 Iki 4 Ir 9 Iki 8 v. v.
I. J. Z O L P sveikatos komisijos. Kiekvie-ĮOrganizuokiinės.
14608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.
Gydo
stalgias
Ir chroniškas Ilgas
Netoli 46th St
Chicago, UI.
GRABORIUS
IR LAIDOTUVIŲ
na komisija turės viso 5 na
Centralinis Vargšams
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir valkų
VEDKJAS
liūs: pirminjnkų — vienų
Globoti Komitetas.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tet Victory 4899
Valdybos narį ir 4 jo pas į-’
Reg. Tel. Mldw*y 6513
Ligonius priima kasdieną, nuo
Kampas 46th Ir Paulina St*
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
rinktus prie to darbo žmones.
WEST SIDE ŽINIOS.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 6203 - 8413
Nedėliomis Ir seredomis tik
Susidaro
viso 5 valdybos na
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ĮSkalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš riai ir komisijų
pirmininkai:
Oekley Avenue ir 24-tas Street
X
Sekmadienyje
įvyko
'pa

kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 196 arba.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų ir 20 komiteto įgaliotinių. Vi-į šventinimas
Aušros Vartų
Ir X-RAY
1718
dykai.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
sa parapija dalinama į 20 dą- bažnyčios naujo boilerio. Kun. Valandos: 2 Canal
iki 4 p. p. PanedėllaU
2130
WEST
22nd STREET
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ir Ketvergais vakare
lijų. Kiekvienam Įgaliotiniui Urbanavičius klausytojams iš
CHICAGO
Ofisas >101 So. Halsted St
duodama globoti aiškiai nu$; kalbingai išaiškino šilumos
I
Kampas 21 Street
UNDERT AKINO CO.
tatyta parapijos dalis. Tėti reikšmę mūsų bažnyčioje ir
VALANDOS: 1—I po plet. 7-4 vak. Tel. Lafayette 6793
P. B. Hadley Llc.
jis
sužiūri,
surašo
visus
rei
:
prie tos progos davė gražių 4919 80. MICHIGAN AVENUE Nedėliomis Ir Šventadieniai* 14-19
Koplyčia Dykai
710 WEST 18th STREFT kalingus pagalbos, apie juos dvasinių pamokymų dėstyda
Tel. Keneood 6107
Valandos:
PRANEŠIMAS
duoda pranešimus į bendrųjį mas šv. Rašto žodžius 4‘Dievų
Cinai 3161
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Vai.
2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
viso Komiteto posėdį.
6 lai 8 valandai vakare
mylintiems viskas geran išei- apartNuoŠventadienio
Ir k3tvįrt&či«ak>
Office: 4459 S. California Avė,
Būtinai reikia surašyti vi na„
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
Nedėlioję pagal sutartj.
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- LIETUVIS GRABORIOS sų vargšų adresus visų duoto į
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptleAKIŲ GYDYTOJAI:
jiems pagalbų, o taipgi visds
X ^atas Kaminskas, 2300
kos) po Bum. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai auk™, gautas vargšams pada-!W; 23 Stre<!t PrisiunW 1»™Rd. Valandos, nuo 2 Iki 4 po plet ;
Tel. Prospect. 1930
,
pijos
bazarui
didelį
kalaku4256 SO. MOZART ST.

l .IKT V VIS

GRABORIUS

:

DR. J. P. POŠKA

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CDPLER

1. F. RADZIUS

OR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L DAVICONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO,

Tel. Virginia 1290

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nep neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
N
3T

D A K T A R A

C H I C A G O J E

Ofisai

4603 S. Marshfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE

-v,

Soulevird „77

Kad darbas komisijose pį

knris Siandien

kaIakuti-

DR. VAITUSH, O.P.D.

