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GENEVA, lapkr. 28. — Pa
ruošiamos nusiginklavimo ko
misijos posėdy Vokietijos at
stovas iškėlė reikalavimu Vo
kietijai turėti lygybę valsty
bės apginklavime podraug su 
kitomis valstybėmis. Nurody
ta, kad šiandie visos valsty
bės yra perdėm apsiginklavu
sios, gi Vokietijai tas drau-' 
džiama. Vokietija negali tu
rėti artilerijos, orlaivių ir 
“tankų.”

Francijos atstovas pirmuti
nis sukėlė baisiausių audrų. 
Jis nurodė į Versalio taikos 
sutartį, kuri, anot jo, esanti 
neliečiama, Jis dar pažymėjo, 
isž ta sutartis visiems laika

ms pasiliks savo galioje. 
Pagaliau šis klausimas pa

vestas balsuoti ir balsų did
žiuma atmestas Vokietijos 
reikalavimas.

REIKALAUJA KARIUO
MENĖS LENKUOS 

PASIENIU

BERLYNAS, lapkr. 28. —1 
Fašistai ((tautiškieji socialis-i 
tai) skelbia, kad susirinkus 
Vokietijos parlamentui (reich-

PASIŲSTAS ATGAL 
KALĖJIMAN

Vienas visuomenės priešų, 
James Sammons, kurs kituo- 
met buvo areštuotas einant 
valkatystės “warantu,” pa
siųstas į .Tolieto kalėj imu te
nai pasilikti ilgiausius metus, 
o gal ligi gyvos galvos.

NEGALI GAUTI DARBŲ IR VARGSTA 
MILIONAI VYRŲ IR MOTERŲ

WASIIIN;GTON, lapkr. 29. mų jungų. Šie milionų žmonių 
— Nesenai įvykusiam šios ša- vargai nuo bado skirias tik 
lies Katalikų Vyskupų šuva- tuomi, kad čia žmonės patys 

1903 metais J. Sammons nu- žiavime be kitko svarstyta ne- sukelia sau vargus, kada ša- 
žudė vienų saliūninkų. Teis- Jarbo klausimas. * lis yra kupina įvairiausių ge
mas jį nubaudė pakarti. Tuo-1 Vyskupai išsprendė paskel- rybių.

Šis naujas keleivinis laivas užvardintas “President, metinis gubernatorius Yates bti visos šalies katalikams pa-, “Bedarbiais ištikrųjų turi 
Hoover.” J vandenį įleidimo iškilmės įvyks gruodžio 9 d., lt^/ lnįrties bausmę jain pakei- raginimų, kad jie visomis ga- rūpintis visi, kurie dirba ir 
Nevvport News, Va. Šio laivo mašinos bus varomos elek- kalėjimu ligi gyvos galvos, limomis priemonėmis gelbėtų kurie turi ištekliaus. Mes esa-
tra- ......... 1 : ---- 'Kalėjime jis išbuvo apie 19 vargstančius bedarbius. me dėkingi vyrams ir motei-

metų. 1923 metais gubernato-- Tai atlikti pavesta Katali- rims, pasauliniams ir religi- 
•rius Smalljį paliuosavo. kų Gerovės Konferencijos ad-jniams, mūsų įstaigose, organi- 

- Atgavęs laisvę Sammons ministraeijos komiteto pirmi- zacijose^ ir parapijose, kurie 
■prisidėjo prie alaus ir alko- ninkui, San Francisco arkivy-
holio gaujų. Kelis kartus bu- skupui Hanna.
,vo areštuotas už įvairius nu- Arkivyskupas Hanna tad Lstogės benamiams šio didelio 
sižengimus. paskelbė tuomi reikalu parei-' nedarbo laikotarpiu. Jie ne-

Pastaruoju kartu imta aiš- škimų, kuriame tarp kitko štai turi nutraukti to savo gailes- 
vagonus ir istrupin- (svarstomas mokyklų klausimas kinti, kad iš kalėjimo jis pa- kas pažymima; Į tingumo darbo. Dievas jiems'

vagonuose langus. Anot jr tai, ac valstybė gali turėti liuosuotas neteisotai ir turi “Išnaujo Amerikos J. Vai- už tai gausiai atlygins.

KULIPKOMJS SUSKYLĖ
TAS BOLŠEVIKŲ 

Traukinis

RYGA, lapkr. 28. — Iš Ma 
skvos čia traukiniu atvykę ke

VALSTYBĖ MOKYKLŲ 
REIKALE IRGI TURI 

TEISIŲ, NURODO 
KARDINOLAS

patiekia maisto išalkusiems, 
apdengia nuogus ir duoda pa-

stagui) jie pareikalausiu su-
organizuoti 100,(X» savanorių ''’kvos/'la traukinio atvykę ke-| PARYŽIUS, lapkr. 27. 
korpusę ir pastatyti išilgai .['''"k'„i,)"""'’"" ! suskyletus ■ Nord katalikų kongrese buvo

Lenkijos pasienio saugoti vo- ,tus vagonuose langus. Anot
kiečius gyventojus. Fašistai tarpe Smoiensko įr Lat-
nurodo, kad savanorius sure- vijos pasienio traukinį apšau- 
krutuoti galima iŠ trijų mili- sukilę valstiečiai. Keleiviai
onų bedarbių.

Maskva Apsižiūrėjo Pertoli 
Nužengė Triukšmavimais

TARP SMOLENSKO IR LATVIJOS PA
SIENIO -VALSTIEČIŲ SUKILIMAI

VIETŲ 
SARGU

SO 
ATSAR

VALDŽIA IMASI

buvo priversti visas laikas su 
kniubę sėdėti ant grindų va 
gonuose.

Kaltinami aštuoni, sakoma,

bent kokias teises mokyklų būt ten grųžintas. Anų dienų stybės pergyvena tragedijų. ■ “šiame gailestingumo dar- 
tvarkyme. .<. jis paimtas i Jolieto kalėjimų, Milionai vyrų ir motenj, ku- be turi viešpatauti Kristaus

Vienas.kongreso atstovų ka- j° reikalas tolesniai teis- rie reikalingi darbo it kutfė dvasia lt Jo nYPksla^ N’eturi 
nori dirbti, negali gauti jokių trūkti gerosios valios ir pasi- 
darbų. Tegul Dievas suteikia ryžimų. Katalikams yra krik- 
šaliai reikalingos išminties ir ščioniškoji priedermė varg-

dbėdamas pareiškė, jog yra gy-

Valstiečių sukilimai apima 
Gudijos plotus. Juos malšina 
čekos agentai ir kariuomenė. 
Kaikuriuose sodžiuose išžudy
ti visi vyrai.

vas žmonių reikalas visas mo
kyklas paliuosuoti iš valsty
bės globos.-

muose bus svarstomas.

Rinks senus drabužius
Gubernatoriaus Emmerson 

Tuojaus į tai įsimaišė kon- kom^sGos gelbėti bedarbius

malonės nusimesti ta kentėji-1 stančius gelbėti.”

MIRĖ 15 CIRKO ŽMONIŲ

grėsė 'buvęs kardinolas Lie- moten* skyrius Panešė, kad f TgTTJVQTP 
nart, Lille vyskupas. Kardi- tomis dienomis šimtai mote- J
nolas pažymėjo, kad tuo rei- bnsiančibs veikti bedarbių
kalu nereikia pertoli žengti gelbėjimo reikalu. Jos eisian- 

i prisidengiant valstybės glo- čios per visus, namus ir rink- 
,ba.

KARIUOMENES TEISMAS 
SVARSTO VISĄ EILĘ O

BYLŲ.
UŽ NETEISĖT AS VEDY 

BAS GAVO 2 METU 
SUNK. D. KALĖJIMO

Kariuomenės teismas šį mė
nesį svarsto visų eilę plečkai
tininkų ir komunistų bylų. La- 

teismas' pkr. 5 d. plečkaitininkų Kar-

siančios senus-drabužius ir se
nas avalines, kurias galima 
pataisyti. Surinkti drabužiai

MEXIC<) CITY, lapkr. 28.
— Guadalupe stoty Beas čir-’ Eminencija nurodė, jog awuB OUI1J1AL1 7 ....... .______ — _________ . __

9 m eki+,S°liwnkdVa<Hai k° trauklrns susldauzė su ku- šventasis Tėvas Pijus XI sa- išvalyti, sutaisyti ir išda- Kėdainiuose, išnagrinėjęs pil. J pavičiaus, Radzevičiaus ir Le-
rApie 2,000 k tų sumoksi o d a- biliniais vagonais, kuriais bu- vo Auklėjimo enciklikoje pn- bedarHamg Juozo Gabrilevičiaus neteisė-į onavičienės byla. XI. 12 įžy-
lyvių yra kalėjimuose. Šios ,vo vežamas žibalas. Žibalu ap- Pa&n<>, kad gyvuoja trys mo-
bylos eiga iš Maskvos kuopia--.yeta keji <>įrko traukinio va- kyklas liečiančios įstaigos; 
ciausia pasauliui skelbiama. gonai, kurie tuojaus paskendo šeimyna, Bažnyčia ir Valsty- 

Jiepsnose. 15 žmonių žuvo, gi to aišku, kad prie jau

MO PRIEMONIŲ esu Vyriausieji tariamojo sų- Kauno apygardos

MASKVA, lapkr. 28. — So
vietų teisme /eina byla astuo
niems profesoriams ir inžinie
riams, kurie, anot jų pačių 
išpažinimo, būdami bolševikų 
tarnyboje, pradėjo dirbti so
vietų nenaudai. Sųmokslo prie 
šaky buvęs pro f. Ramzin. Sa
kosi jis buvęs sutaręs su Fra- 
ncija, Lenkija ir kitomis val
stybėmis sugriauti sovietų va
ldžių ginkluotu valstybių įsi- 
briovimu į Rusijų. Ramzin sa
kosi jis apgailįs tų savo žygį 
ir pasirengęs už tai prisiimti 
bausmę kaipo išdavikas.

Dar pirm bylos ir jos pra
džioje kaltinamieji viešai į 

savo sųmokslus vėlė sakomas 
valstybes, gi bolševikų laikra
ščiai kėlė baisų triukšmų. By
los pradžioje tas pat įvyko. 
Veliamos valstybės sukėlė fo
rmalius protestus. Ypač aš
triai užprotestavo Francija.

Sovietų valdžia tuose pro
testuose pagaliau įžiūrėjo sau

FRANCIJA GALI NUTRAU- 21 sužeista. Nemažas skai- nimo auklėjimo turi prisidėti
KTI SANTIKIUS >

tų vestuvių bylų, nubaudė jį ! mių komunistų vadų Sniėč- 
Chicagoj nepaprastas 2 met. sunkiųjų dariu} kalėji- kaus, Kasperaičio ir Jankaus-

šaltis mo ir atėmė piliečio teises.
Prieš pat Padėkonės dienų Gabrilavičius buvo per apga- Lapkr. 24 d. buvo kariuome

nės teismo sesija Panevėžy, 
kur taip pat svarstė keletu 

prastas šaltis. Vakar ir užva- sti dar trečių. Teismas Gabri- komanįsty įr plečkaitininkų 
kar rytmečiais siekė zero (O), lavičiui davė, palyginti, nedi- bvbl “R.”
Kai-kuriose valstybėse daug dėlę bausmę dėl to, kad jis____________
prisnigo. prisipažino kaltu ir yra dar ĮJ2SIDARĖ LENTPlŲVE

Nuo šalčių Chicagoj mirė jaunas žmogus.
keletas žmonių. (

Chicagų, ir visas vidurines va- rimų vedęs dvi žmonas ir jo-* . 1 , . XT A » II VISOS) VILIUI litro va- IK jv

čius žvėrių taipat sudegė, ke- vįstybe< ^etun pir™eny’ kanj valstybes, palietė nepa- ms gyvoms esant rengėsi ve
lėtas pabėgo.

PARYŽIUS, lapkr. 28. —j
Iš pasitikimų versmių sužino
ma, kad Francijos valdžia pa- į 
sirengusi nutraukti diplomatę ________
nius santikius su Maskva dėl, nrnTvvta 1 , no.. . , ... . ., BERLYNAS, lapkr. 28. —iškeliamų ten kaltinimų buvu- ,T. v , . ,..

. . « . • Vienoj didelei šokių salėj po
smui prezidentui Poincare ir ,. .. ,. ;v , licija pagaliau suseke simtusužsienių mimstenui Briand

bės, bet tvarkyme turi teisės,, 
kaip anosdvi pirmutinės.

BERLYNE AREŠTUOTA 
200 STUDENTŲ KELLOGG GAVO NOBE- 

/LIO DOVANĄ

OSLO, Norvegija, lapkr. 29.
Nobelio dovana už pasida- Orlaivių stoties gerinimai 

uĄBienių Himisiriiui nuam, gtu(jentų> susirinkusių žiūrėti ūbavimus taikos reikalais su-1 Numatyta skirti 425,000 do- 
u ji. u ( a yyavusiu sųmo - stu<jentų dvikovų kardais. įteikta buvusiam Am. J. Vai- lerj„ oriaįvių stoties (munici-

sle prieš soyietų valdžių.
Praneša, parlamente busiu 

iškelti valdžiai paklausimai.

STEBUKLINGAI IŠGIJO 
IŠ DŽIOVOS

PARYŽIUS, lapkr. 28. — 
Medikalinis biuras Liurde 0- 
ificialiai pripažino, kad sirgu-

“M. L.”į

“PAVASARIO” SĄJUNGOS 
ATSTOVAS J AMERIKĄ

Vilniuj dėl sunkios ekono
minės krizės užsidarė dar vie
na lentpjūvė. Neteko darbo 25 
darbininkai. “R.”

, Policija apsupo salę ir su
ėmė apie 400 studentų.

Vokietijoj įstatymu uždrau
stos visokios žmonių dvikovos.

KOMUNISTAI SUKĖLĖ 
MUŠTYNES

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
pavojų ir išsprendė bylos me-Įsi džiova Irena Vau de Voor- Šio miesto tarybos Rusirinki- 
tu viešai neišvardinti jokių ide, 21 m., iš Rueil, stebuklin-įme komunistai tarybos nariai 
valstybių. Kaltinamieji ar liū- gai išgijo,1 dalyvaudama vie-^vakar sukėlė muštynes, kada 
dininkai galės valstybių, var- moję Liurde procesijoje. Įijiems pritrūko žodžių savo 
dua minėti tik uždarytomis du-, Nuo džiovos yra mirę jos priešus pulti. Policija visus 
rimis. tėvas, motina, brolis ir sesuo. Į* raudonuosius išvarė laukan.

lerių orlaivių stoties (
stybių sekretoriui F. B. Kel- pftĮ aįrport) gerinimams 
logg. Šiandie jis yra teisėju
Tarptautiniam Teisme. , pg 2EMĖS DREBĖJIMO

JAPONIJOJE
6 NUBAUSTI KALĖJIMU

Lietuvių katalikų jaunimo 
Vyčių organizavija Amerikoje 
šiemet atsiuntė savo atstovų 
ip. Ad. Rubliauskaitę į Lietu-

IŠVAŽIAVO J ESTIJĄ 
KONCERTUOT

P. A. Kačanauskas šio mė-
vų, kurios tikslas susipažinti nėšio pabaigoje išvažiavo su 
su Lietuvos jaunimo veikimu savo choru į Estijų koncer- 

“R”
TOKYO, lapkr. 29. — Že 

CONCEPTION, Čili, lapkr. drebėjimo plotuose rasta ir bendradarbiavimo galimu- <uok 
— šeši revoliuciniai va-1.254 žmonių lavonai.

Šimtai sužeistų, tūkstančiai 
netekę pastogės.

Medžiaginiai nuostoliai sie-

29. — Šeši revoliuciniai va
liai, kurie mėgino sugriauti 
šios respublikos valdžių, nu
bausti po 15 metų kalėjimo.

