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tikybinės minties lie
tuviu dienraštis Ame
rikoje.

The

influentu-

tnost

Dail-

Lithuarnan

America

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 250

3M

“Drangas,” 2334 So. Oakley Aven'ie

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 28 D., 1930 M.

CHICAGO, ILLINOIS

C 0 P V

NAUJOS RŪŠIES PRIEMpNE GAUDYTI ŽUVIS

M
W

i____ .****'

~

- *3 *»*•» *«r4 MB

n

YRA SUMANYMAS VISAI SULAIKYTI

6

Telefonas: Roosevelt 7791

ENTSRED AS SECOND-CLA88 MATEK MARCH 11, 1»1«. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCE 1. 11T»

PILSUDSKĮ GALVOJA, KAIP TOLIAUS
BUS VALDOMA LENKIJA

METAI-VOL

O

(vyku Japonijoje žemes Drebėjime
Žuvo 300 Žmonių

j

SUNAIKINTA KELI ŠIMTAI NAMŲ;
SUŽEISTŲ APIE 700

fe1

ATEIVYBĘ Į J. VALSTYBES
PILSUDSKĮ SEIME NE
TURI REIKIAMO BALSŲ
SKAIČIAUS

<•

- TOKYO, lapkr. 27. — NauMišima miestas palei ugnetjausiomis žiniomis iš Šisuoka balni Fujiyama labiausia nuir Kanaga.wa prefektūrų, ku- kentėjo. Anot žinių, visas mierias palietė žemės drebėjimas, s^as išgriautas.
v
. „
. ...
.
. Su paliestais drebėjimo plo-

NORIMA PORAI METŲ
SULAIKYTI ATEIVYBĘ

WASHINGTON, lapkr. 27.
VARŠAVA, lapkr. 27. — — Senatorius Reed, republi•žuvusiu žmonių busią apie
. ... . ,
n
tais nutraukti telegrafu ir tea
Maršalas Pilsudskį laimėjo konas iš Pa. iškelia sumanyVisur kilę gaisrai užgesinti. lefonu susisiekiraai. visuose
Ifc
seiman rinkimus. Žemesniuo-»mų nors porai metų. visiškai
Nuostolių būsiu gal vienas plotuose paskelbta karo padese ir aukštesniuose rūmuose sulaikyti ateivybę į Amerikos
milionas yenų.
tis.
jis turės savo pusėje atstovų J. Valstybes. Einant jo suma
didžiumas. Bet neturės dvie nymu, porai metų turėtų būt
jų trečdalių atstovų, be ko ' panaikintos taip vadinamos 1Viena Nėw Yorko kompanija laivą “Charlotte” pakeitė žuklavimo laivu. Centrinegali būt keičiama konstitu varnų valstybių ateivių tau- fugajįne pumpa vjsu smarkumu traukia rš jūros vandenį kartu su žuvimis į pritaisytą
cija.
tinės
tinęs “‘kvotos,'
kvotos. 4 išėmus
įsemns narni
nann- vielų tink|ą, kaįp čia atvaizduojama. Vaąduo iš tinklo išsilieja, gi žuvys pasilieka.
i
________
------------TOKYO, lapkr. 27. — Naškių
atsikvietimų.
Šie rinkimai Lenkijos Sei
TOKYO, lapkr. 27."— Vidu- mažu policijos viršininkas pra
Senatorius Reed žada tuo VOKIEČIAI KARO VETE
LIETUVIŲ NELAIMES
man pravesti Pilsudskio, kad
rinę Japoniją palietė baisus neša, kad tame policiniam diRANAI ŠAUKIAS AP
laimėti dvi trečdalis atstovu reikalu Įduoti rezoliucijų gruo
Per pastarąsias dienas su žemės drebėjimas. Arti 300 strikte (apirubėj) nuo žemės
ir keisti respublikos konstitu džio pradžioje susirinkus ko- ,
SAUGOS
' drebėjimo žuvę 165 žmones.
ngresui. Anot jo, tik visiškas
tiko netikėtų mirtį keletas lie ?mirė ir apie 700 sužeista.
Nušautai poHcmonas
cijų.
,i Yokohamoj ir čia atjaustas I Geležinkelių ministerija gatuvių.
Kada šis žygis nepavyko, ateivių sulaikymas tegalės su- , BERLYNAS, lapkr. 27. —
perei S(.kmadienį
ie 46į«arkuR žemės supūrtymas. vusi žinių, kad šiltų vandenų
Ties 29 gat.rir Indiana avę.
maršalas Pilsudskį galvoja,!mažinti nedarbų šioj šaly.
,Kada Vokietijos valdžia ruoautomobiliuje nušautas polic- & gQ
ave automobi Kai-kuriuose miesteliuose iš- gydyklose Šuzenji nuslinkusi
kokiu būdu toliaus bus valdo-f Kalbama, kad ir preziden- šia protestų T. Sųjungai prieš
monas James Co^coran, 33 m. j-ug suvagįn^ o Antaną Czer bilo gaisrai. Jūros pakraščiais kalno dalis palaidojusi apie
ma Lenkija, kokių priemonių, tas Hoover savųjam praneši- Lenkiją už lenkų žiaurybes Kai-kas matęs, kad policmo
sodybas užliejo vandens bau- 90 asmenų. Kol-kas nepatvirjam išlipus iš strytjam imtis, kad į sa*’O pusę me kongresui plačiai paliesiųs Aukštojoj Silezijoj, vokiečių nas apsišaudęs su kažkokiu niauskį,
. . ’
„ . .
gos
tinta ši žinia.
kario. Be žado buvo nuvežtas
patraukti dvi trečdalis seimo nedarbo ir ateivybės klausi- karo veteranų “Plieno Šalmo” vyru.
į German Deaconess ligoninę,
mus. Nežinia, kokius jis iškel- organizacija iš Silezijos kreiatstovų.
,
Nušautas policmonas prigu
siųs pasiūlymus.
'
pias Į prezidentų von Hinden- lėjo Dės Plarnes-policijos sto kur žado neatgavęs mirė. Jis
Kai-kas spėja, kad jei Pil-,
nebuvo pažintas ir per pasi
Senatorius Reed yra sena- burgu, reikalaudama reikalinčiai ir gyveno 3729 So. Mor
sudski savo tikslo neatsieks,
darbavimų graboriaus Eudeito ateivybės reikalų Xomiteto gos apsaugos vokiečiams lengan gat.
seimo likimas greitai bus iš
SUGAVO ELNIĄ
kio susektas kas jis yra. Jei ĮSTEIGTA ŽEMĖS ūkio
laikinasis pirmininkas.
kų valdomoj Aukštosios Sile
aiškintas.
kas yra matęs tų nelaimę lai
zijos daly.
KLASE
Gal atpigs pienas
Būdvietis, Seinų apskr. Cysusižino su Eudeikiu, nes kai-,
---- ------NAUJOS RŪŠIES RAUDO
“Plieno Šalmas” pareiškia,
ATSISTATYDINO VIENAS
Iškilo didelis pieno ir pie- tininkas pabėgo.
NŲJŲ ŽYGIAI
į. Žeimelis, Šiaulių apskr. Prie railių kaimo laukuose pasiro
kad jei valdžia vokiečių ten
VOKIETIJOS MINISninių produktų perteklius. Ma . Antanas Grigaliūnas, perei- žeimelio pradžios mokyklos dė nežinia iš kur atklydęs el
neapsaugos, tada patys karo
{
TERIS
nias. Jis apklimpo krūmais atyt, žmonės to visa vartoja tų pirmadienį darbe persun,..
INDIANAPOLIS, Ind., la
veteranai imsis atatinkamų apžėlusiame durpyne. Kaimo
permazai.
kiai pakėlęs, mirė ligoninėj.
pkr. 26. — Keletas šimtų ko
sė. Pamokos būva vakarais, 3
psaugos priemonių.
BERLYNAS, lapkr. 27. —
vyrai greitai pastebėjo tų reKalbama, kad gal pienui ir (jraboriui Eudeikiui patarnaumunistų anų dienų čia suren
kartus kas savaitę. Dėstoma :
,. .
.
Atsistatydino Vokietijos tei
kitiems produktams bus suma- jant laidojamas šiandie,
v
,
tų gyvuli ir ištraukė. Elnias
gė vaikštynes. Ėjo nešini iš
žemdirbyste,
gyvulininkystė,
,
singumo ministeris W. Bredt,
keltais aukštai parašais: “Ku NUMATOMAS ITALIJOS žintos kainos, kad tuo būdu Jaunas Westsidietis Anta- ., . . buvo tiek pavargęs, kad rabitminkyste, sąskaityba ir ki. .
.,
prigulįs ekonomistų partijai, i
SU MASKVA EKONO
.
miai pasidavė žmonėms ir neduoti progos žmonėms to visa nas Kruševičius žuvo medžiorie bedarbių įstos komunistų
ti dalykai. Klases vedėjas vra . . v. ,
, ., .
kuri parlamente turės 23 na
MINIS SUTARIMAS
. ; .
.
si priešindamas leidosi parsidaugiau vartoti.,
klėje ties Rockford, III. Grapartijon, tie gaus veltui kuro
rius. Ministerį privertė atsi
.
.
vesti i namus. Įleistas tvarir maisto.”
-------------------boriui Lachavičiui patarnau- ......
lmkes jaunimas uoliai lanko k
, . ,
• Jstatydinti partija, kuri yra
______
1 ROMA, lapkr. 27. — Po ap,
, . . .
tan elnias buvo ramus ir ede
PrieŠ policijos diržus
jant bus laidojamas rytoj.
pamokas,
nors
kai
kuriems
te,
,
¥
y
,
priešinga kanclierio Bruening SENJAUSJA NEW YORKE silankymo Milane Maskvos kopaduotų pašarų, ypač gluos
Chicagos aldermonų taryboPereitų sekmadienį bridgefinansinei programai.
BAŽNYČIA
misaro Litvinovo kalbama, kad je iškeltas sumanymas panai- partietis Aleksandras Vestar- nka ateiti 5 kilometrai. ‘M. R. nių šakas. Tik ta nelaimė, kad
Italija su bolševistine Rusija kjnįį poiįęmonų dėvimus taip tas prigėrė žvejodamas Wolf i
įėjus vienam vyrui į įkartų,
HAITI KOVOJA SU
TILTAGALIAI
NEW YORK, lapkr. 25. — padarysiančios ekonominę su-,
gam Browne per ežere. Graboriui Masalskiui
elnias šoko jį durti. Vyras vi*
SAN DOMINGO
Šv. Petro bažnyčia, ties Bare- tariu.
kriai pasitraukė, o elnias smo
patarnaujant palaidotas šianpetį perkabintus diržus.
Šioje
apylinkėje
pieninė
jau
lay gat., šį sekmadienį minė- Italija reikalinga Rusijos
gė ragais į sienų ir nusilaužė
Aldermonas Toman nurodė, die
PORT-AU-PRINCE, Haiti, įjo 145 metų sukaktuves. Pon- sienojų ir kviečių. Gi Rusija kad tie diržai yra ne kas ki- Į
įsteigta, rodos, 1926 m. ir bu- vienų gražųjį savo ragų. Šu
lapkr. 27. — Haiti ir San Do tifikalines Mišias atnašavo reikalinga automobilių ir įvai
tas buvo išnuomuotas Paeže-, gautųjį elnių ketinama paleiPožeminiŲ geležinkelių
ta, kaip tik plėškės, iš kurių
mingo pasieny šių abiejų vai- galt Lftke city vyskupas Mi. rios rūšies mašinerijų. Bolše- reikalinga paliuosuoti policmorio dvare. Bet kas tai ten ne sti.
“M. R.”
planas
stybių kariuomenės smarkiai tty, kitados šiame mieste da- vikai, be to, reikalingi kredipatiko,
dabar
nupirktas
namas
nus.
Pagaliau apskaičiuota, kad
susirėmė. 1 kareivis nukautas rbavęsis.
, to, gi Italija pasirengus tai
pravesti požeminį geležinkelį už 2700 litų ir suvesta .Tilta- SUSEKE LITŲ PADIRBI
ir keletas sužeistų.
pripažinti palankiomis sau są Nušautas lendant per langą States gatvės apačia atsieis >lin0’"a- k"r ™pirkUs žeNĖTOJUS
.
vvnZrv
r.lvlv»wnn
' iir«« -irai-,
nrvinvMTin,
mės
sklypas
jau
smarkiai
lygomis.
Čia aiškinama, kad pirmie
NEGRŲ PROTESTAS
Krautuvininkas, 3209 So. 44,500,000 dolerių.
Spalių 24 d. Sedos miestely
statoma. Tiltagaliečių pasiry
ji San Domingo kareiviai ėPREZIDENTUI
Morgan gat., nušovė nakčia
buvo
sulaikytas Židikų v., Pi
TAI NE FEDERALINĖS
mę šaudyti į Haiti kareivius.
lendantį per langų į krautuvę PARYŽIUS IŠGELBĖTAS žimai, matyt, atneš, nemažai kelių miestelio gyventojas Jo
ir ekonominės naudos. ‘M. L.’
NUO POTVINIO
VALDŽIOS DARBAS
WASHINGTON, lapkr. 27.
vagilių.
nas Rutkelis. Padarius kratą,
— Prezidentas Hoover Baltuo
MACHADO IŠNAUJO
Nušautas F r ed-Bernard, 32
PARYŽIUS, lapkr. 27. — TYRINĖJO DIDŽIAUSIĄ rasta 83 netikri pinigai. Kvo
se Rūmuose priėmė įžymiųjų WASHINGTON, lapkr. 27. m., 3258 Mospratt gat., ilgų
DIKTATORIUS
čiamas prisipažino, kad tai jo
negrų atstovybę. Prezidentui — Prezidentas Hoover nuro-' laiką nedirbęs, vedęs ir ketu-,Paakelbta’ kad Sia mi<>8‘a9 i5‘
LIETUVOS DURPYNĄ
paties darbas. Jis tokių pini
(gelbėtas nuo potvimo.
HAVANA, lapkr. 27. — Ku įteiktas protestas, atkreiptas do, kad kovoti “ raketerius” rhj mažų vaikučių tėvas.
gų esąs jau padirbęs net 700
bos kongresas ir vėl įgaliojo prieš linčiavimus. Reikalauja nėra federalinės valdžios dar
.
Didžiausias durpynas Lietu- ir juos visus išplatinęs Mažei
bas. Tas priguli išimtinai at
LENKAI LAKŪNAI
A1
prezidentų Machado 60-iai die ma federalinio .įstatymo.
Susprogdinta bomba
neizniA
voje yra Marijampolės—Aly- kiuose.
“M. L.”
skiroms valstybėms, apskriti Susprogdinta bomba didelių
nų suspenduoti konstitucijų ir
pačiam pasilikti diktatoriumi. AREŠTUOTA 20 MAITI ms ir miestams.
gyvenamųjų namų prieangy,
Šiomis dienomis Lietuvos < Žuvintu pelkėmis. Jo plotas
PINIGŲ KURSAS
NĖS TARNAUTOJŲ
Tad kadi r Chicago miestas 431 Plast 44 gat. Namų savi konsulate Daugavpily atšilau-1 be ežero siekia iki 15 metr.,
STATO DIDELI VIEŠBUTI
Lietuvos 100 litą
$10.01
kovoje su “ raketeriais ” nega ninkas yra negras advokatas kė lenkų lakūnai kap. Faria-1'vidutinis gilumas apie 6 metr.
DETROIT, Mich., lapkr. 27. li gauti valdžios pagellios.
II. Moore.
ševskis ir poručikas Štencelis, Šlapių durpių ištekliuj siekia
MEXĮCO CITY, lapkr. 27. — Suimta vietos muitinės 20
kurie neseniai nukrito su ba- net 300,000,000 kūb. metr., o
—- Fischer Construction Co. sargybos narių. Kaltinami pa
Italijos 100
Apiplėštas viešbutis
lionu Lietuvoj, ir prašė per- sausų durpių bus nemažiau
iš Chicago čia statydina dide pirkimų ėmime sąryšy su svai
Trys plėšikai apiplėšė Su- duoti Lietuvos vyriausybei sar 100,000,000 kūb. metr. Šįmet
Belgijos 100 belgą
13.9*
lį viešbutį. Pastatymas atsi galų šmugeliavimu iš Kanatbėrland viešbutį, 4655 Drexel'vo padėką už suteiktą pagal-1 jis buvo mūsų tos srities speeisiąs apie 4 milionus dolerių, dos.
bonlv. Paėmė 240 dolerių.
“R.”įcialistų tyrinėjamas.
“R. »»
23.81
i- k.
ŽEMĖS

