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Blogie ji Laikai Yra Turtuolių Kaltė, Sako Kardinolas
ATIDARYTAS VOKIETIJOS PARLA
MENTAS; FAŠISTAI PRIEŠ VALDŽIĄ

i

REMIA REVOLIUCIJAS P. AMERIKOJ
JOS PARLAMENTAS

FRANCŪZAS APIE RE
VOLIUCIJAS P. AMERIKOJ

ikos Darbo Federacijos prezi- ksų, auksų, kuodaugiau aukso

identas Gr«n ir daug šios or-

BERLYNAS, spal. 13. —
PARYŽIUS, spal. 14. —
šiandie atidarytas Vokietijos Laikraščio “L’Echoj de Paris”
parlamentas.
užsienių redaktorius <Geraud

Parlamento rūmų priešaky
socialdemokratai, tautiškieji
socialistai ir komunistai vos
nesukėlė kruvinų riaušių kiti
kitiems priešindamies.
Parlamenjte skaitlingiausių
atstovybę sudaro socialdemo
kratai. Paskui juos eina fa
šistai. Trečių vietų užima ko
munistai. Šie pastarieji turi
77 atstovus.
Pirm atidarysiant parlųiųęntų, neskaitlinga ekonominė
partija iš kabineto atšaukė sa
vo teisingumo ministerį.

rašo, kad P. Amerikoj visa ei
lė revoliucijų atliekama Am.
J. Valstybių doleriais. Sako,
New Yorko bankininkai pagei
dauju sau ten atatinkamų val
džių.
ISPANIJOJ ATNAUJINTA
BAŽNYČIOS TARYBA

“ Delko taip yra,” klausė I
Eminencija, “kad, su kėlėt
išimčių, turtai žmogui uždar
širdį ir užspaudžia jam akid
idant jis galėtų matyti tik at

BOSTON, Mass., spal. 13.
— Vakar Šv. Kryžiaus kated
roje pamaldų laiku kalbėjo Jo
i Eminencija kardinolas O’Co-nnell. Katedroje buvo Ameri-

FRANCŪZAS PAREIŠKIA, KAD J. A. V.

ATIDARYTAS VOKIETI

Ateinant? 2iema Iskels Aikštėn Daug
Didelio Skurdo

AMERIKOS LEGIONO PARADAS BOSTONE
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Čia atvaizduojamas įspūdingas Amerikos Legiono organizacijos paradas Bostono
gatvėmis. Legionas Bostone turėjo suvažiavimą praeitą savaitę
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VILNIAUS UŽGROBIMO
DIENA MINĖTA VISOJ
LIETUVOJ
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i matome aplinkui save.”

guosius laikus. Uz šiandieninę j
sunkiųjų padėtį kaltino turtuo- į Ateinanti žiema, sakė kar
liūs. Sakė, kad organizuoto da- j dinolas, iškels negirdėtų skui
rbo vaduose galima rasti toli idų nedirbančių žmonių tarpe
daugiau gailestingumo, negu Reikia pasiruošti juos gelbė
• ti.
,
turtuliuose.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MOKESČIŲ KILIMAS

INTELIGENTŲ VAIKAMS Šiaulių sunkiųjų darbų kalėj
Mokesčiai (taksos) Chica
PRADŽIOS MOKYKLA -mo. Taip pat paleistas stri
goj nuolat kyla.
.
ATIDARYTA
]V1. -Banys^-kuris buvo posme
Ateinantį balandį išpuls rųoIrtas mirti. Jam sukilimo M
kesčiai už 1929 metus. Ir bus
tu buvo sužeista ranka, kur
apie 20 nuošimčių aukštesni,) Inteligentų vaikams prad
vėliau buvo ligi alkūnės nui
palyginus su mokėtais praei žios mokykla švietimo minis piauta.
“R.5
terijai leidus, atidaryta t.teito liepos mėnesiu.
Gruody, 1931 m., išpuls mo tininkų rūmuose -(Laisvės Al.
LENKAI KLIUDO GY
kesčiai 1930 metus ir tada bus 3). Atidaromąjį žodį tėvams
VENTOJAMS
' ir vaikams pasakė L. K. Mo
apie 32 nuošimčiu didesni.
kytojų S-gos — mokyklos lai
Spalių mėnesiu, 1932 m. bus
i Rugsėjo 15 d. rytų Alytau
kytojos — pirmininkas Dr. Kl.
apie 34 nuoš. aukštesni, gi ruapskrities trečiame rajone 1<
Ruginis, o paskui vaikučius
gp. 1, 1933 m. — apie 36 nuo-,
, ,
... nkai uždarė pereinamųjį pini
v. v •
,
.. savo globon paėmė mokytojai,
simciais, negu mokėta praeitų , .
r
ktų per Puvočių tiltų ir neb i|
___ .
kurie per porų trejetų dienų
liepos mėnesį.
džia žmonėms dirbti lauko dl
paskirstys juos skyriais. Mo
rbų.
“RJ
kykloj jau veikia du komplekMiškeliuose uždrausti
i tai. Pati mokykla užima du er BOLŠEVIKŲ AGENTAI
skelbimai
dvius kambarius, ir joje dirNUŽUDĖ RUSŲ GE
Cook apskrities miškeliuose ,ba du turį pedagoginio teoreNEROLĄ
i
yra uždrausta iškabinti arba tinio ir praktinio pasiruošimo
lipyti visokius politinius skei- mokytojai: vyriškis ir motePARYŽIUS, spal. 13. — Z i
bimus.
riškė. Gimnastikai ir žaidima- nomas žurnalistas Vladu i
ms vaikai turi erdviausių Kau- Burcev, kurs pirm 20 mėtų
Prieš viešąsias klinikas ine salę.
kėlė aikštėn Rusijos caro vai

MADRIDAS,, spal. 14. —
—
aįygk.: IŠ CHICĄGflLfiEPORTUOLeidžiant Šventajam Tėvui Pi
TA 55 SVETIMŠALIAI
jui XI, Ispanijos mieste To * KAUNAS, spal. 13. -Deledo kardUoU? Š«tgnra 'iinIį;5imtiM met,> »lk“ktnvi-s' k»‘P
jo atidarė ispanų vyskupų Ta-:lenkai turi o?-gro^ L,pt,lv<‘s Praeitų šeštadienį vakare
Fašistai atstovai parlame- rybų, kari ten veikė nuo 589 ,sos,ln« Vilnilį’ buT0 m,nimos traukiniu į New Yorkų išvež
-visoj Lietuvoj.
ntan suėjo uniformose, kas y- metų ligi 16-ojo šimtmečio.
ta 55 svetimšaliai iš Chicago
ra uždrausta parlamento tai
i Visoj Lietuvoj spalių 9 d. ir apylinkių. Jie iš ten bus de
syklėmis.
skambėjo obalsis: “Be Vil portuoti (ištremti) į savo ša
NEAIŠKIOS ŽINIOS IŠ
niaus atgavimo nėra taikos su lis Europoje, kaipo negeistini.
BRAZILIJOS
NENORI PASIDUOTI
Lenkija!”
FAŠISTAMS
MONTEVIDEO,
Urugva
Atrasta taboka ir cigaretai
jus, spal. 14. — Iš1 Brazilijos DR. ZAUNIUS GAL BUS
Policija nakčia puolė dvie
BERLYNAS, spalių 13. — pareina supainiotos žinios.
SIUNČIAMAS I WA- f
jų
aukštų namus, 7420 Archer
Vakar čia surengė vaikštynes Revoliucionieriai ir valdžia
SHINGTONĄ
avė., Summit, ir suėmė Earl
tūkstančiai socialdemokratų. praneša apie savo laimėjimus.
Tuomi buvo reiškiamas prote Nėra žinoma, kurių pusėje 7-» KAUNAS, spal. 13. — Į at iHerbert. Namų rūsy atrasta
stas prieš tautiškųjų socialis ra teisybė.
sistatydinusio Lietuvos užsie tabokos ir cigaretų vertės vi
tų kilimų. Socialdemokratų se
nių ministerio Dr. D. Zauniaus rš 20,000 dol. Tai visa pavo
kėjai šaukė nepasiduoti fašis APSISAUGOTA SUKILI- » vietų dar niekas nepaskirtas. gta iš Walgreen Co. sandelio.
tams.
• Spėjama, kad jis bus siun Paaiškėjo, kad suimtas HeMŲ ISPANIJOJ
Socialdemokratai pareiškia,
čiamas atstovu į Washingto- rbert yra nužudęs Bonner, po
kad tautiškieji socialistai (fa MADRIDAS, spal. 14. — inų. Gi šiandieninis atstovas licinį šnipų.
šistai) negana yra stiprūs pa Visoj Ispanijoj suimta keli ši B. K. Balutis, matyt, bus panaikinti karo atpildymo mokė mtai radikalų. Kaltinami už skirtas užsienių ministerių.
Vieškelluose sargyba
Chicago Medical draugija
jimų. Taipat negali panaikinti darbininkų kurstymų į strei Nėra aišku, delko Dr. Zau
planuoja kovoti viešųsias kli AREŠTUOTAS LENKŲ
ekonominio persilaužimo, kas kus ir sukilimus prieš vald- nius atsistatydino. Kalbama, Illinois valstybėje plinta ba
ŠVIETIMO DRAUGIJOS
nkų apiplėšimai. Bankininkai nikas. Norima atimti gydytokas šiandie slegia visų pasau i žiu.
kad jis Vokietijos užsienių mi- atranda reikalingu daiktu, kad ; javinio “laisnius” dirbantie-:
PIRMININKAS
lį.
nisteriui J. Curtius pažadėjęs i valstybinė policija saugotų vi- ms klinikose gydytojams.
Vienoje vietoje socialdemo FRANC1J0J IŠSILIEJUSIOS
Areštuotas lenkų švietimo
nusileidimų Klaipėdos voki e gug valstybinius vieškelius tikratai susirėmė su fašistais.
čių reikale.
draugijos
“Pochodnia” pirmi
UPES
feslu sugauti plėšikus po ban ■ Chicagėj suimtas kažkoks
Yra sužeistų. 38 areštuota.
P. Petkūnas, jis taipat Roy ninkas p. Budzinskis. Jis are
kų apiplėšimų.
PARYŽIUS, spalių 13. —
DAUG ITALŲ UŽDAR
Peters, reikalaujamas Spring štuotas savo dvare netoli Ky
BULGARŲ KARALIUS
Kuone visos didžiosios FranBIAUTŲ VYKSTA I
Valley^ III., už atliktų ten žmo bartų. Suareštavimo motyvai
i
Padidėjęs “biznis”
ITALIJOJ
cijos upės išsiliejo iš savo kra
dar nežinomi.
“R.”
FRANCIJĄ
gžudystę.
Samuel
Insull,
kurs
yra
įROMA, spalių 13. — Itali ntų. Užlieta visur dideli plo
naudos ku VISA ŠEIMYNA SUSIRGO
jon atvyko Bulgarų karalius tai. Vietos gyventojai pabū GBFNOBLE, Francija, spa ,Tairi«
GIRTAS UŽSIMUŠĖ
li,
13.
Kaip
kitur,
taip
ir
m
P«'W
Pri^aky,
praneša,
Borisas. Lanko savųjų suža gę, nes gali išsilieti ir Seine
UŽVALGIUS SENOS
Italijoj
yra
blogi
laikai.
Ka-I
,kad
*'
met
>
j
dėtinę. Jį saugoja be polici upė, kurioje vanduo taipat iKretingos aps. Salantų mie
MĖSOS
,
daugi
ateinanti
žiema
vargus'!
“
bi
“
is
”
Pridėjęs
7
nuoSimjos dar ir kareiviai.
stely
Pr. Zdaržinskas, būda
raa kilti.
dar daugiau gali padidinti, tad jfiais- Jia tad ir nmako laik,»
DETROIT, Micb., spal. 13. mas girtas, iŠ namų antro au
nemažas
italų
skaičius
čia
per
P
a
£
cr
ėjimų.
ALLAHABAD, Indija, spal.
ŽUVO VISA LAIVO
— John Moilanen su žmona ir kšto lipo žemyn, bet belipda
kalnus slapta persikelia į Fra13. — Iš Nani kalėjimo paliuoĮGULA
jųdviejų 9 vaikai valgė kažko mas. nukrito ir netrukus mirė.
Nušautas
policmonas
“R.”
ncijų, kur tikisi gauti darbo
suotas buvusis Indiečių Tauti
kios senos mėsos. Visi susirgs
nio Kongreso prezidentas PaANTWERP, spal. 13. — ir duonos.
Keletas plėšikų puolė užei ir visi paimta į ligoninę.
ndit Jawahariae Nehru.
PALEIDO PENKIS TAU
Spėjama, kad belgų garlaivis
gų, 3174 Milwaukee avė. Tuo
Michigan ežere, ties 14 gat įmetu ten buvęs policmonas W.
“Tigris” nuskendo su visa 33
WASHINGTON, spal. 13. RAGĖS PUČO DALYVIUS
VIENNA, spal. 13. — Čia vyrų įgula. Dunkirk pakraš ve, rastas kažkokio vyro, apie iRambler, 33 m., pasipriešino. - Šiandie prezidentų Hooverį
policija puolė fašistų susirin čiuos rastas to laivo kapitono 40 m. amžiaus lavonas. Lavo (Tad nušautas ir piktadariai (Baltuose Rūmuose aplankė vy
Penkis Tauragės pučo daly
pabėgo.
, '
jį
lavonas.
no kaklas suveržtas viela.
kimų. 15 asmenų sužeista.
riausiojo Teismo nariai.
vius prezidento aktu paleido iŠ