COPENHAGEN, lapkr. 28.
— Vietos italų pasiuntinybę CHICAGO IR APYLIN- 
saugoja policija. Gauta grųsi- KĖS. — Nusakomas sniegas; 
nimų. ’ ne taip daug šalta.

mu sii “Pavasario” sų,junga. 
Lapkričio 15 d. išvyko Ame
rikon “Pavasario” sųjungos 
atstovas p. Juozas LauČka,

ksių apie 20 milionų dolerių, kuris ten gyvendamas atsto- 
Pavasario” sųjungų irvaus

palaikys tamprius bendradar
biavimo ryšius su Vyčiais.
- ' : L “M. L.”

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų fliMU
Britanijos 1 sv. steri t.8<
Francijos 100 frnnki 3.91
Dalijo. 100 lin 5.2
H»»|gijox 100 bele IBM
švaicarijoa 100 frankų 19.4) 
Vokietijos 100 markių 23.8)
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Bendradarbiams ir korespondentams rafitų negir
tina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlama tam 
tikslui pkšto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

nepasiliktų nesušelpto nei vienu mūsų tautie
čio, pašalpos reikalaujančio. Dabar reikalin
ga ne tik likučių nuo savo stalo neeikvoti, bet 
nuolatiniais mokesčiais labdarybei užsidėti. 
Tai padaryti nebus sunku, nes visose parapi- ! 
jose Veiks bedarbių šelpimo punktai.

Dabar yra laikas parodyti, kiek mes myli
me savo artjmų, kiek mums rūpi kilnus, 
krikščioniškas šelpimo darbas.

«9-
ŠeStadiehis, Lupk r. 29 d., 1930

DEL IMIGRACIJOS UŽDARYMO.

Aplink Afriką.
Prof. K Pakilu

LAIŠKAI PENKIOLIKTAS 

Į Bulawayo. viešbučiuose buvo išnykusi žu
Prisižiūrėjęs Zambezi krio-
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DIENOS KLAUSIMAI
ŠELPIMO DARBAS.

Bedarbių ir jų šeimynų šelpimas šiuo 
tarpu pasidalė pačiu svarbiuoju dienos rei
kalu. Skaityk spaudų, klausyk radio, pamok
slų ar prakalbų, visur girdėsi vienų ir ‘tų pa
tį dalykų — “šelpkite bedarbius ir suvargu
sias jų šeimynas”.

Nedarbas,' tai didėlė kraštui nelaimė, ku
li milijonais žmonių, sveikų, galinčių ir no
rinčių dirbti, elgetomis paverčia. Gera dar, 
kad “pasiturinčiojoj visuomenėj” yra šiek 
tiek krikščioniško jausmo, iš kurio išeina 
gailestingumas, vedus prie nelaimingųjų šel
pimo. Tokiu būdu daugeliui šeimynų bado 
pavojus bus pašalinta.

Mes džiaugiamės, kad ir lietuvių vi
suomenė rimtai susirūpino savųjų vargšų šel
pimo reikalu, jau beveik prie visų parapijų, 
labdarių kuopoms padedant, veikia vargšų 
šelpimo komiteto punktai. Renkama aukos 
plhigttiš, tnaistu, drabužiais, kuru.

Senatorius Reed pasiūlysiąs kongresui 
nuo 1931 m., liepos 1 d. dviem metam visai 
uždaryti imigracijų į Jungtines Valstybes 
Tokio sumanymo tikslas esųs sumažinti be
darbių skaičių. V 7.’ f - / ■ * ■■• į . 1

Šis sumanymas šiais nedarbo metais y- 
ra gana tikslus. Tačiau, jei nebus sustabdy
ta imigracijos Šmugelis, iš Meksikos ir kitur 
plauks “pigus- darbininkai”, imigracijos sus
tabdytas iš Europos nedaug teturės reikšmės.

Imant teoretiniai, suprantama, nėra logiš 
kas dalykas įleisti daugiau darbininkų iš ki
tur, kadangi daugybė vietinių darbininkų ne- 

' | turi darbo, badauja.
Lietuvių ir Lietuvos bendrai šis senato

riaus Reed’o sumanymas nedaug tepalies, 
nes ir taip mažas lietuvių skaičius būdavo 
įleidžiamas į Jungtines Valstybės.

Mes manom, kad visų Imigracijos įstaty
mą kone. fesus turėtų pakeisti iš pačių pama
tų.

LENKAI APIE VYTAUTĄ.

kliu grožybėms ir gamtos 
prašmatnumui, apžiūrėjęs gi
riose gdupę baobabų, kurių 
vienų apjuosti reikėjo šniūro 
28 metrų ilgumo, palinkėjęs, 
kad ir daugiau, liėtuvių galė
tų šias gražybes ir įdomumus 
pamatyti, leidausi tolyn į pie
tus, į P. Rodezijos miestą 
Bulawayo. Zambezi slėny, 
900 m. aukštumose oras buvo 
karštesnis ir varginantis. Die 
nos metu termometras ilgai 
laikydavosi apie 34 C. Tad 
norėjosi pasistūmėti toliau į 
pietus, kur apie Bulawayo, 
450 klm. nuo Zambezi, relje
fas vėl pakįla iki 1200 — 1300 
metrų ir per tai oras ten vė
sesnis, ypač nakčia, ir malia
rijos pavojus ten nebegręsia. 
Taigi ir kinino nebereikia 
kasdien imti.

Kongo ir Rodezijų trauki-į 
niai gana patogūs. Suolai oda

vis. Čia ji vėl atsirado: jos 
gauni per pusryčius, pietus 
ir vakarienę ir tai kasdien, 
kaip Angoloje. Man, icbtyofa- 
gui, tai labai patinka Kongo 
ir Pietų Afrikos papročiu, 
viešbučiuose da» .miegant, a- 
pie 6 vai.,ryto, negras .jau bū
tinai verdasi' kambarin ir ne
ša kavos arba arbatos. Šitą 
senos išlepintos • pano^ papro
čių aš nepripažįstu ir kai ku
ri klikų negrui durų neatida 
rydavau. Bet vėliau visgi 
nusprendžiau pagyventi af- 
rikoniškai, juk galva dėlto 
nenutruks.. Popiet apie 4 vai. 
irgi kambarin įsibriauna juo
das tarnas ir atneša kavos ar 
arbatos ir pyragaičių.

11,300 UŽ AVĮ.

Atvaizde parodoma avis, kuri nacionalėj augintojų aviu 
vilnoms (woolgrowers) sąjungos parodoj, Salt Lake City, 
parduta už $1,300. Avies savininku buvo J. K. Madsen 
Mt. Pleasant, Utah.

is

60 metų dar tebegyveno Že- yra ir kuone visi užima la- 
Šiuos maitijos Naumiesty, buvo ki- bai tvirtas pozicijas prekybo- 

visus priedus, už vonias ir p. tokia, bet dabai jo suims tsi- je, pramonėje ir net ūky. Žo- 
,nieko atskirai nereikia mo-jo daug angliškų manierų tižiu, vyrai nesnaudžia ir ne-
kėti, tad daug patogiau ne iv kartu reikšmingą pavardę- 
gu Europos viešbučiuose, kur L mg — Karalius. Žydui iš
komforto padidinimas 
giai apmokamas.

leidžia pinigai tbvc/'.a: pro
nosį šliaužti. Už tai jie vesti 

bran- Lietuvos jau senokai važiuoja pagirimo.
Pietų Afrikon, čia apsidairę! (Bus daugiau)

Dar vienas skirtingas dalv- ir kiek orasigyvtne, traukia
GIESMVNĖLIS

“Eltos” pranešimu, lenkų laikraštis 
“Rzeczpospolita” į vieną iš savo paskutinių.n) v^sUs reikalingus švarius 
numeiių įdėjo ilgų straipsnį, paskirtą Vėtau- Tralus ir miegok sau kiek 
to Didžiojo 500 metų mirties sukaktuvėms:nor^ Restoranas traukinys ir- 
pamiftėti. Laik rastis, pažymėjęs, kad Visu geras ir nebrangesnis kaip 
Lietuva ištisus metus šventė Vytauto Didžio
jo sukaktuves, pastebi, kad ir Lenkija atida
vė savo garbės duoklę “tos įžymios istorinės 

į figūros šešėliui 0. Toliau laikraštis konstatUo

mušti, tad dulkių mažiau (w.įa man metasi į akis. toliau j šiaurę: į Rodezijas, į į
ko ir lengviau nužluostomi. I lBm.opo-e prįe stalų ir kamba- Kongo ir kitur. Turi na pui- 
Visi vagonai galima paver- riuoge dažniausia: tarnauja kiaušių progų prasigyventi ir —'

sti į miegamuosius. Užsimoki ’-merginog) 0 «a Afrikoje dar, net labai praturtėti. Štai res- ' d°S Jau nebetoli. Link-
apie šešis litus priedo ir gau-' j viename viešbutv neteko torune mane makalbino p. ?r ^lonui melodijų ku-

, ' . . o. -ai i ei„i, 'ledines giesmes jau nebeuzil-matyti juodų tarnaičių, vis Smitli, kurs iš Kauno Slaba-* , , . ..
, .m v ,„v. . ... n gio pasigirs bažnyčiose,tik vyrai. Mat čia ir vyrų ai- «os įsvftziavo turėdamas 9 ° F 6 . .. J

, , , t , • i »• , „. . J Chorams ir kitiems giesmiųgos neaukštos, o antra — neg- metus. Jau trisdešimts metų' .
rų tarpe beveik visos motervs augina ir supirkinėja galvi-,nieo°Ja^ rema įan s o ap- 

vaikais, juk Kongo, pačiame Afrikos' sirnPmh g^myneham, jei j.Lietuvoje: pietūs 9 lt., vaka
rienė 10 lt.

Į Bulawayo traukinys atvy-

Pastaruoju laiku jau nebekalbama apie, ja, .kad lietuviai Šlamllen Vytaute mą^o Jo- leivių man būv<v rekotne,nduo-
gerbnvį. Nebekalbama ir apie greitą laikų 
pagerėjimą. Del ko — labai aišku. Žiemos 
mėnesiais laikų pagerėjimo nėra ko laukti. 
Jie gali dar labiau pablogėti. Mat, žiema 
daug darbų visai sustoja: ūkio darbai, gelž- 
ltelių, visokia statyba ir visa eilė kitų. Tai
gi, jei laukiama geresnių laikų, jie negali 
ankščiau pavasario ateiti. Iki tam laikui, 
kas neturi darbo ir pragyvenimui ankščiau 
sutaupytų pinigų, turės labai sunkią žiema. 
Del to, dirbančioji ir pasiturinčioji visuomenė

gausiai apsiKrovę „--- ------ ,-------------- ---------- , .B , dar neturi,merginų beveik ir nėra, nes, vidury, ir skaitomas vienu tur 
vos tik negrė sulaukė dvyli-1 tingiausių Afrikos žmonių.

ko anksti rytą.,Kai kurių ke-jfcos inetų arba > net jaunesnė Žodžiu — mftgnatast Jo žmo-

tas “New Selborne Hotel” 
kaipo visiškai naujas, moder
niškas ir nebrangus: pilnas

Šiuo primename, jog turime 
“Giesmynėlį” skirta bažny
čių chorams,' mokykloms ir 
šiaip jau giesmininkams. Jį 

. sutaisė plačiai žinomas lite-

jau išeintV’hž vyr6~‘arbū iiCbcna kilusi iš Latvijos. Jie dar 
vestuvių pasiskubina tapti' moka po trupučiukų lietuvis-’ 
kelių vaikų motina. Tad neg- kai, latviškai ir rusiškai ir iš;

visų šitų kalbų padarė man ratas A' Jakstas’ 0 Saidas Pa‘ 
rašė taipgi plačiai žinomas 
kompozitorius J.Naujalis.

rėš beveik visuomet matomos 
pragyvenimas į dieną apie 34 jsu parištais ant nugaros kudi- egzaminus, kad įsitikinti ar ir 
litus. Paklausiau ir jieapsiri jltiais, kurių daugybė išmirštu, aš tikrai esu nuo Baltijos 
kau. Viešbūtis naujas ir tik 'bet mirusieji skubiai pakui- gintariniu pajūrių. Prie kito

gailos ir Lenkijos priešininką ir vaizduoja 
visų jo politini veikimą, kaip nutaikytų prieš 
lenkų karalystę ir nukreiptų į visiškos Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimų. Pasak 
lietuvių, Jogaila esąs savo paties Jautos iš
davikas, o Vytautas didžiausias didvyris, ku
rį Lietuva davė pasauliui. Toliau laikraštis raS patogus: visuomet kan 
nurodo Vytauto reikšmę Lenkijai ir atpasa- j bary iš krano turi šalto ir šil 
koja jo gyvenimą ir kovas, iš pradžių suįt° vandens, valgis įvairus L 
lenkais ir totoriais, o paskiau su kryžiuo
čiais. Laikraštis sekdamas naujai pasircišku-

Šiame “Giesmynėly” randa
i stalo prabilo i mana iš Zarasų si S?ies",i« lentinių, kalėdi- 
' kilęs žydas, gyvenus Afrikoje ®av5ninili’ velykinių, sek 

' minių ir kitokių. Be to yra ke-

tttri SIU' laikyti šventa pareiga tokius varguo- šių- Lenkijoj kryptį, nepripažįsta Vytautui 
liūs Šelpti, kiek galint daugiau nuo savęs nu- Tnnnenbergo kovos laimėjimo. Pasak jo, Vv- 
trtukiaftt. Į tautas suvaidino didelę rolę, tačiau visai ne-

Ir lietuvių nemažas skaičius yrai be dar- buvo vyriausias vadas. Prie kryžiuočių šu
to, kurių daugelis bus reikalingi pašalpos, trluškinimo ties Tannenbergu privedė “pla- 
Negalitna laukti kad visi mūsų tautieciau su- nltiga Jogailos politika”. Baigdamas laikraš- 

v silauktų pašalpos Iš svetini tautiškų labdarin- ' tis nurodo, kad jei VytUtttas atliko didelių 
gųjų įstaigų ar bendrai iš tų, kurie bedar- darbų Lietuvoj, tai nėra jo vieno nuopelnas, 
bias šelpia. O būtų skaudu, jei lietuviams čia dalis nuopelnų prildaUso ir Jogailai, ku- 
tektų skursti, badauti, šalti. Mūsų pareiga ; ris pastūmė Lietuvą į “bendradarbiavimo 
yra taip suorganizuoti šelpimo darbą, kad kelią su Lenkija”. Be to bendradarbiavimo,

člami naujais. Tai panašų 
peteliškių veisimąsi.

Ir šinom kartu viešbučio 18 metų ir negalįs skųstis pi- 
geras, keletas vonių kelei-'^av;cinkas pasirodė besąs žy- įnigų stoka. Sprendžiant iš 
viams pasimaudyti; žodžiu, vi p. Mak King. Gal būt jo!veidų, kartais iš pavardžių, jų 
sai kaip Naujorko. Konge tėvo pavardė, kai tas pri;5 čia — Bulawayo — daugybė

girdi, nebūtų buvę nei Tannenbergo, nei vi
dujinės Lietuvos konsolidacijos. Pralaimėji
mas ties Vorskla Lietuvai buvo paskutinis 
įspėjimas, kuris nepaliko be pasėkos.

Šiųdienė Lietuva, “pakeitusi” istorinius 
lakius, atsisako nuo betkurlos minties apie 
tikrai didžią, su Lenkija bendrą praeitį. 
Ginčo tarp Jogailos ir Vytauto laimėjo Jo
gaila, nes negalėjo ir būti kitaip, kadangi

turios litanijos.
Šis “Giesmvnėlis” gali

maldingiems žmonėms, gaii 
.atstoti Kantičkas. Be to

- ~ - ----- ■ J—— i“Giesmynėlis” vra daug pi-
I.ietuva, “netekusi Lenkijos paramos, buvoĮ.gegnig Kainuoja tik 60c., o 

xlantičkos dabar kainuojanereali svajonė”. Ir dabar yra tie patys “ge
ografiškai politiniai santykiai”, kurie buvo 
prieš 500 metų ir “ankščiau ar vėliau lietu
vių politikoj turės paimti viršų Jogailos idė
ja, idėja bendradarbiavimo abiejų tautų: len
kų ir lietuvių, kuriėms gręsia bendras prie
šas M

Tai mat, kaip lenkai tebegalvoja.

