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GARSI KARO LIEKANA

NUSIGINKLAVIMO KOMISIJA ATMETA 
AMERIKOS PASIŪLYMUS

Pavojingai Pašautas Japonijos 
Ministeris Pirmininkas

LYON MIESTE YRA BAIMĖS, KAD IMS 
GRIŪTI DAUGIAU ŽEMĖS

KOMISIJA PRIPAŽĮSTA 

SĄMATŲ PLANĄ

PASIKESINTA NUŽUDYTI 

JAPONIJOS MINISTERĮ 

PIRMININKĄ

GENEVA, lapkr. 15. — 
Priruošiamoji nusiginklavimo 
komisija nepripažino Ameri
kos pasiūlymo, kad nusigink
lavimui ir taikos palaikymui 
atatinkamiausia priemonė bū-

TOKYO, lapkr. 14. — Va
kar vakare čia geležinkelio j 
stoty pavojingai pašautas Ja
ponijos ministeris pirmininkas
Yi(ko Hamaguclii, kurs ėjo 

tų mažinti ginklų, amunicijos i traukinį vykti į kariuomenės
manebrus.

Pasikesintojų policija aki
mirkoj parbloškė ir nuginkla-

. v. v. . , ... , vo.-Tik praėjus kelioms- va-|’
pripažino mažinti karo įslai- , •, .... . ., , , , . landoms iš ministeno pirmiem sąmatas. Sako, to pakaksiuI . . v .v. , , ,. , , .. 1 jjninko šono išimta kulipka. Jei

j neįvyks kraujo užnuodijimas, 
į pašautasis išgys.

ir visokios karo medžiagos ga 
mylią.

Komisija didžiuma

taikai.

baisų

PRAMATOMAS IR TO- 

LESNIAI ŽEMĘS SLIN

KIMAS

LYON, įFrancija, lapkr. 15.1 
Atkasami žemės užgriauti

Atvaizduojamas Am. J. Valstybių kariuomenės majo
ras G. D. Beaumont ir jo garsi telegrama apie šaudymų 
nutraukimą padarius paliaubas su Vokietija vakarų fron-

CHICAGOJE
Daugiau pajamų

Chicagos viešųjų darbų ko- 
misionierius AVolfe pranešė, 
kad artimiausiomis dienomis 
jis miesto tarybos reikalau
siąs padidinti mokesčius už

! vandenį — 2 centu daugiau 
1,000 galionų.

Anot jo, tuo būdu į metus 
gal būtų surinkta koki 7 mi- 
lionai dolerių viršaus ir tas 

į būtų panaudota vandens fil-

BUS SVARSTOMAS BEDARBIU 
ŠELPIMO KLAUSIMAS

Seimas Žada Būt Skaitlingas
• Rytoj, 10:30 vai., Šv. Mi-į salėje (kampas 4G ir AVood 
šiomis prasideda A. L. R. K. &at-)
.Labdaringosios Sąjungos XI Seimas prasidės lygiai 2 vai.

Seimas, kuris įvyksta Šv. Kry-
1 travimo sistemai, ką piliečiai J ^aus parapijoje. Sveikindami 
pripažino balsavimais lapkr. i se*mo (Ek*gatus, linkime jie-
4 d.

Nugalabinimas atidėtas

Užpraeitą naktį Cook aps
krities kalėjime turėjo būt nu
galabintas žmogžudis negras 
Leo Bro\vn.

Pirm pat galabinsiant tei-
1 sėjas VVilliams. leido žmogžud 
įižio advokatui dar kartą ape
liuoti į vyriausiąjį valstybės 
teismą. Tub būdu nugalabini
mas- sul^ikytes.

ms sėkmingai išrišti visus mū
sų labdarybės reikalus!

Kaip jau buvo paskelbta, 
iškilmingą sumą laikys gerb. 
kun. H. J. Vaičiūnas, o pamo
kslą pasakys gerb. kum M. U- 
rbouavičius.

Tuoj po sumos bus delega
tų bendri pietūs Krenčiaus

po pietų. Seimą pradės Labd. 
Są-gos pirm. p. A. Nausėda.

Dienotvarkėn įdėta šie klau
simai: 1) Nustatymas plano 
ateinančių metų veikimui, 2) 
Organizacijos stiprinimas. 3), 
Seneliams prieglaudos kūri
mas. 4) Nedarbo paliestų šei
nių šelpimas. 5) Įnešimai ir 
sumanymai. Be to, “Draugo“ 
redaktorius, L. Šimutis, kal
bės apie aktualiausius labda
rybės klausimus.

Susivaidžius dėl vyno
. . . f Frank Curcio, 59 m., 1941

te lapkričio 11, 1918 m.. Šią1 telegramą norėjo įsigyti’/Grand avė., susivaldė su J.|

Francija Saugos Taiką - Sako 
B r i a n d

PARYŽIUS, lapkr. 15. ko iškilus blogiems laikams.
Pasikesintojas paimtas į ee- Smithsonian institutas, Kongreso knygynas ir kitos orga-' Grazeca (tuose pačiuose na-1 Franci-)os užsieniU ministeris

ntralinę policijos stotį. Pasi
sakė esąs Tomo Sangoya. Sa
kosi ministerį pirmininką no- 

d rėjęs nušauti už tai, kad jo

nizacijos. Betmaj. Beaumont ją pavedė Stanfordo Uni-’muose gyvenančiu) dėl vyno, 
versitetui. Į kurio Curcio rūsy nerado.

To pasekmėje Grazeca nu-
TIKYBINIS GYVENIMAS i 48 ITALAI LAKŪNAI SKRI-

, . v, . . t. , politinis nusistatvmas ken-įr sutrmskinti namai. Darbas 1
sunkus, nes galybės žemės. 
Atrasta vos keletas lavonų. 
Spėjama, kad žuvo apie 100 
žmonių, jei ne daugiau.

Yra baimės, kad ims slink
ti daugiau žemės nuo pašali
nio kalno. Yra pavojaus atka- 
sinėtojams ir, kitiems aplinki
niams namams. Rasi, pasiliuo- 
savę St. Jean katedros pama
tai.

Vienuolių seserų vienuolija 
Notre Daine de Simon sugriau 
ta kalno pašlaitėje. Mirė vie
na ar dvi seserys, kada vie
nuolijos siena sugriuvo.

RIAUŠĖS MADRIDE

MADRIDAS, lapkr. 15. 
Vienų laidotuvių metu apie 
40,000 žmonių minia sukėlė 
riaušes, kada raitoji policija 
įsimaišė tvarkyti ėjimą. Daug 
sužeistų ir areštuotų.

kiąs tautai.
Sangoya yra 23 metų. Pri-1

guli vienai patriotinei reakci-' 
onierių organizacijai

BUS IŠRINKTAS HAITI 

PREZIDENTAS

PIRMOJE VIETOJE - 

SAKO MASARYK

ŠIĄ Į P. AMERIKĄ

PRAHA, lapkr., 14. — Če- 
jkoslovakijos prezidentas Ma- 
>saryk lankėsi Bratislave, kur 
,jis priėmė katalikų atstovybę, 
kurios priešaky buvo Trnava

------------ ' .apaštalinis administratorius
PORT-AU-PRINCE, lapkr. vyskupas Jantausch. Savo va- 

15. — Susirinko Haiti kong- Jdomos vyskupijos vardu vy-
resas, kurs ateinančią savaitę 
išrinks prezidentą.

SUSITAIKĖ LAIVYNŲ 

KLAUSIMU

Kada laikai pagerėsią, tada 
Vokietija išnaujo draugingiau 
latsinešianti į Franciją.

Kas link Versalio taikos su
tarties pertaisymo galimybės,

.. ., . . . ministeris Briand pripažino,
cija taiką saugosianti. I, , , ....... . ~į'kad tas gali įvykti einant T. 

Jis pripažino, kad pastarai- į Sąjungos konstitucija.

Briand apie dvi valandas ka
lbėjo; apie taiką parlamente. 

Jis sakė, kad taiką išlaiky-
šautas ir jo žmona mirtinai,tį yra sunkenybės. Bet Fran- 
sužeista. Curcio suimtas.

Teiksią paskolų dar 
bininkams

International .Harvester ir

siais laikais vokiečių visuome
nė atsisukusi prieš Franciją.

kitos didžiulės kompanijos !Anot *>■ tas i'T-
planuoja šio nedarbo laiku ne-

į ROMA, lapkr. 15. — Grno-į( 
džio mėnesiu 48 italai lakūnai 
dvylikoj orlaivių skris į Pie
tų Ameriką per Atlantiką.
Kiekvienam orlaivy bus du
vairininku, vienas mechanikas !dirbantiems savo darbininka- 
ir vienas radio vedėjas. La-!ins krikti paskolos, kas pas- 
kūnų priešaky bus oro jėgų'fkiau dirbant būsią'atitraukta 
ministeris Balbo. dalimis.

Briand visai nutylėjo apie 
Mussolinio sakytas griausmi
ngas prakalbas.

TRIJUOSE KUBOS MIES

TUOSE KARO PADĖTIS

skupas sveikino prezidentą.

Prezidentas Masaryk yra 
jinekatalikas. Jis dėkojo vys
kupui už sveikinimus ir to- 

' liaus kalbėdamas pareiškė, kad
. i xt ' Čekoslovakijos katalikai, kurieGENEVA, lapkr. 15. — Ne , . . .

T, .. .. ... ., ., . sudaro visų gyventojų didziu-Francija su Italija susitaikė . . , v. ., . . ,, . m • imą, atsieks gražią sau ir savokaro laivynų klausimu. Tai v ° ;
„ .... n, ... .... .'saliai ateiti, neatsižvelgiant iGraikija su Turkija. Abidvi, . , ”... , ® 1

.. ... ..... ... ' sutinkamas įvairias klintis,išsprendė išlaikyti lygus didu-' ‘
mu laivynus.

HAVANOJ KARO PADĖTIS

HAVANA, Kuba, lapkr. 15. 
— Kubos prezidento išspren- 

NAUIAS DARBO PERSI-' idimu čia paskelbta karo padė- 
LAUŽIMAS BRITANIJOJ tis. Tas atlikta 

studentams.
nerimstant

Čekoslovakijos gyventojai, 
anot Masaryko, pirmoje vie- 
įtoje turi rūpintis tikybiniais 
reikalais, gi tik paskiau ša
lies gerbūviu. Nes tikėjimas 
yra svarbiausias kultūrinei pa
žangai pagrindas. Katalikai 
dirba didžiai prakilnų darbą, 
baigė prezidentas.

HAVANA, lapkr. 14. — Del 
kilusių studentų riaušių tri
juose salos Kubos miestuose 
paskelbta karo padėtis. Tie 
miestai yra Santiago, Matan- 
aas ir Caniajuani. Juose sar
gyboje yra kareiviai.

Tyria policijos departamentą
Praneša, kad “grand jury” 

slapta tyrinėja Chicagos po
licijos departamente gyvuoja
nčią tvarką.

AREŠTUOTA 36 KO
MUNISTAI

PERU SOSTINĖJE 
STREIKAS

LIETUVOJE
MOLIO IR BETONO STA

TYBOS KURSAI

TVARKO EMIGRACIJĄ,

Emigracijos įstatymo, pakei
timo 20 paragr. numato, kad 
iš Lietuvos galės išvykti 
a s m e n y si k • i 17

- . v. v. ir iki 21 metų tik su savo tė-Zcmes ūkio rūmai šią žiema į . . .. .I vais, vyrais, pilnamečiais bro- 

iiumato kai kuriose apskrity-' .• • • * • • ,, 1 J 1 bais ir seserimis arba oficik-
se suorganizuoti meistrams ,]įaįs globėjais. Keliauti vieni

LONDONAS, lapkr. 15. —
Britų geležinkelių kompanijos 
ir kasyklų savininkai išspren
dė darbininkams mažinti už- LONDONAS, lapkr. 15. — 
mokesnius. Praneša, organi- Iš Burmos, Indijoj, praneša, 
zuoti darbininkai tam griež-* kad vėsulos sugriautam mies
tai priešinsis. Gali kilti strei-Įte Kyauk-Pyu žuvę šimtai 
kas. ' ' žmonių.

ŽUVĘ ŠIMTAI ŽMONIŲ 20,000 ANGLEKASIŲ 
STREIKUOJA ISPANIJOJ

OVIEDO, Ispanija, lapkr. 
15. — Asturias anglių kasyk
lose vakar sukėlė streiką virš 
20,000 anglekasių.

LIMA, Peru, lapkr. 15. — 
Šiame mieste paskelbtas vi
suotinas darbininkų streikas, 
kurio priešaky yra komunis
tai. Streikas sukeltas po kru
vinų įvykių Andų miestely 
Mal Paso, kurį saugoja ka
riuomene.

i Ir j Lima sutraukiama ka
riuomenė. Policija nepaleidžia, 
iš akių komunistų agitatorių. 
Matyt, jie bus areštuoti.

NEW YORK, lapkr. 14. — 
Priešais vieną kavinę, 34-oje 
gatvėje, kur yra tarnautojų 
streikas, komunistai sukėlė de
monstracijas. Kilo riaušės, ka
da policija pasiryžo išblašky
ti raudonuosius.
i Keletas riaušininkų sužeis
ta. 36 areštuota. Tarp areš
tuoto jut yra 17 moterų.

molio ir lietono statybos kur
sus. Kursai tęsis dvi savaites. 
Pirmoj eilėj kursai bus suruo
šti gruodžio mėnesį Alytaus, 
Panevėžio ir Telšių apskrity
se. Užinteresuoti tais kursais 
gali kreiptis j minėtų apskri
čių agronomus. Z. P.’

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS

LONDONAS, lapkr. 14. — 
Šiandie uždaryta Britanijos 
imperijos konferencija. Kon
ferencija nepasisekusi. Nesu
tarta nei ekonominiais klau
simais. Konferencija tęsės 6 
savaites.