džios agentų provokatorių V
zevų, surado buvusį Busti->
bolševikų valdžios agentų, k
ra dalyvavo čia gen. Kulio
povo nužudyme.
Sovietų- agentas su ki .na
veikė einant parėdymu iš M
skvos, būtinai pašalinti g n
Kutiopovų.
Tas sovietų agentas yra A
ndre Fihner, čekos viršininkt
užsieniuose.

CHICAGO IR APYLK
KĖS. — Apsiniaukę; nepas
tovus oras; vėsiau.
PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų
$] o 0(
Britanijos 1 sv. sterL 4
Francijos 100 frankų 3.9
Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų
i 3 94|

Šveicarijos 100 frankų 19 41

Vokietijos 100 markių 23.81

I

DRAUGAS

“DRAUGAS »»

Antradienis, Spalio 14, 1930
ii

biau Lietuvą' h t ūmia į tokias politines balas,
iš kurių nelengva bus išbristi. Tokiais laikais,
llelne kasdien. UUkyrui
PRENUMERATOS KAINA: Metane — »«■•* P»- kada visais Lietuvos pasieniais mūsų tautos
Prsf. K. Pakštas.
*tų — IS.BV. Trims Mėnesiams —
Vi
priešai knibžda ir tyko, laukdami didesnio •
PRAĖJUS ŽEMEI PAVO
kometų patsai kietasis bran
ui — 75c. Europoj* — Metama f 7.M, Pueel
LAIŠKAS AŠTUNTAS.
vidaus krizio, kad Lietuvą pavergti, tautinin-1
— M-M, Kopija .Mc.
JUS.
duolys (galva) yra nedidis.
Bendradarbiam* ir korespondentam* raitų &**rų- kai, lyg kieno būtų pasamdyti, ardo tautos ’
(Tąsa).
Angolos sostinę ir vieton neYra, sakoma, meteorų dides
Jet neprašoma tai padaryti ir nepi Įdundama tam
vienybę, silpnina jos pajėgumų. Viduje ne
iaj palto tankių.
Redaktorių* priima — nuo 11:11 iki 11:11 vai
Bešvintant
pravažiuojame4 griško Huambo vardo pava Tik nedaugeliui astronomų nių už kometas. Kometos at
tvarka, susierzinimas, pradedama kova ten,
dino ją Nova Lisboa (Naujo buvo žinoma, kad tomis die rodo didelės, nes jos apsiaus
kur jos neturėtų būti, o užsienių politikoje Pr0
stotelę Longonge.
Skalbimų kalno* priduodamo* parelkalavua
ji Lisbona). Čion atvykęs su nomis musų planetai žemei tos skystomis karbono dujo
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 daroma tokios nuolaidos, kurios tiesiog ne- ^ur veikia plytų diibtuvė,
griebiau automobilių ir nuva buvo didelis pavojus.
mis.
vai. po piet.
dovanotinos.
siuntinėjanti savo produktus
žiavau į kitų galų miestelio, Prancūzai astronomai iš
Dr. Zaunius, atstovaudamas Lietuvą Tau- nau-)a^ besikuriančioms sody
Bet astronomai yra verti
kur viename gatvės kampe Meinvon. observatorijos paspagarbos, kad jie tų įsrvaizduo
tų Sąjungos Taryboje vietoj apkaltinti Klai-i J”"8’.
8p?l*V“ -2?^
“DRAUGAS”
radau net tris viešbutukus. Vi skelbė, kad žemei buvo pavo
jamų žemei pavojų nors žmo
pėdos vokiečius už jų neištikimybę Lietu- j1S1 ^ai &e 610
ie J sus juos atidžiai apžiurėjau,
LITHUANIAN DAILY FR1END
jaus susikulti su Schwass- nėms neskelbia. Kitaip-gi su
Publtehed Daily, Sxcept Sunday.
vai, už pro-vokiska politikų, pažadėjo tartis 1
.
. .
(šiame krašte mann-Waclimann kometa, ku
štumon ir pravažiuojame pro pasiderėjau
RUBSCRIPTIONS: One Tear —
61z Moatk*
keltų daug Bereikalingos ir
ir
vokiečius
Klaipėdoje
geriau
traktuoti,
ne
tai labai sveika) ir galop ap ri didžiausiu greitumu skrido1
— 9t.lt, Three Months — ll.ll. One Montb — TU
m^tel? kurs džiaugiasi
■■rope — One Tear —
«x Montbe — SARS gu iki šiol. Ar jūs girdėjote tokį dalykų? Vosistojau Hotel Cardoso, kurs tiesiog į žemę. Bet 5 milionų1 tuščios baimės.
■tar — .įso.
kiečiai Klaipėdoj perdapg turėjo teisių. Jie iš ^aka^ Š1*® aia kalmJ regimais
E. C. ,
už kitus nebrangesnis, bet
Adrertlslng In “DRAUGAS" bringe Mat reeulte,
visų pajėgų kraštų vokietino, Berlynui tarsved£U
imatu. Jo apy m- šiek tiek švaresnis. Susiderė mylių atstume sakoma kome
AdTertleing rate* on application.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago navo, slaptai dirba, kad visų Klaipėdos kraš kių vanduo irgi labai geras. jau 16 litų į dienų už pen- ta pasuko i šalį ir Šiandie sa
vo keliu taip pat visu grei
I
'i'-I ■ 1—. . ,,.l
J—'1,11!" ,l,'-lGMTU
Del visų šitų apystovų, buvo
tų prie Vokietijos vėl prijungus, o Lietuvos
sijonų, plūs už patarnavimų. tumu atsitolina.
manyta čia perkelti net Anatstovas dar daugiau teisių jiems pažada!
Čia prie stalo šunys nelei
(Masu korespondento).
Padaryta nuolaidų ir santykiuose su Len- Įgo^o,s sostinę, pradėta net kai džiami asistuoti, kaip daugu Francuzai astronomai tvir
kija, pažadant pradėti tiesiogines su lenkais kurie sostinei trobeBiai staty- moj Angolos viešbučių, o pa tina, kad žemė vos išsisukus
, ,
. . ,.
l , •
ti, tačiau šis projektas greit
DEL TAUTININKŲ POLITIKOS.
iš tos baisios nelaimės (katas
NUBAUDĖ 500 LITŲ.
derybas susisiekimo reikalais.
’
®
tarnaujantieji negrai irgi šva
_T
_
buvo pakeistas kitu dar gerestrofos).
Nors dr. Zaunius ir priverstas buvo at- .
, ...
.y r
riau aprėdyti ir išprausti. Tik
v
niu:
perkelti
sostinę
iš
Luan“ Chicago Tribūne” korespondento p. Do- sistatydmti, tačiau jo padarytos klaidos uz- į
peĮ didelio kli kambariukai žemi, todėl ma Šių kometų susekė vokie RADVILIŠKIS. Prieš kurį
nald Day praneštos žinios iš Kauno verčia sienių politikoje nelengva bus atitaisyti.
.1
žiau teapsaugo nuo vidurdie čiu astronomu Sclnvassmann laikų vietos L. K. J. S-gos
°
mato
sveikatingumo,
manoir Wachmann (jųdviejų vardu
mus keletu žodžių parašyti iš Lietuvos tautini
To viso akyvaizdoje, uevien tik dr. Zau-|]na ,]abar prad5ti I epi statytl nio karščio. Vietos sąlygomis
Pavasario” skyrius buvo su
ji ir pavadinta) šįmet gegu
nkų vedamos vidaus ir užsienio politikos. P. nių reiktų pamainyti p. Broniu Balučiu, kaip J sanatoriją.
mano
rezidencija
skaitosi
vi
rengęs šventes iškilmes. Tuo
M
žės 1 d. Francuzai astronomai\
Day praneštose žiniose yra gana daug ne
sai
gera
ir
padori,
tad
ir
ęsu
atveju
buvo suvažiavę svečių
p. Day praneša, bet visa vyriausybė turėtų
Pravažiavę pro Lepi greit ja patenkintas.
pareiškia,
kad
tada
ši
kometa
tikslumų, o dar daugiau tendencijos užgau- Į atsistatydinti. Iš dabartinių vidaus ir užsieiš kitur ir daug jaunimo susi
kai šovinys lėlius į žemės pu
ti demokratiškai nusiteikusių Lietuvos visuo-, nįų komplikacijų kraštų sėkmingai galėtų iš- pasieki*™* aukščiausių gelžNaujas miestas — naujos pa sę, ir jei nebūtų staiga nu-1 rinkę iš visos parapijos. Per
menę, o ypač katalikiškųjų. Pirmoje vietoje! vesti stipri, koalicinė vyriausybė, kuri pajėg-įkelio hm'jos viet? 1854 metri?
iškilmes buvo sakoma kalbų
žintys.
krypusr nežinia, kas būtų įvy
jis norėtų įrodyti,, kad pats Vatikanas kišasi i tų suvienyti visų tautų, sušaukiant jos šei-į8U Pai^ais ^efiaiai8,
apie visą darbuotę ir jaunimo
kę.
čia
stotis
Calenga,
kurios
Kiek
pasilsėjęs,
leidausi
apį. Lietuvos vidaus politikos reikalus. Bet apsi-| rnininkų — seimų ir visų valstybės gyvenimų
i uždavinius. Bet, matomai kai
apylinkėse
plečiasi
svarbus
že
žiūrėti
naujos
savo
reziden

