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Gubernatorius Vytauto Didi Sukaktuvių Iškilmės
MALONIAI SUTIKO PASAKYTI
PRAKALBA

ARTI PUSfi MILIONO VO
KIEČIŲ BEDARBIŲ EJIME

SAUSŲJŲ KANDIDATAS
9

BERLYNAS, spal. 16. —
NUPIRKTAS SKLYPAS
NAUJAM PASTOS BŪTUI Vakar čia sukėlė streikų 120,000 darbininkų metalo pramo
»

TAI BUS ISTORINIS ĮVYKIS

Praneša, kad paštų departa nėje. Jie susijungė su kitais
mentas nupirko Chicagoj skly- 350,000 bedarbių ir maršavo

ipų žemės statyti naujų paš- miesto gatvėmis,

Šiuomi turiu garbės pranešti Chicagos ir apylinkių lie

įtos būtų. Tas sklypas yra tatuvių visuomenei, kad J. E. Illinois valstybės gubernatorius,
•rp gatvių Harrison, Van Bup. Louis Emmerson, maloniai sutiko atvykti į Vytauto Di
,ren ir Canal. Už vienų žemę
džiojo 500 m. mirties sukaktuvių paminėjimų, įvykstantį
• bus užmokėta pusšešto miliospalio 261 d., Ashland Auditorium, Chicagoje.
ino
dolerių. Būto pastatymas
Tarpininkaujant žinomam, politikui ir bankininkui p. Daatsieisiųs 14 milionų dolerių.
vid E. Shanahan, J. E. gubernatorius L. Emmerson priėmė
Vytauto Komiteto delegacijų, susidedančių iš J. M. prelato
Geistina, kad kuoveikiau bū
M. Krušo, kun. Ig. Albavičiaus, prof. F. Mast, adv. J. BorNew Yorko valstybės sautų pradėti darbai. Būtų paden ir L. Šimučio. Delegacija aplankė gubernatorių praeito' šieji savo kandidatu į valsty, lengvinimo daugeliui bedarbių,
trečiadienio vakare 7:50 vai. Mūsų pasikalbėjimas su gu bės gubernatorius
iškėlė šį Deja> įrairio8 .. raudonosios
bernatorium tęsėsi virš pusės valandos. Delegacijos spoks vyr» - Syracuse Univenite-;^,,, Beleidžia to atlikti Da.
manui prof. F. Mast išdėsčius reikalų, Jo Ekscelencija maprof R p. Carroll.
rbai bus pradėti gal apie paloniai pareiškė, kad priima pakvietimų, į Vytauto sukaktu
vasarp
vių paminėjimų tikrai atvyks ir pasakys prakalbų.
PARYŽIAUS AKTORE
Žinodamas, kad lietuvių visuomenė džiaugsis radus ži
PASIŠAUNA Iš PASAU
BEDARBIŲ ŠELPIMO
nių, jog Illinois valstybės galva pirmutinį kartų mūsų isto
LINIO GYVENIMO
rijoj atvyks į lietuvių iškilmes ir pasakys kalbų apie mūsų
REIKALAIS
tautos didvyrį Vytautų, raginu Vytauto Komiteto komisijas,
Chicago /spauda skelbia ra
PARYŽIUS, spal. 16. — Iš
skyrius ir visų lietuvių visuomenę ruoštis prie iškilmingo
pasaulinio gyvenimo pasitrau- ginimų visuomenei išanksto
Vytauto atminties pagerbimo ir tinkamo valstybės galvos —
kia šio miesto teatro Comedie pasirūpinti bedarbių likimu agubernatoriaus pasitikimo.
iFrancaise viena įžymiausiųjų
teinančių žiemų.
L. Šimutis, Vytauto \Komiteto Pirmininkas.
1 aktorių — Yvonne Hautin, 29
Apskaičiuojama, kad ateina-

Kardinolas Vytauto Didžiojo
Sukaktuvėse
IŠKILMĖSE DALYVAVO 3000 LIETUVIŲ
BOSTON, Mass

i metų. Šiandie jinai yra Liur- nčių žiemų sunkus būvis lau1 de, kur ligoniams patarnau- kia Chicagoj apie 75,000 be-

ja, juos slaugoja. Iš tenai pa- darbių šeimynų. Šioms šeimylisitraukus, jinai įstos vienuo- noms pagelba yra būtina.
Tuo reikalu ima rūpintis į-

i lijon.

Tai ypatingas Įvykis. Kada vairios labdarybės organizaciji Šįmet vasaros metu su sa-

—
----------jvo trupe išvyko į Egiptu, iš
Naujo-^Vietiniai laikraščiai labai prie aktorės pareigų pasiliuosavu-

Mažai moterų balsuotojų

sios Anglijos lietuviai, A. L. lankiai aprašo šias lietuvių si aplankė Jeruzalę ir kitas
Ateinančiais rinkimais, kaip
R. K. Federacijos N. A. Aps iškilmes. Gal pirmų kartų Bo šventas vietas. Gryžusi į Era- praneša, apie 40,000 moterų
stono istorijoje lietuviai yra neijų, apleido scenų ir išvyko piliečių, kurios 1928 m. rudenį
kričiui vadovaujant, kilniai
taip gražiai pasirodę.
į Liurdų.
paminėjo Vytauto Didžiojo su
balsavo, negalės balsuoti. Jos
Bendras choras .Katedroje
kaktuves ir Vilniaus Vadavi
Yvonne Hautin paeina iš, neuzsiregistravo. Iš vyrų ne
ir svetainėje pasirodė labai
mo Dienų, sekmadieny, spalių
pavyzdingos krikščioniškos šei užsiregistravo 1 nuošimtis
gerai. Garbė komp. J. Žilevi12-tų dienų Bostone. Parade
1928 metais buvo vyrų ir
mynos.
eini už sumokinimų chorų ir
dalyvavo virš trys tūkstančiai
moterų balsuotojų 1,313,680,
jųjų vadams už kooperavimų.
lietuvių ir du vežimai. KatePERSIJOJ ŽEMES DRE gi šįmet bus 1,266,616.
Šis lietuvių toks gražus ir
dron prisigrūdo virš keturi
BĖJIMAI, ŠALTIS
gausus pasirodymas yra pir
tūkstančiai žmonių ir dar aDar daugiau
<
mas Naujos Anglijos istorijoj.
pie du tūkstančiu norinčių da
TEHERANAS, Persija, spa
Naujausiomis žiniomis, atei
lyvauti
iškilmėse neberado
lių 17. — Damavand apiruhė- nančiais metais Chicagoj movietos. Jo Eminencija Kardi
TEISMAS SUMAŽINO
je žemės drebėjimai nepaliau- [ kesčiai už nekilnojamas savanolas O’Connell maloniai kal
PARANKĄ
ja. Vietomis žemė snraižėjusi.; stis būsiu 23 nuošimčiais aukbėjo lietuviams, juos pagyrė
Iškilę nepaprasti šalčiai. Gy- štesni.
SPRINGFIELD, UI., spal.
už jų kilnių dvasių ir suteikė
ventojai pergyvena nepapra
jiems palaiminimų. Kun. F. 17. — Vyriausias Illinois Tei
stų skurdų.
Eina šaltesnis oras
Juškaitis-pasakė pamokslų lie smas išsprendė, kad areštuoIš federalio oro biuro pra
tuvių kalboje. Choras suside tiėms Chicagoj kriminalistams
NEW YORK, spal. 17. —
neša, kad į Chicagų ateina ša
dantis iš apie 350 balsų, p. J. dėl valkatystės negali skirti
“Cotton Textile Institute” su
Žilevičiui diriguojant giedojo nepaprastai aukštųjų parankų,
lto oro banga. Spėjama, kad
važiavime išspręsta pasidar
gali pasirodyti dar ir sniegas.
šias giesmes: “Pulkim ant ke- kad jie negalėtų pasiliuosuoti
buoti ateinančių metų prad
.,.
h Antai šiaurvakaruose iškilu.lrų” — Naujalio, “Šventas, iš kalėjimo.
.
.
_.
. ,.
žioje audiminėse panaikintil .
Šventas” — J. Žilevičiaus,.
sios sniego pūgos. Šiaurinėj
Areštuotam triukšmadariui naktimis darbų moterims ir ne
Dakotoj sniegas, Manitoboj
“O
Salutaris” — Bordese,
James Sammons teisėjas Lyle. pilnamečiams.
(Kanadoj) blizardas (sniego
“Tantum Ergo” — Webbe,
savam laike paskyrė 50,“Marija, Marija” — Sasnau
vėsula).
000 dol. parankos. Vyriausias
KOMISIJA JAU VEIKIA
sko. Vargonavo Mr. Ferraro.
teismas sumažino Ugi 5,000
Teisėjas Lyle išdavė “waIš Katedros paradas ėjo į Syr Gubernatoriaus Emmerson
dolerių.
rąntus
” areštuoti dar 22 įmphony Hali kur įvyko dai
paskirta komisija iš pramoni
vairiu triukšmadariu, kurių
nų šventė. Bendras choras di
WASHINGTON, spal. 17. nkų, darbo viršaičių ir visuo-Į
riguojant J. Žilevičiui puikiai
kol-kas nesurandama.
— Valstybės sekretorius Sti- menės darbuotojų rasti darbo j
pasirodė, žmonių klausytis lie
mson paskelbė, kad Brazilijos bedarbiams, jau veikia. Pra- |
tuviškų dainų prisirinko virš
CHICAGO IR APYLIN
valdžiai leista šioj šaly įsigy matoma, kad dešimtys tūksdu tūkstančiu.
\ti ginklų ir amunicijos kovoti itančių bedarbių gaus kokio KES. — Šiandie giedra ir 8a-

Iškilmės puikiausiai pavyko, revoliucionierius.

VOKIETIJOS KANCLERIS PARLA
TE KOVOJA PRIEŠUS

■nors darbo.

I

Li »

^1 linMiar

t i—UUui

Bedarbių tikslas buvo pa
siekti parlamento rūmus. Bet

Ministeris Zaunius Gal
Pasitiksiąs Savo Vietoji

šiuos stipriai saugojo policija
ir gaisrininkai.
Parlamente pirmininku išri
nktas buvusis pirmininkas Loebe, socialdemokratas. Pirmuo

ju vice-pirmininku — fašistas
Stoehr.

ISPANIJAI GRĘSIA
REVOLIUCIJA

Gręsina Atsistatydinti Meksikos Prezident
Suomijoj’ Suimti Buvusiojo Prezidento P;
grobėjai; Ispanijoj Prsmatoma Revoliucija.
GAL PASILIKS SAVO
VIETOJE
WASHINGTON,

spal.

VOKIETIJOS KANCLII

KOVOJA SAVO PRIEŠUS

15

(Lietuvos Pasiuntinybė Ame Vakar

PEIPIGNAN, Francija, spa

lių 16. — Iš Barcelonos aptu

rima žinių, kad Ispanijai grę-

spal. 17.

BERLYNAS,

kancliei

Vokietijos

rikai). — Sųryšy su nesenai Bruening naujam parlament

paskelbta žinia, kad Lietuvos pranešė savo valdžios nusist

užsienių

Dr.

reikalų

ministeris tymų įvairiais reikalais ir

D. Zaunius

rezignavęs, vo programų.
[Lietuvos Telegrafo Agentūra
Komunistai ir fašistai
nai jau sudaryti ir prasidė {“Elta” praneša, kad Lietuvos
galo triukšmavo visu mętu ka
sianti Catalonijoj.
Sąmoksle
.respublikos prezidentas nepri nclieriui kalbant. Bet šis grie
prieš Ispanijos sostų yra kuo
ėmė* užsienių reikalų ministe- žtai pareiškė, kad jei parl
ne visų Catalonijos miestų
rio Dr. Zauniaus atsistatydi mentas patiekiamos valdžk
majorai. Revoliucijos bran
nimo ir prašė jį ir toliau.pa programos nenorės pripažint
duolys yra Barcelonoj, kur to
silikti ministeriu.
respublikos prezidentas imsi!
mis dienomis dėl studentų riau
nepaprastų priemonių atitin
šių uždarytas universitetas,
PALIUOSUOTAS BUVU kamai vesti valstybės reikah
i Ispanijos valdžia tai visa
Tų priemonių pirmoje viete
SIS SUOMIJOS PREZI
žino ir tikisi sutriuškinti vi
je yra diktatūra.
DENTAS
sokius sukilimus.
Kanclierio Brueningo vale
sia revoliucija. Sakoma, pla

žios programoje yra:

HELSINKI,
spal. 17. —
RUBIO NEPATENKINTAS
Buvusį Suomijos prezidentų
SAVO PADĖTIMI

CITY, spal.