$1.50.
“Gicsmynėlis” gaunamas 

“Draugo” knygyne. Užsisa- 
kydaaii adresuokit:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Iii.

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

—Rašo Dr. AL M. RAČKUS-—

‘ (Tęsinys)
• Kirmis, Dr. Max: IIANDBUCH 

PER POLNISC’HEN MUNZKUNDE. ’ 
Von Dr. Max Kirmis. Posen. Eingentlium 
der Geselscbaft, 1892. Pusi. XI 268. Forui. 
23M13 cm.

Labai gerai parašytas veikalas. A- 
I«rt kitų svarbių žinių apie Lietuvos nu
mizmatiką, čia taipgi randama porą ži-

' K. R.: LIETUVOS PINIGAI (Me- ( » Nikonovskii Lietopis s Voskresens-
degą suteikė p. O. V.). Iliustruotas strrtip- jkago spiska, podarennago v Vosskresens- 
snis tilpęs Peterburgo savaitrašty “Lie- kii Monastyr Patriarchom Nikonom vtilpęs Peterburgo sąvi 
tuvių Laikraštis”, Nr. 50, pp. 709-711.- 
1905 metais.

Matoma jog ši*/sti aipsnis buvo ne nu- 
inizmatiko parašytas, nes daug netikslu
mų čia randasi. Įdomus tik dėl atvaizdų 
ir kitų smulkmenų, kurie yra kopijuoti iš 
Kirkoro “Monetnoje Dielo v Litvie”; net 
“Jogailos” monetos fabrikatas čia ilius
truojama, bet nepažymėta kad tai apga
vikų fabrikatan.

• MAMalski, 1- T.: TABLICE Po- 
r<nvnawcze Wswystkicli VVifldomych Mo- 
net, Wagi j Miat, wyraeliowanych na nio- 

nučią ir apie Vytauto gadynės piAigusį. Į nety, wagi i miary NoWe Francuskie, no- 
Koeb.ue, Dr. B.z ZUR GESUHICHTE , ve Polskle I Rossijskie przez E. T. Mas- 

PER L1THAUIKCIIEN WAPPENBIL- Į sulskiego. Prtcrkburg, w Brukami Karo- 
PER. Straipsnis apie Lietuvos heraldiką in Kraya. 1834. Pūsi, 124. Forui. 24x15 
tilpęs metrašty “Mėmoires de la Hociėtc cm.
ri’Archėologie et <le NumismatiijUe de Nt. 1 Numizmatinei metrologijai Massal*- 
Pėteraboui’g.” Vol. T, p. 357-8, Tab. XX. kio veikalas yra gali svarbus.

1658 godu. St. Petersburg 1793-94. 4-to. 
Tome V, p. 42 yra žinių apie Lietuvos 
Grašius iš Vytauto gadynės.

• Reichel, X: BE1TRAGE ZtR RUS- 
MJ8CIIEN MUNZKUNDE. — “Mėmoires 
de la Societė d ’Arcliėologie et de Nuinis- 
matiųue de St. Petersįourg”. Publiės jj«r 

. le I)r. B. dė Koeltfte. Vol.1, T847. St. Pe- 
tersbourg.

DF SH1LL1NG. (šilingo Tėvynė), by Al. zbioiu A. R., ktore skradzione we Lwo- 
M. Rackus, M. I). Monografijelė apie 6i-z wie 1880 r. aostaty. Krakow 1880. 8-vo, 
lingo etimologiją ir jo gimtinę. Tilpo p. 15, Tab. 2.

* Rackus, Dr. A. M.; THE ORIGIN
'OK KOPECK (Kapeikos Kilmė), by Dr.
A. M. Rackus, Chicago, BĮ. Moiitografijc-

, lė apie Vytauto numizmatiką su 12 Vv- »
tauto monetą atvaizdais, tilpo žurnale 
' The NumiamatiiC’' Published Montlily poj «KlC’H Krak 
by the American Numismatic Associa

mėnrašty “The Numismatist” Published 
Montlily by the American Numismatic 
Association, Federalsburg, Md. December 
1925, Vol. XXXVIII, No, 12, pp. 609-610. 
Iliustruota.

Šio metraščio p? 169 telpa aprašymas 
ii ątvaitzdai Vytauto Pusgrašią ant Tab.. f t t . **
XIII. Be ta, šiame veikale vra aprašt- 
ųias-bei atvaizdai trijų Vytauto ahtspau- 
dų, 4T. 353-358, Tab. XX.’

e Rocznik Towarzystwa Prtyjasidi 
Nauk. Poznan 1900, p. 518. Čia yra tilpęs 
'W. VVittygo straipsnis apie 1’otoriškus 
pinigus su Vytauto kontraųiarka.

• Ryszard, A.: CENNIK MONET 
6w 1886. HektografūO-

Tai labai svarbi" brošiūra talpinanti 
savyje daug įdomių Lietuvos numizmatų 
iš Vytauto gadynės. Bet Ryszardas čia 
vietomis skaitytojus klaidina, tad šių 
brošiūrą reik skaityti kritiškai.

• Saurma-Jeltsch, Hugo Pihr v.: 1)1 E 
SAURMASCHE MUNZSAMAILI NG deu- 
tscher, scliweizerisclier und polniscbe:- 
Geprage von etwa deni Beginn der Gros- 
chenzeit bis zur Kipperperiode. Verlag. 
von Adoijili Weyl, Berlin, 1892. Vol. I, 
Text p. 152; Vol. II, Atlas tab. CIV. Forui. 
33x27 cm,

Luksusinis veikalas su 3171 monetų 
atvaizdais, tarpe kurių raudasi 2 Keistu
čio, 1 Vytauto ir 55 kitokių retų Lietu-

....................... .... . ta brošiūra, kuriame telpa aprašymai Vv- VOs monetų atvaizdai. Kiekvienam nu-
tion, Federalsburg, Md. August, 9. . i (aut0 monetų. Svarbus veikalukus.
Vol. XL11I, Nr. 8, p. 501-503. 1I * Rysx*rd, Antoni: SP1S CZTER- 

• RMkiu, AL M., M. Du THE OKlGlN DZIESTU DŠM1U NUMIZMAT()W ze

mizmutikui patariu šį veikalų įsigyti. 

(Bus daugiau)

t
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio Stotis A J J.

nūs gulės gauti. Komisija kvie 
čia visus atsilankyti.

X Cicero rengiama šaunus 
pagerbt uviu Vakaras’ p. M.

X Lapkričio 23 d. įvyko Vaičiūnienei. Vakarę rengia 
metinė Šv. Antano parapijos Mot. Sų-gos Chicagos Apskri- 
vakarienė, prie kurios jau Lys. Pagerbtuvės įvyks 14 d. 
nuo senai buvo ruoštasi. gruodžio, Šv. Antano parapi

jos svetainėj.
X N. Pr. P. Šv. Mergaičių 

draugija rengia “bunco par
ty” sušelpimui neturtėlių. 
Pramoga bus 18 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Kviečiami visi įsigy
ti tikietus, kurie kainuoja 
35c.

X Labdarių 3 kuopos labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
rytoj, 30 d. lapkričio, 1 vai. 
po pietų, Šv. Antano par. mo
kyklos kambary. Kviečiami 
visi atsilankyti, taipgi visų 
draugijų atstovai, kurie iš-

v ,... , rinkti dalyvauti Labdarių suliesiu. Publikos buvo pilna sa- . . . . . , , ...y, P i sinnkimuos, privalo ateiti, le. Be kitų kalbėjo šie prote-
sionalai. adv. B. Mastauskas, 
adv. Balanda, Dr. Poška, Pr.

Vakarienė buvo labai pui
ki su gražiomis kalbomis, dai
nomis, muzika ir perstatymu.

Šeimininkės šįmet buvo sau 
alios; valgius paruošė kuoge- 
ritrusius.

Bulvariškiai turėjo nuo sa
vo stalų su savo vadovu, ku
ris visus sukvietė ir jiems 
vakarienės tikietus įteikė, t. 
y. p. Petras Petronis, parap. 
komiteto narys.

Gerb. klebonas kun. H. Vai
čiūnas buvo vakaro vedėju)!;, j 
Vakarienėj dalyvavo daug 
svečių, • dvasiškuos ir pašau- ■

SUŠELPKITE VARGŠUS
Sušalę, išbadėję, be globos ir pastogės 

vargšai laukia Jūs pagalbos. Organizuokitės. 
Surašykite visus savo parapijos vargšus. Žie
ma šalta. Jų gyvybė pavojuje. O vargšai — 
Kristaus broliai ir seserys. Nenusikreipkite 
nuo jų!

Centralinis Vargšams Globoti Komitetas.

ti neturint nuodėmės. Atgai- Vietiniam varg. 
Prašomi ateiti ir tie, kurie pa los Sakramentu nusivalome choras sugiedojo, 
liesti nelaimės — bedarbės ir 11110 nuodėmių. Dėlto šuva
esantieji dideliam vąrge. žiuos lietuvių dvasiškijos ku

Reikia pažymėti, kad kolo- tų “dumpuoti”. Reikia ant
n i joje buvo geras pri si rengi - 
Mat, kaip ima šilt, tai cemen* 
kilmių. Todėl, ačiū visiems 
eliorams, kurie dalyvavo iš
kilmėse, visiems dvasiškiams, 
kurie tik dalyvavo ir visai 
publikai už atsilankymu Daug 
dėkui priklauso konip. J. Ži-

’ levičiui už darbštume
Lapkr. 30 mus kolonijoje 

bus vaidinama komedija “Oš-! 
vė į namus, tylos nebus” 
parapijos svetainėje.

| l^ai gyvuoja newarkiečiai. 
į Ten buvęs.

SPFBNB VALLET, U.

44 b
Vakare
empę”

kaip pareidavau 
tai skūra nuc ce-

sugrojus, 
“Pulkim 

ant kelių”. Dirigavo komp.

troko užlipti ir nulipti per 11 
ir Vg valandų apie 400 sykių mento braškėdavo, kaip lenta. 
O dulkės, o karšta, 98 šilu- mas, prie aukščiau sakytų iš
mos! Ir, Dieve saugok, tro- tas lenda kūnų. Tai, mat, 
kas pasijudintų, tai sta'ia kokių darbų yra ir turi dirn- 

galva ant žemės ir tavęs nėr. ti. A. P.

Iš mūsų padangės.
Jau senai nesimato jokios į 

žinutės iš mūsų miestelio ir. 
apielinkių. Nežinau, kame da-i 
lvkas, ar nėra kam parašyti? 
Taigi, viena žinutė bus seno
ka, bet, anot pasakio, geriau 
vėliau, negu niekad.

Rugsėjo 14 d. mūsų šv. O- 
nos bažnytėlėje buvo iškilmės. 
Mat teikėsi atvažiuoti J. E. 
naujas vyskupas vaikučių dir 
mavoti. Matėsi keletas irJ. Žilevičius. Paskiaus sekė, 1. • *-•’**■** V*V' ,J * ******* . «. V

‘Š^N rtl Cq-d ‘?k1S neS® H11 Labdarybė nori sužinoti, rie pamokins, pagelbės prisi- solo Janavičiūtės. Ji giedojo, augusių žmonių. Vaikučius 
1 ,?rtl 1 * persi ė ė (P*-,fcįek ž,nonįų randasi, kurie rengti delei įgijimo Dievo ma “Regina Coli”. Varg. akom- prie Dirmavonės prirengė se- 
varc ės nesužinojau), un. * • į j<en^.ja bėdos prispausti. 'Jonių per šiuos atlaidus. panavo J. Žilevičius. Brunzie-

su-

Jakaitis, kun. Albavičius, 
kun. A. Valančius ir įgalioti
nis Kat. Federacijos 12 sky
riaus p. A. Valančius.

Po visų kalbų sulošta dvie
jų aktų komedija “Politika”, 
po vadovyste p. J. Lapeikos. 
Visi lošėjai savo roles atliko 
gražiai.

Ant galo buvo rodoma jr.- 
domieji paveikslai “Cbali 
Cliaplin”, kuris publikų pri
juokino.

Visi pilni gero ūpo skirstė
si namo. O klebonas

serys iš airių bažnyčios. Dir
mavonės Sakramentų priėmė 
apie 80 ypatų.

, Vyskupas ta proga pasakė
, „v- ... Stanšauskas. Liedo japaį gražų pamokslų.

------------- j laidai mums kaikuriems nėra jo solo ir p. Petraitis, akomp.'
Vyčių 5 kuopos dramos paskutiniai. Mes esame gyvi, J. Žilevičius. Visas choras iš 

ratelis atvažiuoja pas jus su sveiki^ laimingi. Galime daug pildė “Marija Marija”, a- 
pilnais čemodanais juokų, ku-' sau pasipelnyti ir kitiems ne- komp. A. Stanšauskas, diriga- P° to šokiai iki vėlumos. Pel
nuos galėsite matyti kas atei- maža- gero padaryti. Dievas vo J. Žilevičius, jnas parapijos iždui.

parapijos brangina žmogų darantį at-' Paskui sekė ipasveikinimas, mus ' ir apnnkįnįuose
30 gail». Kuodaugiausia daryki- Ne.arko deoeijos ' nįi(Wė bedarW.

me atgailų per atlaidus. atstovo, kuris' pasakė ’nuošir-

Ateikit 1 vai. po pietų į su
sirinkimų.

CICERIEČIAI, DĖMESIO!

Sveiki sulaukę naudokimės nė solo giedojo “Avė Maria”, 
atlaidais. Gal ne visi turėsime r.komp. J. Žilevičius. Yurkai- 
laimės kitų sulaukti. Kas ga- tienė solo “Laudamus Te”,' 
Ii užtikrinti mus, kad šie at- akomp. A.

ATSAKYMAS Į JŪSŲ

Kalediii Dovanu Klausymą
Štai dovana, kurių kiekvienas įvertins 

— Kalėdinio Taupymo Klubo Bankinė kny
gelė su vienu ar daugiau įmokėjirnų...

Pritaikoma bile kuriaių šeimynos nariui. 
Dovana pinigais visuomet įvertinama ir ji 
turi dvigubų vertę, kuomet i teikia paaksti- 
nimų taupymui... •

Vaikus galima pripratinti prie taupymo 
papročio išanksto prirašant juos prie Kalėdi
nio Taupymo Klubo. Duok jiem po bankinę 
knygelę ir paragink juos prie taupymo savo 
pinigų per ištisus metus....

Central^^^Bank!
ATRUSTCOMPANY

U10Wert35«i Street
• •• ACIearingHouscBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Lapkričio 26 d. parapijos 
svetainėje bus vakarienė, o

Sudriko Didelis Pirkimas
Padaro galimybės parduota ’Radios daug pigiau 

kaip kitur ir Jus pirkdami iš Budriko Krautuvės, pri
sidedate prie leidimo ir platinimo Lietuvių dailės per 
orų, nes Budrikas leidžia du sykiu į savaite per orą 
dainas, kur klausosi 50 tūkstančių lietuvių ir 4 milijo
nai Amerikonų.

site į Šv. Antano 
svetainę 7:30 vai. vakare, 
d. lapkr. . i •' »

Bus vaidinama “Proliibiei- į Visus brolius lietuvius gy- dų sveikinimų. Po kalbos se- 
Darželis”, “Kas kvai-j venančius Chjcago

galėsite matyti Steger, Harvey, etc., kviečiu kuris nupiešė Vytauto gyve- 
didelius “faitus” dėl
streeto čempijono. Imsis du Kim. J.' L ©ūžauskas, kleb. kinimai policijos viršininko i

-V a - ’* XT Z, A m! » O r»4r,4/\»T/\

Iš visų Fabrikų, išskyrus Pe
ru laikrodynę, beveik visus

visiems',308 1,arM’8”’ "Kas kvai-ivenanaun vmcago Heiglita, kė pamokslas kun. Karaliaus, darbininkus atleido K anksto 
. . lys?” Be to, galėsite matyti Steger, Harvey, etc., kviečiu kuris nupiešė Vytauto

a si an’iusiems sir< ingai ^'didelius “faitus” dėl 12 naudotis 40 valąndų atlaidais, nimų. Po pamokslo sekė svei-
-.A—_ . —.x T -Altai neilgo m 1^1 vvraK/dn/*.. II*

žiema.

