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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ATIDARIUS VOKIETIJOS PARLAMEN
TA SUKELTOS DIDELES RIAUŠĖS

KODĖL KLAIPĖDOJ TOKS VĖL AUTO KATASTRO!
DIDELIS VOKIEČIŲ
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KOTZEBUE, Alaska, spal.
BERLYNAS, spal. 14. — 14. — Skrindant nukrito Marnsulai su aukštu išsilavinimu. “SAULĖS” RŪMŲ IŠNU<
Vakar atidarius parlamentų quette orlaivis. Žuvo du kuni
Be to, dar yra kancleris, kuris
MOJIMAS SESERIMS
riaušes sukėlė fašistai ir ko gu misionierių ir vairininkas
veda visus reikalus. Be kanc
KAZIMIERIETEMS
munistai. Kilus suirutėms, jie R. Wien.
lerio raštinės darbų dirba dar
Havanoj, Kubos, saloj, andai Žmones pakilo imti savo padėlius (depozitus) iš 5—6'žmonės. Gal kas paklaus
ms triukšmauti gelbėjo mies Žuvusiu misionierių yra kun.
“Saulės” Dr. C. Valdyt
i-kurių
bankų. Joms pagelbon iš Alanta, Am. J. Valstybių atsargos bankos, pasių- kų jįe dirba? Oficialiai jie tik
kai
to padaužos. Išdaužyta dauge De Lon ir kun. Walsh.
j išnuomojo “Saulės” rūmų
sta 11 milionų dolerių banknotėmis.ĮČia atvaizduojama, kaip tie pinigai iškraujami įšdavinėja vizas
Klaipėdos ir In aukštus šv. Karimi*
lio krautuvių langų stiklai.
#
>krašto gyventojams. Jie net kongregacijai dešimčiai met
Daugiausia kliuvo žydų išlai Orlaivis Marquette praeitų iš laivo Havanos uoste.
liepos
mėnesį
buvo
atvežtas
iš
komoms krautuvėms. Policijai
atsisako išduoti vizas artimes- Metropolijos Kurija sutar
Aukština policiją
.
.
.v.
ėmė daug laiko triukšmadarius J. Am. Valstybių naudotis mi PREZIDENTAS HOOVER
mų Didz. Lietuvos apskričių jau patvirtino.
“R.
sionieriams.
{ŽEIDĖ ŠIOS ŠALIES
Prohibicijos komisionierius ' gyventojams, kaip tai Kretinišsklaidyti.
KATALIKUS
Woodcock lankėsi Chicagoj ir Į gos, Telšių ir Tauragės. Gi
Šiandie riaušės atsikartojo
ILLINėlS VALSTYBES
IMAMAS NAGAN KUBOS
reiškė pasitenkinimo, kad čia neoficialiai jie matyti smar- DU AMERIKIEČIU ŽUV<
šalę parlamento rūmų. Polici
WASHINGTON, spal. 14.
BEDARBIŲ PAGELBAI
MOROKOJ
SENATORIUS
pažangiuojųs prohibicijos vy- kiai yra užimti darbu, nes čia
ja šiandie toli smarkiau vei
— Šalies Katalikų Gerovės
kinimas. Jis aukštino Chicag.^sgiūjte siuva vokiečiai Seimelio
kė. Daug riaušininkų policija
HAVANA, Kuba, spal. 14. Konferencijos generalinis se Gubernaorius Emmerson tu- policijų.
CASA BLANCA, Moro!
nariai ir visoki kiti Klaipėdos
apdaužė. 146 areštuota. Tarp
kretorius
kun.
J.
J.
Burke
aš

rejo konferencijų su pramo
— Senatorius Collazo pirm ke"{spal. 15. — Ternille Dix s
-----------------------t politikieriai ir kultūrbunčRninareštuotų yra. fašistų ir komu
triai
kritikuoja
prezidentų
letos dienų išvyko į New Yornės, darbo ir soeialės tarny
DidelI baliotai
kai.
“R.” žmona žuvo ispanų valdomu*
nistų.
kų. Dabar prieš jį senate iš Hooverį, kurs pasiuntė svei bos vadais. Išspręsta kuoveise Morokos plotuose nukrito:
Lapkričio 4 d. piliečiams
Šiandie be kitko atidarytas
keltas skundas, būk jis plana kinimų Amerikos liuteronams, kiau paskirti valstybinę komi
orlaiviui, kuriuomi abu si
balsuoti bus įduoti keturi at
dar ir Prūsijos seimas. Ir čia
M. K. ČIURLIONIES
vęs nušauti kelis senatorius. šiems minint Liuterio iškeltos sijų. Ši sudarys planus iškelti
do. Be jųdviejų žuvo dar fi
skirus baliotai — visi dideli
fašistai sukėlė triukšmų. Pa
GALERIJA
ncūzas vairininkas ir kitas k<
Tam tikslui' jis buvęs nusam reformacijos >( protestantizmo) Įvairius valstybinius ir kito
kaip staltiesės. Didžiausiam
reikalavo, kad atsistatydintų
dęs ir galvažudžius. Kada tai 490 metų sukaktuves.
leivis. Žuvusis Dix su žmoi
kius darbus, kad gelbėti be
baliote bus kandidatų vardai. M. K. Čiurlionies Galerija,
ministerių kabinetas.
visa susekta, Collazo greitai Kun. Burke pareiškia, kad darbiams.
paėjo iš New Yorko.
liaudies meno rinkiniams pa
Parlamente rytoj bus renka apleido Kubų.
prezidentas tais sveikinimais
Valstybės darbo viršininkas
pildyti, šiais metais buvo paAutomobiliu aukos
mas pirmininkas. Pramatoperžengė savo ofiso prisiegos Cohen pranešė, kad Ulinoise
AUGINAMI IR PARDUO
Šįmet ligi spalių 14 d. Chi- i siuntusi į Biržų apskritį eksmas naujas triukšmas.
IŠSIGINA UŽSIENIŲ RIN dvasių, jei ne raidę. Jis svei šiandie esama 400,0(X) bedar
DAMI VABZDŽIAI |
cagoj ir apylinkėje (Cook ap- pedicijų Galerijai tinkamiems
kina ne liuteronus, bet aukš bių. Jų didžiuma Chicagoj.
Kitas Vokietijos valdžiai ne
KŲ UŽVERTIMO
skrity) nuo automobilių žuvo eksponatams rinkti. Ekspedicitina patį Liuterį, iš “kurio iš
LOS ANGELES, Cal., sj
smagumas, tai metalo pramo
808 žmonės.
ja buvo sudaryta iš penkių
lių 13. — Kalifornijoj yra si
nės 140,000 darbininkų išspre MASKVA, spal. 15. — So kilusi galingoji jėga, gi šios Jau praėjusios šiltos dienos
-----------------žmonių—jos vedėjo Meno Mocialių ūkių, kur auginami
ndimas nepasiduoti valdžios vietų valdžia išsigina užsienių. dėsniai paskiau pritaikinti ba
i Iš federalinio oro biuro pra DETROITE VIEŠĖJO P1R- 'kykloš mokytojo p. A. Tamotikrųjų rūšių naudingi ūkii
arbitražo teismui, kurs užmo- rinkų užvertimo savo prekė žnyčios nuo valstybės atskirineša, kad Chicagų palies šal MASIS INDIETIS KATA- įšaičio ir keturių Meno Mokykmis,
kad
gavus
pinigų
savo
ms
vabzdžiai (vabalai). T
mui.” Ištikrųjų-gi Liuteris
kesnių mažinimų paskelbė. Da
tesnio oro banga. Sako, šiltos
LIKŲ VYSKUPAS
los mokinių. Ekspedicija, pasivabzdžiai naikina kenksmii
rbininkai nubalsavo sukelti penkerių metų programai. Gi- ubuvo žinomas kaipo absoliutidienos jau praėjusios. "
darbavusi pusantro mėnesio,
streikų.
rdi, tai visa tik vienos pasa zmo šalininkas.
DETROIT, Mieb. — Praei-'pristatė Galerijai 733 ekspo- guosius vabzdžius. Auginami'
ji parduodami po 10 doleri
kos.
Tuo būdu prezidentas įžei
200 bedarbių turi pastogės tų savaitę čia viešėjo indietis natus gyvais pavyzdžiais ir
vienam, milionui.
REVOLIUCIONIERIAI PAdė milionus šios šalies katali
Wm. Wrigley, Jr., ateinan vyskupas Francis T. Roche, 335 fotografinių nuotraukų.
ĖMĘ MIESTĄ
kų, pareiškia kun. Burke.
ISPANIJOJ PLINTA
čių žiemų bedarbių pastogei '• Jėzuitas, iš Tuticorin vyskupi- Ekspedicijos darbas davė ge
SUIM,TI BANKOS
Prezidento Hoover sekreto
STREIKAS
parūpino namus ties North U- jos, Indijoj. Vyskupas Roche rus rezultatus, nes jos surinkBUENOS AIRES, Argenti
rius >G. Akerson tuoj aus pra
PLĖŠIKAI
nion avė., kur turi prieglau pažymėtinas tuom, kad yra pi tos medžiagos tarpe yra labai
na, spal. 15. — Brazilijos re MADRIDAS, Ispanija, spa nešė, kad prezidentas nei mi
dos 200 vyrų.
rmuoju indiečiu vyskupu loti brangintinų eksponatų. Savo
STURGIS, Mich., spal Ii
voliucionieriai atlieka mažai lių 14. — Kada policija iškėlė nty neturėjęs įžeisti katalikų,
nų apeigų.
darbo vaisiams parodyti Bir
— Du plėšiku apiplėšė Battl
pažangos.
veikimų prieš radikalus agita tad kun. Burke iškeliamas ka
Jo Malonybė paeina iš se žų apskrities visuomenei, eks
160
milionų
labdarybei
Jie praneša, kad paėmę Flo- torius, kurstančius darbinin ltinimas prezidentui atliekųs
Creek liaukų. Pagrobė 4,C
Perry Addleman skelbimųI novės katalikų indiečiu šeimy pedicija Biržų rotužės salėj
rianapolis miestų, Santa Ca- kus į streikus ir sukilimus didelę Neteisybę. Sekretorius
dolerių ir pabėgo. Abudu
įstaiga praneša, kad praėju nos, pirm 300 metų atverstos buvo surengusi surinktų eks
gavo raitoji valstybinė poli<
tarina valstybėje.
prieš valdžių, vietomis strei sako, kad prezidentas esųs di
siais metais, pasibaigusiais katalikybėm Tai Šv. Pranciš ponatų parodų. Paroda truko
Valdžia gi praneša, kad vie kai ėmė dar labiau plisti.
ja. Pirm to piktadariu nx
dis pakantos šalininkas.
dvi dienas ir jų aplankė apie
spal.
1
d.,
Chicagoj ir apylin kaus Ksavero sekėjai.
noj vietoj ji paėmusi nelais
dė vienų policmonų. Grobis
kėse išleista 160,864,009 dole Vyskupo Roche valdomojoj 1500 žmonių. Ta proga ekspe
vėn daug revoliucionierių.
4,000 dol. atrastas.
PATVIRTINAMAS JONĖS
PRIPAŽINTAS KALTU
rių įvairiems labdarybės dar vyskupijoj gyvena apie vienas dicijos vedėjas p. A. Tamo
ĮSTATYMAS
milionas žmonių. Tame skai šaitis Biržuos turėjo dvi pa
bams.
I
ATSISTATYDINO KINIJOS
MEDFORD, Ore., spal. 14.
čiuje yra 85 tūkstančiai kata skaitas apie liaudies menų Bi CHICAGO IR APYIJ]
WASHINGTON, spal. 15. — Federaliam teisme pripažiMINISTERIS
likų. Darbuojasi 34 pasauli ržų apskrity:
“ R. ” KĖS. — Debesiuota; prar
- Vyriausiųjam šalies teis mtas kaltu R. G. Duncan už Suimtas vienas galvažucHs
tomas lietus; maža temper
SHANGHA1, spal. 15. —
Policija suėmė J. Senew, 25 niai indiečiai kunigai ir 170
umui
buvo
įduotas
prašymas
naudojimų
nepriderančių
žod

tflroje atmaina.
Atsistatydino Kinijos finansų
m., kurs dalyvavo vienos užei indiečiu seserų vienuolių. Vy
DĖMĖTOJI ŠILTINĖ
patikrinti
žinomų
prohibicinį
žių
per
radio
politinėj
kampa

ministeris Soong. To prieža
gos užpuolime, kur nužudyta skupijos seminarijoj yra 25
I
KAUNE
stis — tai nepaprastas vald Jonės įstatymų, būtent, ar jis nijoj- Už tai aukščiausia bau policmonas Bumbler. Tris ka auklėtiniai.
PINIGŲ KURSAS
žios išlaidumas. Jis tam prie nėra priešingas konstitucijai. smė 5 metai kalėjimo ir 5,000 rtus pašautas. Policmonas pi
Baranausko g. 2 nr. dėmė
šingas.
,
Vyriausiasis teismas atmetė dolerių baudos.
WASIIINGTON,
spal. 13. tųjų šiltine susirgo 50 metų
rm pats krisiant jį pašovė.
Lietuvos 100 litų
$10.
prašymų. Tuo būdu jis pat
— Amerikos J. Valstybių iš vyras Pr. Makūza. Išsyk buvo
Britanijos 1 sv. sterl.
4.
ATIDARYTA PAŠTO
LTSBONA, spal. 15. — Po virtino sakomų įstatymų.
laikomuose Kareivių Namuose neaišku, kokia tai liga, bet nu
J
Pradėti darbai
Francijos lOOfrankų

Areštuota Apie 200 Kairiųjy ’
vi f'v v* • •
Ir Dešiniųjų

rtugalijos

valdžia

išsprendė

AGENTŪRA

* Pagaliau vakar pradėti dar
šelpti ūkininkus, kurie nuken
BUDAPEŠTAS, spalių 15.
Radvilonyse Panevėžio aps- bai prailginti gatvekariams bė
tėję puolus ūkių produktų kai — Ungarijos valdžia uždraudė kričio, atidaryta pašto agen- kgius So. Western avė. nuo 75noms.
• .
•’
iš Rusijos įvežti sėmenis.
tūra“B.” os ligi 111-os gatvės.
.
' — I I — i -M

mirė Alvin Ogle, svėręs 476 gabenus į šv. Luko ligoninę ir
svarus.