Linksmadvarv ištiko lėktų-
* I

vo katastrofa. Lėktuvu skrido 
vienas lakūnas vyr. puskari
ninkis Jonas Stankūnas. Tik 
staiga lėktuvas susvyravo ir 
pradėjo su visu smarkumu 
kristi žemyn. Lakūnas iš be
krutančio lėktuvo iššokti ne
suspėjo ir nukrito drauge. Lė
ktuvas sudužo į šipulius, o la
kūnas užsimušė. “R.“

pas artimesnes gimines galės 

tik su ta sąlyga, jei pristatys 
tų pakvietimą, patvirtintą vie
tos lietuvių konsulo toje šaly
je, į kurią rengiasi važiuoti.

• Tuo būdu bus galima geres

nė emigrantų kontrolė, ir mū
sų mergaitės galės geriau iš
vengti suvedžiotojų. “R.“

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie pramatomąs, 
lietus; vidutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų $10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 

Francijos 100 frankų 

Italijos 100 lirų 

Belgijos 100 belgų

Šveicarijos 100 frankų 19.41 

Vokietijos 100 markių 23.81

4.88
3.92
5.23

13.94
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DIENOS KLAUSIMAI

MUSŲ LABDARYBE.

Rytoj įvyksta A. L. R. K. La'bdaringo- 
ios Sąjungos vienuoliktasis metinis seimas, 
tūrio proga mes norime vienų, kitų žodį pa
sakyti apie labdarybę bendrai.

Labdarybė nėra naujas dalykas. Ji yra 
lip sena, kaip ir pati krikščionybė. Jų pla
tėjo pats Kristus begalinės žmonijai meilės 
laibais. Anot dienraščio “Ryto”: “Krikščio- 
liškoji meilė, katakombose labdaringumo, gai 
estingumo stebuklus daryti pradėjusi, pla
čiomis gerųjų širdžių gailestingų darbų ban
domis užliejo žmoniją, kai viešai pasirodė, 
tisur nešdama paguodos ir paramos, o ypa- 
ingai tenai, kame ji labiausia yra reikaJin- 
;a. Šimtų, tūkstančių labdarybės tikslams 

atitucijų pastatymu krikščioniškoji labda 
pbę susikūrė ir tebekuria sau nemirštamus 
minkius”.

To krikščionybės
< ‘t

nuopelno* labdarybei

tam, kas susimylėjimo nedaro”. (Šv. Jok. II. 
13). Apie tuos, kurie yra gailestingi nelaimin
giems, Pats Kristus suko; “Palaiminti gailes
tingieji, nes jie laimės gailestingumą”. — 
(Mat. 5, 7).

Turtingesnieji negali nuo labdarybės 
išsisukti. Šv. Tanias apie juos taip sako: “Jei

Aplink Afriką.
į formalumų leidomės į Belgų NOBELIO DOVANOS LAI

Prof. K. Pakštas

Kongo, į jų miestelį Dilolo. 
ičia irgi europiečiui neseniai 

savo kojas įkėlė. Miestelis 
naujus, tik jis lubiau provizo
riško pobūdžio negu Angolos 
miesteliui, pastatyti iš eimen- 
to ir plytų. Dilolo lubiau af- 
rikoniškas: daugumas europie 
čių gyvena iš lapų ir žolių 
pintose palapinėse, dažnai be 
lubų, tik su stogu. Iš čia tęsia
mais p<>r Pietinį Kongo arba 
Katangos provincijų gelžkelis ( 
į vidui į Afrikos. Tad mieste-: 
lis pilnas juodųjų darbininkų ; 
ir baltųjų kontraktorių bei 
darbu vykintojų ir prižiūrėto- , 
jų. Ir gana nuostabu, kad jų 1 
tarpe belgų beveik ir nesima
to. Gelžkelį tiesia: belgų kapi
talai ir italų bei negrų dar-

METOJAS.

LAIŠKAS VIENUOLIKTAS.

Liūtą ir Šernų takais.. golos miestelių apie 1300 klm.
nuo Atlanto pakraščio ir 13 
klm. nuo Belgų Kongo sienos, 
netoli Luau upės. Vardus jam 

uotas portugalų valstybės 
vyro, knis pasirašė gelžkeiio 
koncesijų, ko dėka atsirado ir 
šis miestelis. Jame yra aps
kričio sostinė ir svarbi mui
tinė. Miestelis vos užgimęs ir 
labui sparčiai auga. Užbaigtų 
mūrinių namų tik keletas, bet

, . v, . .. . Menkus maisto likučius pakas turi cdenuskų gerybių apsčiai, sulig pri- ... . ,... . *. .
. . ....... . v , 1 likom automobili serginčiaiRimties teisės reikalavimų privalo jonus aelp-1 kspedicijos vis delto n,

Vaou.,o.8.J* .......... ... i...- iprisiirom gelžkeiio sargo grį-jd

telę. Čia jau vėl prasideda gy- 
veninuis. Tuojau kibom prie
vandens: ištuštinom po kele- 

Labdaryhė ir mūsų tautoje .nėra naujas 'ų 8,ikliail) Sl>Sittpoal {ia pru. 
dalykas. Gal pas mus ji nėra gerai sutvarky- j važiuojančių drezinųir pašinu 
tn, tačiau kaip mokėjom, taip dirbom, kiek tėm žįnia į Tebeita de Šou- 
sugebėjom, tiek šelpėm. Lietuva šiandien turi' kad „l8i,lsllJ
ne viena katalikiškų labdarybės įstaigų. Ten;b t Teixeira de Sousa mies- statoI11U apie dvidešimts. Ben* 1 V* • • V TT* A 1 1 * 1 * J * A 1 • Ali • J

Skaitant šventųjų gyvenimų, pastebėsi
me, kad jų darbuose didžiausių vietų užima 
artimo meilės ir gailestingumo nuopelnai.

jau gana plačiai veikia šv. Vincento labdarių teliukl> js {ia ,)flta tjk api(J 30 
draugijos, kurios, kaipo katalikiškosios akci 
jos dalis, yra episkopato žinioje.

drai Angoloje statyba virte 
verda. Čia gyvenau jau šešiuo 
se viešbučiuose ir dar keliuo-

klm. Sargo trobelėje, kuri ga-
;na švariai atrodė, ’ geresnių

Mūsų, Amerikos Lietuvių Labdaringoji !ke<i2ių kaįp apiūž^ ir labai se teko PietunLS sustoti, bet 
Sųjunga veikia nuo 1914 m. Nors ir nedide- *lnenka negriško darbi tabure- nei viename neturėjau pilnos 
lis lietuvių būrelis labdaringųjį darbų dir-itės—nebuvo. O sedjti ar at- lain.vbės dėl neužbaigtos jų 
bo, tačiau po keliolikos metų pasišventimo,! sigulti bidsiai norėjosi. Vos statybos. Tai rodo, kad kolo- 
Labd. Sąjungą vainikuoja Lietuvių Šv. Kry-1yp&jau atsįsėsu ant taburetės ni> ddjar Pagyvena spar
taus graži ligoninė, tūkstančiai, lietuvių su-’ir atsjjogtį ; murį^ sieną-- čios evoliucijos momentų, eu- 
šelptai ir dabar rūpinamųsi seneliams ir našiai neį nepajutau kaip saldžiai rope«iizuojasi’ auga ir -i°s 
čiams prieglaudas pastatyti. {užmigau. Po vąįįfeės pra- turtai d^a-

Siame seime labdarių veikėjai prieš savo palllačiau &imininkę> Cja apsigyvenol„e irgi pri.
akis tur, dar didesni darbų, būtent - dabai ^a-utę> vikrf(> ka,„bariuos(. be
visame krašte Maunančio nedarbo paliestų ir kraunan, sta. be k„da b(J joki„
šeimynų. Kas gali žinoti, gal nedarbas užsitęs ,J ° lo sausos n ast rajui’.skonio patogumų, nes užbaigta sta-
metus, kitus, ne vienam iš mūsų gal prisieitų port„galBko8 kitbasos. ir rau. tyti tiktai rcstoran„ salc, R,_ 
kreiptis 1 Lietuvių Labdaringųjų Sųjungų dono Kokia lai,„6 storan<j koncentruoja8i visas
1 H . . z dingtelėjo mumyse, mintis ir kolonistų visuomeninis gyve-
eiti į labdarių sąjungų ir dirbti “visi už vie- n:jni:n • ė wu- • i • • • i v •. . ,, dėkingumo jausmas. Dideliu minas. Valdininkai ir pirkliai
,..tų, o vienas ūži visus . apetitu užkandom sunkiai į- neturi kur laiko praleisti ir

Atsiminus bedarbių šelpimo reikalų, čia kauda)110s ki,basos, užgar8m ie kickvienos lai8Veen58 pr0.
priminsime Panevėžio vyskupo laiškų iš 1929 vyn0 jr juodo8 ir pake. resto.
m., kuriame pasakyta: “Neužsikimškime au- . auk8tybes naglūga.sj kad susitikti -;a 8U
sų dejavimams nusiminusių gimdytojų, kurie Plie sargo „ bu„„ naiipis ŽI,10n5lni8) I>llKik„ib,.t 
nebežino, kaip išmaitinti skaitlingesnę šeimy- mažas kain>clis taipgi| idairyti. K«ip m
nelę; įsiklausykite , vaikų aimanavimus, ku- geiatelio darbinink*-Nežino-'taip ir ėia “Hotei Terminus” 
riems kartais stinga net juodos, duogpsj,^ ! mstomue nmkasi ne tik,ž,im
tos. Paklausykite š*lvartaė.mų hgoffljęTMR p(jgaib!J Teixcira Į£swrt,Į,*, bet ir šunys'; ^mt i'r jie’'
purvinoje lūšnoje dūsta, iš niekur negauda-

irvoje nieks nepajėgė ir nepajėgs paneigti.1 mas pagalbos”. Gal ne viena lietuvių šeimyna
Latalikų Bažnyčia visada rūpinosi labdary-: 
b, ji rūpinasi ja ir iki šiai dienai. Nors šis 
rąžius yra garsus savo išradimais, reformo- 
įis, tačiau labdaringoji dirva nesumažėjo, o 
alima pasakyti padidėjo. Bažnyčia tai žino.
)el to ir didinamos pastangos didesniam lab- 
taringojo darbo išplietimui. Krikščionybė į 
ino, kad šiame pasaulyje visada buvo ir 
ius daugiau skurdo, vargo ašarų, dejavimų,
tegu pertekliaus ii linksmybės. Chicagos politikai ieško kandidato į ma

Labdaringaisai darbas katalikui, tai svar-l jorus. Kandidatų, žinoma, netrūksta, tik kaip' džiant pasiekėm Teiseira de
liausiąs jo gyvenimo rūpestis. Pats Kristus,! priežodis sako: yra daug žmonių, bet žmogau?'S°usa

mes pasiėmėm keletu stiprių 
negrų su špatais ir geležiniais

šiandien yra panašiame padėjime.
Taigi, mūsų labdariai dirba šventų, krik

ščioniškų darbų. Del to mes linkime jų sei 
mui geriausio pasiekimo įtraukti į Labda- ,aiku atvyko ir 8Un
ringųjų Sąjungą kuodaugiausia žmonių, kad
galėjus tinkamai aprūpinti visas į vargų pa
tekusias lietuvių šeiniynas.

Iš CHICAGOS POLITIKOS.

•>*

Dr. Kuri Landsteiner, įžv- 
bas. Kontraktoriai beveik vi- mus bakterclogas ir patolo- 

visokie i jsi italai, daugiausia iras R<j( klelk L; litut?,
inžinieriai ir technikai, ku- kaip pranešama, yra laimėjęs 
riems fašistų režimas pasida- 1930 m. Nobelio dovanų' me
rė nebepakeliamas. Jie čia at- dicinoje. Dr. Landsteiner gi-
bėgo, rado darbo ir uždarbio, męs Viennoj (Austrijoj), Ro-

neturi nei savo klubo, nei šu
nų kinemos. “Terminus” res-

kuolais ir jų žinomais takais; tora.no stalai sustatyti pasie- 
leidomes atgal prie automo- Į niais, o. salės viduris paliktas 
biliaus. Mūsų laimei, beveik

gyvena, degtinę su gazuotu 
vandeniu, činzano ir vermou- 
tų geria ir didelius gešeftus 
varo. Štai jų pavardės: Luigi 
Vigano, de Marclii, Majjoni, 
Romerso, Ferrera, Montera, 
abi ir kitos grynai itališkos 
pavardės. Jų draugijoj teko 
matyti šiek tiek portugalų, 
anglų ir airių, bet belgų ne
simatė. Visų jų gyvenimas ti
krai savotiškas. Darbas jų ne
lengvas. Turėti reikalų su šin 
tais juodųjų darbininkų, tran 
Rytis po sunkiai pravažiuoja 
mas šalis, maitintis dažniau
sia konservais, kęsti vasaros 
kaištį ■. , ir d|ėg-
iii£, turėti daug bylų su.gęlž- 
kelio kompanijomis (bendro
vėmis) ir valdžia dėl netiks
liai išpildytų darbų, duoti kur 
reikia kyšį ir tt.

(Bus daugiau)

ckfellerio L. tltut; 
si nuo 1922 m.

