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GRAŽUS VYTAUTO SlIAKTUVRĮ
PAMINĖJIMAS ROCKFORDE

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ DU KATALIKU
KUNIGU DAUGIAU

Dalyvavo Šimtai Žmonių

Austrijos Fašistai Maršuosią

ROCKFORD, III. — Sekma
dienyje, spalio 19 d., čia įvy
ko gražus Vytauto Didžiojo
500 metų mirties sukaktuvių
paminėjimas. 11 vai. ryte šv.
Petro- ir Povilo bažnyčia, kur
įvyko Vytauto atminimui iš
kilminga suma, buvo pilna
žmonių. Turiningų pamokslų
pasakė kun. dr. K. Matulai
tis. 3:30 vai. po pietų, parapi
jos salė buvo kimšte prikimšta

savo tautos didvyrio atminti.
Kalbėjo kun. V. Kulikauskas,
vietos klebonas, p. Thompson,
Rockford .Republic ir Star die
nraščių redaktorius, kun. dr.
K. Matulaitis ir L. Šimutis.
Dainavo parapijos choras. Ka
lbos ir dainos sukėlė dalyviuo
se daug gražaus tautinio ūpo.
Būrys rockfordiečių ir į Chicagos liet. Vytauto paminėji
mo iškilmes spalio 26 d. žadė-

žmonėmis, suėjusiais pagerbt# jo atvykti.

y

Karo Metu Santarve Dirbo Už Revoliuciją V<
kietijoj; Ispanijos Vyskupai Pagamino Pk
Gelbėti Ispaniją; Japonijcs Princas Buvo Pa
tekęs Į Vokiečių Riaušininku Sukurį
FAŠISTAI PLANUOJA
PARODYTI. SAVO JĖGAS

UŽĖMĖ AFGANISTANO
SOSTĄ

Prisideda Prie Dievo Apveizdos

Parapijos Vaikštynių

CHJCAGOJE
NUBAUSTU KALĖJIMŲ

Uždarytos Peoples State bankos, Maywoode prezidentas
Langguth ir kasininkė Miss L.
Lindgren už tai, kad bankos
padėties patikrintojui jiedu yra davę neteisingus pareiški
mus, teismo nubaustu nuo 1
ligi 10 metų kalėjimo kiekvie
nas. Bylos atnaujinimas atsa
kytas.
EVANSTONO PILIEČIAI

GINKLUOJASI

Evanstono profesininkai ir
“biznieriai,” kaip vyrai, taip
moterys, organizuojasi kliuban. Visi nariai lavinsis šau
dyme ir jiems bus leista su
savimi nešiotis paslėptus gin
klus.

Tas daroma piktadarių išnaikinimui.

Gatvekarių bėgių .prailgini
mui ir kitokiems darbams ga
tvėse gauna darbo 2,500 dar
bininkų.

BOLŠEVIKAI ŽUDO KA
TALIKŲ KUNIGUS

GRAZ, Austrija, spal. 21. į ROMA, spal. 21. — Iš Ru
Kad policija Indijoj nepultų indiečių demonstrantų, indietės demonstrantus ap
- Stirijos 100,000 fašistų pla- sijos per Berlynu apturėta ži
link saugoja susikabinę rankomis. Jei policija nori demonstrantus pulti, pirmiausia
nuoja
maršuoti į Viennų lap nia, kad sovietų valdžia nužu
turi palaužti moteris.
••

KABULU Afganistanas, spa
lių 20. — Nadir Khan vakar
Įičia iškilmingai užėmė emiro
(karaliaus) sostų,
i Afganistano gyventojų pa
dermės Nadir Khanų į emiro
vietų įstatė, kada pirm vienerių metų Afganistanu apleido
Kaip’ žinoma, spalio'*^!'<L,į fr ^prisidėti prie vaikštynių^
yėmiras Amattullab sukjtlus maVytauto mirties sukaktuvėse. kurios rūpestingai yra ruošia gometonų padermėms prieš jo
Chicagiečiai ruošia automobi mos. Į Difevo I Apveizdos par, įvedamas šaly reformas. Tada
liais ir pekščiomis gražų pa- atvyks 12.30 vai., kas išpuoš- lSOstų buvo pasisavinęs vienos
tais automobiliais, kas tr°kaisJ(pa(jermgg vadas Nadir Khan o
rodavimųt Gavome žinių, kad
o kiti gatvekariais. Šiomis die-;,karįuomenė tečiaus jį nugalėSo. Chicagos, Roselando ir nomis visur eina didelis suju
i jo.
West Pullmano lietuviai susi dimas besiruošiant prie Vy
t Nadir Khan pasižymėjo ytarė atvykti« Į Dievo Apveiz- tauto Dienos ir tinkamo gube pač 1919 metais; kovodamas
dos parap., 18th ir Union avė., rnatoriaus priėmimo.
už šalies nepriklausomybę, ka

'

Į Vien n ą

kričio 2 d. Sakosi, jie neturį dė du katalikų kunigu, būtenl

SO. CHICAGŪ, RUSELANU IR WEST
PULLMAN VYTAUTO PARADE

>».'

(OCTOBER)

ENTERED AS SECOND-CLA.SS MATER MARCH SI, 191S, AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH I, 1»T»
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da britai norėjo Afganistanu
paįimti į savo “globų.”

RYTUOSE SNIEGAS

Federalinis oro biuras ChiSUOMIJOJ SUIMTAS
cagoj nusako šiandie irgi šaltų
ĮŽYMŪS TEISĖJAS
orų.
Iš Buffalo, N. Y., praneša, HELSINKI, spal. 20. — Ei
kad vakarinėj New Yorko val- nant Suomijos valdžios parėstybės daly nemažai prisnigo. dymu, areštuotas įžymus suoTas pat yra Pennsylvanijoj.
teisėjas Dr. Jeskari. Jis
yra Prieškomunistinės Drau
MOKESTYSCHICAGOJ gijos vadas. Jis kaltinamas
vadovavęs anų dienų pagrobti
Už nekilnojamas savastis buvusį Suomijos prezidentų
Chicagoj mokesčiai taip daug Dr. Stahlberg.
pakelti, kad daugelis savinin
kų šįmet negalėjo išsimokėti. SANTIAOO, Chile, spal. 20.
ir . jų savastys parduodamos.
Anot
&iomig dienomis
Šįmet žmonės nesumokėję apie |vykus fc^g drebėjimui šioj
30 milionų dolerių
respublikoj žuvę keturi žmo
Bus blogiau, kada ateinan nes.
čiais metais mokesčiai bus
padidinti.
.GOLCONDA, III., spal. 20.
— Buliaus subadytas mirė ūSudegė trys vyrai
kininkas J. H. Reeb. Seniau
Sekmadienio vakare trims jis tris kartus buvo to paties
vyrams automobiliu važiuoja buliaus puolamas, bet išsigelnt mašina smogė į vienų patiltės stulpų ir užsiliepsnojo.
Žuvo elektrikininku McGovern TROY, N. Y., spal. 21. —
ir Novak, taipat M. Devine. Hudsofi upėje susprogo kubilinis žibalo laivas. Sakoma, žu
Gary nužudyta senyva
vę keletas žmonių.
moteriškė