Praeitais

metais

jis

priimtas į šiuos Namus. Tada
svėrė 500 svarų.

Buvo 51 m.

ten ištyrus kraujų, pasirodė
dėmėtoji šiltinė. Tai labai re
tos atsitikimas Kaune. “R.”

Italijos 100 lirų

Belgijos 100 belgų

Šveicarijos 100 frankų 19.

Vokietijos 100 markių 23.

Trečiadienis, Spalip 15, 1930
£QĮffŲVISTŲ “KULTŪRA
ir dėl to reikia prieš jas ar vienu ar kitu f 1 v
Midų sukilti, nuversti, kitas partijas į jų via-,
ątodloa. UhąynM •oMmMUM’H
tų pastatyti- Ęlogi laikai duoda progų vyriąu-L
,
MUENUUBRATOs KAINA: Motamy — >•••.
sybių opozicinių partijų vadąms iškilti ir se
Motų — |l.to. Trinia Mtnoatoma — M-H.
Motai — ftc. Buropojo — Katama IM9.
Mf- nuosius vadus iš vietų išversti.
— 14.00, Kopija .Olo.
Panašus neramumų jausmas visuomet
Bendradarbiams Ir koraapondantama raiti) nacių*
k Ja* napratoma tai padaryti Ir napi laiunfilama tam
atsiliepia ir į tarptautinius santykius. Tenka Huamb.
tat palto lankių.
Bjtdnktottua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral pasakyti, kad pastaruoju laiku visa Europa1 majį miei
pergyvena ne tik ekonpminius sunkumus, bet1 stoties i
■kplbtapp U*laoa prisiunčiamos paralkalama
kibimai sekančiai dienai priimami iki 5 politinį susinervinimų nevien vidaus politiko- jšįek tiek
vai. po piet.
je, bet ir tarptautiniuose santykiuose.
j tarp jų t
Kas seka šių laikų valstybių santykius, į metrų. S(
tas aiškiai gali pastebėti, kiek yra griežto ir į greit atk<
“DRAUGAS”
pikto viena prieš kitų nusistatymo. Čia ma- ^tambiosi
L1THUANIAN DAILY FR1END
tome ginčus Prancūzijos su Italija, čia Vokie- tybos cit
Publiabad DaUy, Bzcont 8uuday.
CUB8CRIPTION8: Ono Tear — 94.44. Slk Moutlų
tijos su Lenkiją ir visų eilę kitų.
kas Novj
KlIUI,
|«.t0, Tkroo Montha — ||.|0. Ono Mantą — 71*
Ekonominiai sunkumai Vokietijoje buvo čio SOstL
bpo — Ono Jaar — |J tO, BU Montlu — 14.0*
r -? •«*»■
priežastimi didelio fašistų ir komunistų (dvie- šiam ini<
Adrortlalnp tn “DRAUGAS” brinco baat raonlta.
jų ekstrymų) partijų laimėjimo, sukompli- jau daba
K4wtl«in* ratas on applloauon.
RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc kųojant vidaus politinę padėtį taip, kad ir centruoje
New Yorko komunistai pradėjo namų sienas teplioti sa
šiandien dar nieks tikrai negali pasakyti, taigų, ki
vo šūkiais, kaip atvaizde parodoma, Ar negeriau butų, kad
kuomi ta Vokietijos rinkimų sudarytą kom- nė Misij
jie sau ant kaktų tokius Šukius išsirašytų?
nyba, be
DIENOS KLAUSIMAI pįįkaciją pąsibaigs.
Panašių nervingumų politikoje yra ir įr daug
kitose valstybėse. Visi žinome, kas dedasi nionės į:
PASAULIO EKONOMINĖ IR POLITINĖ
Pietų Amerikos respublikose. Ten revoliuci- tuvės, Ir
PADĖTIS.
jas iššaukė irgi niekas kitas, kaip tik eko- tt. Dabi
nominių sunkumų sunervinta visuomenė.
1200 eui
EI, PĄSAŲLf, MES BE jaus, bet ju^Uis, kuriame
Šiuo tarpu ne vien Jungtinėse Valsty
Net ir ten, kur diktatoriai teroro keliu juodųjų
mes gyvename, jau supras mū
VILNIAUS NENUbėse, bet visaane pasaulyje pergyvenama sun
valdo kraštų, neramu ir bloga ekonominė čius gre
sų dainų. Mes ir norime, kad
ĘĮMSŲtf.“
ki ekonominė padėtis. Pas mus, Amerikoje
būklė grųso pavojumi jų galybei. Į vargo ir naujai a
jis suprastų, nes ir kreipiapraeitų mėnesį buvo pasirodžiusių ženklų Į
skurdo paliestos masės kjlantį nusistaty- tugalijot
Dažnai tenka girdėti šį gra-1 mės į jį, kad jis išgirstų tai,
geresnę pusę biznio pagerėjimo atžvilgiu, ta mų atšimpa aštriausias ir geriausia valdomasį čia pažj
ži, įspūdinga dainai Dainuo- kų mes norime jam pasakyti,
čiau normalės padėties toli gražu nepąsiekė. J
durtuvas ar kardas.
|j&u vis
jam visur: svetainėse, nampo- O kad suprastų kų norime pa
feezono reikalavimai, rodos, galėjo daugiau
Reikia tikėtis, kad neužilgo sugrįš pašau- grynai :
se ir per radio. Lietuviai iš- sakyti, reikalinga sakyti ta
pasukti biznio judėjimų į geresnę pusę, bet to
reiškia skąusmus, padarytus kalba, kuria kalbų pasaulis
Iki šiol dar nesulaukėme ir kažin ar šį rudenį
tautos širdžiai — Vilniui. Pa- vartoja; Kitaip galima dainup
Ko to geresnio sulauksime.
K, - ’
saulis žino tų mūsų tautos į ti nuo ryto iki vakaro, o paDarbo Federacijos centras rugsėjo mė- ’
vo nei pamaldų, nei baltųjų
žaizdų ir skriaudų, bet tyli.'saulis negirdės ir nekreips į
besy padarė pranešimų, pareikšdamas, kad tų
''žmonių. Tik negrų grupė mel
O tyli dėlto, kad šįaųęįiOU tai dū nėšio, nes jis jos ąesumęųesį jos narių dirbančių skaičius iš 21 nuqGERA NAUJIENĄ
įdėti ar aplink bažnyčią kaitidaugiau atsižvelgiama ne į!pras; dainuojant tik lietuviu
feimčio tugpiučio mėnesio padidėjo įki 22%.
įnosi ir šnekuč avo. Patyręs,
tiesų, bet į jėgų.
kalboje^ dainuojama ne pasaiuIšrodė, kad nedarbo; klausimo rišimas įeina į
Lietuva yra žemės ūkio kyąštas. Tūri kad čia eina mažas savaitinis
Pradėjus šnekėti apie minėsau’
Kerų kelių. Bet gaila, kad ant to ir sustota.
daug geros žemės, kurioj auga cukriniai rup-' laikraštukas “O Planalto”
tų dainų, noriu išreikšti minjeigo norime, kaj pa
Kada darbininkai nedirba, tada ir eko- keliai, kurių galima būtų priauginti užtekti- ’ (Plokštakalnis) viešbučio satį, kad neprošalį būtų tų dai- saulis išgirstų tuos mįįsų ręiųominis judėjimas yrą mažas. Tas pats yra ,nai ne tik Lietuvai, bet ir eksportui. Ręikįa ,vininkui išsireiškiau, norįs ap
nų išversti į anglų kalbų, jų kalavimuą, kalbėkime į jį jo
mbar Europoje, tas pats kituose pasaulio lik įsįvąįzdinti iki pat šiol Lietuvoje nebuvo' lankyti jo redaktorių. Bet neįdainuojant ir tas pasaulis ga- žaibau
• ,
kraštuose.
u<iih c’
nei veno cukraus fabriko. Cukrų iąiportuoda-' spėjau pas jį nueiti, kaip jis
'lėtų
išgirsti
teisingus
mūsų
^ądąpgį
į
r
anglų
kalba
da
Kada pasaulis atsiranda ekonominėje vo iš užsienių, o ūkininkai neturi kur žemės' mane užklupo čia pat vlešbu
tautos reikalavimas. O daina neapėmė viso pasaulio, taV dai
bątvarkoje, kada milijonai darbininkų neten- ūkio produktų dėti.
įty. Susipažinom. Tai adv. Dr,
graži ir jausminga. Mūsų kai- lla gąiėtų būti dainuojama ir
ra darbo, kada vįsur pajuntama didelė biz
Šiomis dienomis Lietuvos spaudą pas- Fedro de Andrade Corvo Barbos pasaulis nesupranta, tat kitų didelių tautų kalbomis,
depresija, tada įr politiniame valstybių kelbė džiuginančių naujieną, kad
iki at- roso Judice Biker, piliečių tar
užtraukus tų dainų anglų kai- jeį atsirastų vertėjų. Pasi[gyvenime ątsiranda neramumu, kįla reakci einančių metų rudens manoma pastatyti pir- pe vadinamas sutrumpintai:
boje, jos garsai skristų nuo šventusių savo tautus reikajai Ekonęąųiąiai sunkumai, nedarbas, lauki 'mųjį Lietuvoje cukraus fabrikų, kurio staty- Dr. Biker. Ispanų ir portųgaAtlantiko iki Pacitiko, per vi- Jams žmonių lietuviu tarpe vi
mas ir nesulaukimas geresnių laikų, iššaukia niuį dąugiąusia lėšų duos vyriausybė. Tam lų aukštųjų luomų papročių,
sų plačių šalį. Išgirstu jų ne tuomet buvo, yta ir bus. Ęųyp
ravpįiųciąį ūpų.
i tikslui kitais mętais rųnkelįąis būsiu ąpsėta prie vaiko vardo prilipdoma
tik dirbtuvės darbininkas, bet jų žiauriuose persekiojimo lai
Žmonių masės nesidomi visuomenės radi iki. 2,000 hektarų žemės, "fai tikrai ųyeikįųtį- ne tik tėvo, bet ir mot mos
ir diplomatas, politikierius, ■ kuose, o dąbar jų yrą minios,
kalių transformacijų teorijomis, bet jįos ąiš-! nas yra dalykas. Tik kad tąųtininkaij pasta- pavardė. Tokiu budu jų pauniversiteto profesorius ir net j Tat kelkįme YŪwws kįaųsįgtiai mato pragy vęnįmo sųlygų sunkėjimų ir I! tę cukraus fabrikų, jos nepavestų kitps V&1-1 nardės pasidaro kąrtais siekpatsai salies prezidentas. No- mų ąikštėn, kaiip kas galime
ngvotiškai reaguoja. Tokia padėtim pasinąų-■: stybės kapitalistams kaip su degtukų fabri-1 sninės. Dr. Biker daugelio tau
iroms nenoroms būtų kreipia- įr išmanome. Kelkime Vil
ngją visokie agitatoriai, kurie nuduoda su- kąis, kad pąsielgė.
i tų produktas: Judice liudija'
mintys prie Vilniaus nįąUS klausiųjų iš visų pasauBfgntų masių pergyvenamus sunkumus ir ži>------------r
.itališkų priedų, Biker — ang- ' šiuomi prapešąme Vytauto ma
lįp kampų, kur tik raudąsi mū
mg blogėjąnių ląikų priežastis. Jos neturi su-,
1929 nitais sporto, reikmenims Jungti- ’išką, visa kita — portugališ- Didžiojo Sukaktuvių Komite klaušimo.
Gyvenant po žvaįgždėfos sų tautos žmonių, o Viepiąs,
■Rtfimo ir pagalios nenorį suprasti apie c- nėse Valstybėse išleista $48,900,483, kuomet ka. Jis pats yra vedęs danę. to skyrių valdyboms. *kad Vy>
fitooominį mokslų, susidariusių ekonpinįnę kon į921 m. tik 39,51(5,476 doleriai tebuvo spor- Žmogus jis įdomus, plačių pa- tauto jubiliejiniai medaliai, vėliavos globa kurios mes e- ta vargstanti mūsų sostinė,
■Mtgtūrų, neįeina į vyriausybių padėjimų, bet į tųi išleistą. Vien tik golfo reįkiųeųiyis su- žiūrų ir veda juridinius rei- jau yra platinami. Norintiejii šame ištikimi piliečiai ir vai- bus musųl
Kun. A- Briška.
Riek tik žino, kad vyriausybę turi rūpintis!! nąmįota 17,908,753 cįoleriąi. Matote, vien spor kalus didelių komercinių ir jų gauti, kreipkities į p. Jonąi kai naujos tėvynės, mums tinHknonių gerbūviu, apkaltina, kad ji to ncda-Įį tas, rodos, Jungtinių Valstybių biznio ręįka- pramoninių Angolos įstaigų. Krotkų. komiteto finansų ko
■x>, kad tos partijos, kurios valdžių kontro- lūs turėtų varyti pirmyą, ącs sporto visokie taigi ir prie turto. Po pirmo misijos iždininkų, Metropoli
zuūsų pasimatymo viešbuty, tan Statę Bank, 2201 W. 22
ujuoja, yra negeros, neatlieka sąyo pareigų!! įęikųienys yra išdirbami dirbtuvėse.