NIJOJ

DREBĖJIME

ŽUVO ARTI

JAPO-

300

165

ŽUVĘ

NAMAZU

APYLINKĖSE

ŽMONIŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

i

•*

taus

apskrityse,

vadinamas

Britanijos

Franci jos

PATERSON,

J.,

lapkr.

užpuolė

Hawt-

N.

1

sv.

100

sterl

franko

—

horne,

Plėšikai
N.

Pagrobė

J.,

Peoples

27,000

banką.

Šveicarijos 100

frankų

dolerių.

Vokietijos 100 markių

I

3.9i

5.2J

lirų

27.

4.8f

19.41
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DRAUGAS

TURKI PREZ. HOOVfcRlUt
2) Stengtis feūtrbukti j 1-Mra
kuodaugi ausiu žmonių.
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6 00, tai
3) Daryti pastangų išmokėti visas lab
Prot. K. P&kitas.
sei Metų — $8.50. Trims Mėnesiams — $2.60, VlenaiA
dariu
nupirktojo
ftkid
skolas.
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
LAUKAS PENKIOLIKTAS.
tų — $4.00, Kopija .03c.
4) Įvykinti Centro Valdybos nutarimą—
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
(Tąsa).
rybės takus ir skatina kilti
žina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiaraa tam suorganizuoti 1931 m., birželio'14 d., taip va
tikslai pašto ženklų.
dinamam “White City” parke “Lietuvių
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Ir ilga dar litanija panašių aukštyn, grožeti dorumo priekasdien.
Dieną”.
•J «v-’
žodžių betvarkiai, savaimin- i.icnėniis.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
5) Užgiriama Centro rengiami išvažia- gaį įr nesulaikomai veržėsi] Tai tokie mano įspūdžiai,
W
Skelbimai segančiai dienai priimami iki 5
vimai
į
savą
ūkį.
|jg
uwn0
i
ftpų
gę
t
tos
jg
tų
gąnitos
mylėtojus
vai, po piet.
6) Pasistengti, kad ir 1931 m. visose lie- žodžių! Nei vienas jų, nei vi-.jie gtyli būt visai -skirtingi,
tuvių katalikų bažnyčiose, su gerb. klebonų si kartu Nepareikš viso ttusis-(kitaip savotiški. O krioklių'
“DRAUGAS”
pritarimu, įvyktų labdarybės kolekta.
įtebėjimo ir jausmų galingu-i aprašymas grynai fiziniu atI
L1THUAN1AN DAILY FRIEND
7) Suorganizuoti ateinančiais metais mo, kuriuos sukelia šis stebė-1žvilgiu visai negalimas, jeigu
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Monthf
pikniką naujame Vytauto parke, gegužės 30 tibas Dievulio gamtos kuri- inepridėtume tinkamų foto— $8.50, Three Months — $2.00, One Month — 76c.
nys. Lūpos, liežuvis tarė ga grafijų, kurios daug tiksliau
Europe — One Year — 87.00, Slx Stonths — $4.00 d.
Copy — .08c.
8) Labdaringosios Sąjungos 11-tasis sei lingus žodžius, o giliai al viską pasuko negu žodžiai
Advertising in “DRAUGAS” bringh best' rbsults,
Advertising rates on applicatton.
mas primena savo dalyviams remti tuos biz suojanti krūtinė pridavė žo“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chičago nierius ir profesionalus, kurie savo skelbi- džių
Herbert HOCVER
garsams dejuojančią, Per- keletą dienų buvo pro
gos
apvaikštinėti
visus
krio
mais ar aukomis remia Labdaringąją Sąjun- ,maldingą, nužemintą Intonaci
WttlNGT0fo
klių
užkampius,
o
vieną
dieną
gą.
Į ją. Braidžiojau migloje mirkO.C.
teko
pašvęsti
ekskursijai
Z
9) Del bedarbių šelpimo priimta tokio stanČioje
tamsioje girioje,
Zambezi upe aukštyn. Čia ne
Galvestono (Texas) miestas Padėl į Ukum J. A. V.
turinio rėžoliucija:
.vandenų ošimo apkurtintas,
bebuvo to egzaltuojančio vaiz
prez. Dooveriui pasiuntė 35 svarų taikę, kuri atrodo kaip
“Atsiminus, kad pastaruoju metu visą dejuodamas kaip sužeistas riTOKS TOKĮ SUTIKO.
do kaip prie krioklių, tačiau
vatos ryšulys.
1'raštą palietė didelis nedarbas, dėl to seimas teris, nors niekas neskauda,
daugelis salų ir salelių išmė
Italiją ir Rusiją valdo diktatoriai — MuS- Užgiriu cehtrO padarytą žygį, sudarant spe- 0 tik gera, gera... Daug gra- tytų plačioje upėje ir apausolini ir Stalinas. Pirmasis diktatūrą išlaiko cidį komitetą, kuris ruošia planus šelpti ne- žiu dalykų yra sukurusi žinožaliuo- gu ant snapo. Pagal jo balsą,
dvasia pasauly. Bet kas.
.
fašizmo pagalba o antrasis — bolševizmo. darbo paliestas lietuvių šeimynas. Seimas, * gaus
•
•• i
• vv . .ĮftlliC
jantia
T d 11*gina
l d,t Oi Kteikia
lcv \ 115 vis dėlto di kurs atatinka kaip ir vidurį
Krašto valdymo atžvilgiu skirtumas tarp fa užgir,damas Centro sudarytą komitetą sąs- tie visi kūrimai pnes šitą delio pasigerėjimo vertą re tarp vaiko raudojimo ir dū
šizmo ir bolševizmo yra nedidelis. Ir vienas tatą, pageidauja, kad nedarbo paliestų lietu- didingą, nepakartojamą, ne ginį. Astuonių kilometrų spin dos spiegimo, siūlyčiau lietu Kalėdos jau nebetoli. Link
ir kitas išsilaiko ne žmonių valia, bet durtu viu šelpimas; eitų per labdarių kuopas visose atvaizduojamą Dievulio kūriviškai pavadinti jį “dudo- smų ir malonių melodijų ka
lretuvių kolonijose, įkuriant specialius šelpi- nb kurį sukūrė DievO mintiesl
vų pagalba ir teroru.
riuni”. Lietuvišką varną čia lėdinės giesmės jau nebeužilgio pasigirs bažnyčiose.
Tikybos atžvilgiu tarp jų toks yra skir mo punktus. Prie kuopų sudaryti šelpimo užsuktas gamtos laikrodis!
nešiojimas. Tad čia atstoja jos didumo, tik šar
punktai registruoja bedarbius, renka aukas: Nesu poetas, nei rašytojas, ne e
Chorams ir kitiems giesmių
tumas: fašizmas jį gtiauja atsargiau, išiehgsusispiečia daugiau laukinės kos spalvų, paukštis CorVUs
turiu
pakankamai
•
turtingo
Zambezi mėgėjams reikia išanksto ap
vo, kūomet bolševižinas iškarto skerdžia dva- pinigais, maisto produktais, drabužiais, ku
gyvuhijos begu kur kitur. scapulatus Daud.
žodžių
sandelio,
kad
bandy