«gr«?x *... ■

Gary, Ind., arti savo namų
rasta nužudyta Mrs. Mary Ja-

CHICAGO

IR

APYLIN

LENKAI KONFISKAVO
RUSINU ARKIVYSKUPO
TĄ

.•*

SANTARVE FINANSAVO noro užgrobti valdžios. Tik monsign. J. Roth Dean ir kun
REVOLIUCIJĄ VOKIETIJOJ Viennos socialistams norį įro J. Wolff. Pastarasis gimęs O-

dyti savo galingumų.
BERLYNAS, spal. 20. — Kaip Tyrolius, taip StririŠiandie iškeliama aikštėn, kad ja skaitosi Austrijos fašistų
pastarojo karo metu santarvė (heimwehr) tvirtovės.
panaudojo dideles pinigų su
mas sukelti revoliucijų Vokie VYSKUPŲ PASIŪLYMAI
tijoj, kad tuo būdu būtų gali : ISPANUOS VALDŽIAI
ma Vokietijų palaužti ir lai
mėti karų.
MADRIDAS, Ispanija, spal.

VARŠAVA, spal. 21. — GaPRINCAS PABĖGO IŠ
TEATRO
licijos rusinu arkivyskupas
Szeptycki paskelbė ganvtojinį
BERLYNAS, spal. 21.
laiškų. Tikinčiuosius .ragina
Frankfort on Main nuėsto t
saugotis neteisoto veikimo
atre šio sekmadienio
prieš gyvuojančią valdžių. Bet
įbuvo vienas vokiečių
taipat kritikuoja lenkų vald
Prie t n darlK,. daugiausia [į; _
nepakeli ?
žių už nėatatinkamų! Galicijos
prisidėjo
Francija.
Ministeris
gė Ispanijos vyskupų šventoji atre be daugelio žmonių buv<
reikalų vedimų.
pirmininkas Clemenceau pas- santaryba.
dr japonas princas Takatnatsu
(
Lenkų valdžia reikalavo, kad, kyr<\ du francūzu, kuriedu išJaponijos imperatoriaus bro
arkivyskupas iš savo laiško vyko į Olandijų ir iš tenai su Pasibaigus bažnytinėms alis, su žmona.
pašalinti} valdžios kritikavimų. sisiekė su Vokietijos socialis peigoms, karaliui Alfonsui vy
Jis nesutiko. Tada konfiskuo tų vadais. Iš Olandijos į Vo skupai įdavė savo pagamintų , Vaidinimo metu fašistai s
planų, kaip apraminti ir sutriukšmų ir suplaišin
tas jo laiškas.
kietijų buvo verčiama propa
stiprinti Ispanijos valstybę. , kelios bombos su dvokiančio
ganda raštais. Tam tikslui ne
'Šis planas pasiųstas Šven- mis dujomis. Kilo riaušės. Pri
RUOŠIAS PRIEŠ KOMU- sigailėta pinigų.
tųjam Tėvui patvirtinti ir tik ncas su žmona suskubo grei
NISTŲ GAUJAS
. Sakoma, jau buvus atlikta paskiau bus paskelbtas viešu- tai apleisti teatrų.
gera revoliucijai pažanga 1918 jnon
Triukšmadarius turėjo mal
SHANGHAI, spal. 21. —
Kinijos valdžia organizuoja m., kada santarvės armijos | Paskutinėse bažnytinėse a- Sinti policija.
. ....
, .
,
pradėjo triuškinti vokiečių ar- peigose buvo ir karalius.
skaitlingų kariuomenę, kuri
,
,
. , .y
. .. .
imųas. Tada tolesne propagaZEPPELINO PAVYDALO
bus pasiųsta išnaikinti komu-1 d
r H
nda nebuvo reikalinga ir nu
.
VAGONAS
MIRĖ SENAS ISPANŲ
nistų gaujas. Hupeh, Hunan
_»v
traukta.
GENEROLAS
ir Kiangsi provincijose.
BERLYNAS, spal. 20.
KANCLIERIS LAIMĖJO
MADRIDAS, spal. 21. — Junkers kompanija padirbdi
IŠNAUJO AREŠTUOTAS
PASITIKĖJIMĄ
Mirė ispanų kapit. generolas ■no ir išmėgino zeppelino or
Valerijonas Weyler, 92 m. a- laivio pavydalo vagoną, kui
ALLAHABAD, Indija, spaBERLYNAS, spal. 20. — mžiaus. Pirm 30 metų jis krau- ant geležinkelio bėgių pro}
lių 21. — Išnaujo areštuotas Vakar anksti ryte baigės par
nesenai iš kalėjimo paleistas lamento 14-os valandų nenu geringai valdė Kubos salų. Del leriu varomas.
Am. J. i Atlikti išmėginimai,
indiečių vadas Jawabarial Ne- traukiamas posėdis kanclierio jo žiaurumo toj saloj
Y
*
1
hru. Pasakęs priešvaldiškų Brueningo valdžios laimėjimu. Valstybės salų karu paliuosa- važiuoti 10O mylių valandoj
vo.
prakalbų.
Kanclieris pasitikėjimų laimė
jo 318 balsais prieš 236. Reiš REVOLIUCIONIERIŲ VEI NUSKRIDO J AUSTRĖ
KELLOGG HAGOJ
kia, 82 balsu didžiumos.
KIMAS BRAZILIJOJ
PORT DARWIN, Aust™
Po
to
nubalsavimo
parlame

HAGA, Olandija, spal. 21.
ja, spal. 20. — Iš Anglijos či
ntas
pasiliuosavo
ligi
gruod