“DRAUGAS"
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(Mędžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
------- Rašo Dr. ĄL. M. RĄČKUS-r—

Į .

(Tęsinys)
r Nei auksinių, nei vąrinių pinigų 14-me
Įf 15-me šimtmetyje Lietuva peturėjo.
Užtiktai Lietuva, bet ųeį kitos šiaurinės
paropos valstybės (ąeį Kryžuočįąi, nei
lankai, nei Rusai) auksinių pinigų nepiiktiųo. Lietuvoje buvo kaldinama tik siUftbrinės monetos. Tiesa, Vytauto iždo
Ifovp daug aukso, kuris suplaukdavo Lėefeįvon iš Vengrijos, bet Lietuvos ir ĘųBAios pirkliai poriau imdavo Lietuviškų
Epintų sidabrų, ųei ąuksų. Ąųksąs LieHVPje nebuvp pppulerus, užtąį Lietuvos
Egpje iškasama labai didelės sidabro
■nptas, o auksp Įąbkt įvažai rąpdamą.

Fig. I.
Lįetuviškąs Luitas, luoto pavydalo.
Syerią 192,00 Gramus. Ątrastas net čternigavos rėdyhoje. Iliustracija pAimta iš
Bcįsuųųyskię: “Russkija Monetnyja Griv-

Fig. 2.

us“

Iąętuviškąs kvitus

Pięšįnys Pfdwtfls įš fl.
seąuyės tyetoyių.”

Da keisčiau, kad Lenkijos teritorijoj auk
so da mažiau randama užkasta, nei Lietu
voje.
Luitas.
Luito etimologija. Tam tikro pavydalo lydinto sidabro šmotų, Lietuvos is
torikas Simanas Daukantas (Simanas
Daukantas: Budas Senovės Lietuvių Kal
nėnų ir Žemaičių. Plymoutli, Pa., 1892
m. p. 197) vadina “Luitas“. Senobinėse
Rusų kronikose tie sidabro šmotai yra
vadinami “Litoie serebro“ arba “Grivna“. Iš ko yra kilęs žodis “Luitas“, nesu
pasirengęs čia labai plačiai gvildenti,
nes šio žodžio klausimui reiktų pašvęsti
bent 20 puslapių spaudos. O visgi likram
numizmatikui tai yra svarbi ir įdomi stu
dija. Tikriausia “Luitas“ bus kilęs iš
Lietuviško žodžio “lietas“ arba “lydin
sidabras, Ęeje, kabančius nud stogo
ledo varvoklius visiems žinomus
“ledines žvakes“, Juodaičių ąpylįnfcyja

P»ul«tntq

girdėjau vadinant “luitais“. Ant ugnies
tarpintų, švarintų, grynų vaškų bei tau
kus Airiogališkiai vadina “lydintas vaš
kas“, “lydinti taukai“. Taigi žodis “ly
dintas“ turi prasmę tų, kad daiktas yra
grynas, be jokių srutų ir be priemaišo.
Kiti mano, kad žodis <• Luitas“ yra
kilęs iš Žemaitiško ‘’hltas”, reiškiančio
“luotas“ (valtis, padarytas
iš storo me»
»•
džio stuobrio). Ir ištikro tie sidabriniai
Luitai savo pąvydalu yra labai panašūs
į luotus. Pagarsėjęs Kijevo numizinątikas
K. Bolsunoyskįs net paskelbė savo mok
sliškų teorijų apie sidąbrimų^ IŪ»>gus Pftvydaie luotų ((aivų). Jis gau įtikinančiai
įrodo,
žiloje senovėje, kuomet meta
linių pinigų Europoje da nebuvo, vaka
rų Europoje, Lietuvoje įr apie Dąiepro
paupį, žmonių primityviais pinigais (mecįium of exchąųgę) skaitėsi ne tik ginklai
įr pąpuošaląi bet tąipgi įr luotui.
(Bas daugiau;

I
Trečiadienis, Spalio 15, 1930
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muš jų atgal į miegamųjų, tamsos liekanas, visi sukilo,
mokslui, šiandie labai sėkmin
užtrenkė duris.
bet Alicijos — nėra.
gai kovojama rauplių ir diph
Tame sumišime, Alįcijn iš “Taigi matai, kų savo žiau
-------------------- Rašo prof. Kampininkas.--------------theria ligos. Prieš rauples tu
bėgo lauk ir pranyko. Tų riu piktumu padarei,” verk
rime
čiepus
o
prieš
diphthe1
naktį ji namon nebegrįžo. Pik dama kalbėjo Piktaitienė. “Vi
tū radio, kad atsiųstų paieš
PROF. KAMPININKO
taitis, nerasdamas dukters, ir durnakty išvijai mergaitę iš
kojimų į Bostono maikių ga rių — toxin — antitoxin’ų.
<
RADIO.
manydamas kad ji gal kur namų; ar tai tėvui taip da
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
zietų. Gal ir atsišauktų kokia Šios dvi ligos neturėtų pasi
stuboj yra pasislėpus, visus ryti? Kur ji galėjo pasidėti
rinkti sau aukomis nei vieno
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
Nesenai Chicagon atvyko nuvalkiota gyvanašlė.
musų jaunučio žiedo. Bet, de
kambarius ir užkampius išieš Jokiam laike nakties, biedna
žmogus su žmona. Abu lietu
mergaitė? Kų gali žinoti, gal
viu. Neilg trukus mirė žmo Lenkų stalyčiai Varšavai ja, taip nėra. Vien tik Chica- MAŽI VAIKAI-MAŽI KLA liuojant, privažiavo prie jų kojo, bet jos nerado.
Išaušo. Užtekančios saulės I koki nelaimė ištiko, tai tada
gus. Žmonelė nuvyko ant Ols- gręsia visuotinas pravirki- goj nuo diphtherios kas metai PATAI; DIDESNI VAIKAI namų automobilis ir sustojo.
miršta keletas šimtų vaiku — DIDESNI KLAPATAI. Automobilio durys atsidarė spinduliai iškrikdė nakties būtų tau, tu, beširdi.”
tryčio į bedievių gazietų.
mas. Visa policija apginkluo
čių, nekalbant jau apie tuos,
ir iš jo išlipo jaunas vyru
— Ponuliai, kuris čia vy ta ašarinėmis bombomis. Kai
kurie išlikę gyvais, ar vienu, Mergaitės pilnametystė ir jos kas: aukštas, tiesus kai neų
riausias?
tik Pilsudskiui darysis riesta
ar kitu atžvilgiu neatgauna
drė, geltonais gerbiniuotais
emancipacija— Ašaii — atsiliepė Barzde valdžioje, visa Varšuvos ponpilnos sveikatos. Yra patirta,
plaukais, tai Petraičių Jonas Viri du šimtmečiu/^ PDA QGold Medai Haarlem
Namų nepaliečiamybė.
lė. — Ko nori?
stva verks.
kad
95
nuošimčiai
vaikučių,
gyduolė Inkstų, Kepe
— medicinos studentais, pas Oil buvo pripažinta vJ H/ lX l\
— Ponuli, gal pasimelsi?
Naktis buvo šilta, tyki ir
nų
ir
pūslės
bėdose.
Nauja
Medicinoj
Pažanga
padarė Naujas ir
sulaukusių
vienur
metus
am

Mano žmogus mirė.
PRAŠAU NESIJUOKTI.
'giedri.
Minkštas pietvakarų kui jį, jam prigelbstant, išlipo Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir lenžiaus, neturi savy prieš diph
— Eik su savo žmogum. So
omis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant,
vėjelis siūbavo ošiančių lapų baltai apsirėdžiuš vienplaukė
therių
atsparumo.
Kas
su
jais
rožinės
spalvos
šilkine
ispa

nbago, aciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Impcialistai Į poterius netiki.
— Kodėl kaikurie mūsų vei butų užėjus diphtherijos epi- pripildytas medžių viršūnes.
i
AMD
roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
niška skepeta pečius apsiden
— Aš užmokėsiu.
kėjai susirinkimuose arba tar demijai, aišku. Vaikučių, iki ^ydras dangus buvo išbertas
Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 3 5c,
gus jauna mergelė — Piktai— Gerai, tai duokš pinigus. pusavy susėję angliškai kal
, ,
„ ,
v.
i mirgančiom žvaigždėm, o si75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžupenktų metų amžiaus, suser.
.
’
čių duktė, Alicija. Palydėjęs
Įdėsiu pagarsimai!} su dailiu ba?
' tėte “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk
gai diphtheria 65 araoi, gi |dabruotas
".ajestotišjų iki namo durų, vaikinas
kryžium. Mano gazietų skaito
Sa“‘°a paėmė jos dešinę rankų ir,
— Nes bijo, kad anglų kal vaikučių nepasiekusių dešim- ikai slinko
visos lietuviškos padugnės.
80 nuoš.
neklystančiu pridėjęs jų prie savo lupų, pa
ba Amerikoj neišnyktų.
tį metų — 80
nuoš. H
Iš viso
viso !jam
Jų tarpe atsiras, tokių kurįe
taku, kuriuo Jis
jis
jau daug,.
mirusių nuo diphtheria skai
“pasimels.”
daug amžių keliauja. Oras, bučiavo. Tokiu budu atsisvei
— Gerai, ponuli, tik vis-gi Amerikoj kai Džeke, Džimui čiaus 80 nuoš. vaikučių mirš pripildytas žaliuojančių me kinęs, sėdo į automobilį ir, sy
man dyvai, kad pons gazietas savo meile galvų apglušina, ta nesulaukę penkių metų džių ir gėlynų kvepėjimu, dvel kį, kitų atsižvelgęs, povaliai
drukuoji, o nemoki melstis. tai tas automobiliu į stulpų amžiaus. Šias skaitlines cituo kė romantiškumo aromatu. nuvažiavo. Alicija, numetus
jam bučkį, skubinosi trepais
atsiduria arba į grabę įvažiuo ti yra nejauku, bet tiesos at. ,.
..
vt • •
iTik. surambėjusiais
jausmais
mainyti
negalima.
Nei
vienam
.
.
.
aukštyn į stubų. Vos ji spėjo
Komunijos karalius Karo ja.
x.
, .
. .
šernai tokio naktinio gamtos
nėra
žinoma,
kuriose
šeimose
vl
.
v
_
.
peržengti per stubos slenkstį,
lis sakoma nesusitaikęs su bu Lietuvoje kai Barbė Jurgiui
užburimo buvo nepaliečiami;
ši
liga
gali
dar
šiais
metais
kai jos tėvas, Piktaitis, tuo
vusia savo pačia ir ieškųs nau meilė galvų susuka, tai tas išjie to visko nejautė, nematė
ėjęs
dirvos
arti
viorsto
plotų
Pasireikšti.
Nereiktų
sielotis,
jau
ant jos pradėjo plūsti
jos, tik negalįs rasti. Prof.
— knarkė sau ramiai lovose,
ašaroti, turtų aikvoti, bei ku- akompanuojant naktinei svirp “Kur Liesas tave nešioja
Kampininkas karaliui pasiun- skersai ir išilgai išvagoja.
Kalifornijos vynuogių augintojams
dikiui ankstybo kapo supilti
Iii] orkestrai su varlių kurki per naktis? Sakiau, kad kitų
valdžia užtikrino, kad nebus jokio
iš priežasties diphtheria ligos
syk
nedovanosiu,
jeigu
parei