DR, S. BIEZIS

Scnas'ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- Ofisas 2201 Weat ?2nd Street
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- '
tart}.
Cor. So. Leavltt 8t. Tol. Canal 6222
j Rezidencija: 6640 Sų Alaplewoqd

lengvėtų, atskiros draugiŽ
dienos *ik“» suteiks kam
imasi kurios nors komisui »ore laim8s- S1 vakar» Para'
uždavinius vykinti.
| ™os l««k»a» bazaraa bus
Į
Avenue
Tel. Republlc 7868
Centralinis Vargšams G ii- užPildyt>» Įvairią ’d-šių Pa
OFISAI:
Velandoa 1 — 3*7 — 8 v. v.
4901 — 14 St.
* 2924 Washington
NedėlloJ: 19 — 12 ryto
boti Komitetas gavo gailestinkad
dien0!l visiems
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. 1
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2460-2451
gg turtuolį, kuris * pasisiūlė. ,k.ePkldll —*
Tej. Canal 0257
Res. Prospect 6659
SPECIALISTAS
X Antanų Kruševyčių pe
Palengvina aklų įtempimą
kuria
reitame šeštadienyje beme •ati prieiaatimgajvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
aklų aptemimo, nervuotu
džiojant ištiko nelaimė. Per svaigimo,
aio, skaudamą akių karšų. Atitai
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
■dratų (vielų) tvorų lendant sau kreivas akis, nuimu cataractua 4729 West 12 PI,
Nedėliomis
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Tel. Cic.reo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
iššovė šautuvas Į kojas1 ir po regystę.
i Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Prirengiu teisingai akinius vlsuoaą
didžio kraujo nudegimo pir atsitikimuose,
egzaminavimas daro Tel. Hemlock 8700
VaJandos 11 ryto iki 3 po pietų
Rez. Tel. Prospect 0610
madienyje Rockfordo * ligoni mss au elektra, parodančia mažiau
6 iki 8:30 vakare
«las klaida*
nėje mirė. Velionio motina Mai
,
Speclale atyda atkreipiama mok?
Tel. Boulevardl 1401
njona jau trys savaites ser-ųlo, vaikučiams,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzle
gn ir ši nelaimė laikinai nuo’ Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Rez. 6632 S. Wihpple
<ar* NedėUomia nuo 10 ryto iki Vai. 2-4, 7-9 v, v. Išskiriant Ket.
jos slepiama, kad nepasidi 18
po pietų.
Gydytoja* Chirurgas Ir Akušeris
dintų liga.

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

Kainos

pigesnė*

kaip

kitur

DENTISTAI
X Sunkūs laikai, didelė be4712 S. ASHLAND AVĖ.
darbe, bet westsidiečiai lietu
Tel. Boulevard 7589
Tel. Boulevard 7042
viai gerai supranta savo vie
šus reikalus ir Aušros Vartų
Tel. Ynrda 1829
kunigams besilankant su na
DENTISTA3
1545 WEST 47 STREET
mų kolekta gausiai aukoja.
Deposltors State Bank skersai
Mat žino gerai, koks dabar LEETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS šals Peoples
National Bank arti
Ashland Avenue
parapijai iškilo reikalas. Įtai
sytas naujas boileris, kuris
kainuoja pusantro tūkstan
Tel. Canal 6223
Ofisas
ir
Akinių
Dirbtuvė
čių dolerių.
t

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. CHARLES SEGAL

DRl

Ambulance Patarnavimas

• ’-■- » • *
• :'
•
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
cA.fi Štf

Mūšy 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 Konp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
’

1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue

DR. G. SERNER,

756 West 35th St

A.

JOHN SMETANA, 0. D.

ANTANAS

SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 13

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
8eredoj pagal sutarti

Telef. Midwaiy 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

ZZMZ

Re*

Hemlock

7691

OPTOMETRISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Aklų Ekspertes Ir pritaikymo akinių

DENTISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

4712 So. Ashland Avenue

Platt Bldg.. kamp. 18 St 3 aukštas
VaL* Nuo 9 ryto
Paststoėklt mano Iškabu
Vai. 9:20 ryt Iki 9:10 vak. Seredomls 9:10 Iki 11 v. Nedėliomis nėr • Tel. Cicero 1260
skirtų valandų. Room 9
Phons Canal 968S

Iki t vakare

T. A.

LIETUVIS

D.