BUENOS
AIRES,
Argenti,
atskrido įžymus lakūnas k<
— Čia atvyko buvusia Am. J.
na, spal. 21.
Brazilijos re- ^mandįerius Cb. KingsfordValstybių sekretorius Kellogg, žio 3 d.
voliucionieriai skelbia, kad jie
Savo šių kelionę atlil
kurs išrinktas teisėju į Tarp
BALKANŲ VALSTYBIŲ
visiškai apvaldę Espirito Sa- j įo ir pusę paros. Seniau p
tautinį Teismų.
nto
valstybę užimdami Victo- rmenybę turėjo lakūnas Bf
KONFERENCIJA
ria miestų.
Hinkler, kurs iš Anglijos į <•
PRALAIMĖJO TURKAI
ATĖNAI, Graikija, spal. 21.
praneša
Brazilijos
valdžia
iatskrido į 15 ir pusę paros.
LIBERALAI
— Čia turi konferencijų Bal
apie mažesniuosius savo lnlkanų valstybės tikslu padary
... - mėjimus Minas Geraes valstvISTANBUL, Turkija, spal. ti draugingumo ir
f
J
PINIGŲ KURSAS
21. — Miestų rinkimuose pra sutartį.
laimėjo liberalų partija. Jos
Lietuvos 100 litų
$10,
vadai šaukia, kad rinkimuose PARYŽIUS, spal. 21. — Pa 600 MYLIŲ VALANDOJE
Britanijos 1 sv. stori.
4
atliktos suktybės.
BERLYNAS, spal. 21. — Francijos 100 frankų 3.
sklido kalbos^ kad bolševikai

jgJJ

arbitrazo,,
bėję.

pagrobtų rusų generolų Kutio- įJunkers kompanija dirbdina
KĖS. — Saulėta ir šalta. VaCANTON, Kinija, spal. 21. povų nužudę, lavonų sukapoję naujos rūšies orlaivį (ėroplaColiseume vakar prasidėjo novich, 65 m., kuri išlaikiusi' kar ryte žemiausia tempera
— Miestų Wuchow palietė gai į dalis ir užkasę Seine upės nų), kurs skrisiųs 600 mylių
radio pramonės paroda.
daugybę kačių.
tflra buvo 24 1,
sras. Žuvo. 650 kiniečių.
Balaitėje, kur pakasami Suneš, valandoje.

j
į

dessoj 1891 m.

Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų

5.