GIESMYNĖLIS

Fvendamas ant žemės, stebuklingai gydė li-x 
ponius, šelpė vargšus ir guodė nelaiminguo- 
ius. Tai daryti įsakė ir savo mokytiniams

aiėra. Piliečiai norėtų, kad kitas miesto ma
joras būtų išrinktas visais žvilgsniais tinka
mais žmogus, nes ,1933 m. įvyksta pasaulinė 

Bi įtikėjusiems. Kristus paliko mums pa-! paroda. Tat, abi partijos dabar tę tinkamo
yginimą apie turtuolį ir Lozorių, iš ko ma-: žmogaus ir ieško. Iš republikonų partijos sa- 
:ome, kokios bausmės susilaukia tie, kurie ga- J vo kandidatūrą jau pastatė Charles Barrett. 

lami nešelpia varguolių. Šv. Jokūbas apie Sakoma, kad ir p. Thompsonas dar kartą kan 
tai rašo: “Teismas be pasigailėjimo bus didatuosiąs. Demokratų rateliuose kalbama

PINIGAI VYTAUTO 
EDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

-RaAo Dr. AL M. RAČKUS-----
(Tęsinys)

st‘ gaTimas dalykas kad ir minto- 
ius iš Krokuvos su savim Jogaila atsi- 

į Vilnių; esą tų Lietuviškų “dena- 
kaldinimo tedmika yra lygi Kroku- 

‘Jdenarams ” ir jų svoris esąs visiškai
£s pat, ir kiti dalykai rodą Lietuvos 

iety didį giminigumą su Lenkijos mo
domis; be to, Jogaila yru “supremus 
te”, o Skirgaila yra Jogailos “namiest- 
kas” (vietininkus), q Vytautas tik 1399 
štai s iš Jogailos malonės patapo jo 
ttamiestniku”, ir t. t. Suprantame, pin
ti suprantame kodėl dr. Guniouskis 

uėtų tų Skatikų kaldinimą Jogailai
■edituoti... Užtai pas Guinowakį aut tų

monetų raidė ”V” tai ne Vytauto inicija- 
i las, bet Vilniaus, — tik dyvai kad jis 
i neišdrįso pasakyti “ Varšavos”... Galop 
I dr. G,umowskis apie šiuos Skatikus išsi- 
| reiškia šituip: “tie pinigai veikiausia y- 

ra Jogailos monetomis, kaipo Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio, kaldintos sulyg 
jo įsakymo ir jo naudai” (“pieniądzo 
niniejsze są raczej monetą Jagietty, jako 
ivielkiego księcia litewskiego, z jego po- 
lecenia i na jego racbunek \vybijaną”). 
— Nmuum. LitewskA, p. 40. Ar je-ef Vie
nok taip nėra. '

1) Visoj?monetos su herbu “Ragotinė 
ir Kryžius” yra tik Vytauto.
Tas herbas buvo jo asmeninis signetas, jo 
paties sukomponuotas ir vien tik ję pa
ties vartojamas. Pirm Vytauto, nieks pa
našaus herbo neturėjo; ir Vytautui mirus 
nieks daugiau tokio herbo nevartojo. Mirė 
Vytautas, mirė ir tas jo herbas, nes Vy
tautas {tepaliko jokių įpėdinių. Nuo 1430 
iki 1930 metų nei jokių monetų su pana

laisvas. Tad šunys jį ir išnau
doja saviems pasilinksmini- 

kvežiuiis, atvežė' mums valgio1 mams: ristynėms ir neva ro- 
ir tuoj kibo į darbą ir ištrau- Ju;dntiškoins scenoms. Ir publi- 
kė mūsų automobiliu, jš sme-jRa j visa tai žiuri su kai ku
lio. IrĮ taip dešimti valandų iria simpatija. Ką gi darysi,;
sugaišę ir privargę; leidomės' kad nėr į ką daugiau žiūrėti.! Lietuvoj bwvo padaryta l»kf«
tolyn į rytus ir saulei besilci • i kriminalinių nusikaltimų, iš jų

} ongo. į išaiškinta 796 arba 76,54 proc.
Šiek tiek pasilsėję, išsiė-'i Visos žmogžudybės (22) taip

meni is muitinės kelioms die-Įpat išaiškintos. Bene mažiau- 
noms leidinius ir be didelių!šia išaiškinta padegimų. “R.”

KIEK IŠA’ŠKINO KR1M. 
NUSIKALTIMŲ

Per rugsėjo mėnesį visoj

Kalėdos jau nebetoli. Link
smų ir malonių melodijų ka
lėdinės giesmės jau nebeužil- 
gio pasigirs bažnyčiose.

Chorams ir kitiems giesmių 
mėgėjams reikia išanksto ap
sirūpinti giesmynėliais, jei jų 

i dar neturi.
Šiuo primename, jog turime 

“Giesmynėlį” skirta bažny
čių chorams, mokykloms ir 
šiaip1, jau jiesmjninkąuię.J Jį 
sutaisė plačiai žinomas lite
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
rašė taipgi plačiai žinomas 
kompozitorius J.Naujalis.

Šiame “Giesmynėiy” randa 
i si giesmių adventinių, kalėdi- 
čnių, gavėrinių, velykinių, sek 
•minių ir kitokių. Be to yra ke
turios litanijoj.

Šis “Giesmynėlis” 
maldingiems žmonėms,
atstoti Kantiškas. Be to 
“Giesmynėlis” yra daug pi
gesnis. Kainuoja tik 60c., o 
Kantičkos dabar kainuoja 
$1.50.

“Giesmynėlis” gaunamas 
“Draugo” knygyne. Užsisa
kydami adresuoki!:

r “DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.

gali
gali

Teixeira De Souaa.
Tai vienas jauniausių An-

apie C. Smith’a, Cemiaką, Harrison’ą ir ki
tus. Republikonų tarpe kalbama ir apie pulk. 
Judali kandidatūrą.

Reikia spėti, kad Chicagos miesto majoro 
linkiniai tikrai bus įdomūs.

Visas kraštas laukė’, ką pasakys prezi
dento Hooverio komisija proliibicijos klausi
mu. Bet tuo tarpu ji nieko nepasakė. Nuomo
nės pasidalinę. Komisija kitą kartą susirink
sianti. Esą, gal “karštis” bent kiek atvėš.

šiu herbu nebuvo kaldinta. Tai vienas 
faktas įrodantis kad čia aprašyti Ska
tikai yra ne Jogailos, kaip to Lenkai no
rėtų, bet Vytauto.

2) Ant pirmutiniųjų Vytauto Skati
kų matome Teutoniško styliaus kryžių; 
reiškia čia yra Kryžiuočių įtaka, o ne ko
kių ten dr. Gumovrskio išsvajotų Kroku
viškių meistrų.

ka. Jokių Jogailos monetų išėjusių iš 
Lietuvos mintos nesiranda, nors Lenkų 
numizmatikai labai trokštų kad bent vie
na Lietuviška monetėlė Jogailai priklau
sytų. Beje, Lenkai mėgino net sufabrikuo
ti Jogailai monetų, bet įgudusius numiz- 
maitikus nelengva yra apgauti. Vienas 
tokios monetos fabrikatas, net su Jogai
los “portretu”, randasi Peterburgo Er-

3) Vytauto Skatikui yra VIII prabos ! ”lit,Se P“'1*'“’ falsifikatų
■sidabro, o Krokuvos “denarai” yra ne- 
I pilnai IV prabos. Tai koks čia Lietuvos 
Skatikų giminingumas su Krokuvos “de
narais”!

i) Kas link kaldinimo technikos, tai 
ar Krokuvos mintorių kūjai buvo sun- 
Le*ni, ar Lietuvos, čia diskusuoti neapsi
moka.

5) Dr. G.umowskis užsimanė “twier-

skyriuje. D kas link “namiestniko” san- 
tikių su “supremus dux”, tai istorikai 
gerai žino, kad Vytautas jokių Jogailos 
“įsakymų” nepaisė ir valdė Lietuvą taip 
kuip Vytautui patiko. Taipgi yra žino
ma, kad ant Lietuvos miptos ir ant Lie
tuvos finansų viršiausiu ponu buvo Vy
tautas, o ne Jogaila. Arkyvuose randasi 
vekseliai po kuriais nusibankrutijęs “su-

dzič” buk Jogaila kaipo “rapreniUB dux” \ dux” Jo8ail“ >ra P®*’™5?’1 k"°-
įateigęs Lietuvoje mintų 1387 metaia ir f M gulino pinigus ,nuo Vytauto. Vienas 
įsakęs čia kaldinti Lietuviškas monetas , tokių Jogailos vekselių originalas randa- 
sąvę naudai. Tą) tik “bąlaąiątna” paša- 1 si Niesvyžo Radvilų arkyve, ir to vekselio

kopiją yra atspauzdinta Czaekio veikale 
“O Litewskich i Polskicb Pravach” T. 
I, p. 173. i •

VYTAUTO KONTRAMARKA ANT 
, TOTORIŲ PINIGŲ.

Lietuvos istorikams netiek įdomūs y- 
ra Totorių pinigai, kiek ant jų iškalti Vy
tauto Didžiojo ženklai. Šiokios monetos 
sukelia daug minčių ir įvairių spėlioji
mų. Jug visa Europa drebėjo prieš nuož
mių Totorių galybę, net popiežius rimtai 
rūpinosi apie krueijatą prieš inaringas 
Totorių Kordas. Rusų tauta vaitojo pri
spausta po Totorišku jungu. Beveik visi 
Rusų kunigaikščiai buvo priversti dėti 
ant savo pinigų Totorišką “tamgą” (her
bą)-kaipo ženklą Totorių viršenybės. Nei 
vienas Europos valdonas neišdrįso žaloti 
Totorių pinigus, kad jų neįžeidųs, o Vy
tautas Didysis tą pudarė; ir tai ne vieną 
kartą, bet daug sykių, kaip regime iš 
sekančių monetų.

(Bus daugiau)

tora.no


\

šeštadienis, Lnpkr. 15, 1030

Lietuviai Labdariai! Susirinkę į vienuoliktą Labdaringosios Sąjungos Seimą, praplėskite savo širdis ir veikimą. Šalta žiema lau
kia nelaimingą. Be pastogės, be duonos kąsnio, be darbo — jie yra tikri vargšai. Tegul visos Chicagos labdarybės skyriai ateina pa
galbon. Neužsisukite nuo savo brolių, bet gausia ranką pagelbėkit.

3

^LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio A Z.

X Cicero lietuviai katalikai 
pilnai laikosi Evangelijos žo
džių: “Kas Dievo yra Dievui 
atiduok, o kas ciesoriaus ci- 
cesoriui”.

X Šventadieniais mūsų ka- 
talkikai liet. nevien i baž
nyčią ateina šv. Mišių klau
syti, liet didelis skaičius einu 
prie Šv. Komunijos. Taip pat 
savo gausiomis aukomis re
mia parapijos įstaigas.

X Ciceros lietuviai katali
kai savo darbais ir aukomis 
gražiausiai apvainikuoja vi
sus svarbius mūsų tautos Įvy
kius.

X Vytauto sukaktuves sa

vo kolonijoje puikiausiai ap
vaikščiojo, ir prie Chicagos 
taip pat prisidėjo.

X Visas lėšas, kurias pada
rė rengdami paminėjimą, pa
tys padengė ir da centrali- 
niaiu K. Federacijos komite
tui už medalius virš dviejų 

'šimtų dolerių, pridavė.
X Spalių 9 d. paminėjo 

Vilniaus užgrobimo liaudesio 
dieną. Čia ir-gi apie $80.00 

!aukų Vilniaus našlaičiams su
siėjo.

X Vietos Labdarybei baž
nyčioje $100.00 sudėjo. •

X Mūsų Labdarybės kuopa 
kas mėnesi virš $50.00 kolo
nijos vargšams išmoka.

X Kataliku Federacijos Cliį. 
cagos Apskritys paskutiniame

(Tąsa ant 4. pusi.)

Klausykite lietuvių muzikos ar dainų per orą nedaliomis 

iš WCFL radio stoties, 970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

STOKITE PRIE

MICROPHONO!

Centralinis
i'

Vargšams Globoti Komitetas.

f

Ir Dirbkite Sau 
Rekordus Namie

Prašau Į Mano Kampelį
--------------- Rašo prof. Kampininkas.-------------------

1

PROF. KAMPININKO tos su savim kalbėjo, paklaus- 
RADIO. tas, delko jis kalba, atsakė:

-------------- j “Aš mėgstu kalbėti tik su
Gydytojai sako, kad rude- protingu žmogum ir klausyti 

ny daugiausia žmonės serga, kaip kalba protingas žmo- 
rūdeny dažniausia pasitaiko 1 gus.'’
visokių epidemijų. Netiesa!' - ---------
Pavyzdžiui, pereitą vasarą A- Į Vienas Amerikos universite- 
merikoj buvo — “sportiška” į to profesorius pasakė, jog

saulės šviesa pasibaigsianti 
už 10 miliardų metų. Bet ku
ri mėnesį, jis nepasakė.

epidemija — sėdėti medžiuo
se, ant tvorų, stulpų ir t. t. O 
rūdieny niekur to nesimato.
Kodėl mėgėjai to “sporto” į--------------
negalėtų tęsti sėdėjimo, pri- Daug pinigų, kuriuos Rusi- 
klodui, kad ir ant namų ka-'jos komunistai siunčia Ameri- 
minų? Pečiai kūrenasi, nebūtų kon, eina kovai prieš komu- 
šalta. nizmo propagandą.

Dabartinė mūsų muzika — 
džiazas seniems amerikonams

Komunistų prakalbose.
VABALETKA. — Komuniz-

primena laikus, kada pedlio- ,n^ įvykdę, viskas turės būt 
riai, prikrovę vežimus kieki
nių indų, važinėdavo atrytais.
Jie su pečiui krapštyti pikiu 
barškindavo į bleką, sudary
dami tokią, kaip šiandie, mu
ziką.

Istorija, mat, visados pasi
kartoja.

Pelės ir žiurkės žada protes
tą žmonėms išnešti, kam kal
bama ir rašoma apie bloguo
sius laikus, bedarlię, žmonių 
badavimą. Joms visuomet yra 
gerbūvis (prosperity), nes 
grudų sandeliuose niekad ne
trūksta.

Sakoma, kad gamta padaro 
žmones gražius. Netiesa! Pri- 
klodui, moterys. Jas gražiomis 
padaro pnuderis ir pentas.

Vienas žmogus, kuris nuola-

suvalstybinti. Viskas priklau
sys valstybei. Žmogus jokios 
nuosavybės negalės turėti. 
Duokit aukų!

VIENAS TAVORŠOIIJ: 
Tai • tau naujiena! Pereitą 
mėnesį pirkau namą; užmo
kėjau 20 tūkstančių dol. Vadi
nas, komunizmui įvykus turės 
žlugti mano viso gražiausio, 
amžiaus* darbas! Važiuok, svei 
kas, monkėms tokį komuniz
mą skelbti!.

Mokykloje.
MOKYTOJAS (į negabų 

mokinį). Pasakyk man, kokiai 
kalbos daliai priklauso žodis 
asilas.

MOKINYS. Veiksmažodžiui.
MOKYTOJAS. Kokiu būdu. 