MEXICO

17.

sųmatas 192

Subalansuoti

Stahlberg su žmona pagrobė m.
Įvesti bedarbiams apdrauc
jai paliuosavo.
Policija jau

atskirai nuo valdžios moka
revoliucionierių suėmė keturis iš penkių pik
mos pašelpos.
partija, kuri yra valdžios prie tadarius.
Susiaurinti viešųsias išla
šaky, snskilo į dvi dali. <GrųBuvusiojo prezidento pagro
das.
sina atsistatydinti preziden bėjų tikslas buvo tų žmogų su

— Meksikos

tas ' Rubio.

Suprastinti

žmona pristatyti į Rusijų. Ve

žant automobiliu į pasienį pi

BOMĘAJUJ SKAITLINGI
AREŠTAVIMAI

štavimais išgriauti. indiečių organizacijų, vadinamų Visos-

Indijos Tautinis Kongresas.
Areštuojami šios organiza

MUSSOLINI BUS VAIDI
NIMŲ CENZORIUM
ROMA, spal. 17. — Minis

teris

pirmininkas

,

tarp valdžios ir federuotų va

spal. 17. —

Indijos valdžia išsprendė are

nistracijų.

Sumažinti tuos mokesčius
kas pažeidžia gamybų.
pabėgo palikę mašinų ir pa
, Naujas finansinis sutarii
ktadariai neteko gazolinos ir
grobtuoju.

BOMBAJUS,

valdžios admi

Mussolini

lstybių.

MAŽĖJA LONDONO GY
VENTOJŲ SKAIČIUS
LONDONAS,

spal. 17.

cijos viršaičiai ir nariai. An

paskelbė, kad vidujinių reika Šiame mieste ima mažėti
dai areštuota 150 žmonių, gi lų ofisas ateity cenzuruos vi ventojų skaičius. 1921 met
dabar 250.
sus teatrų vaidinimus. Tad ga buvo 4,524,009, gi 1929 m.
lutinas žodis prigulės pačiam 4,430,000.

ORGANIZUOTAS DARBAS ministeriui pirmininkui.
NEDARBO KLAUSIMU
BOSTON, Mass., spal. 16.

MUŠTYNES MUNICHO

— Amerikos Darbo Federaci

VALDYBOJE

jos suvažiavimas paskelbė pe

rspėjimų, kad šiandieninė vi

linus jausis nėra atsakomingi liaudies partijos narių.
surasti priemonių prieš neda1

:

LONDONAS, spal. 17. —
Be kitko suvažiavimas pri- Ponia K. Simon paskelbė, kad
.ėmė rezoliucijų įvesti verstinų Afrikos negrų respublikoj —
i visose pramonėse bedarbiams Liberijoj, gyvuoja didžiausia
apdraudę.
■ .. i I
vergais'prekyba. ,
MM

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

-

-

-

--

------

spal. 17.

Prūsijos seime atmestas k(

munistų

sumanymas

reikš

nepasitikėjimo Prūsijos kabi

MUNICHAS, Bavarija, spa netu.

suomeniškoji tvarka šioj šaly lių 17. — Šio miesto valdybos
gali netikėtai suirti, jei pra susirinkime sukeltos muštynės
monės ir finansų vadai ir to tarp tautiškųjų socialistų ir

. rbų.

• BERLYNAS,

—

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų

$10.0

Britanijos 1 sv. sterl.

4.8

Francijos 100 frankų

3.f

Italijos 100 lirų

5.:

Belgijos 100 belgų

13.1

Šveicarijos 100 frankų 19.-

Vokietijos 100 markių

h

n

Penktadieniu, Spalio 17, 1930

DRAUGAS
HHH

LIETUVOS RAUNI DIENA.

KOMP. A. POCIUS
Lietuvos Respublikos sudarytu su Apaš
talų Sostu Konkordatu suteikta katalikų ak
liskyrua a«kin»41<
Kadangi katalikai
PRENUMERATOS KAINA: Metama — H N Pa- cijos laisvė Lietuvoje.
Pirmu syk Amerikoj lietu-1 ta Amerikų ir supranta mūsų
«M Metų —
6Q. Trims Mineshuns — »».0i, Pianam moksleiviai ateitininkai sudaro katalikų ak
vių dainos ir paskaita apie institucijas, nes jis ilgai šioje
' Mtaeelul — 7 Ic. Europoje — Metama |7.M, Puael Me
cijos dalį, tai jie taip pat turi naudotis vei
lų — I4.M, Kopija Ik,
Lietuvą buvo paskleista per žalyje gyveno. Kaip daugelis :
Bendradarbiams Ir korespondentams raitu ne*rų- kimo laisve.
Įtudio ne tik po vigų plačiųjų jo tėvynainių, kurie ieškojo į
■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepilslunčlama tam
Įkalni pašto lenkių.
Modernioji pedagogika didelio dėmesio Amerikų, bet ir į Europą. Tas užsieniuose' prieglaudos nuo
Redaktorius priima — nuo lliii Iki !>:•• raL kreipia į mokinio savarankiškumo auklėjimų, įvyko spalio rnėn. 12 d. kuo- Rusijos Caro priespaudos, p.1
llen.
tad pedagoginiu atžvilgiu nieko neigiamo ne- met per Columbia Broadcas- Balutis atvyko, dar jaunas į
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 galima sakyti prieš laisvu nuo pamokų metu tįiųr System buvo surengta būdamas, į Jungtines Valsti-į
mokinių auklėjimųsi ir lavinimąsi jų religiš- Lietuvos Radio Diena su pro- jas ir išgyveno mūsų tarpe į
vai. po piet.
kai kultūrinėse kuopelėse.
gramu iš New Yorko ir Wa- keturiolika metų. Kuomet Lie-;
►
Aukštesnių ir vidurinių mokyklų įstaty- (slungtono. Iš New Yorko bu tuvių tauta pradėjo kovų už 1
mu (§41) “mokiniai gali steigti bendro ia- v0 perduota muzikalia pro- savo nepriklausomybę, jis grį- i
“DRAUGAS”
vinimo, mokslo, meno ir kūno kultūros kuo- gramas, susidedantis iš mūsų žo Į savo gimtinę šalį, idant'
L1THUANIAN DAILY FRIEND
peles”, kurių veikimų, einant to paties įsta- žinomų dainių p. Juozo Bab- prisidėti prie darbo naujų'
Publlshed Daily, Exceot Suhday.
organizuojant
ir į
tvmo §32 p. 10, normuoja pedagogų, tarybos, iravičiaus ir p-lės Onos Kat- valstybę
WBaCRlPTIONS: One Tear — »»#•• SI* Mentka
Todelei minėto aplinkraščio taikymas moks- kauskaitės puikiai atliktų ke konsoliduojant. Nuo 1919 me- ■
Tfcree Monika — tš.tP. One Mantu — Vi*«p« — One Tear — »1 81* Montfts - >4 •• leivių ateitininkų kuopelėms, kurios, kaip .tūrių dainų ir Lietuvos Hym- tų jis aktyviai dalyvauja,!
Oupy — .ISo.
aukščiau buvo minėta, nėra ir negali būti lai- no» ° rš Wasliington’o Lietu- kaip namie taip užsieniuose
AdTUrtlalng ln “DRAUOA8" bttng* best reauMa
komos “politiškai visuomeninio pobūdžio” (vos Atstovas, p. B. K. Balutis, Lietuvos užsieninių santykių .
Advertislng rate* on applloatlon.
pasakė trumpų prakalbėlę a- išvystyme.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Clncage prieštarauja minėtajam įstatymui.
„
X ix- • , 1
vj
’pie Lietuvų anglų kalboje.
Lietuvos praeitis ir dabartis. ;
Paganau ateitininkų kuopų uždarymas
Suvalkų derybų dalyviai.
neigiamai atsilieptų į bendrus šalies tikybiš“Nors dabartinė Lietuvos,
Beethoveno muzikos konservatorijos direktorius, atei
DIENOS KLAUSIMAI kus ir valstybiškus šalies reikalus. Ateitinin Ponų Balutį perstatė radio Valstybė turi vos dvylikų me nantį sekmadienį, spalio 19 d., Lietuvių Auditorijoj, daly
kai visu savo gyvavimo laiku parodė didelio klausytojams p.' Robert Kel- tų, lietuvių tauta turi politi
—
ištikiinumo, pasišventimo ir., gilaus tikybiškų'ley> state Departamento Ry- nę istorijų apie septynių šim vaus p-nios E. Rakauskienės koncerto progreme.
LIETUVOS KATALIKŲ RŪPESTIS.
ir tautiškų reikalų supratimo. Lietuvių tau tų Europos skyriaus viršinin tų metų senumo. Nuo anksty- ’ ' ''
tai prieš akis dar stovi labai daug svarbių už kas. Čia galima paminėti, kad vos senovės apsigyvenę išil-’buvo padarytas Lietuvos po- slavų, kurie yra jų kaimynai
Uždarant Ateitininkų organizacijų, Lie
davinių atlikti, kuriems reikalinga aukštos p. Kelley yra senas ir ge gai Baltiko jūrių krantų, lie- Į litiniame ir ekonominiame gy- rytuose ir pietuose, ir nuo
tuvos katalikų visuomenei užduota didelis ir
ir kilnios dvasios asmenybių, ko galima lauk ras Lietuvos ir p. Balučio pa- luviai tryliktame šimtmetyje venime. Lietuvių tauta gali su vokiečių, kurie yra artimiausi
skaudus smūgis. Del to ir nestebėtina, jei
katalikai yra susirūpinę ir daro žygių, kad ti iš katalikiškos moksleivijos. Turint visa įistanias: 1920‘metais, kilo suorganizavo valstijų, kuri, pasididžiavimu žiūrėti į tuos: kaimynai iš vakarų,
Gintaro žemė
< Avietinio ministerija netaikytų to nelemtojo. tai galvoje. Kat. veik. Centro Vyriausioji' met p Balučiui teko vesti keturiolikto šimtmečio vidų-, kurie prisidėjo prie naujos1
Valdyba kreipiasi į Jūsų Ekscelenciją nuolan-Į gargiag Suvalkn derybas su riui užėjus, išaugo į vienų Lietuvos atstatymo. P-as Bačio Ateitininkų organizacijai. Lietu-'
‘Jau ankstyva istorija rankiai prašydama padaryti žygių, kad iškilęs lenkais> p Kelley, tuomet A didžiausių Europos valstybių.; lutis yra vienas tos naujos
vos
Katalikų
Veikimo
Centro
valdyba,
su
jo
'
■
nesusipratimas būtų pašalintas ir šis Šviet. merikos karo misijos Baltiko Vėliaus Lietuvių tauta pakliu' Lietuvos statytojų ir man yra da Lietuvius begyvenant tose
pirmininko pfof. Ant. Tumėno ir sekretoriaus :
Mtolrterijoa_ apltokraSŪ. moksleivių kuopoms Valstybėse atstovai drauge su vo po Rusijos dominacija./ smagu jį šiuo laiku jums pačiose vietose, kurias jie ir
leikalu Lietuvos vyskupams pasiuntė tokio' y1 unne8e ir au 8 esnėse mo y ose ne ūtų
alientų karo atstovais, Rusijos dominacija, kuri tęsė- perstatyti: Lietuvos Ministe- dabar užima — ant krantų
piet-rytinių Baltiko
jūrių,
v . .
v.
. taikomas.”
buvo oficialiu tų derybų “ob- si šimtų dvidešimts metų, ris, Gerbiamas Bronius Ka♦unnio rastų:
kurioms, beje, jie suteikė ir
pasižymėjo atkakliomis pas- zys Balutis.”
serveriu.”
“Švietimo ministerija išleido aplinkraš
jų dabartinį vardų: Baltiko
Lietuvos atstovo kalba,
DR. ZAUNIUS PASILIEKA.
Ženriaus seka p. Kelley ir tangomis išnaikinti tautinę in- ‘
tį, kuriuo vidurinėse ir aukštesnėse mokyklose '
vardas yra grynas lietuviš
p. Balučio pasakytų per ra dividualybę. Nepaisant vienok ! U
Uždaromos “visos be išimties politiškai visuo- 1
lietuvių mokyklų uždarymo ir į Gerbiamieji ir Gerbiamosios: kas žodis reiškiantis “baltas”.
“Eltos” pranešimu, Lietuvos prezidentas dio prakalbelių vertimas:
meniškos moksleivių organizacijos”. Švieti
“Leiskite man pradėti šias Senovės pasauliui šie plotai
lietuvių kalbos uždraudimo,
nepriėmė dr. Zauniaus, užsienių
Pono Kelley įžanga.
mo Ministerijos nuomonę remiančioje spau
lietuvių tautinė dvasia buvo kelias pastabas apie Lietuvų buvo žiteomi “Siaurės Aukso
sterio atsistatydinimo. Reiškia,
doje (L. A.) ir mokyklų pfaSf&ėje tasai
tarp p. prezidento ir ministerių kabineto nė- “Gerbiamosios ir gerbiamic palaikoma gyva ič vystoma Pareiškiant nu°širdžios pade- Žemės” vardu. Senovės Fenilinkraštis taikomas ir katalikų „ moksleivių
gyventojų masės tarpe ir pat- ,kos man0 aukštai įvertina- cijonų pirkliai, o vėliaus Gre
, ra pilno susiklausymo ir kad p.' Smetona pilklausytojai;
kuopoms ateitininkams, nors jos yra grynai nai sutinka su dr. Zauniaus padarytomis nuo j ‘ * ^an yra tokai smagu tu- riotinis judėjimas buvo suor-,mam prieteliui p. Kelley už kai ir Romėnai čia keisdavo
religiškai kultūrinės. Tokia šio aplinkraščio laidomis santykiuose su Klaipėdos krašto vo-j1®^ progos perstatyti radio ganizuotas tikslu atsiekti tau- .taip mandagų manės perstaty savo senobinės civilizacijos
aiškinimo ir pritaikymo praktika yra klaidin- kiečiais ir derybomis su lenkais dėl tranzito klausytojams Lietuvos Minis tos aspiracijos
(pageidavi- nul*
taipgi noriu pasinau- produktus už brangius kai
ga.
terį
Jungtinėse Valstijose, mus). Proga tam pasitaikė, doti šia Pr0^a ir sudeti savo lius ir ypatingai už gintarų,
ir susisiekimo.
gerb. Bronių Kazį Balutį.
\ įvykus Pasauliniam Karui ir kukhi ačiu Columbia Broad- kurį jie vadino “Šiaurės Auk
Moksleivių ateitininkų organizacijai pri
Ministcrių kabinetas matė reikalo paireik “Aš pažįstu p. Balutį ilgus Rusijoš Imperijos griuvimui, ca»tin« System’ui už suteiki- su.” Nes jau tuomet, kaip ir
metama politinis pobūdis. Tas primetimas ykšti nepasitikėjimų užsienių reikalų ministe- metus ir iš asmeninio prity- ir Tautos Taryba paskelbė ne- ma mums B’os nepaprastos daugiau negu dviejų tūkstan
ra dirbtinas, nes nėra paremtas tikra poli
rio darbais, o prezidentas išreiškė pasiUkėji- rin,o gajiu ^UudytT apte pa- priklausomos Lietuvos Valuty- Pr°S0S genaus susipažinti ii čių metų, šie plotai beveik iš
tinės organizacijos sųvoka. Politinė organiza
, mą. Juk tai žandinė visam kabinetui, kuris žymStinl> rolę> kurii) jam te bės atstatymų 1918 metų va- griaus vienas kitų pažinti.
imtinai aprūpina pasaulį gin
cija (politinė partija ar kuri kita) yra su
į prie teisėtos tvarkos tokiame atsitikime rezig ko lošti jo šalies užsienių rei-,
“Šiandien aš turiu jus su taru. Del šios priežasties, lie
sario 16 dienų.
daroma piliečių politiniam statutui pakeisti.
nuotų.
tuvių žemė kai kada yra vadi
kalų vedime, ir ypatingai apie “Nors naujos valstybės e- pažindinti su Lietuva.
Aie politinių organizacijų tikslai yra papras
Ar tik ne perdaug p. Smetona provokiš- didelius jo nuopelnus Ameri kenominiai resursai buvo bai “Lietuva yra viena tų nau nama vaizdingu “Gintaro Že
tai formuluojami tų organizacijų įstatuose iv
programose. Moksleivių ateitininkų organiza kumo savo politikoje Kodo? Tai yra tikrai kos — Lietuvos draugiškų siai Pasaulinio Karo išsemti jų Europos respublikų, ku mės” vardu (Amberland).
rios išsinėrė į nepriklausomų
santykių srytyje.
cijos siekiamieji tikslai ir tiems tikslams at- pavojingas žaislas,
ir nors Lietuvos nepriklauso
(Bus daugiau)
“P-as Balutis yra nepap mybės išlaikymas sudarė sun-i tautinį gyvenimą tiktai iš
siekti vykdomosos priemonės, kaip matyti iŠ
.y
rastai gerai kvalifikuotas at kių problemų Lietuvos Vals nesenai buvusio Pasaulinio
jos įstatų, neturi nieko bendra su politinių orJEI TURIT KĄ PARDUO
Reikia pasidžiaugti, kad Vytautų Didžio stovauti savo šalį Jungtinėse
Karo liepsnų.
| ganizacijų, kaip jos čia suprantama, tikslais
tybės vyrams, vienok laike ‘ ‘ Lietuviai sudaro atskirų TI ARBA NORIT KĄ PIRK
ir interpretuoti
f ir priemonėmis if pilnai atatinka vidurinių ir jo sukaktuvės plačiai išjudina visų Amerikos Valstijose
TI PASISKELBKIT “DRAU
Amerikos trumpo dvylikos metų laiko Indo —. Europiečių rasės ša
r ankštesnių mokyklų įstatymo (§41) reikala I lietuvių visuomenę ir sukelia joje daug taip Lietuvių tautai
GE”.
tautos sentimentus. Jis pažįs- tarpio pažymėtinas progresas kų — visiškai skirtinų nuo
reikalingo tautinio entuziazmo.
vimus.
,