13.
Šveicarijos 100 frankų 1

Vokietijos 100 markių

DRAUOAS

Antradienis, Spalio. 21, 1930

kų nusiskundimus apie sunkų ivo.
Jei
nedarbas
tiek
ir kartais nepakenčiamų gy-' daug praplistų ir iš fondo viveninią, Ieškota priemonių pa si pinigai išsisemtų, tada mogerinti jiems būvį. Juk dar kėjimas ne tik būtų nutrauk
FRAKCIJA NAUDOJASI
buviui pagrindas. Iš Vokieti bininkai nėra kokios mašinos, tas, bet tada jau ir jokių duo
GERBŪVIŲ.
jos apturimais pinigais Fran bet žmonės. Jie reikalingi ne klių į fondų nereikėtų mokėti.
cja ne tik baigia atstatyti iš
tik saulės šviesos, bet taip pat Vadinasi, šelpimo planus būViso pasaulio valstybėse griautus plotus, bet jai lieka
ir patogumų.
tų suspenduotas, jei ne panaišiandie gyvuoja ekonominis' dar ir didelės karo mašinos
Praeitų metų pabaigoje ir kintas.
ir finansinis
persilaužimas palaikymui.
šįmet žymiai sumažėjus dar- Kada kompanija paskelbė
(krizis). Visur nedarbas, žmo
Po karo ilgus metus skait- i bams ypač kompanija atkrei- šio plano vykinimų, ji atsarnėms skurdas ir vargai. Štai
linga Froncijos kariuomenė pg domę į savo darbininkų1 giau pradėjo priimti į darbų
net turtingiausios pasauly okupavo Vokietijos
plotus. padėtį. Kadangi tos rūšies ne-į,naujus reikalingus darbiniu
Amerikos j Valstybės pergyVokietija tą kariuomenę turė darbas dažnai pasitaiko, dar-'kus, taip pat atsargiau prabl
ius laikus.
„
.
.
. v. . jo aprengti, valgydinti ir duo bininkai pergyvena vargus,įdėjo paliuosuoti tuos, kurie
Francija to visa nejaučia ir ti atatinkamos pastogės. Fran
tad ši kompanija ir ėmė rū-'turi mažai darbo,
,
„
....
. ,
nemato. Francųoj visas laikas cija šiandie valdanti buvu
pintis savo darbininkų dabar- j
Pensijos senatvėje plano
.
,
,
, , .... xi,
x 7- , ,
.v x nei nežinoma, kas yra nedar- sias Vokietijos kolonijas kiek
kad “lietuvių lenkų santykių klausimas iš te- ,
T1 .
, .
,
™
timi ir ateitimi. Galimas daik j pensijo” senatvėje plano
TOB8CRIPT1ONS: Ona Tear —
Eik Montbs
,
,
¥.
.
bes. Ugi metai po karo Fran- galėdama išnaudoja. Kas tik
- 54. B0. Tkree Montba — 55.04. One Monta — 7 U.
cluukinės- plotmės vėl yra gražintas į poliiv
tds, kad ir kitos didžiosios kompanija dar galutinai neiš■■rope — One Tear —
8lx Montba —
, cijoj dirba keli nubostai sve tose kolonijose pagaminama,
Oapy — .01c.
tine, kurioje jis iš tikrųjų buvo ir yra ir ko ,. . .. , ,. . ,
XT
.
.
,
. ,,
x ™
v .tunsahų darbininkų. Nuosavų viskas tenka Francijai. Kolo bendrovės pradės taip ,rūpin- dirbo, tad apir tai nėra reiAdvartlalng ln "DRAUGAS” bringi bėat reeuH*.
mūsų vyriausybė norėjo . (L. A. 29. IX.). \
.
v, ,
.
tis! savo darbininkų likimu, kaj0 nei rašyti.
, .
.žmonių neužtenka. Visi apmo- nijų gyventojai velka didžiau
a x Advartlalng rate* on appllcatlon.
Bet ar bus naudos?
Jei buvo ir yra , tai bebuvo reikalo ir grų-'.,
. T x* • m
••
i
Šis daibininkais \uplnasi
v
.
.
.
,.x.
,
į
kanu.
Ir.
štai
Francuos
ekono‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av, Chicago zinti i politinę plotmę.
šių skurdą. Kas Francijai gal
! . .
....
,, .
General Electric kompani- planas yra
dalykas. Tiv
įminė padėtis neblogiausia.
voje, bi tik jai namie gerai jos patys viršininkai pripa- jkriau ta lūs yra geriau, kaip
Klaipėdos
krašto vokietininkų skun- • Kas įdomia-u, kad po karo klojasi. Ji žino, kad tos kolo
žįsta, kad pramonių vedėjų y- j,ūekas. Bet reikia pripažinti,
das, Vokietijos vyriausybei norint ir reika- Francija visas laikas turi ne- nijos kada — nors turės būt
DIENOS KLAUSIMAI laujant, liko įtrauktas T. S. Tarybos darbų palankias sau prekyboje su grąžintos atgal Vokietijai. ra moralinė priedermė darbi- kad tas visas npdraudinant
ninkus aprūpinti trimis daly- n<\ra garantuotas ii- kaipo tokdienotvarkėn ir pavestas norvegui Hambro, užsieniais sąlygas. Jos didelė Tad kokiems galams rūpintis
kais, būtent: aukštais atlygi- saį neturi didelės vertės. Tos
paruošti Tarybai svarstyti. Galima ginčy vyno pramonė nupuolusi įve jų gerove
UETUVOS UŽSIENIŲ POLITIKA.
nimais, taip kad .jiems nerei- rūšies dalykai visuomet pa: iti — manome, kad ir reikia ginčyti — to dus Amerikoj prohibiciją. Ki Bet svarbiausioji Francijai ketų būti elgetomis; garantuo
liks be vėrtės, kaip ilgai jie
Tuoj po Tautų Sąjungos susirinkimo kio įrašymo teisėtumų, bet lieka nepaneigia tokiais daiktais prekybą taip pajamą versmė — tai Vokieti ti darbą arba nedarbo laiku nebus paremti valstybiniais
Genevoje ir po dr. Zauniaus atsistatydinimo, mas faktas, kad paskirtoji juristų komisija pat sumenkėjusi. Bet Franci-Kja, kuri moka karo atpildy- juos šelpti, ir jiems pasenus įstatymais. Juk aišku, kad
ines rašėme, kad Lietuvos užsienių politi pasiūlė skundų įrašyti dienovarkėn ir kad' ja naudojasi gerbūviu. Kas Į mus. Nestebėtina tad, jei Fran mokėti pensijas.
kompanijos gali visokius pla
ka silpnai ir negudriai vedama. Mūsų nuo-1 pasiūlymas liko\ Taryboje priimtas. Vadinasi, j Kietai ji milžiniškas sumas cija nuolat vis daugiau gin
Tad yra svarbiausieji dar nus sudaryti ir podraug su
ffionę paremia Lietuvos spauda. Dienraštyje Vokietijos ministerio Curtius’o tezė laimė- ■ pašvenčia ginklavimuisi.,
kluojasi ir pasirengusi pakilti bininkų apdraudimo pagrin ardyti. Už tai jos neatsakomin
jo
prieš
Lietuvą.
Čia
šį
kartą
nekalbėsime
j
Kaip
čia
tai
visa
išaiškinti,
“Ryte” apie tai randame:
kovon, jei Vokietija kokiu dai. Ant šių pagrindų gludo gos nei valstybei, nei,visuo
apie
Vokietijos,
“
gero
”
Lietuvai
“
prietelin
!
tuo
labiau,
kad
karo
metu
nors būdu mėgintų sulaikyti visas planas.
“Kai 1927 m. gruodžio 10 d. Genevoje
menei, išskyrus savo sąžinę.
go
”
kaimyno
elgesį
ir
tokio
elgesio
politiFrancija
buvo
daug
ntikentėkaro
atpildymo
mokėjimą.
Jei
'p. Voldemaras sutiko priimti žinomąją re
Sakoma ’ kompanija įvedė Arine uro skerdyklų kompa
tofe1 butų atlikta, . Francijai nedarbo apdraudą darbinin nija ilgiausius metus savo suvoliucijų, principaliai pakeitusią ligtolinę nės pasėkas. Čia svarbu įsidėmėti, kad kar- jusi L
kams pirmiausia reikalingo senusie ns darbininkams mo
tnūsų bylos su lenkais plotmę, tai buvo aišku, tą priėmus Taryboje Vokietijos tezę dėl i Amerikos ekonomistai anais baigtųsi gerbūvis.
tvarkos,
kuria
mažumų
skundai
gali
būti
.metais
įdomavo
Fmncijoj
gyKaip ilgai Francijai seksis fondo, sudarymu.
Sudaryti kėjo pensijas iš fondo, į kurį
kad politinis mūsų bylos su lenkais pobū
patiekiami Tarybai svarstyti, susidaro pa- ’ vuojaačiu gerbūviu. Jie ieškodis liko pakeistas paprastu technišku klau
išnaudoti Vokietiją, yra klau fondui ims apie trejus metus
dėtis,
žadanti
daug keblumų. Šiai tvarkai!jo to gerbūvio priežasčių. Ne- simas. Šis klausimas kiek ir tikima tuo laikotarpiu su duokles mokėjo visi dirbą
simu. Jei tuomet nenorėta to matyti, tai
ir pati kompani- •
_
• < svarbus, tiek opus ir todėl rinkti kelis milionus dolerių. darbininkai
šiandieną anas faktas liko tuo pripažintas, dabar įsigalėjus, kiekvienas, kad ir absur- surado.
ja. Pagaliau kompanijų palie
Tik dabar ta paslaptis iške niekas viešai spręsti neapsiŠis fondan moka po vieną tė kažkos fipansinis persilau
kad dabartinio užsienių reikalų ministerio diškiausias skundas, galės būti T. S. Tary
nuošimtį iš savaitinių uždar žimas ir(į.sūsyįejo,,(«psijun
gražinti bylą į pirmykščių plotinę, būtent, bai patiekiamas,
.
. ir kai Vokietij’a turės rei- liama aikštėn. Štąį dėl kokių ima.
m
- >.
padarytu ją ir vėl politine l.yi.i- Supras-1'^
‘■'«'Ui>t„n„e.T«ry priežasčių Francijn pergyveaa■UftK.'TC
Oil bių kiekvienas kompanijos
gerbuvį: Vokietijos mokamas NEDARBAS IR DARBININ tarnautojas ir darbininkas — gė) su kita kompanija. Tuoboję.
Iš
šio
atsitikimo
susidaro
precendentas,
ta, kad Voldemaro padaryta klaida buvo taijaus nutraukti pensijų mokė
kuris, kaip žinome, tarptautinėje politikoje jai didelis karo atpildymas;
KŲ APDRAUDIMAS.
pradėjus kompanijos preziden jimai. Pensijonieriai kreipėsi
turi dėsnio, įstatymo galios. Užtat ir rezer svetimų šalių lankytojai —
tu ir baigus dirbtuvės aslos teisman. Pralaimėjo. Pasaky
Patekęs, kaip 1927 m. principinės rezo
vas, mūsų ministerio padarytas Taryboje, daugiausiai amerikiečiai, Frau General Electric kompani šlavėju.
liucijos neišvengiama pasėka, į tranzito ir kad jis pritaria tokiai procedūrai tik šiam'cijoj palieka daug pinigų ; pata, kad tas pensijų mokėjimas
ja
savo
darbininkams
įveda
Fondan
renkami
pinigai
pa
susisiekimo komisiją Vilniaus klausimas
vienam atsitikimui, nemažina šio fakto kaip galiau Francija savo naudai apdrauda nedarbo metu. Sa-'dedami atsargon ir jie neša 5 buvo tik moralinis kompanijos
Virto po minėtos rezoliucijos priėmimo pa
su darbininkais
sutarimas.
precedento reikšmės ir iškilus panašiam labai išnaudoja po karo už- koma, tas daroma po nuo dug- nuošimčių palūkanų.
prastu susisiekimo reikalu dviejų jau taikos
!jis nebuvo paremtas jokiais
j reikalui kitą kartą bergždžias bus primini- imtas Vokietijos kolonijas Af-| wųs
kiausįmo apsvarstyKada
į
trejus
metus
fondas
padėty esančių kaimynių valstybių. Techni
valstybiniais įstatymais. Išsi
tau padarytosios rezervos. Vadinasi, praves- 'rikoj.
imo if
pakils
nors
ligi
trijų
milionų
kinis gi susisiekimo klausimas ir tėra tech
baigia fondas ir kompanija
danw Taryboje savo nusistatymą, Vokietija', p0 kan> visag laUcag Fran. reiškus sutikimo.
dolerių,
tada
nedarbo
laiku
be
nikos klausimas, tad ir liko pavestas atitin
gali nutraukti mokėjimus.
Įgyja įrankį Lietuvą vargint ir T. Sąjungos'^ kas ffietaį apturi milži. Tuo reikalu, sakoma, dau dąrbiai darbininkai bus šel
kamai komisijai svarstyti: Pasekmės tokio
aparato pagalba, nekalbant, kad ji nesidrovi nigkas sumag -g Vokietijos, giausia darbavosi sakomos piami. Bedarbiui, savaitėje Štai kame yra tų ir kitų
klausimo pastatymo yra savaime aiškios.
panaudoti ir priemonių, kurių turi kaip mums
yrft pripažinta taikos su. kompanijos prezidentas. Jam bus mokama puse to, kiek jis kompanijų darbininkų apdrau
Suprantamas tad yra tas liūdnas konstatavitartimi. Tai svarbiausias ger- ne kartų teko girdėti darbinin paprastai savaitėje uždirbda- dimo pavojai. Toki apdraudi
į “kad Lietuvos Lenkijos susisiekimo ir kaimyninė valstybė.
mai nėra garantuoti ir jie nė
__ _______ ___
__ _____
Pastarųjų dienų .įvykiai Genevoj pąro-'
. ............................ ...................................... —---------------------------tranzito klausimai raporte nagrinėjami
iš
Itechniškos pusės, tuo tarpu gi tai aiškiai ^ė, kokioje tarptautinėje situacijoje raudasi vo reiUįaina yįga pastarųjų kelių metų poli- statinės kiti, mes tik priiminėsime juos, kad ra apdraudimai,
politinis klausimas” (L, A. 19. IX).
Į Lietuva ir kiek draugų ir turi savo užsienio' tika Susidarg padėjimas, kurs verčia pngal- ir su rezervomis”.
Visoki darbininkų apd raudi
Gaila, kad po tokių įvykių prezidentas mai turi būt garantuoti. Ga
Minimas čia tranzito ir susisiekimo ,P°lltlkai vestl ir laimėti. Parode, ko yra. votį įr persvarstyti politines galimybes. Sikomisijos raportus, T. S. Tarybai patiektas, 1 \erta l>i^iulyst,e
kaimynų, kuriais buvo įuacija> rodos, palanki tam būtų. Ir tai reikia neleido užsienių reikalų ministeriui atsistaty rantija turi būt paremta val
liko paZ.ioje komisijoje priimtas ir, kad, ir
Pasitikėta, kuriems tiek nuolaidų buvo, darytį greitai, tiesiai ir drąsiai, nesivynio- dinti. Matomai, nusistatoma ir toliau vesti to stybiniais įstatymais, bet ne
■tidėtas kitai sesijai, bus svarstomas Tary- įkaiP sakoma, politiniais sumetimais padary-hant į vilnas, nes bus žymiai blogiau, kai kia pa-t politinė linija, kuri Lietuvai yra pa kokiais pažadėjimais.
Akstinas.
boję plotmėje, kuri tam klausimui svarstyti ta ekonominių santykių srityje ir kuriais bu- su mūsų kaimynais mūsų santykius mums nu vojingu.