Duok pavyzdį. •
MOKINYS. Aš asilus, tu a- 

silas ir t. t.

NAUJĄJĄ
Victor Radio

Rekordus Dirbančia
Electrola!

3 INSTRUMENTAI 
VIENAME

RK-S7
Kaina *283.00

(Be Radlotronų)

Prisidėk Dabar. Turėsi
Linksmas 1931 Kalėdas

JŪSŲ visi draugai, kurie turės šiemet taip sma
gias Kalėdas ir ką jūs manote, ar jie nesinaudos 
čia atsarga, kurią jie susidarė mokėdami į Kalė

dinį Taupymo Fondą! Šis būdas susitaupyti1 pini
gų yra protingas. Taip nejučiomis susitaupysi su
mą pinigą, kuriuos išleisdamas Kalėdų reika
lams, nejausi sau skriaudą darantis.

Nedaro skirtumo, kaip mažai ar kaip daug jus norite sutaupy
ti — tik pasiskirk tam tikrą sumą kas savaitę ir atidarysime jums 
sąskaitą. Ateik pasikalbėti su mumis apie tai.

Metropolitan State Bank
2201 WEST 22nd STREET

Didžiausias VICTOR Muzikalia instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—t

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite sane kalbant ir dainuojant.

REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.

V-14040

V-14041

18 Indi; Lbta Kaino. 75< 

Sonia. Inllal, OTlarala 
W.

Eilyiao Mka
Kalnu irkntra

Ulalrial Tm Ka»n
Joaas latiau

(VnoUi-raita 
PulkalMIla. Paika

Ckleu* Vaa.Ha m. Ir 1. taranu 
„ , f Linkiai tranai—TalkaSwt ,^-pak.

(Lalai—Pilk.
Dliaa*aalata>—Paika

V-1404a{ diliai

Styaiot. Orkaatra

10 Inek; Lifto Katra T5i
Aayklil. Miniau Valka 

ii|l K.atti Vitkau
Matai. Miaa 

V-14016 Į Pirmyn I kava
»». Marlių LMuh 

„ ,^,-1 *"t tiuli. Uvara 
V-14026 Į Sudilau I*. Mirtju Liftui.

a ..M. J *"»• V-lOOOlj

{

V-14028

kulnu—Pulk.
A.ka. Zuiti Polka

Vidu Ll

„ , ) llliuinlu
V-14O29 į Lla.al.lt

Ulpnlnlu

Sali i t.l.mlli
80638 i Ant Knln.ll. Pa K.ladl.

VlMkuliln-M.aH
■I

Dabar - Mikrophonas 
kiekirenuose namuose

JOS.F.BUDRIK, Ine.

3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

Lla.al.lt
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IETUVIAI AMERIKOJE . X Musų gerk varg. A. Į tŲ laiko tikisi sugrįžti. Jūrei-1 dalykas. Tradicijos, praeitis, UUCCT Pili I MAN
JMondeika išvyko j Westvillio viai įsimylėję į Klaipėdos mer, žmonių gyvenime turi didelės I UUJHHI1, ILLa

įsikūrimo. savo gyvavimo yra daug ge-
Turiu pažymėti, kati At. Šv. į ra nuveikus Lietuvos, savo

CICERO, ILL.
laukus zuikiauti. P. Mondeika 
gerai šaudo. Laukiame grįš-

(Tųsa nuo 3 pusi)

gilinkime teisingai pareiškė, 
Cieeros lietuviai savo au- 

mis ir darbais visas kitas
donijas pralenkia.
X Cieeros lietuviai ne lenk 
įėms dirba, bet Dievo ir ar- 
10 meilei, todėl jiems ir se
ki.
X Mūsų klebonas nuoširdų 
ių taria dr-jai Dievo Moti- 
>s Sopulingos už ir gausių
vanų.
X Lapkričio 9 d. vakare pa
bijos choras po vadovyste 
rb. varg. A. Mondeikos, da- 
graižų koncertų. Pelną sky- 
parapijai.
*rogramas buvo gražiai iš
dyląs. Žmonių galėjo dau- 

atsilankyti. Daugiau to-
vakarų.

X Lapkričio 11 d. (Armis- 
Day) Jr. Holy Name dr- 

parapijos svetainėj, turėjo 
silinksminimo vakarų. Pa-
ikė. ’ į
X Lapkričio 1G d. vakare,

Antano dr-ja statys sce- 
gražų veikalų “Nekaltasis 

rinėlis”. Aktoriai gerai sa- 
roles moka. Visi gabūs, 

sikalas duos daug skanaus 
>ko. Kviečia visus. Pelnas
rapijai.

ą
Lapkričio 23 d. vakare 

rksta mūsų parapijos meti- 
banketas. Du šimtu vištų, 
jaučių, 15 lietuviškų ski- 

įdžių reiks cicerieeiams ir 
Juanis tų dienų suvalgyti, 

’arli Čaplin” ir p. A. Mon- 
:a sudarys plogranių. Ne
dekite.

Mūsų bulvariškiai meti
ni parapijos bankete žada

corpore” dalyvauti.
X Kitų savaitę ciceriečiai 
s labai “bizi”. Pirmadienio 
tarė L. Vyčių kuopa ren-
šokius. Trečdadienio vaka- 

lapkričio 19 d., Visų Šven- 
dr-ja turės “bunco par- 

’ Ketvirtadienio vakare 
ivo Motinos Sopulingos dr-
ir-gi rengia “bunco par-

K* . '[> 'Ii - I
Vyčių kuopos mergaitės 

itų penktadienio vakare 
■ėti “hard times party”,' 

negalės. Parapijos svetai- 
užimta prirengimui meti

ni parap. banketui.
Lapkričio 30 d. vakare 

rth Side juokadariai bus 
3ų parap. svetainėj.

X Mūsų klebonas pasiuntė 
iaivį j Kaunu, kad parvež-
“štofo” parapijos nieti- 

banketui.
Agota Dainelienė, mūsų 

JŠti parapijonka, po sun- 
s ^operacijos Šv. Kryžiaus

joninėj, sveiksta.
X P-lė Petrošiūtė, choristė, 

pasveiko. Linkime jai sti
ebės ir ilgo amželio.
Ponai Andziuliai, sugrįžę iš 
©tuvos, mūsų klebonui par- 
že gražių dovanų: Lietuvos 
itaro marškiniams sagutes, 
daro plunksnakotį, džiovin-
grybų ir tikro lietuviško 

llandžio. Klebonas širdin- 
lusiai dėkoja p. Andžiu- 
jns už dovanas.

Ponai Andziuliai visuo-
>t remia savo parapijų ir ki- 

gerus sumanymus.
L

g'inas, o jos į jūreivius. Išplau 
kiant laivui eina atsisveiki-• I

tant ir zuikienos. inirnai.
X Į mūsų A. Z. radio sto-(( Antras veiksmas — laivas

tį atėjo žinia, kad Chicagos “Jūreivių Laimė” grįžta Klai 
Ilalstryčio mulkininkų ko- pėdom Visi klaipėdiečiai lau- 
munistų “gazieios štabas” kia ir juos sutinka. Vėliau

reikšmės. 1
Lietuviai tradicijomis ne- Jubilėjinė Vakarienė.

turtingi ir jų visuomeninis gy- Lapkr. 1G d., tai yra sek- j 
venimas išeivijoje daug ta madienio vakare, Šv. Petro Iri 
trukumų atjaučia. Šių metų su P«rap. svetainėje įvyks J

Kryžiaus dr-ja per-25 metus (Tųsa G pusi).

savo galvas pametė. Pradėjo 
šventųjų ieškoti. Mūsų radio 
stotis “gazietos štabui” pri
mena, kad šventieji ir platu 
kus, knikurie ir barzdas turė
jo. Skaitykite, vyrai. Kas sa
ko, kad darbų nėra.

B, HARBOR. IRO.
Įdomus vakaras.

Ateinančiame sekmadieny- 
i. y. lapkričio 16 d. pas nu*, 
rengiama' iškilmės Didžiojo 
Vytauto 500 metų mirties su
kaktuvių paminėjimui ir para 
pijos vakarienė.

Mūsų darbščios moterėlės 
rengia skaniausius valgius ir 
maloniausius gėrimus.

Programa, išpildys mūsų 
mokyklos vaikai, sesučių Ka 
zimieriečių išmokinti.

Kalbėtojais pakviesti Didž. 
gerb. “Draugo” redaktorius 
p. L. Šimutis ir kiti.

Programai pasibaigus gros 
Šerpctausko orkestrą ir bus 
šokiai.

Pradžia lygiai G valandų va
kare.

Visi parapijonai ir svečiai 
nuoširdžiai esate kviečiami. ,

Rengėjai

įvyksta jūreivių su Klaipėdos 
mergaitėmis vestuvės ir vis
kas linksniai baigiasi.

Lošimas prasidės lapkričio 
(November) 1G d;, lygiai 3 
vai. po piet. Užsibaigus loši
mui bus balius ir šokiai.

Muzikalę dalį atliks Wau- 
kegano simfonijos orkestras.

Prašome kuoskaitlingiausiai 
atvykti į operetę, balių ir šo
kius. Tas viskas įvyks Drau-

šaunus pokil’3 ir su labai i- 
vienų gražiausių musų tautos 'u*l'*a programa. Vadinasi, 
tradicijų.

Su tuja mintim, ir Garv,

kaktuvės kaip tik primena

Atradimo Šv. Kryžiaus vyrų 
pašalpinė dr-ja iškilmingai *

n*

, ILL
“Klaipėdos Julė”.

Kaip jau skaitytojams ži
noma, Waukegano Šv. Baltra
miejaus parapijos choras šių 
metų lapkričio (November) 
1G d. stato scenoje garsių o- 
peretę “Klaipėdos Julė”. Vei
kalo trumpas turinys toksai: 
Iš Klaipėdos uosto laivas 
“Jūreivių Laimė” išplaukia į 
tolimus kraštus ir vos už me-

B

apvaikščios 25 m. nuo savo

V AMERIKOS 
UNIJA

Ihd., lietuvių kolonija rimtai 
ruošiasi Vytauto sukaktuves 
minėti sekmadieny, lapkr. 1G 
d. Paminėjimas bus ir religiji- 
niu ir tautiniu žvilgsniu.

Iš ryto pamaldose pamokslų 
sakys gerb. kun. J. Jakaitis, 
marijonas. Vakare bažnytinis 
choras, vadovaujamas uolaus 
darbuotojo ir tėvynainio A. t

gijų Auditorium (kertė Lin- šlapelio, ruošia gražų progra- 
colri ir 9 g-vės). mų įg dainų ir lošimo. Sęselės
Waųkegano Šv. Baltramiejaus mokytojos lavina vaikučius 

Parap. Choras. išpildymui dalies programo.
Kalbėtojai bus gerb. p. A. Kai 
vaitis, Lietuvos konsulas, ir 
gerb. kun. J. Jakaitis. Gary 
lietuviai labai laukia, kad iš-'

Sukaktuvių' paminėjimas. J girdus tuos gerb. svečius ir 
Vytauto oOO m. sukaktuvės J įuo pačiu reiškia jiems dė-- 

yra labai gražus ir mums,. kingumo už pasikėtinimų. 
lietuviams, be galo naudingas 'Gailėsis, kas nepasistengs to 

se iškilmėse dalyvauti.

1*
NEWYORKO i 

KLAIPĖDA
žPas- ■įfath.tnfrujTįĄ.

nSMMS KEIIAS i LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ
DIDELIAIS NAUJAIS IR 

MODERNIŠKAIS 
MOTO R L A. IVIAIS

Lietuvos Pašto ir Keleivių 
Patarnavimas

Praleisk Kalėdas Lietuvoj! 
PVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

IŠPLAUKIA IŠ KE\V YORKO
S. S. Drottnlngliolm Lapkr. 21) 
M. L. Grlpsliolm . . Gruodž. «

bary, mm

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa. 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat*, 
po pilno lSegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt tuma lai
to, kad Jie neturi lelaallngo patyri į 
mo, samdymui žmogaus kenksmln- 
gumų.

Mano Radio — Bcope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir ri- 
sltkas bakteriologiSkas egsamlnari- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu sž paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryž Jums taip kaip būro 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatismo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių aibs 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, tst- 
kerėjusią, chronišką ligą, knrj nv 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy- . 
dytojul, neatldėllokit neatėję P"- I 
muie.

DR. J. E. ZAREMBA
©PECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas ISIS
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1S ryto tkl 
I po pietų. Vakarais nuo S Iki u 

Nedėliotais nuo lt ryto Iki i 
po olėtu

Rap.

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiostyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLOG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Kapitonas 

Specialistas iš

Pasauliniame karo

Seno Krajaus

WISS!G.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spcclališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir puslė3, už- 
nuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus iSgydytl, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomls 10-1 
4200 Wcst 26 St. Kampas Kcdcr A ve., Tcl. Cratvford 557S

l’žsisakykit Vietas Dabar! 
SWEDISH AMERICAN LINE

S. S. Drottningholm .. Lapkr. 29
į»f. L. Gripsholm ....... Gruodž. «
[S. S. Drottntngliolm Gruodž. 27 
M Ii. Grlpsliolm .... sausio 17 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
ioris su žemlapiu liet. kalboji gau 
namas kreipiantis pas agentą ar j 
181 N. Michigan A v., Chicago. Rl.

PASIIMK VIENĄ Šj VAKARĄ
ŠIS PILNAS 7-TI’HV RADIO SU 
TIKRU DYNAMIC SPVKERIU 

VISKAS VIENAME SUGLAUSTA
ME KABINETE 

TIK

SfO.-.O
JB- 1«M tnbea

Philco
BARY GRA.YD RADIO

Kiti modeliai iki $198.00 be tūbų 
MUSŲ SPEŠELAI TIK ŠIAI DIENAI:

ZENITU modelis GI pilnai įrengtas 9 tūbų .. $180.00 
ZENITH modelis 52 pilnai įrengtas su 9 tūbų $190.00 
PHILCO modelis 87 pilnai įrengtas su 8 tūbų $119.00 
PHILCO modelis 7G pilnai įrengtas su 7 tubu $119.00 
ATWATER KENT modelis 37 pilnai įrengtas $49.00 
ATWATKR KENT 8 tūbų riešuto medžio kab. $109.00 

ŠIE RADIOS YRA STORINIAI SEMPELIAI 

Pamatyk TELEVRSION Pas

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
Cicero, Illinois

.-•»J

4916 W. 14 Street
THE HOUSE OF SERVICE

Telefonas Cicero 1329 Atdara vakarais iki 10 vai.