X Ciceros draugijos renka 
atstovus j Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų 4 Seimų, kuris įvyks 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, West Side.

dideli ir garsūs kumštininkai, 
būtent, Petras Sliarkis ir J. 
Šunvotis. Todėl, kas norite 
užmiršti visus šių dienų var- į 
gus ir rūpesčius, ateikite į tų

ji l'«q(jĮ'į

N. J.
Bažnytinis koncertas.

Lapkr. 16 d; buvo suruošta iš lenkų.

Newarko majoro atstovo. 
Paskui kalbėjo vice-konsu-

las Daužvardis kuris sakė, 
kad Vilnius turės būti atim-

inatyt, kad bus sunki 
O kaip tyčiom, mėsos ir mil
tų krautuvės nieko neduoda 
ant “credito”, turi pirkti už 
“cash”. Na, ir pirk už ‘casli’, 
kad kišenius tuščias. Nežinia, 
kas bus toliau, kaip šalčiai

-o . , > , . - . - - ateis. Kad būtų artymo mei-
X Praeitų sekmadieni K. juokų vakarų ir pamatykite Iškilmės paminėjimui Vytau- Po kalbų vėl sekė giesmės, jg ^aį jr pinigų ir dar- 

Federacijos 12 skyrius laikė tas tris juokingas komedijas, to 500 ni. mirties sukaktuvių. Solo Pranckevičiutė giedojo drabužių, maisto ir visa, 
susirinkimų ir priėmė kvieti- į Da kartų primenu, kad kas Iškilmės pasisekė labai gerai, “Caro cibus”, varg. akomp. ko rejkįa pet kaip nėra
mų i Seimų. Išrinkta 3 atsto-. nematysit to vakaro, paskiau nežiūrint visų nepatogumų: o- J. Žilevičius. Žemaičiutė “Pa arfvmo meilės, tai biedni dar-
vai ir paskirta auka $5. Įgailėsitės. 'ras buvo blogas, bet publi- nis Angelicus”, akomp. A. bininkaij ir su’ šeimynom, turi

X Dievo Motinos Sopulin-» Juokis, o su tavim ir vi- kos suėjo pažymėtinai daug Visminas, K. Hoffmanas, a- kęstĮ baisų skurdų Bet už
gos draugija ir gi laikė su- sas pasaulis juoksis. — pilnutė bažnyčia. Visi cho- komp. A. Vismanas. Visas į-aį kartaįs tie turtuoliai ga-
sirinkimų ir priėmė kvietimų į Kvieslys. ra; dalyvavo, išimant Bayone, choras giedojo “Šventas”, a- jį gkaudžiai atsakyti
į Seimų; išrinko atstoves, bet ~“J ,*• J., kuris pasirodė neprie- komp. A. Stanšauskas, diri-. vasar^ dirbau ant

bHIGAGO HEIGHTSi ILL knkU? tatn 8umanymui- Buv0 -avo J- žilevi<‘ius- Vargom- cementinhj kelių, nuo Morris,
_________ ’ ir daugiau tokių “prietelių”, ninku choras sugiedojo “Li- jp, yink Yorkville, III., No.

aukų skirti atidėjo po meti-! 
nio knygų peržiūrėjimo. Taip . 
gi draugija nutarė eiti “in Į 
corpore” išpažinties gruodžio 
6 d., o gruodžio 7 d., 7:30 
vai. Mišiose prie Šv. Komuni
jos. \ Ji

Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti bendroje komu
nijoj. Beje, tų dienų šv. An
tano bažnyčioje prasidės 40 
vai. atlaidai.

X Dievo Motinos Sopuliu

Atlaidai. kurie labai gražiai “atsilygi- bėra”, akomp. J. Žilevičius, 47 Darbas buvo sunkus ir pa- 
! ..„„u._ _________ ‘no paskui sekė palaiminimas Šv. vojiingas< Mat turėjau cemen 

į Programas prasidėjo 5 va- Sakramentu, kurį teikė kun.1 ■' " t—
landų vakare, Šv. Trejybės pa- Balkūnas, o clipras giedojo, Į

. ... . . lapijos bažnyčioje. Programų O Saliutaris”, “Tantum Er-'
laidai ir bus ir panedelyje ir x . . ,. ,, , . , . A ,. [atidarė maršu vargonais vieti go”; “Garbinkime Šv. Sakra-

nis varg. A. Stanšauskas. Cho menta” ir “Apsergėk Aukš- 
ras sėdėjo pas altorių žiūrė- čiausias tų mylimų šalį”. Var- 
damas į publikų, nes ŠV. Sa- gonais akomp. J. Žilevičius.

Šv. Kazimiero parapijos baž 
nyčioje, lapkričio 30 d., per 
sumų prasideda 40 valandų at-

utarninke.
Tvarka.

Pirmos šv. Mišios bus 
I landų; suma ir. pamokslas 9 
• valandų. Mišparai ir pamoks
las nedėlios, panedėlio ir utar- 

vakarais 7:30.
Nauda.

Dievo malonė yra

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

5 va-

kramentas buvo išimtas iš al- 
tonaus.

Po koncerto salėj sekė šo
kiai su užkandžiais.

Žmogui

gos draugija lapkričio 22 d., 
buvo surengus “bunco party” ninko 
Šv. Kazimiero Seserų Vie- [ 

nuolyno labui. “Party” pui
kiai pavyko. Daug tame pa- naudinga bei reikalinga. Pats
sidarbavo komisija: Miliaus 'savo jėgomis žmogus neįsten- 
kienė, Vaišvilienė, Rakauskie gia Dievui įtikti bei esąs kal
ne ir draugijos pirmininkė p. tos permaldauti DieVų. “Ne 
M. Paseckienė. tas yra didis kurs sėja ir lai-

X Dabar Cicero labai įėjo sto; bet tas, kurF augina”, 
į madų “bunco party”. Štai Ant ženus žmogaus tikslas y- 
ir raguviečiai gruodžio 11 d., ra Dievui tarnauti; gyventi 
parapijos svetainėje, 8 vai. su Dievu ir čia ant žemės ir at 
vakare, rengia ‘bunco party*. eintihčianie gyvenime.
Įžanga- tiktai 35c. Dovanų sa- Pagelba.
ko bus $35 vertės. Kiekvie-1 Dievo malonių tegaliųia gau

VAŽIUOKIME | LIETUVA
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu | 
per KLAIPĖDĄ

OraltM auolaiaklmaa via Kopanhairen 
PuJkip iJdval — — Ganėtinai Gero Malato
(raminta Ir Patoffiima* — Malonus PstamarImaa

Laivų UpIanklniAi Iš New York:
Katerio* Ek.kn.ral> .. OUv.................. ,

Osrar 11 ........... I*pkr. 23 II '
Predrrik VIII .. Gniod. » || <>««•• II .................... • I
Inrarmat'IJu Ir laivakorčių rrlkalala krrlpkll*’ v»« aava aaant. arba

SCANDIMAV1AN-AMER1CAH LINE
27WHIT(HAU 3T. 
W1W YOKK, M.Y.

24* WMHIN4TON »T. 
BO»TON, MAtl.

I>O N.LA2AUI IT. 
CHICA4O, ILL.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tek Lincoln 3044

RnAt P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

TM. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė 

AGITATORIAI.

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba |
2328 W. 23rd St. I,

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. šlikas
10555 So. SUte St 

Visokiais Lahd*rvbė* rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agiUtorins

RADIO
Nauji 1931 Modeliai

Kaina nuo $112.50 ir aukščiau. Nauji Mne 
jestic 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 plionografo ar radio.

JOS. F.BUDRIK J Ine.
3417 S. HALSTED ST,

Telefonas Boulevard 4705



/

DRAUGAS Šeštadienis, Lapkr. 29 d., 1930

CHICAGOJE vanojo gana gražų setų, trijų, lieka tarpe žmonių amžinai, guldinėja: “Kunigaikšti, klau įkurtas ir gražiausiomis pašau Į gos Chicagos Apskričio mė

SĄJUNGIETES VEIKIA. i karo, kuris įvyks 7 d. gruo- 
'džio, parapijos svetainėj.

labai gražus 
Pranciškaus

West Side. — Šio mėnesio! Bus sulošta 
M. S. 55 kp. susirinkimas vėl | veikalas “6v.

šmotų, kuris dabar tikrai pu- 
puoš knygynėlį. Ant minkštų 
kėdžių sėdint gera bus laik
raščius ar knygas skaityti.

Bijūnėlis.

buvo skaitlingas. Į kuopų įsi- Pašaukimas”. Veikalas tikrai GEDIMINO SAPNAS SCE- 
rašė West Sides'darbuotoja p.'gražus. Northsidiečiai visi tu- NOJE.
Masalskienė. Taigi, kuopa au-Įrėtų jį pamatyti, nes pritai- ( --------------
ga ir, reikia tikėtis, kad pri-jkintas kaip tik advento lai- “Tūkstantis ii; Vienas Mar- 
siartinus naujų narių vajui kui.. gumynų”, t. y. tas didžiulis
sųjungietės darbuosis gavi- Chicagos Vyčių Apskričio ren

Visi žinome tų garsųjį Se
name Įstatyme Juozapo sap
nų, kurs išpranašavo septynis 
metus pertekliaus, ir septynis 
metus bado. Taip ir mūsų 
narsaus Gedimino, kurs gyve
no da prieš Vytauto laikus, 
sapnas pasiliko istoriškas.

“Mačiau sapne didžiulį ge
ležinį vilkų”, sako Gediminas 
Krivų Krivaičiui, dievų valios 
reiškėjui, “kuris taip stau
gė, lyg šimtai vilkų jo vidu-

syk. Turiu dievų valios žo-Uy bažnyčiomis

mui da daugiau naujų narių, r Federacijos vietinis skyrius, giamas Vytauto vakaras, gruo
Naujas kuopos nutarimas, gražiai pasirodęs Vytauto pa- džio 21 d., turės vienų gražų1 riuose būtų. Ir aidų pagavo ža

įvykinti savo naudai “bunco,minėjime, dabar ruošiasi spau- paveikslų — “Gedimino Sap- 
party”. Į komisijų įėjo darbš-ldos savaitei, kurių mano į- nas”. Tai yra vienas iš tų re

giosios sųjungietės Ona Do-jvykdyti kada apie gruodžio ir tų atsitikimų, kur sapnas bū- 
' brovolskienė, O. Budrikienė sausio mėn. kartu ir prie sa- na tiek fįvarbus, kad jis pas 

ir Cibulskiene. vo metinio vakaro, kuriame
taip gi yra nužiūrėta sulošti 
patrijotiškas veikalas.

liosios girios ir nunešė toli, 
toli...”

džius. Geležinis vilkas — tai 
didžiulis miestas, kurį tu ši
toje vietoje turi įkurti. Jis va
dinsis Vilnius. Bus Lietuvos 
sostinė.,.”

Štai, iš ko prasidėjo mū
sų Vilnius. Iš Gedimino sap
no! Lietuvos kunigaikščių į-

PILNAS EGZAMINAI
‘ 16.00 TIKTAI 16.00
3PECIALI8TA«

T Ugi ocnualmlnklt, bet eikit imu £ 
tikrą specialistą, ne pas kok) nepu- : E 
tyrtij. Tikraa apeulallat&o. arba pro ; S 
fssorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda. bet pasakys pats 
po pilno išegzamln&vlmo. Jus šutau-

Vilnius lietuvių 
nebus išsižadėtas.

Tada Krivų Krivaitis, kiek wr*» Daugelis kitą
daktarų negalėjo pagelbėt **n:> Įsi

pasi- pamųstęs, tą sapnų šitaip iš-

“Bunco” įvyks gruodžio 3 
d., t. y. sekančio trečiadienio 
vakare parapijos tuščiame 
mokyklos kambary. Reikia

'S!H:illlllll(lllllllil!!lll]|imtlillllllllli::il!lllilllllllllll!lllllllllllllllllllllllli!llllllll

Parapijos choras yra tikrai 
tikėtis, kad bunco” pavyks, j tinkamai prisiruošęs parapi
nes žmonės sųjungiečių pa- jos vakarienei, kuri įvyks 30 
rengimus mėgsta, o be to, ko-"d. lapkr. Susimokinęs labai 
misija darbšti, na, ir kitos na- gražių ir niekur negirdėtų dai
rėš, be abejo, ateis jai į pa- 
gelbų. Pav., p. Magrieta Do- 
brovolskienė, be abejo, kele
tu desėtkų tikietų išleis. Tai 
mūsų energingoji

nų. Be to bus kvartetų, vyrų 
ir merginų chorai.

Panelė P. Valaičiutė, išgu- 
ųjungietė. j Įė jus kelis mėnesius ligoninėj 

O kitos veikėjos ir-gi neužsi- Į (buvo sunkiai sužeista auto-
leis.

Be to, nutarta gruodžio 14 
d. skaitlingai vykti į Cicero, 
į p. M. Vaičiūnienės pagerbi
mo vakarų. Nutarta ir dova
nėlę įteikti.

Reikia pasakyti,

mobilioj, dabar jau randasi 
namie ir tikisi greit visiškai 
pasveikti.

Vyčių 5 kuopa smarkiai 
ruošiasi prie Vyčių Chicagos 

kad SiųApsk. Vytautui paminėti va- 
metų sųjungiečių darbuotė bu- karo, kuris įvyks 21 d. gruod.,

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 
pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo Išbandyti ir pripažinti išgy
dančiais po to. kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligaA, privati
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas 
sugrųžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastų -kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, pas’.ėptl kraujuje nuodai pagimdo 
paralyžių, beprotybę ir sniegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokių ligų ar silpnumų. Už geriausį 
gydymų jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B M. ROSS
• 35 SOUTH DEARBORN STREET -

Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Imkite elevatorių iki pęnkto augšto

VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m., iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 
1 p. m. Panedėliais, Seredcinis ir St*batomis valandos prailginamos b

nuo 10 a. nu Iki 8 p. m.

to. kad Jit aotzrl <elaailngo patyri 
Cl, «<u*dyiaul žmogaus kenksmin
gumų.

Mane Radio — Boope — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl-

£ i slškas bakterlologiškas egsamlnavl- 
£ mas kraujo atidengs man Jūsų tlk- 
£ ras negeroves, tr Jeigu ai paimsiu 
E jas gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy- 

rūmas sugryš Jums taip kaip būro 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų ekll 
rlo, šamų, 'Inkstų, odos. kraujo, ner
vų. Širdies, reumatiamo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių aibe 
Jeigu turit kokią užsisenejuslą, Jsl 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri 
pasidavė net gabiam šeimynos gy 
dytojui, neatldėlloklt neatėjo P*>

DR. J. E. ZAREMBA
HPECIALffiTAH 

Inėjimas Rūmas lOlt 
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo Iš ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki t 

Nedėliomls nuo lt rito iki t 
or> Olėtu

ADVOKATAI

vo graži ir sėkminga. Sekan
čiais metais kp. savo veikimų, 
be abejo, da dvygubai pra'-
plės, - \

• * ’ • o r s
Nepamirškime, kad sekantis 

susirinkimas bus priešmetinis. 
Skaitlingai visos dalyvauki
me.

Ta pati.

» NORTH SIDES PADAN
GĖS.

Marijonų Kolegijos Rėmė
jų vietinis skyrius smarkiai

tr*-

k-

Lietuvių Auditorijoj. Kuopa 
turi sudarius didelį būrį lošė
jų, kurie dalyvaus programe 
tame paminėjime ir sulos 
(“Aušra”). . .