susidarė iš 1927 ir 1928 m. Ųeaevoje tuo rei
kalu priimtų mūsų vyriausybei sutinkant re
(totą* luudlea. liakyrui aakmadlanln*
voliucijų ir kuri liko ir dabar nepakeista,
PRENUMERATOS KAINA: Metanu —
Punes pats klausimo išsprendimo Taryboje a|«a Matu — 11.50. Trina* Mėneatauna — 51.00, Vlanaun
lai — 7 S c. Europoje — Metama |T.M, Pvaei Matidėjimas dar nereiškia klausinio pobūdžio
— 54-00. Kopija .05c.
pakeitimo. Sutikimas betarpiai tartis su len
Bandradarbiame ir korespondentam* raktų ne*rųpaa. Jei neprašoma tai padaryti ir nepi laiunčlama tane
kais pafrontinių incidentų likvidavimų klau
Italai pakto tankių.
simu irgi nekeičia mūsų bylos, dabar jau tik
Redaktoriua priima — nuo 11:00 Iki 11:10 vai
•aadtan
susisiekimo bylos, padėjimo pačioje T. S. Ta
Skalbimų kalno* prialunOamoa parelkalavua
ryboje. Žinoma, jei derybos dėl incidentų
.Skalbimai sekančiai dienai priimami iki f likvidacijos nevirs kitokiomis, platesnėmis,
vai. po piet.
politinėmis, kas visada yra galima ir kas
,
.
,
.
.
, , .
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buvo duodama 5 Lenkiškų Grašių. Lie
tuvos Kapa kitos skaitlinės niekad nepa
žinojo kaip tik šešesdešimts/Net ir dabar
Lietuvoje kaimiečiai lykiuoja kopūstų
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
galvas, kiaušinius, agurkus ir t. t. ka
pomis, po 60 štukų į kapą. E. T. Ma
Numizmatikai).
salskis savo veikale “Tablice porownaw----Bato Dr. AL. M. RAOKUS-----cze wszystkich vviadomych Monet, Wag i
(Tęsinys)
,
Miar”, Petersburg 1834, p.7, tokią pat
Kapos svoris ir vertė. Lietuviška Ka- pastabą daro apie Čackį.
Taipgi Čackis klaidingai aprokavo
sverdavo nuo 93 iki 98 Gramų, taigi
kiniškai apie 96 Gramus. Sidabro gry- kad jo laikais, t. y. apie 1800, Lietuviška
budavo XV-XV % prabos, taigi Kapa lyginosi 18 Rublių Rusų sidabrinias
pinigais. Matoma, kad Uzackis sumaišė
reik grynas.
Kapos verte Vytauto viešpatavimo Kapą (“rubl”) su Luitu (“grivna”, “lilynėje lyginosi 60 Lietuviškų Grašių. toiė srebro”), ir savo apskaitliavimus
Čackis savo veikale “0 Litews- darė ant Luito kurs lyginasi (dviein Ka
pom. Soduaras
veikale “v/Obozrienie
Ipil 1
A OlHKlCll JPrawach
rav\ ctCll ” ^<LKU^
Kitu Lie
JL/I *
T / I
r savo
Ui’U ivinmv
*
į Polskich
sako, kad
.viškos Kapos vertė toje gadynėje buvo Russkieh Deneg” p, 197—198 nurodęs

