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VYTAUTO DIDŽIOJO
VISUOMENES SVEIKUMO TARNYBOS BŪTAS

PANAIKINTI TAIKOS SUTARTĮ SKAMBA VOKIETIJOS PARLAMENTE

DAINUOS VYTAUTO RADIO
KVARTETAS

Šiaurinėj Brazilijoj Eina
Kruvini Mūšiai

Kalbės Prof. F. Mast
ia

ĮjiaiaEiiasaaBsafflfflSiaBiafflHi!

RUMUNIJOJ SUIMTA 75 KOMUNISTAI
ŠNIPAI

BERLYNAS,

spal. 17. —

KRUVINA KOVA SU RE
VOLIUCIONIERIAIS

NARIŲ ĮSPŪDINGA MA
NIFESTACIJA PITTS-

BUENOS AIRES, Argenti

ties eis Vytauto Valanda. Pro- tą valandą išklausykime,

Tos rūšies būtaš bu$, statomas Washi ngtone. Čia yra tik architekto braižinys.
12 MILIONŲ DOLERIŲ
DARBAMS

ŠVENČIAUSIOJO VARDU

TRIUKŠMAS VOKIETIJOS
PARLAMENTE

pirmadienio vakarą, tarp 7 į rginimų. Tai retas įvykis
ir 8 vai., iš WHFC radio sto-' sų gyvenime. Ne vien

BURGH’E, PA.

State Attomey,
. Vytautą.

.

—~

TEISfijAS ADVOKATĄ
PAŠALINO, PASKUI
I
ATSIPRAŠĖ

fesorius F. Mast,

Chicagos “biznio” vadai a-1
tlaikė

.

susirinkimą

ir

įsspren-

Assistant ir kitiems (saviems, o M
kalbės apie svetimtaučiams) apie tai p<

Dainuos

susiorganizavęs

specialiai sakykime.

Vytauto Ra- - ruošia

Vytauto

Vytauto

Valam

Komitetą

dio Kvartetas. Dalyvaus geri “Draugas” ir Peoples Furn

.
L
solistai. Bus ir kitokių
pama- ture Co.
.

.

„

.

_
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—
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de sukelti įvairių darbų, kad SVAIGALŲ GAMYBA IR
ŠVEDŲ MOKSLININKAI
i ateinančią žiemą palengvinti PARDAVIMAS PER PRA
TYRINĖJA LIETUVĄ
.
Praeitą ketvirtadienį teisė vietos bedarbiams. Tam tiks-»
ĖJUSI PUSMETI
•> J
j rų vakare šis miestas pirmu
programą ir sumanymus.
kariuomenės su revoliucionie
jas Lyle iš sunkiųjų nusižen lui išpradžių bus skiriama 12
Jau antra savaitė kaip p
kartu savo istorijoj buvo liūDaugiausia betvarkės kelia riais mūšiai.
gimų teismo
(felony court) milionų dolerių.
Per pirmus šešius šių metų,Lietuvą važinėja švedas etn<
dininku nepaprastai įspūdin
Vokietijos parlamente šiandie na, spal. 18. — Iš (Brazilijos , PįttSBURGH,
iškilo naujas triukšmas ėmus pareina wuų kad ten
ipažtą). _ pfaei
svarstyti
valdžios patiektą nei daly eina kruvini valdžios, .
,
..
.

(per

Pa.

fašistai. Jie šiandie šaukė, kad

Kruviniausias susirėmimas gos katalikų manifestacijos. liepė išeiti prokuroro asisten
! mėnesius pagaminta' alaus 6,-pogas S. Ulenius. Su juom
reikia panaikinti Versalio tai yra įvykęs arti Itarare, Sao, švenčiausiojo Vardo Draugi tui ^advokatui Mast, kada šis
Miestas be pinigų
,598,600 litr. (1929 m.—5,216,- lionėje prof. S. Erixon, vien
kos sutartį. Ir, jei būtų reika Paulo-Pyana valstybių pasie- , jos 70 000 narių> kiekvįenas sū nenorėjo teisėjo nurodymo piChicago miestas neturi pilitr.), degtinės pagamin žymiausių pasaulio eVioJoj
nigų apmokėti policiją, gais
linga Vokietijos gerovei, pa niu. Mūšių sėkmės, dar nežino- degančia žvake rankoj, atsi Myfi.
ta 2,489,365 1., (1929 m. 2,549,- Jis yra palyginamosios
rininkus
ir
kitos
miesto
darbii
kilti karan.
Tas
įvyįp
rytmetinėj
teismo
mos. Nei ta, nei kita.; pusė
klaupę pagarbino Eucharisti422 fc) ir parduota už 19,971,- logijos kūrėjas. Lietuvoje
-nmkus. Kol-kas nežinia kas 828 lt/ (1-929 m. — 19,536,941 irinėja senosios lietuvių sta
skelbia
apie
laimėjimus.
sesijoj,
kada'teisėjas
įdavė
aKada į jų šauksmą atsilie
mį Karalių, kada vietos vyskūdvokatui Mast patikrinti vie bus daroma tuomi klausimu. lt. 1928 m. — 21,696.38 lt). bos liekanas. Ekspedicija
pė socialdemokratai, kad šiuos
Kiek žinoma; revolincionie-■ Pas Boyle suteikė iškilmingoji
ną paranką. Advokatas atsa
Taigi nemažai žmonės pinigų |<ko į Dzūkiją. Jiems pagelbs
rėksnius reikia išmesti, fašis riai išpradžių visur darė pa- laiminimą
kė,
kad
jis
neįgaliotas
tai
da

BAIGTAS AM. D. FEDE svaigalams išleido ir nemažiau geogr. p. A. Bendoravičii
tai atšovė.* “Eikite šen ir mė žingą. Dabar jie susidūrė su ; Paį buvo Eucharistinė Diėryti. 'Tai turi atlikti parankų RACIJOS SUVAŽIAVIMAS už tai nuodų išgėrė.
ginkite!”
į
‘R. f 9 Lietuvos vyriausybė kaip
kliūtimis. .Valdžia gavo leidi- na pįttsburgho vyskupijoj. Tų
departamentas.
Švedijos remia ekspediciją
Komunistai parlamente kol- mo įsigyti ginklų ir amunici- įgĮęįjmę surengė
vyskupijos
BOSTON, Mass., spal. 18.
nansiškai.
“R J
kas mažai dar kalba ir triukš jos iš Amerikos J. Valstybių, švenčiausiojo Vardo Draugi“ Patikrink arba
išeik iš
ŪKININKŲ PADĖJIMAS
mauja. Jie daug užimti beda Revoliucionieriams tas nepri-,jos Unija. iškilmės įv> čia ir tegul prokuroras pri — Baigtas čia Amerikos Da
BLOGĖJA
REIKALAUJA 5 MjlLIOI
rbo
Federacijos
suvažiavimas.
rbių ir streikuojančių darbi einama.
tSchenley Parke. Be 70,000 sa siunčia kitą ką, kurs galėtų pa
/
DOLERIŲ
Prezidentu išnaujo išrinktas
ninkų kurstymais. Įvairiose
Ūkininkų padėjimas blogėkomos Draugijos narių apie ranką patikrinti,” atrėžė tei
W. Green. Kitais metais sudel žetnų kainų. Kviečių,kaimiesto dalyse bedarbiai su
sėjas.
AUSTRIJOJ POLITINE
30/900 katalikų neturėjo vie
WASHINGTON, spal. 11
važiavimas
įvyks
Vancouver,
,
noms
krintant pasaulinėje ri
streikininkais kelia riaušes,
Advokatas Mast išėjo. Atė
KAMPANIJA
tos Parke, tad susirinko į pa
B. C., Kanadoj.
inkoje, kviečiai pinga ir Lie- — Sausųjų vadas metodisf
kovoja su policija. Riaušinin
šalinį sviedinių parkų. Polici jo kitas prokuroro asistentas.
Suvažiavime
daugiausia • tuvoj> vietoj 15 _ 17 litų vil. episkopalų vyskupas Cannoij
kams vadovauja komunistai.
VTENNA, spal. 18. — Aus ja pripažįsta, kad Pittsbnrgh’e Ir tas atsisakė taip elgtis,
svarstyta nedarbo klausimas. kavįgky
kviečių centnerį traukia tieson laikraščių le|
Jie nori įrodyti, kad sunkiai trijoj prasidėjo politinė kam
Tada
neknomet nebūta tokio skait kaip teisėjo liepiama.
deją Hearstą už kažkokir
Federacijos viršininkai įgalio-.moka vog 9_10 litų
dirba pasaulio revoliucijos ti panija artinantis rinkimams
teisėjas susiprato.
lingo žmonių suplūdimo.
šmeižtus. Reikalauja pei
ti tuom reikalu kuoveikiau į
kslais ir reikalingi Maskvos parlamentan.
Paskiau teisėjas paskelbė kreiptis į prezidentą Hooverį' ^ar blogiau su linais, nes
milionų dolerių atlyginimo.
Nuo 6.-00 ligi 7:00 vakare
paramos.
Kampanijoj dalyvauja ke
advokatui Mast atsiprašymą. ir įduoti jam suvažiavime pa-įvakan^ Lur°P°j prasidėjo 114, i Į
Spėjama, kad *parlamente liolika atskirų partijų ir par- įvyko Tautinės Katalikų Va Pažymėjo, kad Mast yra ne
gamintą planų, kaip mažinti
Pramonas krizis, kuris yra
APIPLĖŠTA BANKA
Be
triukšmas galų-gale baigsis tijėlių. Jų priešaky yra krik landos radio programa.
paprastai gabus advokatas ir nedarbą
( vienas iš d idžiausių. Krizį išKANADOJ
pareiškimu pasitikėti gyvuoja ščionių socialistų partija. Pa kitų kalbėjo Scrantono vysku jis apgailįs, kad taip nema
Penkių dienų darbo savai-lšaukė bolševikai, kurie savo
WINNIPEG, Man., spal. Ii
nčia valdžia.
skui seka socialdemokratai, ce pas Reilly. Vyskupas Boyle loniai į jį atsinešęs.
1 linais ir žemiausia kaina užtėję klausimas atidėtas kitų
įkalbėjo
trumpai.
— Arti šio miesto — Tra:
ntro blokas, tautiškieji socialis
vertė tas rinkas. Del to linų
metų suvažiavimui.
eoną, du kaukuotu plėšiku ū
tai (fašistai), ir kt. Komunis
RUMUNIJOJ ŠAUDOMI
Iškilmėms buvo parūpintas
Policijos viršininkai prieš
kainos pradėjo kristi ir Lietupuolė banką. Pagrobė apie 14
tų Austrijoj kaipir nėra.
IŠALKĘ ŽMONES
kilnojamas altorius, šalimais
“grand jury”
“R.”
voj
JVVASHINGTONĄ PA
000 dolerių ir pasprūdo.
korio buvo susirinkę apie 450

VTENNA, Austrija, spal. 18.

RINKIMAI LENKIJOJ

kunigų.

— Iš Rumunijos praneša, kad

Parke tvarką vedė 360 kata

tenai išalkusi žemės ūkio da

VARŠAVA, spal. 17. — Va likų policmonų.
rbininkų minia pradėjo pulti kar Lenkuose įvyko seimo at

vieną dvarą, reikalaudama da stovų rinkimai.
rbo ir maisto. Pasiųsta poli
cija.

Keturi

žmonės

Čenstakave vienas socialis

STUDENTŲ RIAUŠES
HAVANOJ

nušauti tas nušovė tris Pilsudskio ša

ir keliolika sužeista.

SUIMTA 75 ŠNIPAI

lininkus ir patsai nusišovė.

HAVANA, spal. 18. — Čia

Sosnovicuose kitas socialis- įvyko studentų riaušės. Kiau
tas nušovė savo žmoną, kuri gėse dalyvavo keliolika stūdeperėjo

Pilsudskio pusėn,

ir nčių ir nemažas skaičius dSf*

BUKAREŠTAS,

spal. 18. patsai nusižudė.
— Rumunijoj suimta 75 komu
nistai šnipai, kurie darbavosi

bolševistinės Rusijos naudai.

FRANCIJOJ TIK 1,000
BEDARBIŲ

bininkų. Atlikta visa eilė are
štavimų. 1

BERLYNE STREIKININKŲ
RIAUŠES

BERLYNAS,

Vakar Oook apskrities “gra
nd jury” išklausinėjo Chica
go policijos viršininką ir ki
tus viršaičius reikale betvar
kės policijoje.
Savam laike iš detektiyų
biuro prapuolė vienas slap
tas policinis dokumentas. At
rastas pas vieną “rakieterį”
jį areštavus.
Tad reiškia, kad tarp kaikurių policijos narių ir pikta
darių gyvuoja artimi santi-

SIŲSTI KOMUNISTŲ
DOKUMENTAI

Iš IX forto nuo darbų paMEXICO CITY, spal. 17.
- Meksikos valdžia surado W«o septyni kaliniai krimina‘

svarbius komunistų dokumen-,

spal. 17. —

Būsią darbo 6,000 dar
bininkų

metalo pramonės

I

NEW YORK, spal. 17. -

Pabėgdami sužeidė du Vakar keliose

miesto dalys

Pabėgusius se- komunistai, prisidengę ned
ka krim. policija.
bu, sukėlė riaušes. Keliolik
Valdžia tuos dokumentus tuoraudonųjų areštuota.
jaus pasiuntė į Washingtoną.
Tuo metu prie darbo buvo
Išvežė specialia siuntėjas.
apie 20 kalinių. Juos saugojo

du prižiūrėtojai. Juos

pabė

UŽDRAUSTA TURĖTI
gėliai užpuolę nuginklavo ir
DEBATUS SU DARROW*U norėjo sukapoti, bet to pada
neleido kiti kaliniai. UŽ-

Iš Francijos atvyko kun. E..tat pri^^tojui Laurukėnui
Dimnet, kaip sakosi, debatuo-!tik P«r«kėlė galvą, o Malecti su žinomu advokatu Darro- kui
i ko^'

MADRIDAS, spal. 18. — i Pranešta, kad statant nau- w’u tikėjimo klausimu,
darbininkai čia kelia rianšes. Ispanijos valdžia pirmiesiems ją paštos būtą Chicagoj būsią
Dabar pranešta, kad BažPARYŽIUS, spal. 18. — Kai-kuriomg jų grupėms va po ilgų metų parlamento at darbo 6,000 darbininkų. Visas myčios valdžia kunigui Dimpranešta, kad Francijoj yra dovauja komunistai. Daug su stovų rinkimams nuskyrė sau- vargas, kad pati statyba bus net uždraudė turėti tuos de' pradėta gal tik už pusmečio, batus (diskusijas).
tik vienas tūkstantis bedarbių. žeistų.
ri* 9 &
Streikuoją

KOMUNISTŲ RIAUŠES
NEW YORKE

tus, kurie liečia J. Valstybes. |Priiiūrėtojus-

NEW YORK, spal. 17. —

ISPANIJOJ NUSKIRTI
RINKIMAI

PABĖGO 7 KALINIAI

Pabėgo šie kaliniai; Jonas
Stukas, J. Lieponis, Ant. Bu
rba, K. Saikauskas, AL Noserovas, Mitr. Darčenovas ir J.
Bogužis.
“R.”

CHICAGO

IR

APYLI1

KĖS. — Išdalies debesį uot
ir šalta.
PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų
$10.0
Britanijos 1 sv. sterL
4
Francijos 100 frankų
3j
Italijos 100 lirų
5.2
Belgijos 100 belgų
13
Šveicarijos 100 frankų 19
Vokietijos 100 markių 23.

D R

g

UUUSSUM
ir mūsų politikams prasimušti į politinių gy
venimo aukštumas.

“DRAUGAS’’
14 eina

kaxll«n.

Uskyrua

**kzi>*41«ojij«

PRKNTJMER4.TO0 KAINA: Metaių* —

VIETOJ SŲSIBUPJNUU3.

Matų —• (S.S*. Trims Menes tams — H •*- Vi*n»«n
4n*alul — 7Be. Europoj* — Metams J7.M. Pus*i M*-

AU OA S

bbumt-.. - —

Šeštadienis, Spalio 18 d., 1930
>w

Aplink Afriką.
Prof. K Pakilu
LAIŠKAS AŠTUNTAS.