DENTISTAS

»an reik tokių žmonių, Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
kurio lankytų mano kosvai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti
tomerlus. Gera mokestis

4847 W. 14 ST.

atsišaukti

T. A. D.
PRODUOT

3133 S. Halsted St.,
Tet Calumet 44 tS

Chicago

Rezidencijos Tsl.

P laša 1299

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 d»«>«
Ofiso ir Rea Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH

DR. GUSSEN

Moteli*

Duktety*. Sunal
Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Y^čda 1741.

Tel. Yards 0994
Boulevard 7689

I

mirė, lapkr. 24. 1930 m. 6:30
vai. ryt. 38 metų amžiaus. Ki
lo Iš Biržų Apskričio, Vabal
ninku Parap. SMabiškių Kai
mo Amerikoje
Išgyveno
20
metų.
Paliko dideliame nubudime
motetj Ceciliją po tėvais Blučukattė, 2 dukterį Kazimierą
ir Virginiją, 4 sūnūs Antaną,
Albertą, Stanislovą Ir Edwardą, broli Motiejų, seserį Uršulę
Vaišnorienę Ir gimines.
Kūnas pašarvotas
1907 So.
Iluble StLaidotuvės Jvyks
I’ėtnyčloJ, lapkr. 28. Iš namų S
vai. bus atlydėtas J Dievo Apvclzdos Čur bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. To pamaldų bus
nulydėtas J ftv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose latdotuvėse.

Nubadą:

Tet Boulevard 3201

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Kampu Halsted St.
DENTISTAS
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 2201 WEST 22n4 STREET
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
(Kampu Leavltt St)

+A

GRIGALIŪNAS

- DR. G. I. BLOŽIS

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Cicero, I1L

Tel. Cicero 3963

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4991 W. I48t
Cicero. Ut
Viršuj National Tea Store
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakar* Nsd. susi tarus
1

8464 SO.

HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų Lr 6 Iki 8 vai. vakar*
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

- DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
y i

. 2.4 jr 7.9 vai. vakaie

X

DRAUGAS
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komp. A. Pociaus sukompo'
įnuotų, dainavo vyrų dvigu_______
jbas duetas. Tokių dainų ir
tas, kuris buvo įvairus ir ge- tokio dainavimo kad ir visų
GRAŽIAI DAINAVO.
ras. Nors ir tie patys daini- valandų žmogus beklausytum,
Kad “Draugo” ir Peoples ninkai dainavo, tačiau naujas * Ihigūbas kvartetas gražiai
sJradio programuose atsirado dainas, per radio dar negir-t padainavo dainų iš Petrausko
* naujo gyvumo, parodo, kad dėtas. Keletu tikrai karakte- parašytos operos “Eglė, Žal
ir praeito pirmadieni koneer- ringų liaudies dainų, berods, čių Karalienė”. Solo dalis
gražiai išpildė p-lė G. ŠidišzglliliilllliilIlllllIllllllllllIllllilllllllllllIliilIlIlllllllllllHIlllIlIlIllIlIlIlIlIliillllllilIlll^ kiutė, p-ni Sarsavičienė ir p.
S K. Pažerskis. Solo dainavo p.
J. Romanas, kuris ir duetų su
p. A. Čiapu gerai padainavo.
Buvo muzikos ir kitokių įvai
R. Kl.
Išgirskite Lietuvių Dainas, Ketverge nuo 7 iki 8 vai. | rumų.