siškiją, naikina bažnyčias, niekina tikinčiuo ru ir t. t.”
Štai važiuojant pro vieną vandenyse daug yra visokios sirūpinti giesmynėliais, jei jų
čiau jais piešti ar atvaizduožuvies. Dažniausia sugauna dar neturi.
Taigi, iš šių nutarimų matome, kiek dang
sius. Bet religiją abu lygiai griauja,.
ti šį dievišką kurinį, kurs aia^tę salelę matome išsitie
Šiuo primename, jog turime
Labdaringoji Sąv.
.
.
susį milžiną krokodilą, o ap- ma didelė ir gardi žuvis tai
Tautiniu atžvilgiu tarp fašizmo ir bolše-’ kilnaus darbo turiv Lietuvių
. .
...
. .. , , grožio-, maldos ir pietiztno
vizmo yra skirtumas. Fafistų svarbiausias' junga. Del to ji Užsipelno pilniausios lietuvių sparnais perkelia mano sielą link jį keletas mažesnių. Mfi- llydrocyon linėatus Blkr. ar- “Giesmynėlį” skirta bažny
valtis trakšiu i n- ha žuvų tigras, turįs stam čių chorams, mokykloms ir
tikslas turėtų būti tautybės gynimas, kuomet' vistfdinenės paramos. Ar nebūtų gražn, kad į iki šiol nepajustas erdves . motorinė
, . .
šiaip jau giesmininkams. Jį
•
■ i
-i gai praplaukė visai arti pro bius ir aštrius dantis.
bolševikai tautybės nepripažįsta. Revoliucijos Visi gei'os vfclios lietuviai būtų bariais šios ir
nesuprastas
dimensijas. ®
Paupiuose nestinga ir bez- sutaisė plačiai žinomas litekeliu jie siekia visų valstybių tvarką su taip tnūlns reikalingos ir kilnios organizaci Kas yra šis stebėtinas kūri baisius driežlus, o jie nei
s
mirkt. Beliemotai arba hipo dzionių. Vieną rytmetį einu | r{rias A. Jakštas, o gaidas pagriauti ir bolševizmą įvesti, iš pamatų giliau jos.
nys! Man rodosi; kad tai bus
potamai, kad iy daug didesni paupiu ir matau stambią bėž- ra^® taipgi plačiai žinomas
jant tautinius įsitikinimus. Bet išvadoje ten-*
* 1 \.A • • , — f
besielės gamtos femžiftašis by- v
. . . . , . ,v . .
Vokietijos
vyriausybė
jąu
tikrai
nusistatė
__
Aukščiausiąjatti
Višk-'
uz
k
™
k
°
dllws
riM
’ V^S1 ,baL <lzi°nę atsisėdusią beuogau- kompozitorius J.Naujalis.
ka pasakyti kad ir fašistai,. ,koyodami religi
lešhi: užgirdę trukšmą griūt jant. Prie jos greit prisiarti- Šiame ‘ ‘ Giesmynėly ” randa
ją. uzurpuodami visos tautos teises, varžyda kreiptis^ Tautų Sąjungą, prašant, kad ji apKūrėjūi, ' begaliniam
paslepia vandenin savo mil- no ir kita. Pradėjau jas sėkgiesmių adventinių, kalėdimi jos laisvę ir iniciatyvą, griauja tautybę. saugotų vokiečių mažumą Silezijoj, kur TėU- šaltiniui berybės
grožybės. žiniškas galvas ir bukus,11 i. besitaikindamas hufotogrū-gavėninių, velykinių, sek
Diktatūra:, ar ji bus fašistinė, ar bolše- kai vokiečius skaųjižw persekioją ir žtadą. Nei muzika, nei paveikslai,
minių ir kitokių. Be to yra ke
vistinė, silpnina ir ekonominę valstybės būk Toks griežtas Vokietijos nusistatymas prieš nei poėžija ar draima hesu- kaip rąstai, snukius. Bet dau- ifuoti. Jais besekdamas į mišturios litanijos.
lę, ties naikina visokią privatę iniciatyva, ku Lenkiją, pastarąjai neišeis.į sveikatą. Tačiau purtė taip giliai-mano sielos, giausia upėje matėsi tai patik- ką, Užtikau jų ir daugiau,
Šis
“Giesmynėlis” gali
savotiškų [Keletas jų šeimynų su vaili ar tik ttebus svarbiausiu ekonominio gyve ir Vokietija perdaug negali pasigirti savo ne kiek Zambezi krioklių didin ščių: flamingų,
kaltybe. Ir ji savo ribose gyvenančias mažu
garnių ir visokių anties gi- įkais, iš vi<o apie dvidešimts maldingiems žmonėms, gaii
nimo faktorium.
gumas šėlstančiai augančioje
..
.. .
mas per daug švelniai neglosto. Lietuviai tai ,
minių. Labai gražus balti, ‘‘asmenų’’ šliaužioja uolomis atstoti Kantičkas. Be to
Visa
ura,
Del to, šiomis dienomis ir skaitome žino iš Tilžės lietuviais apgyventų apylinkių; i
aukn,eni-l°.)
rausvais sparnais flamingai, bedugnės pakraščiu ir kai aš “Ciesrnynelis” yra daug pispaudoje, kad Italijos ir Rusijos diktatoriai, gyvenimo ir Klaipėdos krašto, kame Vokie i no „dvasinė struktūra būvą o dar gražesni “balearai” Įprie jų artinuos - juos sle.-jgesnis« Kainuoja tik G0c., o
toks su tokiu susitikę ir viens kitą pažibę, čiai visokias lietuviams ir Visai Lietuvai ž¥r- išvartaliota, jos sąsparos ap (Balearica regulorum Benn.), pi&si už uolų, karstosi vikriai Kantičkos dabar
kainuoja
leistos ir naujai perkruusiy-.
tariasi užvesti artimus ir stiprius ekonomi nyues daro.
x
kurių galvos papuoštos gra bedugnės krantais ir jokių $l«50,
tos. Dvasiškai elektrizuotoje
nius ryšius, kad diktatūrą stiprinus, kad ko
“ Giesmynėlis” gaunamas
žiais kuodais, pilkos, vietomis būdu nesutinka pozuoti. Dide
sieloje buvo jaučiama daug
vojus prieš tas valstybes, kurios tvarkosi nor
Pilsudskis po rinkimų, sakoma, tyli. -Jo
raudonos, baltos ir kitokių lis patinas, pavojui didėjant, “Drauge” knygyne Užsisaaiškiau negu bet kuomet, kaip
maliu, sveiku demokratiniu būdu.
tylėjimas reiškia ftepa itenkinlmą buvusiais 1
spalvų plunksnos ir labai gra- šaukia savo “tautą” gelbėtis kydami adresuokite
artintai it glūdžiai jnhgiari
seimo rinkimais, kuriuose jisai nelainrėjol
. .
cijinga eisena. Jei kur saloje rėkdamas balsu, primenančiu
“DRAUGAS”
LABDARIŲ BEIM0 NUTARIMAI.
tiek, kiek tikėjosi. Gal savo žodį tars po sč11118 ir etinis pasauliai. užgirsį verkianti vaiką, tai kiek šunies lojimą. Tai buvo
Tai buvo panašu tarsi atsi
2334 So. Oakley Avenue
nato rinkimų.
nesiskubink graudint is: nes babonų būrys. Jie pilkos
vertimui
kokio
nusidėjėlio.
Chicago, III.
Liet. Labd. S-gos buvusiojo seimo rašti
tai greičiausia bus Bycnnis- spalvos, vidutiniško šunies di
ninkė molus pridavė seimo užrašus, kuriuose
Japoniją ir vėl ištiko žemės drebėjimo ne Stebuklingai gražiame Dievo tes buccinator Temm., juo dumo, vaikščioja keturiomis,
randame tokius Patarimus:
laimė, nuo kurios nei Vyriausybė, bei jokios kūriny įžvelgtas tarsi Jo vei- das, balta juosta aplink kak- uodegas aukštyn parietą ir SKAITYK IR PLATINK
varnos didumo paukštis, linguodami savo liemeniu.
TIKTAI KATALIKIŠ
1) Stengtis atgaivinti visas labdarių kitokios žemiškos galybės žmonių apsaugoti d6 fctspindž/io atspindys g poKUS LAIKRASCIUB.
begali.
žvbės pirštu rodo činogūi do- labai dkleliu snapu ir su ra(Bus daugiau)
kūP'pas, o kur jų nėr, naujai sukurti.
.a...
1 ■■
1a I .--JBMfcąįbJK 1 i« b ■ i
■ ■■'i
ii
fc.in
fci.
■
. .............................................. i
■■■■II* .J r*
. ............ .................... .
Veikalas yra didžiai svarbus istori apie seniausią Lietuvos monetą, Doresta- tis dėug žinių apie Vytauto gadynės Lie marka tilpo žurnale “Przegląd Bibljograficzno-Archeologiczny. I)wutygodnik iltiriio typo brakteatą.
tuvos numizmatiką.
kams ir numizmatikams.
* Oumovvski, Dr. M.: NUM1ZMATVbibljografii,
• Hutten Czapski: CATALOGUE DE lustrowany , pošwięcony
* Donop V.: “DAS AtTESTfc GELD”
— Blatter ftir Mūnzkunde (Journal Nū- KA LlTĖWSKA wiekow šrednicb. Tab- LA COLLBCTION DĖS MEDAI LLKS areheologii, numizinatyee, ireraldyce, liis^Medžiaga Lietuvos Tautinei
misumttųue de Hannovre). Leipzig. 1844, lic III. Wyktaidy w semestrze letnim 1919 ET MONNAIES'POLONAISES du Comtė toryi, sztukom pręknyhi i literaturze.
•rūku. Krakow, naktadem Towarzystwn Emeric Hutten-'Czapski. St. Petersbourg Wydawany i redagnwany przez Cėzarego
Namizmittikai).
Nr. 3, pp. 37—-50.
Šioj monbgrafijoj gvHėteūaiYfti tfpfnMn- Numizmatycznego 1020. Pusi. 80, Tub. III. -Cratovie 1871-1916. 4-to. Vol. I, p. 406, Wilanowskiego. Tom III. Warszawa. W
si pasaulio pinigai sulinkių (brasletų) pa- Form. 24x16 cm.
Tab. I; Vol. II, p. 546, Tab. 24; Vol. III, Drukami Emilą SkiWskiego, Ulich Cb(Tęsibys)
Šis veikalukas yra išmargintas viso- p. 196-LCLXVll, Tab. 5; Vol. IV, p., Tab. mielna, Nr. 1530 ( 30). 1882 r., pp. 46-49.
♦EWMJiWWci, Igbacy.RKARB1EC vydate. Tokie pinigai kursavo ir Lb-tūKirkor, A. K.: MONETNOJE DIE
kiOnris raferencijomis ir atrodo autorite XXV1U-LX; Vol. V, p. 125+CLXX1I.
DIPLoMAT6W Papiezkicb,
Cesarskicb, voje.
’ TYey, AToert.- DICTIONARV OF tingas, o vienok tokiu nėra-. Jame prira Form. 32x24 cm. Su iliustracijomis tekste. DO W LITVlE. — DreVttosti, Trūdv
Krolewskicli, Ksiąžęcyčb’; uehwat naroLietuvos numizmatikai šis veikalas Moskovskugo Arcbeologičeskago Obščestdowycb, postą no wien rožnvdi wtadz i NUMISMATIC NAMES. New York 1916. šyta daug absurdo, tiksliai iškraipyta
va. Moskva 1869. 4-to, pp. 87-119, Tab.
Taktai ir prikaišiota nėmažai klaidinančių yra vienas iš svarbiausių.
urzęd6w poslu^uiącycb dO . kryt.ycznego 4-to.
'
• Jftcfob, Georg. DER NORD1SCH 2.
Numizmatinis žodynas, labai svftfbus sofizmų. Skaityti šią knygpalaikę reikia
v yjašnienia dziejow Littyy, Rūgi LitewsIliustruota Rusų kalboje monografija
BALTIStHE ttANDEL DER ARABER.
ftttj i bKcieiiftyčb im krajow. Zebrai i w įvairių monetą pavadinimų etimologijai kritiškai.
"
UDIELNYJA, VK- Leipzig 1878. 8-vo. Tai svarbi monogra pašvęsta išimtinai Lietuvos numizmati
tlešci opisat
t)WūlowicB. Z poz- išaiškinti.
• Grote, Pnrf. i.: DDRSTADT IN LIKOKNIAZESKHA
I
CAfiRKIJA fija apie Arabų prekybą su Lietuva IX kai. Tai put iSėjo atskiru brošiūra 1870
gonnyčli rękopismow znajdnjącycb się w
metais. 8-vo. Klaidų daug, bet imant do
bibljotecė Muzemn WilenskiėgO w.ydal LITHAUEN. — “Blaittet fūr Mūnzfreun- DENGI Drevnei Rusi. SobranijA Grafa E. ir X šimtyje.
• Kieto, N.: MONETA TATARSKA mėn kad tada apie Lietuvos numizmatiką
Jan Sidorowic7*, Cztonek rzeczywistv de”, Numfenratische Zeitung. Orgah dės K. Gūtten-Čapskago. Sanktpeterburg. TiKom. Areli. Wil. i nrnvch tow. miHkowyeh. Mūnzfon-hėr — Vernas. ileraoSgegebeo jiogriftfija lmperatorskoi Akademii Nauk. Hunu Zlotej Hordv Meliena-da Tocbtamy- nieks nieko nebuvo parašęs, turi Kirkoro
NV. 47. fclfter Jabrgang. I 1875. Izrtanie V 200 ikžtmiipliaroV. Pusi. ša «. kontramaką Witold&, Wielkiego veikalas yra vienas iš įdomiausių ledų
Wil«O. W drukarai A. H. Kii^kora i sp. von 11.
184. Form. 26fcl7 ctn.
K^ęeia Litė^skiego. šis straipsnis aiše laužytojų.
1860-1862. Vol. I, p. Vll+390; Vok II, Oktober 1875.
(Eus daugiau)
Labai įdmūnS tt* Kvarbus straipsnis
Tai didžiai svarbus veikalus teikiau- Totoriškus Ynotietas su Vytauto kontrap. 360. Form. 30x22 cm.
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Penktadienis, Lupki*. 28, 1930

eikvo- kur kokį kataliku veikimą
IŠ LIETUVOS AT$TOVY-jjus
”*’ik,nsi
T
*
’
l,žu
"
‘
laiką polemikoms, geriau ' pagvrę ? Rašykite žinias iš
sunaudoti veikimui katuli- kataliku veikimo, o tuos “šuBĖS WASHINGTONE, 'ii! kiškoje
Jirvoje, nes argi gir-j nebus j ilikite sau loti. Jų

LIETUVIAI AMERIKOJE

,i

Rengimo komisija — M.
Sautilas, Pr. Budvidas ir St.
Krijelis gerai viską parengė.
‘Bunco’’.
,'ikrios šcimyninkės — O.
Lapkr. 23 d., sekmadienio! Naujunienė, M. Getautienė, j
vakare; Šv. Petro ir Povilo M. Kautilienė, M. Budvidieparap. mokyklos “Rėmėju’’j r"*.. M. Jasilioniutė ir P. Ai-j
draugija turėjo
pramogėlę tutierė Ji. gražiai, tvark ai
parapijos svetainėje.
** skaniai vakarienę sutaisė, i
šios nares gražiai pasidarsį parapijos vakarienė pir-!
bavo: Ad. Misevičiene, An. ni,,jį
• šv. Petro ir Povilo sve- I

ROCKFORD, III.

IEŠKOMI:

įdėjo kas, kad bedieviai būtų j balsas toli neina.