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

l

v

k v v utį i <*»7

Turiu pastebėti, kad Šoduaro laikais
Lietuviškos Kapos perkamoji jėga
(1837 m.) sidabro bulionas buvo daug ( Vytauto gadynėje buvo įstabiai didi. Pibrangesnis nei dabar, tad nors įdomios ! nigas tais laikais buvo labai brangus,
jo paduotos žinios, bet jau pasenusios. Geriausias žirgas kainuodavo pusantros
Dabar mėginsime bent paviršutiniai Kapos. Už gerų ūkį su visais trobesiais
apskaitliuoti koki Lietuviškos Kapos ver- ; reikėdavo mokėti tik 40 — 50 Kapų ai
te butų 1930 metais. Lietuvos Kapa sve- dabro. Penkioliką avinų tekainavo apie
ria 96 Gramus ir turi savyje 91 su % Gra vieną. Kapą. Derlingais metais už vieną
mų gryno sidabro. Suv. Valst. Amerikos Kapą galima buvo gauti 120 purų rugių
Doleris turi savyje 24 — Gramų gryno arba 80 pinų kviečių. Skaitant senovės
sidabro (371 % Troy granų — 24.0647 , kronikose kad pūras rugių kainavo tik
Gramų). Taigi beveik 4 sidabriniai Dole- t 5 skatikai (apie 1 centą Amerikos pini; riai eitų į Lietuvos Kapą; reiškia nomi- i gaiš), tiesiog norisi sušukti “vai pigi bunalė Kapos vertė butų arti keturių Do vo duonelė Vytauto gadynėje, už penkis
lerių. Bet pinigo nominolė kaina tai dar mažutėlius skatikėlius net visų purų ja
nereiškia jo vidujinę vertę. Žinome kad vų gaudaivo”!
Kapos istorija. Luitas ir jo atkapo
pastaruoju laiku Amerikos Doleris turi
savyje ogryno
sidabro tik už 35 centus. toji dalis, vadinama “Kapa”, buvo se
#
Amerikos sidabrinį Dolerį tai už tą si niausi Lietuvos sidabriniai pinigai. Jau

nas, 1913 m. atrado mantą kurioje buvo
1,000 sidabrinių Kapų, keletą X-to šimtmečio Kufiškų monetų ir keletą Xll-to
šimtmečio brakteatų. Reiškia,
kad toji
manta buvo užkasta XII-me šimtmetyje.

Mano nuomone, Lietuviai lydino si
dabrą į Luitus ir kapojo juos į Kapas jau
devintame šimtmetyje. Tai ne sapnas!
Savo nuomonę paremti turiu sekančius
faktus:
(Boa dangina)

Joninių Papartis.
I&PLAUKE RYTAS. '
Išplaukė rytas — dieną sugavo.

Maudėsi saulėj Nemuno bangos,
Šaipės žilvyčiai-tuokės pakrantėj —
Išplaukė rytas — dienų sugavo.
Baltosios gulbės saule alsavo,
Kadi tik įskristų, pravėriau langus —

Lenkijos, ir už 4 Lietuviškus Grašius

skaitliaviniai jaiu yra aręiau tikrenybė*.

1.40 S. V. Amerikos pinigais.

Polocke, žemėje kur seniau butą vmnuoly-

Išplaukė rytas — dieną sugavo.
Maudėsi saulėj Nemuno bangos...

Prašau Į Mano Kampelį

f
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----------------------- Pašo prof. Kampininkas.----------------------- '