^uomi
pastaruoju
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cijos šioje tropikų šaly. Pės mu astronomų nuomonės Pa ijįe surašę protokolą atsakoMes jau ne pirmų kartų girdime, kad
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čias pavaikščiojęs patariau, sis k irsčiusios. Kai kurie jų mam šventės rengėjui kunigui
TAI AMERIKIEČIŲ PASIŪLYMAS?
tautininkų vyriausybė uždarė visas studentų
bulvių.
kad savo plotu šis miestelis sako, kad žemė būtų buvus |Bylai> būk M u2 neieįstino
ir moksleivių organizacijas, inimant ir Atei
tininkus. Del to katalikų visuomenėje kilo
Prieš 8 vai. pasiekiame Vi labai didelis. Gatvės ir bulva sutrupinta į trupinius, jei sri_, butinio pasakytos kalbas. Pfo“Tribūne” korespondentas p. Donald
daug visai pamatuotų protestų. Protestavo Day rašo, kad tokio nusistatymo katalikybės la Robert Williams stotį taip rai taisyklingai, simetriškai sidaužymas būtų įvykęs. Kiti.tokol^ Dusiuntus Karo KomeLiet. Kat. Veikimo Centras, protestavo Am. atžvilgiu laikytis tautininkams pasiūlė kai' pavadintų garbei to anglo, ku išplanuota dar prieš gyvento sako, kad butų buvus tik su-Įūdawtttl ir jis nubandė kun.
nesumokėjus
Liet. Kat. Federacija, negalėjo tylėti ir Lie kurie amerikiečiai, grįžę Lietuvon. Jie pąde- rio iniciatyva tapo pravestas jų atsiradimų. Sklypai parda- plota arba įlenkta. Dar kiti jgyj^ gQQ
yra nuomonės, kad jokių ne-1 pabaudos pakeisti kalėjimu 1
tuvos dv'asiškija
škija. KatUDį.įyykD Lietuvos vys-Į dų savo vyriųusybei vykdyti “progresyvę po- Bengtielos- gėlzfcenk' '-‘Čiatbisto
kafripuėse.
laimių būtų neįvykę.
Urbiamas kun. Byla,
kupų suvažiavimas
iavimas, kuriame nurodyta vyriau litikų”, kuri sukelia opozicijų “reakcionie kūrė 180 porfū^alų 'ūkinin‘t
perka — ten ir statosi. Bend Šiandie sakoma kometa jau Į padedamas kitų minimą pasyhei, kad ji savo pasielgimu laužo Lietuvos' riškų katalikų” tarpe. Tai ne tiesa. Amerikos!kų, kurie gerai ^prasigyveno,
Respublikos sudarytų su Apaštalų Sostu Kon- lietuviai, pripratę laisvoje šalyje gyventi, be valdžios pagalbos pasis rai imant, tik kas trečias — vos matoma per žiūronus baudą sumokėjo ir tik tuo at
kordatą. Su tuo sutiko ir J. E. ark. Bartolo- trokšta, kad ir Lietuvoje būtų žodžio, spau tatė sau mokykląjr bažnytėlę, penktas sklypas tėra užstaty kaip skrinda žvaigždžių lau veju išsigelbėjo iš kalėjimo už
ni, Šv. Tėvo nuncijus Lietuvai. Dėlto, mato dos ir tikėjimo laisvė. Dabartinei tautininkų o dabar šioje kolonijoj plečia- tas ir tai nedideliais vieno kais. Sako, ji taip smarkiai savo visuomeninį darbų.
mai, p. Day yra prašyta, kad jis savo pra vyriausybei politikų nustatė ne grįžę Lietu- Į si jau prekyba "?25 įstaigos) aukšto baltais mūriniais na skrinda, kad matomas jos ju
R. Krūbutis.
nešimuose tautininkus pastatytų kažkokioj1 von Amerikos lietuviai, o p. Voldemaras. Jei ir net pramonė (8 įstaigos), mukais, primenančiais portu dėjimas. Gryž ji į žemės pusę
“muČelhTrikų” rolėj, kad būk tai į jų veda kuris iš Amerikos lietuvių, apsigyvenusių • 9 Vai. jau buvome Huambo gališką stilių. Dažniausia tai tik už penkerių metų. Bet ta GARDAMAS (Tauragės).
mos politikos reikalus kišantis Vatikanas, Lietuvoje, ir padarė vyriausybei kokį nors miestely, kur nusprendžiau paprasti be jokių1 pretensijų da nebūsią pavojaus, nes ji — Šio Žemaitijos kampelio
kad' dVasiškija griežtai nusistoto prieš juos.
padrąsinimų persekioti katalikų akcijų, jis tai bent vienam mėnesiui ajpsigy- namukai, tačiau ir nebiau- neprisiartinsianti tiek daug jaunimas, susibūręs į energin
Aišku. Nei katalikiškoji visuomenė, nei padarė savo vardu ir greičiausia tam, kad ga- venti ir iš čia važinėti i rūpi- rūs. Tikrai gražūs portugališ- j arti žemės, kaip šįmet yra at- gą “P&v.” kuopų, kuri savo
dvasiškija negali tylėti, matant, kad katalikai vus iš valdžios kokių nors “malonių”. Bet mas Angolos vietas. Šis mies- ko stiliaus namai (jų apie likusi.
veiklumu ir energija, drąsiu
yra persekiojami, kad jų organizacijos už- nejaugi tautininkai būt buvę ant tiek naivus, telis yra 390 klm. nuo Atlan- tuziną) tai valdžios pastatyti Astronomai nurodo, kad pra savo pirmininku K. Paičiuy kad
keliais šimtmečiais tik T A
. ..
. ,
daromos. Pilnų teisę turi tarti savo žodį ir ( kai pasiduoti tokių karjeristų įtakai.
to aukštumoje apie 1700 me būsimai aviacijos stočiai ir da eitais
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,
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tris kartus kometos grąsmu-t ...
. . .
^poĮ»ežiaus atstovas, jei jisai mato, kad' ta
trų prie 12:45 pietinės platu
. ,
.
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nės
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laborato

sios žemei — perarti buvo otsVyriausybė, prie kurios jis yra paskirtas te i-'
Lietuvos laikraščiai praneša, kad į Pie mos ir 15:40 rytų ilgumos
to mėn., kad du kartu nepada
rijai
ir
šių
įstaigų
tarnauto

kridusios. Antai 1770 metais
sėtu atstovu, laužo savo laisva valia padary tų Afriką iš Lietuvos per pastaruosius ketu (nuo G,reenwich). Miestelis
rytų visuotino susirinkimo ir
Lexell kometa nuo žemės bu
tas sutartis su Vatikanu.
ris metus emigravo 4,949 žmonės, kurie išva užima labiau centrinę padėtį jams.
t.t.
(Bus daugiau)
vus vos 1,440,000 mylių atstu
Korespondentes pažymi, kad kilantis kon žiuodami iš Lietuvos išveža milijonines pi Benguelo8 plokštakalny, turi
me.
Turi garbės narių, net ir Afiiktas tarp Bažnyčios ir tautininkų vyriausy nigų sumas. Skaitant, kad kiekvieno iš Lie sveikų klimatų, gražius atvi
bės komplikuoja visą Lietuvos politiką. Čia tuvos emigravusio kelionė, mažiausiai atsiėjo rus vaizdus ir gerų žemę eu JEI TURIT KĄ PARDUO Ar tas ir šis žemei pavojus iherikoj, kaip antai R. Maziopus Vilniaus klausimas, Klaipėdos reikalai, 50 svarų sterlingų ir pridėjus prie to keleivių ropiečių kolonizacijai: Tad TI ARBA NORIT KĄ PIRK yra buvęs, kas gali žinoti. Ne Hauskienė, kuri ne vien dvasi
o čia vėl nesutikimai viduje. Teisybė. Tauti- parodytas sumas įvažiuojant, vienais 1928 me 1928 m. Portugalijos valdžia TI PASISKELBKIT “DKAU žino to .nei astronomai. Gali niai, bet ir modžiaginiai kp.
Juozelis.
jie tik spėlioti. Pktirta, kad remia.
anritai savo keistu nusistatymu kas kart la- tais iš Lietuvos buvę išvežta 5,149,440 litų. nusprendė čia steigti būsimą GE”.

Aplink Afriką.
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LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
HOžIGJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
o Dr.

AL.

M.

RACKUS—

ĮVADAS.

Mokslas apie pinigus vadinasi “numiimatika”. žodis “numizmatika” yra
kilęs iš Graikiško žodžio “nomisma” (—
pinigas).

Numizmatinės studijos apima mone
tas ir medalius ne vien tik kaipo istori
nes liekanas, bet taipgi įsigilina į pinigų
atsiradimą, jų vystimąsi ir keitimąsi; be
to, numizmatika da liečia mintų operaeijasf monetų sudėtį, jų kursavimą, žo<Mtiu, gvildena pinigų klausimą plačiau■toje reikšmėje.
,
r.. e »
Istorijos mokslui numizmatika yra
“

, i*

viena iš svarbiausių pagalbinių šakų. Me
talinė moneta, — tai netrunijantis ir au
tentiškiausias dokumentas! Moneta yru
lygi metalinei antspaudai: kas ant jos įspausta, tai tūkstančiai metų praeis, o ji
nesikeis ir nemeluos. Musų prabočių už
kasti žem?ję pinigai, kuomet šimtmečius
išgulėję vėl saulės šviesą išvysta, kuomet
jie į mokslininkų rankas patenka, tai ne
mažai praeities paslapčių papasakoja ir
senovės istorijos neaiškumų paaiškina.
Ko sutrūniji archyvai, nelabai tikslios ir
dažniausia vienpusiškos kronikos, iškrai
pyti padavimai, pilių griuvėsiai ir senka
piai nepajėgia mums pasakyti, tai numizmatika pagelbsti. Kiekvienas arkaialogas, heraldikas, paleografas, meno istori
jos tyrėjas, politinės ekonomijos studen
tas, metrologas ir kronikierius numizma
tikoje galt rasti savo studijoms gausios
medžiagos.
Kaipo

mokslas, numizmatika, palygi

\

namai,

yra

jaunutė.

Francesco

Petrarka,

žymusis Italijos poete* ir vienas iš žy
miausių viduramžių gadynės mokslinin
kų, gyvenęs tarpe 1304—1374 m., yrą
skaitomas numizmatikos mokslo tėvu.
Mokslininkai pradėjo numizmatika domė
tis.
Galinga Baktrijos valstybė ne
turėjo
savo
užrašytos
istorijos.
Per daug šimtmečių istorikams Baktri
jos praeitis buvo miglota paslaptimi. Bet,'
dėka numizmatikai, dabar jau Baktrijos
istorija yra' pilnai aiški, nes iškasenose
atrastos Baktrijos monetos viską gražiau
šia papasakojo; mnt, ant tų monetų buvo
ne tiktai karalių portretai, bet taipgi ir
jų įdomūs titulai, genealogija ir įvairūs
tautoje įvykiai bei karai, net įvairių įvykių metus nurnizmatikams pavyko tik
sliai išskaityti. Turėkim viltį, kad numizmatika pagelbės ir Lietuvos istorijai
praeities miglotumus, faktų prieštaravi
mus ir netikslumus išblaškyti.
Šiame dvidešimtoftie pažang.V ir
moksle amžiuje, numizmatika užima gan

Lietuvos Pinigų Rūšys.
svarbią vietą mokslo įstaigose. Dabar jau
beveik kiekvienas žymesnis muziejus ir
Vytautui Didžiąjam viešpataujant, Lie
universitetas globoja numizmatų kolekci tuvos tautinių pinigų rUšys buvo šio
jas. Berlyno Universitetas, Paryžiaus I kios:
College de France, Gotlios, Jenos, Kro
1 Luitas = 2 Kapos.
kuvos, Lvovo, Milano, Muncheno, Pa
1 Kapa = 60 Grašių.
duos, Pragos, Viennos ir kiti Europos
1 Grašis = 10 Šilingų arba Skatike,
Universitetai turi Numizmatikos kated
5 Skatikai = 1 Ptisgrašis.
ras. Beveik kiekviename Amerikos uni
3 Skatikai = 1 Pstreinis.
versitete ir kolegijose numizmatika yra
2 Skatikai = Dvilekis.
dėstoma, tik Lietuvos Universitetas Nu
— Skatikas,
mažiausias pinigas.
mizmatikos katedros dar neturi.