“DRAUGAS”

BBBBB

bsiu. Jei pavyktų man bent vienų žodelį
to Lietuviško “biorkinio” rašto išskai
tyti, bučiau didžiai laimingas, nes tai
reikštų, kad mūsų prabočiai turėjo savo
tiškų primityvų raštų. Atleiskite, bran
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
gūs skaitytojai, gal kiek iŠkrypstu iš sa
Numizmatikai).
vo numizmatinės specialybės, bet juk
Dr. AL. M. RACKUS---kiekvienas numizmatikas yra šioks —
H
(Tęsinys)
toks paleografas. Jei man šį galvosūkį
Luitas Fig. (/sukelia daug spėliojiišspręsti pavyktų (turiu viltį, kad pa
Bių, nes tie septyni įvairiai iškraipyti kir vyks nes, regis, raktų atradau), džiaug
tai atrodo nei tai sidabro grynumo pa- simės; o jei nepavyks, tai niekam skriau
s'lillriniina*, nei jo į šmotus sulaužyti ga dos iš to nebus. Pagalvoti visgi galima.
lima, nes raveliai nėra gana gilūs* Jau
Luitų lydinimo būdas buvo labai pa
ĄeUtų panašių Luitų su tokiais keistokais
kirčiais teko matyti, kurių faksimiles prastas, būtent įspausdavo į šlapių smėlį
tiriu savo kolekcijoje. Tokie kirčiai yra tam tikrų formų, atsvėrę sidabrų ištirpin
labai
panašūs į primityvį “biorkinį” davo ir nešvarumus nugriebę supildavo į
»
raštų. Aš nuoširdžiai praSau Lietuvos prirengtas formas.
Lydinti sidabrų į Luitus galėjo kiek
ilteligentijos, kad, jei kur rtudų Luitų su
panašiais kirčiais, teik tusi apie tai man vienas, bet sidabrų falšuoti įstatymu bu
pranešti. Tai yra begaliniai svąrbu mano vo smarkiai draudžiama. Jei kų susek
atadijoms. Savo tyrimų
rezultatus, jei davo dedant į Luito sidabrų kokį nors
Btapaksiu, Lietuvių visuomenei pa-skel- priemaišų, tai tų ant laužo sudegindavo

-

UETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

O Litewskich i Polskich Prawach. Warsawa 1800 r., Vol. I,
p. 171; Ditto p. 206). Užtai Lietuvos Lui
to (“grivnos”) sidabro grynumas išsi
laikė per amžius. Iš visų iki šiol atrastų
Luitų, nesirado nei vieno, kurs turėtų sa
vyje mažiau nei XV-tos prabos sidabrą.
Europos pirkliai ir bankieriai Lietuvos
Luitas žinojo ir labai vertino. Senovės
Kryžiuočių, Lenkų ir Rusų kronikos daž
nai mini Lietuviškas “grivnas” (Luitus).
Tūlas įdomesnes iš Vytauto gadynės
kronikų ištraukas čia paduosiu.
(caadri, Tadeusz:

1) Vytauto privilegijoje duotoje Žy
dams liepos 1 d., 1388 m., Lucko mieste,
tarp kitko yra parašyta: “Taipgi šiuomi
įsakome, kad nei vienas žydas neprivalo
būti verčiamas prisiekti ant Dešimties
Dievo prisakymų, tai yra ant Maižiešinčs
knygos, jei bent tik svarbiame dalyke,
kurs liestų p nkesdesimtis grivnų lydin
to sidabro, arba jei tas žydas būtų pa.šauktas prieš mus, o dėl menkesnio da

lyko gali prisiekti siūlės prieky siūlės
kieme”. Šios privilegijos originalas buvo parašytas Baltgudų kalba, kuris skamba sekančiai: “Tež ustavili esmo, iž žaden žid ne maet prisegati na desiatorom
Božim prikazaniu^ to ėst knigi Moiseovoi,
tolko o velikoi reči, kotoraia by byla o
petdesiat griven serebra litogo, albo bu
dėt tot žid pozvan pered nas, a o menšoi reči maiut prisegati pred školoiu na
školnym dvoru”. (Akty izdavaemye Vilenskoiu Archeologiskoiu Kommissieiu,
Tom V. p. 135.)
2) 1398 metais degė Vilniaus mies
tas. Per šį gaisrų sudegė Katalikų Kate
dra ir Kunigaikščio iždinė su visais tur
tais ir brangenybėmis. Nuostolių D. K.
Vytautui būta virš 60,000 Luitų sidabro
(stucke silbers). Šios žinios yra paimtos
iš laiško, rašyto Lukšte, Dunaburgo Kom
tūro kovo 14 d., 1398 m., į Kardininkų
Magistrų. Laiško originalų atspauzdiao
Balinskis savo veikale “Historya Miasta
Wilna”, T. L 195.

3). Įdomiam© laiške, kurį Jogaila
rašė 1411 m. Moldavijos Hospodariui Aleksandrui, yra minima: “Ir jei nebus
friažsko (Pražskogo? = Pragiško?) sidabro, tai mes Lietuviškų rublių duosime, arba lydinto sidabro”. Gudų kalba
rašytame originale: “Tak Ii ne budėt
friazskogo serebro, a my litovskye rubli
damy, aliubo litoe ssrebro”. (V. Ulianickii: Materialy dlia Istorii vzaimnych atnošenii Rossil, Polši, Moldavii i Turcii,
XV-XVI v. Moskva 1887 g., p. 20-21. Dokument No. 22, 14li goda.)
Luitas kaipo svorio pagrindas.

Luitas paliko gilias pėdsakas Lietu
vos prekybos istorijoje. Luitas, arba, kaip
Rusai vadindavo, “Grivna”, patapo Lie
tuvos svorio pagrindu. Senovės kronikose
randame, kad sidabrų*, pipirus ir kitas
brangias prekes sverdavo “grivnomis”.
Net Rusai ir tie, paėmę pavyzdį iš Lietu
vių, sverdavo įvairias prekes “grivndnus M

draugas

PenktAdienis, Spalio 17, 1930
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SEKMADIENY,

Ponios Elenos
RAKAUSKIENĖS

Spalio-Ūct. 19 d.
1930 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 S. Halsted St.

Pradžia 8:15 v. v.