prie žmogaus sveikatos pama toms šeimoms, kurios pasirū mo pritarimu netolimam prū
autorizuoto Federalio trukdymo var
tų. Svarbiausia, kad labai pintų savo vaikus pavesti gy de. Bet su jaunimu, tai visai si po dvylikai, ir šį kartų sa
totojams, kurie nori pirkti vynuogių
skaitlinga sveikatos priešų dytojo globon, kad jis su pa- kas kita. Tokia naktis užtven vo žodį išlaikysiu; gausi į kai
išsidirbimui vaisių sulčių vien namų
armija yra nematoma žmo- gelba toxin — antitoxin’o su kė jų jaunas romantiškas šir- lį tiek kiek nelenda, tai atsi
liepsnojančiais meilės m*nsi pildyti mano įsaky
naudojimui.
J
i • kurtų juose prieš diphtherių dis
Trys
minutos pašvęsti 'gaus akiai.
inus.
'
jausmais; jie, susiporavę, bur
sveikatos reikalams yra la Atėjus šaltesųiems rudens atsparumų.
VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ
Taip pasakęs, Piktaitis at
kavo vienas kitam medaus
bai trumpas laikas, bet jų bė orams, žmogaus kūno atsparusisuko paimti storų diržų, var
Dabar yra geriausias laikas pirkti vy
gy jau nekartų buvo išgelbė- mas
įvairias ligas su- IS MUSŲ RADIO KONCER saldumo meilės žodžius.
Laikrodis bažnyčios bokšte tojamų britvos pustymui, ku
nuogių sunkos. Pasiklausk šviežių
ta žmogaus gyvybė. Ant kiek | mažėja. Tada, prie mažiausios
TO.
rį buvo valgomajam kamba
išmušė
dvi.
Visų
butuose
tampatsai žmogus kreips domės į Progos, ligų perai, ilgų laikų
>-^3.ĮSIpardavėjo arba pirk tiesiai iš
ry iš anksto ant stalo pasidė
vakare
ir
vėl
M
vieš
P
atav0
'
tik
KktaKiį
savo sveikatų, ant tiek jo pa tykoje ant žmogaus kūno, jo' Pirmadienio
šaldytų karų vietinių geležinkelių
namuose matėsi žiburys, kuris jęs. Bet, pirm negu galėjo tų
burnoje,
arba
kitais
šaltiniais
ties gyvenimas bus naudin
jarduose.
indė šešėlį
vaikščiojančio diržų pavartoti, Alicijos mo
gesnių, malonesniu, linksmes prie jo dasigavę, ima viršų ir
tina, išpuolus iš savo miega
, .
T
ta •
kambaryje asmens,
Vynuoges noksta dviem savaitėm
, .
, , .
niu ne tik jam pačiam, bet sy žaloja žmogaus sveikatų kar dainavo L. Vyčių — Dainos
mojo
kambario,
sugriebė
PikKai pareis, tai gyvai skflanksčiau, negu paprastai — vėliau
choro kvartetas, komp. A. Po-'
kiu ir tiems, kurių labui jisai tais net iki mirtingumo.
rų nulupsiu, kitų syk žinos' taičiui už rankos, kurioje jau
gyvena.
oras gali pagadinti gerumą uogų,
Kiekvienam žmogui gyvybė ivadovaujant, gerai ir ais
naktimi nesivalkiot. Antra va buvo iškeltas diržas, ir nedakurių dabar galima gauti prie
Žmogui tenka vesti griežta yra brangi. Pavaduoti jų kno- kini apie sveikaitų kalbėjo dr. landa, o dar nėra namie, J 9 leido jam dukters mušti. Pik
A.
Rakauskas.
Solo
dainavo
.
.
kova prieš įvairius elementus j
nors nėra galima. Bet knT
t,
•
a z.- kalbėjo rūsčiai ir grasman- taitis, netik įpykęs, bet tie
VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ
**
”
ar tai tautinėje, ar politinėje, j dikių gyvybė, kuriems jos p. Jonas Romanas ir p. A. ,Čia čiai senis
Piktaitis, kuris bu- siog įsiutęs, tuom diržu ke
’
ar šiaip kokioj partijinėj are- prasmė nėra suprantama, rei- pas. Abu tikrai gerai padai- vo atsikėlęs pažiūrėti
PIRK SAU VYNUOGIŲ SUNKOS
į laik lis syk skaudžiai kirto savo
navo. Jiedu ir porų duetų pui
kia
daugiau
branginti.
pačiai
už
įsikišimų
ir,
įstunose pavieniai ir organizuotu
DABAR PO VALDŽIOS
kiai užtraukė. Be dainų buvo, rodį.
budu. Nesigailima čion nei
..
........
• “Tik jau vėl nesiųsk ir merDidžiumoje, kūdikių ir vai muziRos
ir kitokių }vairumų. •
J
*
KONTROLES PLENU
laiko, nei darbo, nei išlaidų. kų priešai yra įvairios užkre .
.
v. i j , ., gaitės bereikalingai nedauAnauncens
pranešė, kad kita '
e
Panašiai, bendru susipratimu, čiamos ligos, kurių tarpe yra
,•
v
\t i
i
žyk,” pasigirdo Piktaitienės
raup džiojo Radio Valanda ir dai balsas iš miegamojo kamba
forover
lės, tymai ir keletas kitų. nuos nesenai‘susidaręs Vytau rio. “Jog namie visados pri
X.
yra daug. Su jais mums tenka Šios ligos daugiansia siaučia
to Radio Kvartetas, susidė sirišus negali būt, turi kada
susidurti kasdien ant kiekvie-. rudens, žiemos ir pavasario
jus iš geriausių lietuvių vyrų nors išeit, su jaunimu pašino žingsnio. Daugelis tų prie-. metų dalyse ir kas metų yra
maišyt. Duonų sau užsidirba
ounces for
San Francisco, Califomia
šų diena iš dienos stovi išsi- Į priežastimi supilimo daugelio dainininkų Chicagoje.
ir
da
mums
dolerį,
kitų
pri

R. Kl.
wre
85% of the entire Califomia grape prodnction iš
rikiavę ant odos paviršiaus 'naujų kapų. Tokiu būda mumeta, tai ko-gi perdaug norėbeing marketed this year by ągencies cooperating
ir kai-kuriose kūno dalyse, ne- ms tenka palaidoti ne vienos
. . ,, . c? ■
-.i
- ti- Jeigu perdaug mandravosi,
with the
kalbant jau apie kitas įmo- šeimos viltį ir laimę ir gal
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.
da gali visai iš namu išeiti, o
These agenciea are:
nes, kuriomis jie dasigauna 'j,e vienų tautos vadų, ne vie (Bridgeport) p-lė J. KJebaitė ta(la kl} padarysi, gykį iivaCalifomia
Fruit Excha.nge
nų genijų, kuriais musų iš ištekėjo už p. Gedvilo. Sveiki- rę8, I(eį sū pyrago nepripi ašyCalifomia
Vineyardists
Association
IT) DOUBLE ACTING
si.”
eivijos eilės jau ir taip yra name ir linkime laimės.
San Joaųuin Grower-Shipper Association
MIltlONS OF POUNOJ UfSD BV
OUO GOVERNMIMT
R.
•
j
Piktaičiams
taip
besiergeretos.
For COLDS, COUGHS

Prašau J Mano Kampelį

[

Pasidėkojamt

medicinos

Teisiu Skyrius

PER 200 METŲ

S

IMPR0v£.

Vynuogių Sunka Namams
Yra Legate

Pilna Apsauga Užtikrinta

DR. A. G. RAKAUSKO
KALBA PER RADIO

gražų

radio

me

WHPC

iš

pirmadienį

reiktų
prieš

stoti

į

frontą

sveikatos

ir

kovai

priešus.

Skarlatina,

koncertų

turėjo

stoties.

Gražiai

bus

Vytauto

I'i

J

diphtheria,

Jų

ŠAME
PRICį
■'
7
4OYEAR>

IAKING

Sore throat, muscnlar rheomatic aches&pains,apply Mnaterole, the r'counter-irritant”

AT ALL DRUGG1STS

Žiūrėk, kad
gautum tikrų
EAU DE QUININE
Padary-

p-. .

«

rinaua
z

— Visam pasaulyj (artus
plaukų
tonikas, naikina
plaiMkauas,
stiprina plaukus.
Jūsų aptlekoj arba ruiyk: Plnaud, Dept. M, 220 B. 21 St.,
New York. N. Y. Sempells dy

-M1

TUBBY

"f.1 JTT

Fuherman’s Luck.

Califomia Grape Control

Board, Ltd.

t

I
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DRAUGAI

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, IIL _

C H I C A G O J E

rįetės buvo prirengusios pro KLEBONO RAGERBTUVeS

d. skaitlingai atsilankyti įj taip ir spindėjo Tėvynės meiCbicagos Lietuvių Auditorijų, lė.
- 8 skyriaus mokinė,
3133 S. Halsted St.