Be to, Lietuvoje da plačiai kursavo
Kiekvienam istorikui ir dailės mėgė
jui užsiimti numizmatikos mokslu yra la Čekų Pragiškiai Grašiai. Išpradšių 60
bai malonu ir naudinga. Tikrų-brandžių Pragiškių plačiųjų Grašių lyginosi vienai
praeities istorijai žinių saujomis nepa ' Lietuviškai Kapai, bet vėliau (apie 1430
semsi, bet grūdeliais prisieina rankioti. m.), kada Pragiškių Grašių sidabras ir
Numizmatinėje dirvoje triustis nelengva, svoris pablogėjo, tai už Lietuvišką Kapą
bet užtai darbas nebergždžias, nes karts duodavo 100 Pragiškių Grašių.
nuo karto įstabiai naujų istorijai žinių
atraudama, kokių kitose versmėse nera
(Bus daugiau;
si.
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Kaip Gyventa Baudžiauninku, Dionizo
Poskos ir Duonelaičio Laikais
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i žmonių. Sus-mai bus laikomi
tokių kolonijų sėjama pikta
sykiu su Federacijos skyrium.
bedievių sėkla.
•_
Kur nėra dvasios vado, ten
įWestsidiečiai gražiai ir auko
reik vargti. Šaukia urėdas Dvasiniais lietuvių reika katalikų eilės retėja. Dvasios
(Pabaiga)
mis pasirodė.
lais.
mojuodams kurelę, pakinkyk,
Vilniaus našlaičiams šelpti
vadas ir bažnyčia — tai cen- West Side. — Chicagos lie. Dionizas Poška arba Paš verge, jauti ar kumelę. Aš su
vakarinėje Cbiea- t ras, apie kurį sukasi visas tuvių kolonija — West Side westsidiečiai spalių 9 d. aukų
kevičius, vienas turtingiausių ašaromis saus, duonų ryjuJ Šiaur
daly>i taip vadi. dvasinis ir tautinis - gyveni
— Spalių 9 d. šauniai paimi-judėjo sekamai:
jų žemaičių bajorų tarpe. Ša mano praimto (pragyvenl-^^ M(,,rose Park> randasi
mas.
lia žemės ūkio Poška buvo su mas) tokia, kaip galvyjų! Po
nėjo. Rytų ir vakaių bažny- Bažnyčioje per gedulingas
•
gražus
būrelis
mūsų
brolių
Melrose
Parko
lietuvių
reisirūpinęs savo tėvynės istori- nas tur auksų ant kojų, ant
cioje buvo pamaldos už žuvu- jpamaidas vakare
surinkta
lietuvių,
kurie
jau
gana
senai
kalas,
tai
irtūsų
visų
reikalas,
ja ir lietuvi,, kalba, Rankiojo! pirStų> _ aJ bc skatikft
Illinois Mergaitė Ta
sius Vilniaus gynėjus. Vaka-^gog Otulėje aukojo, po $2:
ten
gyvena
ir
turi
įvairius
biz
Matydami
400
šeimynų
vargsre po pamaldų, parapijos sa- Įkun R 1>raugelis ir P< Ge.
senuosius lietuvi,, raštus, l.e-J nu ir mir5tll „ eia Po5ka ai.
po Laiminga
kanas, rašė žody,,,,. Laisvomis skiai Iwrodo kaip ,u0 |aiku g„ nius, kaip bučernes, groser- tančių ir nikstančių mūs tau- Įėję, susirinkę westsidiečiai‘(jvįus.
$į. j pajįonįs q
Daug kartų mergaitė turi vis
nuo darbo - ūkio valando-j ven0 ,iaudis> ln)pic5ia joa vi. nes, valgyklas, krautuves. Šei- tiečių, be savo kunigo ir baž- (lietuviai išklausę kun. L. ButlrikienCs y. Jusevičienė, V. ko, kas turėtų ją laimingą pada
ir, vienok, ji nėra patenkin
mis, mėgo šį t,, rašinėti. Mė-' a vargus, skriaudas> nuo. jmynų skaičius gana didelis' nyčios, turime susirūpinti. I Draugelio ir p. I. Sakalo pas- G1 b ki ė p gijoįrerienė ryti
ta. Gali būt kad tai ne kūdikio
Buvo
laikai,
kada
dideiis;kaitų
apie
Vilniaus
ir
okuIj.BnZi^kienž,'TsZ
— apie
kaltė. Dažnai tą lengvai galima
paminusia žemaičių poezijos
st0Ja mūsų akvse bau- i.
- 400.
. Politikos
. . . žvilgsforma - odos, satiros, vpig- džianninkų užtarėju. Dionizas ““ ,talpgl
j?.™' J™ badas buvo lietuvių kunigų, puotosios Lietuvos golgotų1^ A Peldžius, P. Peldžienė, atitaisyti.
Naudokis patyrimu M.rs. T. V.
ramos, idiles ir k,t. Nors l,a- Po5ka taip pat apraSo Lietu-,ke ?ta.a mlesto vcddaioje. Dau- bet dabar Jall t0 trukumo | vienbalsiai nutarė įsteigti j ’jatlmnanskaf. M. Stankelis Frankąuist,
4619 N. Keating avė.,
jonška buvo poezija, bet pa- vos baudžiaunink^ vargDS( 8el,s ls JI‘“rl sav0 g’ros y-,nebėra ir kas met jų skai- j Vilniui Vaduoti Sąjungos !j Krotkus J Mik„lėna« a’ Chicago, kuri sako: "Rodėsi, kad
niekas nepatenkina Betty Jane.
lauk, baudžiauninkams ir „e, kaip-r Duonelaitis ir Mkurs tęs nuosavybes, yra ir tokių, cius
x:.............
----- ■
auga.---------ir augs.
!iskyrių.
Valdybon įėjo: dva Pabijonas, M. Jasnauskienė, Ji nerimavo, karščiavo, pagauda
vo slogas. Ji turėjo užkietėjimą.
kartų užtaria jų reikalus. Kie- to mažikėlio„ kovoti su p0.,kurl« verte nesą keletu desios
vadas
kun.
L.
Draugelis,
-'Mes pamatdm California Fig
... ,,
, ... sėtkų tūkstančių dolerių. Tu Jeigu misijonieriai siun- pirm. — V. Petrauskas, vice- L Bardauskas.
kvienarne nedorame žingsnyje, nais engėjais,
Syrup skelbimą. Ir nusipirkom jo.
bet randa tik .
čiami
į
tolimas šalis — Indi
randa pasipiktinimų valdžiai vienų jam patarimų: melsti "
Po 50c.: M, Dobrovolskie- šis tuoj pašalino trubelj, prablaikelet* ^aują,
Afriką, Aziją, kad stab- pirm. — M. Stankelis, ir E. - ta * ii v
T x,v i .
vino te ii* Padarė laimingą. Var
ir skriaudikams bajorams, no Dieva, kad jo pasigailėtų. No- glJŲ’ ta,Pgi jaunimo choras
meldžius patraukus prie tik- i J-^^imusltienė, rast.
Ig. ne, 1 , Atkočiūnas, J. Šliekis, tojom jj per porą metų.
rs ir pats buvo bajoras. La rs vieno ir antro autorių tiks- puikiai gleda ir ^inuo^ ne«
Motinos tūkstančiais
giria tą
rojo tikėjimo, tat ir mums, i Sakalas, pagelb. ir koresp. V. Mikšis, N. Grigienė. Kitos tyrą
augmenlnj produktą. Vaikai
biausiai Poška pragarsėjo sa las buvo - baudžiauninkų pa- yra užtektinai medžiagos tam
smulkiomis.
Viso
$34.70.
jį mėgsta. Daktarai rekomenduo
lietuviams katalikams, reikia s^ud* P* Atkočiūnas, ižd.
ja pašalinimui konstipacijos, karš
vo satira: “Mužikas Žemai guosti, nuraminti, įkvėpti gi- reikalui. Nemažai randasi ir
susirūpinti mūsų brolių
ir,kank- J* Krotkus, iždo glob —
Pinigai perduoti V. V. S. čio, nerimavimo, galvos skaudėji
čių ir Lietuvos.” Negi galėjo lauš jausmų, vilties, visame ,gražaus Jaunlmo- Vieno tik
viduriams
paliuosuotl vai
sesučių
nešančių dvasinį1P" ^Kogerienė ir A. Kairaitė sk. ižd. J. Krotkui. Tuojaus mo;
kams, kuomet turi slogas ar kipakęsti garbingasis dainius kame pasitikėti Dievu, bet vis ,da^yko’ *r svarbiausio, Melroskurdų, be savo dvasios vadojir valdybos nariu S. Šlickaitė. bus pasiųsti Vilniaus našiai- > tas n,8ral,'s>
— Poška, tų visų skriaudų, tik skirtumų yra, tarp Duo- se. Parko lietuviams trūksta,
v.
California Fig Syrup padidina
Rast. pavesta susinešti su eiams.
apetitą, atšviežina kvapą, nuvalo
kurias darė “mužikėliui.” li nelaičio ir Poškos. Pas Duo-t^a^ nuosavo ir nuolatinio dvaLietuvių katalikų kantrybė, •
apsivėlusį liežuvį,, gelbsti virški
Rap.
nimui ir asimiliacijai, sustiprina
jo lūpomis autorius išdėsto nelaitį, “būras” (baudžiau- ,s^os va^° ir savo bažnyčios, ištvermingumas ir pasišventi i Lietuvoje gyvuojančių Vilsilpnus vidurius ir pilvą.
•
niui
Vaduoti
Sąjunga
ir
užvargšo, visų nuskriausto “mu nink) kalba “būriškai”, rea-j Per ilgus metus melrospar- mas yra pažymėtinas. Bet jų,
Jūsų apsaugojimui tikroji visad
turi vardą Caltfomia.
PATENKINTAS SKELBI
žikėlio” vargus ir skriaudas.
reikalų nebojimai,
nekart,,"“^ artymU8 rys,us'
liai, natūraliai, kaip jam pri- , kiečiai kenčia tų dvasios skurŠių satirų pradeda autorius dera. Poškos “mužiko” kal-jdų. Kreipėsi ir į vyskupijos jau davė blogu vaisių ir iš Nariais
< X I I 1OKM A
V. S. skyriūn
MŲ PASEKA.
kreipdamasis į “mužikų:”
FIG SYRUP
ba.
tai paties autoriaus, J kanceleri jų, bet be sekinių, gerų katalikiškų šeimynų at-' tame vakare įsirašė apie 100
tAXATIVE-TONIC fi,r CHILDREN
“Dalelė žmonių brangi, vie
-.... ■■ a
erškėčiuotų Lietuvos takų, jos Taip ir tebevargsta kaž ko sirado atšalėlių, kurie visai pa,
P. Katauskas, savininkas
nok paniekinta, iš kurios dar vargus. Rodos, jai buvo lem
si
traukė
nuo
bažnyčios.
pasitikėti,
kad
jų
klabinimai
T.
A. D. laboratorijos, kuri
bios rankos žemės vaisiai kri ta tik vienai vargti, rodos, lai laukdami. O be savo nuolati
nio kunigo, be savo bažmyTad-gi Melrose Parko lietu- ir prašymai duos gerų sėkmių randasi Chicagos Liet. Audi
nta.” Toliau Dionizas paties
HA8
mė jau buvo palaidota karste, ^ios tokia kolonija jokiu bū- vių reikalas tikybos ir tautos ir galutinai atsieks savo tiks torijoj, yra labai patenkintas
‘ ‘ mužikėlio ’ ’ lūpomis išdėsto
MADE 6OOD wftfc
Bet užgimė gražios, šviesios du negali apsieiti. Jei inčiu žvilgsniu yra didelės svar- 1°iš skelbimų, tilpstančių dienjo vargus, darbus ir nuopel žvaigždės, kurios skynė kelių
Namiškis.
irašty “Drauge’
nus: “O kasgi tuos išskynė: bei vokiečių ranka. Neleido ant vietos dvasios vado, tai į bos ir neatidėliotinas. Galima
pievas, dirvas, laukus? Kas’ lietuviams tvarkyti savo gy
sausomis padarė tas pelkes venimo taip, kaip jiems (lie
bedugnes? Kas akmenis su tuviams) patiems būtų ge
skaldė su geležiu per ugnis? naus. Lietuvių tauta, amžius
Kas iš upių Išvalė botyrines vergavusi, nusilpo. Rodos, ne
Šame Price for Over
38 Years
uolas, ant kurių eldžios lais buvo vilties, kad užtekės skai
Neapleiskite
25 oances for 25/
vės dažnai susikulia?” ir t.t. sti pavasario saulutė, nušvies
GENERAL MOTORS RADIOS
Pure—Econotnicat
Poška iškirto kaičių satirų vi žemaičių dvarininko kalba.
Reikalingi Pardavėjai dcl pardavinėjimo General
Persalimo!
EfKcient
Motors Radios, alga ir komišinas.
siems dvarininkams ir sau pa Nors tarp jų yra skirtumo,
..«2I,LI'IONS op POUNDS
Sustabdykite pirm negu įsi
USED BY OUR GOVERNMENT
galės — pirm negu pastos t ikčiam. Jame matome vargingų bet reikia pasakyti, kad jų ti
rai pavojingu.
baudžiauninkų gyveriimų dva kslai buvo tie patys. Duone
peršalimo naudodami rAi"
EXPELLERĮ su pirmu ko
ruose ir kad apšviestiems ba laitis ir Poška ne maža nusulio ir čiaudėjimo apsireiški
mu. Du ar trys
jorams. tikrai rūpėjo pagerin silpnyjio baudžiauninkų ir vi
su PAIN-EXPELLERIU su
teiks jums neįkainuojamą pati baudžiauninkų gyvenimas. suomenės akyse, už kų turime
gkūte. ,
.
.
Kad Poškai.ir kitiems to lai reikšti jiems širdingų padėkų.
Brunswick-Radiola su Victrola
PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina “*"1° C!T‘
kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprinag •
ko rašytojams rūpėjo viešai Kaip vienas, taip ir antras
“ž.......... $35.00
suteikiat jums daugiau galios Pasipna?‘^1
tarti užuojautos žodis “muži parodė pasauliui, jog lietuvis
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susi g
Brunsvvick Ortbopbonic su raNetenka —
Galios
kėliams,” tai rodo: “Giesmė “mužikėlis” yra tas pats žmo
kuomet PAIN-EXPELLERIS otoj*
’????
dio už........ $49.00
bon. Muskulą Gtlimsi ir Sksudėjtmal pr»nyk«t»mužikėlio.” “Giesmė mužikė gus, kaip ir visi kiti.
Pailsimas ir silpnumas pradrntsts.
Atgaivinant s
Heku? su PAI^-EXPlfLLE/lO
lio” — taip pat Poškos nuo
Lincoln
Electric
Radio
tvirtina visa ju»U sutems.
Ją» esate atnaujinus
A. Grigėnos.
ir sutvirtintas.
____
už
__
pelnas; jos turinys pavojinge
PAIN-EXPELLERI3 lrod« savo naudingums
$19.00
■uviri ieiiasdelimt metu laikotarpiu
Dėlto u
*/
At the first sign of a
snis už “Mužikų,” nes aiškiau
jn
visame pasauly naudojamas ir rekomenduoja
mas nuo Perialimų, Kosulių,
Ge^lės
9
tūbų
Electric
Radio
I
,
asos-rJ^
*
s
eold or sore throat,
ir smarkiau iškelia ponų ir fiiuomi pranešame Vytauto
v
uz . . . .
flargle with full
$45.00
“mužikų” reikalų priešingu- Didžiojo Sukaktuvių Komite•trength Liiterine.
mų. Pavyzdž., “Vos aušrai už- to skyrių valdyboms, kad Vy
Gražus
grojykliai
Pianai
Reikalaukite artimiausioje Vaistinije
These ailments are
švitus, vištos praded karkti, tauto jubiliejiniai medaliai
po ....
arba rašykiu į
$48.00
cauted by germs,
o man vargdieniui reik dirbti, jau yra platinami. Norintieji*