— M-M, Kopija Jie.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų n**rųJel neprašoma tat padaryti Ir nepilslunčlama tam

Illinois valstybės gubernatorius p. EmKelias iš Lobito į senąją
merson,
kuris
maloniai
sutiko
dalyvauti
Vy

ilui pa&to lenkių.
Benguelų.
tauto
sukaktuvėse,
Chicago
j,
rimtai
susirūpi

Redaktorius priima — nuo tl:t* Iki il:M vaL
Iš naujo, besistatančio
Jen.
no nedarbo pašalinimu. Tuo reikalu buvo su
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
šaukęs svarbių konferencijų. Paskyrė specia Lobito miestelio į senų (jo
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 lų komisijų iš žymių pramonės ir biznio va pradžia 1617 m.) Bonguelos
vai. po piet.
dų, kuri rūpinsis suradimu žmonėms darbo, (ištarti: Bengela) miestų tik
kad išvengus didesnio krizio. Į tų komisijų 36 klm. Šitų kelių teko man
įėjo ir mūsų tautietis bankininkas Jonas net tris kartus pervažiuoti:
“ D R A U G A S”
du kartu autpmobiiįum ir karBrenza.
m
..
,
\..
.
,
.
.
v
,v.
•
ni
!
Iš Lobito kelias
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Toji komisija, rimtai ir nuoširdžiai dirb- ta« gelžkeliu.
®
dama, gali daug gero padaryti darbo žino-, Phsuka k pietus ir eįna trupuPubltsbed Daily, Bzcept 8unday.

kų. Savnunos žemėvaizdis kai
kur beveik visai plikas, o kai ■
kur apaugęs retais padžiuvu- j
siais, žemais ir kreivais me-;
deliais, skurdžiais krumokš- ’
niąis ir žolėmis, kurios sausa- j
mc pusmety retai kur žaliuo-j
ja. Iš naudingųjų medžių'
pakeliui ir daržuose matėsi
mango, mainau, alejinės pal
tuos, papaga eukaliptai, aba- '
katai ir kitos pirmų kartų
.
.
..
,. .
, ...
. T.
iti vingiuodamas per siaurų
8UBSCRIPTIONS: One T e ar — »8.0». Stx Mostus nems ir paties biznio pakėlimui. Ji gali pa-1 1 ._ .
v
* man matomos rūšys. Ant man
_ |«.S«. Thre* Months — »! ••. One Montb — 7 Bu. daryti įtakos ir į federalę, ir į valstybės, ir Paj^ri°y^u,n4 u žemumų,
go auga vaisiai panašūs į di
Stnrope — One Tear — *7.M, Blx Months —
į miesto autoritetus, kad jie stumtų pirmyn kurion tai vienui tai
’itur delę (kumščio ar žąsies kiau
Copy — .Me.
, ,
, , i , .
.... prasiveržia okeano sūrus vanAdv«rtlslng ln "DRAUGAS" brinrs btat r** uit*,
viesuosius darbus k. t. kelių taisymų, tiltų *
šinio didumo) slyvų; tai gar- j
Advortlslng rates on appllcatlon.
,
.
,
.
,
.
duo
ir
sudaro
sūrias
lagūnas,
statymų, valdžius namų statymų ir t. t. Kai;
°
’ dus vaisius, prie kurio skonio •
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago tie darbai bus varomi, tada ir dirbtuvės la- i panašias į lietuviškas balas.
lietuviškas liežuvis greit prisi-:
Šitose lagūnose stūkso ,nemal.-l-'J--"1 T-". ..J.
-----biau pradės judėti.
taiko. Mainau panašus į nedi- i
,
...
, ,
žas turtas — druska, kurių
dėlę lietuviškų dynių, vidus
Gubernatoriui pradėjus rūpintis nedarbu, v.
čia gamina ir eksportuoja sve
DIENOS KLAUSIMAI susidarė ir kitokie komitetai, kad, užėjus žie- tur. Tad lagūnų pakraščiuos jo pilnas juodų grūdelių, pa-!
kraščiai valgomi ir turi kiek I
mai būtų išvengta badas ir skurdas darbiniu-1, ,
, ,. , •
,ioimvnnso
. *
® .
v .
. 1 teko matyti daugeli nedidelių
T
’
m
vra
orpnv.n
ir
Kiniv
aikniu
■'.7.
\
*
* saldesni skonį už amerikoniš-!
kų šeimynose. Tai yra gražu ir šiai?; laikais
šviesiai pilkų druskos konu»
‘
v. •
RINKIMAMS ARTINANTIS.
kų kantelupų. Eukaliptai čion
labai reikalinga.
sų, truputį primenančių Pa
persodinti iš Australijos, pui- Į
langos kopas. Kadangi - abu
Lapkričio 4 d. įvyksta rinkimai. Illinois
kiai tinka Angolos klimatui ir 1
KAS NORI KRIZIO?
miestu yra prie pat okeano,
valstybėje bus renkamas senatorius, kongresP-nia Elena Rakauskienė iš namų Narinkaitė. Yra vieper keliolikų metų iš mažo
tai ir kelias nedaug tenutolslai, teisėjai ir kitokie. Dabar eina rinkimų
diego virsta dideliais me- į na iš žymiausių ir mėgiamiausių, Amerikos lietuvių daininin
Bolševikai iš visų pajėgų dirba, kad už-,ta .nuo vandens. Važiuodami
agitacija. Ir gana smarkiai. Ypač kandidatai
džiais. Neteko girdėti kito ko- kių. Kai gyveno Bostone buvo brangintina dainininkė visoj
į senatorius — Mis. MoCormick, Mrs. O’Neill krėsti pasaulį bedievybe ir bolševizmu. Del to iš Lobito į Benguelų kairėje kio medžio kurs taip greit; Naujojoj Anglijoj, dabar plačiojoj Chicagoj ji dar labiau yra
terrasas,
ir p. Hamilton Lewis gana aitriai ginčijasi, jie laukia, kad visam pasauly užeitų didesnis turime aukštokas
augtų, jeigu neminėti bambu- i pamėgta. Metus laikp lųvijio savo balsų Italioj, pereitų vakovoja. Abi ponios yra republikonės, o p. Le politinis ir ekonomie krizis, kurį jie mano tin kurios veda į aukštąsias An ko krūmų, kurie Angoloje sarų sugrįžo Chicagojj.
vais demokratas ir griežtas prohibicijos prie kamai išnaudoti savo tikslams siekti. Prie to golos lygumas, o dešinėje — puikiai atstovauja Kinijų ir
Šiame koncerte i pirmu sykiu po sugrįžimo viešai pasįšininkas. Mrs. O’Neill yra išstatyta nepriklau kio krizio sudarymo bolševikai daug priside- 1 Atlantas, prie kurio kelias Indijų. Bendrai gi, Angoloje rodo. Ji yra žmona Dr. A. G. Rakauskp.
somų sųrašu prohibicijos šalininkų, Mrs. Mc da. Pastaruoju laiku jie pradėjo praktikuoti vietomis prisiartina per kilo- sutinkame visų šešių kontinen
Cormick-gi sutiks su tuo, kaip nusistatys Illi labai reikšmingų kovai su kapitalistiniu pa-, metrų, kitur vėl nutolsta per
tų medžius ir daugelio kraštų laukug tarp aukštų ežių. Per SERGA KUN. PR. JURGAI
nois valstybės balsuotojai: už prohibicijų ar šauliu būdų — taip vadinamų “dumpingų”. 3 — 5 kilometrus.
javus ir vaisius.
>
TIS.
prieš. Senate ji ginsianti žmonių nusistatymų. Taį yra, kad savo krašto gaminius ir žemės Akmenimis grįstų plentų, 13 kliu. į pietus nuo Lobito ! sausaji pusmetį irrigacija yTai, mums rodos; yra gana teisinga ir demo- ūkių produktus išvežti į užsienį ir juos daug kaip Lietuvoje, Angola netu- privažiuojame prie tilto per ra būtiniausias dalykas.
kratiška. Ji niekam nenori savo nusistatymų-■ pigiau parduoti, negu pačioj Rusijoj.
ri, bet gerų kelių automobi Catumbelos upę (sk.: Katum 'Jokių stambesnių laukinių Kun. Pranas Jurgaitis ser. ■ .kuriSje-esiffiii'Erokodi■. a*
syvuli’! žita'n<“ Jullria'“e Pa' S“ ir
Mercy «gon»5i«.
primesti, bet pasižada ginti žmonių teises.
Bet tokių bolševikų politikų jau visos liams čia yrą apie 20 tūkstan- .belą),
Svarbi vieta yra “county” teisėjo. Re- valstybės suprato įr prieš jų kovoja. Taigi, cifl kilometrų. Vietomis jie 'hj ir kurios vanduo tarnauja jūry netek° lnatyti’ tik ’ar0‘ Sako, dabar j'aučiasi truputį
publikonų kandidatu į Cook County teisėjus &įuo tarpu jiems dar nepasisekė. Pasirodė,' taip lygūs, tiesūs ir tarsi cukrinių nendrių irrigacijai. se nelabai toli nuo kranto ret- geriau. Daug bridgeportiečių,
yra municipalinio teismo teisėjas Helander, jOg ir šis būdas neveikių. Be abejo, jie įeškos minkšti, kad su visišku pato- Čia net kėlėt., kilometrų ten- kar{iais
vandens townofleikiečių ir šiaip pažįs
kuris ir savo teoretinėmis žiniomis, ir prakti- kito. Juk niekam daugiau ųž bųlšęvįkųs ne-' gumu važinėjome po 50 — ka važiuoti per vienų cukri- ‘o”*“88 ar ižkyla 1 r»virSil' tamų važiuoja ligoninėn ap
ka, ir savo nusistatymu tai svarbiai pozicijai rūpi sudaryti pasaulyje ekonomini krizį, kų-,80 klm. į valandų. Angoloje nin nendrių plantacijų, kur milžiniškos statinės pavidalo lankyti.
yra tinkamiausias žmogus.
ris duoda progos sukilimams, riaušėms ir re-' beveik visi baltieji ūkininkai matosi vienur paruošti, gilio- tamsus kinas: tal ba”S'"iai, Kun. Jurgaičiui gerai sus
Apie kitus kandidatus gal kitų kartų pa* j voliucijoms. Prie to bolševikai ir siekia. Per skubotais reikalais biednes- mis vagomis milžinišku trak- kurie aia a‘P>aak‘a “ P'et,i tiprėjus,, pasveikus, bus pas
kųlbėsime.
darbo žmonių skurdų, per jų ašaras ir krau-gilieji važiuoja ir jaučiais ir į toriu suarti laukai, kitur jie puR<‘5' Dabar « {ia vis re- kirtas į naujų parapiją darbuo
vienų didelį vežimų įkinkoma -au užsodintij vienur nendrės Ziau matoma> nes Serai orSa- tis- Duok DieVe greitai paTuo tarpu mums rūpi priminti mūsų no**1c non Priei^ Prie va zi°sapie 10 — 14 ilgaragių vieti-!.
i jaunos kaip Lietuvos balų a- nizuota jų medžioklė baigia sveikti.
rų, kad lietuviai aktyviau dalyvautų politi
nių jaučių. Bet jaučių veži jerai, kitur suaugę į aukštus ''uos llaikinti- Netoli Lobito
Rap.
koje, kad rinkimų dienoje balsūotų ir kad
Ų4KI»ĮUY0
mams yra uždrausta važinėti
balsuotų nevien tik už vieną iš kandidatų į1
‘automobiliu keliais- iaučiams lazdų kelmus, apie tris kar- uosto ,laivu Plaukiaat tcko «
senatorius, bet kad balsuotų už teisėjus ir už
Lietuvos yyriųusybei užkhūYo ir *‘Mū- *
.ų
3
tus aukštesnius už žmogų. Čia matyti tiktai du egzempliorių. Visos ir vįsi gerb. p. E. Ra
kitus. Tai yra labai svarbus dalykas. Vietinėj sų Laikraštis”, kuris yra Lietuvos Katąlikų yra . ‘ V“?11™811! ir Papras‘ pat ir didelė cukraus fabriką, Bet pajūrio lagūnos pilnos gy kauskienės JtoncerJo rėmėjai,
politikoje balsuoti už tuos, kurie eina į “ma- Veikimo Centrų organas. Kiek ųiums žino- esni e Rį'
u °^1° 1 'U e" kuri jas perdirba į cukrų. vybės; pulkai visokių vande kurie turite koncerto bilietų,
Plantacija padalinta į kvadra ninių paukščių čja turlenų, o prašom pinigus už parduotus
iesnes ‘ pozicijas, dažnai musų žvilgsniu yra ma, nei L. K. V, C., ųei jo organas M. L.
..
_ ....................
m v
i patingų žeųiės įr klimato sa- tinius sklypus, kurių pakraš
jų tarpe ar ne gausingiausios bil. ir neparduotus bilietus
, . , ,. .
daug svarbiau, negu balsuojant už didžiuo- 1 politikų nesikiša. Tačiau Kaunu Karo ko, .
,
•
j i . • i
.vybių ir dėl juodųjų darbimn- čiais prakasti kanalai nuo
mendantas rado reikalo jo redaktorių kųn..
(jei JU bift) grąžinti koncerto
leius tūzus.
tik bus vandeninės vištelės.
kų pigumo.
metro
iki
dviejų
metrų
platu

turi automobilius, tačiau ne
Nors šiuo tarpu partijų sąrašuose netu- M. Gilį nubausti administratiniu būdu, pini
Bus daugiau)
mo.
Kanalai
pravesti
šiek
tiek
Važiuojant
Lobito
—
Benmotu svetainėje, spalių 19 d.
■ rime nei vieno lietuvio kandidato, tačiau, ne- gine bauda 200 litų arba septynias paras ne
aukščiau
už
dirvas
ir
tokiu
bū
guelos
plentu
teko
matyti
seprie tikietų langelio (box ofi
žiūrint į tai, atlikime savo pilietinę pareigų,' Įėjimo. Ir dar kai kas mėgina tvirtinti, kad
du
jų
vanduo
bet
kuomet
nu

se).
baEuobiųie. Kuo daugiau lietuviškuose pri- katalikiškoji akcija Lietuvoje nėra persekio- midesertiškų
(pusdykumų)
Rengimo Komitetas.
savąnnų ir kultivuojamų lau- leidžiamas į lygius nendrių
tiktuose bus paduota balsų, tuo lengviau bus jama.
„■..■.-.-ji ■
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GARSINAITĖS “DRAUGE'

"

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).

'

ftąšo Dr. AL. M. RACKUS-----

i

(Tęsinys) '

—————

n.-—

Ruble argęnti ponderis litliuanici XV
marcarum a Magnifico domino Olechno
etc.” (Ms. Cons. A, 2, — 1450: fr. II post
Oculi; Piekosinski: O Monecie i Stopie
Menniczei. Krakow 1878, p. 160.)
2). 1505 m. dokumente yra parašyta:
“Vilniuje, birželio 9 dienų, Indiktas 2. Po
nas Litavoras Kreptavičius, Naugardo ir
Slonimo Maršalka Įpėdinis išdavė gaspadoriui Jo Milestai Didžiųjam Kunigaikš
čiui atskaitų iš Mintos (pinigų dirbtu
vės) : pribuvo į ketųrįs metus sešesdešimts
tūkstančių auksinų ip tūkstantis auksiną
ir devyni šimtai auksinų ir dvidešimts
auksinų, o auksinas po dvidešimts du gra
šiu. O už sidabrų, ir už darbų, ir už varį,
ir visas reikmenis, kurios priklauso Min«
tai, išleista 50 tūkstančių kapų ir šeši
tūkstančiai kapų ir 40 kapų ir kapa ir
26 grašiai. O lydinto sidabro Minton pri-

j
Turiu po ranka didelps krūvas kro
nikų, Jiur dažnai yra minima, kad tas ir
tas “svėrė griyuų” tiek ir tiek. Skaitytoįjams čia paduodu tik keletą įdomesnių iš
tų kronikų ištraukų:
Į). 1450 mėtą dokumente, t. y. vos
: tik 20 metų po Vytauto Didžiojo mir
ties, yra parašyta sekančiai: “Kasperas,
Krokuvos auksakalis, prisipažįsta, kad I
jis gavo 15 šmotų arba Rublių sidabro
svenanėi o 15 Lietuviškų grivuų iš Ger- 1
biamo pono Aleknos, etų.” Lotyniškame buvo 80 tūkstančių grimų ir 4 tukstanoriginale: “Caspąr ąurifaber <e Crącouia i čiai grivnų ir 4 šimtai grimų ir 60 griv-

Gudų kalba rašytame originale: — “U
Vilnie Junia 9 den Indykt 2. Pan Litavor
Chreptovič, Maršalok Nameslnik Novliorodski i Slonimski vydal Hospodara Jeho Milosty Velikomu Kniaziu ličbu z
Mlncy prybytku za čotyry hody šest desiat tysiačei zolotych i tysiača zolotych,
y deviet sot zolotych y dvadeat zolotych,
a zoloty po dvadeati hrošei y po dva
lirošy. A za screbro, y za robotu, y za
med, y za vsi rėpi, što k Mincy prysluchaiut, vyšlp 50 tysiač įcop y šest tysiač
kop y 40 kop y kopa y 26 hrošei. A litoho
serebra do Mincy pryšlo 20 tysiač hryvien y 4 tysiačy hryvien y 6 sot hryvien

y 50 hryvien y osm hryvien y dva skot-

cy”. (Paimta iš kopijos patalpintos Lie

tuvos Metrikoje 191, ant lapo 394.)