KONCĘRTAS MYUMpS
DAINININKES

Patys turėsim sau malonu
gramų iš mokyklos vaikučių,
mo ir mūsų debiutantei pada
TOWN OP ŪKE. - Spakurie dainavo ir deklemavp.
rysim palankumo ir simpati
Spalių 9 d. paminėjimas.
Dainos buvo: “Mergaičui (?) Hų 5 d., Kręnniaus salėje įvy- Atėjus rudens sezonui, vyk- jos.
Paminėjimas spalių 9 die- Ijaunimn” ir “iš tolimos šą- ko vakarienė su programa pa- štai visokių pramogų; koncer
Viena komisijos
nus buvo iškilmingas. Rytų ĮiįeSt » ’ Deklemaeijos:
J. Pu- gerbimui klebono, kųn.Ą.Skrr tų, kąnoertelių ir ąiųip įvai
buvo laikomos šv. Mišios. Va- igįnskaitė “Į Viluių”; A. Mic pkaus, sugrįžusio iš Lietuvos. rių pramogėlių.
GEDULOS DIENA MOKY
kute, po pamaldų, svetainėje kftįtė “Vilniui”; J. Bakaitė Žmonių prisirinko pilna salė, Daug jau esame girdėję,
KLOJE.
buvo surengtas puikus pro- “Tebmyliu”;
J. Žilvičiutė net vietos pritrūko. Gerb. kle daugely įvairių pramogėlių da
gramas, kuris susidėjo iš dai- “jy^no tėvynė”. Oja tąi nuo- bonui įeinant į salę ir laike lyvųvę, tačiau spalių 19 d. * Brightom Purk. — Pereitų
nų ii* deklamacijų, bei kalbų. [pelnas perd^ipės, sesers Lu- vakarienės grojo šv. Kryžiaus
*
įvyksta tikrai įdomus koncer ketvirtadienį įvyko labai gra
Žmanėms suėjus svetainėn, kricįjos. Nors dą pirmas me- Par- mokyklos benas. 8-to skytas. Žinom, kad mūsų visuo sus programas Nekalto Pra
rnūsų didžiai gerb. klebonas \a,s
-parapijoj, bet viskų lriaus mokinių choras pądainamenė noriai atsilankys, jei tik sidėjimo Panelės Švenčiausios
kup. JI. J. Vaičiūnas paaiški moka gražiai prirengti. Ačiuįvo tris daineles. Ona Račkausužinos kas tų koncertų duo mokykloje ,kurį išpildė moky
no vakaro tikslų ir paprašė seseriai už taip gražų Yaiku- skaitė eilėmis pasakė pasvei
da.
klos vaikučiai.
kinimų. H. Mališauskaitė įtei
varg., kad su choru atgiedotų
pūreugimų, kaip rr
Amerikos ir Lietuvos himnus. tpggelKpinkėms, kurios į taip kė gėlių bukietų nuo draugų Rengimo komisija prašo Gerb. kun. Pr. Vaitukaitis
Be to, choras padainavo da trUmpų laikų gražiai yąiku- prisiųstų. Joųas Zelevas kal kreipti domesio, kad šis kon atidarė programų įspūdinga
bėjo nuo visų parapijonų. Do- certas yra rengiamas visų my prakalba. Jisai kalbėjo apie
porų dainelių: “Mes be Vil čius išmokino.
ratea Zoposkytė išreiškė pa limos ir mėgiamos daininin Lietuvę, jos sostinę ir lietu
niaus nenurimsim. ’ ’
Po
dainų
ir
deklemacijų,
sveikinimų ir įteikė dovanų kės p. E. Rakauskienės.
vių patriotiškumų. Jo prakal
Po dainų Seserys Kazimieprasidėjo kalbos. Visųpirma nuo mokyklos mokinių. Anta
ba vįsų vaikučių širdyse su
klebonas paaiškino apie Vil nas Jpkūbaitis padainavo so Kaą-gi nežino p. E. Rakaus kėlė didelę prie Lietuvos mienių įr perstatė adv. B. Mue- lo. Jadvyga Čepulienė kalbėjo kienės malonaus balselio ir
lę, nes po prakalbos visi su
tauskų, kuris savo kalboj pa nuo moterų. Gražiui duetų dai Unksmių, publikų patenkinau
sakė, jeigu mes nebūtumėm navę p.p. Bronė Vaišvilienė čių dainelių. Jeį pirma buvo šuko “Valio, Lietuva! tėvy
dirbę ir skurdę, vargiai būtu ir Leok. Dargienė. Kalbėjo ko paklausyti, tai, aišku, da nė mūsų!” ir padainavo “Lai
mėm turėję. Lietuvę’ laisvų. kum A. Dexnis. Ęsther Paukš bar teks užgirsti daug įdomes gyvuoja Lietuva”. Po to visi
Bet vargas viskų padaro- Ji tame eilėmis sveikino ir įteikė nių dainelių, nes, kaip jau vaikučiai padainavo “Ei, pa
sai pabrėžė, kad neturim gėlių bukietų nuo parapijonų buvo rašyta, kad p. E. Ra sauli, mes be Vilniaus nenu
rankų nuleisti, visados tu- Mergaičių grupė iš šv. Cecili- kauskienė, kų tik grįžusi iš rimsim“, po kurios da gra
į im budėti, ir Vilnius bus mū jos choro dainavo. Visiems Italijos ir turi daug naujo
žiai padainavo “Vilniaus kab
sų. Ar mes kada nors manėm, dainininkams akompanavo p. atsivežusi.
kad atgausim Klaipėdų iš vo- V. Daukša. Poni Agota Ože- Tat, nepamirškit spalių 19 neliai.“ “O Lietuvos himnas
taip nuoširdžiai buvo padaikiečių. O Klaipėdą yra mū- lienė gražiai padainavo kelenuotaSj kad vaikučių veiduose i
sų! Tai ir Vilnius mūsų buvo tų dainų. Oicilija Kinčiunaitė
ir mūsų bus!
» sveikino ir įteikė nemažų do Kuomet Vaikas
Po advokato kalbos, klebo vanų nuo parapijonų. Ant ga
Karščiuoja,
lo
kalbėjo
pats
gerb.
klebonas,
nas perstatė pakalbėti gerb.
Piktas, Nesveikas
"Mano darbas; kaipo komerclkun. A. Baltutį, kuris nese kun. A. Skripkus. Daug papa
jalio fotografo, reikalauja Įtem
pimo,” sakė J. Walter Ingraham,
nai grįžo iš Lietuvos. Kun. sakojo įspūdžių iš kelionės.

ŽYMUS ŽMOGUS GIRIA
DIAPEPSIN VIDURIŲ
LIGOMS

1004 21st St, Dės Moines, Iowa.
"Todėl virškinimas nebuvo tvar
koj. Skaudėjo galvą ir po valgių
Jaučiau
sunkumo
viduriuose.
Turėdavau geąų; išsipūsdavo vidu
riai, surugdavo, karštas skonis at
sirasdavo viduriuose. Reti daiktu]
mane patenkindavo.
“Kartą, draugas gavo man Pape's Diapeipsin.
Pirmi tabletai
tuoj manė palengvino. Tai* juos
Ir vartodavau. Dabar jaučiuos pui
kiai; valgau tą, kas patinka be
blogų
pasekmių.
Ai laikysiuos
Pape’s Dlapepsin Iki žinosiu, kad
blogumai nebegrįš. Tabletus gardu
čiulpti ir jie greit veikia."
Pape’s Dlapepsin geriausias ik
šiol išrastas
vaistas sutvarkyti
vidurius; atitaiso sugedusį pilvą;
padidina apetitą, padaro, kad virš
kinimas tampa greitas ir pilnas.
Tas aišku iš to, kad jis gelbsti
tiems, kuriems niekas nepagelbstl.
Visose aptiekosc parsiduoda tie
nd enksm;ngi, nia’onus tabletai.
jei nori prieš pirtc-ni Išbandyti,
tai rašyk į Pape’s Diapepsin,
Wheeling, W. Va, ir gausi sempelių DYKAI.

Baltutis nupiešė
Lietuvos padėtį.

Dleąlys,

dabartinę

KRAFT

1

CHĘĘSE
KRAFTPHENIX

CHEESE COMPANY

Po kun. A. Baltučio pers- j
tatytas Federacijos Apskričio !
pirmininkas A. Bacevičius, kuj
ris ir karštai kalbėjo. Po to'
buvo renkamos aukos Vilniaus
našlaičiams. Surinkta $68.51. Į
»
Sekantieji aukojo kun. H.
J. Vaičupas $5, Ona Miliaus
kienė $2; Po $1; B. Kelpšas,
Stąnislovaitis, BĮ. Įmitkienė,
K. Žilvitis, J. Mąkąųskas, J.
Andriųnas, A. Jansonieųė, Radavičienė,
A. Galinskienė,
kun. A. Baltutis, kun. M.
bvarlis, Ą. Jąjmšąuskis, S. Ma
žonės, Yilkas, Joziepas, V.
Valantinas, A. Matas, Rakaus-1
kįenė Jąoįus, A. Pętkus, KGasunas.

Tuomi Vilka' it baigėsi.
Vakaro vedėjas gęrh. klebo
nas, padėkojo visiems kaltie

imk

Dr.

sin ir tėmyk, kaip gerai jausies
sekamą dieną ,. ir visada!

------ --------

M MCIgGYpOMOB JOS
tėčiai:
gydo
o, plaučių, inkstų ir pūslės, užBuodljlzsą krauje, edes. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės akaadėjtmą Ir pas
laptingas ligas- Jeigu kRl ąegalėjo Jus Išgydyti, peikite čia Ir
persltikrinkltą kg JH Jgmą f|li padaryti. ?w(Uk«4e> P«r dauge
li metų Ir Išgydė tukataailuą ligoni U. Be tarimas dykai.
OFISO VALANDOS: aus 1S ivtą 1H S v. v. Medėllemls Iki 1> A

BPECLALISTA8
Inėjlmas Rūmas ISIS

80 W. JAOKSON BLVD.
Arti 8t*ta Gatvės
Ofise Valandos: Nuo 1S ryto Ik*
l po pietų. Vakarais nuo I iki f
Meąėlloinls ąuo 1« ryto iki 1
po olėtų

ADVOKATAI

j. P, WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS
vai. kortuose—nuo 3 Iki
Subatomls puo 9 iki 9

Iki 3

——V

52 East 107th Street

SYR1JP PEPSIIM

Kampas Michigan Avenuo
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 1377
Miesto ofisę pagal sutarti

Doctor's Family ląiMtivę

127 North Deąrboru St.
Ketyergąis ofisai uždaryti.

II.TI
Tel epigone Dearbom t057

F. W. CHERHAUGKAS
CHIGAOO. ILL.
9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVN.
Tel Roosevelt 8719
▼ai- nuo C iki 3 vaL valį.
(Išskiriant seredoaj

~

Nuo

Naujos radios dabar iškrautos Budriko Krautuvėje,
RCA., Victor-, Sparton, Zenitli, Pliilro, Majęstic, Atwąter Kent, General Motors, Brunswick ir kitų.

A. A. OLiS
ADVOKATAS

Sekančios Radios Nupi
gintos $įų Sąyaįtę:
Victor 10 tūbų su vis
kuo už $98,00

11 So. La Šalie St., Room 1701
Tek Randolph 0831-0333 VaL
Vakarais

8341 30. HALSTED 8TREET
Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
Ęėtnyčloa

Philco 7 tūbų su viskuo

’ž

$69.00

JOHN B. BORDEN

Atwater Kent 7 tūbų su
viskuo $49.00
Cųb Rądio su viskuo

už

JOS. F.
3417 S. HALSTED ST.
-

ADVOKATAS

W. Adams St. Rm. 8117

105

$59,00

Mes duodame didelę
nuolaidų ant Radio tū
bų, parduodame wholesale ir retail.

,9

(John Bagdziunas Borden)

Telefonas Boulevard 4705 ’ I <

Tųląphone Rąadolph 0737

8151 W. 88 St. 5 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 3|90
Namą; 3 iki 9 ryte TeL Repub. 9<|6

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 VmA 22nd SUMk
Arti
Street
Telefonu ę<mal 8558

Vąląndoa 9 ryto, iki ®:QQ la
kaus Seredamis ir Pėtuyčio-

mia
theinarr^lly- * upue

9

Da. VV. B. Caldvvell's

Pasaųllaiame kare

VYRŲ IR MOTKRŲ

DR. J. E. ZAREMBA

Caldwell’8 Syrup Pep-

WCEŽ>.
K-£ubftiomis nuo € iki 7 vai. vakare
WHI’C. 1425Į K. Ketvertais nuo 7 iki 8 vai, YKk.
Duodame lėšomis Budrikei Krautuvės

WISSIG,
Sene Krejau

Specialistu ii

Ar jūsų viduriai kartais neatlie
ka savo pareigų? Ąr kenti kronlšką užkietėjimą ir jo pasekmių?
Tai1 jums rūpės sužinoti, kaip vi
duriai galės pisigelbėti.
Dr. Caldwell specializavosi vi
durių ligose. Jis
tūkstančiams
gydė užkietėjimą. Jo receptas —
išbandytas pęr 47 metų praktiką,
šiandie gaunamas apOekose. Jo
malonus skonis ir jo veikimas pa
darė tą, kad iš Iaksatyvų jo dau
giausia parduodama visam pašau
iy.
"Dr. CaldweU’s Symp Pępsiu',
kaip . jis yra - vadinamas yra su
manus sutalsymas Ir liuosuojančių žolių,
tyro pepsino ir kitų
švelniu dalių. Nieko jame nėr
net vaikui
pakenkt..
Vaikams
tiofcą jo skontą.
švelniai
be tąsymo
poįnia.ouunio. Bet
pasiduodu jam Ir tviitų vyrų vi
duriai. Qre‘(ą tlkya pągelbą mi
lijonams rodo, kad SVrup Pepsin
yra
vaistas daktaro kurs žino
kas geriausia tinka viduriams.
Kaip pajusi
aitrumą, galvos
skaudėjimą, Išpūtimą, gesų, tuoj

ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431

nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro
vidurius vaiko tuyprtį užkietėjimą,
slogaą ir tt. Valkai jį geria dėlto,
kad jis skanus.
Sužinok apie jo naudą motinoms
Ir Vaikams. Išsirašyk lndomią kny
gą “Useful Information". Rašyk J
the Phillips Co.,
170 Varlck St.
New York, N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.
Pirkdamas
žiūrėk, kad gautum
TIKRĄ Phillips MUk of Magnesia.
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tų.
Mllk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos ženklas The Chas.
H. Phillips Chemical Kompanijos Ir
jos plrmatuko Chas. H. Phillips nuo

DlAPEPSlN

Daktaro Budas Iš
judinti Vidurius

■ PECIALI8TA0
Taigi nenusiminkit, hst eikli pa*
tikrą specialistą, ne pas kokj nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno lšegsaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pągelket
Hi
to, kad Jie aetvrl reikalingo patyri
mą. madymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Badle — Bcope — RaggL
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Vjslikas bakterlologitkas egzaminavi
mas krąujo atidengs mąn Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryt jums taip kaip buvo
i pirmiau. Jeigu kenčiat zuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit 'kokią užsisenėjuslą. Jsticerėjuslą, chronišką Ilgą, karj a»>
pasldavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt . neatėję pas
mane.