MELROSE PARĮ, ILL

PIRMAS V, V. S. AME
RIKOJ

mOUotu!

REX RADIO SHOP

Rudeninis Išpardavimas

Got
a

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
Thl» !■ a Famoua Vlvanl S«t and Ineludea facc j>owder. $1.00; Rouge, 75c,
Tįsaus Crnam $1.00, Depllatory $1.00,
Vaciai Aatrlngent $1.71. Bath Salt 1.00,
Tollst Water $1.$$. Psrfume $1.7$, Brllllantlne 7Be. Skin TVhttener 75c.
Totai
Valus $11.00. Speclal prieš. $1.07 for all
ten ptscss to IntrodUce thla line.

Vardas

Adresas

jų gauti, kreipkities į p. Jonę
Krotkų. komiteto finansų lr> į
misijos odininkų, Metropoli- i
tan State Bank, 2201 W. 22 *

$ER«V ANO SOUTH FlWH STB.

h

TUBBY

....................................

Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.
Bes Vau 58O-5th Avenue, New York

EMER SlNCE MOM ęAVE TUKT
PACTV Fo<i my COCSlM PATRiClA
ML THC FELLECS MAS 8EEN CALUM*
HER OP.OšJ THE TELEPHOME UM7IL
N0U), IT’S OUTTĄ OQD€R AM IT
1 1 MAKES ME TlGED, BECAUSE l GOTYA
! \ ROM TO THE GROCERT STORĖJAM’
i . TELL'EK vJMAT TO OELNER T©

SKINITCHIHG EHŪS
h
ivhen

įf.Ad RICHTER V C°.

»oo1Mng

Right from the first touch. antiseptic.
healing Žemo takes the itehing
misery out of mosąuito bites, rtuihes,
and many other skin afflictiona. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathers and other outdoor folka
thank cooling Žemo for relief from
sunbtim. Douae it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fade when safe,
antiseptic Žemo is spplied. It ingtantly eaaes razor-emart. Alwaya
have Žemo nearby wherever you go..
Any druggiat. 85c, 60c, <1.00.

I

~ BROOKLVN, N.V

a

General Motors Radios
3343 So. Halsted Street

PA1 N - f XPt LLIR

Telefonas Boulevard 3986

COLD?
and Listerine kilis
germs in 15 seconds.

listerine
KULS OIRMS IN
1S SECONDS

it’s an 01 Wind.
Vou RON DO'AJN
*TO THE GROGE
UMTH THlS OR.bEO.
AM' ru MOLO THE

V1|H!99MHnHI

I

T
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cond būt in the lineup tliey’re Mažeika
only tied for fourth position. C. Gramontas
Totais

North Sidt
J. Kisielius
178
|B. Nausėda
117
J. Drazdauskas 160
A. Manstavičius 160
135
Pep up a little boys, and don’t l(dummy)
Totais
751
b
blow up during the finai laps
\
of the gamas.
§> ! In previous seasons, Anton DIDELĖ NAUJANYBĖ
APIELINKĖJE.
r f Zemek — the geniai captain of
v (Providence — wae a real topSpalio 18 d., Dievo Apveiz* pnoteher in K of L Bourling,
18 .............................
2.00 būt this eeason is eatering to dos parap. svetainėje ruošia
10 ........ ------- •'.........
1.00! the 14th berth. Perhaps, some- ma vienas didžiausių ir sma
20 .............................
1.00. thing other than bowling oo- giausių vakarų — šokių. Ren
First High Individual Avė- cupies his mind on Tuesdays? gia Lietuvos Vyčių 4 kuopa.
aage (3 games) .......... $7.50
A. & C. Kibelkis and J. Ži- Ši kuopa visados gyvavo
- Second High Individual A- vatkauskas of the red ban- pirmoje vietoje, bet pereitais
venage (3 games) (.... 5.00 danna brigade from South Chi- metais buvo pradėjus silpnėFirst High Individual Sin- jcago have 6urprised the entire
Šiais metais visa nauja val
STANDING OF THE K OF gle Game ........ <........... 7.50 league with their superb roldyba, ypač pirm. P. ŠaltimieSecond High Individual Si- (ling this season. i
L BOWL1NG LEAGUE
ngle Game..................... 5.00 pesuj|s
Gamės Played ras, deda didelių pastangų,
kad kuopa gerai gyvuotu ir
To-night’s Schedule
,
Oct. 7th
West Side
15 0
. Roseland vs Gary on alleys , So. Chicago swamped the kad jos vardas būtų garsus.
Jo sumanymu rengiami šo
Bridgeport
10 5
9 & 10.
Gary ąuintet taking three
kiai bus pirmutiniai mūsų
South Chicago 10 5
So. Chicago vs West Side straight. The Kibelkis boys
kolonijoje. Tat, visi seni, jau
Providence
7 8
on alleys 11 & 12.
-and J. Živatkauskas did the
Roseland
.. 7
8
North Side vs Brighton on beavy work for So. Chicago ni eikime į ir paremkime Vy
čių 4 kuopų. Ne tik iš mūs
Gary, Ind.
4 11
alleys 13 & 14.
/
,while Al Rūkas led his boys.
kolonijos, bet ir iš kitų kolo
Brighton Park 4 11
i Bridgeort vs Providence on .
South Chicago:
nijų vyčių kuopas kviečiame.
North Side .. 3 12
alleys 15 & 16.
' A. Kibelkis
239 173* 175
Leading Bovvlers
• Come and see the leading J. živatkauskas 162 208 197 Padėkime šitam darbštam mū
fteams battle it out for supre- G. Žemaitis
169 178 142 sų pirm., kad šokiai pavyktų,
R. Mažeika
18(
mačy. Will the West Siders B. Pečiulis
125 161 179 kad ,jį& nenustotų energijos
A. Kibelkis
18i
continue their winning streak ,C. Kibelkis
193 245 151 dirbti
Al Gedrainis
( 185
' or will South Chicago stop, Totais
888 965 844 Šokiams grieš Frank OrigiAl Sabai
18(
nal Night Owls. Taigi jaunithem? If South Chicago rolls
Gary, Ind..J. Živatkauskas
18(
somewhat likę they did lašt ,J. Pažėra
126 180 161
A. Vabolas
17!
Tuesday night they might suc- j; Shakes
174 125 141
KŪDIKIS NEAUGA?
W. Rųbis
17!
ceed in humbling the undefeat- W. Sirvinskas 147 131 117
Prižiūrėk jo virškinimų.
C. Gramontas
17'
ed champions.
'
-P. Pažėra
172 153 ’ 151 Kūdikiai negali augti. Jei jų vi‘durėlius užkemša surugusi medžiaga,
M. Pavilonis
17!
Ali K of L games are roll- A. Rūkas
177 164 188 gaminanti gesus, diegi) lr užkietėji
Tada bandyk būdų, kurJ dak
S. Vaičiūnas
17!
ed at the beautiful Bruck-WieTotais
796 753 758 mų.
tarai pataria, o milijonai motinų ži
P. Zauris
17!
sner Recreation Parlor, 819— _
„ no. Tada tėmyk vaiko gerėjimų.
Keletas lašų grynos augmenlnės neooo
4.
OKU.
04.
m.
Paul
Mazeika
’
s
superb
rollV. Žemaitis
17!
823 West 35th Str., on Tues- .
kenkcjtningos Castorijos tuoj nutildo
,
• ..
•
4 n nA ing mjected plenty of good nerimaujantį bei karščiuojanti kūdi
P. Seutis
17
day mghts commencing at 9:00 ? . *
,. \
, kį. Keletas dožų ir jo virškinimas
. , . .
.z.
«pmt mto his team matės who tvarkoj ir normaliai auga. Knd gau
A, Zemek
17!
p. m. Admission is free.
.
_
1 . ,, „
,won three straight from the ti tikrųjų Castorių, tai žiūrėk, kad
C. Kibelkis
17!
butų ant pakleto Fletcherioparašas.
Six Hundred Club
North enders. Johnnie DrazA, Manstavičius
171
The K of L Six Hundred dauskas of baseball fame, led
Prizes For Individual
Club was inaugurated on Se- lūs cohorts with a fine series,
Averages
pt. 16th, 1930 by Al Gedrainis,
Bridgeport:
K of L bowlįng Champion of J,Kabelis
125' 123 142
the 1927-1928 season, with a Grigaitis
190 149 194
• series. of 604, and Al Sabai , Zamb
)
143 168 192
with 602. Since then the folio- __.
=
iwing have joined this club:
jw
Anton Černauskas — 602 M ^’**1^**
—_
A. Kibelkis--------------- 607 g
Walter Ruby — — — 626 O
a^BB^A.
J. Živatkauskas — — 615 [M]
Paul Mažeika----------- 632
’Every series of the six hun- Įnį)
dred variety counts for one fiSi
C,
p.00į<point towards the election of Įjj|
8.00 officers of this club. So get O

j

7.00 “bot” ye bowlers, i f you want &

6.00 to be in this honor club. A se- ĮKjj
o.'K) ven hundred series counts for gi
4.00 ■ five points.
Pin Notės
S,
3.00 i Everyone is wondering what
3.00 lis the trouble with the boys ĮĮflJ
3.00, from Providence. According
2.00 to the averages they rank se-