iyra normalus, o kartais vidų- Ii būt daugiau pas kitus --į ATSAKYMAS. —- A. A. J.
jtiniui padidėjęs; retai kada įnažiau. Išmatų (casts) šlapu , Tamstos nusiskundimas la
yra
panašus
į nulabai didelis. Kraujo spaudi- me taipgi yra daug ir yra į- bui
*Rašo Dr. A. G. Rakauskas
linas virš 180 mm. lig, turėtų vairių rųšiu — jų tarpe yra siskundimų ligonio, turinčio
beesančio taip vadinamų kyalin, granu- 'skrandžio ar dvylika — piršSTAIGUS NEPHRITIS.
Šios rųšies ligonių poakiai y- iššaukti įtarimų
ra patinę iš pat ryto. Šie stai kroniško nephrito, kurs rodo lar, epithelial, ir raudonų ir tės žarnos opų (ulcerį). Pata-'
riu atsikreipti prie gero dak
Praeitų sy
gaus nephrito ženklai pasi- sykiu ir staigaus nepbrito sym baltų kraujo kūnelių.
kį kalbėjome
reiškia po staigios infekcijos, ptonus.
Druskos išmetimas sumažė taro galutinam ligos ištiri-"
apie įvairias
ypatingai aukštutinių kvėpa Staigiuoju nephritu sergan ja, ypač žymiai, kuomet yra miui, ir juo greičiau tai’pada
rysit, tuo bus geriau.
inkstų ligų
vimo takų, ir paprastai, po čių ligonių akys didžiumoje didelis kūno tinimas.
priežastis ir
dešimties ar dvylika dienų yra normalios, bet retkarčiais
ATSAKYMAS. — M. B.
Klausimai ir Atsakymai.
inkstų ligas
nuo pradžios infekcijos. Nuo akies nervo galvutė gali būt
Patariu tamstai nuvykti prie
padalinome į
staigaus nephrito tinimas yra truputį patinus, ir labai retuo ATSAKYMAS. — G. S. Tox- tikro okulisto, kurs gerai ištam tikras
minkštas ir nepasireiškia vien se atsitikimuose galima maty j in-antitoxinas turi tų ypatybę, ekzaminuotų jūsų akis ir prirųšis. Iš jų,
daugiausia žemutinėse kūno ti kraujotekį vidury akies.
I kad įleistas į žmogaus kūnų, skirtų tinkamus akinius.
ši kartų pa- Dr- ARakauskas dalyse, kaip tai yra su tini
Šių
ligonių
šlapumo
kieky

paakstina kraujų išdirbti tam , -—
........ -................ —
2433 W. Marųuette
kalbėsime a- Rd. Grovehlll 3262 mu iši priežųsties širdies ligos. bė sumažėja ir beveik v i.suo tikrų medžiagų, kuri yra dip- i JEI TURIT KĄ PARDUOpie staigųjį nephritį.
Ne retai skystimas susirenka met jame yra kraujo. Iš tos hterios priešas, ir prie žmo- TI ARBA NORIT KĄ PIRKPatologijų. — Laike stai į ligonio vidurių tuštumas, ir priežasties šlapumas išrodo įgaus, turinčio savo kūne šios TI PASISKELBKIT “DRAU
gaus nephrito, inkstai, iš kartais to skystimo jose gali drumstas, tamsus arba tam- ’ medžiagos, diptlierios liga ne- QE”.
priežasties sutinimo ir krau- būti daugiau, negu po oda. šiai — raudono dažo; laba limpa. Toxin-Antitoxinų rei
jotekio, yra padidėję. Inkstų Kūno svoris, iš priežasties ti retai jis yra šviesiai raudo kia leisti į kūnų — po oda
nas. Šlapume randasi daug ai iki trijų sykių, kartų į saišlaukinė plėvė lupasi labai nimo, padaugėja.
Žiūrėk, kad
lengvai, paliekant švelnų, Kai kurie ligoniai yra ap bumin’o, bet pas vienus jo ga- vaite.
gautum tikrų
drėgnų inksto paviršių. Per imti neramumo, dažnai šoka
EAU DE OUININE
pjovus inkstų, ant jo pavir iš miego ir net gali klajoti
Padary

šiaus retkarčiais verčiasi krau Kartais ligonį ištinka konvul
tas
jas. Dažnai piautoji inksto pu sijos ir seka žado atėmimas.
— Visam pasaulyj garsus
sė yra taškuota šėmų ir rau Šie yra nuodingumo apsi
plaukų
tonikas, naikina
pleiskanas,
stiprina
plaukus.
donų spalvų taškais. Kraujo- reiškimai. Pas kai-kuriuos li
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
tekis dažnai apsireiškia tam gonius šie ženklai pasireiškia
naud. Dept. M. 220 E. 21 St.,
New York, N. Y. Sempelis dytikrose inksto vienetose, va iš priežasties sutinimo smegedinamose glomeruli. Dūdelių nų ir tokie gauna net palengsienelės dažnai yra sutinusios vinimo išėmus iš nugarkaulio
ir pačios dūdelės gali būt už-' smegeninių takų skystimo.
kimštos įvairiomis išmatomis Kraujo spaudimas kartais
Kalifornijos vynuogių augintojams
(casts).
!

Sveikata - Laimės Šaltinis

dingu, vienok jo raštas taip
ir atsiduoda — socialistu, bol
ševiku, nezaležnu tautiečiu ar
Svarbus anaucmentas. velnių kupriaus pastumdėliu.
Leistis į ginčus su
Vieną' kartę, atėjo pas kata
tipais būtų panašu šį atsitiki
likų laikraščio
redaktorių
mų.
žmogus ir išdidžiai paklausė,
Kartų vienas vienuolis už
kas atsitiko su jo pranešimu,
ėjo viešbutin pavalgyti. Nekuriame norėjęs visuomenei
.
. ...
. ,
..................
. , toli jo prie kito stalo sėdėjo
,
paskelbti, jog žemjas su tūlai, , / f ,. . , ..
, _
keletas bedievių, kurie valgy
gyvanašle.
dami laiks nuo laiko tai vie
— Pranešimas, be abejonės,
nas, tai kitas, norėdami įžeis
tilpo, — atsakė jam redakto
ti vienuolį, kiše po stalu mė
rius.
sos šmotų šuneliui ir sakė:
— Nekalbėk tamsta niekų,
popežiau, ėsk! Vienuolis nusi
visus laikrftščio puslapius iš
davė nieko nematąs ir negir
varčiau ir neradau.
dįs. Tada vienas bedievių sa
— Reiktų da pažiūrėti į
ko vienuoliui:
gurbų, — pastebėjo redakto
— Kodel-gi neprotestuoji
rius. — Jei ne laikrašty, tai
už tokį popežiaus įžeidimų?
gurbę — visgi pranešimas til
— Kų čia protestuosi, —
po.
šypsodamas ptsakė vienuolis
Šitaip aš noriu pastebėti vi — koks tamstų tikėjimas,
siems, kurie siunčia man ano- toks tamstų ir popežius. Jūs
nimius (paslėpę vardų, pavar jį po stalu ėeriate. Mano-gi
dę ir adresų arba padavę ne popiežius — yra Kristaus
tikrų vardų, pavardę bei adre vietininkas — Romoje.
sų, ar nuduodu karštais kata
likais) laiškus — paklausi
PRAŠAU NESIJUOKTI.
mus, kad tų ar tų jiems ištlumočyčiau.
— Koks pelningiausias AVarnų iš plunksnų pažįsta merikoj amatas arba profesi
Symptomai bei ženklai. —
ma. Taip ir lietuviškas be ja?
Garsus Europiškas
dievis. Nežiūrint, kaip gra — Pačiam juoktis ir kitus Staigaus nephritis gali pražiai tašo kapi nusiduoda mal- juokinti.
aidėti taip išlengvo, kad, iS6mus šlapumo atmainas, dauJau Jung. Valstijose
giaus nieko negalima rasti
galvojo visus bedarbius siųsti
Iš kitos pusės, ligonis gali nu———
tuos ir kitus darbus dirbti.
siskūsti dideliu galvos skau- Naminis linimentas naudojamas
Sako jei jie neklausys, nuo jų dėjimu, širdies pykdiu, ™mi-P™š^^etoratosbus atimti maistui įsigyti žen
mu, strėnų skaudėjimu, kars- Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,
Rusijos bolševikų valdžia klai ir tegu žūva badu.
čiu, abelnu nusilpnėjimu ir net Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo,
’
Neuralgijos, Skaudamų ir Sustikaskart darosi žiauresnė. Iš Kas darbininkų norėtų eiti kuno
sutinimu, o jų slapumas majų Muskulų ir Sąnarių.
vai- esųs raudonas arba tamsus. Amerikos vyrai ir moterys gali
kelia ji vis gilesnį darbiniu- l tolimuosius
-y .777? ,r šiaurius
,7- *?
kų ir valstiečių pavergimų dziai dirbti. Vykti į miškus
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką
Taip yra dėlto, kad jai nesi- arba kasyklas dirbti yra lygu
S^SraU
seka vykinti savo "pramoninės atsisveikinti su šiuom pašau- W at.mam. duonžtokha,. Pasliu.
kui
3
1
?
v
&rdai
įtraukiami
į
taip
ir
gėjj
m
ų
užmušėjas, dabar kiekpenkerių metų programos. Ar
Dabar aišku, kur bolševi- vadinamus juoduosius lakštus, vienas gali lengvai nusipirkti bile
gi ne įdomu, jei proletarijato kanu tikrai trokšta darbini,,- Tas rfijkia, kad jie niekur ue-Arner^e ok ux
valdžia smaugia patį proletakų. Jų trūksta ten, kur dargUūtj, jokio darbo ir jo- Paimkite blogiausį iš visų seną
rijatų.
bas nenakenčiamas kur dar- kio miišib;
skausmų — Reumatizmą, arba
PROF. KAMPININKO
RADIO.