Plačiai pagarsėjusi daininkė p-ni Elena
Rakauskienė pirmu sykiu viešai pasirodys
po sugrįžimo iš Italijos, kur metus laiko
lavino ir tobulino savo malonų balsų po
vadovyste talentingų dainavimo mokytojų.
Be gerb. dainininkės programe dalyvaus
talentinga smuikininkė p-lė Jadvyga Urbiutė ir kompozitorius pianistas p-nas A.
Pocius, Beethoveno Muzikos Konservato
rijos direktorius. Visus maloniai kviečias
me į šį šaunų koncertą.
RENGĖJAI.

i

nuoti dainininkės Rakauskie gruodžio, vakare po numeru šia ačių Moterų Sąjungos 4 sitarnavę ir visai nesitikėjo
.kuopos choristėms ir kitiems me. O didžiausia padėka pri
nės koncertu. Neveltui taip 4321 S. Campbell avė.
X Nekalto Prasid. Šv. M. geriems draugams ir priete- klauso, tai to viso sumanyto
skaitlingai ruošiamės jame da
lyvauti, nes turėsime progos P. moterų ir merginų draugi- liams už pagerbimą mūsų ma joms ir daugiausia dirbu
lerių pelnyta. Dar beveik tiek
bent maža dalele jai atsimo- ja ir gi rengiasi prie “bun no vardo dienoje (spalio 4 d., sioms, būtent ponioms O. Dekvertės daiktų liko.
keri. Nevien tik mes laukiame'co party”, kurį įvyks 2 d. Šv. Pranciškaus dienoj). Ypa snienei ir p. N. Kregždienei.
Kiek raporteriui teko suži-,
Vytauto Sukaktuvės.
jos koncerto, gerb. daininin lapkričio, 4 vai. vakare, po tingai už taip brangias ir Taigi da kartą tariame šir
noti, tai už pasisekimą tenka
kė taip gi mūsų atsilankymo numeru 4356 So. Rockwell gražias dovanas, kurias mu dingiausiai ačiui visiems.
Spalių 19 d. Rockfordo lie- 'dėka Seserims Mokytojoms,
St., t. y. draugijos iždininkės ms suteikėte, kurių nesame už
laukia.
P. ir E. Maskolaitis.
tuviai minės 500 metų sukak- [paskui Adelei Misevičienei, M.
O.
Kazlauskienės
namuose.
Tyla.
tuves nuo mirties Didžiojo Gimienei, Anielei Misevičie
—-T*
X Altoriaus Puošimo draugi
Lietuvos Kunigaikščio Vytau nei, Ks. Varakojienei, E. KeBRIGHTON PARK ŽINE ja susirinkimą laikė 10 d.
to. Vienuoliktą valandą bus Jiotienei, Em. Daugirdienei,
LĖS.
pamaldos šv. Petro ir Povilo K. Lapinskienei, K. Nęreikaispalių. Nutarta surengti gra
bažnyčioje. Pamokslą, iškil- tei, S. Noreikai ir k.
žų vakarėlį 28 d. gruodžio, pa
Pasauliniame kare
mėms pritaikintą, prisižadėjo Į Vienos jų automobiliais vaX Altoriaus Puošimo drau rapijos svetainėj. Nariams pa
Kapitonas
gija laikys susirinkimą 19 d. kvietimai siunčiami laiškais,
Seno Krajaus
sakyti kun. Dr. K. Matulaitis. žiuoto6 rinko daiktus nuo žmo
Specialistas iš
Porą
savaičių
atgal,
“
Drau
gpaliŲ)
tuo
j
pama
idų,
moį
kuriuos
įdedama
ir
po
2
tiPer mišias giedos žv. Petro nių ir krautuvių, kitos pėsčios
,, ,
, „ . . , ,
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
lankė
kaimynus,
rinkdamos
gG
,
Paskelbta,
kad ad- kyklos kamhary
ir Povilo choras.
kietu. Svečiai ir-gi kviečiami.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
.
vokatui Borden, Šv. Kryžiaus
YRA. Speciali&kai; gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užPo pietų 3 valandą įvyks ftl
O. K.
X Nekalto Pras. Sv. M. P.
nuodijinią, kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
ligoninėj, padaryta gerklei omus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
prakalbos. Kalbėti pasižadėjo Labai gerai pasirodė auko- ipcracjMalonn dabar skai. moterų ir mergaičių draugija
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
“Draugo” Redaktorius p. tojai. Jie į trumpę laikę kiti,tytojam3 prane5ti, kad mi- nukelia susirinkimą į 24 d.
NU O ŠIRDŽIAI AČIŪ!
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
Leonardas Šimutis. Daugybę patys atgabeno daiktų, kiti
opcracijaj p, Biežio pa. spalių, po Rožančiaus pamal
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 y. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomis 10-1
4200 West 26 St
Kampas Keeler Avė.,
Tcl. Cmtvford 5573
lietuvių kolonijų, kurios jau per rinkėjas įteikė ir sudarė daryta> pnikiai pavyko ir ad. dų iš priežasties Vytauto su Šiuo .reiškiame širdingiauminėjo sukaktuves, p. L. Ši
kaktuvių minėjimo kuris įvy
vokatas jau yra pilnai pasvei
mutis aplankė ir savo prakal Čia tenka priminti biznie
ks 26 d. spalių.
kęs. Turintieji reikalus, gali
bomis nuodugniai supažindino rius — Juozą Misevičių, ang
X Tretininkų susirinkimas
kreiptis dienos laiku jo ofisan
su Vytautu, jo dvasia, jo dar lių pardavėją, kuris savo trovidurmiesty, o vakarais nuo įvyks 19 d. spalių 2 vai. po
bais ir pakėlė ūpą lietuviuo ku nuvežė daiktus į krautuvę 7 ;M 9
w 22 g, Adv pietų, ir tą dieną nariai eis j
se.
ir Vinc. Grubclį, kuris pe-!^^
kad yra piI. “in corpore” prie šv. Komu
Ponas Šimutis yra buvęs siuntė savo trukę parvežti Ii- naį patenkintas Sv Kryžiaus nijos 8 vai. ryto.
Lietuvos Seimo atstovas. Jis kusiems daiktams. Kiek aplin-, ligoninas
ir dak.
X Blaivininkų kuopa pra
gerai žino senąją, ir jaunąją į kybės
kybės jiems
jiems leidžia, jie niekuo
Biežio
obaI. dėjo smarkiai veikti. KaikuLietuvą. Jam ji labai brangi. met neatsisako padėti visuo
sis: “Savas pas savą”, pilnai rį laiką buvo apsnūdus.
Ji jam rupi. Del to ir jo pra menei naudingus darbus dirb-' igpįj^ytas
X Šv. Kaz. Akad. Rėmė
kalbos apie Lietuvą kupinos ti.
j
jų kuopa rengiasi prie “bunturinio, dvasios ir meilės. Jos
Spalių 14 d. vakare įvyko
co party”, kuri įvyks 15 d.
ir kitus tuo turtu užkrečia. Šv. Vardo draugijos susirin-Į
Rockfordo lietuviai nesigrau- kimas. Nariai, pasvarstę draudins pašventę laiko išklausyti j gijos reikalus, svarstė įvairius
jo prakalboms.
sumanymus, kuriais galėtų GERB. RAKAUSKIENĖS
KONCERTAS ARTI.
Kun. Dr. K. Matulaitis sto daugiau sudominti parapijos
vi eilėje žymiųjų kalbėtojų. jaunuomenę ir ją labiau suor
Arttymiausias įvykis prieš
Jo nuoseklus, vaizdus kalbėji ganizuoti.
mas teikia daug šviesos be Ši draugija daug dirba pa- akis, kuris taip labai chica- Moterims, kurios kenčia nuo Šir
dies pykimo,
arba taip vadinamos
ilgų galvojimų ir pastangų, traukti jaunus vyrus prie giečius suįdomino, tai Elenos "rytinės ligos”, Sis paprastas būdas
palaima. Didžiuma slaugių
Tik klausyk ir naudokis.
•aukštesnių idealų negu “spor Rakauskienės koncertas. Vi- pasirodė
tai žino ir tų pataria žymiausi spe
Rockfordo lietuviai norikas ir good times”. Iki šiol<si aPie Ui kalba’ laukia ir cialistai. Prirengk biskutj susmulkin
ledo — sakysim vyninį stiklei}.
turėti ilgiausią Vytauto Su- dirva pasirodė nedėkinga. Ji rengiasi jame dalyvauti. Ir, to
Užpilk ant Jo arbatln}
Šaukštukų
4 nauji, greitesni trukiai dabar
Milk of Magnesia. Palengva
kaktuvių atminimą. Del to pa eina kiek geryn, bet ne spar- ant laim€s> koncertas įvyksta Phillips
gui*kSnok iki iSbaigsl arba iki blogu
15 minutų sutaupo keleiviams
rapijos darže bus pasodinti yųai. Viltis dar nepranyko. jau už kelių dienelių, t. y. mas visiSkai praeis. Retai priseina
dožų pakartoti, kad užbaigti pilvo
taip Chicagos ir Milwaukee
‘Vytauto Medžiai”. Jie pri Laukiama geresnių laikų. Iš spalių 19 dieną.
skaudėjimų artų tąsymų vemti.
Phillips Mi'.k of Magnesia
turi
ant North Shore Linijos.
mins Vytautą ir suamerikonė- tvermė nugalės. Raportais.
Tikrai malonu, kari mes prieSrugštinių ypatybių tr jis teikia
greitų
pagelbų,
kuomet
ėda
rėmuo,
jusiems lietuviams.
rengiamės imti taip skaitlin surugę viduriai, gesai. Jo Švelni, bet
Tos dienos iškilmės bus bai
lluosuojontl veil^nė užtikrina
ga dalyvumą p. Elenos kon tikrai
regulferj vidurių išvalymų.
Vartoja
giamos gražiu koncertėliu. JĮ
certe, net padaryti per ankš mas burnos plovimui Jis neleidžia
ėsti ir dantims puti nėštu
atliks šv. Petro ir Povilo cho
tą Lietuvių Auditoriją, nes rūgštims
mo laiku.
Puikiai sekasi.
I.
ras vadovaujant muzikui p.
kiekvienu buteliu Phillips Milk
2 iš tų vienos-valandos-ir-penkių-dešimjaučiames jai lig ir skolingi. of SuMagnesia
eina pilnt nurodymai
Nors
mūsų
kolonijoje
da
ne

J. Kailiukaičiui.
čių minutų de luxe treinų išvažiuoja iš
Abejoju, ar yra bent viena j0 daugybės vartojimų, visose aptie.
.....
.
-r, iko’» PO 25c. Ir 60c. Reikalauk tikVėliaus, po koncerto, bus senai apsigyveno Dr. Gussen, ChlcagOJ
Chicagos 8:05 vai. ryte ir 3:05 vai. vak.,
kolonija, kur Ra- . roslos, daktarų užtikrintos per b0
. _
a
•
metų.
šokiai, griežiant “Yellow Jac- lietuvis dentistas, bet, nežiūabu turi po parlorinį observacijos va
prima
Mllk or
of Magnesia"
Magne„,a., buvo chas.
rint į tai, biznis jam labai &US iane
mu8U
r..... - ..muk
ket” orkestrai.
goną. 2 grįžtančiu iš Milwaukee — 8
.
. donna” nebūtų pasitarnavusi, „
Chemical Kompanijos 8.
sekasi. Turi daug pači- I , .,
v .
_
V retf«truotas vaizbos ženklas ir Jo
Rengimo komisija ir šeimy- gerai
v. ryte limited ir 3 v. vak. parlorinis
7
.
.
.
, ..
x .7 , .
nebūtų puosusi musų pramo- plrmtakuno Chaa. U. Phillips nuo
kad jiems atsilankius i
, ,
. , . 1*75.
p
ninkės alkstančius ir trokštan įentų ir
observacijos vagonas limited.
..
, x- 'CT savo gražiu balsu ir tai
ii jo ofisą
nereikėtų laukti, 1,. . _ ...
...
...
čius valgydins ir girdys.
'
„
.
.. Iveltui. O, juk galėjo
pasidi-'
Dr. Gussen pasiėmė į savo ofiKas'mielą valandą
Spalių 11 d. vidumiestyje są pagelbininkę p-lė Dr. Tom- džiuoti. Ir turi kuomi. Tečiau
Kiti greiti limited traukiniai išvažiuoja
RAS
įvyko Sv. Petro ir Povilo pa- keTi{iutę Tadgi> dabar Dr ne ponia Rakauskienė. Ji tu-_
kas valanda valandai mušant į MilwauMADE GOOD wfth
rapijos mokyklos naudai, rum Gusseno ofise pacijentai aptar ,ri per daug jautrią sielą, ji
kee iš Adams ir Wabash Loop “L”
gražiaširdė.
mage sale”, arba vartotų draminiotu!
1
naujama dviejų daktarų. Dr.
stoties. Visi traukiniai sustoja prie MaGusseno ofisas randasi 4847 Dainininkė Rakauskienė, sa
dison & Wabash, Randolph & Wabash,
kosi, turėjus didelį malonumą
Viena svetimtautė pakišo W. 14tb St. Cicero, III.
Clark & Inke, Grand Avė., Belmont
su mumis būti, mums padai
tą mintį seserims mokyto
Avė., Wilson Avė., Uptown Stotis ir
X Teko nugirsti, kad “iš- nuoti. Ir nemokėjusi atsisakyHoward St. Del žinių šauk Traffic
joms. Jos klebonui. Jis pakrei
IIptown Htatlon
Downtown Stallon
Šame
Price
f
or
Over
pė į mokyklas “Rėmėjų Drau dygs” du nauju A. R. D. sky- ti, nežiūrint, kad nuolatinis
Dept., State 0517, 72 W. Adams St.
Wllson & Broa<lw»y
22S 86. Ws baslį Avc.
38
Yean
giją.” Ši sutiko dirbti. Na ir riu, būtent So. Chicagoj ir balso lavinimas, tobulinimas
35 MUKM te 25/
viskas gerai nusisekė. Paskel Rockford, III. Labai rėmėjų brangiai kainavo.
Chicago North Shore 8C Milwaukec Railroad Co.
Centras
laukia
naujų
talkinin-1
Lietuviai
saiko
—
ranka
ran
bus bažnyčioje, kad žmones
The Road Of Service
BMcient
MILLIONS OP POUMDft
sudovanotų vartotų daiktų, kių kilnion rėmėjų organizaci- j ką' plauna, kad abi būtų bal-J
W«P BT OUK COVmSmžMT
Jtos. Neveltui, mes taip užimpo j
jie tai padarė. Arti šimto do- jon.