4.00

Speei&listu ii

GYDO VISAS LIGAS VYRU BR MOTERŲ
inCžiriUKT KAIP UžSISEWš:JUSIOS Ir MKISGYDOMOS JOS
YRA. Ipeclallikai ry*« ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pustės, uSauodljlmų kraujo, odas, ligas, lalsėųs. reumųtlymų. galvos skaus
mus, skausmus sugarojs. kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr paslaptlngas Ilgas. Jeigu kiti Begalėjo Jus Mrrftyti. ateikite čia lr
porsitlkrlnklto, kų jis Jums gali padaiyt). Praktikuoja par dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarisųas dykai.
OFISO VALANDOS: auo 1# ryte ifcl « ▼. ▼. Redėllemls iki lt d.
4JOO Ws>,t 38 St.

kampas Keeler Ava.,

Tel. Crawford B573

, B

Žmonės abeiodavo ar Bayer
Aspirin tabletai ' nėra kenks
mingi.
Daktarai
atsakė
tų

0

eg

H I
1

w

fe--;-

i
klausimų daug metų atgal. Jie
Nekenksmingi. Kaip kas dar
abejoja ar jie tikrai atleidžia
skausmų. Tas išrišta! Nes milionai vyrų ir moterų persiti
krino kad atleidžia! Prašalinti
priežastj bile skausmo jus turi
te kreiptis
pas daktarų; bet
jus galite imti Bayer Aspirin

greitam palengvinimui.

20 W. JACKSON BLVB
Arti Stata Gatvės
tiso Valandos: Nuo 19 ryto
po pietų. Vakarais nuo S iki
Nedėllomls nuo It ryto Iki ,
no

ADVOKATAI
Telephone Dearborn »0S7

ADVOKATAS

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

IBL.

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
beesi Office: 1900 8. UNION AVJU.
Tel Roosevelt S710
Vai. nuo ( iki 9 vai. rak.
(Usklrlant seredos)

BAYER AS 1»Iltį.V

1-1

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

E. 107 St.

11 So. La Šalie St, Room 1791
TeL Randolph 0331-0333 Vai.
Vakarais
3241 SO. HABSTED STREET
,
Tel. Victory 0502
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
Pėtnyčlos

Kampas Michigau Avenue

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

(John Bagdslunss Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 4717

2151 W. 22 st. 6 iki 9 vąk.
Telephone Roosevelt 9999
Name; I Iki 9 ryte Tek Repub. MS9

LIETUVIS ADVOKATAS

KODĖL REIKIA GARSINUS

“Drauge”
1. Dienraštis "Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie
gali su Tamsta padaryti gerų biznį.
2. "Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis
atstovauja katalikiškų mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten
galybė.

2221 W«rt 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonai Canai 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredanais ir Pėtnyčiomia nao 9 iki 6.
\

t

3. Dienraštį “Draugų” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chieagoje, bet visoj Amerikoj lr Europoj.

Tel. Roosevelt 7791
1

olėtų

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacid

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue

į!'

E. ZAREMBA

Inėjlmaa Rūmas Ibi t

Skausmas!

Toki bausmė nėra sveika nickeno nervams! JI neišmintinga
ir bereikalinga. Tabletas ar du
Bayer Aspirin
atleis galvos
skausmų kiekvienų sykj. Dėlto
atmink šį priimtų antidotų nuo
skausmo,’ ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo,
skaityk
patikrintus nurodimus ir rasi
daug naudingų tikslų tabletani.
Nuo galvos skausmo: sustabdyt
šaltį. Palengvint skaudžių ger
klę ir sumažlnt infekcijų. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne
uritis, ir reumatizmo skausmų.

J.

RPECIALI8TAS

LIETUVIS ADVOKATAS
3

\

vai. kortuose—-nuo 3 iki
Subatomls nuo 9 iki 9

52 East 107th Street

127 North Dearborn St.

f

Ketvergals ofisai uždaryti.

tdHATų'M*
.COlMpipj

Aiškias, SvetVa

GRAŽIOS AKYS

Yra

didelis

9

Kampas Michigan Avenue
Pullman 6960-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutart]

HO

Thuh?*,
Tyros,

Išvengiamas
Žmogus kuris nevažiuotų pusę
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visų.
dienų plėšiant galvų.

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrų specialistų. ne pas koki nepatyrėlj. Tikra# specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno KenamlnaTlųtp. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt tams bei
to. kad Jis »t?url ielbaU«W> patyri
ais, samdymų) žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Bcope — R&ggt.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryi Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat auo Ilgų skil
vio. tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių 11 fslssnAJnstą. Už
kerėjusių, chroniškų Ilgų, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit
neatėj* pas
mane.
DR.

Jeigu norite greitai išduoti nuomon: namus, kambarius, garadžių, parduoti lotus, gauti naujų kostzunerių — garsinkitės “Drau
ge.”

'

’1

mas nesigailės atėjęs. Be to, pa ir jos darbštus pirm. Po
vakare žada būti ir žinomas vilas Šaltimieras.
kandidatas į Senatorius Mur- Iki pasimatymo musų šo
ry ir alderman Pacelli.
kuose.
Lcii gyvuoja Vyčių 4 kuo
.u August

tarta*

Murinę valo, tveln^na .gaivina
be pavojaus. Jus jų pamėgsit*
Knyga "Ege Cacc” arka "Eyp
Beauty” ant pareikalavimo.

i
C,-.
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Telefonu Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SNŪDAS
tlKTtVM GRABORIUS
Didelė graši koplyčia dykai

' DRAUGUOS SV. CECILI $1 gi senesnius, sulig nutariIno. Todėl nortlisidiečiai, pa
JOS JUBILIEJUS.

718 WEST 18 STREET

GRABOBIUS IR

A K T A R A

C HI C A G O J E

GRABORIAI:

sinaudokite proga ir prisirašy

DR. J. J. KOWARSKIS

Telefonas Grovehill 8268

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

Ir

Of. ir Rcz. Tol. Heinlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas

CHIRURGAS

North. Side. — Draugija šv. kitę prie šios draugijos, kuri 2433 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 3359 So. Leavltt St
Tel. Canal 2330

3133 S. IIALSTED STREET
Cecilijos laikė mėnesinį susi-( yra didelė ir turtinga. Pašel- Nuo 8 — 18 vai. ryto. Nuo 2 vaJ. —
Antras ofisas ir
Rezidencija
I ir 7 iki 9 vai. vakare.
------------------- rinkimų, kuriame daug laiko j pos moka $6 į savaitę.
Turtu automobilius visokiems rei
6504 S. A R TES IAN AVĖ.
kalam*. Kaina prieinama.
pašventė svarstymui draugi-! Taipgi draugija, minėdama Seredomls nuo t — 12 vai. ryto.
Valandos:
2-4
po
pietų
ir
7-9
v.
v.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
- Nedėllomls pagal sutarti.
balsam c orojas jos jubiliejaus reikalų. Komi- Į saVo 25 metų sukaktuves, ne,vak. Antro Of. Vai-: Nuo 8-6 po
Nedėlloj pagal susitarimų
x 3319 AUBURN AVENUE
' piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Pktarnatitu laido- sija pranešė, kad jubiliejinis' pamiršta ir savo pirmųjų darChicago, Illinois
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tai. Virginia 0036
tuvėse visose mis.
.
.
sto
ir miestelių vakaras jau netoli, tai yra lb. buotojų — tvėrėjų,
kurių ir
Telefonas
Boulevard
1939
Residenoljos: Van Buren 6858
kaykopiyčfa0dveriu4i’
laPkrYra paimta graži dabar da randasi draugijoRepublle 8466
Tel. Canal 6764
Dr.
S
i
A.
Brenza
iios 8. Haisted svetainė ir ruošiama didelis je ,net keli, todėl ta proga nnLIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauM. vietoj’
ir &ražus Programas. Bus at-. tarė juos kokiu nors būdu
4142
Archer
Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
_____________ vaidinta naujai sutvarkytas pagerbti. Taip pat draugija
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
\
CHIRURGAS
ir niekur neloštas veikalas turi savo tarpe žymių žmonių,
8 tlcl 4 ir « Iki 9 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
I.
J.
Z
o
L
P
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 4608' S. ASHLAND AVENUE;
2314 West 23rd Place
“Gerasis Dėdė”. Be to, bus'kaip tai kunigų, daktarų ir
Namų
Ofisas
3413
Franklin
Blvd.
Chicago,
UI.
i
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
dainų, kalbų, ir po programo šiaip profesijonalų. Visus juoS|
Val.: nuo 1:30 iki 9:80 vak. Netoli 46th St.
® ’
*
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
smagūs šokiai prie geros mu komisija žada laiškais pakvies
1439 S. 49 Court Cicero, Ilh
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tel. Victory 6893
zikos. Programas prasidės 6 ti į tų vakarų.
Re». Tel- Mldway
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Kampas 46tb ir Paulina Sta
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
vai. vak. ir tęsis iki 8:30, o
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
Kadangi draugija yra kata
Nedčliomis ir seredomls tik
po
to
šokiai.
Kas
pasivėlins,
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
likiška, todėl, minint savo
prie manęs,
patarnausiu simpatiš nematys gražaus programo.
Oakley Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
jubiliejų, užprašė šv". Mišias
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmette 195 arba
PIGIAUSIAS BJET. GRABORIUS
Rusas Gydytojas ir' Chirurgas
Taip-gi
komisija
pranešė,
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
CHKAGOJE
Ir X-RAY
už
visus
draugijos
gyvus
ir
Canal
1713
dykai.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
kad jau tikietai padaryti ir
Valandos:
2
iki
4
p.
p.
Panedėllais
2130 ĮVEST 22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų ligų
mirusius narius. Mišios bus
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergais vakare
dalinami kiekvienam nariui po
kr pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 1102 So. Halsted St
laikomos 15 d. lapkr.,. o 16
todėl, kad prlklaupenkis
dėl
išplatinimo.
Tikie