3). 1540 metų dokumente,

Gardino

Tribunolo Akte yra užrašyta sekančiai:
BIr jam išlyga buvo pastatyta išmokėti
į metus, ir jis metų nesulaukus, penkias

mokėjo, o penketų kapų užstatui davė
; jam savo diržų sidabrinį apauksuotų, kurs
išviso sveria su viskuo su saitu dvi grivnas sidabro”. (Gudų kalba rašytame
originale: “I i-am byl zaplate položil
rok i on do roku ne doždavši, piat kop
grošei gotovymi pieniazmi įsaku zaplatil,
a piati kopach grošei v zastave dal emu
poias svoi serebrenyi pozlotistyi, v ko| torem važit so vsem na vse z ramenem
j dve grime serebra”). — Dokum. 638,
j Aktovaia kniga Grodnenskago zemskago
I suda, 1540 goda. (Akty Vilenskago
Arch. Kom., T. XVIII, p. 198).
, .
4). — 1664 m. dokumente yra para
šyta: “... sidabrinių šaukštų šešetų, svėrė
trejetą grivnų, už juos Sešesdešimts auk
sinų; baltas sidabrinis puodas pusgorčio
didumo, o kitas kvortos didumo, svėrė
Į penkias grimas, už tuos šimtų auksinų
j etc.” (Lenkų kalboje rašytame originale:
j ”... lyžek srybnych szesc, wa<žyli grsy-

recognouit se pereepisse XV ųįeJos alias nų ir ajtuonioa grivinos ir 3 skatikai’’. ' kapas grašių grynais pinigais įsakui už- 1

wien trzy, za nie zlotych

szesdziesiąt,

czara srybna biala w pulgarca, a draga
w kwarto, wažyli grzywię pięc, za nie
zlotych sto” etc.). — Iš Vilniaus Centralinio Arkyvo, Vilniaus Teismo dokumen
tas No. 4614, Aktas 3f 1664 m., kovo
15 d.
Iš aukščiau nurodyto dokumento pa
aiškėja, kad 1664 metais, brangius puo
dus ir šaukštus svėrė grivnomis, o viena
grivna sidabro kainavo 20 auksinų; gi
auksinas tais metais lyginosi 30 grašių,
taigi viena grivna sidabro' kainavo 600
grašių.
5). — 1682 m.^ rugpiučio 20 d., Apo
lonijos Varnaitės inventoriuje, rašytame
Kupetyne, pavesdama Kupetyno cerkvės
turtus Vilniaus vienuoliams reikmenų ran
dasi: altoriuje senas sidabrinis kielikas
paauksuotas, sveria- dvi grivnas, aštuo
nis skatikus; kitas b*ltas sidabrinis kielikas sveria keturiąs grivnas, vieną lątą...
(Bus daugiau)

DRAUGAS

šeštadienis, Spalio 18 d., 1930
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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 1
talentinga smuikininkė p-lė Jadvyga Ur-.,
biutė ir kompozitorius pianistas p-nas A.
Pocius, Beethoveno Muzikos Konservato
rijos direktorius. Visus maloniai kviečias
me į šį šaunų koncertų.
RENGĖJAI.

^UKKESS^SEKKBKBBKBBUIHHHIIHBIElKHBEEKBKKKBIHnBKEHUBBBBSEDIU^EEECSnZZEBEBKECEEKKEEEEEEBKKEESaEES^SBIIBI
nos pastangos teisingam gin kaipo iliustracija. Naujųjų re nių Valstijų doleriu paremta
čo išrišimui ligi šiol nedavė spublikų paskelbus ir tautinę ji niekuomet ne buvo žemiaus
! jokių apčiaupiamų pasekmių. vyriausybę suorganizavus, ta savo “par.” Vidaus skolų nė
----------------- Rašo prof. Kampininkas.
---------| Tatai tenka labai apgailestau po pradėtos tūlos derybos su ra, o užsieninės skolos neišne
Lietuvių stalyeioj — Chica- Barzdelė nepajėgęs. Kaip tik ti, nes Lietuvos santykiai su .Vokietija ir, sųryšy su jomis, ša nei šešių dolerių per capigoj šiomis dienomis įvyko ci- ir proga pasitaiko. Prof. K. i visais kitais jos kaimynais ne- Lietuvos Finansų Ministeriui ta (ant žmogaus), kas yra žeJ paisant neišvengtinų po-kari- buvo reikalo nuvykti Berlynan miausis rekordas tarp visų va
cilizmo krizis. Nesistebėkit! Pakštas dabar daro mokslinę
’iiių persitvarkymų, yra, abel- — tai trumpa dvylikos valan- lstybių.
Jeigu valdžiose, ypač šiuo čė- ekskursijų aplink Afrikų. Ka
mai paėmus, labai geri.
idų kelionė traukiniu. Ar jūs f i “Tuo pačiu laiku labai žy
su, kriziai ne retenybė, tai ko dangi Chicagoj visus lopus su
'/tikėtum tam, kad nepriklausodėl Markso vieros palaikuo plyšusiam lietuviškam cicilizmių pagerinimų padaryta viDabartinė Lietuva.
įmos
ir
suverenės
šalies
pinimui
lopyti,
komunistai
susi

se negali krizio būti?
“Dabar keletas žodžių apie gyno ministeris, apžiūrėjęs sar įsose žemdirbystės šakose; skai
rinko, todėl nutarta atsikreip dabartinę Lietuvų.
ftlingi keliai yra vedami, upės
Senis Barzdelė, vienatinio
jvo iždų, nerado jame užtekti reguliuojamos ir žemieji lau
ti į prof. K. Pakštų, kad jis,
“Lietuva yra lengvai ban
lietuviško cicilizmo priemeras,
stebėdamas Afrikos gamtą ir guota šalis su daugeliu išmė nai pinigų nusipirkimui gelž- kai nusausinami. Bet vpatintempęs, tempęs, sunkių naštų,
rinkdamas studijoms medžia tytų ežerų. Žemdirbystė yra ikelio bilieto į Berlynu? Tas Igų pastangų daroma apšvie
lopęs, lopęs marksizmo skyles
gų, praneštų ir nurodytų, ko svarbiausis jos gyventojų už .išrodo panašu į pasakų, bet stos srityje. Esant po Rusija,
pavargo, neteko jėgų ir suklu
kios Afrikos “pilietės” ge siėmimas. Tai yra šalis ūki- tai buvo aktualė tikrenybė, — Lietuvoje lietuviškos mokyklos
po. Naujais vadais lietuviško
riausia tiktų lietuviško ciciliz ninku, kurie šiuo laiku yra y- ir vienatinis šios sunkenybės buvo neleistinos ir net pati lie
cicilizmo tampa tamsūs vyrai,
mo eilėms sudrutinti. Nes ki tin sukrutę atstatyti savo kra- išrišimas buvo apeiti su kepu tuvių kalba buvo uždrausta. Ir
kurie pereitų vasarų Sodus,
taip nesama vilties cicilizmo • štų po milžiniško Didžiojo Ka re aplink ir surinkti bilietui tų pačių rusų mokyklų buvo
Mieli., už valgį ir guolį dišes
lietuvių tarpe nuo amžinos ro padaryto išpustymo. Nuo pinigų iš ministerijos valdini- /maža ir nei vieno universiteto,
plovė, 01 rudeniui atėjus ir va
j.nkų, — kas, žinoma, ir buvo nei kitos aukštos mokyklos
prapulties išlaikyti.
pat Didžiojo Karo pradžios noriai padaryta.
sarotojams suvažiavus Į mies
Lietuvos ribose nebuvo. Da
dabartinės Lietuvos teritorija
tus, darbo netekę ir bijodami,
bar pradžios mokslas yra pri
buvo scena nuolatinėms armi
Lietuvos progresas.
kad pilvan neįsimestų reuma
jų maršuotėms; išpradžių ru “Po dvylikos metų nuolati valomas; Lietuvoje yra unitizmas, vieni išvyko į Pensylįversitetas su apie penkiais
Šiomis dienomis Lietuvą a- sų ir vokiečių, vėliaus — len nių ir entuziastingų pastangų,
vania ir Rytines valstybes
tūkstančiais studentų; yra ŽeLietuvos konsulas kų ir bolševikų.
mulkių ieškoti, kiti susimetė : plankys
dabartinė padėtis yra žymiai imės ūkio akademija ir kitos
Chicagos cicilistų kabinetan ir Vienoje komercijos patarėjas
“Ištikrųjų, jeigu kada-nors skirtinga. Visais atvejais mil aukštesnės mokslo įstaigos.
p.
Osvoldas
Schoehn.
Su
Lie

čia įvyko krizis — persiverti
buvo šalis visiškai sunaikinta žiniškas progresas padarytas. Kiekvienais metais šimtai ga
tuva
jis
dabar
nori
arčiau
su

ir išpustyta, tai buvo Lietuva Prieškarįnės produkcijos laip besnių i jaunuolių siunčiama
r mas.
»i •
***** 4<'
i ’
sipažinti
ir
užmegzti
tampres

po šešių ilgų nuolatinio karo snis yra atsiektas ir peršok Valstybės lėšomis savo moks
Prof. Kampininkas nemato,
nius
prekybos
santykius
tarp
metų. O visgi lietuviai, pasi- tas. Sveika finansinė tvarka lus pagilinti.
kad lietuviškiems cicilistams
Austrijos
ir
Lietuvos,
ryžusieji atgauti pražudytų tapo įvesta ir yra išlaikoma.
dėliai to krizio būtų didelio j
(Bus daugiau)
susirūpinimo
ir sielvartos,
Jis į Vienos laikraščius ka savo nepriklausomybę, nesu Lietuvos valiuta turi tų nepa
nes naujus vadus jau yra rts nuo karto parašo įvairių stojo prieš jokias kliūtis. O prastų pasižymėjimų, kad iš
patvirtinęs ir cicilizmo prezi straipsnių. Paskutiniu laiku į- tos kliūtys buvo didelės ir visų Europos valiutų ji viena SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARG2NUS
dentas Maikis — Tėvas, juo irodinėjo, kad Lietuva gali iš skaitlingos. Vienas pavyzdys, niekuomet nesvyravo; Jungti
ba, kad nauji vadai žada dau Austrijos gabentis žemės ūkio
giau aktyvumo rodyti ir cici mašinų, o ši į ten eksportuoti
listų eiles padrutinti, ko senis savo žemės ūkio gaminius.

Į

Prašau Mano Kampelį

PREKYBA

l

SU

LENUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais
ir * naujausiais North German Lloydo laivais. Visad reikalauk
ii savo artimiausio agento laivakortės per

P

NORTH

GERMAN

LLOYD

Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bile vietą Ceutralėj
Europoj. Gerai žinomi laivai

BREMEN — EUROPE
00LUMBUS—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN

turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
mi launiais valgiais ir užkandžiais.
Išplaukimai kas savaitė. Specijaliai Kalėdiniai išplaukimai sn laivais
BREMEN — — Dec.
I
BERLLN------------- Dec. 11
EUROPE — — Dec. 18
I
asmeniškai vedama ekskursi
ja iš Chicagos
Iianksto užsisakyk vietas pas vietinį agentą ar

I

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RAND0LPH STREET

CHICAGO, ILL.

LietuviųRadio Programai

AUSTRIJA

.

LIETUVOS RADIO DIENA.
lų-gale tas pasibaigė abiejų
“Būdami įbriauti tarp skait šalių padalinimu tarp Rusijos,
lingesnių už juos slavų ir vo Prūsijos ir Austrijos aštuikiečių ir priversti nuolatos nioliktojo šimtmečio pabaigoj.
kovoti prieš jų įsiveržimus, Didesnioji Lietuvos dalis te
ko Rusijai ir Lietuva, kaip
lietuviai pradėjo išsinerti kai
minėta, atgavo savo laisvę tik
po kompaktiška valstybė dvy
po Didžiojo Karo.
liktame šimtmetyje. Keturio
“Lietuva paskelbė savo ne
liktojo šimtmečio galas randa
priklausomybę 1918 metais, o,
Lietuvų jau tų laikų galin
1920 metais taikos sutartis su
giausia, Europos valstybių. Jo
Rusija buvo pasirašyta. Tuo
sienos išsitiesė nuo Baltiko
(būdu Rusija, kaip buvusi Lie
ligi Juodųjų įjūrių, o rytų sie
tuvos valdovė, geru noru ir
nos beveik siekė Maskvos.
: formaliai pripažino Lietuvos
“Bet tatai buvo penki šim
* teisę prie nepriklausomybės.
tai metų atgal. Nuo to laiko Šia sutartimi Rusija perleido
Lietuvai teko patirti labai Lietuvai apie 32,000 ketvirtai
daug ir karšto ir šalto...
nių angį. mylių plotų su apie
' 4,200,000 gyventojų — kas su
Unija su lenkais.
daro maž-daug Airijos plotą
“Lietuviai, kurie niekados
ir gyventojų skaitlių.
nebuvo labai skaitlinga tauta,
Santykiai su Lenkais.
nuolatos puolami iš visų pu
“
Vienok ne visa šita terito
sių, įėjo į artimų atsiginimo
aliansų, — o vėliaus į unijų rija yra dabartiniu laiku Lie
labai panašių į Austro-Veng tuvos valdoma. Apie trečda
rijos unijų, — su savo pietų lis šios, teritorijos, drauge su
Lietuvos sena sostine Vilnium,
kaimynu Lenkija.
“Ši unija buvo aiškiai ne j tapo Lenkijos pagrobta ir dar
laiminga. Lietuviai ir lenkai, 'ir dabar tebėra jos okupaci
būdami visiškai skirtingų ra joj. Šis nelaimingas įvykis bu
sių, skirtingos kalbos ir būdo, vo priežastimi, kad santykiai
buvo perdaug skirtingi, kad tarp dviejų valstybių tapo vi- ,
galėtų tarp savęs sutikti. Ga- siškai nutraukti, ir atkartoti(Tųsa)

PATOGUS KELIAS EUiM

Ncdėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties
’ WCFL 970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
operuojant Brunswick Co.
Budriko programai iš stoties WCFL kas subata
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties WHFC
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

ČJcnrunswicJ^
Radio - Panatrope with Radio - Records

Vienas Iš Bain Banku -

RIDGE STATE BANK
Gal Būt Jūs Nežinote, Ką Mūsų Bankas
GSali Jums Padaryti - JEI JŪS—

TAI ŠIS BANKAS—

Pradėsite taupymo sąskaitą,
Pradėsite čekių sąskaitą,
Pasircnduosite bankinę dėžutę,
Pasirinksite Globėjų,
Padarysit testamentą,
Pirkaite mūsų bonų,
Naudosite mūsų Notary Public,
Pradėsit Christmas Club,
Statysit namą,
Imsit komercijalių paskolų,
Siųsit pinigų,
Pirksit laivokartę,

Pagelbės auginti atsargą,
Pagelbės Jūsų knygvedystei,
Saugos Jūsų brangenybes,
Bus Jūsų globėju ar trustistu,
Bus vadu Jūsų investmentuose,
Teiks Jums mandagų patarnavimą,
Bus Jums “Santa Claus“,
Pagelbės finansuoti,
Pasirūpins Jūsų reikalais,
Persiųs Jūsų pinigus bile kur,
Suteiks Jums Travelcr’s Chccks,

MES DUODAME DAUGIAU, NEGU TĄ
Mūsų 25 metai patyrimo finansiniuose dalykuose suteikė mums progos įgyti daug žinių, su
kuriomis mc3 mielai su Jumis pasidalinsime.
Mūsų bankas yra vienas iš BAIN BANKŲ. Sujungtas BAIN BANKŲ turtas yTa virS:

$25,000,000.00
Taupykite pas mus ir tuomi užtikrinsite savo Šeimynai gerą ir laimingą ateitį.