Teko nugirsti, kad Moterų 
Sąjungos vietinė kuopa po 
Kalėdų ruošiasi prie ko tai 
didelio. Jos mano įvygdvti va- j 
karų tokį, kokio Jsortli Side 
da nėra buvę. Pagyvensim,’' 
pamatysim.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
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 5-8 v. v. Nedėliomls 10-1 
4200 AVest 24 St. Kampas Keclcr Are., Tcl. Cravrford 5573

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704: 4412

J. P. WAITClfcŠ’t
LIETUVIS ADVOKATAS

„ , .. , HHIMIEEEEglHnilIlIlIJHMII
Federacijos vietiniam kny- Į jjj ■ j

ruošiasi prie savo metinio va- gynėliui J. Kupčiūnas pado-' H SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

$67.50MES MOKAME CASII 
U2 LIETUVOS 5% BONUS

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

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

8 s b.-.....,-±=a

PENTUŪJAME AUTOMOBIUUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nianojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės.*

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas

907 W. 35th ST. CHICĄGO, ILL.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
- VISUOSE JUBŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIĮĮ RAŠTINĖJE

J. F. Radžius
GRABU ISDIRBYSTEJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bą dėl sekamą priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą,

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborlą.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsą kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, Jai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdlrbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsą patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius

3 vai. kortuose—nuo 3 iki 8 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street 
Kampas . Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartj 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Teiephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 8:30 iki B vai. vak.
Looal Office: 1808 S. UNION ATI 

Tel Roossvelt 8718 
▼ai. nuo t iki 8 vai. rak.

(išskiriant ssred os )

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. Lą faile St., Room 1701 
Tel. Randolph 8X31-83X1 Vai. 3-1 

Vakarais
1141 30. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 8511
7-8 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnydlos

Iki

52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue
Telefonas Pullman 5950

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

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

Skyrius:
3238 S. Halsted St.

Tel. Vlctory 4088
[■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

papuoštas, i mėsinis susirinkimas įvyks 
niekuomet Į sekmadienį lapkričio 30 d. 2 

vai. po pietų Šv. Jurgio par. 
mokyklos kainb. Bridgeporle. 
Visos kuopos prašomos atsių 
sti atstoves į tų susirinkimų, 
nes yra daug dalykų apsvars 
tymui. Valdyba.

Vytukas.

MOT. SĄJUNGOS APSKRI 
ČIO SUS MAS.

A. L. R. K. Moterų Sųjun

sįiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lietuvių Radio Valanda
Išgirskite Lietuvių Dainas, Nedėlioj nuo 1 iki 2 vai. 

po pietų iš Stoties WCFL, 920 Kilocycles.

£

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

Rekordų kaina tik 75c. dėl kiekvieno. Siunčiame 
ir į kitus miestus.
16185F Morgu I’olka Ša '■ Orchestra with

Laukiu Tavės Incidentai Singing
BŲDKIK’g RADIO ORCHESTRA 

16184F Užburtas I’ylis —. Polka (G. Victonu)
Moderniškas Klumpakojis '

STASYS PAURAS, Baritonas -ir JUOZAS ANT.YNELIS, Tenoras 
Su Orkestrog Akonipan.

16183F Po Močiutės Vartais 
Visi Iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat

WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Liętuvnlkaltė, Leader 

16182F šabas Gud — Polka
Lakštutė Polka .

••SINGING BY'-A. šAUKEViClUS . s-.
16177F Našlio Polka j

Mano Polka 
16170F šiaučiaus Polka

Yievutės Polka
161681'' Sharkės Kumštinės (Dalis Pirma)

Sharkės Kumštinės (balls Antra) ,
16160F Lazdijų Polka 

Mylimo Polka
16157F Shenadorio Polka 

Bernelio Polka
16147F Katrutes Polka 

Klaipėdos Polka
16164F Močiutės Mazurka 

Kariška Daina
16156F Ar Tau Sesėlia 

Kelkis Befrnėli
16149F Atie Rudenis Užšalo Singing by A. Šauke- 

Baltos Rankelės vidus, J. Wichalonis
AVORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 

Albina Liętuvnlkaltė, Leader
16178F Panemunis Polka 

Karolina Polka
16172F Einik Polka

Lietuvos Kareivių, Polka
16165F Dviejų žodžių, Polka 4

Lietuvos Kvietkos, Valcas
16159F Linksmybės Polka

Lietuviško Kllubot Polka

Singing by A. šauke- 
vičlus ir M. Urbas

JOHN B. BORDEN
(John- Bagdzlunas Bordcn)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Teiephone Randolph 8727

2151 W. 22 St. C iki 9 vak.
Teiephone Roosevol* 9098 

Name: 8 iki 9 ryte Tcl. ltcpub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVES ADVOKATAS

2221 WmI 22nd StrMt 
Arti Leavitt Street 

Telefon** Canal 2562

Valandov 9 ryto, iki 8:00 va 
kart. Seredamia ir Pitnyčio 
mis nao 9 iki 6.

Naujas Coluruhia “Tele Focal” Radio-Phonograph 
kombinacija krūvoje, kuris yra labui gražaus balso ir 
pasiekia tolimas radio stotis. Kuinu $235.00 
be tūbų. Jus gausite nuolaidos $50.00 už Jūsų sena pho- 
nograpb ar ra lio. Suteikiame lengvaus išmokėjimo su
tikimus.

Dykai kalakutus ar gružus radio suolelis prie kiek
vieno pirkimo radio šia sakaitę.

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

Telefonas Boulevard 4705
iKmiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&
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The feature of the day was 
the up and tuck affair bet- 
ween Indiana Harbor and 
West Side. After tradling 13 
to 11 at the half, Indiana llar- 
bor led by Plaskett, rallied to 
nose out West Side 28 to 27. 
Lineup:

INDIANA HARBOR 28

GAMĖS T0M0BR0W.

SOORES OLOSE AS K OF L Jurgel lf 
CAGE SEASON OPENS. Budrik c

------ -------- Petrulaitis c
Scores. J. Žukauskas rg

Providence 17; Bridgeport 16 Laskey, Ig 
North Side 28; Marųuette 15 
Cicero 26; Brigliton Purk 16 
Ind. Harbor 28; West Side 27 1
Bridgeport upset by Providen

ce.
Past, close and exiciting ga

ilies marked the opening of Kundr&th rf

1
1
1

4
0

10 6 11

AVaupsli rf 
Good man lf 
Gudliskas c 
Kučinskas rg 
Plaskett rg 
Rogers lg

3 
2 
1 
1
4 
1

0
0
2
0
0
2

1
2
0
4
1
2

2:00 P. M. North Side vs In
diana Harbor

3:00 P. M. Brigliton Park vs 
Bridgeport

4:00 P. M. AVest Side vs Pro- 
videncę

5:00 P. M. Cicero vs Marųuet- 
te Park.

the Knights of Lithuania Bas- 
ketball League at St. Phillip’s 
Gyni, lašt Sunday afternoon.

The opening game furni- 
slied the only upset of the 
afternoon wlien Providence 
nosed out Bridgeport 17 to 16. 
As predicted tins was a hard 
fought game until the finai 
whistle. Providence led at 
the lialf, 8 to 7. Line-up.

PROVIDENCE 17

AVilbert rf 
Bekanaitis rf 
Frankovitz, lf 
Belskis c 
Černauskas rg 
Šaltimieras lg 
Rudis lg

B F P 
110 
0 0

2 
1 
1

2 1
0
1
0 o 
1 2

5 7 9

B E P
BR1GHTON PARK 16

B F P 
0 0 2 
0 2 4 

2 2 
1 0 
1 1 
1 1

Chapit rf 
Wassel lf 
Karpas c 
Patris c 
Žilvitis rg 
Poška lg

2 
1 
1 
0
0 1 1

4 8 11

12 4 10

AVEST SIDE 27 
Zalatorius rf 
Zaura rf 
Vaznonis lf 
Kairis lf 
Žemaitis c 
Zeinek rg 
Dobrovolskis> lg

2 0 2 
0 0 0 

1
0 
1 
2 
1

1
1
3
2
2

11 5 11

Come

St. Phillip’s G,yni can ac- 
comodate 2,000 people and 
the opening gailies lašt Sun
day drew only about 500 peo
ple. AVhy- the members and 
the ręst of the Ldthuanian 
people don’t attend in larger 
nunibers the commissioners 
cannot see. It can’t be that 
the gyni is not suitable. Three*

NAUJASIS ESSBX

Tik kų pasirodęs pas pardavėjus naujas Essex Coacli. Jis pasižymi skaitlin
gais pagerinimais ir savo gražumu* taipjau ir žemesne kaina.

otlier leagues are willing to 
buy the Knights of Lithua- 
nian lease.

Tickets at the door: Men 
50c. Ladies 35c. Season pas- 
ses far 14 gailies, nien $3.00;

ladies $2.00; are sold at the 
door every Sunday.

Dugan.

ŠIANDIE... Du Nauji Karai Jau Pagaminti ...ŠIANDIE 

O© ii 6MATIIV ™

t<g>ACttf■ ...

Nepaprastos vertybės ■ ■

NEWESSEXsr
COACH or 2-PASSENČER. COUPE

O HER SOOV MODELS Af> ATTR ACTIVELY PRICED $PECIAl EQUIPF

issaiMs hh

Stebėtinos kainos

595
SPECIAl EOUIPMENT EKTRA . Alt gttlCES F O. B. DETKOll

“Mes įžengiame į naują lauką su labai page
rintais karais už žemiausią kainą mūsų istorijoje”BRIDGEPORT 16

Perutis rf 1 0 3 1 IIY C A AIT A i Į ATDARA NEDĖLIOMIS Per WILLIAM J. McANEENY ATDARA NEDĖLIOMIS
Rasbid lf 2 0 3 j OIR VAKARAI^ Prežidentų Hudson Motdb Car Company IR VAKARAIS
Petrauskas c 
Stumbris rg 
Budrik lg

0 0 1 
2 3 0 
114

6 4 11
North Side easily defeated 

Marquette Park 28 to 15, due 
to the wonderful shooting of 
the Zalenas brothers and a 
disastrous first half for Mar- 
quette. Marquette niade only 
two free throws throughout' 
the entire half. Marąuette ral
lied in the second half to play 
North Side on equal temis. 
Lineup:

NORTH SIDE 28
B F P'

Bajorūnas rf 12 4
Andrews rf 10 2;
Jos. Zalenas lf 4 0 lį
Naikelis lf 10 1
Jankauskas c 10 1
John Zalenas rg 4 11
Kaminskas lg 0 10

12 4 10

MARQUETTE PARK 15
Aleskis rf 0 12
Alijauskas rf 0 0 0
Mikužis lf 10 0
Stankus C 10 0
M. Juozaitis rg 2 10
J. Juozaitis lg 0 12
Balskis lg 0 10
Norvelis* lg 110
<

5 5 4

Sveikiname
Ir kviečiame jus visus šiandie prisidėti 

prie mūsų 1931 metų

KALĖDINIO KLUBO
Kurs Dabar Organizuojamas

Šis Klubas kasmet visoje šalyj išdalija šimtus 
milijonų dolerių milijonams savo narių. Mes kvie
čiame ir Tamstų tapti jo nariu, kad sekamais 
metais būtumei vienas laimingijjų, kurie gaus 
čekius. Lengva prisijungti. Išsirink iš paduotos 
lentelės tą skyrių, kurs tau prieinamiausis, atnešk 
pirmų įniokėjimų — ir patapsi nariu.

Mažų savaitinių jmokėjimų nepajusi, o sekantį 
gruodžio mėnesį, Kalėdų laiku, gausi savo—SU 
NUOŠIMČIAIS.

Skyrių Surašąs
Galite prisidėti prie vieno iš «ų skyrių:

Didėjantis—Pradėk su 
2 centais ir didink po 
2 centu savaitėj. Per
50 savaičių .....................
Mažėjantis—Pradėk su 
$1.00 Ir mažink po 2

SkyriUS__ centu savaitėj. Per 50
J savaičių ...........................

Didėjantis—Pradėk su 
5 centais ir didink po 
5 centus savaitėj. Per
60 savaičių .....................
Mažėjantis—Pradėk su 
$2.50 ir mažink po 5 
centus savaitėj. Per 50
savaičių ..........................

, Didėjantis—Pradėk su 
10 centų ir didink po

IfJr ękvrin«__  10 ceptų kas savaite.iuv oKynus Per 50 savalčlų .......
Mažėjantis—Pradėk su 
$5.00 Ir mažink po 10

10c Skyrius— centų savaitėj. Per 60
J savaičių ...........................

ęirvrlue Dėk P° 25 centus ss-^□C DKyriUS valtėj. per 50 savaičių
’Vlr ^Izvr.'itc n‘k P° 50 c?ntV «*val-OKynUS— tėj. Per 50 savaičių ..

Dėk po $1.00 savaitėj. 
Per 50 savaičių ....

2c Skyrių

2c

5c

5c

Skyrius

Skyrius

Skyrius

M ES pagaminome šįuos modelius kiekvienu žvilgsniu pasiekdami 

ir viršydami 1931 standardus veiksmo ir kokybės, ir mes niekad mūsų 
istorijoje nesame pasiūlę tiek daug pagerinimų. Kokybė yra didesnė 
iki pačios mažiausios smulkmenos. Kiekviena veikimo fezė tapo labai 
pagerinta ir luksusas kokį mes įdėjome į šiuos karus yra daug dides
nis negu kada pirmiau buvo. Motorai yra didesni ir turi didesnę jėgą. 
Yra įvesta veiksminga sistema aliejaus šaldymo. Pažymėtinas pa
gerinimas karburacijos padidina lengvumą veikimo ir ekonomiją. Bo
dies yra ilgesni ir platesni. Šie karai turi puikiausias, lengviausias va
žiavimo kokybes. Pirmą kartą tokis komfortas yra pritinamas už 
šias žemas kainas. Tiktai didelės gaminimo ekdiidmljos lf tas fak
tas, kad mūsų didelis išteklius duoda mums galimybes pilniauiia pasi
naudoti-progomis pirkti reikmenis .atpigintomis kajnomis, lėidžOa mums 
pasiūlyti publikai didžiausią visoj mūsų istorijoj fcOfųbUįaciją kokybės 
ir žemų kainų.

t
Ct U

Savininkų Manažmentas leidžia teikti nepaprftrtas vortybU

Cicero, 1‘lasliing the šame 
speedy attack of previous 
years, trounced Brigliton Pk. 
26 to 16. Brigliton Park put 
up a stubborn battle būt could 
not outSmart Cicerus polislied 
outfit.

CLCERO 26
F. Žukauskas rf 2 12

$1 
$2 
$5
$10 Skyrių

Skyrius_ p° sava,tM.
Per 60 savaičių

ęifvriiis__ po $5.00 savaitėj.onyiiUB Pcr 60 ........
Dėk po $10.00 savaitėj. 
Per 50 savaičių ............

$25.50

25.50

63.75

63.75

127.50

127.50

12.50

25.00
50.00

100.00
250.00
500.00

Savininkų manažmentas leidžia 
Hudson-Essex teikti jums šias ne
paprastas kokybes už tokių žemų 
kainų. Žmonės, kurie dabar veda 
kompanijos reikalus yra su Šia kom
panija nuo pat jos įsikūrimo dvide
šimt du metai atgal. Jos departa
mentų viršininkai ir vyriausi distri- 
butoriai yra jos kontroliuojantys 
savininkai. Jų nepriklausomybė yra

paremta nepaprastai dideliais kapi
talo ištekliais ir garai įrengtomis 
dirbtuvėmis. Tas leidiife Hudson- 
Essex vadovauti dezailio ir inžinie- 
rystės kokybėje. Tai leidžia ekono
mijas gamyboje ir pardaviipe, delei 
ko galima teikti tietsiai publikai ne
paprastas kokybes už stebėtinai že
mas kainas.

Pamatykite abu naujus karus šiose vietose šiandiei 
BUtLBR MOTORS, Ine.

DISTRIBUTORS
Michigan 2000

SALESKOOM
2251 So. Michigam Avenue

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22nd St.