Iš

pūtimas, dažnas vėVakąro nuotaika buvo labai
mimas, karščiavimas
smagi. Visi pasitenkinę ir puo
vąikuose ir kūdikiuo
se paprastai
rodo.
maistas vldurėEsu, viskas Lietuvoj yra ta ir programa. Vakaro pro- '
liuose yra surūgęs.
gražu, ne taip, kaip buvo ke gramų vedė kun. A. Linkus.
Kąt tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
Viso
to
surengimui
darba

li metai atgal. Ūkininkai la-'
kui šauliitą Phillips
Milk of Magnesia. Įdėk Jo J pirmu
bai gražiai gyvena, darbų tu vosi parap. komitetui. Moterų tinį
valko maisto
buteliuką ryte.
ri užtektinai, tik pabrėžė, kad Sų-goš vietinė kuopa vadovau Paaugusiems vaikams reikia duo
ti Šaukštą vandens stikle. Tas nu
Lietuvoje ne taip kaip Ame jant poniai Jedvygai Čepulie rautas vąlką — palengvins jo vlį penkias minutas jis pus
rikoj — laisvai, gyvenam. Lie nei, nuo kurios pastangų pri- durėlius.
linksmas ir laimingas.
Paliuosuos
tuvoj nevalia nei mitingų lai-', aau8ė v#kar0 P^^imas.
vldpęlųą nuo vtąokio surūgusio Ir

kyti be valdžios leidimo. Kad
,
’
jeigu kokia organizacija nori 11
-r —
kokį susirinkimų turėti, ar,tojams iy visiems susirįnkukonferencijų, turi iš valdžios siems ir aukotojams.
gauti leidimų. O kad ir gau Yjųį U«kswūs įšiiįskįrs(ė ir
na, turi mažiausių daiktų pa visi minėjo, kad weą Vilnių'
aiškinti, arba ant poperos su atgąųsipąl
rašyti. Į susirinkimus ateina
policija ir viskų daboja, kad Ir UŠ turiu vįsįetua kąlbėtonieks nebūtų permainyta. O jamų
Ą. Valanda.
|Quick Relief for Stomach II IsĮ jeigu kas biškį permainyta,
=S^7=
tai policija sustabdo susirin i i-P1'1 Ja n i i
kimų. Kalbėtojas sakė, kad
lygiai taip kaip būdavo prie
tetoris
ruskio. Tai 'nepakenčiamas
dalykas Lietuvoj ir nei vis
kas pačiai Lietuvai.

A food for pro*
tein; a food for
mineral salts;
for calciuip and
phosphorus; all
the essęnŲąl ele*
ments for health
and strength are
found in good
cheese. And all
the essential ele*
ments of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

keaąl,

GKS&VS

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI |5.00

svrjl1 tno Clrls Pantomlpe žtufll

| iki %

v
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GRABORIAI:
Telefonas Yards UIS

STANLEY P, MAŽEIKA
GBABORIUS IR

R ALSAM UOTOJAS

LIŪDNŲ SUKAKTUVIŲ
PAMINĖJIMAS.

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė grali koplyčia dykai
718 WE8T 18 STREET

Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 251<
2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois
SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tol. Cicero 6927

• Taigi* spalių 4 d. p. Maskolai-

J. J,nlevL6iūS
__

sostinę — Vilnių, čionykščiai ėjo, atvažiavo ant rytojaus.
.

.

balsamuotojas lietuviai katalikai tas liūdnas
p#lwneuiu leido- sukaktuves paminės trečiadietuvėse visose mle..
_ .
,r , ,
•to ir miestelių nyj, spalio 15 d., Sv. Mykolo
^k^iycuVeni parap. svetąįflėį 8 vąĮ. vąlca-

g^b- kun’ ^eks’

GRABORIUS* JR

By«.

N0RTHSIDIB6IAI DBM*
ŠIO!

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Visi,

kas

„ Baltutis, Jturs papasakot savo viai, kieno gyslose teka lietu
įspūdžius įgytus
Įietųvąje viškas kraujus, ateikite į ruo-

LAIDOTUVIŲ

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Stų.
Tel. Ūouievard (203 - UIS

įr dąųgiųu kų tų vąįcarų įš- . šiamas šį vakarų

girsiųie.

Žinomų,

prakalbas,

kalbės ir Padarysime didesnį

DR. J. J. KOWARSKIS

Of. Ir Rez. Tol. Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2108 WEST 68 STREET
3133 S. IIALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
flųg • — 1J T»l. ryto. Ęuo t vai. —
Tel. Proepeot 1028
Antra# ofisą# Ir
Rezidencija
S Ir 7 Iki 8 vąl. vakaru
Rezidencija 23(9 So. Leav|tt St
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2130
Seredomle nuo • — 13 vai. ryto.
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-8 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytai#: nuo 7-8
' > Nedaliomis pagal sutarti.
Nedėlloj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po
plet. U ta rn. Ir Subat. Nuo 8-8 vak.
Šventadieniai#
pagal ęutąrlma. ~
QUr> Tol- Virginia 9034
Telefonas Boulevard 1939
Reeldfnpljos: Vąn Buren (8(8

DR.T.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4148 Archer Avenue

lietu

jaučiatės

Ofiso Tel. Vlctory 8487

YT. MABQUETTĘ ĘOAD

rę. Kalbės nesenai iš Eurp-

9149 e. Heisted

I. J. Z O u P

DR. A. G. RAKAUSKAS

Įčiui vardinės buvo linksmos.

Nftrth pide. t- šįmet suka ne Pranų. Kai-kurie artimieji
ko dešimt metų, kai viliūgin- pp. Maskolaičiams, negailėju
gi lenkai pagrobė lietuves sieji būti tenai tų vakarų, at

Tai. Roosęvelt 7(88

——:—:--------

Telefoną# GpovehlU 3349 -

O kartu pasilinksmino ir daug

GRABORIUS ER

8319 AURUBN AVENUE

D A K T A R A I:

C H I C A G O J E

S. M, SAUDAS

Turiu automobilius visokiems relk^lftms. £alųa prieinamą.

z1, -

pasiryži-

Tel. Canal <764

Dr. S, A. Brenza

DR. A. RAČKUS

Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Jai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
$ Iki 4 tr 4 Iki ( v. v.
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
Nedėllom|s nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd. Netoli 46th St
Chicago, UI.
Vąl.: nuo f:Sg lgl 9:30 vak.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas
vyrų, moterų lf vaikų

gerb. kun. klebonas J. Svjys- mų kovo.ti dėl Vilniaus, Gąr-

kas. Bus pųroiįytų ir įdomių dino, Seinų įr Suvalkų kraš- Re#. Tei. Midway 6513

“mūviu” ąpię

J. F. RADZIUS

DR. R. C. GUPLER

mūsų bro
tėvynę to. Prisiminsime
pRsiiųųitysime lius vilniečius, kurie vasrgsta

iųūeų

DARO OPERACIJAS

Ofiso TeL Vlctory <893
Rezidencijos Tel. Drezel 8191

Ligonius priima kasdlenų nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomis ir seredomis tik
iškaino susitarus

DR. A. A. RŪTH

Nulludimo
valandoje
kreipkitės Lietuvą, lyell,
OYpYTOJAB IR CHIRURGAS
prie manės,
patarnausiu
patu tų vakarų ir pasiklausysime.
svetimoje vergijoje. Ištiesime
Q«tfar
4v*ue
M-t*8 SUeet
kai, mandagiai,
gerai , H pigiau
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arb#
Rusa# Gydytojas ir Chirurgą#
Vardinės įr pagerbtuvės. į jįęms broliškų rankų, remsi
npgU kitur. Koplyčią dėl '■ Urmenų
ČHfSAGOJB
Canal 1718
Sgggk ' Specialistas
Moteriškų, Vyriškų
me
juos
ir
tvirtinsime
jų
ko

Laidotuvės# paJau daug metų čionai darA »• »• Pnnečtėlial#
Valkų ir viąų chroniškų ilgų
J
a ' tarnauju
geriausia
ir Ketv,
etversąlf vakarę
bųojasi ir savų darbuote yra* vų Jungsimės su jais bendrą
Ir pigiau negu kiti
-rrGflea# 3198 So. Halsted St
todėl, kad priklau
grąžįai pasižymėjęs B- Masko- mintimi, bendra Vilniaus va
Ksmpar 31 Street
sau prie grabų lšdlrhystėa
UNDERTAKINd CO.
davimo
idėjų,
Įąįtis. Jįs yru gabus muziką^,
VALANDOS: 1— |
plet. 7-8 vak.
P.' B. Hadley Llo.
OFISAS
Todėl,
nepamirškite
šį
va

48
lt
80.
RICRIGĄN
AVENUE
Nedėliomla Ir šventadieniai# 18-13
((8 Weat 18 8treet
scenos vauįjda, režisierius, ne
Koplyčia Dykai
Tel. Kenerood 6107
Telef. Canal <174
710 W£ST Į8|h STREFT kalbant jau apie Uitas jo pa-, karu 7:3Q vai- vakare būti
SKYRIUS: 8288 S.
Vųląndoa:
Halsted Street, Tel.
Nuo 8 Iki 11 valandai ryto;
PaaM u«i
jėgas.
Savo gabūmaįs seena- svetainėje, pamatysit Klaipė
1 Vlctory 40 8 A
Ruo 4 Iki 8 valandai vakare
Ije ir kitais gražiais darbais dos vadavimo žygius ir įšgįr- apart fcventadienlp Ir ketvirtadienio
yra pasižymėjusi ir jo žmorie- šit gerus kalbėtojus.
GEIŠAI;
Phone Boutevard 4139
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS
Northsidietis.
lė Emilija.
4k»X — 14 St.
2924 Wa«hlnzton atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
UETUVIS obabobius
16-18. 8-4, 1-i
12-3, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belskio-Hakščlo aptleJau tūlų laikų p. MaskoląiTęl. Clcęro (63. Tel. Aędzle 3450-24(1 kos) po nr. 2428 West Uarųuette Rd.
Nauja graži koplyčia dykai
Valandos: nuo 2 Iki 4 po plet Tel,
tįs mokina Moterų Sujungęs
Proepect 1936.
GBABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
vietinės kuopos chorų. Jo dar
Sena# ofisas toj pačioj vietoj:
4681
So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel.
Virginia
1290
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS
bas čionai pasirodė tiek pa
Musų patarnavimas
Iki S vakam Tel. Boulevųrd 7826
X
Žinomas
jaunimo
veikė

visuomet sąžiningas Ir
ttea. 4641 8. Albany Avė. Tel. Prostinkantis, kad
gerosios mo
nebrangus, nes neturi
Nedeilomls p«ct 1389. Nedėtomis tik pagal «njas ir L. V. 4 kps. pirm. p. <739
EZERSKI
me Išlaidų užlaikymui
terėlės sumanė ir pasiryžo su
Tel. Cicero 2888
Susitarus 'artl.
skyrių.
P. Šaltimieras srti savo motinė
rengti pęr jo vardines palietuvis ORARGRiua
le ir jaunu draugu — veikėjų Pftao ir Res. Boulevard 6918
Naujų, graži ko
r#t Hemlock |709
gerbtuves —“surprise parO f l f » •
Rez. Tel. Prospect 1619
y
p. Ąug. Vardausku nesenai
plyčia dykai.
ty
”
.
O
kų
Nortli
Sidės
mote4603 SL Marshfięid Avenue I ' . 4
ii
buvo padarę “ekskursijų” į
3307 AUBURN AVENUE
relės
dairo
tai
ir
padaro
gerai.
8484 BQ. HALSTFD, STREET
Tfi. Boulevard 8277
Pittsburgh, Pag Ponas ŠaltiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
-“S-TJmi.TJ SU.”
Ofisas 6166 South Kedzte
-T!“
mieras važiavo • Grabam PaiRez. 6(22 So. Whlpple
Re#._yti
a
W4LLACE
STREET
r»*< ■•■»**«* 4H*«wb
arr/gun
VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
ge autoj ir kelionę turėjo sma

BUTKUS

žiNiy-m$

.

-

/'i

DR. A. J. JAVOIš
Vai. S 2 Iki 6 po irtoių, * ild 4 raJk.

AKIŲ pyPYTOJAI:

Pitts-

ir

DR. VAITUSH, 0. P. 0.

bųrgo lietuyių vaįšiųgumų bei
svetingumu.
18 d.,

L. V. A

SPECIALISTAS

gų, kad visa gerai pavyktų.

susirinkti.

X P-nia M. Rrinickienė, ži

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniaL lietuviai graboriai, kurie turime ambulance pųtąrnavimą.
V
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicągos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau?
sius ir čia jų yra didžiapsis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes ^visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnąvimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRĄĘV VĘDEJAI

z

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hęrtnitage Avenue

nomą rėmėjų ir labdarių vei

kėja,

išvyko

į

So.