* »•

Ridge State Bank
Westenn Avė. prie 71-mos gt.

Naujas B<runswk,k radio su panatrope modelis 3X

su keturiomis screen grid tūbomis groja gražiai ir aiš

kiai. Kaina $185.00 be tūbų. Kiti Brunswick
radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis
22,

$1 70.00 be tubų-

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame —
į mainus Jūsų senų phonografų arba radio. Parduodame
lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIK,
3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

I

Šeštadienis, Spalio 18 d., 1930

D R A i’ ''

faaaane-

Žvebai, B. Statkevičia, J. YuPARAMA RAMYGALOS
,19 d., Dievo Motinos Sopu
dikiai, M. Čiplis, B. Samso
PAVASARININ
lingos draugija rengia labai
nas, O. Samsonaitė, A. KasKAMS.
______
Šaunių metinę vakarienę su
parevičiai, M. Maeiokai, M.
jų pažįstam. Ji mūsų žmogus,
BELIKO VOS VIENA
|auklės. Kaip “dėdė” savo die- puikiu programų, šv. Antano
įžymiausia lietuvaitė daini Ramygaliečiai ir kiti su di Maseliunaitė, A. Lukauskai,
DIENA.
Sciplina paika pradeda auklėti, par. svetainėj, tikslu pagerbO. Auninkė, kuri daug, daug kartų deliu prijautimu ir aukomis J. Velkas, V. Kairia,
; tėvams vėl nepatinka. Esu, ti nares, kurios nesirgusios
.
Radio Stotis SAZ.
prisidėjo prie Ramygalos PaA. Valonis, S. Šimulis,
tvnldSnn.
nptrprn. kam mano arba neėmusios is draugijos Štai, tas mūsų visų labai mus žavėjn.
valdžia negera,
Maskolaitis, P. Benaitis,
X Šiuo laiku vestuvių mūsų Įvinceliui turi tas.... rup.... pošelpos per 10 metų. Visos laukiamas, Elenos Bakauskie- Paskui koncerte dalyvauja vasarininkų orkestros triubų
mpjoj netrūksta. Spalio 4•«
daužytį.
s- Hvarunienė, J. Baraskai.
įgaus dovanų — puikius auksi- nės koncertas jau čia pat be talentingas kompozitorius, žy įtaisymo.
!
Ypatingai daug palengvino
M. Gabraitis apsivedė su
Kada sūneliai tėvų namo '11*118 ^edus. Tam vakare bus liko vos viena diena. Įvyks
musis muzikas A. Pocius, ku Ramygalos Pavasarininkų p p Marozai turėdami savo
Jurgelaite. Abu cicerie- skiepe motinos darytų mun- ’ priimama naujos narės už pu- ta šį sekmadienį, spalių 19 d.
riuo įneš didžiuojamės, ir orkestio triubos buvo pavog-, auįomobilių ir p. Juozaitienė
ki, lietuviai. M. Gabraitis y-j šainų traukia ir apiplėšimams .įstojamo mokesčio. Draugi- Už širdį
širdimi. Savas paVydėtinų gabumų smuikitos; nuostolis gana didelis ir išparduota serijų už 31 dol.
Ciceros miesto policmonas. j plenus daro, mama sako: ma- <ia kviečia visus atsilankyti, uz savų _ tai Clncagos lietu- ninkė, l6 jadvyga Urbiutė. negalima
buvo patienis tuoj
X Spalio 12 d. apsivedė F. Į no sūneliai bovijasi. Tegul ,Vi8i bus nuoširdžiai priimami vių obalsis rengenties į gerb. jaį gmuįija atrado it žaislas.
Ona Samsonaitė.
naujas įsitaisyti.
akutis su A. .Daineliuie. A- kad ir per naktį.
'O bet-gi p-lė Urbiutė užgauir skaniai pavaišinti. Pradžia Rakauskienės koncertų.
I ciceriečiai lietuviai. Vestu7:30 valandų.
P-nia Llena savo talentu Jdania j0 stygas perkelia au- Atjausdami reikalų, sekam'
Be
disciplinos
auklėtas
žmo
;
s buvo parapijos svetainėj,
PILNAS EGZAMINAS
yra mums daug davusi daug > jįjeticijos ’ širdis į svajonių tieji savo aukomis prisidėjo f
gus ar vėliau, ar ankščiau sa
rečių buvo daug.
J.
Krotkus,
P.
Kiras,
M.
Ja

$5.00 TIKTAI 15.00
gražios širdies parodžiusi. Ji pasauiį įr suvilioja jas.
Kliubo balius.
vo darbais sau nelaimes ir
»X Spalių 18 d. B. Connors
kaičiai, L. Juzelinienė, J. Ma■ PECIXX.XSTAa
Šiame šeštadieny įvyksta tik širdimi galima jai už tad
!
gėdos saviškiams atneš.
Rašant
apie
šį,
daugiau
atsilygint. Mes kaip tik šios
įsivedė su B. Bilaiie. Airiuks
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
rozas,
O.
Mankai,
M.
Grinai,
X Ciceroje vienas žmogelis metinis parengimas Baudonos
apeclallsta, ne paa koki nepa
negu įdomų, koncertų, nieko J. Jakaičiai, K. Jacikai, B. tlkr*
lietuve. Abu katalikai.
progos
ir
laukiame.
tyrė!}.
Tikras speclallst&s, arba pro
nei rašyti, nei skaityti nemo- į Rožės klubo, Lietuvių Liuosynegalima nė pridėti nė atimti. Veiteklai, J. Lužinu šeimyna, fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
X Spalio 25 d. apsivedė IC.
Apie
pasitenkinimų
nėra
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
ka, ale sakos visų biblijų ži- bes svetainėj. Jaunimas noTiktai mūsų talentuotais me P. Južaičiai, J. Barauskai, J. po pilno lkegaamlaavlmo. Jus sutau
unčauskas su M. Seleniute.
kalbos.
Jug
p-nia
Rakauskie

rintys smagiai laikų praleis
laiką Ir plnląus. Dauffella kitų
nininkais pasidžiaugti, pasidi Misiūnai, M. Masiokai, Krau pysit
mnikaitis iš Brighton Park, nųs. Tai bent žinovas.
nė
da
niekad
nesuvylė.
Mes
daktarų negalėjo pagelbėt *nma Įei
ti,
prie
geros
muzikos
šauniai
X Dvi cicerietės p-lė A.
džiuoti ir įvertinti jų mokslų. jeliai, A. Jakaičiai, panelės to. kad Jie yetzri telkallnfo patyri
įmelė cicerietė. Abudu lietu
ais, saladymui tmogaus kenksmin
Rubliauskaitė ir I. Vaišvilaitė pašokti, kviečiamas į balių.
gumų.
Tyla.
ti.
Balazarukės,
J.
Areškai,
A.
pereitų vasarų Lietuvon išvy- J Re 1° geriausi šokėjai gaus do riai dalyvaukit. Visi turės pa
Mano Radio — Bcops — RaffgL
X Taip pat spalio 25 d.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vlko. Badio stotis dabar suži vanų. Tokiu būdu apsimoka siimt tikietus dėl parengimo
stlkas bakterlologlikas egsamlnavl, Krenčius apsives su P.
mas kraujo atidengs man Jūsų tik.
—
nojo, kad minėtos panelės sto visiems pasirodyti ir dovanų 23 d. lapkričio. Norintieji pri
ras negeroves, tr Jeigu ai paimsiu
nrbinčaiie. Abudu geri lietui laimėti.
lūs gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
sirašyti prie draugijos, galite
ja Lietuvos universitetan.
ai ir pasižymėję darbuotovumas sugryl Jums taip kaip buvo
ateiti. Vyrai priimami iki 45
X Musų radio stotis — SAZ i
—---------pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ugų skil
i. P-lė Garbinčaitė turi puivio, tarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
— sveikina dienraštį “Drau- j Sekmadieny po pietų 1 va m. Įstojimas pigus.
vų, llrdles, reumatizmo,
kirminų,
a valgyklų Ciceroje ant 14
uidsglmo žarnų, silpnų plaučių arba
gų” ir Peoples Furniture Co. Jandų draugija Lietuvos Ka- Vyrai, dauginkite kareivių
Jeigu turit kokią uitisenėjusią. Jslttvės, Liberty Hali name.
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu |
už gražius pirmadienio va- reivių laikys mėnesinį susirin skaičių. Garbė visiems.
ksrėjusią. cbronllką ligą. kuri »e< Giceroje nauja biznierka,
pesidavė net gabiam šeimynos gy
per
KLAIPĖDĄ
kimų,
Liuosybės
svetainėj.
Na
K.
P.
D.
karais programus.
dytojui. neatldėlloklt
neatėjo pas
OreltM
mi.Mi.klmM
yla
Kopenheir.n
t Eisimienė. Atsikėlė iš BriPnikiĮ.
Laivai
—
—
Ganėtinai
Gero
Maisto
i
ęeporto. Jos biznis randasi X Retai kurios tautos žmo
Svarumas Ir Pu tingumas
—
Malonus Patarnavimas j
DR. J. E. ZAREMBA
'
Laivu Iš-ltmkimal Ii
York:
SPECIALISTAS
> num. 1505 S. 49 Ct. prieš nes taip greitai save kitiems
Inėjlmas Rūmas 101*
U
Kalėdos Ekskursija
pasivergia,
kaip
lietuviai.
Drų
prt parapijos mokyklų.
United States .. I.apkr. 1 II
jį ........... Lapkr. 221
20 W. JAOKBON BLVD.
Hdlig Olav____ Lapkr. 8 || Erederlk VIII .. Gruod. 9
X Cicerosi lietuviai paminė- sus pareiškimas, bet teisin
Arti šute Gatvės
IaterMeljų Ir lalv.k.rilų rdkalaM krelpkltė. pu
Kentą arka: j
Atsibus
Ofiso Valandos: Nuo 1» ryto Iki
D. K. Vytauto jubilėjų sa- gas. Čia augusių pirmakarčių
l pa pistų. Vakarais nuo S iki f
NEDALIOJ, SPALIO-OCT. 19, 1930
MsdlllaaMs nuo 1# ryta Iki 1
> kolonijoj, ruošiasi prisidėti lietuvių tėvų vaikai jau savo
oo metu
tėvų
kalbos
nemoka,
arba
su

prie bendro apvaikščiojimo
ISO N. LA SALLE ST.
243 WASHIM«TON ST.
»W»»IT«MALL JT.
Chemausko
Darže,
79th
ir
Archer
Avė.
CHICAGO, ILL.
BOSTON, MAS».
WS> YOKK, H.V.
Biicatgoję, spalių 26 d., Ash- vis mažai. Pavardės taip “su
Pradžia 9 vai. iš ryto.
Tlkletas 25c.
lietuvintos”, kad iš žvirblio
Įnd 7Auditorium.
ADVOKATAI
B=
(Užkandžiai Kiaulių Galvos su Kopūstais)
tik
sparrow
tebelieka,
o
iš
^■to^Į^JINCKEVlciAUS
X Dr-ja Nekalto Prasidėji-4Kačinausko
tik
Kats.
Kaip
o jfiergaičių spalių 18 d. va
ire, po Bažančiaus pamaldų, tėvų tėvų gimimo metrikus
iręs pasilinksminimų — šo- reiks surasti?
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
LIETUVIS ADVOKATAS
S
1
i, parapijos svetainėj. Vinų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
Radio Stoties AJJ.
Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9
kvieČia,
pilnai garantuotas — kainos žemos.
MES MOKAME CASH
Subatomls nuo 9 iki 9
Nedėliojo,
spalių
(Oct.)
X
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimaX Ponų Kaulių, bulvarišUŽ LIETUVOS 5% BONUS
52
East 107th Street
nisuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
ų, sūnelį Edmundukų sužeiKampas
Michigan Avenue
Money Orderiai j Lictuvų per Radio tiktai 25 centai
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
automobilius. l inkime EdTel.
Pullman
5950-Namų Pull. 6377
-Paskolos teikiamos aut Real Estato
kiais reikalais kreipkitės:
Miesto
ofise
pagal sutarti
undui greito pasveikimo, o
127
North
Dearborn
St.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
veliams reiškiame gilios už •>
Kctvergais ofisai uždaryti.
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
gautos. Ponai Kauliai, nors
907
W.
35th
ST.
CHICAGO, ILL.
Pirm.
A.
Nausėda
>liau nuo parapijos gyvena,
124 N. LA SALLE St.,
0BI0AG0, ILL.
Telephene Dearborn #057
1024 Center St.
et visuose darbuose priside«=
m
TeL Linealn 3044
ir darbu ir gausiomis au*«.
i Balt P. Fabijonaitis
ADVOKATAS
X Ponas Kinderis, bulvariš- 2350 So. Oakley Ava.
160
No. La Seile St. Rra. 1431
VALYMAS IR PROSINIMAS
, parap. bazaro metu labai Ild. Kun. F. Kudirka
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
CHICkOO. IUL.
Nuo •:30 Iki B vai. vak.
2334 So. Oakley Ava.
šiai parapijų parėmė. AA. YUSHAS
Looal Office: 1BBB g. UNION XVB.
AGITATORIAI;
u jam.
KRIAUČIUS
Tel Roosevelt 3710
Vai. nuo • iki • vai. vak.
Išmintingi vyrai ir išmintingos moterys — Kada jie nori at
X Per musų klebono vardi- Kun. K. Matulaitis
Kampas Michigan Avenue
(Išskiriant neredos>
52 E. 107 St.
likti valymą, jie žino kur eiti! Nereikalinga ir sakyti,..kad A.
2334 S. Oakley Avė.
es svečių kunigų atsilankė
Telefonas Pullman 5950
YUSHAS yra geriausias žmogus pašaukt, kada jūs norite
et 31. Visi linkėjo ilgiausių V. Duoba
Real Estatc, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
IŠVALYTI IR NUPROSYTI savo drabužius.
2328 W. 23rd St.
etų.
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
BROOKLYN NEW YORK TAILORS
X Šiomis dienomis mūsų kle J. Dimia
ADVOKATAS
SIUTAI SIUVAMI ANT UŽSAKYMO
3230
So.
Emerald
Avė.,
ų aplankė gerb. kun. S. Ko
Valymas, Dažymas, Prosinimas ir Taisymas. —
IX So. La Šalie St, Roora 17*1
Tek Randolph 0331-0333 Vai. 3-1
I
Kailių darbas mūsų1 specialybė.
skus iš East Saint Louis, M. filikas
Vakarais

C H I C A G O J E

TUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL "”

VAŽIUOKIME Į LIETUVA

FARMERIŲ PIKNIKAS

SCANDIHAVIANAMERiCAN LINE

PEffTMlK AUTOMOfflUUS

J, P. WAITCHES

$65.00

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

KAUFMAN STATE BANK

F. W. GHERNAUGKAS

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE

A. A. OLIS

10555 So. State St
X Kaikurie m£sų vaikezai Visokiais Labdarybės rei
jai “puikiai” pasižymėjo kalais kreiptis į valdyba arba
ivo “narsumu”. Dabar už agitatorius.

4457 S. Talman Avė.
Phone Lafayettt 2536

26331/z W. 39th PI.,

$$$

4895 Archer Avenue
PTtone Lafayette 4558

4434 S. Fairfiekl Avė.

Phane Lafayettt, 5767

u miesto šaltoje — belangėj

»pi.
X Vienos šeimos du vyręs
luoju šuneliu teismo paran
ke padėti. Vienas už nedorų
senimų, kitas už vagystės
“holdaps”. Tėvai policijai
valdininkams stambių kynesigaili, bet kada vaikai
vogtus daiktus namon neša
per naktis girtuokliaudami
skiepus trankosi, tai tėvai
ieko nesako. Mamos Vincu
vis daug gerybių ‘-‘randa”
namon neša, mama vis su
si j glosto už “gerus dari”. Dabar už kalėjimo groKai kurie mūsų tėvai mano,

jų vaikus policmonas iš-

Ford

šaltas Oras
Artinasi

Trys Budai Prirengti
Jūsų Fordą

STABDŽIAI

TEPIMAS

MOTORAS

Geri stabdžiai tai geriausia ap
sauga nuo nelaimės. Ant mode
lio “A" mes atnanjinsime mina
muosius stabdžius ir įtaisysime
tikrus Fordo iioiios ir lainikus

Jūsų karo amžius priguli nuo tin
kamo tepimo ir žinojimo kaip tą
daryti. Pilnas iitepimas ehassis,
elutch ir sprenžinų inimant ir to,palą, tik

Karbonas ir nusisukę klapanai
sunkina įsibėgėjimą ir eikvoja jė
gą. Pilnas klapano nustatymas ir
karbono išvalymas, tunijimas mo
toro tik

ui

^9.95

0.45

0.95

ARCHER-KEDZIE MOTOR CO.
Ohlcago Autoriauoti Fordo Pardsvijai

JOHN B. BOROEN
(John Bagdslunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolph 3737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone F-aosevelt 3333
Varne; S Iki t ryte Tel. Repub.