KALĖDINIO

TAUPYMO

■E

KLUBO VIETA

Prisidėk Prie Musų Kalėdinio 

Taupymo Klubo

ŠIANDIE
Taupyk po 5c. — 10c. — 25c. — 50c.

— $1.00 — $2.00 savaitėje ir turėsi 

gražią suma sekančioms Kalėdoms.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
THE STOCK YARDS TRUST & SAVIN6S BANK 

THE STOCK YARDS SAFETY DEP0S1T GOMPANY
41SO SOb Halsted Street

Narys Federal Reserve System ir Chicago Clearing House Association

3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 
Subatomts nuo 9 Iki 9

52 East 107tb Street
Kampas Michigan Avenuo 

Tel. Puliman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofiso pagal sutarti
127 Nortli Dearborn St.
Ketvcrgais ofisai uždaryti.

Telephons Dearborn 6057

F, ff. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1909 8. UNION AVĖ. 

Tel RooaeveU >719 
Tai. nuo t iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8o. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 9-1

Vakarais
8241 30. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0568
7-1 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B, BORDEN
si

(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
| 105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

| 2151 W. 22 St. f iki 9 vak.

Iki

''
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Dr. U. 91. Ross 51

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ »

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 
pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo Išbandyti (r pripažinti Išgy
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
nes Ilgas, chroniškus, nervų, inkstų Ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas Si 
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams. S;

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti Ir išsigydyti pirm 3 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo -S 
puralyžių, beprotybę ir smegenų sumlnkštėjhną. Ateikite Ir paslkal- 3j 
bėkite su daktaru apie bite kokią ilgą ar silpnumą. Vž geriausi } 
gydymą Jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS I
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroc St., Griliy Building, Chicago.
Imkite elcvatori,ų Iki penkto augšto 

VALANDOM: Kasdien nuo 10 a. m. Iki 5 p. m. Nodėtloj 10 u. m. iki 3 
B 1 p. m. Panedėėlal* Herede^uls Ir Sutartomis valandos prailginamo* 

nuo 10 a. in. Iki 8 p. ra.
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiHHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiisiiiniumuiii?

Telephone Roosevelt 9090 
'Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATO

2221 WflH 2Sftd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredenas ir Pfitnyčio 
mis nuo 9 iki A

Koncertas Lošimas
IR

ŠOKIAI
RENGIA

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVOS
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO (NOV) 16 D. 1930

Lietuvių Auditorijoj, 3133 South Halsted Street
PRADŽIA 6:30 VAL. VAK. TIKIETAS 75c.

Visi nuoširdžiai esate kviečiami atsilankyt) ir linksmai laikų praleisti. Bus at
vaidintas veikalas “Adomas ir Ieva.” Vaidina K. SABONIS su savo pagelbininkais. 
Kaip seni taip jauni, visi būsite užganėdinti. Nauji nariai nuo 1G m. iki 49 m. pri
imami lie įstojimo mokesties. ’ Kviečia KOMITETAS.

3S

3E
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C H I C A G O J E MOTERŲ SĄJUNGOS 4 
KUOPAI PRANE

ŠIMAS.
DIEVO APVEIZDOS PAR 

ŽINUTĖS.
Kas moka taupyti savo cen
tus, tas ir sunkiausiuose lai
kuose turės iš ko aprūpinti 

Mūsų parapijos draugijos Į savo reikalus. “Spulkos” su
gavo pakvietimo laiškus Į La!) .-įlinkimai įvyksta antradienio 
daringos Sąjungos ir Kolegi- vakarais parapijos svetainėje.
jos Rėmėju seimus. Praeitą, 
sekmadienį išrinko savo atstol 
vus Maldos Apaštalavimo iri 
Tretininkų draugijos. Tą paitį Į 
seniau padarė ir kitos drau
gijos. Taigi, tikimės, kad mū- 

’sų kolonija bus tinkamai at
stovaujama.

Ašt.

ŠV. CECILIJOS DRAUGUOS 
JUBILIEJINIS VAKARAS.

Mūsų gerb. klebonas sveika
tos dūliai buvo kelioms die
noms apleidęs Cliicagą, bet 
jau vėl sugrįžo ir pradėjo eiti 
savo pareigas. Sakosi, nėra 
laiko ilgiau ilsėtis. Šiuo laiku 
užimtais prisirengimu prie 
metinės parapijos vakarienės, 

Jiuri įvyks lapkričio 30 d.

North Side. — Lapkričio 161 
d. įvyksta Šv. Cecilijos dr-jos 
jub. vakaras. Programas jau 
priruoštas: graži komedija
“Gerasis Dėdė”, tai yra nau-. 
ja komedija, da niekur nėra J 
vaidinta. Tik nedėlioj ją ga
lėsime pamatyti.

Be lošimo, bus piano solo

North Side. —
mūsų rengiamas 
nepertoliausia.

Tat, visos Moterų Sąjungos! 
4 kuopos choristės prašomos 
susirinkti šiandien, 17 d. lap
kr., 8 vai. vakare. Taipgi kvie 
čiamos ir naujos narės, turin
čius gerus balsus, prisirašyti. 
Tada da daugiau galėsime šį- 
tą nuveikti. Bus mokinama 
naujų dainų. Taipgi pradėsi
me mokintis ir veikalą, kurį 
vaidinsime sausio 4 d. ParodyJ 
kime, kad mes mokame 

vienybėje darbuotis.
Daratėlė.

Žinote, kad 
vakaras jau

gra
žiai,

lietuvis (2422 W. 69 Street). 
Darbas greitai ir gražiai išro- 

1 do padalytas ir reikia tikėtis, 
kad naujos sistemos Kewanee 
dirbtuvės plieninis pečius, ply 
tomis apmūrytas, gerai šildys. 
Pagyvensime, pamatysime.

X- Kulikauskų namams Jo
nas J ei kis taip-gi šį rudenį 
įdėjo naują pečių. Savininkai 
džiaugiasi gerai atliktu jo dar 
bu. Malonu girdėti, kad mūsų 
tautiečiai pas savuosius gau
na darbų ir juos gerai atlieka. 

X Aušros Vartų parapijos 
. komitetai, norėdami apsipažin 

ti su Jono Jerkio atliekamais 
darbais apžiurėjo jo įdėtą pe
reitą vasarą naują pečių šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne

ir taip-gi pastebėjo gerai ir gijos Rėmėjų, 6) Vyčių 24 kp.,
rūpestingai jo atliktus darbus. 
Reikia tikėtis, kad firma Jo
no Jerkio turės didelio pasise
kimo.

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčioje bus nepaprastoji ko- 
lekta, vadinama petrapinigiu 
bei šv. Tėvui dovanėlė.

X Ryt tuojau po mišparų 
Aušros Vartų mokykloje Al
torių Puošimo draugijos mė<- 
nesinis susirinkimas.

X Ryt iš West Sidės į Lab
darių seimą vyksta šių drau
gijų atstovai: 1) Aušros Var
tų vyrų ir moterų, 2) Aušros 
Vartų moterų ir merginų, 3) 
Šv. Kazimiero vyrų ir mote
rų, 4) Akademijos ir 5) Kole- 

........ :------ ■— ------

7) Maldos Apaštalystės, 8) 
Tretininkų, 9) Blaivininkų, 
10) Astros kliubo, 11) Altorių

Puošimo, 12) Moterų Sąjun
gos 55 kp., 13) lt. K. Susivie
nijimo 100 kp. ir 14) Labda
rių 7 kp.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ
Tiktai VienintfiUu Lietuvos Jūros Keliu j 
per KLAIPĖDĄ

Greitas sunlsieklinas via Kopsnhagcn
Pulkui Laivai
švarumas ir Patogumas —

Laivų Išplaukimai
Kalėdos Ekskursija ||

Oscar II ... . Lapkr. 22 II
Frcdcrik VIII .. Gruod. tt ||

Ganėtinai Gero Maisto j 
Malonus Patarnavimas 

iš New York:

HeEig Olav.................Dec. 1
Oscar II ...................... Jau.

Ia(arntaeUq Ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba:

SCANDftiAVtAN AMERICAH LINE
27WMITEHALL JT. 
NEW YORK. N. Y.

248 WASHIN&TON ST. 
BOSTON, MAS S.

IJON.LASALLt ST. 
CHICA&O, U-L.

Jau visas mėnuo, kaip guli 
ligoninėj P. Valaičiutė K. ir 

ir gražių dainų. Po programo: p. Valaičių sesutė, kuri tapo

Ateinantį šeštadienį mote
rystės sakramento ryšiu bus 
sujungti Antanas Zemeckis ir 
Bronislava Benikaitė. Abu 
jaunuoliu yra nariai L. Vyčių 
4 kp. ir kilę iš senų ir gražių 
mūsų parapijos šeimynų. Ves
tuvių iškilmėse dalyvaus daug 
svečių.

Mūsų mokykloje gerb. Sese
rų rūpesčių įrengtas siūvimo 
kambarys. Mokyklos mergai
tės gerb. Seserų bus mokomos 
siūti ir kitų rankų darbų. Ti
kimės, kad tėvai įvertins šį 
seselių pasišventimą, kad pri 

-Ąengus geriaus jųjų vaikelius 
gyvenimui.

Mūsų kolonijos “spulka” 
labai gražiai gyvuoja. Naują 
seriją pradėjus, daug naujų 
narių įsirašė, nes 'žmonės kas 
kart pradeda daugiau įsitikin
ti “spulkų” naudingumu

LIETUVIAI AMERIKOJE
WEST PULLMAN, ILL.

(Tąsa iš 4 pusi) 
narių ir Bažnyčios labui. Kas 
metai “in corpore” atlieka 
velykinę ir adventine išpa
žintį ir abelnai pasižymi ge
rais darbais.

bus šokiai prie geriausios' 
muzikos. Per šokius sužinosi
me, kam teks “Sonora” ra- 
dio vertės $135.00, kurį dova
nojo didžiausia lietuvių įstai
ga, The Peoples Fumiture Co. 
Taigi, vienas iš atsilankiusių 
į minėtą vakarą bus laimin
gasis. Nepamirškite, tas vis
kas bus nedėlioj, lapkr. 16 d., 
6 vai. vakare, Wicker Park 
svetainėj, 2040 Nortli avė. Į- 
žanga tik 50c.

Kviečiami visi skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai vakarą 
praleisti.

Minėta draugija yra di
džiausia ir stipriausia North 
Sidėje, nes prie jos priklauso 
'augiausia čia augęs jauni

mas. Be to, yra veikli draugi
ja ir visuomet prisideda prie 
viešojo veikimo. Tat ir savo 
sidabrinį jubilėjų kuogražiau- 
sia apvaikščios.

Kaipo katalikiška draugija, 
nedėlios rytą eis “in corpore” 
prie Šv. Komunijos ir, aprū
pinus savo dvasinius reikalus, 
vakare gražiai pasilinksmins 
svetainėje.

Be to, minėtam vakare bus 
priėmimas naujų narių į drau 
giją iki 25 m. amžiaus vel
tui, nuo 25 iki 35 m. amžiaus 
už 1 dolerį, o virš to sulig įs
tatų. Tai geriausia bus proga 
tapti šios draugijos nariais.

Bijūnėlio Draugas.

sužeista) automobiliaus. Nors 
eina sveikyn, bet da ilgai teks 
ligoninėj pagulėti, nes abi 
kojos buvo labai sužeistos. 
Draugai-ės ir pažįstami aplan 
kvkite.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien įkurtuvės nau
jo boilerio, kurį įdėjo Aušros 
Vartų bažnyčiai Jonas Jerkis,

LIETUVIU DAINOS
Iš stoties WCFL 970 Kl. 

kas nedėldienis nuo T iki 2 
vai. ix> pietų. Iš stoties 
W11FC 1420 Kl. kas ketver- 
gas nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Šie programai duodami lė
šomis Jos. F. Budriko Mu
zikos Krautuvės. v

r

Perstatome Jums

Šiandie Chevrolet Motor 
Co. perstato jums Didesnį 
ir Geresnį Chevrolet Six, 

naujas šešių cylinderių modelio .auto
mobilius, kurs taip plačiai yra žinomas. 
Chassis ir' body šio naujo šešių cylin
derių Chevrolet talpįųa savy tą, ko nie
kuomet pirmiau, Chevrolet gerai žino
mas progreso nusistatymu per nuola
tinį gerinimą.

Nes—be atsitolinimo nuo pamatinių* y- 
patybfų, kurios laimėjo karštą virš 
2,000X100 pirkėjų išgyrimą—Chevrolet 
parodė visai naują gerumo ir vertes 
standartą kainos atžvilgiu.

Pirmas įspūdis, kurį įgysi pamatęs nau
ją Chevrolet, tai bus stebėtinas greitu
mas, grakštumas ir grožis. Karas yra 
ilgesnis, žemesnis ir moderniškai stai- 
liškas. Radiatorius pagilintas, ligos

SIX
hood linijos tiesiasi užpakalin taip, kad 
šauniai susilieja su naujais Fisher bo
dies. Ir niekuomet Fisherio šauni meis
trystė nebuvo taip aiški, kaip ant nau
jų Chevrolet Six bodies!

Ne vien tas, kad bodies yra erdvesni ir 
patogesni, bet pasižvalgę viduje, jūs 
rasite daug, patinkamų naujų įrengimų 
ir patobulinimų.