LIETUVIAI AMERIKOJE

ADVOKATAS BORDEN
JAU PASVEIKO.

ROCKFORD, 111.

Daktaras

žymią

krautuvę.

CHICAGOJE

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESIJĄ

DABAR

MILWAUKEE

YR'1R
I

vminutų

ARČIAU

CICERO, ILL

bužių

išpardavimas.

CHICAGOS

WISSIG.
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J. BRENZA GUBERNATO- mums, lietuviams, artimai pri čius paremti jį rinkimuose, siems šokiai, į kuriuos yra
RIAUS KOMISIJOJ.
einami, būtent teisėjas Char O kada, sakė teisėjas, jus ma pakviesta ir minėti kandida
0
les A. Williams, Republican ne nusiusite f tų ofisų, tuo to.
i
T. T. B.
vaizdoje neginčijamo fakto — Adv. Jonas Brenza, Metro Canditate Tor State Senator met ten bus jums durys atda
SYKĮ Į 500 METŲ.
negerbia to, kas lietuvių tau- politan State Banko preziden 11 Senatoriai District ir Ja ros ir feikalaukit, kas jums
LIETUVIŲ LAIŠKAI
tas, gubernatoriaus Emmerso mes L. Brogan, Acting 18 nuo manęs priklauso.
Turbūt, nesiras pasauly nei tai yra gerbtina ir brangu.
CHICAGOS PASTOJE
■vieno žmogaus, save vadinan Neveltui šių dienų lietuvių no yra paskirtas j tų svarbių Ward Committeemam.
• ( Taigi, kad artimiau susiptt-

C H I C A G O J E

čio lietuviu, kuris nežinotų, tautos vadai ir pavadina šiuos komisijų, kuri turės rūpintis
Už tuos du republikonų kan žilius, nedėlioj, 19 d. šio mėkų reiškia lietuvių tautai Did.1 metus Vytauto Didžiojo me- surasti bedarbiams darbo.
didatu minėtas komitetas vien nėšio mūsų parapijos svfetai- 4106 Bitaut Stanly
Lietuvos Kunig. Vytauto var- tais, neveltui prirengė visų
balsiai nutarė, viso Marąue-Įnėj, 6826 So. Wasbtenaw avė. 4147Rumbauskienė Matilda
das.
f
lietuvių tautų iškilmingai mi- IS POLITIKOS KLIUBO. tte Park Lietuvių Amerikos' rengiama jaunimui ir suaugu- 4110 Diktus Framk
Jei kur būtų lietuvis, kuris nėti šio didžiojo vyro mirties
Piliečių kliubo vardu, atiduo
Marąuette Park. — Spalių
nežinotų apie Vytautų, tai aš sukaktuves.
i
ti savo balsus.
drįsčiau sakyti, kad tas lie-, Nepasiliko ir Amerikos lie- 12 d. Marąuette Park LietuTaipgi mes kviečiame ir vi
tuvis jau senai užsiginęs lie- j tuviai, nepasilieka nei didžiau vių Amerikos Piliečių kliubo
tuvybės ir tiktai dėl to, kad šia Amerikos lietuvių koloni-: egzekutyvis komitetas laikė sus apielinkės lietuvius pilie
nežinojo, kas buvo tasai Lie-Į ja — Chicaga su jos apielin- 'specialį susirinkimų reikale čius, savo draugus prie
tuvos Kunigakištis; tasai ne-jkėmis ir 26 d. spalių susiren- nužiūrėjimo, už kokius kandi- to prisidėti. *
žinojo garbingos lietuvių tau- ka Į Ashland! Auditorija, Ash- dalus balsuoti sekančiuose rin
Į susirinkimų atsilankė ir
tos praeities; nežinojo, kad land avė. ir Van Buren gatvių. kimuose, lapkričio 4 d.
minėti kandidatai. Teisėjas
lietuvių tauta D. L. K. Vy Chicagos lietuviai patrijo- Po ilgų diskusijų ir tyri Williams, po ilgos savo kal
tauto viešpatavimo metu buvo tai pasiryžo šias sukaktuves nėjimų, pripažinta du republi- bos, pareiškė, kad jis čia at
aUMBto.alh i
viena iš žymiausių tautų Eu padaryti neužmirštamu įvy- J konų kandidatu, katrie yra ėjo ne žadėti visokių mums
ropoj; nežinojo, kad anais lai kiu, išleisdami 21 tūkstantį Marąuette Park lietuviams malonių, bet tik savo reikaKalifornijos vynuogių
tojams
kais vadintis lietuviu ir bile Did. Liet. Kun. Vytauto gar kaimynai, asmenini žinomi ir ' lais pakviesti Lietuvius pilievaldžia užtikrino, kad ne'
jokio
kuriam kitataučiui buvo gar bei puikiai atmuštų medalių.
autorifcUcrtD Pedetalio trukdymo varIstorikai, rašydami tautų
binga.
totojams* kurie Dori pirkti vynuogių
Nežinom mes nei vieno lie istodijas nemažai lapų parašė
tuvio rašytojo, poeto, kuris sa semdami žinių iš numizmati
išsiaifbiftltri Vaisių sulčių vien namų
vo raštuose nebūtų prisiminęs kos, kuri yra bešališka, teisin
naudojimui.
apie D. L. K. Vytautų. Dau ga, negalinti meluoti, nepolitigelis lietuvių rašytojų, poetų kaujanti. Ir mūsų, Lietuvos,
VALDŽIA Į TAI NĖSlKlš
net ištisas knygas pašventė istorijos lapų nemažai para
Dabar yra geriausias laikas pirkti vy
Vytauto garbingiems darbams šyta semtomis žiniomis iš nu
nuogių sunkos. Pasiklausk šviežių
apibudinti.
ii mizmatikos.
vaisių pardavėjo arba pirk tiesiai iš
Ypač šiais, 1930 Vytauto Jai kas abejotų apie meda
šaldytų karų vietinių geležinkelių
Didž. metais, išleistais raštais, lio vertę istorijos žvilgsniu,
skaitydams žmogus užsimiršti, lai atsiklausia žymaus Ame
jarduose.
kad esi narys palyginamai da rikonų tarpe numizmato, žy
Vynuoges noksta dviem savaitėm
bartiniu laiku nedidelės lietu miausio lietuvio numizmato
anksčiau, negu paprastai —* vėliau
vių tautos; jautiesi žmogus Dr. Al. Račkaus.
oras gali pagadinti, gerumų uogų,
labai didingas, patenkintas, iš Imant tų visa domėn, nepri
kurių dabar galima gauti prie
sivaizduoji ir rods matai di valėtų likti nei vieno asmens,
vadinančio
save
lietuviu,
ne

džios lietuvių tautos sargybų,
VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ
saugojančių Lietuvos rube- pagerbusio Did. Liet. Ktm. Vy
' Skausmas!
žius — vienus šalę Baltųjų ju tauto, įsigija'nt jo garbei iš
PIRK SAU VYNUOGIŲ SUNKOS
žmonės tankiai yra perkantrl su
skąuiiinu. Kenčia kuomet nėra
rų, kitus toli — šalę Juodųjų leisto medalio. Kiekvienas, at
DABAR PO VALDŽIOS
reikalo kentėti. Dirba su skaus
jurų ir tik momentaliai din ėjus bile kokiai šventei, vi
mu plėšenčia galva. Dirba nors
KONTROLĖS PLĖNU
suimti skausmais.
gus vaizduotei atsistoja klau suomet save — pasipuošia. Ar
Ir Bayer Asplrin suteikia grei
z
tą. palengvinimą!
simas priešais akis, kur din galima kuo geriau pasipuošti
Geriausia laikas imti Bayer Asgo ta Lietuvos didybė, jos gar toj Chicagos lietuvių ypatin
pirin tai ' momente kada pajauti
pirmutini skausmą.. Kam atidėt
gos tautinės šventės dienoj,
bė ir ribų platybė?
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausj laipsni? Ko bijot
kaip
Did.
Liet.
Kun.
Vytauto
Į
Manau, kad nesiras tokio
paifciti taip nekenksmingo dalyko?
Skaityk patikrintas
direkcijas
Lietuvos sūnaus — dukros, paveikslu — medaliu? Visi
sustabdimul šalčio, palengvinimui
patrijoto, kurie nepripažintų, būkime dalininkai šio garbin
skaudamą gerklę; palengvinimui
galvos skausmo ir neuralgijos,
go
darbo,
visi
būkime
savinin

San Francisco, Califomia
kad pirma ir didžiausia lietu
neuritls, reumatizmo ir tt.
85% oi the entire Califomia grape produetion iš
Jus visada galite pasitikėti jo
vių tautai nelaimė buvo — tai kais šio medalio.
greitu palengvinimu. Bet jei skau
being marketed this year by agencies cooperating
smas tankiai atsikartoja matyk
spalių 27 d., 1430 metais, t. y.
Gerai žinau, kad tie meda
with thė
daktarą kad patirti jo priežastj.
B. L. K. Vytauto mirties die liai pasieks plataus pasaulio
CALIF0RNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.
These agencies are:
nų, nes po to sekė lietuvių numizmatikus, muziejus, taigi
Califomia Fruit Exehange
tautai nelaimė po nelaimės be ar mes, Chicagos lietuviai, ga Asplrin yra trade žymė Bayer Fabriko MonoacetlcAcidester of Salicyllcacid
Califomia Vineyardists Association
veik iki visiško. Lietuvos var lėtumėm būti ramūs jo neįsi
San Joaquin Gr0wer-8hippet Association
do išnykimo.
giję? Mano nuomone, įsigiji
■ saus
ta*
tas
Visi žinote, kuo mes, lie mas šio medalio reiškia uždė
taikai
at=2±safc
tuviai, vadinaųi tuos lietuvius jimas vainiko ant šio didžiojo
kurie
užsigina lietuvybės, Lietuvos vyro kapo penkiems
i
bandydami bėgti iš mūsų, t. y. šimtams metų praslinkus.
iš lietuvių, tarpo. Tas pats ne Medalį kiekvienas lietuvis
t
garbingas vardas tinka ir turėtų įsigyti ir dėl to, kad
GENERAL MOTORS RADIOS
tiems lietuviams, kurie aky- vienoje to medalio pusės apačioje mes matome Gedimi
Reikalingi Pardavėjai dėl pardavinėjimo General
Motors
Radios, alga ir komišlnas.
no pilį toj mūsų sostinėj, toj
TĖVAI SUPRATO VAIKO rnūsų tautos šventovėj — Vil
KALBA.
niuj!

Vynuogių Sunka Namams
Yra Legalė
Pilna Apsauga Užtikrinta

Išvengiamas

Califomia Grape Control
Board, Ltd.

BAYER ASPIIU*

HEX RADIO SHOP

I

*

“Mes jau manėme,
kad vaikas
mirs, kuomet dantukai dygo“, pa
sakė motina 13 Kentucky. “Jis nieko
negalėjo virškinti ir kasdien blogė
jo. Po vienos neramios nakties aš
atsiminiau Castorla tr tuoj jos ga
vau. Keletas jos lašų JJ nuramino,
o po keliui dožų jis jau buvo visai
kitokia valkas”. Daktarai visur re
komenduoja grynai augmeninę ne
kenksmingų Fletcberlo* Castorla nuo
ologų. sukietėjimo, dieglio ir kitų
vaikų negalių ir milijonai motinų
Cino Jos švelnių veikmę. Saugokis
imitacijų. Pletcherio
parašas yra
ženklas tikrosios Castorijon.
(87)

Apart to viso, apvaikščiojimo dienoje, 26 d. spalių, me
dalis bus bilietų įėjimui į sa
lę, kame girdėsime tūkstanti
nį chorų dainuojant senovės
lietuvių dainas,
girdėsime
kvartetus ir solistus dainuo
jant D. L. K. Vytauto apvaikščiojimui parašytas dainas, Į
išgirsime lietuvių ir ameriko-;|
10 PIECE COSMETIC nų kalbas apie Lietuvos seno
vę. Žodžiu, išgirsime tokį pro-'
SĖT $1.97
Thls 18 s Pamotu Vi van I Rat and In- gramų, kokio kitų sykį savo
feludea ffcee powd«r, 81.00; Rouge, 78c,
Tlaauo Cream 81.00, Depllatory 11.00,
gyvenime vargu bei galėsime
Pačiai Astringant 81.76, Bath Salt 1.00,
Teilet IVatar 81.88. Pcrfume 12.76, Brllllantlna 78c. Skln Whlt«nar 76e. Totai
išgirsti.
Vaina 812.00. Spėriai prlce, 81*7 for all
ten plecea to lntroduce tilte line.
A. Girgžda.
Vardas

Kiekvienas Doleris

!

Siunčiame per paštų COD
Pinigai grąžinami, Jei
nepatenkintas.