Chicago

pas gerb. kun. R. Urbų šei
mininkauti. Bridgeporto kolo
nija pasigenda darbščios vei

kėjos.
SKAITYKITE IR PLATIN

gpęclalų atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S va
karą Nedėllomis puo 10 ryto Iki
19 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

KITE

' 4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

RBCEPTAI

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel

1821 SOUTH HALSTED ST.

Stewart 8191 ,Rezldencl->a- 6600 So- Artesian Avė.
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SE6AL
savo

Perkėlė

ofisų

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND A V*.

DENTISTAI

SPECUALISTAR
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ugų
Vah: irta nuo 1(—13 nuo 8—4 pu
pietų: 7—8:88 vakare
Nedėllomis 19 Iki 11
Telef. Midway 2880
TeL Boulevardl 1401

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

3343 S. IIALSTED STREET

Tel. Canal <223

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS
.
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

DR. HERZMAN
IŠ

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakarę
Seredoj pagal sutarti

SUSUOS

Gerai lletuylenis žinomas per 39
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
metus
kaipo patyręs gydytojas, chi
ii Europoų <jel itnųnlų. katra Ilga
Tel. Tards 1828
rurgas Ir akušerių
daugiausia žmopes kankina Amerikoj.
Boulevard 7689
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
Gydo stalgias Ir chroniškas 11pagal viršuj mln(tų RECEPTŲ yra
Rea. Hemlock T<91 gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
naudingas vaistas, kokias žmonių LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
jausius metodus X-Ray ir kitokius
į mokslas gali pasiekti.
elektros prletalsua
Kaina 9100, gaunamos pas:
Ofisas ir Laboratorija
DENTISTAS
Netoli Morgan Street
4712 So. Ashland Avenue
3133 sa HALSTEP ST.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
1025 WEST 18 STREET
CHICAGO, ILL.
Val.: Nuo B ryto Iki 8 vakare
756 West 35th St
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų ir
Kampas Halsted St.
nuo ( Iki 7:80 vai. vakare.
Valandos: nuo 10—<; puo 0—8
Tel. Cicero 12(0
Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Bhor#
Nedčliomis: nuo 10 iki 12.
8388, arba Randolph <800.

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKIS

T.A.D. PRODUCTS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. GUSSEN

T, Ą

?

Tel. Lafayette 0727
OPTOMETRISTAS

Prita._________
Aklų Ekspertas ir pritaikymo
akinių
1801 S. ĄSHLAND AVENUE

X2A'£r
‘',i»®
mis 9:80
iki 12
Phone Co"*1 9(38

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
D.
vai. vakare
Nedėllomis pagal sutarti
Ar Jau žinote kas sutaiso 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
pilveli ir pilvų sugadintų?
T. A. D. par 8 metus Jau
pataisė kelis tūkstančius,
o dar mtltonal nežino.
Tel. Cicero 2962
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina (1.00- Reika
laukit aptlekoj, arba tįs
DENTISTAS
ėtai IŠ
4901 W. 14St.
Cicero. IU.
s- H“’1“1 «•- Chicago
Viršuj National Tca Store
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vak
vakaro. Ned. susitarus
T. A. D. Product

Te A. D.

DR. S. ASHER

Platt H14g-. ka^O- ’’ S?
1 aukštas

Tel. Boulevard 3201

lies. Prospect <669

DR. P. Z. ZALATŪRIS

DR. G. Z. VEZELIS

SKYRIUS

SKYRIUS

T#l. Canal 0257

Palengvins aklų {tempimų kuris
esti
priežastlmgalvos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 7042
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karšų. Atltalaųų kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
DENTISTAS
regystų.
1545 WEST 47 STREET
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro šalę Deposltors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
ma# su elektra, parodančia mažiauAshland Avenue
alųg k^daa.

Tel. Yards 1741 ir 1742

į 410 So. 49th Ct., Cicero
Tęi. Cicero 3794
SKYRIUI

DR.B.ARDN

LIKTUVIB Agi®

pastan

jaunimų

Ofisas 3201 West 82nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 4388
Rezidencija: <640 So. Maplevood
Avenue
Tel. Republic 78<8
Valandos 1 — S & .7 — 8 v. v,
Nedėlloj: 10 — 18 ryto

Vąl.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

p. P. Šaltimieras, p. A. Var-

skaitlingai

X — Spinduliai

6558 SO. HALSTED STREET'.

deninius šokius”. Šokių kom.

Prašom

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydytojas ir Chirurgas

kp. rengia labai gražius “ru

dąuskas ir kiti deda

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

X Dievo Apveizdos parap.

svet, spalių

Office: 4459 S. California Avė.
4Nedėlioję pagal sutarti.

Gydytojas ir Chirurgas

gių. Visi grįžę džiaugiasi nu-',
sisekusių “tripu”

CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

DR. S. A. DOWIAT

Ofi, A. IBERTASH

3201 Aubum Avenue

Ir X-RAY

3.Į30 WEST 22nd STREET

DR. M. T. STR1K0L

A. MASALSKIS

4447 So. Falrfield Avenue

Ofisas ir Laboratorija

A. L UVMIS, M. D.

A. PETKUS GD.

Republic 8464

•

[HMg

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Realdereijos Tel. Tlaza 8300

Nūn
Nuo
Nuo
Ned

s/

VALANDOS:
M Iki 12 dienų
J Iki 3 po pietų
7 Iki 9 vakare
k nuo 10 iki 18 dienų

b R.A U 0 A S

B

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

GRAŽIAI PASITIKO.

Trečiadienis, Spalio 15, 1930

WASHINGTON, spal. 13. Party parapijos darže, keps
rūpinasi, kad butų patenkinti v. Narius meldžiu dalyvauti,
jų pardavėjai ir pirkėjai. Rū nes bus svarstoma daug svar- __ Kariuomenės štabo virži- .^ajus ir gamins kitokių gar'
[durnynų. Taipgi bus klaipėdišpinamės teisinga miera, ga
ninko
padėjėju
paskirtas
maj
ka ihuzika ir kitokie palinksA. Walskis, rait.
rantuojame svorį ir gerumų.
mįnimai.
Mes kooperuojame su geležingen. E. E. Booth.
kelių kompanijomis, kad ne- Sv Kazimier0 Akademijos
Šiandie spalio 15 d. po robutų eikvojimo. Tas visas at-,
3 skyriaus įvyks s„
žančinių pamaldų šv. Kazimie
sargumaa išeina naudon ir sirinkimas 16 A 8paU% par..
ro akademijos Rėmėjų skyrius
pardavSjui ir pirkėjui.”
svet Kviečiame
Aušros Vartų par. salėj turės
Be to p. Koster sakė, kad atsilankyti, .nes bus svarstosusirinkimų, kad prisirengus
dabar, kuomet daugelis yra ma svarbūs reikalai,
prie minėto Bunco Party. Pel
pasidavę nusiminimui, tai drųp
nas eis Seserų Kazimieriečių
sesnieji pramoninkai ir biz
naudai.
nieriai privalų išeiti priešalcin,
Ketverge, spalio 16 d. tuobūt vadais ir grąžinti gerus
jaus po pamaldų įvyks Vytau
laikus.
to West Sidės kolonijos komi
teto susirinkimas, Aušros Vartų par. salėje. Prašome visų
Savininkas R. Andreliunas
draugijų atstovų skaitlingai West Side. — Visiems pra
Užlaikau visokių
---- -JO----- X
lukatnlų
Ir sida
kad šiandie, spalio
Marijonų Kolegijos Rėmėjų susirinkti, nes bus svarstoma nešame,
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
15 d. ir šeštadieny 18 d. po
Chicagos Apskričio susirinki daug svarbių dalykų.
lio, planų rolių,
V. Duoba, pirm.,
rožančinių pamaldų parapijos
rekordų Ir t t
mas įvyks šiandie, spalių 15
ralsau laikrodžius
Ig. Kryževičius, rašt.
darže
Altoriaus
Puošimo
Drd. Aušros Vartų par. mokyk
Ir muzikos instru
mentus.
A. Peldžius, kas.
ja pakartos pramogą Bus galoje 8 vai. vak.
ra muzika, yra daug gerų do- |
_Telefonas
. .
_______
„.2
Jisai yra svarbus, priešseiHEMLOCK 8880
PILNA SLAPTŲ UŽEIGŲ vanų išleidimui ir užkandžių
minis. Rėmėjų
seimas bus
Pelnas eis bažnytinių rūbų ĮA. ALESAUSKAS
gruodžio 7 d. Reikia pasiruoš
WASHINGTON, spal. 13. taisymui. O sekmadieny, spa
MOTOR EZPRESS
ti.
— Tautinė Slapioji jaunųjų lio 19 d. ŠV. Kazimiero Aka Mes permufuojame-pervežaKviečia
>
vyrų organizacija vardu “Cru demijos Rėmėjos turės Bunco me pianus, forničius ir kito
Apskričio Valdyba.
saders” (Kryžiuočiai) pranekius dalykus.

Praeitų
sekmadienį, šv. Panelės Gimi
mo parapijiečiai, kun. Jusevičiui ir komitetui vadovau
GRAŽIAI PAMINĖTA SPA- ir publikai už skaitlingi}, at- jant, suruošė gražų priėmi
mų savo gerb. klebonui kun.
silankymų.
LIŲ 9.
Vakaro ved. da pakvietė F. A. Baltučiui. Didžiulė salė
antrų karti), palink buvo perpildyta žmonėmis.
Brighton Park. — Spalių 9 Jaretckų
d., dešimts metų liūdesio su sminti publiką. Buvo iššauk Visi netilpo. Parapijos cho
ras, p. B. Janušauskui vado
kaktuvės Brigbton Park gra tas 3 kartus groti.
Vak. vedėjas, padėkojęs pu vaujant, surengė gražų pro
žiai paminėta.
Federacijos 19 skyrius kas- blikai už ramų užsilaikymų, gramų. Dainavo choras ir so
met mini Vilniaus netekimų, pakvietė sustoti ir atgiedoti listai. Programe dalyvavo ir
bet šįmet spalių 9 d. minėjo Lietuvos himnų, varg. J. Ku- mokyklos vaikai. Dainavo pvisos draugijos, kuopos, klu- dirkai pianu akompanuojant, ni M. Janušauskienė, p-lė K.
bai, priklausantieji prie Fe- Tuo ir baigės spalių 9 d. Mickaitė, p-ni Oželienė, p. A.
Kaminskas. Klebonų sveiki
deracijos 19 skyriaus.
— Vilniaus gedulo diena.
no: S. Šainbaras, J. ČemausSpalių 9 d. paminėjimui dar
Einis.
baVosi Federacijos 19 sk. Vilniaus našlaičiams aukojo kas, R. Andreliunas, G„ Tumpirm. p. Vaicekauskas, L. Vy- po $1: kun. P. Vaitukaitis, kutoniutė, D. Gricius, J. Skačių 36 kp. ats. K. Žaromskis, J. Kudirka, N. N., A. Kreins, landžiunas. Kalbas pasakė: L.
su pagelba vietinių dvasios va-. O. Randienė, A. Rudakis, Šimutis, dr. A. Rakauskai P.
dų, surengė gražų programų. Į A. Pakeltis, A. Kraučiunas, Baltutis, dr. S. Biežis, dr. A.
Rytų buvo atlaikyta šv. mi T. Atrošienė, O. Papeivienė, Lauraitis, kun. T. Gasparaitis.
K. Zoromskis, L. Žiurlys, Vedėju buvo kun. J. Jasevi
šios už Vilniaus gynėjus.
Vakare 8 vai., po ražančiaus Mrs. Paulinė 50c. Kiti smul- čius. Sugrįžusis klebonas ap
pamąldų, kun. Vaitukaitis vi- kiaiis. Viso surinkta $24.15. dovanotas gėlėmis ir kitokio
sus pakvietė į parapijos sve Visiems aukotojams da sy mis gražiomis dovanomis. Pro
gramo pabaigoje kalbėjo pats
tainę, kurių, ir pripildė daly ki širdingai ačiū.
gerb. kun. A. Baltutis. Jisai
Valio, brightonparkiečiai!
viai.
; <■ ’■
R A D I O
Humboldt Park Lietuvių P. ša’ kad Siame mieste slaptųjų
trumpai, bet įdomiai papasa
Komitetas.
Vakaro ved. K. Žoromskis,
Kliubo mėnesinis susirinkimas užei^
Xra tikros
Taisau, perdirbu battery
kojo savo įspūdžius, įgytus
pranešęs Vakaro tikslų, . pa
įvyks ketvirtadienį, spalių 16
Visose vedamas bi- setus į elektrikinius arba iš
kvietė parapijos chorų, kuris IS MOTERŲ SĄJUNGOS KP. Lietuvoje ir kitose kraštuose. d. Almira Simmons svetainėj,/™” Kai-kurios yra netoli mainau.
Prie kitos progos žadėjo pla
VEIKIMO.
vaddvaujant varg. J. Kudir
A. J. ŽVIRBLIS
Laf. 8227
Rūmih
čiau iš savo Įdomios kelionės 1640 N. Hancock St., 7:30 v. Pačlų
kai, sugiedojo Lietuvos him
nų, “Ulonai”, “Ant tėvelio Town of Lake. — Moterų nuotikių savo parapijiečiams
I
ROT OABH, PARDUOSIM T VAIROS
KONTRAKTORIAI:
papasakoti.
Sųjungos
21
kuopa
laikė
mė