Mlt

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

(Medžiaga extra)

TIKRA FORDO BATERIJA, tikrai garantuota, su įtaisymu) $7.50 (Nuolaida už jūsų seną bateriją).
Užvažiuok ir mes DYKAI APŽIŪRĖSIME — nebus jokių obligacijų.

4S91 Arehar Avsnna,

X MAMOM

Ar Tamsta žinai, kad gali gauti pas mus
paskolą i vieną dieną. Iki $300.0*0 be komiso
ir neretk mokėt už padarymą arba pcržlurė
jlmą popierių. Musų tokia ptrma Lietuvių
Finansinė Kompanija Amerikoj suorgani
zuota per J. Namon, Chlcagoj, kuri yra po
Valstijos priežiūra. Paskola duodam: nuo 3
iki 20 mėnesių; nuošimtis mokamas tik
ant net!*,mokėtos sumos. Pinigai Jūsų.reika
lams kaip tai: taksų mokėjimui, procen
tams, n u mokėjimo dalies mortglčlo, spėriai
asscssments, pataisymui namo,
pirkimui
automobilio, furnlftius,
bizniui, be darbo
esančiam, arba kitiems Jūsų rcika'.ams. Ka
dangi laikai dabar blogi, mes esame dėl
daug žmonių pagelbėję, kurie yra teisingi.
Kiekvienam paskolą darydami
atliekam
visą bizni musų prlvatižkame ofise.

3241 30. HALSTED STREET
Tel. VIctoiT 3533
7-3 vsL vak. apart Panedėlle Ir
Pėtnyčlos

Tstofonas La Fayetto 0770-0771

ŠILDYTUVAI — NON-FREEZE SOLUTION - FORDO UŽOIRTOS DALYS

J. Namon & Co.
Under State Supervision
6755 So. Westcm Avė. Grovehill 1038

2221 WMt 22nd 8trwt
Arti Loavitt Street
Telefono Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ii Pėtnyčiomis nuo 9 iki 6.

5

DRAUGAS

šeštadienis, Spalio 18 d., 1930

lėti savo oponentus ir drųsiai
eiti prie čempionato.
Kuopos turtas nedidelis,
todėl žaidėjai žada iš savo pu
WEST SIDE ŽINIOS.
sės įgyti uniformas; kitus įran
kius žada nupirkti keli gerai X Aušros Vartų svetainėje
žinomi Marąuette Park biz- ryt bus susirinkimai: a) po
,neriai, kurie taippat žada rem piet 1 valandą šv. Onos drau
ti Vyčių sportų šioje kolonijo gijos; b) po šv. Ražančiaus
rium
ir
B.
Nausėda
su
C.
Ma

GOLFAS.
je. Vėliau parašysiu daugiau. pamaldų 3:30 valandų — Alto
jausku.
i j
Marąuette Parkietis.
rių Puošimo draugijos ir c)
Vienas gerbiamas žmogus ir ’ ' Moterų golfo čempionato
vakare 7 vai. šv. Kazimiero
SVARBU VYČIAMS.
golfininkas išsireiškė: “Jus j rungtynės ėjo šiaip: p-lė MileAkademijos Rėmėjų 10 kp
mokate pasirinkti gražų orų riutė nugalėjo Žilvičiutę, čem Šiuomi pranešame jog šį “bunco party”.
pionę, p. Olienė nugalėjo p. sekmadienį, spalio 19 d., antrų
savo turnamentams”.
X Ryt Aušros Vartų para
Zalatorienę.
valandų
po
piet,
Dievo
ApIštikrųjų tai ir buvo malo
pijos anglių kolekta vokeliuo
Ryto
jos
loš;
Mileriutė
veizdos
parapijos
knygyne,
nus oras ir gražios tautinės
prieš Olenę už titulų ir trofi- 18 ir Union, įvyks L. Vyčių' se per visas šv. Mišias ir per
golfo rungtynės greitame
jas, A. K. Meno aukotas. Kon- Chicagos Apskričio svarbus šv. Ražančiaus pamaldas. Ap
sekmadieny, Silver Lake kliukūrenimas bažnyčios, mokyk
suliacijoj už prizų loš Žilvi- extra susirinkimas.
be.
los, klebonijos! ir konvento vir
čiute prieš Zalatorienę.
Kožnas kuopų valdybų na sija $1,000.00. Ta suma par.
Kontestantuose žydėjo drau
Rytoj
bus
įdomios
rungty

rys privalo būtinai dalyvauti. ižde reikia padengti aukomis.
gingumas ir stengimasis nu
nės,
todėl
atvykite
pamatyti
Kožnas kuopų atstovas be Visi parapijonys prašomi įsi
galėti ir pridaboti savo opo
jų
gražaus
lošimo.
jokio atsisakymo turi pribūti. dėmėti.
nentus už pirmybę — golfo
titulų. Kvalifikavę kontestan- Vakare bus pilnas rezulta Visų kuopų visi veikėjai pra X Šiais metais Aušros Var
tai ir kontestantės lošia prieš tas ir čempionių, na, ir kitų šomi kuoskaitlingiausiai suva tų parapijoj prisideda dar
žiuoti.
savo aponentus sistematiškai išlošėjų.
viena nepaprastai didelė išlai
Kuopų dvasios vadai širdin-' dą, tai įdėjimas naujo boilerio
Menas.
rungtynių — match būdu.
gai kviečiami ir raginami taip kuris atseis virš pusantro tūk
Amatoriai lošia
savo
MARĄUETTE PARK VY patį atsilankyti.
stančio dolerių.
čempionatų ir p. Justino MacLaikrodžiui antrų valandų
ČIAI RYTOJ PRADĖS
kiewich aukotų gražių trofijų.
mušant, susirinkimas bus ati X Aušros Vartų parapijie
BASKETBALL SEAE. Stanley nugali K. Savic
darytas. Todėl prašome nesi- tės daug pasidarbavo bažny
SONA.
kų, Dr. Naikelis — D. Pivavėlinti. Dalyvauti svarbiuose čioje šv. Onos stovylų įtai
riunų, T. Yuknis aplenkia P.
L. Vyčių 112 kp. basket- balsavimuose reikalinga pri sant dabar vėl žengia pirmyn
Yuknių, A. Kvedaras — Dr.
ir organizuoja šv. Onos drau
ball tymas pradeda dirbti, kad būti laiku. '
Zalatorių. Po pietų Stanley
gijų, kurios susirinkimas bus
laimėjus Chicagos Apsk. čem
Juozas A. Buievičius,
nugali Dr. Naikeli, Yuknis —•
sekmadienyje
pionatų šiais metais. Rytoj po
L. Vyčių Chic. Apsk. pirm. ateinančiame
A. Kvederų.
pietų žais prieš stiprų sve
' Rytoj loš 36 skyles “finais” timtaučių tymų — Bayer A. 3l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir!IIIIIIIIIIIIIIHIIII>^
Yuknis su Stanley.
C., Garfield park gym. Sis
Antroj klasėj rungtynės ė- žaidimas bus pirmas šio se
jo: N. Počiulpa aplenkė J. zono, bet parodys, kiek turės
Mickevičių, J. Kazlauskas — marąuetteparkiečiai galimybė:;
,C. Majauskų, Dr. Biežis — B. ir lengva bus nuspėti, kaip
^Kaminskų, J. Vitkus — B. jiems pasiseks Vyčių Lygoje,
kuri atidarys sezonų pabaigo
Nausėdų.
ASHLAND BOULEVARD AUDIPo pietų Počiulpa nugali je ateinančio mėnesio, St
TORĮUM, Ashland ir Monroe Gatvių
Kazlauskų, Dr. Biežis — Vit Phillips gymnasium.

CHICAGOJE

X Parapijos ofisan anglių
mokykloje, 7 kambaryje.
kolektoa prisiuntė J. RaubiŠkis $3.00, B. Urbanavičius
X Aušros Vartų komitetai
$1.00, Masiliūnas $2.00 ir K.
J. Vyšniauskas ir B. Urbana
Petrutienč $2.00.
po pietų 1 valandų parapijos

vičius ištyrinėję mokyk, boi
lerio padėtį, išrado būtino rei

kalo statyti naujų boilerį, nes

senojo

pataisymas

brangus

temai susigadinti.

dainuotų. Dėlto, dabar, spalių

galima bus taisyti ir bus rim

ditorium. Poni E. Rakauskie
nė nesidid&iuoja, neskūpi sa

vo

dainelių

ir patarnavimo

AR KARTAIS N KREIK* B? nors šį kartų,

to pavojaus visai šildymo sis

metu jam sugedus jau nebe

kienės koncertų, Lietuvių Au

Taipgi,

Chicagos lietuviams.

Draugijoms rengiant kokias
programa* arba veikėjams ren
giant kokia* pramogas norėsis
arba reikės kai kada kviesti
ponių E. Rakauskienę, kad pa

ir suvis nesaugus, nes žiemos

19 d., atvykite į p. E. Rakaus

visi Chicagos

lietuviai neskūpėkite paremti
savos menininkės. Branginki

te savo menininkus,

kad jie

pasiliktų su jumis, kad meno
kultūroje kiltumėte.
Alkus.

Bargenai, Bargenai
ABIEJOSE

Peoplos Furniture Co. Krautuvėse
s

w

iž

0. L. K. VYTAUTO 500 METŲ MIRTIES S0KAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS CHICAGOS
LlETUViy SPALIO 26 D„ 1930,

Marąuette park vyčių ty
kui.
Eytoj loš “finai” Počiulpa mais žais du syk per savaitę
su Dr. Biežiu. Kansuliacijų su svetimais tymais, kad ga
loš K. Savickas su Dr. Zalato ilėtų Lygos atsidaryme nuga-

MOHAIR SEKLYČIOM SETAI.
Padaryti mūsų nuosavoje dirbtuvėje
iš pilnai užtikrintos medžiagos per pa
tyrusius dirbėjus. Visa webbed kons
trukcija, dailūs naujo* mados romai ap
dengta su kandžių neliečiančiu Mohair ir liuosom springsų, apver
čiamom paduŠkaitėmis, kaina
2-jų šmotų sofa ir kėdė ...........

$89.50

3- čia kėdė dėl pritaikinimo ........ ................................................... $30.00
3-jų šmotų Jacąuard setai $100.00 verti po

.... $49.00

Naujos 1931 Metų..
Mados

PHILCO RAMOS

Pilnai įrengti dailia
me kabinete kaip pa
rodyta išskaitant tū
bas,
dabar Peoples
Krautuvėse parsiduoda
už naujų žemų kainų

- $69.50

PARODAVIMAS TVARKYSIS SEKANčIOJ
TVARKOJ:
Pirma divizija

susideda iš sekančių kolonijų:

1) So. Chicago, 2) West Pullman, 3) Roseland. Susivažiuoja 12:30 P. M. prie 95th ir State gatvių ir
važiuoja 95-ta iki W.estem avė., Western iki 71 iki
Rockwell iki 68th, 68 th iki Westem. 4) Marąuette
Park prisideda ir 1:00 P. M. važiuoja Western avė,
iki 47th, kur susitinka su 5) Town of Lake ir vyksta
47th iki Fairfield ir iki 44th, čia susijungia su 6)
Brighton Parko, 1:30 P. M. ir visi važiuoja Western
Archer iki Ashland ir 21th. Pribūna 2:00 P. M.

Puikūa Grojikliai Pijanti
Grojina ir atrodo gana gerai
beveik kaip nauji, verti 6 sykius
daugiaus, dabar parsiduoda su ro
lėm ir benčiu,
ai .............. .

7-nių šmotų valgomo kambario setai, dailiai padaryti iš kom

$49.50

binacijos riešuto ir gum-modiio, stalas padidiaantis iki 6 pė

Rankoms grajinami pijanai po
$15.00 ir aukščiaus.
Puikūs gerų padarymų gramafonai po ........ •.................... $6.00

dų, 5 kėdės ir 1 kėdė su parankom; sėdynės apdengtos su ge

ros rūšies Jacąuprd. 7 šmotai $71X00 vertės. Paskutinius šiuos
9 setus parduosime po ....................................

Antrų divizijų sudaro: 1) Bridgeport, susirenka
ant Aubum ir 33 ir vyksta Halsted į Canalport į
Union avė. iki 18tli St., susijungia su 2) Aštuoniolikiečiais, 1:00 P. M. ir eina ar važiuoja 18tb St. iki
Ashland. Pribūna 2:00 P. M.
\

Pradėjo Gyvent
Tūlas 99 metų jaunuolis, palaidojęs savo penktų žmo
nų, susirado sau šeštų, ir vesdamas jų, sako savo
draugamas: “Nu, dabar tai pradėsiu gyventi”

Turbut tas senis turėjo gana pinigų užlaikimui savo
šeštos žmonos, nes uždarbiaut sulaukus šimtų me

tų yra jau gana sunku.
Pradėt šeiminiška gyvenimą gal ir nėra per vėlu ir
šimtas metų sulaukus, bet pradėt taupint pinigus,
kad sulaukus žilos senatvės butų galima gyvent
linksmai, be vargo ir rupesnio, geriausia laikas yra
DABAR!

Jeigu neturi dar bankines knygelės, tai ateik pas mu
mis DABAR ir pasidėk nors $1.00, o gausi taupimo kny^elia, kur dedamas visus atliekamus cen
tus sutaupinsi užtektinai pinigų kad sulaukus šim
tas metų galėtum iš naujo pradėt linksmai ir lai
mingai gyvent.

,

Universal State Bank
’

3252 S. HALSTED STREET
z

vyksta
link West Side, 2) Cicero vyksta 22 St. Susivažiuoja
ant 23 Place ir So. Oakley avė.; susijungę su.3) West
Side 1:30 P. M. visi važiuoja Oakley į 21, 21 St. iki
Ashland ir susijungę su pirma divizija, 2:00 P. M.
2:15 P. M. pėsti eina pirma po keturis greta, o
automobiliai po du greta ir leidžias Ashland gatvė į
žiemins tokioj tvarkoj:
Trečių divizijų sudaro: 1) North Side;

1) 18-tos pėsti, 2) Bridgeport, 3) So. Chicago,
4) West Pullman, 5) Roseland, 6) Marąuette Park,
7) Brighton Park, 8) Town of Lake, 9) Cicero, 10)
North Side, 11) West Side. Visa paroda eina Ash
land tiesiai iki Monroe gat. prie Auditorium ir suka
si į vakarus ir greitai išlipa iš automobilių ir eina
į svetainę su medaliais.

Automobilius galima sustoti bile kur gatvėse abiejose pusėse Ashland Boulevard, Monroe, Jackson
Boulevard ir kitose.
v
Svetainė atsidarys tik tada, kada paroda ateis
prie durų Vytauto ^nedaliai bus įžanga į svetainę.

Jie bus parduodami prie durų.
Parodavimo ir tvarkos komisijos valdyba
J. A. Mickeliunas, pirm., Duoba, rašt.

■. ................................................. iiliiiMiiiimiiiiiiiimiiiiimmiiiiiimati

9x12 didžio aukštos rūšies grindų
uždangalai (Felt base Rūgs) verti
iki $9.00, dabar po

$4.85

Dubcltavos vatinės
blanketos ir geros rū
šies kaldros, $3.00 ver
tės, po

$*fa95

9x12 puikūs vclvct kaurai verti
45.00, dabar po

$24.50

9x12 Wilton Kaurai verti 100.00,

dabar p°..... $55.00

Baltos vatos matrosai
bile dydlio, verti 10.00
dabar

9x12 Namų Oricntališki
126.00 vertės, dabar

” - $4.95

................. $79.50

kaurai

Naujos mados sekly
čiom šildytuvai gorų išdirbysčių, pilnai onemeluoti į riešuto spalvų, ve
rti $50.00, dabar parsiduo
da po

Lengvus Išmokėjimai Pritaikinami Visiems
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Še&tadicnio vakarais.
-r:

BETTER
,TU—'===S^^VTHING
ForThe HOMES
tviav

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

TEL. LAFAYETTE 3171

2536-40 W. i
Cor. Maplrarood Avė.
TEL. HEMLOCK 8400

St.