Bea

Van 580-3th

Avcnu*, Nepr York

Remkite tuos biznierius ir
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.’/

Rudeninis Išpardavimas

hir;
DAUGIAU
,
RAUMATIZMO
Naujoa įr Pagerintoa Gold

Medai Haarlem Oil Capsulee
stabdo skausmus ir gėlimą dėl
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas,
bet virš 200 metu gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti.
Visose vaistinėse trijų dydžių.
Ieškokite “Gold Medai” vardo
kiekvienoje dėžutėje.
,

“

HAARLKM OIL

PILNAS EGZAMINAS
15.00 TIKTAI 15.00
IPEClitlSTia
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėlj. Tilergg specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums kenkUų ar kur skauda, bet pasakys pats.
po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau
pyta laiką ir pirilgua. Daugelis kitą
daktarų negalėjo pagelbėt jams leltd. kad jlė Milu rMkallnšo patyri
mai tutVdymul fmogaus
kenksmin
gumų.
Mano
Rkdlo —> Beopė —■ RaggL
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir Ti
ki bakteriologlgkaa ešaaminavimas kraujo atidengs man JUsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jus ardyti, tai ju8ų Sveikata ir gyrūmas augryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat and ligų Skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, nar
vų. širdies, retimatllmo.
Kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užsiaenėjusią, ]slkėrėjušlą, chronišką ilgą, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gydytojtli. nKktldėlibkit
nttfėft pas

DE. 1.

g.

ZAREMBA

SPECIADISTAS
įdėjimas Rūmas lšlš

S0 W. JACK80N BLVD.
Arti statą Gatvės

Ofiso

TCandos:

Nuo

IŠ ryto iki

t p» pietų. Vakarais nuo t iki «
Nedėliotai* nuo lt ryto iki 1

pa putą

<»«»

ADVOKATAI

J<P.WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
Subatomis nuO 9 IRI S • '

52 East 107th Street
Kampas Michigan AVenue
Tel. Fuliman 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal su ta,rt)

127 North DeRtborfl St.
Ketvergals ofisai uždaryti.
Telephdne DeMrborn #067

F. W. CHERNAUGKAS
advokatas

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.
Nuo š:30 iki B vai. vale
LOcėl Office: lfOė S. UNION AV®.
Tel Roosevelt 8718
Vai. nuo 8 iki 9 vai. vak.
(IfisRlriant sėredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 S«. La Šalie St. Room 1781
Tel. Randolph 0331-0382 Vai. 8-8
Vakarais
8241 SO. HALSTED 8TREET
Tel. Vlctory 0S«2
1-9 vaL vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

~ JOHN B? BOROEN
(John Bagdslunas Borden)

Brunswick-Radiola su Victrola
Kaip sumos taip ir nuošimčių Ifrves-

*......... $35.00

tytų ant refil estate vertybių šio bftnko par

Brunswick Orthopbonic su radio uŽ ...
$49.00

duotų, buvo išmokėtas, terminui atėjus.

Lincoln
už

Electric

Central^^S^Bank

9

Valstijinis Bankas 1

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Electric

už ....

ATRUSTCOMPANY

UWVfcst35*»8Wert
AtfcniogHoiitM

tūbų

V

Radio

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Tslephone bandolpb 8727

8151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tslephone Roosevelt 8Š98
Name; S Iki 8 rytė T41. Rephb. 8801

$19.00

• eeeesėe

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

Adresas .....................................

mamai

Penktadienis, Spalio 17, 1930

D R A I!
■g-L-apj;

_

.r..v n-«"

Radio

$45.00

grojykliai
Pianai
Gražus
po ....
$48.00

General Motors Radios
So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 3986

JOHN KUCHINSKAS
L11TŲVIS ADVOKATAS

9221 tVeėt 22nd Street
Arti bpavitt Street
Telefoną* Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:60 va
kare. Sered®mi8 ir PStnyčiomis nuo 9 iki 6.

flttHaHienb, Spalio

17, 1930

Telefonas Yards 1138

P-NIA JADVYGA ČEPU
LIENĖ.

LIETUVIS GllABORTOS

Tel. Roosevelt 7638

Turiu automobilius visokiems rel
kalama. Kaina prieinama.

J. Lulevižitu
GRABORIUS IK
BALSAM UOTOJAS

3319 AUBURN A VENŲ E
Cliicago, Illinois

Patarnauja laido
tuvėse visose m!«sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

4142 Archer Avenue

2314 AVest 23rd Place
Chicago, Illinois

GRABORIUS

SKYRIUS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1439 S. 49 Court Cicero, II
Tel. Cicero

5927

Kampas 46th Ir Paulina
Tel. Boulevard 5203 - 84:

PIGIAUSIAS IdET. GRABORIUS
CHKAGOJB
Laidotuvėse patarnauju

J

B&jĮfcifejKjjl
W
ragą

JLVBraS/

ASRL
1

Nulludirr.o
valandoje
kreipkitės
prie manę3,
patarnausiu simpatiš
kai,
mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur, koplyčia dėl šermenų
dykai.

geriausia

,r Pigiau negu kiti
todėl, kad priklausau prie grabų lšllrbystės.
OFISAS
<68 West 18 Street

UNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey Llc
Koplyčia Dykai

Telef. Canal
617 4
SKYRIUS: 22 38 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturime išlaidų užlaikymui
Skyrių.

WEST 18th STREET
Canal 8151

LIETUVIS GRABORIUS
Nauja graži koplyčia dykai

LIETUVOS ŪKININKO
DRJA.

(

LIETUVIS GRABORIUS

3307 . AIIBŲRN AVENUE

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue
- Tek Soulevąrd 9277 •, >»'

H-

3

L ,

M

Ambitaus

^Ssiiriavimas

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime
navimą.

;

ambulance patar

,

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

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Rezidencija

į 6501 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
,vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
I plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
dventadienials pagal sutarimą.
Republlo 8466

Canal 6764

Taipgi užlaikome visokius rūbus

Rezidencija
4729 West 12 PI.
TeJ. Clcreo 2888

sau kreivas akis, nuimu oataraotua

I

DENTISTAS
trumpų regystą ir tolimų
Praėjusiam susirinkime įsi- Atitaisau
regystc.
Tel. Boulevardl 1401
1545 WEST 47 STREET
I rašė keli nariai iš įvairių ko- Prirengiu teisingai akinius visuose dale Depositora State Bank skersai
egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
}| įlonijų. Jei da nesi narys mi- ktaitikimuose,
mas su elektra, parodančia mažiau
Ashland Avenue
| mėtos draugijos, valdyba kvie sias klaidas
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
Į čia atsilankyti į mėn. susirin- Bpeclale atydą atkreipiama moky
3343 S. HALSTED STREET
klos vaikučiams.
Tel. Canal 6222
I Įkima, kuris įvyks spalio 19 d.,
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
7—9 vakare
I Į Meldažio svet., 2242 W. 23 PI., kare.
Nedėllomls ano 19 ryto Iki
19 po pietų.
I ir tapti tos draugijos nariu.
DENTISTAS

I

Ii

Kainos pigesnės, kaip kitur

Stef. Lenkauskienė.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. G. SERNER

(Kampas Leavltt St.)

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

756 West 35th St.

Tel. Yards 1741 ir 1742

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.- Nuo t ryto iki I vakare
Cicero 1280

OPT0METRISTA8

SKYRIUS
1410 So. 49th
Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

t

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akintų

1801 S. ASHLAND AVENUE
II lt J aukštas
Pastebėklt Bizno Iškabai
Vai. 9:30 ryt Iki 8:10 vak. geredomla l:»0 Ud 12 v. Nedėllomls aėr
skirtų valdndų. Room 8
Pbona Canal 9618

Platt BI4g..

Tel. Boulevard 3201

3133
>

R.

Ar Jau žinote kas sutaiso
pilveli ir pilvų sugadintą?
T. A. D. per 8 metus Jau
pataisė kelis tūkstančius,
o dar milional nežino.

ir chroniškas il

4847 W. 14 ST.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų tr
nuo 9 iki 7:80 vai, vakare.
Tel. oflao Canal 8110 Rez. So. BhorS
2238, arba Randolph 6809.

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki I
vai. vakare
Nedėltomts pagal sutarti

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

stalgias

Jauslug metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietalsua

Kampas Halsted St.
Valandos: nno 10—4; nuo 6Nedfiliomis: nno 10 iki 12.

4605-07 South Hermitage Avenue

Gydo

Res. Hemlock 7691 gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau-

specialistas

Ofisas ir Akinių Dirbtnv#

CHICAGO. ILL.

Gerai lietuviams žinomas per 99
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Boulevard 7689

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

DR. HERZMAN

2201 WEST 22nd STREET

Tel. Boulevard 7589
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
iš Europos dėl žmonių, katra liga
daugiausia žmones kankink Amerikoj.
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj mlnStų RECEPTŲ yra T.TV.TTTVIB AKIŲ
naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas gali pasiekti.
Kaina |1.00, gaunamos pas:

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

vištoj:

4401 So. Ashland Avė. Valandos: nuo

Avenue
Tel. Republlo 7868
West Side. — Draugija c
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v.
Ros. Tel. Prospect 8618
NedėlloJ: 10 — 12 ryto
“Lietuvos Ūkininkas” yra
draugas ligonių ir mirštančių.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
Ji yra pasirengus visuomet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas <166 South Kedzle
(padėti ligoje ir mirties valan
Rez. <829 So. Whlpple
fak 9-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
doje, kas artimiausia ir bran- :
Gydytojas ir Chirurgas
giausia: mylimas vyras, moteAKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Wentworth 3000
1821 SOUTH HALSTED ST.
'ris ir vaikai. Nariui susir
Rezidencija 6600 Sa. Artesian Avė.
Rez. Tel. Stewart
gus, draugija ištiesia savo labValandos 11 ryto iki 3 po pietų
į daringų rankų ir duoda ligo6 iki 8:30'vakare
Į niui pagalbų.
' • 11
Gydytojas ir Chirurgas
Draugija “Lietuvos Ūkinin
6558 SO. HALSTED STREET
kas” susideda iš įvairių ChiPerkėlė savo ofisą po numeriu
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
cagos kolonijos narių. Jei mes
4729 SO. ASHLAND ATI.
Chicagos lietuviai, galim kuo
LIETUVIS AKIŲ
SPECUALISTAS
I pasidižiuoti, tai, be abejonės,
Dflovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
SPECIALISTAS
I pirmiausioje vietoje reikia di- Palengvins akių {tempimų kuria
Vak: ryto nzo 19—11 nuo 2—4 pe
pietų; 7—8:9* vakare
I džiuotis tokia draugija, kaip esti prieiaetlmgalvos skaudėjimo,
Nedėllomls 19 iki 11
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuI “Lietuvos Ūkininkas”.
mo, skaudamų aklų karšti. Atitai
Telef. Midway 2880

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

pačioj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7894
X — Spinduliai
Rea, 4641 S. Albany Avė. Tek Pros
pect
1988.
Nedėtomis
tik
pagal
su

Ofisas
2201
West ?2nd Street
NedėliOmlB
tartį.
Cor.
So.
Leavltt
St. Tel. Ganai 6299
Susitarus
Rezidencija: 6640 So. Maplevood

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

aprengimui mirusiųjų.

3201 Aubum Avenue

Antras ofisas Ir

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

Senas ofisas toj

Tel. Virginia 1290

Nauja, graži ko- aJfcM
plyčia dykai.

Į

I

4256 SO. MOZART ST.

GRABORIUS

3133 S. HALSTED STREET

GYDYTOJAS,
X Aušros Vartų parapijoVal.i 11 ryto ibi 1 po pietų
9:30
vakare
CHIRURGAS
I Iki 4 ir 9 iki 9 v. v.
nai kunigams besilankant po
IR OBSTETU1KAS
Nedėllomls nuo 10 Iki 19 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
namus parapijos mortgečių
»mų Ofisas 8418 Franklln Blvd. Netoli 46th St
Gydo
stalgias
Ir chroniškas Ilgas
Chicago, III.
Vai.; nuo 8:39 iki 9:80 valu
vyrų, moterų Ir vaikų
nuošimčiams apmokėti teikia
DARO OPERACIJAS
I gausių aukų: $10 aukojo: JurOflao Tek Victory 6898
Rez. Tel. Midway 6611
I gis Bliumeraitis; po $5; P.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
pietų iki 8 vai. vakaro.
| Budreckas, A. Dulskis, A. RaNedėllomls ir seredomls tik
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
| domskis, R.. Gerčius, V. MikOakley Avenue ir Z4-tas Street
šis, A. Varanius ir P. Cibuls
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 198 arba
Rusaa Gydytojas ir Chirurgas
Ir X-RAY
kis; $3.00: K. Petrulaitis;
Canal 1713
8peclallstas Moteriškų, Vyriškų
Valandos:
2
Iki
4
p.
p.
Panedėllais
2130
WEST
22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų ligų
po $2.00: J. Šaulienė, A. Beir Ketvergals vakare
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St
naitis, V. Sakevičia, K. SauKampas 81 Street
I noras, S. Sakalienė, A. Juškie
VALANDOS: 1—8 po plet 7-9 vak.
Lafayette 6798
nė, J. Kiudis, J. Žalimas, S. I
4919 80. MICH1GAN AVENUE Nedėllomls ir šventadieniais 10-18
0 Nedvaras, S. Žibąs; po $1.00:'
Tek Kenvood 6197
Valandos:
s M. Vilčiauskienė, P. MalaNuo 9 iki 11 valandai ryte:
Vai.: ž iki 6 po pietų, I iki 4 rak.
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare
jj- kauskas, F. Jereckas, J. Ceapart šventadienio ir ketvirtadienio
j pauskis, F. Kurash, J. GreiOffice: 4459 S. Ca'ifornia Avė.
OFISAI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
į’ čiunkis, M. Daugirdienė, P. i
Nedėliojo pagal sutarti.
4901 — 14 St
2924 Washington atidarė antrų ofisų (na Dr. Laurai
e_ Balkevičia, J. Zalatorius, C., 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belakto-Rakščlo aptiepo nr. 2428 West Marųuette Rd.
v Drukteais, Z. Dobrovolskis ir Tol. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451 kos)
Valandos: nuo > iki 4 po plet Tel.
Prospect 1934.
J. Jodikis, L. -Gulbiniutė.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
.