Černiuuskas Aleksandras,
Černiauskaitė Veronika
ir
Černiauskaitė. - Mučinauskienė Juzė, kilę iš Butkūnų kai
mo, Vendziogaloš vaisė., Kau
no apskr., Amerikon atvykę
prieš karą iš Liepojos. Tur
tas Lietuvoje yra pavojuje.
Paieško motina Pranė Čer
Misevičiene, Politikienė, \ a- (ainėje. Seniau vakarienės bu
niauskienė.
iakojienė, Emilija ir Tekle v>, rengiamos svetimose, sam
Sabaliauskas Leonas, seniau
Daugirdienės, Kačenienė, Gir- ,Įvtose svetainėse.
gyvenęs
Pliiladelpliijoje. Pa
nienė ir nekurios kitos.
Šiemet dėka darbščių asmeieško brolis Antanas.
Sveč.ių netikėtai daug susi- ny pasidarbavimui, kurie be
Praja Dhipok, Siamo karalius, su žmona', ateinantį pava Pceevičiai, Jurgio vaikai,!
linko.
jokio atlyginimo viską dirbo,
gyveną Amerikoje, turi teisės |
Visi linksmai palose “bun- jau savo svetainėje galėjo pa- sari žadąs aplankyti J. A. Valstybes.
gauti palikimus po mirties jų
eo". Nekurie laimėjo dovanų, rupija turėti vakariene.
Visus pavaišino šilta kava ir
. .
pams ir diptheriai, kuri neNespėjome kelis centus už dėdės Juozo-Joe Pocevičiaus •
Šie, vieni daugiau, kiti rnay
.
skaniais
......... “xpinigais
.....„— .
’
......
mažai sveikatos ir gyvasčių sidirbti ir skolas atmokėti, (10-116).
v,
,»•
...... ziau, bet gražiai pasidarbavo: ,.
■ „
.. v. ■
Kazys ir Petras Petraičiai
Po užkandžio staleliai ir
.
«
.
-r. atima, ypač vaikučiams tari) kaip turime apleisti šią šalį
......................
..
i
J.
Zubinas,
St.
Keliotis,
Pr.
.
.
.
bei
jų seserys Katrė Šeputie-,
kėdės nuėjo i pasalius. Vidu’
’
vienų ir astuonių metų ani- be vieno cento.
_ .
, ,.
v Knksciunas, Pr. Rimkus, Pr. -.
je poreles eme suktis, nes už’
ziaus.
Lietuvoje irgi neturime jo nė ir Magdalena Sabeckienė,
.. ,
..
, .
Budvidas, D. varasius, M.
,
...
,
grojo lietuviškoji orkestrą —
’
.
’ .
j Rocktordo gydytojų drau- kių turtų. Tai-gi, brangūs bro įkilę iš Sungailiškių kaimo,
D. Varasius, P. Budvidas ir
’............
.
gija paskyrė tam tyčią diena liai ir seselės lietuviai, drau- j Tauragės valšč. Amerikon at. „... ... ’
tis, J. Pilipaitis — tai para- , / . .
,
J. Pihpaitis.
. ’
. .
ir valandą, kurią bus laiko- gijos ir pavieniai, šaukiamės' vykę prieš 30 metų. Paieško
... ,
.
-jiijos komiteto nariai, toliaus
, .
,.
, ,.
.
mos taip vadinamos klinikos jūsų pagelbos. Yra nemalonu sesuo Marijona SąvickaitėVisi gražiai pasilinksmino 1
parūpi
joną
i
—
L.
Gedgaudas,
j^iek-v
draugiją pare- *
1 "
~
' Kiekvieno
daktaro ofise, šeš- prašvti, bet esame priversti. Ričkienė, nesenai pasprukusi
ir “Rėmėjų
,'V. Misliunas, B. Tabūnas, Pr. .....
..
.»
„ .... .
...
-» p ..
.....
I
v.
’
tadieniais nuo 11 iki 12 v. iš
Gelbėkite mus, nelaimingus, is Rusijos.
mė.
“Rėmėjoms“ daugelis Įįn_ Gelažius, V. Vakaras, . a Įry^
sej<am^įus ^u mene- kas centais, kas drabužiais.j Amaleviėius Juozas, kilęs iš
i viekas, T. Baskis, St. Kaspu-I .
,. .
kejo ir toliau gerai judėti.
.
’
’
šių: gruodi ir sausi. Paskir- Aš iš to rūpesčio netekau Surviliškio valšč., Kėdainių
tis, J. Rimkus, V. Karvelis,
tu laiku už kiekvieną apsau- sveikatos, o gal prisieis pa- apskr., išvykęs Anglijon 1902
No vena.
V. Judickis, J. Malinauskas,
pj„ vėliau gyvenęs Bostone. (
'gos čiepą bus imama tik po tekti ir j ligonbutj.
Šeštadienio vakare, lapkr,
Z. Patapavičius,
J. Jazukevi-i .
,
.
.
,
,
, .,
.
! T •
A
.
»• j.»Jeigu atsirastų geraširdžių, Pąješko sesuo Ona Mataitie29 d. šv. Petro ir Povilo pa r. čius, A. 1 Kairys,’ J. Digris, K. vieną doleri, bet kitomis valandomis mokestis pasilieka ' malonėkite" siųsti sekančiu nė.
bažnyčioje prasideda “NoAitutis Jr., S. Noreika, Al. Ke kaip buvo, arba pagal sutar- adresu: 11748 S. Peoria str., J Ieškomieji arba apie juos
vena“ prie Šv. Panos Mari
liotis, L. Moldeikis ir moky tį. Del platesnių žinų vietos Chicago, III. Telefonas —|ką nors žinantieji maloniai
jos, Nekaltai Pradėtos“. Noklos berniukai — Ant. Valiu lietuviai malonės
kreiptis Pullnian 5805. Mano vyras kviečiami atsiliepti į:
vena bus kasdien per astuo
lis, J. Lukeševičius, Br. Mi
prie savo gydytojų arba paeina iš Lietuvos Mažeikių Lithuanian Lcgation,
nias dienas vakarais, o devin
siūnas.
2622 16th Street,
vietos sveikatos skyriaus.
'apskr., Viekšnių par.
tą dieną gruodžio 7 d. sek
To darbo dėka; yra prie sve
Northwest,
Raupai ir diptheria yra j Aš, Pranciška Dargienė, pamadienyje baigsis po pietų 3
lainės graži virtuvė, sandelis apsaugomos ligos. Nei vienas,1 einu iš Lietuvos Utenos apsk.,
Washington, D. C.
vai.
stalams ir kėdėms ir gerai
vaikutis neturėtų širgti' {ri ba Skemanių parap. - •
» Noveną laikyti kviesti vi
parengtos “vietos“, i kurias įnirti šiomis užkrečiamomis' Iš anksto tariu visiems širsi katalikai, bet itin Merginų
REDAKCIJOS ATSAKAI.
ir karaliai pėkšti eina.
ligomis. Už vaikučių sveikatą dingų ačiū.
Sodalicija ir Nekalto Prasi
Vėl naujiena. Mačiau gra
Franciška Dargis.
ir gyvastį yra atsaikomingi,
Bijūnui (Toronte). Bergž
dėjimo mažąją mergaičių držiai padarytus stalus iš buvujų
tėvai
savo
apsileidimu
ar
džias darbas leistis j polemi
ja.'
rių bažnyčios suolų. Čia au- nežlnojimu Todel BocK.
Pataisymas,
kas su tokiais žmonėmis, kaip
Novenos tikslas — maldau
manus darbas Pr. Budvulo, fordo ,ietuviai nepasUikite
ti Dievą už Rockfordo lietu
“Draugo“ No. 246 tilpo, “K.“ peckeliai. Jų vis vien
Pr. Rimkaus, M. Sautilo ir ne
nuo
amerikonų
ir
kitataučių,
'
kor?spoIU
|,.n<,ijO; po kuria pa-,
vius bolševikus ir kitus atsis
kuriu kitų, kurie jiems pagel,^k,Z
įN £ R
kyrusius nuo tikrojo tikėjimo bėjo, kaip va, J. Pilipaitis,
į
sa^iesa. i [)AUGIAU
ir gerąją jo'darbą, be kurią \arKeliotis, Pi..^avQ gyjytojus paskirtu pas™,ia
niekas negali būti išganytas.
“SipZ-tainč praturtę
- pa^ «« R A U M A T 1 Z M 0
Beje, katalikams nurodyta
"U° ‘"i’“" » biznierių tiek, kad visko bumelstis ir už save, kad ka jas-visu šimtu naujų,
talikais ištesėtą iki galui. Be skardos, kėdžių.
I
'
Yovaish M D V° Jaueiania P^rvir8ls> Taip- ,^5^0 skausmus k gėlimą dėl
ištesėjimo — nėra vainiko.
gi, kad p. J. Budriko (lova- Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvarDar šio to trūksta virtuvei
na radio, o lempa Bridgepor- k°s. Ne naujoviškas išradimas,
Padėkos Diena.
iš svetainei. Bet tik tegu pra
. ,,
..
n
v
v.
bet virs 200 metų gyduole dau“Padėkos Dienoje“, lapkr. eis nedarbas, tai rockfordieWEST PUULMAN, ILL , to lurmture Co. sv. Kryžiaus liui Hgų Malonios vartoti.
dr-jai, tai p. J. Soroko nuo- Visose vaistinėse trijų dydžių.
27 d., ryte prisirinko Šv. Pe-‘ čiai ir papuoš savo parapijos
*----—
Ieškokite "Gold Medai” vardo
tro ir Povilo bažnyčion daug nuosavybę, ne tik aprūpins Atsišaukimas į brolius lietu- P^nai. Netiesa! Visos ^ova’! kiekvienoje dėžutėje6
.....
’ol/oriDnnc pertek-,
•*
J
vlug
nos, sriuoc
visas ivakarienės
žmonių.
reikalingiausiais daiktais.
Žmonės sako, kad Ameri-’lias ir gv- Kryžiaus dr-jos 25
Klebonas aukojo tą dieną
Kaip tai viskas dar pui
Mišias už bažnyčios gerada kiau, gražiau ir garbingiau ka, tai aukso šalis. Na, mes ,neh) jubiliejaus vakarienės
HAARLCM OIL
rius, kurie darbais, ar žymes atrodytų, jei tie būriai lietu-'su visa širdimi ir norėjome pasisekimas, tai buvo iš pla-J
C AI’SGL. ES
nėmis aukomis parapiją parė vių katalikų, kurie, nežinia į tą taip “laimingą“ šalį pa- * ’8^ ^'numo P- A. Žitkevimė.
del ko, atsišaldė nuo parapi- kliūti.
įčiaus triūso!
Beto, tą dieną pirmą kartą jos ir bažnyčios ir dabar dar
Taigi, brangūs broliai, lie-l draugijos pirm. Ad. Šliužas
buvo išstatyta; bažnyčioje pa- vis stovi nuošaliai.. Skau- tuviai, aš, Franciška, su savo ,ir. «i ^ug pasidarbavo ren-į
gerbti brangios tikrojo Jėzaus džiausiai, kad daug jų ir am-j vyru Kastantu ir mažu Sune- K’,ne vakarienės, taip pat ir
—
——
Kristaus Kryžiaus medžio re žinai žūva, nesinaudodami sa- liu, kuris yra 2 metų, surinkę ^r‘ Mockevičiukas. P. Soro-Į
kramentais. Nebereikalo kle-J paskutinius skatikus, kitus ’<as ^tai pakvietė dain. p.,
likvijos.
1024 Center St.
Klebonas prie tos progos bonas .nuolatos ragina tikiu- pasiskolinę, primokyti žmočiapQ, J* Balsį, savo moTel. Lincoln 3044
pasakė atatinkamą pamokslą čiuosius katalikus
melstis, ,nių, leidomės per Kanadą į šią tpri *r bu'° Pr°Kran,° vedėir davė pabučiuoti relikvi-' klausvti Mišių, priimti Komu šalį. Apleidome tėvynę Lietu- ju- Kiti visi programo daly- Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.
8Ujas.
X ' nijas, kad tie nuklydusieji ne vą 27 geg., 1929 m. Atvyko- V’a*v ^1V0 P*
Tai naujas religinis turtas žutų amžinai, kad butų prak- me į Kanadą ir, kiek pabuvę, Prasyth
( Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.
mūsų bažnytėlei.
tikuojančiais, tikėjimą ketali- apleidome ją ir slapta pate- v Prograin(* geriausiai pasi-;
kais, kokiais jie buvo pir- kome į West Pullmaną.
žymėjo p. A. Ciapas,- p-lės SIp ,
AGITATORIAI,
,
Vakarienė.
minu.
’
|
Ačiū
Dievui,
mano
vyrui
P«viAiutės,
Smalkai
t?
ir
Wcst
Lū1l
k
Matulaitis
“Padėkos Diena“. Vakaras.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Būriai žmonių traukia j šv.
Petro ir Povilo parap. svetai
nę. Gatvėse aplink nuga auto
mobilių skaičius. Svetainė ei
na pilnyn. Prisipildė.
Tai vis sveteliai j “Tradi< ijiną Vakarienę“. Jau nuo
senų laiku Šv. Petro ir Povilo
parapija turi tą dieną savo
parapijinę vakarienę.

Raporteris.

pasisekė gauti darbas ir jau Rldietė K Sturmait5-

;

antras mėnuo kaip dirbo. Bet
Patartina “Mažiukui“ kitą
ROCKFORDO LIETUVIAMS neilgai džiaugėmės tąja iaį. kartą, rašant žinias į laikraš-(
ŽINOTINA.

mė. Mano vyrą nakčią dirb- tį laikytis teisybės.