Kampas
31
Street
.sau prie grabų lšd. visi nariai eis “in corpore”
UNDERTAKINO CO.
dlrbystės.
tai labai pigūs todėl, kad už
VALANDOS: 1—3 po piet. 7-9 rak.
Tel. Lafayette 5798
prie Šv. Komunijos, Nariai, ne
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
4919
80.
MICHIGAN
AVENUE
Nedėllomla ir Šventadieniais 10-11
tuos pačius -bus galima maty
888 West 18 Street
Koplyčia Dykai
pamirškite to.
Tel. Kenwood 6107
Telef. Canal 8174
710 ĮVEST 18th STREFT ti gražus programas ir daly
Valandom
SKYRIUS: 3238 S.
Nuo 9 iki 11 valandai ryto;
Halsted Street, Tel.
Prie baigos noriu pažymėti,
Canal 3161
vauti
šokiuose
ir
bus
proga
PRANEŠIMAS
1 Victory 4088.
. j .
• ••
. v, .
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Vai.: ž iki 5 po plerų, t įtrf S rak,
kad
komisija
yra
griežtai
nuapart
šventadienio
ir
ketvirtadieni
išlaimėti gražų $135 radio, ku
Office: 4459 S. California Avė.
" "
——
rį padovanojo Peoples Furni- sistačiusi vakarų pradėti lai- į
Phone Boulevard 4139
GYDYTO JAS IR CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutarti.
2924 washmgton atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
ture Co. Lietuviai turėtų ne ku, tai yra programų prade- 4»ei - u st
LIETUVIS GRABORIUS
— viršuj Belskio-Rakščio aptieti 6 vai. šarp, o šokius 8:30. Teli Cicero 462. 12'2- *•
’ B,vd čiu
Tel. Kedzle
2450-2461
kos) po nr. 2428 West Marųuettė Rd.
Nauja graži koplyčia dykai pamiršti, ypač Šv. Cecilijos
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel,
draugijos nariai, ir visi north- Todėl, įspėju visus — nesiProspect 1939.
GRABORIUS
4256
SO.
MOZART
ST.
t '
•
'
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
sid iečiai paremti savuosius, vėluokite, kurie norite pama
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601
So.
Ashland
Avė.
Valandos:
nuo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. Virginia 1290
perkant pas juos sau reikalin tyti gražų programų.
Musų patarnavimas
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X — Spinduliai
<
visuomet sąžiningas ir
itez. <641 8. Albany Avė. Tel. ProeRezidencija
Koresp.
gus daiktus.
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West ?2nd Street
4729 W. 12 Pl.
Nedėllomls pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
me išlaidų užlaikymui
Tel. Cicero 2898
Be to, draugija norėdama
Susitarus arti.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
■tyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
KAM REIKTŲ RAMTI.
kuom nors atžymėti savo ju
Ofiso
lt
Res.
Boulevard
6918
LIETUVIS
GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
i.
rel. Hemlock 8709
Valandos 1 — S & 7 — 8 ▼. V.
biliejų, nutarė tam vakare
O f 1 a a ■
Rez. Tel. Prospect 0619
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
Jau kam, ne kam, bet gerb.
4603 S. Marshfield Avenue priimti naujus narius iki 25
3307 AUBURN AVENUE
m. dykai, o nuo 25 iki 35 už profesionalams daktarams, ad
Tol. Canal 0257 Res. Prospect 6659
9484 SG. HALSTED STREET
Tai. Boulevard 9877
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vokatams ir* kitiems p. E. Ra Ofiso valandos nuo 1 iki s po
Ofisas 6165 South Kedzle
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakaro
kauskienės koncertų remti R—- >991 S. VVALLACE 8TREET
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
reikia. Tai profesionalų tak
Gydytojas ir Clūrurgas
tika to reikalauja, nes Dr. A.
AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Wentworth 3000
1821 SOUTH HALSTED ST.
G. Rakauskas yra p. E. Ra
Kez. Tel. Stewai't S19L Rezidencija 6 600 So. Artosian Avė.
kauskienės vyras, tad čia jau
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
išnešant profesionalų garbę,
6 iki 8:30 vakare
reiktų atvykti gražiabalsės
v
Gydytojas ir Chirurgas
p. E. Rakauskienės konoertan, kurs įvyks spalių 19 d.,
6558 SO. HALSTED STREET
Perkėlė savo ofisą po numeriu
1930, Liet. Auditorijoj, 3133
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
So. Halsted St.
LIETUVIS AKIŲ,
SPECUALISTAS
Komitetas.

BALSAM UOTOJAS

Tel. Roosevelt 7681

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. A. A. ROTU

A. L DAVIBŪNIS, M. D.

DR. A. J. JA VOIS

DR. M. T. STRIKO!

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOfflAT

EZERSKI

DR. P. Z. ZALATORIS

DR.VAITUSH,O.P.D.

DR. H. BARTOM

DR. CHARLES SEGAL

DENTIST AI

SPECIALISTAS

RECEPTAI

Ambulance Patarnavimas

Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
iš Europos dėl Žmonių, katra liga
daugiausia žmones kankina Amerikoj.
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal Viršuj minėtų RECEPTŲ yra
naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas gali pasiekti.
Kaina <1.00, gaunamos pas:

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
jj. J

T.A.D. PRODUCTS

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.

CHICAGO, ILL.

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
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
z SKYRIUS

Tel. Boulevard 3201

3133 SO. HALSTED ST.

A.

t

' ANTANAS
RUSTEIKA
mirė sparto 11, 1930 m. 2 vai.
po pietų, 47 metų
amžiaus.
Kilo iš Tauragės Apskričio,
Švėkšnos 1‘arap, Bilvičių Kai
mo. Amerikoje išgyveno
26
metus.
Paliko dideliame nuliūdima
broli Judzapą, sese rJ Barborą
Jankauskienę, švogerį Aleksan
drą Ir gimines, o Lietuvoj se
nus tėvus, broli, švogerj, sese
rį ir gimines.
—■
Kūnas pašarvotas pas švoger) Aleksa mirą Jankam^ą 1306
— 150 st. E. Ch'cago, Ind. Lai
dotuvės {vyks sere Jo I. sparto
15. Iš namų 9 va! bus atlydė
tas i ftv. Pranciškaus par. (In
diana Harbor, Ind.) bažnyčią,
kurioj )vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
(gminos. draugus Ir paž;sia:nu«
dalyvauti šlove laidotuvėse.
Nulindo:
Br .li.s, R -no, švogn ls
Ir Giminės.

Palengvins aklų (tempimą
kuris
esti
prležastlmgalvos
skaudėjimo,
Tel. Boulevard 7042
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt], Atttal
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regyate ir tolimą
DENTISTAS
regyate.
1545 WEST 47 STREET
Prirengiu teisingai akinius visuose
Sale
Deposltors State Bank skersai
atkitlkimuose, egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
mas su elektra, parodančia mažiau
Ashland Avenue
sias klaidas.

DR. G. Z. VEZELIS

Bpeolale atyda atkreipiama moky
klos Vaikučiams.

Telef. Midway 2880
Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

Valandos nuo 10 ryto iki 8 ,vakare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki
19 po pietų.

DR. 6.1. BLOŽIS

Kainos pigesnės, kaip kitur

DENTISTAS

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN

2201 WEST 22nd STREET

4712 S. ASHLAND AVĖ.

(Kampas Leavitt St.)

Tel. Boulevard 7589

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nso 19—12 nuo »—4 m
pietų: 7—8:89 vakare
Nedėllomls 19 iki 18

Boulevard 7689

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias
ir chroniškas liRes. Hemlock 7691 ^as vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
Ofisas ir Akinių DirbtuvS

Ar Jau žinote kas sutaiso
pilveli Ir pilvą sugadintą?
T. A. D. per 8 metus jau
pataisė kelis tuksiančius,
o oar mlllonal nežino.

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Kampas Halsted St.
Valandoa: nuo 10—4; nuo fl—8
Nedčliomis: nuo 10 iki 12.

T. A. D.

Netoli Morgan Street

Val.« Nuo 9 ryto iki 8 vakare

756 West 35th St.

T. A. D.

Ofisas ir Laboratorija

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Tel.

Cicero 1260

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shorš
8238, arba Randolph 6809.

, DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakaro
Nedėllomls pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

DR. MAURIGE KAHNz
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Cicero, III.

Tel. Yards 0994

Tel. Cicere 2962

DR. S. ASHER

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina $1.00. Reikn
laukit aptlekoj. arba tleDENTISTAS
I
dal IŠ
4981 W. 14ST.
Cfcero, m.

3133 S. Halsted St.,

;

Chicago

T. A. P. Product

1

vakare. Ned. nsitarus

i

Rezidencijos Tel. Plaza 8200
' VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
>
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėi. nuo 10 iki 18 dieną

k

DRAUOAS

VYTAUTO DIENA GHIGAGOJ SPALIO 26 D,

PRANEŠIMAI
Did.

C H I C A G O J E
BRIDGEPORTO ŽINUTĖS.

RADIO

Liet. Kun.

ties

Vytauto

sukaktuvių

mir

reikale.

Antradienis, Spalio 14, 193<

Dr-ja į talkų pasikvietė
parapijos mokyklos ber
naičius ir mergaitės, šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų sky
rių, Aušros Vartų moterų ir
merginų ir vyrų ir moteų drjos ir visus west Sidės singe-1

WEST SIDE ŽINIOS.

X Blaivininkų Seime nema
žas Westsidiečių būrelis daly
vavo: V. Duoba, J. Kamaraus
kas, A. Kamarauskienė, M.
Rinkevičiūtė, I. Sakalas, stu
dentas Petrauskas ir klebonas.
Seime buvo virš 50 delegatų.
Padaryta daug gražių nutari
mų gaivinimui draugijos išnykusiųjų skyrių.

Centralinis Komitetas Vy
tauto mirties sukaktuvėms
ruošti šiuo prašo visų kolo
nijų priduoti šiom komitetui
vardus visų draugijų, kurios
ima dalyvumų Vytauto Did.
mirties sukaktuvėse, kad būtų
galima jų vardus įspauzdinti
X Šiandien po Ražančiaus
apvaikščiojimo programe. Pri pamaldų Aušros Vartų moky
duoti nė vėliau kaip spalio kloje bus Moterų Sąjungos 55
18 d. Tuo pačiu laiku prašo kp. mėnesinis susirinkimas.
me priduoti ir visus skelbi
mus, kuriuos gerb. kolonijų
darbuotojai renka iš profesio
nalų ir biznierių į Vytauto
Did. mirties sukaktuvių pro X Serga kun. P. Jurgaitis,
buvęs Šv. Jurgio par. asis
gramų.

20.

"

t

tilll

su Vytauto

liejinių saldainių
atvaizdu.

Pereitų pirmadienį tapo pa
laidota Ona Branauskienė. Lai
dotuvėse patarnavo grabo r i us
Lachavičius, o gedulingos pa
maldos už a. a. Onos sielų įvy
ko Aušros Vartų par. bažny
čioj. Šv. Mišias atlaikė kun.
A. Andrušis, o pajuoksiu pasa
kė klebonas. Per pamaldas
buvo kolekta dėl įtaisymo nau
jų arnotų. Surinkta $4.45.
Rap.

Town of Lake. — Sirgo
X Mot. Stj-gos 1 kps. “bunPer tas pramogas bus pro
co pa-rty” įvykusi namuose Karolina Večeraitė. Jai buvo
ga prisirašyti prie Altoriaus
kps. ižd. p. B. Bytautienės padaryta operacija Šv. Kry
Puošimo dr-jos.
spalių 10 d. šauniai pavyko. žiaus ligoninėj. Dabar jau
Tie' parengimai daromi su
Viešnių — sųjungiečių buvo iš sveiksta.
KUGELINIS BALIUS GE
muzika. Susirinkusius links
visų kolonijų. LaimingiausioRAI PAVYKO.
X Trečiadienio vak. bus la
mino ir , pasižadėjo toliau
ji tų vakarą pasirodė esanti
bai svarbus susirinkimas vi
sųjungietė iš Brigliton Park
Pereitą sekmadienį Aušros linksminti Jonas Aleliunas,
sų1 Town of Lake draugijų at
ponia L. Račkauskienė, nes ji
Vartų par. Altorių Puošimo Vladas Atraškevičius, Jonas
A. ALESAUSKAS
stovų ar valdybų. Susirinki
Maženis,
Antanas
Budris,
Minai laimėjo net dvi graži do
dr-ja turėjo gražių pramogų
MOTOR EZPRESS
mas reikale Vytauto apvadkškolas
Surplis,
Vincas
Radževani. Po “bunco” vaišinta
su gardžiais užkandžiais. Gry
Mes permufuojame-pervežačiojimo, kuris įvyks šio mėne
vičiūs,
A.
Bijeikis
ir
kiti.
Jie
viešnias
skaniais “sandvi
no pelno padarė $77.11. Pini
me pianus, forničius ir kito
sio 26 d. Žiūrėkite, kad Town
sudaro
labai
“
šumnų
”
orkes