Mechaniškai naujas Chevrolet Six taip
gi yra geresnis automobilius. Tekinių 
bazė yra ilgesnė. Romai stipresni. Kie- 
ravimas lengvesnis. CIutch drūtesnis. 
Shifting transmission yra lengvesnė, ty
kesnė, švelnesnė. Vienu žodžiu kur tik 
geresnė medžiaga tiko ir geresnis pie
nas pritaikomas, tas buvo padaryta, 
kad Chevroleto gerumą padidinti arba 
pakelti Chevroleto tradicijinę ekonomi
ją. Pamatyk naują Chevrolet Six — nes 
jame yra Didi Amerikos Vertybė!

Be to, turiu pasakyti, kad' 
komisija kuri susideda iš žy
miausių dr-jos narių, kaip tai 

'Antano Žitkevičiaus, Juozo ir 
Soroko, Juozo Kilo ir kitų ne
paprastu stropumu dirba ir

ŠV. CECILIJOS DRAUGI
JOS NARIAMS IR VA

KARO DARBININKAMS.

žiūri, kad vakarienė ir pro
grama būtų prirengta kuopui- 
kiausia.

Mūsų kolonijos žymus dar
buotojas ir veikėjas p. Anta
nas Žitkevičius, eidamas pas 
biznierius ne vien mūsų kolo
nijoje, bet ir cliicagiečius, su
rinko tiek daug įvairių gery- 

.bių ir dovanų minėtai vaka
rienei, kad net sunku būtų jas 
čia visas išvardinti.

Žodžiu, vakarienė bus kuo- 
stropiausiai prirengta. Bus 
gardumynų įvairios rūšies ir 
progrania graži, kurioj daly
vaus daug chicngiečių artistų 
— dainininkų.

Už tai skaitlingai atsilanky
kime. Įžanga 
dos, 50c.

visai pigi, ro-

Senis.

North Side. — Kad gražiau 
iškilmingiau apvaikščiojus 

savo draugijos sidabrinį jubi
liejų, susirinkime nutarta, 
kad visi .nariai ir narės iš va
karo atliktų išpažinti, o ne
dėlioj, ryte pusę po septynių 
susirinktų į bažnytinę svetai
nę, iš kur eisime į bažnyčią 
išklausyti Šv. Mišių ir priimti 
šv. Komuniją.

Taip-gi visi, kurie esate ap
siėmę dirbti baliuje, maloriė- 
kite susirinkti 5:30 vai. va
kare Į \Vieker Park svetainę, 
2040 North Avė.

Taip-gi visi, kurie turite 
paėmę jiarduoti tikietų, malo
nėkite grąžinti neparduotus ti 
kietus arba pinigus ir tikietų 
gal likus komisijai ryte arba 
kaip tik ateisite į svetainę.

Visi kviečiami dalyvauti 
k uoskaitl ilgiausiai.

Komisija.

Naujas radio Baby Grand 
Console kaip ant paveikslo 
su naujausiais patobulini
mais ir 3 screen grid tūbo
mis. Tikra kaina šių radių 
$75.00 pais Budriką su tū
bomis ir su viskuo tik

$49.00
Budriko Krautuvėse yra

didžiausias radio pasirinki
mas Cbicagoje geriausių iš- 
dirbvsčiu.

Naujas Pianas Gulbr&n- 
sen tikra kaina $500.00, da
bar trumpam laikui pas 
Budriką gausite už

$140.00
Gulite mokėti į savaitę $2.00

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 S. HALSTED ST. 

Telef. Boulevarti 4705

UŽ NAUJAI ŽEMAS KAINAS
Chevrolet per ilgą laiką buvo vienas iš pi
giausia parduodamų karų pasaulyje. Bet per 
gamybos daugybę ir padidintą darbo išnašu- 
įną fabrike, Didesnis ir. Geresnis Chevrolet

yra - siūlomas už naujai žemas kainas. Ateik 
šiandie. Pamatyk ir padraivyk naują Chevrolet 
Six. Išmok naujos ekonomijos, įsigydamas mo
demišką, šaunų, šešių cylinderių automobilių.

The
Phaeton .................
The
Roadstėr ........
Sport Roadster
with rumble seat.

$510 The
Coaeh ............... .
Standard
Coupe ...............
Standard Fivc- 
AVindovv Coupe

Sport Coupe
with jrumhle seat
Standard
Sėdau ..................
Speeial
Sėdau ..................

$

> \ivv1
SPECIAL EQUIPMENT EXTRA

Chevrolet Trueks from $355 to $695
Ali price? f. 0. b. Flint, Mlchigan Ik M

< lll’l'KOIL 1
’I

_ 1
r
įli1

SALESR00M
2251 So. Michigan Avenue
M KTROPOI.ITAK DEA
LERS NORTH SIDE

Buekingham Motors. Ine.
394S N. Damen Avė.

Broadway Hudson Esscx 
Co. 6657 N. Broadvvay

Dampman-Schmitt Co.
1820 Kldgc Av. Evanston 
Keystone Motor Sales Co.

3143 Latvreneo Avc.
Keystone Motor 8. Corp.

4960 N. tVestern Avė.
Schellenberger M. Sales.

4101 Mlltvaukee Avė.
SOI TH SIDE

Ajax Auto Co.
7800 Stony Island Avė. 
8636-39 Commercial Av

PROTINGA 1$ S IR INK"t I SIX 
BUTLER MOTORS, Ak.

DISTRIBUTORS 
Mlchigan 2000
WEOT SIDE—Cont.SOrni SIDE—Cont. 

Beverly Motors Ine.
8933 S. Ashland Avė, 

Burke Motor Sales
3512 Archer Avė. 

Caluinet Motor Co.
10940 Mlchigan Avo. 

Hėync Motor Sales
5101 S. Ashland Avc. 

Hlll Auto Sales
Blue Island III.

Midtvay Hudson-Essex C.
6014 Cottage Grove Av. 

\VKST SIDE
Chicago Oakley M. sales 

2307-13 W. Chicago Av.

Crandall M. Car Co.
Oak Park, III.

Sulilvan-iMorgun M. Sales 
4701 W. VVashlngton B.

Sulllvan-Morgan M. Sales 
6201 \V. 22nd St.

siberban iiealekr 
Barrington Hudson-Essex

Co., Barrington, III.
A. D. Flentge Motor Co.

Dės Plalnes, Iii.
Davls Garage and Sales

E. Chicago. 111.
Crandall Motor Car Co.

Blrtihrirat, III.

SVB. DEALERS—Don*. 
Mclnty.ro Hudson Co. Ine.

Gary, Indiana 
Harold Cross and Co.

Glcn Ellyn, III.
Agnew Motor Company 

Hammond, Indiana 
WI11itts Hudson - Essex 

Co.. Highland Pk., BĮ. 
Hlnsdale Hudson Co..
* Hinsdale, III.
Leslie storey

Hobart, Indiana 
Calvin Motor Sales,

Indaina Harbor, Ind.

i

[

SERVICE DEPT. 
25th & Indiana Avė.
SVB. DEALERS—Don*.

Lombard Auto Itepair 
Lombard, Iii.

Frlcke Motor Sales 
Park Itidgc, III.

Itound Lake Garage 
Kound Lake. III.

Shilling Motor Sales 
South Holland, Iii.

Grlgsby Hudson Co., 
Waukegan, III.

yvillltts Hudson - E«sex 
Po., Winnetka. III.

Fosaland Ser. and Garage 
Wlnthrop Harbor, III.

Mclnty.ro


I «

DRAUGAS Šeštadienis, Lapkr. 15, 1930

am     niiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiimiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiu «

125 - tas! Jubiliejinis Balius Su Programų |
PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 50c. =RENGIA

ŠVENTOS CECILIJOS DRAUGIJA .
NEDELIOJ, LAPKRIČIO (NOV) 16 D., 1930

| Wicker Park Salėj 2040 North Avenue .

Visus maloniai kviečiame atsilankyti j šį jubiliejini Šv. Cecilijos dr-jos vakari), kur bus vaidi- = 
narna “Gerasis Dėdė” ir dainos ir kiti puinarginimai. Po programų smagūs šokiai prie geros = 
muzikos. Bus leidžiamas radio Sonora, kuri dovanojo The Peoples Furniture Co.

Kviečia KOMISIJA. =

C H I C A G O J E i vaite, 
i progos.

Nepraleiskit Sus-mas šaukiamas 
dienio vakare 
Labd. Sąjungos seimo. Visų'ir 
skyrių atstovės malonėsite

šios liausiu. Visi bus patenkinti. 
Ti kietų galima gauti nuo na
rių.

Tuojau prasidės narių va
jus ir įvyks rinkimai valdy-

J)U' bos naujiems •metams.

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
CENTRO SUS-MAS.

antra-',skaitlingai suvažiuoti, nes td- 
iš priežasties j rime prieš akis ir “pantry” 

buneo parties”.
Valdyba.

Choras.

P. P. Š. parapijos clio-BRIDGEP0RT ŽINELĖS. (surengti “buneo party”, kuris
--------— j bus lapkričio (Nov.) 19 d., 7 Į ras dabar gali didžiuotis skai-Į

Kavaliauskienei, vai. vakare, Lietuvių Auditori!čium vedusių choristų,P-nia M.
gyv. 848 W. 33 St., Sv. Kry- joj, mažoje svetainėje, 
žiaus ligoninėj (kambarys Gerb. nepraleiskite 
307) padaryta sunki operacija, progos. Atsilankykite. Dova- 

Pažįstamieji ir kaimynai noms bus rankų darbų daik-
malonėkite aplankyti. Jos vy
ras Martinas su vaikučiais 
džiaugiasi, kad žmona sveiks
ta.

Kaiminka.

Viena iš didžiausių dr-jų to
je kolonijoj yra dr-ja Šv. Pe
tronėlės. Jinai viena turtin
giausių finansiškai ir iš narė
mis. Visados save tvarkingai 
veda ir vienybėje darbuojasi.

Prie progos dr-ja sumanė

Puikiausi
Rekordą

ir nuolatinį tvirtų augimų 
per pastaruosius penkis 

metus parodė

Sherman
Stata
Bank

4801 S. Ashland Avė.
Kampas 48 gatvės

Meldžiame pastebėti, kad 
abelnas turtas

Birželio 30,1925 m. bu
vo $840,049.01, o Bir

želio 30, 1930 m. jau 
$1,168,959.17

Tai yra valdiškos skaitlinės 
ir tai yra geriausias argu
mentas.

Bankas moka 3 nuošimtį 
-ant padėtų ant knygutės tau-

jimui pinigų.

N.

|tent pp. A. Kelert, pp. J^au- 
geros /Jai, pp. Gudai, pp. Stočkai ii

Red Cherris.

Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
Centro sus-mas įvyks antra- 
dienyj, lapkr. 18 dienų', 7:30 

i vakare, Vienuolyne.

tai. Mūsų narės nesigailėjo 
laiko pasidarbuoti šiam tiks
lui.

Petronėlė.

Sunkių vidurių operacijų 
turėjo gerai visiems žinoma 
p. U. Radziavičienė, gyve
nanti 3347 S. Union avė. Guli 
Westley Hospital, 2449 S. 
Dearborn St., kambarys 234. 
Yra veikėja dr-jos Šv. Petro
nėlės. Dr-jos narės, malonėki
te jų aplankyti. Vyras Kazi
mieras yra labai susirūpinęs 
jos sveikata. Bet, ligonė ačiū 
Dievui, eina geryn.

Narė.

BAZARAS.

Brighton Park. — Bazaras 
parapijos naudai tęsis iki Ka
lėdų kiekvienų nedėldienį, 
pradedant 3 vai. po pietų.

Artinanties Kalėdoms, par
gabenta labai gerų namams

kiti.
Choras dabar rengsis prie 

savo koncerto, kuriame teks 
išgirsti naujų solistų, pav., = 
A. Ančiutę, A. Mockaitę, p. = 
Kelert (Rumšaitę), S. Moc
kaitę, A. Ivinskaitę, J. Gu
dų ir C. Švenciskų ir buvusių 
narių J. Gubystų ir p. Ože
lis. Prie to, bus duetų trio, 
kvartetų ir t. t. Dainos bus 
nevien liaudies, bet ir komiš
kos ir t. t. Visi įsigykite ti- 
kietų iš anksto.

Be koncerto, choras reng
sis ir prie savo metinių šokių. j = 

L. Vyčių 36 kuopa.

Dabar taisoma stiprus bas- 
ket-ball ratelis. Bowleriai dir
ba, kiek išgali. Kiti nariai mo = 
kiųasi Indoor Minature Golf, 
kad susirėmus su Marąuette 
parkiečiais. Tiek veikiama 
sporte.

Da nieko negirdėti iš dra
mos ratelio, vien tik, kad mo- & 
kinasi veikalų dėl Apskričio, 
kuriuo žadama Vytauto 500-

dalyk, ir, pradedant lapkr. 16imet’ sukaktuvės paminėti, 
d., kas nedėldienis, 8 vai. va
kare bus leidžiama. Laimingie 
ji galės pasirinkti viena, iš 
šių dalykų: 31 piece sėt of di- 
sbes, vertės $15.00; table 
lainp, vertės $10.00; steel coas 
ter-wagon, vertės $7.50. Reiš
kia laimingas gaus gražių do
vanų už labai mažų kainų.

Prie to, kas nedėldienis 
prie šių bus pridėta ketvirta 
dovana vertės $5.00 (pasirin
kimui) ir tik vienų kartų į sa-

Bankas parduoda tik pir
mus morgičius, nešančius 6 
nuošimtį, kurie visuomet yra 
100 nuošimčių užtikrinti.