------------- tuvėje bedirbant, trys detekty!

2334 S. Oakley Avė.

Dūobft
2328 W. 23rd St.
j Dimfia

. R8®-

[

3230 So. Emerald Avė.,

Su pagelba vietos sveikatos vai suėmė ir pasodino kalė-1 -- ---- :------ ~
“gg M. Slikaa
skyriaus i-r viešųjų bei pri- jiman už nelegali atvažiavi- į Tas gabiai perka, kuris ne10555 So. State St.
vatinių mokyklų, Rockfordo mą į šią šalį. O ateinančio nubaido pardavėjo, ir tas ga- Visokiais Labdarybė* rei
gydytojai nutarė, jungtomis mėnesio 12 dieną deportuoja biai parduoda, kuris nenubai- kalais kreiptu į vaidyba arba
jėgomis, paskelbti kovą rau-lmus atgal į Lietuvą.
Įdo pirkėjo.
agitatoriua.

• A.

Išvengiamas
Skausmas!
Žmonės tankiai yra pe.rkantri su
skauitnu. Kenčia kuomet nėra
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors
suimti skausmais.
Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!
Geriausis laikas imti Baye.r As
pirin tai momente kada pajauti
pirmutinį skausmą.. Kam atidėt
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausį laipsnį? Ko bijot
paimti taip nekenksmingo dalyko?
Skaityk patikrintas
direkcijas
sustabdimui ša.čio, palengvinimui
skaudamą gerklę; palengvinimui
galvos skausmo ir neuralgijos,
neuritis, reumatizmo ir tt.
Jus visada galite pasitikėti jo
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk
daktarą kad patirti jo priežastį.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of saiicylicacid

Budriko Didelis Pirkimas
Padaro galimybės parduoti RttdioS daug pigiau
kaip kitur ir Jus pirkdami iš Budriko Krautuvės, pri
sidedate prie leidimo ir platinimo Lietuvių dailės per
orą, nes.Budrikas leidžia du sykiu i savaitę per orą
dainas, kur klausosi 50 tūkstančių lietuvių ir 4 milijo
nai Amerikonų.

st

erifaje&tic RADIO
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. Maistą 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,

Ine.

3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705 • ♦•• •

.-

r-—

t

DRAUGAS

4

CHICAGOJE
SUTVERTAS VARGŠAMS
GLOBOTI KOMITETAS.

IŠ BRIGHTON PARK LIE
TUVIŲ VEIKIMO.

Penktadienis, Lapkr. 28, 1930

si pripažino, kud lietuvių šei $1.00: M. Šaputis, O. Gubis- nešame
lietuviams
bedar- madieniais 7:30 vak., pa r a pi
NEĮVYKDĖ sumanymo
mynų tarpe kaikurioms rei tienė, K. Simanovičienė, R. biams, kurie būtinai reikalin jos mokyklos kambary.
Atroškienė, gi pašei pos, užsiregistruoti p.
kalinga ūmi pagelba, kad Gubistienė, T.
Vilniaus magistrate buvo ki
Bedarbiams
šelpti
komite

reikalingai sutverti tam tikra M. Navickienė, P. Milašienė, J. Enčerio ofise, 4429 So.
lęs sumanymas išasfaltuoti kai
tas.
J.
Enčeris
—
pirm.,
F.
J.
Valskis
ir
J.
Enčeris.
Smul

komisija bedarbių slėpiniui.
kurias miesto gatves 1931 mo
Fairfield avė. Ofiso vai. antra
Taigi ir liko išrinktas komi- kių aukų $1.51. dieniais ir šeštadieniais per | aiZikauskas — pagelb., J. tais. Tačiau magistratas gavo
tetas bedarbiams šelpti, po j Komisijos bedarbiams šelpti visų dienų, kitomis dienomis j J useviZdus — rast., A. Gan- i atsisakyti nuo savo sumany
globa vietinės labdarių 8 kuopareiškimas.
vakarais nuo 7:30 iki 9 vai. Įdruolis — pagelb., J. Valskis mo, kadangi negavo tam rei
pos. Į komisijų vienbalsiai
Mes, žemiau pasirašę, pra' Vieši komisijos susirinkimai
ižd.
kalingų kreditų.
“R.”
išrinkta J. Eneeris — pirm.,
,
„
— i bus laikomi kas savaitė pir
F. Vaičikauskass — vice-pirm., !
KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
«iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijuuNUUuiiiHimuuiiiiumiuuiuiiii
J. Jusevi&us — rašt., A. GanPAVARGUSIO DARBI
PILNAS EGZAMINAS
druolis — rašt. pagelb., J.
NINKO.
>6.00 TIKTAI >5.00
Valskis — ižd. Taipgi komi- "Mano kelių savaičių kūdikio vl■ PECIA1.ISTAB
siiai naeelbėti šelnimo dar-ldurėiloi 8Ukletė-i° nuo mano p1®-i t*»«i nenusiminkit, bet eikit
.iro
r
jno» pasakė viena motina 1S Ne- j tikrų specialistų, ne pas koki nepa- —
apsiėmė ir A Ramanaus-1braskos- “Jis n®leidt> miegoti naktį- j tyrėii. Tikras specialistai, arba
—pro— |s
=
•■
’
‘ lj mls
mis ir
ir mano
vyras 8nauiaavo
snausdavo ani
ant laoonus,
fssorius, neklaus
neklaus jūsų
jūsų kas
kas jums
jums kenken- ;; =
E Išgirskite Lietuvių Dainas, Nedėlioj nuo 1 iki 2 vai.
no vyras
q Gubistienė M. Navic-'desko °flse- Po to daktaras patarė Itla, *r kur skauda, bet pasakys pat* IE

Dievo Apveizdos Parap. —
Lapkr. *21 d. įvyko lietuGerb. klebono kun. Ig. Alba-.v'ių katalikų masinis susirinvičiaus pastangomis, sušaukta) kimus, vietinės lietuvių parąparapijonų ir Labdarių susi- nijos mokyklos kambary. Suį
rinkimas, lapkričio 23 d«. į di- sirinkinias buvo šaukiamas
džiulę parapijos svetainę. At- kaip
pagelbėti
bedarsilankė nemažas skaičius.
biams ir vargšams. Susirinki2 vai. po pietų gerb. dva- mų atidarė kun. P. Vaitukaisios vadas atidarė susirinki- tis nurodydamas jo (susirin.....
,
...
mų malda ir įsiveste susirin- kimo) svarbų, taip-gi papraIrimo
«v«rh» L-nri
či<
£5
KHuiririVn.min
no.riUri
kimo
kad SIS
šis nuumia.
momcnrinkli d niu
narpikSti
kimo svarba
svuioų, K0U
mointn šė
be susi
susirinkusiųjų
paieiKbtl
tas vra svarbus, nes daugu- savo mintis, kaip- pagelbėti
x duoti kūdikiui Castorijos tr jau se-jP0 pilno lšegzamlnavlmo. Jus šutau- E
kieilė
J
k^UlllOŠki(?nČ
ir
O, 'kančia,
Į kančių, diena
dienų vaikas buvo ae
geresnis.
resni a. pysit
nvait latilrn
laikų Ir
Ir nlnfoma
pinigu*. DanorAlbi
Daugeli* klt.n
kitų iZ
;E
Jo vidurėlial veikė gerai Ir jis dau daktarų negalėjo pagelbėt tuma 1*1- ' “
nia žmonių šioje kolonijoje tiems, kurie jau senai nedir
randasi apverktinam padėji-tba ir reikalingi pagelbos. Vi- Kazlauskienė. Čia pat sudėta giau netrukdė musų poilsio”. Saugo. ta. kad Jie netiri relkaUngo patyrikis Castorijos imitacijų. Fletcherio m*, sntudymui žmogau* kenkamlnaukų $17.51. Stambesnes au p a ražas reiškia tikrų Castorijų, gry
ųme ir būtinai reikalinga pa
gelba. Bedarbei užėjus labai■
daug, ir net žinomų žmonių, Į
šaukiasi pagelbos; kad mu- Į
ms, kaipo katalikams ir Die-1
vo įsakymai sako: “Mylėk
artimų”, reiškia gelbėk jam,
šelpk jį.
Toliau klebonas susirinkimų
vesti pavedė Labd. Sąjungos
4 kp. pirm. P. Valuckiui, ku
ris davė du pasiūlymu: 1)
darinkti komitetų prie kuo
pos valdybos ir 2) išrinkti ko
mitetų, kuris, su kuopos val
dyba, veiktų.
P. Varakulis 'parėmė, kad
būtų išrinktas komitetas, ku
ris su kuopos valdyba veik
tų. Komitetas išrinkta iš 19
narių. Į komitetų įėjo sekan-,
tieji; dv. vadas kun. Ig. Albavičius, pirm. P. Varakulis,
rašt. E. Garbašauskaitė; na
riai: U. Aukškalnienė, J.
Lauraitis, K. Matijošaitis, M.
Matijošaitienė, A. Grisius, A.
Valuckienė, P. Anibrozaitis,
O. Slausgalvienė, V. Lukošie
nė, A. Rudytė, O. Augaitė, A.
Kavaliūnaitė, K. Vinckiutė,
•A. Kiekštaitė, (5. Zdanevičaitė. Korespondentas M. Česnavičius.

Naujas sumanymas.
U. Aukškalnienė įnešė su
manymų, kad būtų sudarytas
šelpimo fondas. Sumanymas
vienbalsiai priimtas.
Kun. Ig. Albavičius įmokė
jo $5 ir žadėjo kas mėnuo mo
kėti po tiek pat tol, kol bus
reikalinga pagelba, kol atsi
ras daugiau darbų.
Sekantieji dabar sumokėjo
po vienų dolerį ir pasižadėjo
kas mėnesį po tiek pat mokė
ti: U r. Aukškalnienė, V. Lu
košienė-, A. Valuckienė, V.
Žylė, J. Lauraitis, A. Kekštaitė, M. Česnavičius, O. Slausgalvienė, A. Butkus, O. Au
gaitė, K. M. Mutijošaičiai, M.
Kavaliūnaitė, K. Vinckiutė ir
P. Vitkaitė į savaitę po $1.
Be to, da aukojo sekantieji:
A. Šalčius $5.00, A. Tama
šauskas >2.00. Po $1.00: J.
Šimoni anas, P. Montrimienė,
J. Kudirka, P. Ambrozaitis.
Viso aukų surinkta susirin
kime $30.00, mėnesinių įmo
kėtu $4.15.

Komitetas nutarė susirin
kimų turėti pirmadienio va
kare,
knygyno
kambary.
Gerb. Kyląs, bučeris, pažadėjo
paremti, kuomet komitetas
kreipsis prašydamas aukų.
Susirinkimų uždarė pirm.
P. Valuckis, dvasios vadas
kuu. Ig. Albavičius atkalbėjo
maldų.
Korespondentas.

Lietuvių Radio Valanda
po pietų iš Stoties WCFL, 920 Kilocycies.

nai augmenlnę, nekenksmingų, dak-

Mano Radio — Scope — RaggL
tarai visur pataria Jų vaikams ir i X-Ray Roentgeae Aparatas Ir vL
kūdikiam* nuo sukietėjiimo, deglio, slikaa bakteriologifika* egzųmlna.ri
slogų, nerimavimo ir tt.
(68) mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ra* negerove*, ir jeigu ai paimsiu
j u* gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryi jum* taip kaip buvų
:MitiuttnmnitHUttu«ittuuiHuiiituiiiimiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiauiHuiiiiuiiuji
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių aib*
Jeigu turit kolitų užslaenėjuslų, {at
U2TIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
kerėjusių, chronižkų ligų, kurj ne
30 METŲ
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, eeatldėlloklt
neatėjo pa»
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai

kas aukojo: J. Bertašius $5.00,
kun. P. Vaitukaitis $2.00. Po

Milijonai
Jūsų
pačių žmonių kalba
n ir* kito tiokio Ii nimento,. ku
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EXPELLERIS. Jie naudoja jį nuo
Pergalimų, Skausmų, Krutinėję,
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, lisinarinimų, Nusimušimų, Rrumatiikų Skausmų,
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.
Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaiabaženklis
ant pakelio yra jūsų apsaugotoji!.
Savo turiniu brangi ir jdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena
PAIN-EXPELLERIO bonka.
Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

DR. B. M. ROSS

DR. B. M. ROSS

fsšoi-»for-/es erf

r.Ad. RICHTER

““dR.

pasitarti su daktaru.

tt CO.

•ISRVAND SOUTH FIFTH ST S.

35 SOUTH DEARBORN STREET

BROOKLYN, N.V

Kl LLS PA1N.