I

'

J’“... «.<

'• •
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,JUt.

'7 »

’

šeštadienis, Spalio 18 d., 1930

DRAUGAS

ir Marcijonos, kuri yra tur-vaikui buvo kviečiami parva- 19 d., nuo 2 iki 3 valandos.
Atydžiai skaitykite biznietingiausia visoj giminėj.
įžiuoti į tas iškilmes, bet pa- Vėliau bus duodama tiktai rių garsinamus bargenus
Daug girdėti, kad tėvai tu-Jbitaikė visokios kliūtys, o ir sekmadieniais nuo 2 iki 3 vai. ir įvairius išpardavimus.
ri dideies šeimynas, bet iš tų, plačios jūrės. Todėl, mano
Ateinantį sekmadienį prasi
bus pusė ant pusės. Vieni mi-' matušėlė, negalim pareiti, bet- deda kontestas lietuvių daini
rę, kiti nesveiki, bet Kiaura-i gi mes, broliai, neužinirškini ninkų tikslu paskirti mūsų
kių šeimyna susideda iš 13 kelis centelius ir nusiųskim geriausius ir populariškiau- LABAI PATOGI IR LINKS
vaikų; 8 sunai ir 5 dukterys, kelis centelių ir nusiųskim sius dainininkus.
MA KELIONE I
Į iš kurių 1 duktė mirė maža, o jiems senatvėje. J uk mes žiLIETUVĄ
Klausančioji publika bus
kita 27 m. Vienas sūnūs pa nom, kad jie yra neturtingi,
sprendėjai šio kontesto. Jų
kliuvo vokiečių nelaisvėn, 3 Į sveikatos neturi.
laiškai bus būdas rinkimo kon
paėmė į Lietuvos kariuomenę,
Taigi, nedėlioj, 26 d. spalių
o 1 į Amerikos. Šis buvo Pran pirm važiuosiant į Vytauto iš testantų.
euzijos laukuos mūšiuose.
kilmes, suvažiuokim visi pas Į Kontestantų vardai nebus
Motinos, katros turit vai i vienų brolių, Liudvikų Kiau- įminėti. Jie dalyvaus po nu ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(8wedish American pine)
kus suprantat, • kokia širdis rakį, 4413 Talman avė., Bri- meriais ir klausytojai turės Patogus
ir Greitas Susisiekimas
buvo tos motinos, bet gailes igliton Park, ir čia pasišneke- išrinkti katras numeris jiems Didėliais, Naujais ir Modemiškais
Motorlaiviais
tingas Dievas viskų padėjo jsime, padainuosime ir jausi geriausia patinka ir atsiųsti NEW YORK KLAIPĖDA
nukęsti. Nors sveikatos daug mės, kaip ten, su tėvu ir ma- savo sprendimų laišku Jos.
( Per Gotlienburgą)
nustojo, akys nusilpnėjo nuo
F. Budrik, Ine., 3417 So. HalPRALEISK KALĖDAS
Šv. Rožančiaus Dr-ja iš North Sidės. Ateinanti sekmadienį spalio 19 d. ši dr-ja minės verksmo, bet viskas gerai myre būdami. Užtrauksime ir
sted Street.
LIETUVOJ
dainelę,
kokių
senai
daina25 metų gyvavimo jubiliejų. Ryte visos narės eis in corpore prie šv. Komunijos šv. Myko praėjo: visi sunai sugrįžo
Dvi Kalėdinės Ekskursijos
vom: “Pas motušę augom, var
Išplaukia Iš New Yorko
Virš $1,000.00 vertės dova
lo par. bažnyčioj, o vakare parapijos salėj įvyks jubiliejinė vakarienė su įvairiu programų. sveiki. Šiandien jie turi 11 vai
“Drottnliųjholm” Lapkr. 29 d.
go neturėjom, po darželį vaik-' nų yra paskirta šiam kontes- "Gripsholm”
Gmod.žio 0 d.
kų: penkis sūnus ir dvi duk ščiodami, žalias rūtas skiUžslsakykit Vietas Dabar!
tui,
$200.00
pinigais,
radio,
— ««
t
Šiuo metu mūsų veiklių dar terį Lietuvoj, o Amerikoj 3 nem
.
pianas, laikrodėliai, branguLaivų Išplaukimai iš New Yorko
buotojų domesys atkreiptas sunūs ir vienų dukterį.
Br.
mynai.
M. S. Gripsholm
Lapkričio 1
į Vytauto sukaktuvių pami- Ponai Kiaurakai buvo pa
M. S. Kungsholm
Lapkričio 8
DIEVO APVEIZDOS PAR. so draugijoms ir visiems uo- > nėjimų. Rūpinamasi kuoge- garsėję visoj Žarėnų parap.
Dainininkai gali užsiregis *S. 8. Droningliolm Lapkričio 29
•M. S. Gripsluolm
Gruodžio O
LIETUVIŲ RADIO KLAU
ŽINUTĖS.
truoti bile dienų ar vakarų *Kalėdinė Ekskursija j Lietuvą
lumos rėmėjams.
riausiai prisirengti prie šitų kaipo geriausi dainininkai. Vi
SYTOJAMS.
Del platesnių informacijų kreipki
Joseph Budrik krautuvėje.
iškilmių. Įvairios komisijos ,sį turėjo gerus balsus,
tės pas arčiausi Tamstai agentą ar
Parapijos bazaras praeitų
ba bent kurią musų Linijos raštinę.
dirba išsijuosę, taip kad pasi
Lietuvių valanda per radio Neužmirškit paklausyti sek Gauk lietuvių kalboj speciali clrkusekmadienį pasibaigė. Į pas Devinta spalių diena gra sekimas yra užtikrintas. Pra Kas galėjo tikėtis, kad p.
Hori apie Unijos patarnavimą. Gau
madienį nuo 2 iki 3 vai. ir nami
pas agentus ir musų raštinėse.
kutinį vakarų ypač. daug pa- žiai buvo paminėta mūsų ko šoma visų įsigyti iš kalno Vy Kiaurakienė, tiek vargo iš stotį WCFL. kurių' duoda Jos.
taipgi atsiųsti jūsų laiškus — RAŠYK:
F.
Budrik
Korporacija,
3417
vargusi,
tiek
vaikų
išauginurapijonų atsilankė apvaini lonijoje. Ryte buvo atlaikyta tauto jubiliejaus ženklelius—
, ne vienų naktelę bemiego So. Halsted St., Tel. Blvd. j balsus pas Joseph. F. Budrik, 3WEDISH AMERICAN LINE
kuoti <* tų visų darbų. Kaiku- pamaldos už žuvusius už Lie medalius.
181 N. Michigan Avė.
buvusi, sulauks 50 m. ženybi- 4705, vėl bus permainyta ant13417 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.
rie turėjo gerų giliukį. Gra tuvos laisvę, vakare už Vil
sekmadienio
nuo
2
lyg
3
va

nio
gyvenimo.
Bet
Aukščiau

99.
žius daiktus išlaimėjo A. Vait niaus atsidavimų. Gerb. kle Šį vakarų mūsų Vyčiai pra
kevičius, fotografistas, A. Šal bonas savo gražioje kalboje a- deda rudens sezonų rengdami sias padėjo jai visus kryželius landos. Šių savaitę įvyksta
čius ir J. Korzaitė. Didžiau pibudino šitos dienos reikšmę gražų pasilinksminimo vaka pernešti ir šįmet švenčia auk dvi valandos: šeštadieny, spa
lių 18 d. nuo 6 lyg 7 v. v.,
sias laimėjimas palikta para ir nurodė mūsų priedermes rų. ie tikisi širdingos savųjų sines sukaktuves.
pijos metinei vakarienei, ku link Vilniaus atvadavimo. Mo paramos ir skaitlingo atsilan Ir Amerikoj gyvenantieji ir taipgi sekmadieny, spalių
Nesikankyklte savęs skaus
ri įvyks lapkričio 30 d., ka kyklos vaikeliai paminėjo Vil
PAMINKLU DM»Ė mais.
Reumatizmu, Sausgėle,
kymo svetelių iš kitų kolonijų.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
dangi dar daug parapijonų ne niaus užgrobimų gražia pro
raumenų sukimu: nes skau
Paremkime gražias jaunimo
3958 Wcst 111 Street —
sugražino laimėjimo tikietų. grama. Taip pat buvo surink
dėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
Chicago, UI.
Už šito sėkmingo bazaro su ta aukų Vilniaus lietuvių įs pastangas.
CAPBICO COMFOUND mo
AM.
Pasauliniame kare
t
Tel. Bevelry 0005
rengimų didelė garbė priklau taigoms.
stu lengvai prašalint virfimiKapitonas

CHICAGOJE

A. BITINO

50 M. ŽENYBINIO GYVENI
MO.

Niekmnnet Piimiau! Niekuomet Vėl!
NERASITE TOKIŲ RADIO BARGENŲ KAIP
DABAR PAS UPSKY

v.

Skaitydamas per eilę metų
“Draugų” retai kada patėmijau žinių apie tokias šeimy
nas, kaip Kiaurakių Antano

Daktaras

WISSIG.

Specialistas iš

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Specialįgkai. gydo ligas pilvo. plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. if 5-8 ▼. v. Nedėliomis 10-1
4200 West 18 St.
Kampas Keeler Avė.,
TeL Cravrford &57S

Tik

8-tnbų elek
tros radio gra
žiam riešuto
medžio kabi
nete, kaip pavyzdis.

Šis Bankas Dėjo Pamatus
Įrengimas

Dykai

Dykai

Saugomo Jėgos ir Patamavirno
ir ant tų pamatų išaugino įstaiga su

$30,000,000.00
$5.00 Įmoket - #2.00 Savaitėj
P. C. Weaver grojiklis — kaiptnaujas — su benčiu ir
apie 50 roliųl$90
Atsilankyk ir pamatyk šiuos bargenus, kuriuos jums
turim

LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

4916 W. 14th St.

Cicero, BĮ.

TėL Cicero 1329

Atdara vakarais, nedėliomis iki pietų

tarnauja daugiau, negu 30,000 kostomerių.
Mūsų bankas per 62 meta sulošė svarbią rolę
finansiniame South Sidės gyvenime ir šiandie yra di
džiausias ir seniausias bankas Chicagoj už ‘‘Loop” distrikto.
Korporacija, kuri veda biznį po visą pasaulį
čionai randa galimybę atlikti savo painius reikalus.
Tie patys turtai ir ta pati valdyba aptarnauja
ir vietines smulkias biznio ir taupymo sąskaitas.
Taupyti pridera visada, bet šiais laikais taupu
mas yra reikalingiausias. Vyrai ir moterys, kurie ikišiol
taupė dabar dvigubai taupo ir kasdien dabar vis dau
giau žmonių atsilanko į šį banką ir atsistoja ant prog
reso kelio.
Dang yra priežasčių, kurių delei privalote tau
pyti ir taupyti šiame banke, bet svarbiausia yTa tai jo

Saugumo Jėgos ir Patarnavimo
Kada tik ateisit, tai jūs pamatysit, kad mes
gatavi jums patarnauti.

0. POCIENĖS ATMINIMAS '
O. Pocienės metinės mirties sukaktuves pripuola
spalio 19 d. Del to, ateinančiame pirmadienyje, spa
lio 20 d., Šv. Jurgio bažnyčioje 9 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Mišias giedos gar
susis vargonininkų choras. Velionies vyras, komp.
A. Pocius prašo giminių, drangų ir prieteiių daly
vauti visai mūsų išeivijai brangios dainininkės atmi
nime

nėta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštą 65c arba dvi už 01.05.
Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS” augalais gydyties, kai
na 50 centų.

Vienatinis Us'.uvis. kuris iš
dirba eureplik« Ir ameriko
nuke akmens
paminklus.
Pasi rinklaus

dldiia aslas,
kalnes lemiąs
sies
Pirmas pris
iris Iv. Kul a
nim kaplalf
▼artaa

t

Jusliu Kulis
8259

S«■B

■

SO. HALSTED ST.
Chicago, III.

■ O B ■ ■ ■
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Senai, Dar 1868 - -

Patarnavimas

; Rgumatizmassausgėlė-

Šiandie yra dienai pradėti taupymo sąskaitą.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRIIST & SAVINGS BANK
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT COMPANY
4150 So. Halsted Street
Narys Federal Reserve System Ir Chicago Clearing House Assodatlon

SVARBUS PRANEŠIMAS

S

CHICAGOS LIETUVIAMS S

J. F. Radžius Į
GRABŲ ISDIRBYSTEJ :
■

Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerelkės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Kurie laidoja gimines, arba savo draugą ar organlzacijos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jus sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti Iš
jūsų klšenlaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešlme j
savo Išdlrbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bite graboriaus,
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

Skyrius:

3238 S. Halsted St.
TeL VIctory 4088

■
I
'
■
j

n

s

Dimeia

Bežtadienis, Spalio 18 d., 1930

GRABORIAI:
Telefonas Tardė 1111

S. M. SKUDAS

A K T A R A

C H I C A G O I E
'dainos

choras

atida

Ofiso Tek Victory 3687
Kad choras užsirekomenda-', Teietonao arovehin 32<s
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
vo mūsų visuomenėj, kaipo
RO RĖMĖJŲ VAJŲ.
LIETUVIS GRABORIUS
rimta dailės organizacija, ku
Gydytojas ir Chirurgas
Didelė areli koplyčia dykai
QTDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
ri
yra
pasiryžusi
gaivinti
tau
“Dainos” choras, nors yra
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė 8o. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7522
'dabar įtempęs visas savo jė tybę per dainų, rodo ir tas Nuo » — 12 vai. ryto. Nuo 3,vai. —
Tel. Prospect 1028
BALSAMUOTOJAS '
Antras ofisas ir
Rezidencija
ė Ir 7 Iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 3859 8o. Leavltt 8b
gas lietuvių meno srity, nega faktas, kad, pradedant trečių
Turiu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2830
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
J. Lulcviftus li apleisti ir finansinės pu- sezonų, choras turi jau virš Šaradomis nuo 9 — 13 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
2-4
Valandos:
po
pietų
Ir
7-9
v.
V.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
GRABORIUS IR .
_ ,
Nedėliotais pagal sutarti
Nedėlloj pagal susitarimų
BALSAMUOTOJAS sės. Dėlto gi, sionus dienomis šimto rėmėjų. Tie rėmėjai yra
,vak. Antro Of. Vai-: Nuo 3-6 po
3319 AUBURN AVENUE
'piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido- ir prasideda vajus dėl naujų tikra ramstis šio kilnaus dar Ofiso Tel. Virginla 0038
Chicago, Illinois
iventadleniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mle- 1
bo, kurį gražus būrelis, susisTelefonas Boulevard 1939
sto ir miestelių rėmėjų.
Rezidencijos: Van Buren 5858
pietęs po L. Vyčių Apskričio
Tel. Canal <764
Republio 8466
ka^koplyčU ^veltuL i
^ėjų SVOlba.
Dr.
S.
A.
Bronza
1103 s. Raisted 1
Dirbant dailės darbų nega- globa, pasišventusiai dirba
UETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
s*~ Chloa«°> IU- įima išvengti be išlaidų. Pa- dainai ir tuo pačiu tautybei.
Patarnauja laidotuvėse kuoplgtau
4142 Archer Avenue
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
šio.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
_____________ imkime, pavyzdžiui, kad ir Tie maži metiniai rėmėjų mo
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30
vakare
CHIRURGAS
choro pirmų vakarų, operetės kesčiai yra geriausis. investS iki 4 ir 8 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2519
I.
J.
Z
O
L
P
4608 S. ASHLAND AVENUE
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
2314 West 23rd Place
“Cukrinis Kareivėlis”, kuri ment lietuvybės labui.
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Chicago,
IU.
i
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
Netoli 46th St
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
yra statoma Lietuvių Audito
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vale.
Rėmėjų privilegijos.
* .
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
~
SKYRIUS
rijoj, 9 d. lapkričio. Aprengti Kada uždanga pasikels ant------------------- 1----1439 B. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tek Victory <891
virš pusę šimto asmenų tinka- “Cukrinis Kareivėlis”, “Dai- Kez Tet Midway 6511
Tel. Cicero 5927
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
Ligonius priima kasdieną nuo
Kampas 46th ir Paulina Sta.
mais kostiumais, įtaisyti spe- nos” choras bus įžengęs į
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
Nedėliomls ir seredomis tik
ciales
scenerijas,
pasamdyti
į
savo
trečių
ir,
kaip
iš
visko
’
į
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iakalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš orkestrų,
neskaitant jau pa pranašaujamų pilnai sekiųin- j Oakley Avenue Ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 195 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Rusas Gydytojas tr Chirurgas
ir daug gų sezonų. Kad davus chorui
negu kitur, Koplyčia dėl šermenų čios salės, garsinimo
CHBOAGOJE
,
Ir X-RAY
j
Canal
1713
Specialistas
Moteriškų,
Vyriškų
dykai.
Laidotuvėse pakitų įvairių dalykų, reikia daugiau ambicijos dėl da di Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala Valkų ir visų chroniškų ilgų
2130
WEST
22nd STREET
tųrnaujų
geriausia
Ir Ketvergals vakare
skaityti jau šimtais dolerių. desnių ir da tobulesnių darbų,
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8103 So. Halsted St.
todėl, kad priklau
Nors
vakaras
būtų
rengiamas
Kampas 31 Street
reikalinga
yra
visuomenės
už