CHICAGO, ILL. ‘
Mokume 3r/c palukų mūsų Kalėdinio Klubo 

Sus kultoj.

METROPOLITAN DEA- 
LERN NORTH SI D E

Buckingham 'Motors, Ine. 
3948 -N. Damen Avc.

Broadway Hudaon Em»«X 
Co. 5167 N. Broadway

Dampnian-Hchrultt Co.
1130 Ktdge Av. Kvanston 
Kcyatone Motor Hales Co.

3143 Ltwrcnc« Avė.
Koyatone Motor S. Corp.

4950 N. Western Avė.
Schellenbcrger M. Hales. 

4101 Mlhv&ukeo Ava.
SOUTH SIDE

Ająx Auto Co„
7890 Stęny Ifdund Avc. 
1435-39 Con^meroial

SOUTH SIDE—Cont. 
Beverly Motors Ine.

89 33 S. Ashland Avc. 
Burke Motor Sales

3512 Archer Avė. 
Calumet Motor Co.

10940 Mlchigan Avė. 
Keyne Motor Sales

5101 S. Ashland Avė. 
Hill Auto Sales

Blue Island III.
Midway Hudson-E»scx C.

<014 Cottage Orovo Av. 
WE8T SIDE

Cblcago Oakley M. Sales 
2307-18 W. Chicago Av.

WEST SIDE—Cont. 
Crandall M. Car Co.

Oak Park, Iii. 
Sulllvan-Morgun M. Hales

4701 W. Washlngton B. 
Sulllvan-Morgan M. Hales

6201 W. 22nd St.
SI BI HBAN DEAI,EltS

llarrington Hudson-Eseex 
Co., Barrington, Iii.

A. D. Flcntge Motor Co. 
Dės Plaines, III.

Davls Uarago and Sales 
•E. Chicago, 111.

Crandall Motor Car Co. 
Eimhurst, III.

SLB. DEAtEKS—(kMit. 
Mclnty,re Kudson C->. Inc.

Uary, Indiana 
Hurold Cross und Co. '

(11 on Eilyn, III.
Agne* ž$<rtor Cotnpany

Haniluond, Indiana 
Wlllltt» Hudson - Esscx

Co/, Šlghlalttl Pk., III. 
Hlnsdale Hudson Co.,

Hlnsd&le. III.
Losite štoroy

Hobart, Indiana 
Galvin Motor Sales,

Indalna Harbor, • Ind. •

SBKVIOK DEPT 
25th & Indiana Avė, 
SI7B. DEApERS—Onttl.

Lontbard Auto Repaiv 
Lombard, III. •/,

F rieke Motor Sales 
I’ark ltidge, III.

Ko und Lake Garage 
Round Lake. III.

Shllllng Motor Sales 
South Hoiland, III.

Grigaity Hudson Co., 
Waukegan, 11$.

Winitts Hudson - Esaefl 
Co., Wlnnetka, III.

Kossland Ber. and‘-Gango 
VVinthrop • Harbor, ĮU

f
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C H I C A G O J E
MOT. SĄJUNGOS CHI. 

APSKR. DARBUOTĖS.
Skaityta pereito sus-ino pro 

tokolas ir vienbalsiai priim
tas. •

Kuopų; darbuotė.
1 kp. susirinkimai įvyksta. 

“Bunco Party” pavyko.
2 kp. susirinkimai įvyksta,

dirba vakarais. Bet vis vien 
veikimus nepertrauktas; ren
giasi prie parap. bazaro ir p. 
Vaičiūnienės pagerbt nvių.

Raportai.
Iš Šv. Kazimiero Akademi

jos centro raporto nebuvo.
Iš darbuotės pagerbimo p. 

M. Vaičiūnienės, gruodžio 14 
<1. raportų išdavė p. V. Petro»-

nngiama “bunco party” par. šiepė, komisijos pirm. Iš ra-

A. L. R. K. Mot. Sąjungos 
?hic. Apskr. mėnesinis susi- 
•inkimas įvyko spalių 31 d.;
1 vai. vakare, Gimimo parap. 
ialėj.

Sus-mų atidarė pirm. M. įnamiai; turėjo prolekcijas a-Įnorio paaiškėjo, kad darbas 
pio sveikatų, gražiai rengiasi;sparčiai eina ir viskas tvar- 
prie p. M. Vaičiūnienės pa- koj.

ičaieiunienė, malda.
Iš Apskričio vaidybos na

rių sus-me dalyvavo: pirm. 
. Vaičiūnienė, rast. D. Ka- 
inskienė, ižd. Z. Sakai ienė. 
Atstovės užsiregistravo so

čiai :
1 kp. — F. Burbienė.
2 kp. — K. Sriubienė ir V.

Petrošienė.
21 kp. — M. Paukštienė.

Laiškų skaitymas.
Skaitytas Amcr. L. R. 

K. Labd. Sų,jungos Centro 
laiškas, kviečiantis dalyvauti 
jų Seime, Lapkr. 16 d., Atsto
vės išrinkta p. K. Sriubienė, 
V. Petrošienė ir Z. Sakalienė. 
Nutarta įteikti $5 aukų nuo 
Apskričio.

Nesi radus daugiau reikalų, 
sus-mų uždarė malda pirm. M. 
Vaičiūnienė.

M. Vaičiūnienė, pirm., 
D. Kaminskienė, rašt.

Skaudus skaudantis sanariai?
sustingę muskulai?

gerbtuvių, kurioms iš :ždo pa
skyrė $25.00.

21 kp. susirinkimą1 įvyksta, 
naujų narių įsirašo, pagerb
tu vi ų vakarėlis puikiai pavy
ko; rengiama “bunco party ’, 
pelnas skiriamas dovanai p. 
Vaičiūnienei-

55 kp. susirinkimai įvyks-

Nebaigti reik'i’M. 
Kuopų mokesčių reikalas

vėl pakeltas ir pageidaujama, 
kad visos Apskričio Kuopos 
užsimokėtų šių metų duokles 
prieš metinį susirinkimų. Ki
taip kuopu atstovės neturės 
balso metiniame susirinkime.

Šv. Kryžiaus Ligoninės kam

Biznyje būdamas, turi būti 
tobulai malonus.

Malkos neparduodamos miš 
ke, nei žuvis ežere.

Greitai sąnario išsinarinimas. Mus- 
kulio išsisukimas. Vėliaus drebantis 
skausmas! Vėl senas sustingimas ir 
skaudėjimas. Prašalink muskulų ir 
sanarų skaudėjimą.

Sloan’s Liniment tuoj palengvins. 
įkaitins kūną kaip saulės šviesa. 
Išvarys skausmą. Vartotas 13 mili
jonų namų. Gauk šviežią bonką 
šiądien, 35 centai.

<J AMERIKOS UNIJA
U

NCW YORKO l 
• KLAIPĖDA

ntuMMs kilias » urrevĄ Švedija

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos I’ašto ir Keleivių

Patarnavimas
Praleisk Kalėdas Lietuvoj!

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO
KALĖDINE EKSKURSIJA 

M. L. Gripsliolnt ., Gruodi. <1

67 kp. __ E. Mickeliunienė ta, naujų narių gaunama; ren-’tyario įrengimo raportų išda-
r J. Birgelienė.

Reumatizmassausgėlė.
Neslkankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
— raumenų sukimu: nes skau- 
dėjimai naikina kūno gyvybę 1 
Ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- _ 
nėta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c per g 
paštų 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEI- 1 
KATOS" augalais gydyties, kai- ■ 

a 50 centų. ■

Justin Kulis
>259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

A. t A.

SLOAN'S Linimen

5A UIGGIJt

Užsisakykit Vietas Dabar!
SYVEDIKH AMERICAN LINE

»L L. Gripsliolnt ....... Gruodi. 6
•». S. Drottntngliolm Gruodi. 27 
31. L. Gripsliolm .... Sausio 17 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
ioris su ženilapiu liet. kalboj! gau 
namas kreipiantis pas agentą ar į 
181 N. Micltigan Av., Chicago, III.

ANTANAS
CZERNIAUSKIS

Mirė lapkr. 23 d. 1930 m. 6 
vai. vak. apie 39 metų am
žiaus. Kilo iš Ežerėnų apskri
čio, Dūkštų parap,, Jonavos 
kaimo. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Melaniją, švogerj Vin
centą Chapelo, pusbrolį Pet
rą Cyplį ir gimines; o Lietu
voj moterj Kazimierą ir duk
terį Melaniją.

Kūnas pašarvotas 5549 So. 
Neva avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, lapkr. 2 9 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Juozapo (Summit, III.) bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris, Pu
sbrolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja g.ra- 
borius Eudeikis. Yards 1741.

grasi prie “bunco party”, 
taipgi ir p. Vaičiūnienės .*a- 
gerbtuvių, sųjungiečių choras 
dalyvaus pagerbtuvėse.

67 kp. susirinkimai truputį

vė p. Z. Sakalienė, kad ligo 
ninės valdybai priduota $68 
pelnas įvykusios “bunco par
ty”. Per šiuos metus kamba
rio įrengimui valdyba yra į-

ne tvarkūs dėlto, kad pirm. teikus virš $200.00.

Labai Sumažintos Kainos

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Ant Visokių Namam Reikmenų Del 
Suteikimo Džiaugsmo ir Ramumo 

Gyvenamuose Namuose

NAUJAUSIOS MADOS 
Seklyčios šildytuvai visi pilnai 
parceliuoti ir padaryti dėl var
tojimo visokio kuro, didelės mie- 
ros, $45.00 vertės,
dabar parsiduoda 
PO ........;...........
Minkštomis anglimis arba med
žiais kūrenti šildytuvai, platus 
pasirinkimas, kurie dabar parsi
duoda beveik už pu
sę kainos nuo .... 

ir aukščiau

PIANŲ IR RADIO BARGENAI
■ • - ■ ' 'a

Puikūs elektrjkiniai radios pil
nai dailiuose kabi
netuose su tūbom ’ 
ir viskuo, kaina tik 
1931 metų mados Standard iš- 
dirbysčių screen grid Radios 
pilnai įrengti dailiuose kabine
tuose su tūbom ir 
viskuo Peoples že
ma kaina tik ....
Puikiausi Grojikliai pijanai, pa
sirinkimas visokio medžio: Rie
šuto, Ąžuolo arba 
Raudonmedžio kai
na tik ........ ...

$49.50

$68.00

i* •
rt

IKI.'TTI.'I

DIDELE
AMERKOS VERTYBE

fe

Gero karo žymybė ir gerumas 
naujame Chevrolet Six

y

Vėl, Chevrolet ir Gen
eral Motors panaudojo 
savo sujungtas pajė
gas kad parodyti nau
ją ir aukštesnį verty
bės standardą Ameri
kos automobilių tarpe. 
Naujas šešių cylinde- 
rių phevrolet dabar 

išstatytas, su pui-__
s gero karo žy- 
mis ir patobulini- 

ais, kuriomis pasi
džiaugs kiekvienas at
sargus .automobilių pirkėjas. Nes nau
jas Chevrolet reprezentuoja tokios rū
šies automobilių, kurs reiškia ekono
miją transportacijoj, ko Amerika nuo 
senai laukė -y yra tai pigus six, su to
kiu ypatingu talentu ir skoniu nudai
lintas, taip šauniai dailus ir pilnas sa-. 
vo tobulybėj visose smulkmenose, taip 

. patobulintas ir pagerintas mechaniškai, 
kad jūs jį pamatę tuoj pripažinsite, kad 
tai yra Didelė Amerikos Vertybė.
Ta didelė vertybė yra išdava keturių 
pamatinių Chevroleto patogumų:
(1) Sutaupymas masinėj gamy
boj devyniolikoj didelių moder
niškų dirbtuvių. (2) Sutaupoma

kuomet perkama žalios 
medžiagos didelėmis 
daugybėmis. (3) Pa
gerinimai per nuolati
nį mėginimą General 
Motors laboratorijose 
ir ant General Motors 
bandymo lauko. Ir (4) 
artimas bendravimas 
su Fisher Body Kor
poracija, kirri šiais me
tais perėjo visus senus 
rekordus kočų statyme 
išvystant bodies aukš

čiausios vertybės, gražumo ir vertybės. 
Šitie pamatiniai patogumai padarė ga
limybės statyti gražesnius ir pigesnius 

karus. T.as padarė galimybės Chevro- 
Ietui pasiūlyti svarbius pagerinimus iš

tisą naują Chevroletą Six—davė ilges

nį wheelbase, didesnį erdvesnį ir pa
togesnį, žymiai prašmatnesnį stylių, į-
spūdingą, naują gražumą, pilnesnį pa

tenkinimą, didesnį pasitikėtinumą. 
Tų sutaupymų dėka pirkėjas 
Chevroleto gauna už pigesnę kai
ną geresnį karą.

...U± NAUJAI ŽEMAS KAINAS...
Prisižiūrėk šioms naujomis Žemomis kainomis. Su
žinok kaip kainuoja turėti Didesnį Ir Geresnj Chev
rolet Six. Ateik šiandie ir nuodugniai apžiūrėk. Pri
sižiūrėk daugeliui pagernimų ir naujų pridėčkų, 
kuriais Fisher pagražino bodies. Pasivažinėk. Pats

pad.raivyk! Kelių minutų išbandymas įtikins jus, 
kad naujas Chevrolet Six yra naujas ir geresnis 
karas ekonomiškai tarnsportacijai—tai toks auto
mobilius, kurj norėsi turėti. Didelė Amerikos Ver
tybė!

A. + A.

URŠULĖ 
ABARAVIGZ

(Po tėvais Wltkauskaltė) 
mirė lapkr. -25 d., 1930 m. 

.9:80 vai. vak. 27 metų am
žiaus. Kilo iš Ežerenų Apskri
čio, Dūkštų Parap. Verdzkle- 
me Kaimo. Amerike išgyveno 
7 metus.

Raliko dideliame nubudime 
▼yrą Nikodemą, sūnų Leonar
dą 8 metų, brolį Pranciškų, 
švogerką Wltkauskienę ir gi- 
knines, o Lietuvoj motiną Ir 
seserį Veroniką, švogerj Anta
ną Dudeną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4600 Sn. 
Fairfleld avė. Laidotuvės Jvy«cs 
Subatoj lėpk. 29. Iš namų 1:80 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. .

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose ladotuvėae.

Nubudę:
Vyras, Rimus, Brolis ir Giminės
i a lotuvėms patarnauja grab.
I. J. Zolp, Tel. Boulevard 620S |

$98.00 ’51O

GYVENKITE ŠILTAI!

Kaldros, Manketai. ir Matracai 
Dabar galima įsigyti Peoples Krau
tuvėse su dideliu pinigų sučėdymu.

$3.00 vertės kaldros arba blankietai
p°...................  $1.95
$12 vertės tikrų vilnų bian-
ketai ■•••»............  $6.55
$10 vertės vatiniai matrasai
p° •••;........................ $4.95

Lengvūs Išmokėjimai Yra Pritaikinami Visiems 
Pagal Norą ir Išgalę.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir 
Šeštadienio vakarais.

]

The
pliaeton ..................
The
Roadstcr..................
Rport Koadstcr $
with rumble seat.

The
Ooacli . ...........................
Standard $
Coupe ..........................
Standard Five- $ 
Window Coupe ..

Sport Coupe $
with rumble seat ..
Standard S
Sėdau ..........................
Special $
Sėdau ..........................