I

ADVOKATAI

s

PAUL M. ADOMAITIS

Kampas Monroe St., Grilly Building, Ohicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki S
1 p. m. Panedėliais. Seredoinis ir Subatomis valandos prailginamos S
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
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A t A
URŠULĖ
ABAR&WWZ
(Po tėvais Zutkauskaitė)
mirė lapkr. 25 d , 1936
m.
9:80 vai. vak. 2 7 metų am
žiaus. Kilo iš Ežerenų Apskri
čio. Dūkštų Parap. Večkenų
Kaimo.
Paliko dideliame nuliudimo
vyrų Nikodemų, sūnų Leonar
dų 6 metų, brolj
Pranciškų,
švogerkų Zutkauskienę ir gi(mines, o Lietuvoj
motinų ir
seser{ Veronikų, švogerį Anta
nų Tutenų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4600 So.
Fairfield avė. Laidotuvės Įvyks
Subatoj lapkr. 29. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas
J Nekalto
Prasidėjimo bažnyčių, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir paž|stamun
dalyvauti šiose ladotuvėse.
Nubudę:
Vyras. Sūnūs, Brolis Ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grali.
I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203

i. E. ZAREMBA

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy
SPECIALISTAS
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
Inėjimaa Rūmas 1010
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
Dr. B. M. Ross
20 W. JACKSON BLVD.
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
Arti etate Gatvės
sugrųžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
S Ofiso Valandos: Nuo 1* ryto Iki
Žmonės turintys prastų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm S 1 po pietų. Vakarais nuo t iki t
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo Z
Nedėliomls nuo IŠ ryto Iki 1
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikal- S
po Dietų
bėkite su daktaru apie bile kokių ligų ar silpnumų. Už geriausj S
gydymų jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

Daktaras
Kapitonas

mssiG.
O
Pasauliniame

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

Rekordų kaina tik 75e. dėl kiekvieno. Siunčiame
ir į kitus miestus.
z
1|>185F Mergų Polka
'
'
Orchestra with
Laukiu Tavės
Incidentai Singing
BVDBIK’S RADIO ORCHESTRA
16184F Užburtas Pylis — Polka (G. Victoras)
Moderniškas Klumpakojis
STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS. T.cutwas
Su Ojrkestres Akompan.
16183F Po Močiutės Vartais
Visi Iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat
WORCESTERIO IJETCVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Uetuvntkaitė, Lcader
16182F šabas Gud — Polka
Lakštutė Polka
SINGING BY A- SA/UKEVIČAVS
16177F Našlio. Polka
Mano Polka
16170F Šlaučlaus Polka
Yievutės Polka
16168F Sharkęš, Kumštinės (Dalis Pirma)
Sharkės Kumštinės (Dalis Antra)

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje
Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE 8T.
(Cor. La Šalie and Madison Sis.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P, WAITCHES

kare

LIETUVIS ADVOKATAS

Seno Krajaus

Specialistas iš

Iki
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEISGYDOMOS JO8
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus lšgydytį. ateikite čia ii
persitikrinkite, kų 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 v. v. Nedėliomls 10-1
4200 West 26 St.
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573

3

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

16160F Lųadljų Polka
Mylimo Paika

9

16157F Shcuadori-o Polka
Bernelio Polka
16147F Katrutęs Polka
Klaipėdos Polka
16164F Močiutės Mazurka
Singing byi A. šaukeKariška Daina
viūius ir M. Urbas
16156F Ar Tau Sesėlia
Kelkis Btfrnėli
1G149F Atie Rudenis Užšalo Singing by A. šaukeBaltos Rankelė* vičius, J. IVichalonis

52 East 107tli Street
Kampa* Michigan Avenue
TeL Pulhnan 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutarti

127 Nortli Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 6067

WORC£STEKIO

F, W. GHERNAUGKAS

1617 8F Panemunis Polkų
Karolina Polka.
16172F Einlk Polka
Lietuvos Kareivių, Paika
16165F Dviejų Žodžių, Polka
Lietuvos Kvietkos, Valcas
16159F Linksmybės Polka
Lietuviško Kliubo, Polka

ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.
Nuo >:S0 Iki 6 vai. vak.
Leeal Offios: 1960 S. UNION AV«
Tel Roosevelt 8716
▼ai. nuo 6 Iki • vai. vak.
(Išskiriant seredoa)

p

IJI7TCVI8KA ORKESTRĄ

Albina Lietuvnikaltė, Leadcr

A. A.OLIS
ADVOKATAS

A.

t

11 So. La Šalie St., Room 1761
Tel. Rųndolpk 0331-0133 Vai. I-Ž
Vakarais
• 141 30. HALSTED STREET
Tai. VJctory
t-i vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlo*

A.

ANTANAS
CZERNIAUSKIS
Mirė lapkr. 23 d. 1930 m. 6
vai vak. uple 39 metų am
žiaus. Kilo iš Ežerėnų apskri
čio, Dūkštų parap.,
Jonavos
kaimo. Amerikoje išgyveno 17
metų.
Paliko dideliame nuliūdime
seserj Melaniją, švoger) Vin
centų Chapelo, pusbrolį Pet
rų Cypi} ir gimines; o Lietu
voj motcrj Kazimierų ir duk
terį Melaniją.
Kūnas pašarvotas 5549 So.
Neva avc.
Laidotuvės jvyks
Subatoj, lapkr. 29 d, iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas , Sv.
Juozupo (Smnmlt, 111.) bažny
čių,
kurioj |vyks gedulingos,
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas j Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nultudę: Sesuo, Avogeris, Pu
sbrolis Ir Giminės.
Laidotuvėms puturnauja graborlus Eudeikls. Yurds 1741.

ANTANAS KRUŠEVIČIUS

v JOHN B. BOROEN

Mirė Lajikričio 24 d., 1930 m., 12;35 vai. po pie
tų, 29 metų amžiaus. Gimė Ghieagoj, JU.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Marijoną, tė
vą Leoną, 4 brolius: Leoną, l’raneiskų, Albiną ir My
kolą ir brolienę Prancišką, 3 dėdes: Mykolą, Joną
Meldažius ir dėdienes Meldažienes ir Motiejų Kruševičių ir dėdienę Kruševičienę, daug pusseserių ir
daug pusbrolių; o Lietuvoj seną dieduką ir daug
pusbrolių ir pusseserių ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2157 \V. 22nd Place. Laido
tuvės Įvyks Subatoj, Lapkiičio 29 d., iš namų. 8:30
vai. bus atlydėtas į Aušros Varių parapijos bažnyčią,
kurioj jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po jiamaldų bus nulydėtai į ftv. Kazimiero kupinės.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugusges ir Įiažyslamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Broliai, Brolienė, Dėdės, Dėdie
nės, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius LaehauicbTelefonas Roosevelt 2515.

(John

Bagdziuna8

Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone

Randolpfi

Naujas Uolumbia wTele Focal” Radio-Pbonograpli
kombinacija kmtv'oje, kuris yra labui gražaus balso ir
pasiekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00
be tūbų. Jus gausite nuolaidos $50.00 už .Tusų sena plionograpli ar radio. Suteikiame lengvaus išmokėjimo su
tikimus.

6727

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

JOHN KONSUS

Dykai kalakutas ar gružus radio suolelis prie kiek
vieno pirkinio radio šia savaitę.

LIETUVIS ADVOKATAI

am

WMt ttnd StTMt

Jos. F. Sudrik, Ine.

Arti Ltavitt Street
Telefonas Caaal 2552

3417-21 South Halsted Street

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčiomis nuo 9 iki

0.

)

Telefonas Boulevard 4705
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DRAUGAS

Penktadienis, Lapkr. 28, 1930
__ LTĮ_*

——

Telefonu Tardė 11 SS

D AK TARAI:

C H I C A G O J E

GRABORIAI:

S. M. SKUBĄS

CENTRAS RENGIA “BUN it ir naujas dalykas, nes 12

Telefonas Grovehlll >268

Ofiso Tel. Victory 8687

DR. J. J. KONARSKIS

Of. ir Rei. Tel. Hemloek 2374
luotų laikotarpyj tokia “par-1
*
!ty” įvyksta pirmą kartą.
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
Bėgyje
12
metų
A.
R.
orga1
Visų
skyrių
rėmėjai
varosi
Ofisas
2403 WEST 68 STREET
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė
So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7532
nizaeijos gyvenimo pirmą kar'prie to, kad “btinco” patin Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALS AULUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
1 Ir 7 Iki 1 vai. vakare,
tą A. Rėmėjų dr-jos Centras ryti skirtingesne nuo visų
Realdenclja 2859 So. Leavltt St.
tunu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2889
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
j. lulevičius rengia “bunco party”, šį sek kada ir kur buvusių. Visos ceredomls nuo • — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo fr-9
Nedėliotais
pagal
sutarti.
Gld,,<Buišamuotojas'i>iadienj,
lapkr. 30 dieną, pasiryžo suvežti daug dovanų,
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 pe
Nedėlloj pagal susitarimų
3319 AUBURN AVENUE
plet. Utarn. ir Subat.-Nuo 3-9 vak.
ir tai gerų, kad, nežiūrint.
Patarnauju laido Vienuolyno Auditorijoje.
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Oflao Tel. Virginla 0036
tuvėse visose mie
Kiek turime įdėjinių orga- kiek daug bus svečių, visiems
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 68 5 s
sto Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš nizaeijų, ir tai brangių orga- tektų po vieną,
Tel. Canal 6764
Republlc !Wl
ka koplyčia veltui.
Dr.
Sv
A.
Brenza
artymų kiekvieno
Gerb. seselės ruošia užkan810 3 S. Halsted nizaeijų,
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III. lietuvio širdžiai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
į
A.
Rėmėjų
dį.
Kaip ir visuomet, bus
Patarnauja laidotuvėse kuopiglautel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
ila.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Draugija, be komplimento y- “Every bite a deliglit”.
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
ra pavyzdingiausiai susitvar- į Kaip inatome, A. R. Centras
CHIRURGAS
2 iki 4 Ir S iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 251#
I.
J.
Z
O
L
P
2314 West 23rd Place
kiusi. Jų vajus įvyksta tiktai metų begyje surengia tiktai
Nedėilomls nuo 10 iki 12 ryto 14608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAfl
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
Ir chroniškas Ilgas
Chicago, Illinois
Netoli 46th St.
Chicago, III.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
kovo mėnesyje ir ne kitados, keturias pramogas. O vis-gi
Val.: nuo 8:80 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
Centro metinė vakarienė įvy- Draiigija, kaip žinome, vaidi1439 S. 49 Court Cicero, UI.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tel Victory 6898
kinama*. kais met ir taikoma na žymią rolę Šv. Kazimiero Res. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Resldencij&s Tel. Drevei 9191
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
paskutinį sekmadienį vasario Vienuolyno išsilaikyme,
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevaid 5203 - 8413
Nedėliotais ir seredomls tik
mėn., nes su vakariene pr<u į (lerb. Seserys ir A. R. drNubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
1
jos Centras visus kviečia iš Oakley Avenue ir 24-tas Street
prie manęs,
patarnausiu simpatiš dedama vajus.
kai;
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
•PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wllmette 195 arba
A. Rėmėjų Seimai yra šau- kolodijų ir visų laukia! “Bun
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
CHECAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1718
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
dami gegužės mėn., kas met, eo” bilietai tiktai po 60č.
Laidotuvėse pa dykai.
Valandos:
2
iki
4
p.
p,
Panedėllals
2130
ĮVEST
22nd STREET
Vaikų ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
Tyla.
ir Ketvergals vakare
kad nepakenkus kitai organi?
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted SL
todėl, kad priklau
zacijai, nes rudenį bei žiemų
Kampas
81
Street
i
--------------------------------sau prie grabų 13DIEVO APVEIZDOS
dirbystės.
UNDERTAKING CO.
dažnai seimuojama.
VALANDOS: 1—S po plėt, 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
ŽINUTĖS.
Rugpiučio
mėn.
įvyksta
jų
Nedėilomls ir šventadieniais 19-18
##8 West 18 Street
Koplyčia Dykai
4919 80. MICHIGAN AVENUE
Telef. Canal 8174
metinis
piknikas.
Ir
tiktai
710 WEST 18tli STREFT
Tel. Kenvood 6107
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
Halsted Street, Tel.
vienas.
<. , A. Viitetas, taipgi pereitą
Cinai 3161
■ PRANEŠIMAS
Nuo 9 iki U valandai ryte;
Victory 4088.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Rudenį Rėmėjos įvykindavo pavasarį buvo išvykęs LietuNuo 6 lai 8 valandai vakare
Office: 4459 S. California Avė,
bazarus, išdirbinių parodas von. Porą savaičių atgal grįžo apart šventadienio ir kstvirte&e&io
Phone Boakvard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
Nedėlioję pagal sutartį.
etc,
Cbicagon ir, sutvarkęs reika-1
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
AKIŲ GYDYTOJAI:
čiu — viršuj Belskio-RakSčio aptleŠiais, ypatingu blogumu, lūs, 13 d. lapkr. apleido Cliikos) po num. 2428 West Marųuette
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po pleL
pasižyinėjusiems metams, A. eagą. Grižo Lietuvon ant viTel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. HOZART ST.
Remėjos, apie tokį didelį pa- sados apsigyventi. Esą, jam
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
rengimą,
kaip
bazaras,
nė
labai
patikęs
Lietuvoj
gyveTel.
Virginia
1290
Musų patarnavimas
iki 8 vakąre. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros t
nesvajoja. Pirmą kartą reri- nimas.
Ar /•
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
pect 1930, Nedėliomis tik pagal su I
me išlaidų užlaikymui
giasi prie “bunco party”. To
tartį.
Cor.
So. Leavltt St. Te). Canal 1221
skyrių.
Rezidencija: 6640 fio MapieVooŠ
kios “parties” šiais laikais
Lapkr. 15 d. čia buvo vestu- ,
LIETUVIS GRABORIU8
Avenue
Tel. Republlc 7868
;U9 naujienvbė. Jas rengia sky vės p-lės Mašelškaitės su sve-'
Nauja, graži ko
OFISAI:
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Ofisas
1901 — 14 St.
2924 VVashington
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
.iiai, kuopos bei kuopelės, b$ timtaučiu vaikinu. Per šliubą
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
LIETUVIS AKIŲ
4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451
i A. R. Dr-jos Centrai atrocĮp vargonas grojo jaunosios pn3307 AUBURN AVENUE
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
-~fiWMžIALHWAS
Tel. Boulevard 9277
............ .
gdfeefė HeiktiCSaitė. Vestuvės
— Palengvins aklų įtempimą
kuria
> buvo gražios. .
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
I Lietuvaitės, stengkitės susi- svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
; rasti lietuvius bernelius.
sau kreivas akis, nuimu cataractus 4729 West 12 PI.
Nedėilomls
trumpą regystę ir tolimą Tel. Clcreo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
Kitos vestuvės tą pačią die- Atitaisau
regysty.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avį.
ną buvo A- Zemeckio su B. Prirengtu teisingai akinius vlsuost Tel. Hemloek 8700
neįtikimuose, egzaminavimas daro
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
{»•;
Rez. Tel. Prospect 0610
Benikaite. Abu lietuviai ame cnas su elektra, parodančia mažiau
6 Iki 8:30 vakare
klaidas.
rikonukai. Suėjus vestuvnin- das
t
Speciale atyda atkreipiama moky
kaiuą į bažnyčią, prie durų «Ios
Tel. Boulevardl 1401
Vaikučiams.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Į pristumtas didelis trekas, ku Valandos fiuo 10 ryto Iki 8 va
Rez. 6622 S. Wihpple
riuo, matyt, norėta prievarta «ara. Nedėilomls nuo 10 ryto Iki Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
12 po pietų.
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri#
jaunuosius pavėžytį, išėjus
Kainos pigesnės, kaip kitur
3343 S. HALSTED STREET
po šliubo. Jaunieji, pajutę to
DENTIST
AI
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
kį “šposą” kitomis durimis
7—9 vakare
Tel. Boulevard 7589
nuėjo i svetainę. Vestuvių puo
Tel. Boulevard 7042
ta buvo abejose svetainėse:
naujoj valgyta, o senojoj šok
Tel. T&rdi 1829
DENTISTAS
ta.
1545 WEST 47 STREET
Perkėlė savo ofisą po numeriu