JONAS BALTUTIS
Banko Direktorius

stipresnio banko apie- 
linkėje

B. ZALESKI,
Prezidentas

W. G. POKORNY,
Vice-Prez. ir kasierius
FRANK PESKA,

Vice-Prezidentas
C. J. WABICH,

Kasierius pagelbininkas

Nėra
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PADEKONES IŠPARDAVIMAS |
TĘSIASI ABIEJOSE

1 Peoples Furniture Komp. Krautuvėse Į
ŽEMOS KAINOS ANT

J RADIO ir RAKANDŲ [
| Yra daleistina kiekvienam Įsigyti tinkamas namų reik- f 

menis ir turėti linksmiausius laikus Padėkonės 
dienoje ių'daug metų toliaus.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Stropai ruošiama priimti = 
svečius i metinius šokius, ku- 
rie įvyks sausio 4, 1931, Mel- 
dažio svet. orkestrą bus ge-

JONAS BALTUTIS 
Direktorius Sherman State 

Bank
“Su tikru malonumu reikia 

pažymėti, kad Jonas Baltutis, 
gerai žinomas lietuvis, yra di
rektorius Sherman State Ban 
ko, (4801 S. Ashland Avė.-, 
kampas 48tli St.). Tai yra vie 
natinis valstijinis bankas To- 
wn of Lake apielinkėj, kuris 
išrinko lietuvį į tokių žymių 
vietų.” — Taip pareiškė Sh;r- 
man State Banko Prezidentas.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Center, St.
Tel. Lincoln 3044 

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. ŠI i kas

10555 So. State St 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arbe 
agitatorius.

4BBBBBBBBBBBB*

■Reumatizmassaus gėlė-■ B
■ Nesikankykite savęs skaus-
_ mals. Reumatizmu. Sausgėle, ■ 
“ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
B — .raumenų sukimu: nes skau- _ 
g dėjimai naikina kūno gyvybę 1

Ir dažnai ant patalo paguldo. B
■ CAP8ICO COMFOUND mo- ■ 
B stls lengvai praSallna vlrSml- _ 
g nėta ligas; mums Šiandie dau

gybė žmonių siunčia padėka- B
® vones pasveikę. Kaina 60e per g 
B paStų. S5c arba dvi už 11.05.
B Knyga: "ŠALTINIS 8VEI- 1

KATOS” augalais gydytles, kai- B
■ na 50 centų. B

= dustin Kulis Z■ .
B 1259 80. HALSTED ST.

Chlcaro, xu. B

Valgomo kambajio setai parsiduoda už % kainos. Šie 7-Šmotų 
puikaus padarfcao ir nubaigimo riešuto medžio valgomo kam
bario setai susftedan,ti iš 6 pėdų padidinančio
stalo ir 6 kerbtų $75.V0 vertės, dabar po ___

I

NAUJOS MADOS 1931 METŲ 
PHILCO RADIO

pilnai įrengtas dailiausiame kabinete S
kaip paveikslas parodo, su sereen grid g
tūbom ir viskuo, kaina ant lengvų iš- E

mokėjimų $88.00. Kitų pa- =

darymų clektrikiniai rn- 
dio pilnai įrengti po ...

l!

$39.75 I

$49.00

SEKLYČIOM SETAI
Padaryti tvirtai ir dailiai Peoples nuosavoje dirbtuvėje per pa- = 
tyrusius darbininkus. Pnsirinkimas dailaus Mo-
hair skirtingų spalvų, 2 šmotų už ........................

3-čia kėdė dėl pritaikinimo $27.50.*4* *
SKARVADAI.
(Dinncr ssts).

oiuveje per pa- =

$82.50 1
Labai didis pasirinkimas gra
žiausių piešimų ir parinktųjų 
rūšių kaip ėionaitinių taip ir 
importuotų padarynių parsi
duoda už specialiai nužemin
tas kainas prieš Padėkonės 
dieną.
100 Šmotų setai verti $35.00 dabar po ......................................  $18.00
50 Šmotų setai $15.00 vertės po ............................................... 7.95
32 Šmotų setai verti-$6.00 po ................................................... 2.95

KRAUTUVĖS ATVIROS ANTRADIENIO, KETVIRTADIENIO 
IR ŠEŠTADIENIO VAKARAIS.

4177-83 ARCHER AVĖ. eo» RICHMONO S T. 2538-40 W. 83^ ST. 4 MARLEWOOD AVĖ =

| 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St. |
s —

Lafayette 3171 Hemlock 8400
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

PENTUŪJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame 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. CHICAGO, ILL.

:: E —rn

9EE

$65.00MES MOKAME CASTI 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 ecntai 
Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

: ---------4---------------- 3E

■■■■HlIBEBEgHHHHBHiaBKHHM
S SVARBUS PRANEŠIMAS 
S CHICAGOS LIETUVIAMS

s J. F. Radžius 
' GRABU IŠDIRBYSTEJ

Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olscilo kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narĮ, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą,

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

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

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

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Grahorius Chicagojc

Ofisas: Skyrius:

668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.
Tel. Canai 6174 Tel. Victory 4088

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEII
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GRABORIAI: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonais Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosoveit 7532

IŠ SĄJUNGIECIAI VEIKI
MO.

S. D. LACHAWIGZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illipois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

J. LULEVIČIUS 
Graborius Ir

Baisa muotojns
ralarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted
St. Chicago, III. 

Tel. Victory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

j. F. RADZIUS
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203 - 8413 

Nuliudimo A valandoje kreipkitės

Brighton Park. — Vietos 
syjnngietės yra užsibriežusios 
šį-tą. veikti. Visųpirmu smar
kiai darbuojasi parapijos ba- 
zare. Ypatingai komisija po
nios; M. Panavienė, Dzimidie- 
nė, M. Barščienė. Padeda ir 
kitos.

Kvietimas priimtas imti da- 
Į lyvuiną Labdarių seime ir at
stovauti išrinkta p. J. Kelp
šienė, p, F. Šatienė. P-ni Kelp
šienė paaukojo ir įteiks $5 
Labdarių Seimui vardu 20 kp. 
Susirinkimo dalyvės išreiš
kė jai padėkų gausu delnų 
plojimu.

Lapkričio 21 d, kuopa len

di jų “Vyrų vergija’’. Be to, 
bus kulbos ir dainos.

Vakaras įvyks po naujų 
metų parapijos labui.

Prie kuopos prisirašė dvi 
naujos narės p. Lezickiem" 
ir p. D. Ašmaitienė. Kuopa 
sveikino ir džiaugėsi sulauku
si naujų narių bei darbuotojų, 'otų® t«i. virgim* oo36

Rezidencijos: Van Buren 6858

Telefonas Grovehlll 8288

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo > — 18 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

8 Ir 7 Iki 8 vai. vakare, 
■eredomls nuo 8 — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 88 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospeot 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt SL 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

Nedėlloj pagal susitarimą

prie manęs,” patarnausiu simpatiš- ! giasi prie “blinCO party” P. 
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 'PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS i

CHIPAGOJE negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa- į dyltat*__________._____________________________________

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

BUTKUS
UNDERT  AKINO CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 VVEST 18th STREFT
Canal 3161

Sekančiame Apskr. suvažia
vime kp. apsiėmė atstovauti 
sekančios: M. Panavienė, p. 
Dzimidienė, J. Baliunienė, P. 
Vaicekauskienė. Labai malo
nu pažymėti, kad 20-toje kuo
poje visa darbuotė atliekama 
gražioje vienybėje.

Živilė.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

▼ai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
8 iki 4 ir < Iki 8 v. v.

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

I DR. J. P. POŠKA
3133 S. IIALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plot. .Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Dn. Sv A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

1608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

KAM REIKIĄ, VYTAUTO 
MEDALIŲ?

Cliicagos Lieutvių Vytauto 
I Komitetas padirbdino gražius 
alumininius Vytauto medalius, 
kurių! dar gana daug yra likę. 
Tai yra viena iš geriausių Vy
tauto sukaktuvių atmintis.

Kurios kolonijos Vytauto

Res. Tel. Midway 6612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-taa Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1712 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Victory <898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St
Kampas 81 Street ---------------------------------

VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-13

Plione Rcukvard 4139

. A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
:, ■ « .4 4 r —4

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a s

4603 S. Marsbfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

P. Pikčiunų. namuose, 4228 
Rielimond, Str., 7:30 vai. va
kare. Kadangi kiekviena su
jungi ete pažadėjo po kelis 
“prizus” tat nėra abejonės, 
kati laimėtojų daugelis bus.
Smagių ir labai vaišingų “par 
Įty” užtikrina darbščioji ko
misijų ponios: L. Račkaus- sukaktuvių dar neminėjo, Mic
kienė, p. Pikčiunienė, P. Vai-į daliu reikalu lai kreipiasi į p. 
čekauskienė. Noriu priminti, j Joną. Krotkų, Metropolitan 
kad išlaimėjimo daiktai nuo | State Bank, 2201 W. 22 Str., 
“subscription” knygučių bus Į Chicago, IR, medalių galės 
išduodami šioje pramogoje, už įgauti. V. K. Valdyba.

i
tuos pačius “ehances”. Daik
tai yra sidabriniai ir porų 
Ilininių setų. Tat, verta kiek
vienam atsilankyti išbandy
mui savo laimės.

Po vadovybe ponios E. Stat 
kienės kuopa atvaidins konie-

Remkite tuos biznierius ii 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Draugę.”

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4918 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto; 
Nuo 6 lai 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvlrtadiaale

AKIŲ GYDYTOJAI:

OR. VAITUSH, 0. P, D.

Tel. Canal 6764 Republic 84«

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGA8

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKŪL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 1 
Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- t 
pect 1930, Nedėliomis tik pagal su- ! 
tartį. !

AnManco Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą. J ’

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

A. | A
JOKŪBAS ŪSELIS

mirė lapkr. 12, 1930 m. 11:40 
vai. vak. 96 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, švėkš- 
nių I’arap., I’impiškių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudimo 
3' dukteris Oną. šedvilienę, Ele
ną. šniaukštienę ir Barborą 
Nelson, žentą Harry Nelson ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 341 E. 
Kensington avė. Laidotuvės }- 
vyks panefd. lapkr. 17. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Visų 
šventų bažnyčią, kurioj įvykg 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:
Dukterys, Žentas Ir Giminės 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yardst.1741.

METINĖS 81KAKTCVĖS

A. + A

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

JU0ZEFINA
GARALAITĖ

Mirė lapkričio 16. 1929, o
palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse lapkr. 20. Buvo sulaukus 
19 metų amžiaus.

Paliko didžiame nuliudimo 
tėvelius sesytes® dėdę, tetų Ir 
gimines.

Negailestinga mirtis be lai
ko Išplėšė mums brangią duk
relę ir seselę. Nors laikas bė
ga Ir žinome, kad tu pas mus 
nebesugrįši, bet mes tavęs ne
užmiršome ir neužmiršime Ir 
žinome, kąd ankščiau ar vėliau 
mes patys pas tave nueisime. 
Per Gailestingojo Dievo ma
lonę lai šviečia tau amžinoji 
šviesa.

Ui a. a. Juozofinos stelą šv. 
Mišios Jv.vks panedėly, Inpkri- 
člo 17, 1930, 9 vai. ryte ėv. 
Kryžiaus bažnyčioj. Visus gi
mines, pažįstamus Ir kaimynus 
nuoširdžiai kviečiame ntui'.un- 
kytl į tas pamaldas.

Nubudę:
Tėvai, Seserys Ir Giminės. 

6046 Ho. Lafayette St.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti prležastlrngalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ruo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
ragystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
stsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sios klaidos.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. Į
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 I

DR. S. A. DOWIAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos; nuo 10—1; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

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

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <238 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 - 1 4 7 - J v. y. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6G22 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DENTISTAI

(Tai: Canal 0257 Res. Prospect 6653

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
■ Valandps: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare
Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltors State Bank skerso! 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

[T, A, D. Man reik tokių žmonių, 
kurie lankytų mano kos- 
tomerius. Gera mokestis 
atsišaukti

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
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. Midwatv 2880

Boulevard 7589
Hemlock 7<91

T. A. D.
PRODUCT

DR. A. P. KAZLAOSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.* Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tsl. Plaza 8208

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dl>

3133 S. Halsted St., Chicago
Tel. Calumct 4179

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Tel. Cicero 12<0

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8
' vai. vakare 

Nedėllomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819L

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET
DENTIST A8

4301 W. 14St. Cicero. 111.
Virtoj National Tea Store

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.» y i . 2.A įr 7-9 vai. Vakare 
vakaro. Nsd. susitarus i v »•-- a v u
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DRAUGAS Šeštadienis, Lapkr. 13, 1930

VISI uz VIENĄ-VIENAS UZ VISUS!
TUO OBALSIU ŠIEMET YRA ŠAUKIAMAS METINIS

LIETUVIŲ R. K. LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS SEIMAS LAPKRIČI016 D.
Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10:30 vai., Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Kviečiame visus, nes šiandien turim stovėti visi už vieną, o vienas už visus, norėdami ap
rūpinti savus tautiečius, kuriuos nedarbas palietė, liga prispaudė, ar kita kokia nelaimė užpuolė.

Lietuvių R. K. Labd. Są-gos Valdyba.2 Vai. Po piet., KRENČIAUS SALĖJE, 46 ir Wood Street., Chicago, Illinois

C H I C A G O J E
“PRAEITIES GARSAI”

LAPKRIČIO 23 D. ŠV. KAZI
MIERO AKADEMIJOJE.

Visa Cliicaga su priemies
čiais šauniai rf įspūdingai ap
vaikščiojo 500 metų sukak, 
nuo Vytauto Didžiojo mirties, 
spalių 26 d., Ashland Audito
rijoj. Tasai apvaikščiojimas 
tūkstančiams paliko atmintį 
ir išnaujo sužadino patriotiz
mo jausmus užšalusiose ir nu- 
tolusose nuo Tėvynės žmonių 
širdyse...

Mūsų kultūros židinys, šv. 
Kazimiero mergaičių akade
mija, kurioje auklėjasi ir mo
kinasi mūsų tautos jaunutės 
atžalos — akademikės, uoliai 
sekdamos lietuvių gyvenimų 
bei istorijų rengia savo mok
slo įstaigoj patriotinį ir ne
paprastų dalykų, būtent “gy
vuosius paveikslus” iŠ Vy
tauto Didžiojo laikų su daino
mis ir muzika. Juos užvadino 
“Praeities Garsai”. Visų lie
tuvių tautos didingų praeiti, 
Vytautui viešpataujant, pama
tysim jaunų, bet gabių akade- 
mikių vaidinime, artistiškai, 
vadovaujant gerb. Seseriai M. 
Skolastikai ir kitoms sesu
tėms padedant.
, Taip Seserys Kazimierietės, 
kaip ir visa Akademija, šir
dingai kviečia visuomenę imti •

dalyvumų jų darbe — atsilan
kant į ši gražų ir nepaprastų 
pramogų. Įžanga tik 50c., kad 
padengus perstatymo lėšas.