čiais” bei arbatėlė. P-ni H. Ne „T .
...
.
,
gai skiriami įtaisymui bažny
kius dalykus.
.
.
_ _ ,
T of Lake nebūtų nevienos drau
trų,
kurių
visi
giria
ir
sako,
dvanenė, p. I. Burba, p. J. ..
' .,
. ¥.
,, .
tinių drabužių.
Taipgi parduodame anglis
,r z, • i
SUOS užsitarnaujančios “slekad
tai
Klaipėdiška
orkestrą.
tentas.
Guli
Mercy
ligoninėj,
Saltenas, p-le M. Gunnskaite
geriausios rųšies už prieina
Aušros Vartų parapija mi
Nepamirškite, kad draugijų
kerio” vardo. Visų draugijų
26
Prairie
Avė. Kambario N. nės savo sidabrinį jubiliejų
ir namų šeimyninkė manda
Altorių Puošimo dr-jos val miausių kainų. Musų patarna
1 ar klubų atstovai ateikite Vardams ir skelbimams pri
206 (ant antrų lubų). Prašo ateinančiais metais. Tai nori dyba reiškia padėkos žodžius vimus yra greitas, geras ir
giai svečius vaišino.
• trečiad., (Oct. 15)
8 vai. duoti paskutinė diena yra spa
me aplankyti.
ma prie jo prisirengti. Tai Al visiems atsilankiusiems, ypač nebrangus.
X Į p-nios E. Rakauskienės j vale. į šv. Kryžiaus parap. sa- lių 18 d.
7126 So. Rockwell Street
■*
Komisija.
torių Puošimo Dr-ja su kitų muzikantams, kurie patarnavo
koncertą, ateinantį- sekmadie-' lę.
Telef. Republic 5099
pagelba įtaisyti toms iškil be atlyginimo ir pažadėjo to
nį, spalių 19 d, rengiasi vix Spa|ių 12 d įvyko N p
mėms naujus arnotus ir kitus liau palinksminti. Todėl tiki Mes pervežame daiktus ir į
Ketverge, spalio 16 d. tuosas Bridgeportas. Netik nori p š racrgai5ių sodalicijos 8U.
bažnytinius rubus. Todėl Alto- mės skaitlingo atsilankymo kitus miestus..
jaus po pamaldų įvyks Vytau
A
išgirst įžymių dainininkę, p. gįrįnkįmas> Prisirašė dvi nauE. Rakauskienę, dainuojant jos narės. Nutarė dalyvauti to West Sidės kolonijos komi Savininkas R. Andreikoms "ų Puošimo dr-ja tęs savo trečiadienio ir šeštadienio va
Užlaikau visokių darbą ir turės dar du parengibet didžiuojasi ir tuomi, kad
seime; ,apkr 16 d. teto susirinkimas, Aušros Var
auk«inių
ir aite- mu — trečiadienį spalio 15 ir karais. Be to reikia primint,
J
1
®
!
tų par. salėje. Prašome visų
orinių daiktų, vėr
žymių koncerto programo da ir paskyrė dovanų $5.
įauaios mado« ra- šeštadienį spalio 18 d. tuoj po kad yra likę gražių neišleistų
draugijų
atstovų
skaitlingai
lį išpildys du artistu bridge4kr
rekordų
ir t t rozancimų pamaldų parapijos daiktų. Bus galima įgyti Vy
susirinkti,
nes
bus
svarstoma
Sodalicija
labai
gražiai
gy

Transfer
kampas
Elston ir
portiečiu, būtent p-lė Jadvyga
Taisau laikrodžiu* 1
,
tauto
medalių
ir
Rūtos
jubi

daug
svarbių
dalykų.
Califomia avė., štoras 26 pėdų
Ir muslkos lnstru• '•
Urbaitė
(smuikininkė)
ir vuoja. Kas antras mėnesio
mentus.
V.
Duoba,
pirm.,
pločio 80 pėdų ilgio su beizkomp. A. Pocius šv. Jurgio sekmadienis, apie šimtas na
^650 West 63rd St. Ohicago.
Ig.
Kryževičius,
rašt.
rių “in corpore” priima Šv.
mentu, štymo apšildymas, la
par. varg.
*‘ Telefonas HEMLOCfc 8880 *
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: bai
A. Peldžius, kas.
Komunijų. Gražus pasielgi
gera vieta dėl drugštorio.
X P-nas Aug. Vardauskas mas ir pavyzdis.
Randasi 3182 Elston avė. ant
VARGONINKAS
užprašė Mišias šv. už sveika
Šv. Kazimiero Akademijos
MES
trijų strytkarių linijos: Elston,
Kų tik atvykęs iš Lietuvos
X Spalių 12 d. įvyko Šv.
tų p. K. Runovičienės. Taip
Rėmėjų 10 skyrius laikys savo paieškau vietos už vargoninkų
Budavojam naujas namus, Califomia ir Beimant. Renda
Namų Statymo Kontraktorius
ligonė pati, kaip ir Nausėdų Kaz. Ak. Rem. 1-mo sk. susi susirinkimų trečiadieny, spa
prie R. Katalikų Bažnyčios. Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun pigi nuvažiuokit ajpžiurėt. Rak
kaina.
šeima, širdingai dėkoja p. rinkimas. Priėmė pakvietimų lio 15, Aušros Vartų' par. sa
Elsu geras Bažnytinis muzi
damentus saidvokus, taipgi tas yra Clorthing Store, 2-ros
į
Labdarių
seimų,
išrinko
at

Augustinui už taip brangų atlėj tuoj po rožančinių pamal kas ir kapelmeistras instru 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa durys pas Mr. Rasmussen, Te
stoves ir paskyrė aukų $5. Nu
Telefonas Hemlock 1818
tL. . Ktįniipų jų mamytės.
dų. Kadangi yra rengiamas mentalistas. Reikalaujanti kle
8899. Savidarom mūrinius, apmurinam lefonas
tarė dalyvauti Vytauto apvai
>*’»«** Republic
I
Bunco Party spalio 19 para bonai rašykite sekančiai:
ninku
galima
matyt
nuo 9 v.
medinį namų po vienų plytų.
Phone Virginia 2054
IX Iš naujai įstojusių i L. kščiojime ir prisidėti prie pijos darže, tai reikia prie to
Holy Croes Rectory
Atrodo mūrinis, po to jau ne- ryto iki 6 vai. vak,
JOSEPH VILIMAS
Vyčių “spulkn” radau var-|“floto” įrengimo Town of
darbo prisirengti. Todėl kad
2839 W. 63 St.
16 N. College Street
reik pentyt. Turim namų ant
Namų Statymo
dus šių Cliicagiečiams gerai kake kolonijos.
viską gerai prirengti, tai pra
Schenectady, N. Y.
pardavimo ir mainymo.
Kontraktorius
žinomų asmenų: p. A. Nausė
X Spalių 12 d. prie šv. šome skaitlingai susirinkti.
JOKANTAS BROS.
4556 So. Rockwell Street
Wm. J. Kareiva
dienės, B. Bytautienės, Bučie Kryžiaus bažnyčios buVo rin
Valdyba.
AUTOMOBILIAI
Savininkas
4138 Archer Aveuue
nės ir p. A. Valonio.
kliava Šv. Franciškaus Sese
Del geriausios rųSles
Telef. Republic 6398
Tel. Lafayette 7674 a
Ir patarnavimo, Sau
RADIO
X Per keletą pastarųjų die rų vienuolynui.
kit

ŽINiy-ŽINEUS

marquette jewelry

RADIO

EXTRA DEL DRUGŠTORININKU.

M. ZIZAS

į

DE SOTO IR PLYMODTH

nų p. Stulpino nesįmatė jo
Taisau, perdirbu battery
X Spalių 19 d. daug iš Toofise. Sakoma, išvažiavęs į w,n of Lake rengiasi važiuoti setus į elektrikinius arba iš Geriausios Rūšies Automobi
liai.
provincijų biznio reikalais. Biz į p. Ei. Rakauskienės koncer mainau.
Ateik pažiūrėti musų nau
nio, o, gal, ir ne biznio? Kai tų, Lietuvių auditorium.
A. J. ŽVIRBLIS
Laf. 8227
jausių
DE SOTO ir PLYkurie jo draugai sako, kad
MOUTH Chrysler išdirbystės
pavienio gyvenimas ypatingai
automobilių už labai prieina
šaltas. P. Stulpinas — gi yra
mų kainų.
pavienis.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

RŪTOS SALDAINIAI SU
, VYTAUTO ATVAIZDU
Gaunama “Draugo” ofise. Nesenai iš Šiau
lių atgabenti. Ateinantis iškilmingam Vytauto apvaikščiojimui atminčiai privalome nusipirkti Vy
tauto medalių ir kartu pritinka užsisakyti įvairių
jubiliejinių Rūtos saldainių su Vytauto atvaizdų
ir kitokių tautiškai papuoštų. Ypač tinka dova
noms per vestuves, krikštynas, bazarams, baliams
ir t. t. Siunčiame užsakymus ir į kitus miestus.
DRAUGAS

2334

Eigin, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias Ir tikriausias
iš visų. Mes turime dideli pa
sirinkimų. Elglnų dėl vyrų ir
moterų, už kainas, kurios yra
prieinamos kiekvienam kišeniut
Parduodam ant išmokėjimo ar
ba cash — kaina ta pati.
Taisymas laikrodžių musų
speciaHAkumas.

Pritaikome akinius kiekvienam
Didelis pasirinkimas deimantų

Ir

auksinių

daiktų

, J. A. Kass Jewelry
Savininkas
J. A. KAZAKA1ISKAS

2045 WEST 35 STREET
Prie pat Archer Avė.

CHICAGO

So.

Oakley

Avenue

PUB.

CO.

Chicago, III.

Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE

D. GRICIUS

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

GREKN VALLEY
PRODUCTS

4949

2452 WEST 69th STREET

Moliavojimo Kontraktorius

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1889

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Bes. llpoperluojatne
visokius
namui
ir 2384
4401 S. Mozart 8b Musų kainos labai preinamos Ir dar- [

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

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

bas

ATMINK SAVO
NAUDAI,

garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

.1

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.

JONAS PUDZIUVBLIS

GENE RALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir -pertaisau
senua Senus namus priimu 1 mai
nus.
2650

West

69

Street

Telef. Hemlock 4678

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popleros krau

Jei Teminta nori pirkti Automo
tuvė. Naujas atakas.'
Tel. Lafayette 6197
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
8834 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
mus Ir pamatyti. HUPMOBILE 1911
medelių, kurte tikrai Tamtatas nus
M. YUSZKA
tebtas savo gražumu, greitumu. Ir
Not Ine.
riša
konstrukcija.
Kaina
81,196.
Plumbing & Heatiug
Elektroe kontraktoriai suvedant Švie
f.o.b. Ir aukščiau.
sas Ir Jėgų. Elektros relkmenos ir
Kaipo lietuvla lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.
fiklčlerlal.
BALZEKAS MOTORS

809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. O«lt ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam, ISmainom ir inSiurlnam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Plrkfrno
bei Pardavimo NotarlaliSkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingu mo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

W. & L, ELECTRIC CO.
L. DOMBROWSKI A ROK
8018 West 47 Street

NAUJI GERIAUSI
- AUTOMOBILIAI

10% nupiginta ant flat ma

liavų ir ready mixed.

GRAHAM PAIGE
Kaina 3848 00 P. O. B.

Hemlock

8867

Namų Telef.
Republic 1688

JOHN YERKES

Real estate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

2422 WEST 69th STREET

Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų ui labai mažų kalnų.

Thomas Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES

3962 Archer Avenue

Sapos Telef.

Plumbing A Heatlng Lietuvis
KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Jei mabat pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas r.iu» Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųlles au
tomobilius už žemų kalnų.

INC.
Barta Inkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Larayette

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
A. M. BUTOHAS

Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės.*

Republic

PETRAS GRIRAS

Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republio 9004

PENTUOIAME AUTOMOBILIUS

Phone

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prieinamlausios.

Šio kratno kaina $3.50
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

FLUMBERI8
Turtu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.

8118 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0818

Pardavimui 6 kamb. fornlėluotas
apt. |100 cash, visi kamb. užimti,
pulki vieta. Pigiai, turiu kitų blsnj.
620} Eberhart avė. 1-mas apt.

PARDUO8IM
liu

visus

su

puikius

dideliu
rakandus,

nuosto

WGton

kaurus Ir viską, musų 4 kamb. apart-

mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis
tuoj. Tikras bargena*.

i 8040 W. 62 St. 1-mas Doras