STANLEY P, MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

DR. A. G. RAKAUSKAS

CO” PIRMĄ KARTĄ.

S. D. LACH AWICZ

DR. J. P. POŠKA

OR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČUOS

DR. R. G. CUPLER

f. badžius

OR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L DAVICONIS, M. D.

,

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STR1K0L

A. PETKUS CO,

A. MASALSKIS

DR. S. RIEZIS

i DR. VAITUSH, 0. P. D.

r

.

EZERSKI

DR. S. A. D8WIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. D. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. C. Z. VEZELIS

Ambulance Patarnavimas

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių,

DR. G. SERNER

Lapkr. 19 d. susidūrė du
automobiliu. Sustoję ant Union avė. ir 18 str. šoferiai
pradėjo bartis ant galo muš
tis.
J. D.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yr£ didžiausis pasirinkimas.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. CanaJ S222
Ofisai

ir

Akinių

Dirbtuvė

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo

Taipgi užlaikome visokius rūbus

C—8

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man-

A.

A*

lagų ir tinkamą patarnavimą.

ANTANAS

JOHN SMETANA, 0. D.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburti Avenue

Tel. Boulevard 3201

DR. G. I. BLOŽIS

SPECIJAL1STAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midwaiy 2880

DR. MAURICE KAHN

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

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Boulevard 7689

Hemloek ie»i
mirė lapkr. 24, 1930 m. 6:30
vai. ryt. 38 metų amžiaus. Ki
lo Iš Biržų Apskričio, Vabal
ninku Parai). Stdablšklų Kai
mo Amerikoje
išgyveno
20
metų.
Paliko dideliame nubudime
moterį Ceciliją po tėvais Blučukaltė, 2 dukterį ^Kazimierą
Ir Virginiją, 4 sūnūs Antaną,
Albertą, Stanislovą ir Edwa.rdą, brolį Motiejų, seserį Uršulę
Vaišnorienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas
1907 So.
Ruble St. Laidotuvės įvyks
Pėtnyčloj, lapkr. 28. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas J Dievo Apveizdos par. bažnyčią, kurioj
(vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvantl šiose ialdotuvėfce.
NOIlhdę:
Moteris, Dnktcryš. Surtstl
Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt SL)

ezre

GRIGALIŪNAS

J. F. Eudeikis Komp.

Sale Deposltors State Bank skėriai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

DR. CHARLES SEGAL

OPTOMETRISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akintų

DENTISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 2 aukštas
PaStebėkft mano Iškabas
Vai. 9:8# ryt Iki 8:30 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 ▼. Nedėilomls nėr
skirtų valandų. Room 2
Phone Canal #621

Tel. Cicero

1260

DR. GUSSEN
DENTTSTAS

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

T. A. D.
PRODUCT

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų,
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dtaną

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki S vakare

LIETUVIS

T, A. D.

Rezidencijos Tai. PiazA tlt*

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero. III.
Viršuj
National
Tea
Store
3133 S. Halsted St., Chicago
Valandos: 10 vai. lyto iki 9 vai.
vakara Ned. ausi tarus
Tel. Galiūnei 4470

Ofiso ir Bes. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakar#
Res. 3201 8. WALLACE STKEET

Tel. Wentworth, 3000 <
Rez. Tel. Stewart 8191

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

DRAUGAS

6

Penktadienis* Lapkr. 28, 1930

vaizdoje manoma gerovė pra- das iš Šaulienės, Duobos, Kul- nepajusime, kaip ateis gruo “Tūkstantis ir Vienas Ma1- nas iš piktadarių jau sulaiky
nvksta ir visiems liekasi kar- bio, Sakalo ir Jusevičiaus,-ku džio 14 d. Todėl, ruoškimės gumynų”. čia matysime ver tas ir pasirodo esąs 17 metų
tus atminimas, kad neužtenka rie savo posėdyje pirmadie tų vakarų skaitlingai vykti į gaujančius laukuose; malysi- vaikėzas Jonas Stonys. Jis ka
laukiame p. Miliaus.
žmogaus laimei legalizmo, bet nyje pasidalins pareigomis Cicero, šv. Antano parapijos !me taip pat ir akamonus, ku- ltu prisipažino, bet nesako sa
APIPLĖŠĖ PEOPLES FURGirdžiame, kad lietuvių 'reikia ko tai gilesnio, dvasi- ir lyg visuotinojo draugijų at Pa^V“NITURE CO. PLĖŠIKAI
rie prižiūri kad poilsio darbi- vo draugi).
“M. L.”
stovų
susirinkimo
tvarkys
M.
Vaičiūnienė
dirba
orga-jninkanis
nebūtų
nė.
truirpiaukatalikų
visuomenės
darbuo’
nio,
kas
ir
paeina
tik
iš
sąPAGROBĖ APIE $800.'
tojas 3 o na.s Milius jau prade- žiningo Dievo įstatymo užlai- vagšių bei Westsidės bedarbių nizacijoms, dirba ir vietinia šio. Ši bus tik viena iš dauge PAPILDOMASIS BIUDŽE
jo kitose kolonijose rodyti kymo. Ta dauguma Avestsidie- reikalus.
me kolonijos veikime. Tai-gi, lio įspūdingų scenų iš Lietu
TAS PRIIMTAS'
Lapkričio 25 d. 5:25 vai.
krutaniuosius paveikslus, ku- čių su širdgėla pastebėjo be
X Aušros Vartų parapijos kad parodžius jai dėkingumo, vos istorijos kurias teks Vi
.vakare įėjo du plėšikai j Peoriuos pereitą vasarą nutraukė £v. Bažnyčios pamaldų 20 lap- ofise antrašus pridavė 17 dar- tik vieną vakarų pašvęskime siems tą vakarų pamatyt.
Papildomasis biudžetas jau
ples Furniture kompanijos
mūsų tėvynėj Lietuvoj. Lau- kričio laidojant Šimaitį ir 24 bo ieškančių parapijonų, įle tam, kati praleidus gružiame
galutinai yra Ministerių Ka
krautuvę Marąuette Parke,
Vytukas.
kiame kada p. Milius atvyks lapkričio palydint Šimaitienę .tuviai neprigulintieji prie pa- vakare, kuris tikrai toks bus,
bineto priimtas ir p. R. Pre
2536-40 W. 63 St. suvarė vi
į mūsų koloniją tų paveikslų i tautiškus kapus.
rapijos lig šiol dar nebedrįsta ir palinkėjus ištvermės toli
zidentui pasiųstas patvirtinti.
sus krautuvėj esančius j “sei
mesnėj
darbuotėj.
registruotis,
nors
ir
jiems
ne

X Mokyklos vaikai, dėliai
Jis padidėjo nuo 380,254,655
fą”, paėmė iš kasos buvusius parodyti.
padėkos
dienos,
naudojasi
net
bus
atsakyta
globas.
Aguonėlė.
A. Medžionis.
litų iki 333,223,219 litų sumos,
pinigūs, po to apkraustė visų
keturių dienų atostogomis ir
“R.”
Marąuette Park. — Šv. Ka t. y. 12,968,564 litais.
kišenius. Pas p. Žemaitį rado
SUSITUOKĖ.
MATYSIME BAUDŽIAVĄ. zimiero Akademijos Rėmėjų,
T0WN OF LAKE ŽINUTĖS užtat turi pareigos savo tėve21c. ir Tuos paėmė. Iš p-no
į liūs ir motinėles Aušros Var8 skyriaus, mėnesinis susirinNakrošio paėmė $35.00. Iš vi
Brighton Park. — Lapkri Viena iŠ ilgia,irių .cenų, k»-|k!nuw ivyks penktadieny, lap
X Po sunkios operacijos tų klebono vardu paprašyti
so paėmė apie $800, kurių
tnojau
sveiksta p-lė K. Večerutė, ku- a:einančiame sekmadienyje po čio 16 d. susituokė visiems elį Lietuva turėjo pergyventi | krj,,i(, ,8 , 1930
daug maž pusė buvo čekiais.
ri guli šv. Kryžiaus ligoninėj, pietų antrą valandą atvykti gerai žinomais biznierius Jo- savo erškėčiuotų kelių istori po pamaldų, parapijos audi
Taip apsidirbę sėdo automoir yra priežiūroj gydytojo į Aušros Vartų mokyklą į kantas su p-ie A. Stasunaite. joj, yra baudžiava. Didžiuma torijoje.
biliun ir nudumė.
Kas nori važiuoti Lietu
Dr. A. R. McCradie. Linkime klebono kviečiamą tėvų mi- Turėdami daug draugų ir iš mūsų esame patys klausėsi
Kviečiame
visas
nares
atsivon ar atsitraukti giminių
Plėšikų ataka prasidėjo ši-'kuo greičiausiai pasveikti. |tingą.
pažįstamu, jau prieš- trečią iš senelių lūpų pasakojimus
taip: .sakytoj valandoj džani-’
Nekalto Prasidėjimo Pa- ! X Lapkričio 25 d. grabo- valandą prie bažnyčios susi- apie tuos sunkiausius laikus. Į Iankyti, nes y ra labai svarbių iš Lietuvos, tai kreipkitės
torius lauke prie krautuvės nęigS švenčiausios Mergaičių r*us Lachawiczius parlydėjo telkė daiug žmonių, kaip atlai- Nė gyvulio vertės tada mft- ‘Myku svarstymui; ir turi ba į mus.
ti atlikta šiame susirinkime.
šlavinėjo sniegą. Priėjęs nepa godalicija rengia “bunco” ir a- a- Antaną Kruševičių į tė- duose. Žmonių buvo matyt iš sų žmonės nebuvo laikomi.
Mes atstovaujame visas
Valdyba.
žįstamas žmogus liepė jam ei- «carj- party” gruodžio 7 d. V,J namus 2157 W. 22 Place. visų kolonijų ir Cbicagos apie
linijas ir esame bonsuoti aLiūdnas tai yra paveikslas
.ti vidun. Tuo pat laiku krau- gv Kryžiaus parap. svetailaidotuvės Aušros Vartų linkių.
ęentai.
iš lietuvių vergijos. Vaizdžiai
tuvėj kitas “darbuotojas” ėngj j vaj vakare.
bažnyčioje bus šeštadienyje Bažnyčia buvo išpuošta žo- ir įtikinančiai jį nupieš ant ŠVENTVAGYSTE SEDOS
Siunčiame pinigus į visas
BAŽNYČIOJ
mė varyti į “seifą” viduje yįgį kviečiami kuoskaitlin-aPie 9 Vai.- ryto su trejomis lynais iki pat durų.
scenos Cbicagos Vyčiai, gruo
pasaulio dalis paštu ar te
buvusius žmones. P-nas Še- gįausįa atsilankyti.
Laiką §v- Mišiomis.
I
Brightonparkietis.
džio 21 d., Lietuvių AuditoSedoj spalių iš 23 į 24 d. legrafu.
maitis, kurs dėstinėjo kėdės, praieįsįte linksmai. Visaspra
X Vargšų Globos Aušros į
------------------riume, kur jie ruošia Vytau
Apdraudžiame nuo ugnies
naktį iš katalikų bažnyčios pi
( J?a\ęs nuo nepažįstamo zmo- mogos pelnas skiriamas su- artų parapijos laikinoji ko- j ARČIAU IR ARČIAU,
tui paminėti vakarą, vardu
ktadariai išplėšė užrakintas ir kitų nelaimių. Darome
gaus įsakymą eiti į seifą , šelpimui vargšų per šventes, misija pirmadienio vakare
1
cimbonijos dureles, išbėrė šv. Įgaliojimus.
■Sunko, get away . Kai plė- Kurie atsilankys nebūs už* nutarė gruodžio 3 dieną Aus- P. Marijonai Vaičiūnienei
Sakramentą,’pavogė 2 varines
Registruotas Notaras
šikus atstatė revolverį, tai su- yilti, nes komisija žada kuo- ros Vartų mokykloje šaukti pagerbti vakaras, jos 10 mepuškąs, kurios buvo paauksuo
Valytojas ir Taisytojas
prato koks biznis . Kai ple- ggj*įausia patenkinti gražiomis visų AVestsidės draugijų Vai- tų .^ysuomeues darbuotes pa
dresių, vyrų ir moterų kau tos ir vertos 800 liti). Be šių
likai ištuštino registerį ir ki- dovanomis ir gardžiais už- dybas bei jų pavaduotojus ir miąejimui, jau artinasi. Nei tų Siutų,
išvalymas i.r suprosijimas
$1.00
3327 S0. HALSTED ST.
Kailiniukų išvalymas, giaziravimas daiktų pavogė indėlį nuplovi
Senius, tai klausė ar dar kur kandžiais. Ką tik sodalicija darbuotojus sudaryti nuolatiir
pamušalo
indėjimas
....
$14.00
mui pirštų, kuris buvo nike
„A-n pinigų. Pnn..
...
. . ni šelpimo
X-1_- - 1komitetą
__
Chicago, UI.
nėra
P-nas Nakrošis surengia>
visados verta: dalyir lig
Ateiname pasiimti ir pristatome.
liuotas,
o
iš
vidaus
paauksuo