Ex-akademikė.

Į 2 vai. po pietų, iš stoties WC 
FL ir ketvirtadieniais iš sto
ties AVHFC., nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

Nepamirškit paklausyti šių 
programų ir atsiųsti savo bal
sus už kontestantus pas Jos. 
F. Budrik, Ine. Song Contest,

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų Pašelpinio klu
bo balius įvyks lapkričio 22, 
1930, 7 vai. vak. Visi malonė
site atsilankyti. Užtikrinam, 
kad visi Imsit) patenkinti, link 
sinai laikų praleisit ir pasi- 
šoksit prie geros muzikos. No-

IŠREND AVIMUI

DRAUGIŠKAS PAGERBTU
VIŲ VAKARĖLIS.

Lapkričio 9 dienų, TJniver- 
sal kliubo kambariuose įvyko 
p. Pr. Zdankaus pagerbtuvių 
vakarėlis. Svečių, p. Zdankaus 
draugų ir draugių, L. Vyčių 
ir Federacijos Apskričio dar
buotojų susirinko daugiau nei 
buvo tikėtasi.

Apie 4 vai. mūsų vikrios 
“gaspadinės” p-lės M. L. Gu- 
rinskaitė ir K. Garuckaitė pa
kvietė svečius prie užkandžių.

Po vakarienės p-lė Gurins- 
kaitė, keletu žodžių-pratarus, 
vakaro vedėjų pakvietė stu-

3417 So. Halsted St., Cliicago, J otieji įstoti į klubų, baliuj*
111.

Vienas Štabo.

bus prieinami už $1.
Komitetas.

6519 So. Seeley, dideli patogus 
3% kamh. aptal, miegk. įtraukiamos 
lovos seklyčioj. Arti mokyklų. A- 
gentas vietoj.

FIATAS RENDON '
Išsirenduoja 6 kambarių flatas, ka

rštu vandeniu šildomas, 2-me aukšte. 
Tinka daktarui, dentistui ar kitokiam 
profesionalui, arba šiaip jau šeimynai. 
Priešais lietuvių bažnyčių.

4358 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0331

( Radio, bat. setas, pilnai įrengtas 
su conso’.e, Pigiai. 1642 W. Marųue- 
tte Rd. 1-mas. Vak. po 7.

SUKOLEKTUOJAM
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bl- 
las, notas, kontraktus, morglčius, 
bondsus, lynus, judgetnentus ir dar
bininkams algas sukolektuojame už 
mažų atlyginimų arba išperkamo vi
sokias C'.aims. Taipgi padarome vi
sokias inveatlgacijas, patikriname 
references, duodame patarimus sa
vininkams, turintiems kokį keblumų 
su rendaunlnkals etc.
CHICAGO COLLEOTION BUREAU, 

695# South Halsted Street 
Normai 4401

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

IŠGIRSK 
IŠBANDYK

STEBĖTINĄ, 
NAUJĄ

oAfcūettic
PERFECTED

SCREEN GRID 
SUPERHETERODYNE

U250
ONLY
Pilnai įrengtns su tūbom

Dykai Išbandymas
Lengviausi išmokėjimai 

Garantuotas patarnavimų

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — D. L. K. Vy

tauto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimų lapkr. 16 d. 12 
vai. dienų, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet.

Nariai būtinai malonėkite 
dalyvauti, nes randasi naujų 
reikalų svarstymui. Taipgi ap 
.simokėkite savo mokesčius.

P. K., nut. rašt.

Marąuette Park. — Nekalto 
Prasid. Šv. M. P. mergaičiųdentų V. Petrauskų.

, *• i i sodalicija rengia “bunco par-Pasakyta daug gražių kai- ..
bų ir širdingų p. Pr. Zdankui 
linkėjimų kaipo darbuotojui 
ir kaipo asmeniui, kuris gavo 
M. A. laipsnį iš Notre DameJ 
Universitete. iI

P. A. Bacevičius sveikino ! 
Federacijos Chicagos Apskri- J 
čio vardu, p-lė O. Razbadatis- 
kaitė L. Vyčių vardu. Taipgi 
kalbėjo R. Andreliunas, V. 
Balanda, J. Červokas, V. Stan 
cikas, Pr. Maskolaitis, Vincas 
Rukštalis, O. Aleliunienė, 
kun. M. Urbonavičius, A. J. 
Žvirblis ir ant galo patsai p. 
Zdankus. Jis dėkojo savo 
draugams ir visiems darbuo
tojams už pareikštus jam lin
kėjimus ir pažymėjo, kad, 
kiek laikas leis, darbuosis 
katalikiškos visuomenės la
bui.

Muzikalį programo dalį iš
pildė tris mergelės — lelijė
lės. P-lės Pr. Garuckaiitė ir 
Gricaitė padainavo po porų 
gražių dainelių. Joms akom
panavo p-lė Z. Ivaškevičiūtė.

Po vakarienės pagerbtuvių 
rengėjai įteikė p. Zdankui ke- 
liolikų dolerių pinigais, gi ži
nomas radio ir auksinių daly
kų krautuvninkas p. R. An
dreliunas įteikė “writing 
desk.”

Antanas Europlanas.

ty” nedėlioję, 23 d. lapkri
čio, 8 valanda vakare jiarapi- 
jos svetainėje parapijos nau
dai.

S-tė.

TIK KĄ IŠ LIETUVOS
J Geriausi Lietuvos saldainiai 
yra Rūtos Fabriko. Dabar tų 
saldainių gaunama nuolatai 
ir todėl jos yra šviežios ir 
gardžios.

Kas dar nesat jų ragavę, 
tai užisisakykit. Išbandymui 
įvairių rūšių siunčiama dėžė| 
už $1.00.

Perkant po daugiau didelė ! 
nuolaida.

Siūlome jų krautuvninkams, 
draugijoms, parapijoms, agen 
tams.

Su klausimais ar užsaky
mais kreipkitės adresu:

“ROTOS" ATSTOVYBĖ
3251 S. UNION AVĖ. 

Chicago, III.

LIETUVIŲ VALANDA.

Ateinantį sekmadienį, nuo 1 
iki, 2 valandos iš radio stoties 
WCFL bus duodamai Budriko 
valanda lietuviškos muzikos 
ir dainos. Tęsis kontestas dai
nininkų ir šį sekmadienį daly
vaus grupė kontestantų, taip
gi Budriko radio orkestrą.

Be orkestros ir kontestan
tų, dalyvaus Birutės choras, 
po vadovyste Miko Jozavito.

Dainininkų kontestas sekas 
gerai. Deliai daugumo kontes
tantų, bus duodame < per dvi 
stoti, sekmadieniais nuo 1 iki

JOKIO PAGERĖJIMO 
DARBO KLAUSIMU

WASHING,TON, lapkr. 15. 
— Iš Darbo departamento pra 
neša, kad visoj Šaly nesimato 
darbuose jokio pagerėjimo. 
Nedarbas spalių mėnesiu ne
sumažėjo.

Rendon 4 kamb. gražus flatas, 
gar. $30 mėn. 836 Ridgeway avė.

GRAŽUS KAMBARYS RENDON 
Išsirenduoja didelis, fornlšiuotas,

štymu apšildomas kambarys. Tinka 
vienam arba dviem.

3235 S. Halsted Street 
Tel. Victory 4873

PIGIAI FLATAS RENDON
Išsirenduoja 6 kamb. flatas, 2-ra- 

me augšte, visi moderniški jrengi- 
mai, naujai gražiai ištaisytas, pe
čium šildomas, didelis uždarytas 
porčius, garadžius. Viskas už $30 

Reikia moterų ar merginų mėn. (Nėra iškabos “for rent”).
2837 YVest 38 Place 
Tel. Lafayette 5818

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio ir viskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.
3040 W. 62 St. Arti Wliipplc Street

šiušių taisymo šapa, geras biznis, 
gera vieta. Ilgas listas. Pigiai. 2721% 
Devon.

Rendon 6 kamb. flatas, k. v. š., 
naujam name. 1231 S. 56 avė. Ci
cero,

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir lnšlurl- 

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBĄ.

REAL ESTATE

agentauti, ieškant skalbyklai 
kostomerių. Kreiptis tarp 2 
vai. ir 4 vai. po pietų. Matyti 
Mr. Keen.

ANCHOR WET WASH 
LAUNDRY CO.

1217-19 Cicero Avė.

VVALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
tų išvalymas Ir suprosijimas $1.00

Kailiniukų išvalyrrtas, glaziravimas 
ir pamušalo indėjimas .... $14.00

Ateiname pasiimti] ir pristatome.

2655 WEST 6p STREET

Tel. Hemločk 6484

'RENDON 5 kamb. bot wa- 
ter lieat, pigi renda.

6727 So. Rockwell Street 
Prie pat Vienuolyno 

Chicago, III.

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

KONCERTINOS, BANDONIONAI.
Armonikas — parduodam, mai

nom, taisom.
OTTO E. GEORGI 

1738 No. California Avenue
Atdara vakarais

Tik kų gavom karliodų bulvių iš 
Idaho. 100 -svarų į namus prista- 
tom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. Ke- 
dzie 1434.

Plėtimui reik $3,000 augančio ofi- 
sinių mašinų biznio. Neša 2 5%. Ga
lės kartu dirbti arba ne. Kreiptis 
po 3:30 v. v. 159 N. State Street. 
Room 1027.

ĮVAIRŪS KONTRAKTO RI AI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlue 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6516

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAT.LEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši-
. nlų, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins
Mes moliavojime, dekoruojame ir 

išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Mainysiu savo namus Cbi- 
cagoj į ūkį arba namų mieste 
Lietuvoj.

JULIUS ŠLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

8 kamb. med. namas, pigiai grei
tam pardavimui. Did. 2 karų gar., 
furn. š. 3544 So.’ California.

Lotas 30x135 kamp. prie jėlos, 
Berwyne, puiki vieta gyvenimui, vi
si įtaisymai, gera transp., tik už 
cash. A. Viseo, 84 9 Fullerton avė. 
Chicago. Tel. Lincoln 5360.

7 kamb. namas, furn. šil. 2 karų 
gar. Pigiai. 3713 W. 6 4 PI.

BARGENAS
Dabar gali pirkti pigiau, 

negu pastatyti. 2 flatų muro 
namas, 6-6 kambariai, karštu 
vandeniu šildomas, moderniš
ki įtaisymai. Gatvė ir jėla iš
mokėtos. Randasi arti Mar
ąuette Parko. Kaina $13,250. 
Casli $3,000, likusi lengvais 
išmokėjimais.

A. N. MASULIS 
6641 So. Westem Avė.

Republic 5550

MES
Budavojam naujas namus, 

——- ---------------~ I dirbam cemento darbus - f nu-

DE SOTO IR PLYMOOTH i<“\w ■ muTO darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam

AUTOMOBILIAI

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiurėtį musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas automobilių už lobą. pnoina- 
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

Užlaikau visokių 
tuktlnlų ir alda- 
orlnlų daiktų, vi* 
įaustos mados re
alo, pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
raiša u laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8330

medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir įvairius įvairiausius Hard- J 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4689

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas ir jėgų. Elektros retkmenoa ir 
fikščierial.

L. DOMBROWSKI A SON 
1014 West 47 Street

Telefonas Canal 72SS

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojltno Kontraktorins 

Maliavų ir steninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas 

1814 So. LEAVITT ST. CHICAOO

_ =-y
*PlEThlEWICZ&(g\V

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

F A R M O S

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Telef. Republic 6391

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prtelnamlauaios.

2452 WEST 69th STREET

M. YUSZKA 
Plumbing & Heatiug

Kaipo lietuvių lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kata* $845 00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai ; 
ateik pas r..us ir persitikrink, kad ' 
pas mus rasite geriausios rųšies au- j 
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 1 
vartotų karų už labai mažų kalnų. j

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Bartninkai: Vainoras, 9. Laskyų
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenue

Tel. Lafayette 8(62 Ofisas ir Re*, 
ir 2884 4101 S. Mozart 8L

J. C. ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTO RIAl 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Sapoa Telef. 
Hemlock 3867

Namų Telef. 
Republic 6488

JOHN PAKEL & GO.
Gtneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietu via 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBEIUS

Turiu patyrimų per daugelį metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

>113 SO. OAKLEY AVB. 
Telef. Canal

DIRBK DEL SAVĘS
Pirk arba mainyk vienų iš šitų 

farmų ir buk neprigulminyu. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Farmos 
randasi tik 60 mylių nuo Chicagos, 
ima tik 2 valandas su automobiliu 
nuvažiuoti.

40 AKERIŲ geros žemės su bu- 
dinkals ir gyvuliais už $3500.

80 akerlų su sodu, 50 akerių dir
bamos žemės už $2500.

120 AKERIŲ geros žemės su bu
dintais, pusė mylios ant didelio ke
lio, tinkama vieta dėl road house 
lunch rumio ir gaso’.ino stoties.

160 AKERIŲ geros žęmės su ge
rais budinkais, ant gero kelio — 
$6400.

Visos šios farmos bus parduotos 
ant lengvų išmokėjimų.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

Gera žemė, tinka geroms farmoms. 
$15 ak. Mėn. išm. Box 54, Eau Ciai- 
re, Wis.

15 ak. vištų, daržovių farma, pil
nai įrengta. 1,000 dedeklių vištų, 17 
mali. į Atlantic City, and miesto li
nijos, Egg Harbor, 1 mail. J 2 
gelžk. Bažnyčios. mokyki. Rašyk 
Julės Deman, Egg Harbor City, N. J.

Pigiai 160 derlingų akerių $2,500 
cash. geras kelias, mokykla, van
duo, pieninė, labai sveika vieta. Vi
dutiniškas narnas. 50 ak. išvalyta, 
kita miškai. Retai sninga. Pirk šių 
farmų, gyvenk sveikoj vietoj ir tu
rėk darbo. J. Abernethy, Woodland, 
Misa.