sau prie grabų Udlrbystėų
UNDERTAKING CO.
konservatyviškiausiai, šie da tikrinimas, jog visuomenė yra .
BALANDOS: 1—3 po piet. 7 8 vak.
Tel. Lafayette 6793
OFISAg
P. B. Hadley Lic.
80.
MICHIGAN
AVENUE
Nedėliomls
ir
Iventadieniais
10-11
lykai yra būtinai reikalingi. su choru. Būti “Dainos” cho- į 010
(65 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tel. Kenvrood 5107
Telef.
Canal
8174
710
ĮVEST
18th
STREFT
Kitų
tautų
meno
organiza

ro
rėmėju
yra
labai
lengva
ir,
Valandos:
SKYRIUS: 3238 8.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto;
PRANEŠIM AM
Halsted Street, Tel.
Canal 8141
cijos taip pat nėra kitaip už kaip senieji rėmėjai patvir-'
Nuo 6 1k1 8 valandai vakare
, T&.1. i i IKI 6 po j/ietų, i (BJ » rafc
Victory <088. .
laikomos kaip tik per savo tins, labai patogu. Rėmėjai apart Šventadienio ir ketvirtųjiaeM.
Office: 4459 S. California Avė.
rėmėjus kurie būna garanto- yra dvejopos rūšies: pirmi
ofisai:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plione Boulevard 4139
Nedėlioję pagal sutarty.
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
ir baigiant sezonų dapil- įmoka dešimts dolerių ar dauLIETUVIS GRABORIUS riais
~
44
st
2924
Washington
J
J X iv
•
,
, »•
I
w
..
,
(10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belskio-Rakščlo apda
do
nedateklių,
primokant
sim-jgįaus,
uz
kų
jie
gauna
po
du.Tei.
cicero
662
Tei. Kedzie 2450-2451 ilos) po nr. 3428 West Marąuetts ftd.
Nauja graži koplyčia dykai
/alandos: nuo 2 iki 4 pu piet Tel.
tus, dažnai ir tūkstančius, do- į bilietu dėl geriausių vielų viProspect 1939.
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
Benas ofisas toj
pačioj
ristoj:
B' •
. vi*
lerių. Taigi ši metodą nėra suose choro rengiamuose vaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 8a. Ashland Are. Valandos: nuo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Virginia 1290
naujanybė, tik “Dainos” cho karuose per metus laiko; an
Musų patarnavimas
( iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X — Spinduliai
Visuomet sąžiningas ir
Rez. M41 8. Albany Avė, Tel. Pros
ro
rėmėjams
nėra
uždėta
jo
tri rėmėjai įmoka penkis do- G23I!X?C» pi
nebrangus, nes neturiOfisas 2201 West ?2nd Street
Nedėliomis pect 1989. Nedėtomis tik pagal Be
tarti.
įtae Išlaidų užlaikymui
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <233
kios
extra
mokesties,
jeigu
lerius
ir
gauna
po
vienų
bilieTel
cicreo
2
888
Susitarus
Skyrių.
Rezidencija: 6640 So. M.-tpIevrood
įkartais choras rodytų pabai tų dėl geriausią sedynio vi Ofiso Ir Rea. Boulevard 5913
Avenue
Tel. Republic 7868
LIETUVIS GRABORIUS
Nauja, graži ko
CeL Hemlock 8709
Valandos 1 — S & 7 — 8 r. v.
goj
sezono
deficitų.
Pasiten

suose
ištisų
metų
vakaruose.
Ofisas
Rez. Tel. Prospect 1619
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
kinama
tik
metiniais
mokėsRėmėjams
bilietai
yra
pri4603 S. Marshfield Avenue >
,TęI. Canal 0257 Res. Prospect 6659
W AUPUBN AVENUE
.čiais.
siunčiami iš anksto ir jų var
3464 80. HALSTFD STREET
Tel. Boulevard 9277
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valandos nuo 1 .Iki 3 do
dai garsinami programuose ir Ofiso
Ofisas <155 South Kedzie
5=
pietų Ir < iki 8 vai. vakare
Rea <<22 8o. Wblpple
itaip pat yra įtraukti į choro Rea. 3201 8. WALLACE STREET Vai. 3-4,
7-9 v. v. Išskiriant Ket
knygas, kur jie pasiliks ant
--------Gydytojas ir Chirurgas
AKIŲ
GYDYTOJ
AI:
visados. Reikia atminti, jog
Tel. Wentwortb 3000
j 1821 south HALSTED ST.
pirmas šio sezono vakaras, ta
Kez. Tel. Stewart 8191 Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
komiška operetė “Cukrinis
1 Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare
Kareivėlis”, prie kurio choras dabar stropiai ruošiasi,1
Gydytojas ir Chirurgu
į QR (MARLES
įbus tikrai vertas, jeigu matuo
6558 SO. HALSTED STREET
>i r
sime grynai pinigiška verte,!
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
visos metinės rėmėjo mokes
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
ties.
LIETUVIS AKIŲ
DENTISTAI Džiovų,SPECUALISTAS
Taigi, kaip aukščiaus minė
SPECIALISTAS
Moterų Ir Vyrų Ligų
▼ai: ryto nuo it—12 nuo 2—4 pe
ta, “Dainos” choras kviečia Palengvins aklų įtempimų kuria
pietų: 7—8:29 vakare
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
Tel. Boulevard 7042
dainos mylėtojus talkon ir,' svaigimo,
Nedėliomls 19 iki 13
akių aptemimo, nervuotupo'vadovyste p. Justo Balsio, lmo> “kandamų aklų karšty. Autai
Telef. Midway 2880
_
_T
.
•au kreivas akla, nuimu cataractua
Rėmėjų Skyriaus Vedejo, pra Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
DENTISTAS
regystę.
1545
WEST
47 STREET
Tel. Boulevard! 1401
deda įrašinėjimų naujų rėmė Prirengiu teisingai akinius visuos*
Sale Depositora State Bank skersai
jų ateinantiems metams. Sa atsitikimuose, egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
mas su elektra, parodančia mažiau
Ashland Avenue
vo mokestį prašoma siusti į sias klaidas.
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
“Dainos” choro raštinę, se Speclale atyda atkreipiama moky
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriaj, kurie turime ambulance patar
3343 S. HALSTED STREET
kančiu adresu: “Dainos” cho klos vaikučiams.
Tel. Canal <222
navimą.
j j
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
Valandos nuo 19 ryto Iki S va
ro Rėmėjų skyrius, 3259 So. karų
7—9 vakare
Nedėliomls nuo 19 ryto Iki
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
12 po pietų.
•
Halsted
St.,
Chicago,
III.
Įsi

.e»
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
DENTISTAS
rašiusiems į retnėjus bus tuo
Kainos pigesnės, kaip kitur
2201 WEST 22nd STREET
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
jau prisiųsta bilietai dėl choro
4712 S. ASHLAND AVĖ.
(Kampas Leavltt 8t.)
aprengimui mirusiųjų.
pirmutinio vakaro, Lapkričio
IŠ RUSIJOS
Tel. Boulevard 7589
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
8
d.
nuo
1
iki
9
vakare
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
Gerai lietuviams žinomas per 39
SeredoJ pagal sutarti
Dainininkas.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
dagų ir tinkamą patarnavimą.
Tol. Yards 1829

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. G. RAKAUSKAS

S. D. LACHAWICZ

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. GUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. A. RAŠKUS

DR. A, A. ROTH

!

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIS

į

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOWIAT

EZERSKI

DR. A. J. BERTASH

DR.B.ARON

į DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. P. 07

DR. H. BARION

uuunt

DR. C. Z. VEZELIS

Ambulance Patarnavimas

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. HERZMAN

J. F. Eudeikis Komp.
PAORABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

S. (Marųuette Park). Apie tai jau buvo “Drauge”
rašyta, dėl to Tamstos kores
pondencija netilps. Prašome
parašyti šiaip žiinų— žinelių
iš savo kolonijos. O jų gan
daug yra ir niekas nepastebi.
J.

RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
iš Europos dėl žmonių, katra liga
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

GYDUOLftS, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
naudingas
vaistas,
kokias
žmpnlų
mokslas gali pasiekti.

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

3201 Aubum Avenue

Kaina |l.Q0, gaunamos pap:

Tel. Boulevard 3201

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

Res.

Hemlock

Gydo stalgias
ir chroniškas li
7691 gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Ofisas ir Laboratorija

DENTISTAS
Ofisas ir

Akinių DirbtuvS

756 West 35th St.
Kampas Halsted St. •
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo |0 iki 12.

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Falrffeld Avenue

rurgas ir akušeris.

Boulevard 7829

T. A. D.

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

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina <1.90. Reika
laukit aptiekoj, arba tie
stai i«

3133 S. Halsted St., Chicago
T. A D. Product

Netoli Morgan Street

4712 So. Ashland Avenue
Vųl-: Nuo 9 ryto Iki S vakare

1025 WEST 18 STRBBT

•

VALANDOS: Nuo 1< — 11
< Iki 7:30 vai. vakare.

pietų

Ir

duo

Tel.

Cicero

1260

Tel. ofiso Canal 8110 Rez So. Bbora
2238, arba Randolph <809.

DR.GUSSEN
Vai.:

LIETUVIS DENTISTAS
kasdien nu* 1Q v. ryto Iki 9
vai. vakare
Nedėliomls pagal sutarty

4847 W. 14 ST.

Tel.

Cicere

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Cicero, III.

Tel. Yards 0994

2962

DR. S. ASHER

Rcsldencljos Tel. Tlaza 8500

DENTISTAS

4901 W. 14St.

Cicero, III.
Viršuj National Tea 8tor«
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.'

f

vakare. JNed. susitarus

-

--

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

HBMfi

4

šeštadienis, Spalio 18 d., 1930

DRAUGAS

mas — gi labai svarbus. Lauk gerb. klebonui kun. Lipkui už i 40 SUŽEISTA SPROGIME triukšmauti. Miesto majoras
ANTANAS KRISIUNAS
palankumų, gerb.
seselėms
sime visų skyrių atstovų.
Walkėr parėdė policijai juos Čeverykų taisytojas. TaiValdyba.
Pranciškietėms už koncerto LOS ANGELES, spal. 18. išmesti laukan, kas tuojaus ir som gerai ir stipriai. Reikale
ręngimą ir p-nams Rinkevi- - Garment Capital bute įvy- atlikta.
prašom kreiptis, o busit užga
Town of Lake. — Nek. Pra
čiams už vaišingumų. Lygiai ko sprogimas. Sužeista 40 asnėdinti ir darbu ir kaina.
sidėjimo P. Šv. mergaičių so- dėkingas esu Springfieldo lie-jmenų.
RADIO
Policija spėja, kad
2547 West 69 Street
dalicija laikys extra susirin tuvių gerb. klebonui kun. Yun j sprogimas įvykęs iš besisun- Taisau, perdirbu battery
Chicago, III.
FB A N EŠIM AI.
PAUKŠČIU PAGERBTU
kimų sekmadieny, spalių 19 keriui už viešingumą, taip pat f kiančio gazo.
setus
į
elektrikinius
arba
iš

VĖS.
'd., mokyklos kambary, 1 vai.
mainau.
vargonininkui p-nui Karečkai
RENDON kambarys ant an
pietų.
dėkuoju už paramų.
NEW YORK, spal. 18. — A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227 trų lubų, štymu šildomas, švie
Town cf Lake. — Spalio 11 Marąuette Park. — A. L R. 1 P°Prašome
nares susirinkti,
Šio miesto valdybos susirinki
K. Kriaučiūnas,
d.' erdvoje ir gražioje pp. K. Labdaringos Sųjungos 23
sus ir patogus. Kreiptis sukuopos susirinkimas įvyks ne- ncs bus svarbus susirinkimas.
Lietuvos Operos artistas. me keliolika komunistų ėmė
ATMINK SAVO
Paukščių rezidencijoj įvyko
batoj ar panedėly.
Valdyba.
NAUDAI,
šiaunios jiems pagerbtuvės dėlioj, spalių 19 d., Gimimo
3227 So. Emerald Avė.
Kad vesdamas visus reikalus psr
tikslu paminėti 15 metų ženy- Pancl6s šv- lapijos svetai
EM£ NYKTI DEGTINE,
VARGONINKAS
nėje, 2 vai. po pietų. Visi lab- ŠIANDIEN LIETUVIŲ RABUS SUNAIKINTA
binio gyvenimo.
Kų tik atvykęs iš Lietuvos
DIO PROGRAMAI.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Susirinko begalo daug sve- darybės nariai ir darbuotojai
paieškau vietos už vargoninkų
809 West 35th Street
SPRINGFIELD, UI., spal. prie R. Katalikų Bažnyčios.
čių, giminių, draugų, pažįsta-,kvio8iami ateilonkyti, nes tu
CHICAGO
PARDUOSIM su dideliu
nuosto?,
Iš
stoties
WOFL
970
kyl.
BOUL. O«ll ARBA 07 f4
liu visus puikius rakandus, 3 Wilton
mų, apie 200 žmonių. Visų rim0 8varbb» rc.ikall! svarst5'-!
18. — Collinsville rūsiuose bu Esu geras Bažnytinis muzi TEL.
Visados sutaupysi daug Išlaidų
kaurai, elektrinis, radio Lr viską mu
, ., , . • .
...
. mui ir taip-gi išrinkti atsto- nuo ® *ki ? vai. vakare. Daly- vo sukrauta 14,000 galionų de
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
kas ir kapelmeistras instru Perkam Uortgečlus Ir Bonua
atsilankiusių ūpas pakį u , iLabd
seimą kuris į- vauJa P- Sauris, kuris gros
3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargegtinės. Tai buvus parinkti- mentalistas. Reikalaujanti kle Skollnam pinigus ant Namų.
si linksmi šnekučiavos, nau-(vus t ljatKt
kuns į ,
J f
’
*
nas.
Parduodam, išmalnom ir lnšluri3040 W. 42 St. 1-mas floras
niausia ir skiriama tik ligoni- bonai rašykite sekančiai:
jas pažintis darė, tarytum Vyks laPkri«° 16 d- Svi
g
“
a
’
P
'
,
P
nam visokį turtą.
būtų pTrmų kartų atvykę į p. žiaus P81"8?- Kurie da nepri- »°, Mahanojaua City lietuvių įnėms.
Padarom davernastes Ir Pirkimo
Noriu mažųjų veislės šunyčių. Tel.
bei Pardavimo Notariališkus raitus
Holy Cross Rectory
Lincoln 7093.
orkestrą, elektrine reproduk
Siunčiam Pinigus ir Lalvakortea
p. Paukščių vestuves. Matėsi lklausote Prie taMaryhės' *a‘P
j Bet Štai federaliam teismui
16 N. College Street
ATSAKANTIS PATARNAVĮMA8
cija
gros
lietuvių
vestuves.
svečių net iš toliau atvykusių. 18* kviečiami atsilankyti ir priT ra pamatu musų Pasekmlngutpo.
REAL ESTATE
(pranešta,
kad
595
galionai
ka

Schenectady,
N.
Y.
Nedeldienio lietuvių progra
MES
GVARANTUOJAM
SAVb
'sirašyti,
nes
labdaringas
dar

žkaip išnykę, gal “išgaravę.”
Vestuvėse, kaip paprastai,
ATIJKTĄ DARBĄ.
mas iš stoties WCFL 970 kyl.
bas
yra
vienas
iš
svarbiausių
Pigiai Ogden avė. biznio bloke.
Teismas išsprendė sunaikinti
buvo ir muzikos, kurių patiekė
5 Storai, 10 flatų, rendos *350 mėn.
nuo
2
iki
3
vai.
po
pietų.
Šia