Telefonas Yards 4669.
atsakė, kad nėra ir priminė, vauti
tam laikui suregistruoti west
2655 WEST 69 STREET
tas
ir
2
nikelinius
liktorius.
kad jau pusėtinai gavo ir tux Labdaringos Sąjungos sidiečius patekusius deliai bePolicijos pastangomis vieTel. Hemlock 6484
rėtų užtekti. Plėšikai išrodė
kuopa turėjo sus-mą lap- darbės i sunkią padėtį; taippasitenkinę.^ Tada p-nas Nak- kričio 23 d. Sus-mas buvo gi
delegatus į miesto
ATMINK SAVO
Andrellunas
Į tošis paprašė, kad sugrąžintų skaįtlingas. Prisirašė keturi šelpėjų žinomas įstaigas gau- Savininkas R. Užlaikau
NAUDAI,
visokiu ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
tukslnlų Ir sidapo piniginę. Plėšikas atsakė, naujį nfttiai . Nutarta rengti ti nurodymų, kokiomis sąlygoKad vesdamas visus reikalus per
orlųjų dulktų. To
| kad atsiusiąs per paštą.
(“bunco party” po Kalėdų. mis galima1 būtų derinti mūliausios mados raaio» planų rolių,
Phone Republic 4949
------------------Leidžiama knygutės (“cbance
veikimą su miesto bendru
rekordų Ir t. t
809 West 35th Street
Talžau
laikrodžius
ŠV. JUOZAPO DR-JOS VA- books”).
!darbu.
CHICAGO
Namų Statymo Kontraktorlns
Ir muzikos Instru
TEL.
BOUL.
0811 ARBA 0774
mentus.
Statau
Įvairiausius
namus
prieinama
KARAS,
Į Garbė priklauso
kuopos I Vargšams medikalę pašalpą
Visados sutaupysi daug Išlaidų
kaina.
West 63rd gt. Chic&go.
Moliavojimo Kontraktorius
-----------i pirm. p. M. Sudeikienei, kurį’pavesta suorganizuoti Anta- 2650Telefonas
Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
HEMLOCK 8180
7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
, North Side. _ Lapkričio nuoširdžiai dirba pirmai kuodui Peldžiui ir Longinui JuMes mollavojime, dekoruojame Ir
Skolinant pinigus ant Namų.
Telefonas Hemlock 5534
Parduodam, lšmainom ir lnSiurlIšpoperiuojame
visokius
namus.
23 d. Šv." Juozapo Globėjo pai. Taip pat ir visoje dar- seviciui.
nam visokį turtą.
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Wm. J. Kareiva
Padarom davernastes ir Pirkimo
dr-ja surengė metinius šo- buotėj Town of Lake.
Galutinai nutarta prašyti
bas
garantuotas.
bei Pardavimo Notarlališkus raštus
Phone Virginia 2064
Savininkas
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Del geriausios rųšies
-irius Šv. Mykolo par. svet. ’ Po Labdariu Seimo visu ū- “Draugą” įvesti
specijalį
6127 S. Maplewood Avė.
JOSEPH VILIMAS
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Ir patarnavimo, šau
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
Žmonių atsilankė vidutinis pas pakįlo darbuotis. Valio, Vargšų Šelpimo Kampelį, kukit
Namų Statymo
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
A. M. BŪTČHAS
GREEN VALLEY
skaičius, daugumoj suaugusi e labdariai!
jriame nuolatos būtų talpinaATLIKTĄ DARBĄ.
Kontraktorius
PRODUCTS
PARDUODAME:
Pentą, aliejų. • V
Olsells šviežių kiauši
. ji. Nedaug buvo jaunimo, bet
x Po šešių savaičių ligoni- mos šiuo reikalu informacijos
4656 So. Rockwell Street
vinis, ir (vairius (vairiausius Hard- '
nių, sviesto Ir sūrių.
ir to paties žymus skaičius nėj grįžo namo plačiai, žino- ; ir iš įvairaus veikimo žinios,
ware — geležinius daiktus — reik
4144 80. PAULINA STREET
menls. Musų kainos labai prieina*
TeL
Boulevard
1389
Simano Daukanto Skol. ir
buvo kitataučiai, ypač le.ku mas p. J. Janušauskas, kuris j X Westsidės Aušros Vartų
mos.
Bud. Dr-ja Skolina pinigas
MES
čių ir lenkaičių. Tai kurgi bu- gyvena po num. 4441 South parapijos vargšų globos susi
4414 So. Rockwell Str.
ant pirmų morgečių, su lengTelefonas Lafayette 4489
Budavojam naujas namus
rinkimas pereitą sekmadieny
vo lietuvių jaunimas? Kokios Wood St.
AUTOMOBILIAI
viąis išmokėjimais. Susirinki
(dirbam cemento darbus - fun
Tel. Lafayette 5197
je puikiai pavyko. Jame da
tautos parengimuose?
Raporteris.
mai laikomi kas Sereda nuo 9
lyvavo pusė parapijos Komite
onTA in n| V U Al IT II Ramentus saidvokus, taipgi
Orchestra buvo pp. Stirbių.
vUlU III rLiMUUIn muro darbus, iš medinių pa
„
t T
vai. ryto
iki 9 vai. vakaro.
to narių, Labdaringosios Są
WEST SIDE ŽINIOS.
Not Ine.
J
Pagrojo ir lietuviškų šokių.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie- B. J. KAZANAUSKAS, Rast.
jungos 7 kuopos veikliausi Geriausios Rūšies Automobi darom mūrinius, apmurinam sas
ir jėgą. Elektros ralkmenos ir [
Tuo sykiu kuone visa svetai
2242 W. 23 Place
medinį namą po vieną plytą. flkščierlal.
darbuotojai, Centralinio KoX
Žemiškąją
gyvenimą
len
liai
nė įsijudino šokti. Gaila,
L. DOMBROWSK1 A SOM
Phone Roosevelt 8887
Atrodo mūrinis, po to jau nekad nedaug"tegrojo lietuvis' gvi“nt«žn>irStanla nriteto atstovas ir šiaip jau
3018 West 47 Street
Ateik pažiūrėti musų nau reik pentyt. Turim namų anl
kų šokių
, Dievo įsakymai ir, vieton šv., daug parapijonų. Išrinktas
Telefonas Canal 7222
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
'Sakramento Moterystės, ima- laikinas organizacijos komite- jausių DE SOTO ir PLY pardavimo ir mainymo.
MOUTH Chrysler išdirbystės
JOKANTAS BROS.
Metinė vakarienė su progra mį cįviliai leidimai šeimynai
RAKANDUI PARDAVIMUI
automobilių
už
labai
prieina

PARDUOSIM su dideliu nuosto
BRIGHTON
PARK
4138
Archer
Avenue
maI tverti ir, rodos, iš pažiūros'
liu visus pųikids rakandus, 2 Wilton
Mallavojtmo Kontraktorius
mą kainą.
Tel. Lafayette 7674
Maliavų Ir sieninės popleros krau kaurai, elektrinis radlo ir viską mu
Sekmadienyj, lapkričio 30 viskas gerai, bet mirties aky-' Rendon štymu šildomas forsų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
tuvė. Naujas stakas.
nišiuotas kambarys, šiltas van Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
2224 So. LEAVITT ST.
CHICAGO nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barged., Šv. Mykole par. svet., įnas.
duo ir shower bath. Porai ar, Naujas Plymouth $590.00 f.o.b
Telef. Republic 8S98
Vyks parapijos metinė vaka KALĖDŲ PLOTKELES.
2040 W. 42 St. Arti Whlpple Street
M. YUSZKA
vienam. 2 blokai nuo 3 stryt-į
GAGE PARK, MOTOR
rienė su įdomia •programa.
Jau galima “Drauge” gau- karių. Renda vienam $4.50 I
D.
GRICIUS
Plumbing & Heating
SALES
REAL ESTATE
GENERALI8 KONTRAKTORIUS
Pradžia bus 7 vai. vakare, ti šviežių tik ką Iškeptų KaKaipo
lietuvis, lietuviams patar
Joe
Bagdonas,
Savininkas
Statau
namus
kaip
muro
taip
Ir
sav.
Romasi kad į vakarienę at- IJdtaiy ptotkelh, Mdyjpa-'įį,
w „ gt
nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogerlausla
Mainysiu savo namus Cbi6626-27 S. WESTERN AVĖ. medžio
Kainos prleinamlauslos.
4126
So.
Western
Avė.
vyks netik visi dabartiniai |yų. Galima gauti kartu Ir
cagoj į ūkį arba namą mieste
2462 WEST 69th STREET
Telefonas Prospect 6669
Tel. Lafayette 8227
parapijoriai-ės, bet ir buvusio kOflvertų. Kreiptis | Brolj
Lietuvoj.
A ALESAUSKA8
ji parapijonai, dabar gyvo- Vladą, 2334 So. Oakley Avė.
žapos Telef.
Namų Telef.
JULIUS ŠLICKIS
NAUJI GERIAUSI
MOTOR EZPRE88
Tel. Lafayette 8882
Ofisas Ir Rea
Hemlock
2887
Republic
1688
nantieji kitose parapijose.
Ir
2894
8101
H.
Mosart
8L
Chfcago, IH.
2019 W. 22 Street
AUTOMOBILIAI

C H I C A G O J E

PRANEŠIMAI.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA AMERIKOJ

WALTER THE TAILOR

P. P. BALTUTIS & GO.

MARQUETTLJEWELRY
&RADIO

M. ZIZAS

S. L. FABIAN & GO.

PETRAS GR1BAS

(

W. & L. ELECTRIC GO.

K

PETRAS CIBULSKIS

Mes pennufūojame-pervežaJ. C. EPtCHER & CO.
me pianus, forničius ir kito
į OENBRALIAI KONTRAKTORIAt
kius dalykus.
{ Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Public
Taipgi parduodame anglis
e$4fi.oo r. o. b.
Skyrius 8829 So. Falrfleld
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
geriausios rųšies už prieina ateik
pas mus Ir parai tikrink, kad
miausią kainą. Musų patarna pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žarną kainą.
vimas yra greitas, geras ir Taipgi turima Įvairių (vairiausių
vartotų karų už labai mažą kainą.
nebrangus. ,
Gtner&liai Kontraktoriai
BRIGHTON MOTOR SALES
7126 8o. Rockwell Street
Real Estate
mc.
Telef. Republic 5099
2621 WEST 71 STREET
■avtalnkali Vainoras. J.
Mes pervežame daiktus ir |
Telefonas Hemlock 0367
Telefonas Lafayette 4444
kitus miestus.
3962 Archer Avenue
Res. Grovehill 1680

GRANAM PAIGE

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLiy RAŠTINĖJE
62 E. 107 St.

Kampas Michigan Avenue

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

JOHN PAKEL & CO.

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

Tel. Canal 6529
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2422 WEST 69th STREET

CONTRACTORS

Thomas Higgins

Real estate

PLUMDERIS
Turtu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų rreltal ir ptglaL
1312 80. OAKLET AVB.
Telef. Canal 4414

Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