Of. ir lies. Tel. Hemlock 2371

Dr. S. A. Brenza

3106 a. Halstad
St. Chicago, Ilk
Tol. Vlctoay UIS

LIETUVIS ORABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau
eta. Reikale meldžiu atsišaukti, <
mano darbu busite užganėdinti.

Ofiso Tel. Victory 3687

Telefonas Grovehlll 9991

X Vyčių artistai ant Auš-j
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas
>408 WEST 68 STREET
ros Vartų svetainės durų iš- g
Kertė So. Wėstom Avenue
kabino jų pačių artistiškai ,
Tat Prospect 1028
Rezidencija
2168 8o. Leavltt 8
nupieštus pagarsinimus apie
TeL Canal 2330
būsįuntį mūsų svetainėje di
Valandos: 2-4 po pietų Ir 1-8 v.
NedėlloJ pagal susitarimų
delį teatrų ir juokų vakarų.
Kas eis pro svetainę, tekrei- (Ofiso Tel. Vlrglnia 0036
pia domės į Vyčių artistų dar
Rezidencijos: Van Buren 6868 Telefonas Boulevard 1939
bų ir pamatys, kad raudasi
jaunimo tai-po gabių mėgėjų
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
artistų!
; j

Didelė graži koplyčia dykai

713 WE3T 18 STREET

GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS

WEST SIDE ŽINIOS

Cicero, III,

Cicero 2962

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

DENTISTAS
14St.
Cicero, Ilk
Viršuj National Tea Store
Tai dabar yra laikas pra Valandos: 10 vai. ryto iki 9 Vai.
dėt Kaina 81.00. Reika
vakora Nad. susitarus
4901

laukit aptlekoj, arba tie
siai 19

Halsted St.,

Chicago

T. A. D. Prodųct

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 lkt 9 vakare
Nedėk nuo 10 Iki 12

Penktadienis, Spalio 17, 1980

D RA U O A 8

pusį iš Lietuvos, kur pralei šiem geraširdžiams aukoto nį Hamilton Klube. Svečias ir fornijos gyventojų gerovė už
DYBAI IR KOMISIJOMS.
, • svarbiausysis kalbėtojas buvo tikrinta. Jei ne, tai visi tą
do visą vasarą, pirm. papra jams.
šė papasakoti, kokius įspū Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3 p-nas L. R. Moriarty, atstovas atjaučia. Todėl Californijos
šį vakarų, lygiai 8 vai., pra džius iš Lietuvos parsivežė. skyrius.
Colofornijos vynuogių augin vynuogių augintojai bando ra
šau susirinkti į p. V. Stankū P-as J. Račiūnas papasakojo
B. Kalvaitė.
sti kuoplačiausias savo pro
tojų.
*
Į< J ■
no studiją, 3315 So. Halsted daug naujienų iš Lietuvos ir
A. Mažeikaitė,
P-nas Moriarty aiškino Ca- duktams rinkas centralinėse ir
n DIEVO APVAIZDOS PA valandą po pietą ir atsivesti str., visos Vytauto Komiteto dabartinį žmonių gyvenimų,
lifornijos vynuoginiukų padė rytinėse valstijose.
TRAUKIAMI TIESON
savo drauges. Visos bus pri valdybos ir visų komisijų na bei kaip Lietuvoje amerikie- į
RAPIJOS.
tį. Nurodė, kad ten vynuogi
rių
nusifotografavimui
ir
svar
čius priima ir gerbia. Taip
LINČIUOTOJAI
imtos.
J. Elizalde.
ninkų esą apie 30,000. Dau
Wm. J. Kareiva
arbiam pasitarimui. Prašau ne pat patarė kiekvienam atlan
Didžiojo Lietuvos Kunigaik
guma jų esą svetimtaučiai.
MARION,
Ind.,
spal.
17.
—
Savininkas
Sčio Vytauto 500, m. sukaktu VEIKĖJAI SULAUKTUVES sivėliniti, nes lygiai 8 vai. bus kyti seną tėvynę, ypatingai Nesenai čia nulinčiuota du jau Nuo užderėjimo ir išpardavi
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo. Sau
nuimtos fotografijos.
kurie mano apsivesti. Ten ga
vių minėjimo draugijų atsto
kit
mo vynuogių priklauso Calinu
negru.
Apskrities
“
grand
Vyt. Kom. pirm.
GREEN VALLEY
li pasiskirti sau gerų drau
vai turės susirinkimą penkta- Bridgeport. — Spalių 18 d.
jury” linčiuotojų neapkaltino. fornijos valstijos gerovė. Su
PRODUCTS
gių. Visi nariai ištarė ačių už
dieny, spalių 17 d., knygyno rengiama gražus sulauktuvių
Olselis Šviežių klausi
Tad juos dabar tieson trau Californijos gerove esti taip,
nių, sviesto ir sūrių.
kambary, po pamaldų. Kvie- (vakaras po num. 708 W. 35 Iš DR-JOS SIMANO DAU suteiktas žinias.
4(44 80. PAULINA STREET
kia valstybės prokuroras. Už kaip su miestu, kur tik viena
P. K, rašt.
Tel. Boulevard 138#
čiame visus draugijų atstovus Str., grįžusiai iš Lietuvos po
KANTO SUS-MO.
apsileidimą pareigose kaltina pramonė tesiranda. Jei saky
ir valdybas susirinkti, taip ir atostogų plačiai žinomai vei
mas apskrities šerifas ir kiti sim viename mieste randasi
RINKLIAVOS SĖKMĖS.
visas komisijas su savo prane- kėjai Bridgeporte p. Marijo- Bridgeport. — Simano Dau
avalų gaminimo pramonė ir
apskriljes viršininkai.
R A D I O
šimais. Šis paskutinis susirin- ',nai Ambutienei. Vakaras bus kanto draugija laikė mėnesinį
toji pramonė sustoja, tai visas
Taisau, perdirbu battery
kimas prieš apvaikščiojimą, dailus, kokių nedaug esti. P, susirinkimą spalių 12 d., Lie Town of Lake. — šv. Pran
. NORI ĮSIGYTI ORLAIVIŲ miestas kenčia. Taip yra ir su setus į elektrikinius arba iš
ciškaus Rėmėjų 3 skyriaus rin
dėl to visų pareiga susirinkti Marijona Ambutienė yra užsi tuvių Auditorijos svet.
California. Jei jos vynuogių mainau.
DALIŲ IR KULKAkliava prie bažnyčios, spalių
ir nusistatyti, kai kokia tvar tarnavus daug daugiau negu
SVAIDŽIŲ
užderėjimas gausus ir randa A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227
Atidarius susirinkimą pir 12 d.,. pasisekė.
ka paroduosime gatvėmis ir žadama. Ji yra kilnios šir
mininkas pranešė, jog yra mi
WASHINGTON, spal. 15. si jiem plati rinka, tai Cali
t. t. Pageidaujama, kad kuo- dies, malonaus būdo moteris,
ATMINK SAVO
ręs vienas narys D. Sipaitis. Aukų surinko:
— Brazilijos valdžia darbuo
daugiausia jaunimo atsilan stambi aukotoja visiems kil
$19.11
Šaudvitienė
.........
J.
NAUDAI,
Visi nariai atsistojimu viena
jasi čia valstybės departamekytų — Vyčių 4 kp., alumnų, niems tikslams ir visur darbuo
Sriubienė
..............
..
14.98
O.
Kad
vesdamas
visus reikalus per
minute išreiškė mirusiam pa
ntę gauti leidimo pirkti šioj
skautų, sodalicijos, taipgi Mo jasi. Dievas jai suteikė tvirtą
Gedvilienė ........... . 13.29
E.
šaly įvairių orlaiviams dalių
sveikatą; dirba sunkiai, kur garbą.
terų Sąjungos kuopos.
11.26
.
B.
Kalvaitė
.
Nutarimai iš pereito susirin
ir kulkasvaidžių. Tas reikali
809 West 35th Street
Juozas Blankus, koresp. nebile kas gali, ir jai sekas
M.
Laurinskaitė
....
.. 5.03
Savininkas R. Andreikoms
kimo
priimti,
kaip
buvo
skai

nga
kovoti
revoliuciją.
CHICAGO
kiekvienas darbelis. Už tat yUžlaikau visokių
.. 3.89
Jonikas
................
S.
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Auksinių ir sldaVisados sutaupysi daug Išlaidų
Susivienijimo Brolių ir Se rai visų gerbiama. Ji turi apie tyta. Paskui sekė raportai a- B. Bigenas ................ .. 3.53 PIRMAS SUSIRINKIMAS
□rlnlų daiktų, vė
skaičių
prietelių
'P
ie
sergančius
narius.
Ap

Perkam Mortgečius Ir Bonus.
liausios mados ra
serų Lietuvių draugija laikė save didelį
A. Kleivaitė ........ .. 3.43
Skollnam pinigus ant Namų.
lio, planų rolių,
svarsčius
ir
priėmus
raportus,
mėnesinį susirinkimą spalių ir draugų.
Parduodam, ĮSmalnom ir inšlurlrekųrdų Ir t t
.A
Sudeikis
................
..
2.93
Cliicagos
svetimtaučių
laiknam visokį turtų.
raįsau laikrodžius
12 d., parap. mokyklos kam Savo sunkiai uždirbtais cen nutarta pašelpos mokėti ku A. Gediurgis ............. .. 2.53 ščių Sąjunga laikė pirmą
Padarom davernastes Ir Pirkimo
Ir muzikos instru
riems
priklauso.
A.
Masalskis,
mentus.
Pardavimo NotarlallSkus raštus
tais dalinasi su beturčiais,
bary.
Tariam širdingai ačiū vi- šio sezono susirinkimą ir tu-1 2650 West 63rd St. Ohicago. bei
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
kuris
buvo
sirgęs
keletą
mė

ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Susirinkimą atidarė pirm. visados ir visur aukoja stamsiems rinkėjam (-joms) ir vi- rėjo pietus pereitą antradie-1
Telefonas HEMLOCK 8386
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
nesių
pašelpą
dovanojo
drau