C H I C A G O

r

T~^

Trečiadienis, Lapkr. 26, 1930

die,nį kiekvieno mėnesio, Šv.
Mykolo pa r. svet., 1644 Wabansia avė. Jos pirmininku yra pasišventęs darbuotojas
Pr Maskolaitis.
A. Peckeiis.

gono rūbų” gražus duetas. ledinių plotkellų įvairių spa
“Skrvskit” dainavo No. 33 lvų. Galima gauti kartu ir
VK
G*1
soprano, labai gražiai. Taipgi konvertų. Kreiptis į Brolį
M,o. 35 soprano gražiai su- Vladą, 2334 So. Oakley Avė.
dainavo “Stasys”. Raporteris Chlcago, III.
BBHI
į turi viltį, kad kiekvienas kontestantas laimės po gražia do
LIETUVIŲ VALANDA.
vanų. Kalba p. Kalvaičio bu
vo labai įspūdingų, kuria gir
Dainų ir muzikos, duoda dėjo tokis didelis skaitlius
ma kasf nedėldieuį iš stoties lietuvių 50 tuksatnčių. Pa
WCFL, 970 kiloc. nuo 1 iki matysime toliau ketverge nuo
Krutinės
2 vai. po pietų. Dabar kada 7 iki 8 vai. vakare iš stoties
eina dainininkų kontestas ir WHPC, 1420 kiloc.
Slogos Yra
kad Budriko orkestrą taip
Girdėjęs. .
Kai turi ko
4A
°
Įspėjimas!
gražiai
groja
lietuvių
melodi

sul{ ar slo
gas,
tat atspara yramenka, neturi jas laikraščio reporteris įlindo
KALĖDŲ PLOTKELĖS.
jėgos spirtis prieš ligą, 'Vartok Fa- pamatyti taipgi kalbant Lie
ŠV. CECILIJOS DR-JOS
Jau galima “Drauge” gau
ther John’sMedicine
(kun.
Jo tuvos Konsulą p. A. Kalvaitį ti šviežių tik ką iškeptų KaJUBILIEJINIS VA
no
Vaistą). Jis
pašalins
slo- ir sužinoti kas tie tųkie konKARAS.
JOSEPH J. BUDRIK
' gas. Vartok dažnai ir retai
turėsi
i
testantai yra, kari taip gra
' stogas. Tas paprastas vaistas turi
Jos. F. Budrikas yra pirmi
Norfch Side. — šv, Ceciližiai per radio dainuoja. Re
vitaminų budavojančių jėgą ir enerninkas Radio ir Muzikos Krau
jos draugijai šįmet sukako giją. 184 ligoninės ir institucijos j j porteris pasislėpęs, pro mažų
tuvės Jos. F. Budrik, Ine.
dvidešimt penki metai jos gy-; vartoja nuouatai. Neturi nuodų, nei skylutę kas dainavo, kas kal
Nauji, 1930 metais nufil 3417-21 So. Halsted St., ir Rex
vavimo. Per tų laikų Ši drau-' alkoholio. Gauk iš aptiekos.
bėjo ir kaip orkestrą griežė
muoti paveikslai, jau rodomi Radio Sliop, 3343 So. Halsted
gija augo narių skaičiumi, ============================= ir dabar praneša visiems, kad
Chicagos lietuvių kolonijose. St.
turtu, pasižymėjo kilnia dar- muj po vaidinimo. Bet, už- tai buvo labai smagu matyti,
Šiandie lapkričio 26 d. Ne Jos. F. Budrik, kaipo pir
buote savo tautai ir Bažny-, baigus Vaidinimų, uždegus bet tiktai raporteris šį sykį
kalto Prasidėjimo
Panelės
< iai; šviesas, ir niekam nepaaiški- apsivylė: kontestantus kari ir Šv. par. salėj Brighton Park. mininkas minėtos bendrovės
Draugija šių sukaktuvių nūs, žmonės vienas po kitam matė, bet jų vardų tai nenu Ketverge ir Pelnyčioj lap ruošia dainininkų didelį konnepraleido nepaminėjus. Lap- sukilo, ir šis programas tapo girdo, o vien tik ju numerius*. kričio 27 ir 28 d. Krenčiaus testų per dvi radio stotis. Dai
nininkams yra skiriama $1,5 kričio 16 d. surengė vakarų neišpildytas.
“Vai verčia, laužia” dainasalėj 4b & So. Wood St. ant 000.00 prizų. $200.00 cash,
= su turininga programa Wic-| Tada sekė šokiai iki vidur- ’vo numeris 42, gražus tenoras;
Town of Lake.
Midget Console Grand Pianas,
s ker Park svetainėj. Svetainė nakčio. *
No. 49 — “Aš išsivilkčiau čiSubatoj, lapkričio 29 d. šv. Brunswick Radio. Daimontiyra didelė, o publikos buvo Vienu tarpu šokiai buvo
Jurgio par. salėj Bridgeporte. niai žiedai, laikrodėliai ir tt.
S
| kuone pilna, kurios dauguma1 pertraukti, kad ištraukus tiVisi širdingai kviečiami at Iš viso prizų yra 40. P-nas
buvo draugijos nariai bei na- kietų laiminčio Sonora Radio. į
silankyti pamatyti naujų pa-1 Budrik yra įdavęs tiek prizų,
Valytojas ir Taisytojas
ręs.
Šv.
Cecilijos
dr-ja
laiko
su