dvaro” ir “Vilniaus daina.”
PIGIAI,
įlr
*
Koresp.
Po choro jausmingų dainų, nesinį susirinkimų 4 d. spa
1931 modelis Triple screen
vakaro ved. pakvietė kalbėti lių. Komisija pranešė, kad
ES
grid raidio, su tono kontrolių,
LANKĖSI CHICAGOJ.
kun Dr. Matulaitį, “Draugo” jau viskas prirengta naujų
gražiam riesti 16 medžio kabi
Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kontraktorins
administratorių, kuris savo narių pagerbimo vakarėliui.
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
netu,
3
šmotų
parloriaus
setu,
P-nas Frederick J. Koster,
kaina.
nuoseklia kalba nušvietė Vil Apsvarsčius bėgamus kp.
9 šmotų valgomosios setu, 6
buvusis
United
States
Chamniaus klausimų ir klausyto reikalus, išklausyta raportas
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi
šmotų
miegamosios
setas,
kau

muro darbus, iš medinių par
Telefonas Hemlock 4680
jams pridavė energijos tęsti ir Apskričio susirinkimo, ku- ber of Commerce pirmsėdis,
rai,
lempos,
irtLTik
60
dienų
darom mūrinius, apmurinam
kovų už Vilnių.
- - riame daugiausia svarstyta p. dabar Calįfornijos Chamber
vartoti:
1
apt.
8328
Maryland
medinį namų po vienų plytų.
Phone Virginia 2054
of Commerce, šiomis dieno
•
*
’
Po to pakviestas kalbėti ^ Vaičiūnienės pagerbimas.
avė.,
vienas
blokas
į
rytus
nuo
Atrodo mūrinis, po to jau neJOSEPH VILIMAS
jaunas, energingas jaunimo Mūsų kuopa pakvietimų vien- mis lankėsi Chicagoj. Jisai yCottage Grove avė. Tel. Stereik pentyt. Turim namų ant
Namų Statymo
darbuotojas kun. J. Valan balsiai priėmė ir nutarė daly- ra vienas žymiausių Califorz
pardavimo ir mainymo.
nijos biznierių. Dabar jis rū wart 1875.
Kontraktorius
čius savo kalboje apipasakojo Vauti pagerbtuvių vakarėlyJOKANTAS BROS.
pinasi Californijos Vynuogių
4556 So. Rockirell Street
buvusius didingus Lietuvos “in corpore”.
AUTO
MO
B
I
L
I
A
I
4138 Archer Avenne
pramone.
laikus ir dabartinę jaunimo
Telet Republlc <394
Tel. Lafayette 7674
darbuotę, duodarųas jaunimui Ant greitųjų nutarta su Kadangi dabar vynuogės
rengti “bunco party”, p. Kar- prinoko ir statomos rinkon,
- D. GRICIUS
daug pamokinimų.
Phone Republlo 494*
GENERALIS KONTRAKTORIUS
tai
jų
išpopulerizavimu
p.
Po jo kalba kun. Pr. Vaitų-'čauskienės »amuo8e> kad Ba
Statau namus kaip muro taip Ir
Geriausios Rūšies Automobi
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
kaitis apie Vilniaus dienų ir
prisidėti ir su dovanėlė Koster darbuojasi. Jisai buvo
liai.
Kainos prieinamiausios.
jaunimų, pažymėdamas, kad I)r’e P’ Vaičiūnienės pagerbtu- Washingtone ir tarėsi su val
Moliavojimo Kontraktorius
Ateik pažiūrėti musų nau 2452 WEST 69th STREET
džios
perdėtiniais.
P-nas
Kos

vių.
jaunimas po L. Vyčių vardu
jausių DE SOTO ir PLY
Mes moliavojlme, dekoruojame ir
ir dvasios vadų bei inteligen Toliau, sirgusios narės p. ter Chicagoj pareiškė:
visokius
namus.
MOUTH Chrysler išdirbystės Tel. Lafayette 8442 Ofisas Ir Bes. ISpoperluojame
ir 2384
4401 S. Mozart 8L Musų kainos labai pareinamos Ir dar
tijos ir veikėju vedamas il M. Paugienė ir M. Sudekienė “Mano kelionė į Washing- automobilių už labai prieina
J. C. ENCHER & CO. bas garantuotas.
giausia palaikys Lietuvos var reiškė didelio dėkingumo kuo tonų ir po rytines valstijas mų kainų.
GENE RAKIAI KONTRAKTORIAI
6127 S. Maplewood Avė.
dų ir vienybę Amerikoj.
pai, taip-gi ir Centro rašt., labai gerai pavyko. Todėl aš Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
JONAS PUDZIUVELIS
P-lė S. Ališauskaitė solo kad greitai
buvo atmokėta tikiu, kad vynuogėms yra ge Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Skyrius 4429 So. Falrfleld
paskambino pianu. Publikų; joms pašelpa. Abi sirgusios ras marketas ir Californijos
GENERALIS KONTRAKTORIUS
GA.GE PARK MOTOR
Statau naujus namus Ir pertaisau
sužavėjo. Paskui da pagrojo gana ilgų laikų.
vynuogių pramonė ir kiti biz
SALES
senus. Senus namus priimu ) mai
nus.
akordina F. Jeratckas.
niai pagerės. Šiemet vynuogių Joe Bagdonas, Savininkas
Nutarta prisidėti prie Vy
2650 West 69 Street
Vakaro vedėjui paklausus
derlius buvo geras ir be to 5626-27 S. WESTERN AVĖ.
Generaliai Kontraktoriai
Telef. Hemlock 4474
tauto sukaktuvių minėjimo.
publikos, ar negalima pada
vynuogės yra augštos rųšies.
Real Estate
Telefonas
Prospeet
5669
Telefonas Canal 7221
Moterų Sųjungos 21 kuopa
ryti rinkliavos Vilniaus naš
2621 WEST 71 STREET
auga nariais ir pasižymi dar California Grape Control
laičiams, vienbalsiai pritarta. i
Telefonas Hemlock 0367
įBoard rūpinasi pagelbėti vyn
bais, vienybe ir sutarimu.
Ir aukų rinkėjos: J. ArmošRes. Grovehill 1680
Alma.
uogių 'augintojams. Kartu jis
Mallavojlmo Kontraktorins
kaitė, M. Tvarijonaitė, E. ŠuGeriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
Maliavų Ir sieninės popleros krau
Jei Tamista nori pirkti Automo
tuvė. Naujas stakas.
šaitė ir S. Barkauskas surinko
Tel. Lafayette 4197
bili. pirmiausiai praftome ateiti pas
2224 8o. LEAVITT ST.
CHICAGO
mus Ir pamatyti RUPMOBILE 1931
$24 su centais. Už tų Federa
modelių, kurie UkraI Tomistas nus
M. YUSZKA
tebina saro giliamu, greitumu. Ir
cijos 19 sk. taria širdingai
riša konstrukcOa. Kaina 91,108. Ei.ktrM ko.iSl'u,?.';
w
KmMlig * Heatlng
ačių visiems aukotojams.
f.o.b. Ir aukftčlau.
sas ir Jėgų. Elektros reikmenos Ir Kaipo lietuvis, lietuviams patarPaskui vakaro ved. pakvie
flkMlerlat.
Bausiu ktiegertausla.
BALZEKAS MOTORS
RŪTOS SALDAINIAI SU
L. DOMBROWSKI A ŠOK
tę klabėti klebonų, kun. A.
4426 So. Western Avė.
6012-14 So. Kedzie Avė.
' 2014 West 47 Street
VYTAUTO
ATVAIZDU
Briškų, kuris savo kalboj api
Telef. Republlc >004
Tel. Lafayette 8227
budino Vilniaus istorijų, kad
A. M. BUT0HAS
Namų Telef.
Gaunama “Draugo” ofise. Nesenai iš Šiau
8apos Telef.
būdamas studentu dalyvavo
NAUJI
GERIAUSI
Republlc
1488
Hemlock
2847
lių atgabenti. Ateinantis iškilmingam Vytauto ap10% nupiginta ant flat ma
Lietuvių seime (1905 m.) ir
AUTOMOBILIAI
vaikšeiojimui atminčiai privalome nusipirkti Vy
liavų ir ready mixed.
pareiškė kad Vilnius Lietuvos
tauto medalių ir kartu pritinka užsisakyti įvairių
Plumbtng A Heatlng Lietuvis
buvo ir busi Čia kalbėtojas su
jubiliejinių Rūtos saldainių su Vytauto atvaizdų
KONTRAKTORIUS
kėlė didelį entuziazmų ir visi
Mano
darbas
pilnai garantuotas
Kakaa SS4S.0O K. O. B.
ir kitokių tautiškai papuoštų. Ypač tinka dova
Kainos prieinamos
sušuko: valio! mūsų sostinė
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
noms per vestuves, krikštynas, bazarams, baliams
2422 WE6T 69th STREET
ateik peš mus Ir persitikrink, kad
Vilnius!
pas
mus
rasite
geriausios
rųBlee
au

ir t. t. Siunčiame užsakymus ir į kitus miestus.
tomobilius už lemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
Po to p-lė A. Ančiutė pa-'
DRAUGAS PUB. 00.
vartotų karų už labai mažų kalnų.
dainavo solo tris dainas aThotnas Higgins
BRIGHTON MOTOR SALES
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avenue
komp. varg. J. Kudirkai.
PLUMBERIS
Marąuette Park.

C H I C A G O J E

—

bių

reikalų.

visas

nares

PRANEŠIMAI.

M. ZIZAS

DE SŪTO IR PLYMOUTH

PETRAS GRIBAS

MARQUETTE JEWELRY
& RAINO

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

■a .t-

Programai baigti pakvies
tas kun. J. Valančius

dėkojo

visiems programos dilyviams

»c.

■aviniukai: Vainoras, J.
Telefonas Lafayette

Šio krano kaina $3.50

MM

8868 Archer Avenne

4414 So. Rockwell St
Tel. Lafayette 4689

Turiu patyrimų per dangei) metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai
8218 80, OAKLEY AVĖ.
Telef, Canal 0818

—i-1.:-

1111

is."

a

Transfet kampas Elston ir
California avė., storas 26 pėdų
pločio 80 pėdų ilgio sn beizmentu, štymo apšildymas, la
bai gera vieta dėl drugštorio.
Randasi 3182 Elston avė. ant
trijų strytkarių linijos: Elston,
California ir Beimant. Renda
pigi nuvažiuokit apžiūrėt. Rak
tas yra Clorthing Store, 2-ros
durys pas Mr. Rasmussen, Te
lefonas Republic 8899. Savi
ninkų galima matyt nuo 9 v.
ryto iki 6 vai. vak.
2839 W. 63 St.
Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4844 80. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1888

ATMINK SAVO

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.

W. & L. ELECTRIC CO.

6RAHAM PAIGE

Street

EXTRA DEL DRUGŠTORININKU.a*

PETRAS CIBULSKIS

JOHN YERKES

Rockwell

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

JOHN PAKEL & CO.

H U PMOBILE

So.

7126

809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Ifilaldų
Perkam Mortgečtus Ir Bonua.
Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam, ĮSmalnom Ir InSIuri-

nam vlsok) turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkkno
bet Pardavimo NotarlaltBkus raktus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmtngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Pardavimui S kamb. forniSiuotas
apt. 8100 caah, visi kamb. užimti,
pulki vieta. Pigiai, turiu kitų blznĮ.
<202 Eberhart avė. 1-mas apt.

PARDUOSIM
liu

visus

su

puikius

dideliu
rakandus,

nuosto
Wl!ton

kaurus Ir vlskų musų 4 kamb. apartmente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis
tuoj. Tikras bargenas.

'

8040 W. 02 St. 1-mas floras