J. Blankus, nutarimus iš prą-jbiom sumom; remia vienuolyMES
GVARANTUOJAM
SAVO
gijai, už ką jam ištarta ačiū
ATLIKTĄ
DARBĄ.
1
perskaitė
nūs
—
Šv.
Kazimiero,
Šv.
eito susirinkimo
PARDUOSIM Į v AIRŪS
KONTRAKTORIAI:
Pranciškaus; ir netik auko ir pasižadėta nepamiršti jo MHK OASB,
rašt. J. Grišius.
PlfclAI.
Naujų narių dr-jon įstojo — mis, bet ir vienintelę savo dūk biznyje.
SUKOLEKTUOJAM
relę paaukojo Dievo garbei. Toliau komisija patiekė ra 1931 modelis Triple screen
P. Jakaitis.
MES
PINIGUS
grid radio, su tono kontrolių,
Iš D. L K. Vytauto 500 m. Jos dukrelė yra sesuo pran- portą apie metinį koncertą,
Už užsivilkusias rendas, visokias blBndavojam naujas namus, las, notas, kontraktus, morgičius,
kuris bus spalių 26 d., Lie gražiam riešuto medžio kabiNamų Statymo Kontraktorius
sukaktuvių paminėjimo pra ciškietė.
bondsus, lynus, judgementus ir dar
Statau
Įvairiausiu*
namus
prieinama
tuvių Auditorijoj. Bus kon- metu, 3 šmotų parloriaus setu,
dirbam cemento darbus - fun bininkams
algas sukoiektuojame už
nešimą darė A. čepulonis ir Ne vien Amerikoj ji pasižy
kaina.
mažų atlyginimų arba iSperkakne vi
certas,
kaip
ir
kiekvienais
9
šmotų
valgomosios
setu,
6
damentus
saidvokus,
taipgi
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
J. Blankus, kad musų koloni mi aukomis ir kilniais dar
sokias Claima Taipgi padarome vi
metais,
kad
visi
būtų
užganėšmotų
miegamosios
setas,
kau

sokias
investigacijas,
patikriname
muro
darbus,
iš
medinių
pa

Telefonas
Hemlock
BBS*
ja nori surengti gražiausį pa bais, bet ir Lietuvoj ištiesia
references, duodame patarimus sa
linti. Tikietų kainos nedide- rai, lempos, ir tt. Tik 60 dienų
darom mūrinius, apmurinam vininkams, turintiems kokj keblumų
radą. Raportas užgirtas ir nu savo duosnią ranką; prašan
su reridauninkais etc.
vartoti. 1 apt. 8228 Maryland
medinį namą po vieną plytą. CHICAOO
Phone Virginia 2054
COLLECTION BUREAU,
tarta narius į vaikštynes kvie tiems paramos stambiai auko lės, prie to duodama dovanos
6859 South Halsted Street
avė., vienas blokas į rytus nuo
Atrodo mūrinis, po to jau nelaimėjimui.
Dovanas
aukojo
JOSEPH
VILIMAS
jo
Telšių
seminarijai,
Žalpių
sti atvirutėmis.
Normai 4401
Cottage Grove avė. Tel. Stereik pentyt. Turim namų ant
statomai
bažnytėlei.ŠĮmet
par
i*augijos
nariai
biznieriai:
Iz
Namų
Statymo
Iš busimo vakaro pranešimą
Reikia beisterių ir rankinių siu
wart 1875.
pardavimo ir mainymo.
Kontraktorius
darė M. Bankevičia, kad va važiavus Lietuvon ir pama-|Petrauskas> A- Juno’iaaS Jvėjų, patyrusių prie dresių. Lipson,
■
■ 'i
JOKANTAS BROS.
Bros., 326 W. Adams St.
4556 So. Rockwell Street
karas bus 9 d. lapkr., para čius, kaip suvargus po karo,.Riz8enas> K' žuraitis- K VaAUTOMOBILIAI
4138 Archer Avenne
pijos svetainėj. Pasamdyta kaip daug trūksta visako, ir laitis, P. Milleris.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Teief.
Republic
6394
Tel. Lafayette 7674
gera orkestrą, po vadovyste vėl ji paklojo kelis šimtus li Buvo pakeltas svarstymas
D. GRICIUS
A. Galdiko iš Brighton Park, tų Žalpių gerovei, už ką žal- kaslink paminėjimo D. L. K.
PARDUOSIM su dideliu nuosto
Phone Republic 4949
Vytauto
500
metų
mirties
su

GENERALIS KONTRAKTORIUS
liu
visus puikius rakandus, WUton
kuri grieš lietuviškus ir ame piškiai pažadėjo atminti ją
Statau namus kaip muro taip Ir
Geriausios Rūšies Automobi
kaurus Ir vtskų musų 4 kamb. apartkaktuvių.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
maldoje. Nuvykus savo gim
rikoniškus šokius.
mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis
liai.
Kainos prieinamlauslos.
Kadangi
tą
pačią
dieną
ren

tinėn
į
Krakius,
ten
ir-gi
ap

tuoj. Tikras bargenas.
2452
WEST
69th
STREET
Komitetas pranešė, kad SviMoliavojimo Kontraktorius
Ateik pažiūrėti musų nau
2040 W. 62 St 1-mas floras
giama
didelis
ap
vaikščioji

lanė ūkė 1931 išvažiavimui dovanojo bažnytėlę. Dotnavos
Planai, victrola,
pigiai. #30
už
mas, Asbland> Auditorijoj, tai jausių DE SOTO ir PLY
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
abu. 6749 Michigan avė. Tel. Norpaimta 7 d. birželio ir 9 naujai tveriamai filijoj —
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Rez. ISpoperluojame
visokius
namus.
MOUTH
Chrysler
išdirbystės,
ir 2884
4401 S. Mosart SL Musų kainos labai pareinamos Ir dar t mal 1229.
Šlapaberžyj ir-gi daug paau draugija nutarė savo metinia
d. rugpinčio. automobilių už labai prieina
Chev. coupe '26, pertaisytas, nuJ. C. ENCHER & CO. bas garantuotas.
kojo. Aplankydama Pažaislį, me parengime priminti ir D.
mal., dailus, pigiai. 8827 Bishop, BeLaiškas nuo Labd. Sąjun seselės Kazimierietės, ten ir-gi L. K. Vytauto sukaktuves su mą kainą.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
6127 S. Maplewood Avė.
verly 6867.
Ir visokia apdrauda
gos priimtas, bet su anka dr- aukojo. Kūdikėlio Jėzaus dr- tam tinkama prakalba ir dai Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Real Estate
• PARDUOSIM su dideliu
nuosto
Notary Rublio
JONAS PUDZIUVELIS
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
liu visus puikius rakandus, 3 Wilton
Skyrius 442# So. Falrfleld
ja šįmet negalės prisidėti, nes ją Kaune aplankydama ir-gi nelėm.
kaurai, elektrinis radio Lr vlskų mu
GENERALIS KONTRAKTORIUS
GAGE PARK MOTOR
pati turi didelių išmokėjimų. daug aukojo. Kun. Norbutas Tame vakare bus suteiktos
Statau naujus namus Ir pertaisau sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
senua Senus namus priimu } mai 3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeSALES
Juozas Blankus, pirm.
nus.
rašo jog M. Ambutienė už vi dovanos garbės nariams, kurie Joe Bagdonas, Savininkas
8040 W. 62 St. 1-mas floras
neėmė
pašelpos
per
12
arba
2650 West 69 Street
sus gausiau aukojo, tai įstai
Generaliai
Kontraktoriai
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
VIENBALSIAI NUTARĖ
Teief. Hemlock 4S74
gai. Visur aplankydama žy 24 metus — aukso žiedai. To
REAL ESTATE
Real
Estate
Telefonas Prospect 5669
(Telefonas Canal 7188
DALYVAUTI.
kių
narių
randasi
apie
25.
mesnes vietas Lietuvoje sky
2621 WEST 71 STREET
Pagal
nutarimo
draugijos,
Pigiai Ogden avė. bisnlo bloke,
rė nuo savęs aukų. Ji aplankė
Telefonas Hemlock 0367
6
Storai, 10 flatų, rendos #360 mėn.
Town of Lake. — Dr-ja
visą Žemaitiją, Telšius, Palan metiniame parengime — kon
Kaina #27,000. Cash #2,500. RaSyk
Rez. Grovehill 1680
Nekalto Prasidėjimo Panelės
J. A. Wendell, įMecca, Calif.
Mallavojlmo Kontraktortas
gą, Tytuvėnus, Šilavą, Rasei certe, bus priimami nauji Gerliasl Ir Stipriausi Automobiliai.
Maliavų
ir
sieninės
popleros
krau

Švenčiausios m. ir m. turėjo
Pigiai dėl ligos mod.
3 augėčių
Tsmlsta nori pirkti Automotuvė. Naujas atakas.
nius ir daug kitų vietų. Ap- nariai be įstojimo mokesties, bil],Jei pirmiausiai
akmenų fronto rooming house, 26
Tel. Lafayette 5197
prašom*
ateiti
pas
2884
So.
LEĄVTTT
ST.
CHICAOO
mėnesinį susirinkimą, 5
kamb., geri rak., geram stovy, nau
lankė ir mano seną motinėlę, tarpe 18 ir 40 metų, kurie mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
jas 8 karų plytų gar., automatiškas
spalių ir vienbalsiai nutarė žalpuose, sesutę, brolį ir par- «teilankys ir užsiregistruos medelių, kuris tikrai Tamlstas nus
M. YU8ZKA
anglių šild.. Viskas i&renduota. Reik
tebins savo gražumu, greitumu. Ir
Not Ine.
dalyvauti Vytauto 500 metų
matyt, kad suprast.
Galima pirkti
arba
pripildys
aplikaciją.
Tai
visa
konstrukcija.
Kaina
9
1.19
B.
Plnmbing & Heating
vežė daug džiaugsmo ir do
Elektros kontraktoriai, su vedam Švie
prapartės kaina. #10,000 pakaks. Sav.
f.o.b.
Ir
aukščiau.
apvaikščiojime. Draugija dar
sas ir jėgų. Elektros relkmenos Ir Kaipo lietuvis, lietuviams patar 852 Sheridan Rd., ^900 North.
vanų, bet kartu truputį ir šir bus gera proga prisirašyti
nausiu kuogeriausla.
flkSčierlal.
BALZEKAS
MOTORS
buojas, kad dailiai pasirodytų
prie šios didelės draugijos.
Pigiai 7 kamb. namas, žibalo ftlld.
L. DOMRROWSKI A SON
dies skausmo.
4426 So. Western Avė.
gar. 1423 Rascher, arti Clark 6400
6012-14
So.
Kedzie
Avė.
3016
West
47
Street
tame paminėjime. Narės, ku
N. Edgevrater 0601.
Gyvuok ilgiausius metelius ■! J. Račiūną; ką tiktai sngrį-

VYTAUTO DIENA CNICACOI SPALIO 2C D.

VYTAUTO KOMITETO VAL

C H I C A G O J E

MARQUETTE JEWEIRY
&RADIO

S. L. FABIAN & CO.

M. ZIZAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

PETRAS GRIBAS

!

JOHN PAKEL & GO.

PETRAS CIBULSKIS

HUPMŪBILE

W. & L. ELECTRIC CO.

p. Marijona Ambutienė tarpe
šomos atvykti ir atsivesti su
mūsų ir vėl darbuokis po il
savim drauges. Bus trokas ir
gų atostogų, praleistų tėvy
automobilių.
nėj.
J. Elizalde.
Džiaugsimės visi sveiką su
laukę sulauktuvių vakarienėj,
Town of Lake. — Dr-ja Sal
spalių 18 d.
džiausios Širdies Jėzaus turė
P. Staražinskaitė.
jo extra susirinkimą, kuriamo
vienbalsiai nutarta dalyvauti
WEST SIDE ŽINIOS.
Vytauto 500 metų apvaikšČįojime. ,
X Ryt vakare jeigu bus tin
Viskas jau prirengta iš dr- karnas oras Altorių Puošimo
stės pusės, tik narės prašomos draugija ruošiasi tęsti savo
nevėluoti; turi susirinkti 1 ^bazarelį parapijos darže.

Tel. Lafayette 8227

Teist Republic #064

rios nebuvo susirinkime, pra

A. M. BUTOHAS

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS
Mes permufnojame-perveža-

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

GRAHAM PAIGE

6646.00 P. O. B.
Jei
manai
pirkti
karų. pirmiausiai
geriausios rųšies nž prieina
ateik pas mus lr, persitikrink, kad
miausią kainą. Mošų patarna pas mus rasite geriausios rųėlea au
tomobilius už žemų kalnų.
vimas yra gieitas, geras ir
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.
nebrangus.

lt

Mes pervežama daiktas ir į
kitus miestus.

*

•

INC.
Vainoras, J.
Lafayette 6666

$962

Archer Avenne

JOHN YERKES

Thomas Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES

Teief. Republic 5099

Namų Teief.
Republic 8688

Plumbtng & Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
, Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

anglis

7126 So. Rockvrsll Street

lapes Teief.
Hemlock 2867

PLUMBERI8

Šio krano kaina $3.50

Turiu patyrimų per daugeli metų.

Darbų, atliekų greitai Ir pigiai.
2818 80. OAKLET AVB.
Teief. Canal 6816

4414 So. Rockwell St
Tel. Lafayette 4689

>

i

I

82,500 nuostolių ant 6 kamb. ply
tų bung. k. v. Slld. ųžuolo trimos. 30
p. loltas plytų gar. #7,500. Geros
ISlygoa Arti 68 Ir Ashland. Sherry,
<248 8o. Ashland, Prospect 2012.
#2,000 cakh už 6 karnb. bung,
Parke, lotas 30x125, furn. Sii.
arti mokyki., Storai, bažnyčia, 2
kai elevated 1-mo morg. #2,500,
Euclld 4344.

Oak
gar.
blo
Tel.

PUIRI7 FARM A
30 akrų truktų lr dirbamos že
mės farma su budlnkals, labai pul
ki vieta, 7 mylios nuo Benton Harbor, Mlch., 100 mylių nuo Chlcagos.
Randasi ant cementinio kelio neto
li nuo Rakausko lr Bačiuno summer resortų. Vieta tlukama dėl va
sarnamių, kaina prieinama, mainy
siu ant mažo namo, loto mažo biz
nio arba automoblllau.

JUOZAS VII AMAS
8. Rocfcurel St. Virgiui* 2064