iš Lietuvos. Taipgi
g
Siutą, dresių, vyrų ir moterų kau- veikslų
S Vakarų atidarė p. Sriubas, sirinkimus kas pirmų antra- tų išvalymas ir suprostjimas $1.00 pamatysite Chicagoj filmuo- kad beveik kiekvienas daini
_
Kailiniukų išvalymas, glaziravimas
ninkas galės ir turės progos
trumpai apibudindamas drau
l ir pamušalo indėjlmas .... $14.00 tus
paveikslus.
Pamatysite į§jaįm^į£
Ateiname pasiimti ir pristatome.
gijų. Buvo. pagerbti keturi
=
save.
Už tai p. Budrik kviečia vi
t ., .
draugijos nariai-, išbuvę dr2655 WEST 69 STREET
Rodys ir aiškins,
sus dainininkus į šį kontesjoj dvidešimt penkis metus.
J. K. Milius tų užsirašyti. Norėdami įstoti
Tel. Hemlock 6484
Kiekvienas tų keturių narių
į kontestų, prašome pašaukti
pasakė po trumpų kalbelę.
Savininkas R. Andrellunas
Po to buvo vaidinimas dvi
Užtaikau visokių ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI: Boulevard 4705.
Miklintų
ir
«ldaveiksmės komedijos “Gėlasis
oritSų "daiktų, vėilavafos mados radėdė”. Roles ir vaidilos: Bal
dlo, planų rolių,
ATMINK SAVO
Phone Republic 494$
rekordų ir t. t
E truvienė, pasiturinti našlė 45
NAUDAI,
ralsųu laikrodžius
5 f m., Emilė Maskolaitienė; Ona,
Namų Statymo Kontraktorius
ir muzikos instru
Kad vesdamas visus reikalus per
mentus.
Statau įvairiausius namui prieinama
sijos duktė, 19 m., A. Naiusėkaina.
West 63rd St. Ohic&go.
Moliavojimo Kontraktorius
daitė; Jonas, jų tarnas, Onos 2650Telefonas
HEMLdUK 8884
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
809 West 35th Street
mylimasis, Vincais Riekus; ATelefonas Hemlock 6534
Išpopertuojame
visokius
namus.
CHICAGO
gota, jų tarnaitė, O. ValūnaiMusų kainos labai prelnamos Ir dar
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
Wm, J. Kareiva
Visados sutaupysi daug Išlaidų
tė; dėdė Juozas, kaimynas,
bas garantuotas.
Phone Virginia 2054
Savininkai
Perkam Mortgečlug Ir Bonus.
Baltruvienės mirusio
vyro’
Del geriausios rųšles
6127 S. Maplewood Avė.
JOSEPH VILIMAS
Skolinam pinigus ant Namų.
Ir patarnavimo, šau
brolis, 55 m., A. SaJukas; ku-,
Parduodam, lšmalnom Ir inšlurlkit
Namų Statymo
nam visokį turtą.
GREEN VALLEY
A. M. BUTCHAS
ma Žibutienė, kaimynė, K. I
Padarom davernastes ir Plrkftno
Kontraktorius
PRODUCTS
PARDUODAME:
Pentą, aliejų,
bei Pardavimo Notarlallškus raštui
Jasevičiūtė; Mikas, kaimynų'
Olselis šviežių kiauši
4556 So. Rockwell Street
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortei.
vinis. Ir Įvairius Įvairiausius Hardnių. sviesto Ir sūrių.
bernas, Pr. Maskolaitis; MauATSAKANTIS PATARNAVIMAS
ware — geležinius daiktus — reik
4644 SO. PAULINA STREET
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
menis. Musų kainos labai prieina
Tel.
Boulevard
1888
ša, žydas, Ant. Rugienis. Vei
MES
GVARANTUOJAM SAVO
mos.
ATLIKTĄ DARBĄ.
MES
kale viskas vyko viename
4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 448$
Budavojam naujas namus,
Lietuvos
priemiestyje, pas
AUTOMOBILIAI
dirbam cemento darbus - fun
Tel. Lafayette 6197
Baltruvienę. Visos painiavos
%Simano Daukanto Skol. ir
damentus saidvokus, taipgi
išsirišo trijomis vestuvėmis.
Bud. Dr-ja Skolina pinigus
muro darbus, iŠ medinių pa
Veikalų sudramatizavo Pr.
Not
Ine.
„„„„.Kori..,
i"*4 P4™* mOFgeči,. SU tog.
Maskolaitis. Jis vykusiai įpy Geriausios Rūšies Automobi darom mūrinius, apmurinam sas Ir jėgą. Elektros retkmenos ir viais išmokėjimais. Susirinklmedinį namų po vienų plytų. (ikščlerlal.
, ,
a
nė į veikalų gražių lietuviškų
liai.
mai laikomi kas Sereda nuo 9
L. DOMBROWSK1 A 8OBT
Atrodo mūrinis, po to jau nedainų.
8014 West 47 Street
vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Ateik
pažiūrėti
musų
nau