SPECIAL
Chevrolet

EQUIPMENT
Trueks from $355 to

Ali pricei f. o. b. Flint, Michžgan

E X T R A
$695 SIX I

< iii:vit6i 1:1
ATLANKYKIT ARČIAUSI CHEVROLET VERTELGĄ

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalau
kit lietuvio pardavėjo

4177-01 A0CH1H AVC eo* AKHMONO ST. 293**40 W. •!«* JT & MAPLEWOOO AVI

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

TEL. LAFAYETTE 3171 TEL. IIEMLOCK 8400

Albany Park Motor Sales, 
8102 Law.rence Avenue, 
Chicago, Illinois 
Argo Motor Company 
6'.|-15 Archer Avenue 
Argo, 111.
Ashland Avenue Motor Sali 
5436-42 S. Ashland Avenue 
Chicago. III.
Raumann Chevrolet Sales 
3516 Archer Avenue 
Chicago, III.
Blameuser Chevrolet Sales 
Nlles Centor, III.
Ca'ey Brothers
10524 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, III.
Clarke-Hulett Chevrolet. C< 
Mtdlothlan, Illinois. 
Ctark-Maple Motor Sales 
1086 N. Clark Street 
Chicago, III. ,
Ciayton-Dean Chevrolet Co., 
2500 Washlngton Bh"d.,

Chicago, III.
Dės Plalnes Motor Sales 
Dės Plalnes, Illinois.
Dės Plaines Valley Motors 
Lemont, Illinois.
Drije Motor Sales 
6528 Roosevelt Road 
Berwyn, Illinois 
Durst Chevrolet Company 
1147-59 W. Jackson Blvd. 
Chicago, III.
Eldrldge Motors, Ine., 
6839-41 Ogden Avenue 
Berwyn, Illinois 
Egan Chevrolet Sales 
5:45 Milwaųkee Avenue 
Chicago, III.
Elmwood Park Motor Salei 
Elmwood Park, Illlnoia 
Fivek's Chcrolct Sales 
2482-40 S. Kedzie Avenue 
Chicago, III.
E. H, Fleek & Company 
Hinsdale, nllnola

Harry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illlnoft 
Keenan Chevrolet Sales 
5325 W 22nd Street 
Cicero, Illinois 
Kolseth-Reld Chevrolet 
5354 W. Chicago Avė. 
Chicago, Iii.
Kushler Chevrolet Salos 
63)7 Broadnay 
Chicago, III.
Lowls Auto Sales 
8400 Ogden Avenue 
Chicago, III.
Mclncrney Motor Co.,
2715 N. Cicero Avenue 
Chicago, Illinois 
McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avenue 
Chicago, Illinois 
Miivvaukeo Avenue Motors 
2504 iMi'-vvaukee Avenue 
Chicago, Illinois 
Murąay Service A Motor

652 Madison Street
Oak Park, Illinois
Nelson Chevrolet Salos 
2 84 9 N. Clark Street 
Chicago, Illinois 
Nlckey Chevrolet Sales, Ine., 
5010 Irvlng Park Blvd., 
Chicago, Illinois 
Nlėhurgen Chevrolet Co., 
7744 Htoney Island Avenue 
Chicago. Illinois 
Ray 0‘Connell Motor Co., 
4625 W. Madison Street 
Chicago, Illinois 
A. J. Oosterbeek Motor Co., 
7541 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois 
Ome & Sheets Motor Co., 
66'2 Cottage Grove Avenue 
Chicago. Illinois 
Rldgevvay Motor Sales 
Lanslng, Illinois 
Roosevelt Motor Sales Co., 
2938 Roosevelt Road

Chicago, Illinois
Itoss Chevrolet Sales Ine.
1 832 Irvlng Park Blvd. 
Chicago, Illinois 
Schuller-Hafner -Chevrolet 
4741 Cottage Grove Avc. 
Chicago, Illinois 
Help Chevrolet Sales 
8622 Commerclal Avė. 
Chicago, Illinois 
Supcrtor Motor Sales Ine., 
6943 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois 
Tri-City Motor Co.,
Park Ridge, Illinois 
Vptown Motors Corp.,
4859 Broadway 
Chicago, Illinois 
Vanderploeg tk Reitveld, 
South Ho'.land, Illinois 
Wescott-8chonlau, Ine., 
1245 Chicago Avenue 
Evanston, Illinois
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GRABORIAIi CHICAGO J E DAKTARAI:
Telefonas Tardė 1199

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WBST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

Tariu automobilius visokiems 
kalama. Kaina prieinama.

rel-

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, Ui.
Tel. Cicero 5927

J. LULEVICIUS 
G ra bortus Ir

Baisa muotojas

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

3108 S. Halsted 
St. Chicago, III. 

Tel. Victory 1115

I. J. Z O

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHB3AGOJE
Laidotuvėse pa 

tarnauju geriausia i 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 8088.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1050 West 40th St.

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 > 8813

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS

710

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

*
Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

RADIO 2tt. • ir parap. mokyklos vaikučių
------------- , choras, išmokintas seserų i

Town of Lake, — Sekm., Kuziinieriečių, taipgi ir para- 
lapkr. 30 d., 4 vai. po pietų, pijos choras. Abiem vadovaus 
Šv. Kryžiaus bažn. bus už- p. Kulis.
baigimas misijų. Misijas dtio-J Bus da ir trečias choras, 
da kun. M. Urbonas, pranciS- pirmų kartų dalyvaus, tai 
konas. Moterų Sųjtmgos, po vadovys-

X Kam reikalingi devocio- tę p. Maskolaičio.
nalai, k. v. rožančiai, kryže- į gus sVe,£įų kunigų ir pa
kai, maldaknygės, paveikslai Pt,.ujie£įų: ponai Kaminskai ir 
ir t. t. galima gauti dabar, iki Jllozaitieng Mlkužiutė iš 
sekm. po pietų, Šv. Kryžiaus Mapq Park> l>}. Rakauskas,
par. salėje. įdain. Čiapas ir daugiau.

X Serga Karolina Večerai^ yigi parapijonai kviečiaiui 
ligoni-jajku gU8įrįnktį.

Musų “gaspadinės” iš Mo
terų Sąjungos pagamins ska
nių užkandžių.

Klebonas ir Komitetas.

Telefonai Orovehlll 8888

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MABQUETTE KOAD
Hue 8 — 18 vai. ryto. Nuo 8 vai. — 

• Ir 7 iki I vai. vakare. 

Voredomls nuo 8 — 18 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutarti.

Oflao Tel. Virginla 0036
Rettdenoijoe: Van Buren 18(8

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6182 Archer Avenue

Vai. 11 ryto iki 1 
iki 6 ir 6 iki

po pietų
9 v. v.

tė. Guli Šv. 
nėję.

X Sekm.,

Kryžiaus
i

lapkr. 30 d., 2

Nedėllomla nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8818 Franklin Blvd.

Val.: nuo 8:80 iki 9:80 vak.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llo.

Koplyčia Dykai
ĮVEST 18th STREFT

Cinai 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tsl. Boulevard 9877

vai. po pietų, Šv. Kryžiaus 
par. mokykloj bus susirinki
mas reikale šelpimo pavargė
lio dėl nedarbo. Kviečiami J
visų draugijų atstovai ir visi: 
darbuotojai bei geradariai!1

MIRĖ PO OPERACIJOS.

Ateikite, nes svarbu.

METINĖ PUOTA

j Uršulė Abaravicz, vos sti- 
' laukusi 27 metų amžiaus, 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 d. Mirė po goite- 
rio operacijos. Velionė paliko 

Šv. Mykolo nuiįU(Įįnie vyj-ą, įr sunų Leo-North Side.
parapijos metinė vakarienė g nietų, amžiau8> A a.
įvyks 30 d. lapkričio, parapi- Ur§ūlg buvo kilug ig Ežerenų 
jos svetainėj. Pradžia 7 valau-, ApgRr, Dukžtų Verdzkie-

me k. Graboriui I. J. Zolpui 
patarnaujant laidojama šiau

dų vakare. į:.
ši, metinė, vakarienė biįs 

viena iš gražiausių, kokius
nėra buvę pas mus.

Programas bus labai /gra
žus. Susidės iš įvairių dairių 
ir kalbų.

Parapijos menedžerius in
duos raportų iš pikniko ir ba- 
zaro.

Be to, programe dalyvaus

* ,die.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2808 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1088

Resldenclja 8359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2330

Valandos: 3-8 po pietų ir 7-9 v. v 
Nedėlloj pagal susitarimų

Telefonas Boulevard 1939

Dr. Se A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

|4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III,

Res. Tel. Mldway 5518

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 28-tas Street 

Telef. Wl>mette 195 arba 
Canal 1718 

Valandos: 2 Iki 8 p. p. Panedėllair
ir Ketvergaia vakare

A. L DAVIGDNIS, M. D.
80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto; 
Nuo 8 lai 8 valandai vakare

apart šventadienio ir katvirtodiesle

4919

Ofiso Tel. Victory 8087

Of. ir Reo. Tel. Hemlock 2374

I DR. J. P, POŠKA .
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6788
--------------------------- • f »t
Republlc 8866 j

A. RAČKUS •Ii

Ofiso Tąl Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drarsl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8101 So. Halsted St 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—8 po piet. 7 8 vak 

Nedėliomis ir Šventadieniais 19-19

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OB8TETRIKAS 
Gydo stalgias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomis Ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO *

73

Tel. Lafayette 5793

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar- 

navimą ■Lij&SŽil®
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAORABŲ VEDCJAI

Didysis Ofisas:

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

KAZIMIERAS 
1YUCIUS
■ >. ’tb

mirė lapkr. 28, 1930 m. 11 v. 
ryt. 6 4 mėta)' -kmžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Kaltinėnų 
Parap. Numlninkų Kalino. A- 
merikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Juzefą, 2 sūnų Jokūbą 
(Pranciškoną) ir Kazimierą 4 
dukteris Magdeleną, Oną, Er
nestą (ftazarletietę) Ir Alek
sandrą, 2 žentu Petrošių ir 
Kuiik, marčią Elane Jucienę 
•ir 6 anukus, ir gimines.. Buvo 
narys šv. Antano šv. Vincen
to ir Tretininkų dr-Jų. Kūnas 
pašarvotas 4610 So. Lincoln 
St. Laidotuvės įvyks utarnln- 
ke, gruodžio 2 d, Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazlbilero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Simai, Dukterys,

žentai, Marti ir Giminės

laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskis, Boulevard 9277

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

DR, J. SHINGLMAN
4930 WEST 13 STREET

CICERO
(kuris praktikuoja Cičeroj apie 

25 metus)
Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pusę kainos 
Panedėliais ir Seredomis nuo 

10-12 ir 2-4
, Teleę. Ciųgro 49

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '*• 

atidarė antrą ofisą (eu Dr. Laurai
čiu —• viršuj Belakto-Rakšči'o aptie- 
kos) po num. 2823 West Marąuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 8 po piet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 8601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8’ vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 19 30. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

DR. A. J. JAVOIŠ
• • I ♦

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartį.

AKIŲ GYDYTOJAI:

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2851

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS '

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd 8tr«M 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Cąnal 6228

Rezidencija: 6680 So Al.plevvood - 
Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8*7 — 8 T. v.

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

DR. VAITUSH, 0. P. D.
Rezidencija 

8729 West 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių {tempimą kurta 
esti pt-iėžastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu * cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau- 
ttas klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 19 ryto iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Nedėliomis
Susitarus

Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-8, 7-9 v. v. Išškiriant Ket.

DENTIST AI

ONA ŠVEISTYTĖ
mirė. lapkr. 27, 1930 m. 
vai. ryt. 12 metų amžiaus. 
a< Ona gimė Chicago, III.

11
A.

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

Paliko dideliame huliudime 
motiną Oną po tėvais Zcbrec- 
kaitė tėvą Tamošių, seserį 
Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3809 Gren 
shaw avė. laidotuvės įvyks pa- 
nedėly, gruodžio 1. Iš namų 9 
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge- 
gullngos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes. draugus Ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Tėvas, Noaio ir 

OIMilnės.

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201 LaMot urėtus patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1781

Tąi. Canal 0257 Res. Prospect 6658

K P. i. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

| 1821 SOUTH HALSTED ST. .

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

i 6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard 7082

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS '
DENTI8TAS

2201 ĮVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7619
Rez. Hemlock 7691

Tel. Boulevardl 1801

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 8 p. p.

7—9 vakare

DR. CHARLES SEGAL i
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4 j nuo S—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 18.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 8 vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. PIaaa 8809

VALANDOS:
Nuo 16 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietą ’
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 19 dieno

Tel. Cicero 12d0

DR. GUSSEN

Ofiso Ir Res Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
’f". A. D. Man reik tokių žmonių.

kurie lankytų mano kos- 
tonierlus. Gera mokestis 
atsišaukti

LIETUVIS DENTISTA8 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare |
Nedėliomis pagal sutarti i

4847 W. 14 ST. Cicero, III. Tel

8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos huo 1 Iki S po . 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakarą 
Res. 8201 S. WALLACE STREIBT

T. A. D.
PRODUCT

Tsl. Cicero 2962

DR. S. ASHER
3133 S. Halsted St., Chicago 

TeL Galiūnei 4479

DENTISTAS
<901 W. 18St. Cicero

Viršuj National Tea Stora
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai. 

vakarą Nsd. susitarus

. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
g

Gydytojas ir Chirurgas 
Ill‘ 6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro ...
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C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS

ŽINUTĖS.
PAR.

. Parapijos vakarienė.

Ateinanti sekmadienį, lapk. 
30 d., mūsų parapija rengia

suomenei pasišventusiai vei- bus specialiai 
kia, ypač kuomet kaipo orga- kailis. Įžanga 
nizacijų darbuotojai dirba
veltui kaip tikri visuomenin- 
kai, o ne samdininkai...

Saldainės iš Lietuves.

Kur tik p. Milius rodo pa
veikslus, ten svetainėje gali
mai bus įsigyti ir įdomių at
minčių “souvenirs” iš Lietu
vos. Ponas J. Milius parga-

staleliai 
jiems nupin-

publikos atsi

vai-

ginta per pus.
Skaitlingas

lankymas priduos Seselėms ir 
mums daug linksmumo. Nuo
širdžiai kviečia visus

Pramogų Reng. Kom.

svarbus susirinkimas įvyks ne 
dėlioję, lapkričio 30 dienų, 
3 vai. po pietų, jmrapijos mo
kyklos kambary. Draugijų ir 
kuopų valdybos ir atstovai 
malonėkite atsilankyti.

Valdyba.

vaviino sukaktuvėms paminė- svetainėje, S. Washteraw ir

Komunijos drauge su mumis 
prieiti”. “Gerai, gerai”, su
niurnėjo iš buto išeidami vai
kai.

Rytojuje, kada visa šei
mynėlė susirinko ant šv. Mi-

savo metinę vakarienę. Per šių ir jos tarpe iš karto ne
ilgų laikų uoliai rengtasi prie besimalė mokinių. Nenurim- 
šitos puotos, kad užtikrinus damas vyresnysis brolis, kad beno įvairių dovanėlių, ku- 
jos pasisekimų ir gerb. sve- ir suvėlavusį visgi atsivedė' rias už juokingai mažų kainų 
čiams suteikus kuodaugiau-' Pranuku, bet Adomėlio liepas parduoda, vos su keliais cen- 
siai malonumo. Mūsų biznie- jėgė iškelti iš lovos. Tad, pa- tais pelno. Ponas J. Milius 
riai duosniai parėmė šitų pa- sakykite, kų yra vertas Ado- nori tuomi pagelbėt Lietuvos 
rengimų savo dovanomis, ku- mėlio su Pranuku pas i ei gi
riomis darbščios šeimyninkės mas?
pavaišins svetelius. Ruošiama X Šiandien Aušros Vartų 
taip pat graži muzikalė pro- paukščių bazarėlio užbaiga; 
grama, kurių išpildys mūsų vakare, po mišparų, svetainė- 
jaunimas, p. K. Saboniui va- je bus likusiųjų daiktų išpar- 
dovaujant. Bus ir visokių davimas. Nesuspėjusieji atsi- 
“surprizų”

pramonei.
Saldainių iš Lietuvos ska

niausių turi partraukęs ir 
daug pigiau parduoda negu 
“amerikanskas kendes”. Jos 
skanios, sveikos ir gražiose

ŽIN1Ų-ŽINEUS
X Juozas Tafvainis 42 me

tų amžiaus, gyv. 3957 So. 
Rockwell St., buvo pagavęs 
plaučių uždegimų' ir per
siskyrė su šiuo pasauliu. Jo 
laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis.

X Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį Bridgeporte na
me ant kampo 31 St. ir Eme- 
rald avė. atsitiko nelaimė.

dėžutėse sudėtos tinka labai Valgomųjų daiktų krautuvės 
Aštuoniolikiečiai lankyti bazaro rengimo ko-1 Kalėdų dovanoms duoti. Taip savininkas, išgirdęs bildesį

širdingai kviečia savo kaimy- misijos kviečiami bent šio va-[pirkėjas kaip ir pardavėjas, prie savo jurų f,pėj0> ka{j tai
nūs, ypatingai savo 
mierius”.

- Taigi, ikį pasimatymo Die
vo Apveizdos naujoje svetai
nėje.

Gailestingumo darbai.
Labdaringoji draugija pra

eitų sekmadienį suorganizavo 
bedarbių šelpimo komitetų, 
kuris jau užsibriežė planus sa 
vo darbui. Visų pirma pasiry-

“oldtai- karo nepamiršti ir savo au
ka prie naujojo boilerio pri
sidėti. Į ■

X Ryt laukiame J. K. Mi
liaus atvykstant Aušros Var
tų svetainėn su naujais juda-
maišiais paveikslais, kuriuos triotizmų. 
rodys pirmu kartu tuojau po 
mišparų, o antru kart vaka
re 7:30 valandų. Nepraleiski
te geros progos ir pigia ti- 
kietų kaina pamatyti nau- 

Lietuvos gyvenimo

remdamas Lietuvos isdirbys- plėšikai laužiasi ir šovė. Šu
les, kulia tėvynės ekonominį v«u sxlžeide jaunų vaikinų lie-
gerbųvį» .. «? ? . tuvį Antanų Bobkų, kurs gy-

Pažinkime savuosius - veno taine pat name. Sužels- 
remkime juos, tuomi. parodys tasig netrukus mirė ir buvo 
sime savo susipratimų ir pa- atgabentas į Masalskio koply-

t

KVIETIMAS.

čia. Bučeris Kanapė buvo su
areštuotas.

zo sukelti sušelpimo fondų,. . .j. .v . . juosiuskuris susidės iš. narių rėmėjų 
mokesčių, kuriuos cumokės
kas savaitę ar menesį į šitų A _ v„ , , tų mokyklos Vargšamsfondų, paskui išrinko konnsi- J

Pramogų Rengimo, Komite
tas šv. Kryžiams Ligoninės

f

Brighton Park
vaizdus. Judamųjų paveikslų Rėmėjų rengia .“Card . ir Bun-Federacijos
pelnas skiriamas Aušros Var- co party”, šeštadienyj, lap- -- -—--J- ■ =

mo-' kričio-November 29, 1930,
• , , • ... kiniams pagelbėti. pirmų valandų po piet, Šv.jų aukoms rinkti pinigais, ° v . 1^ '•«; ,7 , v. . . . . i X Ryt Aušros Vartų sve- Kryžiaus ligonines kambaryj.drabužiais ir valgomais pro- . , . .... . . t> , *• -- , - __, . , . _ , ., ® . tainfije bus susirinkimai: a) Be losimo, susirinkusius padūktais. Gerb. klebonas, kurio . i ■ i • • j- •’ Vilniui Vaduoti Sųjungos ir vaišins skaniais

19
A. L. R. 
skyriaus

MARRUETTE JEWELRY 
&RAOIO

rūpesniu šitas darbas yra pra
dėtas, pažadėjo atsišaukti 
visus parapijonus,

užkandžiais
Federacijos 3 skyriaus tuojau [ apdovanos kiekvienų stalelį

Ltsisaukti i , .- , „ (•__ i, . .. . y ,i, j -vj.' P° sumos, b) Aušros Vartų puikia dovanėle, 
visus parapijonus, kaa parėm r- . . • • .. • +> ■. ' • _ ,
tu Šitas kilnias pastangas. Ko- m°'e? lr me.rgu” dra.”^os i Primename,' kad

., . ....... . 1 vai. po pietų; c) Ausros ■ ..'y-—? ■ -? _miteto susirinkimai įvyks pir- __ A . , • . . .
madienio vakarais, par. kny- Va*« AKESAUSKAS

vų bei globėjų 2 vai. po pie- | MOTOR EZPRRSS

Mes permufuojame-perveža- 
forničius ir kito

kius dalykus,.
Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųŠies už prieina-’ 
miausių kainų. Musų patarna-' 
▼imas yra greitas, geras ir t

Savtftbikds R. Andreikoms
'Užlaikau visokių 

tttfclblų tr slda- 
»Mnlų daiktų. v*- 
Sausio* mados ra- 
116. "planų rolių,

j rekordų « lr t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkoa instru-

2650 West
Telefoną*

gyno kambaryje.
Lietuva paveiksluose.

Gerb. J. Milius, kuris pra- mieji J. Miliaus paveikslai, 
dėjo lankyti lietuvnj koloni-Į x Ant karsto a. a. Antano 
jas sn savo naujais paveiks- Kruševičiaus dvasinius bukie
tais, pagamintais Lietuvoje tus sudėjo Norvaišų šeimyna 
šiais Vytauto Didžiojo metais, _ dvejas giedotines šv. Mi- 
už savaitės atkeliaus į mūsų šias, po. vienas giedotines. »Urnebfanguk

tų; d) Tretininkų tuojau po* 
mišparų ir vėliau, 4 vai. juda- |mf pianugj

lt. Chicago 
HEMLOCK 8180

r».*- ‘ r—ši-P-

uz
kolonijų. Paveikslai bus ro- kojo J. Feravičius su M. Stan 
domi gruodžio 5 in 7 d. Šįmet kiene ir D. Jodikis, calunavas 
paveikslai dar įdomesni, nes __ Paplauskai ir skaitytines 
vaizduoja Lietuvų švenčiant — Jaukščiai.
Vytauto sukaktuves. Taip ______ _____
pat aštuoniolikiečiai turės pro ĮDOMUS KRUTAMIEJI PA- 
gų pamatyti patys save, daly-, VEIKSLAI.
vaujant Chicagos lietuvių ________
Vytauto sukaktuvėse.

Koresp.

7126 So. Rockwell Street
Telef Republic 5099 

Mes pervežama daiktus ir t
kitus miestus.

WEST SIDE ŽINIOS.

DUONA
GRYNŲ RUGIŲ 
ČEELŲ GRUDŲ 
NAMIE MALTŲ MILTŲ

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patkrnaviruo, Sau
kit

GRKKIT VAIXEV 
PRODUCTS 

OlsSlls Šviežių klausi- 
ftių, sviesto lr sūrių

««44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boiilevard 1888

AUTOMOBILIAI

Dievo Apveizdos Parap. —

Draugija Šv. Jono Evangelis
to vyrų ir moterų laikys įnė-i 
nesinį susirinkimų lapkr. 30 
d., 1 valandų po pietų, mo
kyklos kambary. Kviečiame 
visus draugus-es. Susirinkti 
ir užsimokėti pasilikusias mo 
kestis. Kiekvienas ateidamas 
į susirinkimų atsiveskite nau
jų narių.

Juozas Blankus, pirm.

Marąuette P&rk. - šv. Barbo 
ros draugija “in corpore” 
klausys Šv. Mišių ir priims 
Šv. Komunijų sekmadienyje, 
lapkr. 30 d., 7:30 vai. ryto. 
Visos narės kviečiamos nesi- 
vėluoti susirinkti parapijos 
svetainėn su draugijos ženk
leliais ne vėliau kaip 7 vai. 
ryto.

Taip-gi nepamirškite atsi
lankyti tos pačios dienos va
kare 7 vai. į vakarienę, ren
giamų draugijos 5 metų gy-

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dreslų. vyrų lr moterų kau
tų Išvalymas lr suprosijlmas $1.00

Kailiniukų išvalymas, glaziravlmas 
lr pamušalo lndėjlmas .... $14.00

Ateiname pasiimti Ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

ti, parap. svetainėje. (18 strs.
________ Valdyba. ^^u^nariai malonėkite atsi-

Lietuvių Kiančių Localas lankyti į šį susirinkimų, nes
269 A. C. W. of A. rengia di- daug svarbių reikalų turime 
delį balių, kuris bus subatoj, 
lapkr. 29 d., Amalgametų sve
tainėj, 333 S. Ashland avė.
(kampas Van Buren), 7 vai. 
vak. Kviečiam visus daly
vauti.

Komitetas.

apsvarstyti.
Valdyba.

Marąuette Park. — Mar
ąuette Park Liet. Am. Piliečių 
kliubo įvyks svarbus mėnesi
nis susirinkimas lapkr. 30 d., 
2 vai. po pietų, Gimimo Pa
nos Švenčiausios parapijos

ROMA, lapkr. 29. — Turi
ne darbininkai priešinasi už- 
mokesnių mažinimui. Vakar 
jie sukėlė demonstracijas ir 
riaušes. Daug sužeistų. Užmo- 
kesnių mažinimų iškėlė pati 
valdžia.

Bridgeporb. — Ponas J. 
Milius rodys vėliausius kin
tamuosius paveikslus iš Lietu 
vos rytoj, lapkr. 29 d., $v. 
Jurgio par. svet., vakare 7:30

X Padėkos dienai parvyko Val. Be Lietuvos paveikslų, 
iš aukštosios mokyklos pavie- rodys ir mūsų parapijos ku
šėti pas tėvelius Adomėlis su nigų ir parapijonų paveiks- 
Pranuku. Tėveliai, sesutės ir iURt Įdomu bus juos visiems 
broliai džiaugiasi susilaukę pamatyti, nes p. J. Miliaus fa
savo brangiųjų, kurių meti- tografuoti vaizdai įdomesni 
nis mokslas drauge su jų uį kitų, kad ir “senesnių” 
burdu netoli tūkstančio dole- filmuotojų.
rių atseina. Šeimynėlė manė,' Remkime savuosius, 
kad vaikeliai, eidami ankš- Ponas J. Milius yra vertas 
tuosius mokslus, bus dėkingi parėmimo, nežiūrint kur jisai 
savo tėveliams, bet, štai, kas rodytų paveikslus. Jisai yra 
juos sutiko: led spėjo jie pasi- žmogus sąžiningas, geras kaj- 
sveikinti su savaisiais ir, prie talikas ir geras patriotas. Ji- 
stalo prisėdę, vakarienę su- Rai rtojo laisvanoriu į Lietu- 
valgyti, tuojau pakilę sako: Vos kariuomenę, kuomet mū- 
“Ma, pa, reikia mums atlan- gų tėvynė kovojo už laisvę, 
kyti savo draugus 1” “ Gerai, Jisai darbavosi katalikų or- 
vaikeliai”, sako tėvas, “bet ganizacijose, kuomet kiti sau 
ryt mus šeimynos šv. Mišios, «avo vien naudai biznelius da- 
tad nesuvėluokite pasilsėti, rė, kad ir iš filmų. Nebūkime 
kad iš ryto galėtumėte ant akli bei kurti, įvertinkime ir 
Šv. Mišių, suspėti ir prie šv.'remkime tuos, kurie musų vi-

Mueų duonų vairo, lietuvių dak
tarai, kunigai, kiti profesionalai 
ir vis|, kas tik jau žino apie ją.

Musų duona yra sot, sveikatin
ga, tikrai HetuvlAka duona.

Valgykite muaų duoną visi. Jau 
turime nemažai kostemerių lr 
svetimtauCių tarpe. Reikalaukite 
musų duonos bučernėse, grocer- 
nėse ir valgyklose.

Ant kiekvieno kepalo yra mu
sų lelbells.

, I.U9DP1ANSTTL1 BAKERY-SHOP
1 n~~i'

EUROPEAN STYLE 
BAKERY SHOP 

J. Kavaliauskas, Savininkas 

Tel. Boulevard 5018 
841 WEST 33 STREET 
Pristatome ir į Chicagos

. , apielinkės.

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALEfe

Joe Bagdonas, Savininkas 
6625-27 8. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

JUDOMI PAVEIKSLAI 
Iš LIETUVOS

Nauii, 1930 metais nufil
muoti paveikslai, jau rodomi 
Chicagos lietuvių kolonijose.

Šiandie lapkričio 29 d. Šv. 
Jurgio par. salėj Bridgeporte.

Nedėlioj, lapkr. 30 d. Auš
ros Vartų par. salėj 3:30 vai. 
po pietų ir 7:30 vai. vak.

Gruodžio 3 ir 4 d. Šv. An
tano par. salėj, Cicero, III.

Gruodžio 6 ir 7 Dievo Ap
veizdos par. salėj.

Visi širdingai kviečiami at
silankyti pamatyti naujų pa
veikslų iš Lietuvos. Taipgi 
pamatysite Chicagoj filmuo
tus paveikslus. Pamatysite 
save.

Rodys ir aiškins,
J. K. Milius

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
AGENTŪRA AMERIKOJ

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

Mes atstovaujame visas 
linijas ir esame bonsuoti a-* 
gentai.

Siunčiame pinigus į visas 
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.

Apdraudžiame nuo ugnies 
ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus. ,

Registruotas Notaras

P. P. BALTUTIS & CO.
3327 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

Telefonas Yards 4669

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock B 518

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

<556 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namu*. 

I dirbam cemento darbus - fun 
idamentus saidvokus, taipgi 
'muro darbus, iš medinių pa

darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų 
Atrodo mūrinis, po to jau ne 
reik pentyt. Turim namų ani 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.

4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Phone Republic 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame lr 
lipoperluojame vlaoklua namua i 
Mubu kainos labai prelnamoa lr dar

La garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas vlaua reikalu* per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAOO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug

Telef. Republic 6398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namui kaip muro taip lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kalno* prlelnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir {vairius {vairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4A8P 

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ino.

Elektros kontraktoriai, suvedam tvis
tas ir Jėgą. Elektros retkmenoa lr 
’ikičierlai.

L. DOMBROWSKI A 8ON 
2014 West 47 Street

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIRULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų lr steninės popieroa krau
tuvė. Naujas stakaa 

2224 So. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvių lietuviams patar
nausiu kuogeriauaia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Perkam Mortgečlus lr Bonu*. 
Skolinam pinigus ant Namą; , 
Parduodam, limainom lr tnl|ųri« 

nam visok{ turtą.
PądaroM dafernastes lr Plrl 
bei Pardavimo Notarląllikus 
Siunčiam Pinigus ir Lalvakpj 
ATSAKANTI# PATARNA'
Tra pamatu musų PasekmingUtno. 
MES OVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Simano Daukanto Skol. ir 
Bud. Dr-ja Skolina pinigus 
ant pirmų morgečių, su leng- 
viais išmokėjimais. Susirinki
mai Įaikomi kas Sereda nuo 9 
vai. ryto iki 9 val. vakaro.
B. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

2242 W. 23 Place 
Phone Roosevelt 8887

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI 
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wl|ton 
kaurai, elektrinis radlo lr viską-mu
sų 4 kamb. apartmente. V laka* kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras b&rąp- 
naa ‘ " ■ T■
SO4O W. 42 St. Arti Whlpple Street

REAL ESTATE

$845 00 F. O, B. I 
Jei manai pirkti karą. plrmlauaial . 

ateik paa mua lr persitikrink, kad 
paa mua rasite garlauetoe rųBlaa au
tomobiliu* ui žemą kalną.

Taipgi turima Įvairiu |valrlau«rtų 
vartotų karų ui labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Tai. Lafayette 8662 Oflsea lr Rea 
lr 2184 4101 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estete Ir visokia apdraudė 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

dapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlo 5811

I: Vainoras, d. 
Telefonas Lafayette $«M

2962 Archer Avenue

JOHN PAKEL & CO.
Gtneraltai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehtn 1680

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvi* 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

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

JULIUS ŠLICKIS 
2019 W. 22 Street 

TeL Canal 5529

‘fll Ihll WI(Y6 (0-

CONTRACTORS

Thomas Higgins
PLUMBEIUS

Turiu patyrimą per daugel} metų.
Darbą atliekų greitai lr pigiai 

8218 80. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal i6l8

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083