Kaina *27,000. Casb *2,500. Rašyk
visą likusią.
broliai Metrikiai, kurie bega mūsų gyvenime.
me programe dalyvauja dai
J. A. Wendell, Mecca, Calif.
SUKOLEKTUOJAM
Kuopos valdyba.
lo gražiai ir sutartinai atliko
nininkų kontestas ir busišdaPigiai dėl ligos mod.
3 augščlų
PINIGUS
akmenų fronto rooming house, 26
savo užduoti. Malonu klausy Bridgeport. — Did. Liet. linta $1,000.00
Už
užsivilkusias
rendas,
visokias
bi

dcvanomis.
Savininkas R. Andrellunas
kamb., geri rak., geram stovy, nau
Wm. J. Kareiva
kontraktus,
morgičltts, jas 3 karų plytų gar., automatiškas
tis jų muzikos ir svečiai ten Kun. Vytauto draugija laikys (Klausytojai bus sprendėjais,
Užlaikau visokių tas, notas,
Savininkas
auksinių Ir slda- bondsus, lynus, judgementus Ir dar anglių šlld., Viskas išręnduota. Reik
kinos, nors per naktį griežtų. mėnesinį susirinkimą sekma- Klausytojams bus didelę svfcrDel geriausios rųšies
orlnlų daiktų, vė- bininkams algas sukolektuojama už matyt, kad suprast.
Galima pirkti
Ir patarnavimo. Sau
lausioa mados ra mažą atlyginimą arba išperkakne vi prapartės kaina. *10,000 pakaks. Sav.
Sveteliams pašokus, padai- f
kit
dieny, spalių 19 d., 12 vai. ba išgirsti musū dainininkus
lio, pianų rolių, sokias Claims. Taipgi padarome vi *52 Sheridan Rd., 3900 North.
GRFEN VALLKY
investlgacijas,
patikriname
rekordų
ir t. t sokias
navus, pasikalbėjus, šeiminin- jChicagos Lietuvių Au-. lenktyniuojamt. Taipgi griež
PRODUCTS
Pigiai 7 kamb. namas, žibalo šild.
Taisau laikrodžius references, duodame patarimus sa
Olsells Šviežių klausi
kė pakvietė prie užkandžio. ditorijos svet.
ir muzikos Instru vininkams, turintiems kokj keblumą gar. 1423 Rascher, arti Clark 5409
Budriko radio orkestrą po va
su rendaunlnkais etc.
nių. sviesto Ir sūrių.
N. Edgewater 0501.
mentus.
Visi nustebome pamatę, taip Nariai būtinai maIon6kite dovyste Miko Yozavito.
CHICAGO COLLECTION BUREAU,
M44 SO. PAULINA STREET
2650 West 63rd St Chicago.
*2,500 nuostolių ant 6 kamb. ply
0959 South Halsted Street
TėL Boulevard 1 889
gražiai “dining room” papuoš dalyvautij nes turime daug
tų bung. k. v. šild. ąžuolo trimas, 30
Telefonas HEMLOCK 1389
Normai 4401
p. loltas plytų gar. *7,500. Geros
tas. Spalvos, gėlės tik mirga, lnaujų rcika|ų
STarstymui>
AČIŪ, AČIŪ.
išlygos. Arti 63 lr Ashland. Sherry,
6243 So. Ashland, Prospect 2012.
tik mirga. Stalų paruošta j taipgi privalote 8p5imoMU
BEIK OASH, PAKDUOSIM T y A J R o S
KONTRAKTORIAI:
*3,000 cash už 5 karnb. bung. Oak
šimtui svečių, antra tiek tu savo mokesčius.
Pereitą šeštadienį, spalio
PIGIAI.
r
Parke, lotas 30x125, furn. šil. gar.
rėjo laukti antrojo stalo.
arti mokyki., štorai. bažnyčia, 2 blo
11 d. teko man laimės koncer 1931 modelis Triple screen
P. K., nnt. rašt.
kai elevated 1-mo morg. *2,500, Tel.
O, tos šeimininkės, kokios
MES
tuoti Grand Rapids, Mich., o grid radio, su tono kontrolių,
Euclid 4344.
jos buvo smagios, linksmos,
Dievo Apveizdos Parap.
an^ rytojaus sekmadienį spa- gražiam riešuto medžio kabi
Park Add. prie Gary, lotai
Budavojam naujas namus, 3, Oak
Namų Statymo Kontraktorius
4,
blokas
22. Rašyk John Snyder,
Draugija
Šv.
Jono
Evangelis-1
lio
12
d
.
t
ą
dariau
Spring
.
mandagios ir kiek jos gardaus
netu, 3 šmotų parloriaus setu, Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun Curtisville, Pa'. Box 126.
kaina.
valgio pagamino: ko tik širdis to vyrų ir moterų laikys mė- fįejd įįį
9 šmotų valgomosios setu, 6
damentus saidvokus, taipgi Išvažiuojam, pigiai plytų bungalovv
lr plytų gar., 4459 Parkside, vertas
troško, viso buvo. Garbė joms. nesinį susirinkimą sekmadie- Tariu garbės tarti abejų šmotų miegamosios setas, kau 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
muro darbas, iš medinių pa *16,000 ir 2 fl. namas ir gar. 5119
Telefonas Hemlock
Baigiant
vakarienę, pa ny, spalių 19 d., 1 valandą po kolonijų lietuviams už malo- rai, lempos, ir tt. Tik 60 dienų
vertas *11,000. Bile kuris už
darom marinius, apmnrinšun Dakln,
*»,f50, tik *1,600, tik *1,500 cash. atsilankymą, o ypač. esu
reikšta daug širdingų linkėji- pietų, mokyklos kambary. Sus Į
vartoti. 1 apt. 8228 Mary 1 and
medinį namą po vieną plytą. Matyk budlnkus ar tel. Kifdare r
Phone- Virginia 2054
6789.
mų p. p. Paukščiams ir su- į mas bus vienų savaitę pirmiau (dėkingas
Grand Rapidsų avė., vienas blokas į rytus nuo
Atrodo marinis, po to jau neJOSEPH
VILIMAS
teikta graži dovana jų atmin-.iš priežasties Vytaute 500 m. Į
Cottage Grove avė. Tel. Stereik pentyt. Turim namų ant
Namų Statymo
čiai. Galop ponai Paukščiai j paminėjimo, kuriam draugija į
wart
1875.
N ‘fii ihil'Ait’/^;(p;
pardavimo ir mainymo.
A. ALESAUSKAS
Kontraktorius
nuoširdžiai dėkojo už taip,ims dalyvumų — vaikštynėse.,
JOKANTAS BROS.
MOTOR EKPRESS
4556 So. Rockwell Street
skaitlingų atsilankymų, nes ! Kviečiame visus narius susei-1
AUTOMOBILIAI
CONTRACTORS
4138
Archer Avenuę
Mes permufuojame-pervežanesitikėję tiek svečių matyti. įti į susirinkimų ir užsimokėti J
Telef. Republlc 6395
Tel. Lafayette 7674
me pianus, forničius ir kito
Pp. Paukščiai užlaiko dide visas pasilikusias skolas, taip
REAL ESTATE
kius dalykus.
D. GRICIUS
Phone Republlc 4949
lę bučernę, (4530 So. Honore gi atsivesti nors po vieną na
Statau naujus namus ir se
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Taipgi parduodame anglis
St.). Yra plačiai žinomi, kai rį.
Statau namus kaip muro taip lr
Geriausios
Rūšies
Automobi

nus priimu į mainus.
geriausios rųšies už prieina
medžio' nud mažiausio iki didžiausio.
Juozas Blankus, pirm.
po sėkmingi ir pasiturį biz
liai.
Kainos prieinamiausios.
2608 WEST 47 STREET
miausią kainą. Musų patarna
nieriai. Turi plačių pažint).
Ateik
pažiūrėti musų nau 2452 WEST 69th STREET
Moliavojimo Kontraktorius
vimas
yra
gi
eitas,
geras
ir
Tel. Lafayette 1083
Todėl ir nestebėtina, kad tiek West Side. — šv. Kazimie
jausių
DE
SOTO
ir
PLY

Mes moliavojlme, dekoruojamo Ir
nebrangus.
žmonių, biznierių suvažiavo ro Akademijos Rėmėjų 10 sk.
Tel. Lafayette *662
Ofisas lr Rez. lšpoperluojame
visokius
namus.
MOUTH
Chrysler
išdirbystės
F A R M O S
7126 So. Rockwell Street
lr 2384
4401 S. Mozart St.
Musų kainos labai prelnamOe lr dar
palinkėti pp. Paukščiams lai turės Bunco Party ir pikniką
automobilių
už
labai
prieina

Telef. Republio 5099
J. C. ENCHER & CO. bą* garantuotas.
sekmadienį spalio 19 d. pa
mingos ateities.
PUIKI FARMA
mų
kainą.
generaliai kontraktoriai
Mes
pervežame
daiktus
ir
į
rapijos darže, o jei oras butų
36 akrų f rūktų lr dirbamos že
6127 S. Maplewood Avė.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. i Real Estate lr visokia apdrauda
mės farma su budlnkais, labai pui
Ponia Paiukštienė ne vien y- nemalonus, tai viskas įvyktų kitus miestus.
Notary Public
ki vieta. 7 mylios nuo Benton HarJONAS PUDZIUVELIS
Naujas FlymoUth $590.00 f.o.b. j
Skyrius 4429 So. Fairfield
bor, Mich., 100 mylių nuo Chicagos.
ra uoli veikėja, bet ir stambi par. salėj. Bus gera muzika,
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Randasi ant cementinio kelio neto
OAGE PARK MOTOR
'
rėmėja. Ar tai tikietai, ar ko- gardus užkandžiai ir gėrimai. Blllllillllllllliiiimiiinilllllllllllllllllllli^
Statau naujus namus Ir pertaisau li nuo Rakausko lr Bačiuno sumsenus. Senu* namus priimu I mai mer rezortų. Vieta tiukama dėl va
SALES
lektos, aukos visur duoda ir Meldžiami visi rėmėjai ir sve
nus.
sarnamių, kaina prieinama, mainy
Joe Bagdonas, Savininkas
siu ant mažo namo, loto mažo biz
remia. Remia įvairias įstai čiai atsilankyti ir smagiai pa
2650 West 69 Street
nio arba automoblllau.
Generaliai Kontraktoriai
5625-27 S. WESTERN AVĖ
Telef. Hemlock 457*
gas, patys atsilankydami ir silinksminti.
JUOZAS VILIMAS
Real Estate
45&« S. Rockvrel St. Virginia 2054
Telefonas
Prospect
5669
Telefonas
Canal
721*
aukodami. Priklauso prie vi
Valdyba.
2621 WEST 71 STREET
PIRK FARMA
sokių įdėjimų draugijų. Ponia
Vienas doleris už akeri duos Jums
Telefonas Hemlock 0367
pradžią, gera žemė prie molio, kai
Paukštienė ir biznyje būda Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos
na puo *15 — *80 akeris, arti mies
Rez. fcrovehill 1680
Mallavojlmo Kontraktorius
ma randa laiko dalyvauti vi Centro sus-mas įvyks antra
to, mokyklų, stočių, gelžkellų, lie
Geriausi lr Stipriausi Automobiliai.
Maliavų lr sieninės popleros krau tuvių kamynlų, kurie daro pinigus.
dienio vakare, spalių 21 dienų,
suomeniniam veikime.
Jei Tamista nori pirkti Automo
tuvė. Naujas staksis.
Matyk Ross, 226 N. Hamlln. Pa
Tel. Lafayette 5197
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
2**4 So. LEAVITT ST.
CHICAGO kyklt, ko jus norit
7:30 vai., Vienuolyne.
mus lr pamatyti HUPMOBILE 19*1
Abu p. p. Paukščiai malo
170 ak. pieninė McHenry County,
medelių, kurie tikrai Tamistas nuaŠis
sus-mas yra iškeltas iš
M. YUSZKA
plytų namas, gera barnė, cemento
trialns savo graCkmu, greitumu. Ir
nus ir geros, gailestingos šir
FORDO BARGENAI
Not Ine.
asla, tinka galvljoms, farma dalinai
sekmadienio į antradienį dėl
visa
konstrukcija.
Kaina
*1.191.
Plumbing & Heating
dies. Sakoma, kuomet pats;
Elektros kontraktoriai, auvedam švie
1930 Ford Tudor .. 450.00
su miškais, keletas gerų šaltinių, ge
f.o.b. lr aukščiau.
labai
svarbių priežasčių. SusKaipo lietuvis, lietuviams patar ra žeknė, pigiai. Rašyk Cbaa A. Fowsas ir jėgą. Elektros retkmenoa Ir
1930 Ford Coupe su
aukoji, tuomet dvigubai su

VYTAUTO DIENA GHICAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G OJE

S. L FABIAN & 00.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

PETRAS GRIBAS

JOHN PAKEL & CO.

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

W. & L. ELECTRIC CO.

grįžta. Nei nuo vieno kilnaus
darbo, bei užmanymo nėra at
GYVYBĖ
sisakę, gausiai neparėmę. APRIKLAUSO
pie jų svetingumų ir vaišingu
mų nėra nė kalbos, visuomet NUO ŠTAI KO
svetelius priima ir džiaugiasi INtSTŲ-rtrtNŲ-rUSLIS
Per viri 200 metą tikrųsis Gold
jų atsilankymu.

Medai Haarlem Oil buvo pripaUgiausii; metu pp. Paukš- tintas gyduole dėl iiq organą
čiams toliau nenuilstančiai netvarkos. Lengvai ir malonui
darbuotis. Daug sveikatos, lai imti. Bandyk šiandie. Trijų
dydiią. vaiatinfae. Ieškokite:
mes ir pasisekimo, kad liūdė- "Gold Medai" vardo kiekvieno
sys niekad nerastų vietos.
je diiutljc.

Te laimina Dievas pp. Pau
kščiams ir gražiai dukrytei
Estellai, gabiai mergaitei.
Buvęs.

A AR LSHOIl’C

rumb’e sėdynė .. 450.00
1929 Ford Roodster su
rumble sėdyne .. 250.00
1929 Ford Coupe su
rumble sėdyne .. 275.00
1929 Ford Statlon
wagon ...................
800.00
1929 Ford Fordor
Sodan ........................ 825.00
Ale automobiliai yra kaip
nauji.
mažai
nauduoti.
Trečdalis įmokėti, balansas
12 mėn. Išmokėti. Visi I*bal nupiginti.

TROKŲ BARGENAIFord su express body ..80
Chevrolet su Dump
Body
labai tinka anglims veštl ....................................... 176
Dodge su express body 100

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

nausiu

flkščlerial.

L. DOMBROW8KI A 8ON
*016 West 47 Street

A. M. BUTCHAS
S

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

S
S

GRAHAM PAI6E

SS45.09 r. o. B.
Jei menat pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas n.us Ir persitikrink, kad
S pas mus rasite geriausios rųšies au
S tomobilius uš temą kainą.
’
Taipgi tarime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų ui labai mažą kalną.

g

ARCHER - KEDZIE j
MOTOR CO.

4391 ARCHER AVĖ. į
immiiiiiiiiitiiiimmiiiifiiiiiiimillliiiš

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

į

««M

JOHN YERKES
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
Šio krano kaina $3.50

3963 Archer Avenua

Namų Telef.
Republlc *••*

lapos Telef.
Hemlock 2147

Plumbing A Heatlng Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mane darbas pilnai garantuėtdd
Kainos prieinamos

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
lt Vainoras, J.
Telefonas Lafayette

ler

Tel. Lafayette 8227

Tslef. Republls 9904
g

kuofsriausla.

<7*

Lee St.,

Dės Plalnes,

III.

4426 So. Western Are.

4414 So. Rockwell St
« Tel. Lafayette 4689

♦

PLVMBERI8
Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai.
2112

80.

OAKLET

Teist. Canal

AVŽ.

9419

PARMŲ BARGENAI

Šiuo tarpu yra siūlomi di
deli farmų bargenai. Kuomet
pramonė ir bizniai susilpnėjai,
Ui atsiliepia ir ant nuosavy- *.
bių kainų. Atpinga žemė ne
tik miestuose, bet atpinga ir
farmos. Dabar ypaė Wisconsin valstijoj yra pasiūlymų far
mų už pigias kainas. Siūlo
ma įvairių farmą — paukš
čių, pieno ir kitokių.
Fairmų galima gauti tokiose
vietose, kur lietuviai jau yra
apsigyvenę.