reik pentyt. Turim namų ant
Buvo
priruoštas gražus
Telefonas Canal 7284
B. J. KAZANAUSKAS, Rait.
muzikalis programas išpildy- jausių DE SČTO ir PLY- pardavimo ir mainymo.

Lietuvių Radio Valanda _
vakare iš Stoties WHFC., 1420 Kilocycles.

JUDOMI PAVEIKSLAI
Iš LIETUVOS

olum

Gražiomis musų tautos dainelėmis ir šokiais, Jus
galite dabar linksmintis ir savo namuose. Šie nauji Columbia Rekordai yra taip gražus ir taip aiškus, kad visai neatsiskyrė nuo originalio dainavimo.

Rekordų kaina tik 75c. dėl kiekvieno. Siunčiame
ir į kitus miestus.
16185F Mergų Polka
Laukiu Tavės

Orchestra with
Incidentai Singing

Bl’DRIK’S RAMO ORCHESTRA
E

16184F Užburtas Pylis — Polka (G. Victoras)
Moderniškas Klumpakojis
STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS.
Su Orkestros Akompan.
16183F Po Močiutės Vartais
Visi Iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat
YVORCESTERIO lietuviška orkestrą
Albina Uetuvnikaitė, Keader
16182F Šabas Gud — Polka
Lakštutė Polka

%

Tenoras

SINGING BV X. SAUKEVKTT'S
16177F Našlio Polka
Mano Polka
16170F šiaučiaus Polka
Yievutės Polka
16168F Sbarkės Kumštinės (Dalis Pirma)
Sharkės Kumštinės (Dalis Antra)
16160F Lazdijų Polka
Mylimo Polka
16157F Shenadorio Polka
Bernelio Polka
16147F Katrutes Polka
Klaipėdos Polka
16164F Močiutės Mazurka
Singing by A. šaukeKariška Daina
vičius ir M. Urbas
16156F Ar Tau Sesėlla
Kelkis Befrnėll
16149F Atle Rudenis Užšalo Singing by A. šaukeBaltos Rankelės vičius, J. Wichalonis

YVORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitė, Leader
16178F Panemunis Polka
Karolina Polka
16172F Einik Polka
Lietuvos Kareivių, Polka
16165F Dviejų žodžių, Polka
Lietuvos Kvietkos, Valcas
16159F Linksmybės Polka
Lietuviško Kliubo, Polka

WALTER THE TAILOR

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

BRIGHTON PARK

Rendon štymu šildomas fornišiuotas kambarys, šiltas van
riuo ir shower batli. Porai ar
vienam. 2 blokai nuo 3 strytkarių. Renda vienam $4.50

Naujas Columbia “Tele Focal” Radio-Phonograph
kombinacija krūvoje, kuris yra labai gražaus balso ir
pasiekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00
be tūbų. Jus gausite nuolaidos $50.00 už Jūsų sena phonograpli ar radio. Suteikiame lengvaus išmokėjimo su
tikimus.
Dykai kalakutas ar gražus radio suolelis prie kiek
vieno pirkimo radio šia savaitę.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... iiiiiiiiiiifiutiiiiiiiiiiiiiiiii....

sav,
Mrs. Blakeslee, 3039 W. 45 St.

A. AL18AUSKAS
NAUJI GERIAUSI
MOTOR EKPRESS
AUTOMOBILIAI
Mes permufuojame-perveža
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglie
Kate* $445 00 P. O. B.
geriausios rųžies už prieina Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
miausių kainų. Musų patarna pas mus rakite geriausios rųšles au
ui lemą kalną.
vimas yra greitas, geras ir tomobilius
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų ui labai malą kalną.
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
Telef. Republic 5099
Vainoras, J. Laukys
Mes pervežama daiktus ir į ■utatnkali
Telefonas Lafayetto 4444
kitus miestus.
8962 Archer Avenue

GRANAM PAIGE

S. L. FABIAN & CO.

W. & L. ELECTRIC CO.

DE SOTO IR PLYMŪUTH

MOUTH Chrysler iždirbystės
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Boto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

PETRAS GRIBAS

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo

2242 W. 23 Place
Phone Roosevelt 8887

Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popleroa krau
tuvė. Naujas atakas.
2824 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM
su dideliu nuosto
M. YUSZKA
liu visus puikius rakandus, 2 Wllton
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
Plnmbing & Heating
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
GENERALI8 KONTRAKTORIUS
Kaipo lietuvis, lietuviams patar nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barme
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. nausiu kuogerlausta.
nas.
4044 W. 44 St. Arti Whlpple Street
Kainos prielnamiausios.
4426 So. Western Avė.
Telef. Republic 6896

D. GRICIUS

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8227

Tik ką gavom karliodą bulvių Iš
Idaho. 100 svarų } namus
prlitatom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. Kė
flapos Telef.
Namų Telef. delė 1484.
Tel. Lafayette 8462
Ofisas Ir Rea
Republlo 4644
Ir 2884
4101 H. Mosart 8L Hemlock 4467
$4,000 J PARTNERIUS
Vyras ar moteris, veiklus ar ne,
J. C. ENCHER & CO.
praplėtimui pelningo biznio. Neš virš
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
25%. Pinigams esant, darbas tuoj eii.
Plumblng A Heating Lietuvi*
Real Estate ir visokia apdrauda
Kreiptis po 3:80 v, v. 159 No. State
Notary Public
KONTRAKTORIU8
St. Rm. 1027.
Skyrius 4484 So. Falrflsld
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

JOHN YERKES

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

2422 WEST 69th STREET

REAL ESTATE

Thomas Higgins
PI.USinEIUS

Mainysią savo namus Chi
cagoj į ūkį arba namų mieste
Lietuvoj.

Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai ir pigiai.
8414 80. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 4614

JULIUS SLICKIS
2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529