pjį||^ . [JĮPELLEj|JJ

BOLŠEVIKĮI ŽIAURY
BĖS

.i

Ligi. šių laikų bolševikų vai
džia išlaikė bedarbių surašą.
Oficialiai buvo paduodama
daugiau kaip vienas milionas
bedarbių. Tie bedarbiai buvo
kiek šelpiami iš valstybės iž
do. Apsižiūrėta, kad jiems
perdaug išmokama ir valdžia
turi vilkti nuostolius. Kas da
ryti?
Valdžia tuojaus išsprendė
panaikinti bedarbių sąrašų ir
nutraukti visiems mokamų
pašelpų. Tiems bedarbiams nn
rodyta įsiregistruoti į darbo
biurų ir jiems bus dnota dar
bo, kadangi, esu Rusijai per
,

nas nepakenčiamas, Kur dar

bo ^sąlygos nežmoniškos.

Bet bolševikų valdžia tuomi bedarbi, bauginimu uepa.
sitenkina. Maskvos laikrašžiai
pareiškia, kad jei siunčiami
žmonės ten neis gražiuoju, jie
bus imami varu.

Į

-r»
••
.
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungi,
Paspr&gę 18 Rusijos darbi- Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
ninkai pareiškia, kad caro mą, Įaisėdantį i kūną Peršalimą—
laikais j(Morgoje buvo lais- J? Pikiuokite kaip kelių mina

viau jr
negu S
siandie bolševik, žinyboje. “• palengvinto,.
Beitoms sooialitiškas vai- JEUSS“
stybiniR darbas nesiseka, tad O prašalinimui
įtuodįdjiauaįn H

Iš Rygos praneša, kad šia®- rybių.

Sunku tikėti

taip staiga pas bolševikus
atsiradę tiek daug darbo, kad
ima trūkti net darbininkų. Šių
paslaptį atidengia patys bol
ševikų laikraščiai. Jie pareiš
kia, kad didesniuose miestuo
se darbininkų perdaug. Bet
štai tolimuose Rusijos šiau
riuose — miškuose ir kasyk
lose darbams — darbininkų
permaža. Tenai dirba šimtai
tūkstančių kalinių ir tremti
nių. Bet jų neužtenka didelių
miškų kirtimui. Antai Donece
iš anglių kasyklų darbininkai
bėga. Darbas sunkus ir pavo
jingas. Pigiai apmokamas.
Tad

fe.

Pilna Apsauga Užtikrinta

valdžia užtikrino, 'kad nebus jokio
autorizuoto Federalio trukdymo var
totojams, kurie nori pirkti vynuogių
išsidirbimui vaisių sulčių vien namų
naudojimui.

VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ
Dabar yra geriausias laikas pirkti vy
nuogių sunkos. Pasiklausk šviežių
vaisių pardavėjo arba pirk tiesiai iš
šaldytų karų vietinių geležinkelių
jarduose.
Vynuoges noksta dviem savaitėm
anksčiau, negu paprastai — vėliau
oras gali pagadinti gerumų uogų,
kurių dabar galima gauti prie

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ
PIRK SAU VYNUOGIŲ SUNKOS
DABAR PO VALDŽIOS
KONTROLES PLENU

apšlubtoo ir
stondėjinm ii pailsint, ir ištara-

Califomia Grape Control

rių negalite gauti lygaus linimen-

Board, Ltd.

darbų. Amatninkai laikėsi sa- raliavo, gelbėjo naikinti bnr- sąnarius.
ir efekvo amatų. Šiandie to nėra. žujus ir tikinčiuosius žmones:., Kartą patyrę kaip ūmai
un
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tingai
Pam-Expellens
Ir n r jis
no ||*
UPiBS AtKimnlrfl
Žmogus tun aih
eiti lovį
ten, kur
Už t«i
tai dabar jiems
atsimoka-____
v*i8baženkliu veikia _ daugiau
siunčiamas ir turi dirbti tai, ma. Gal jie nei neverti gėrės- niekuomet nebandysite save svai
dą darbininkų vykinti pen-|kaa jam liepiama. Nepaklus- nio su jais apsiejimo. Kų sė- J^ar^n^nč^Sa’ sf kld^tuo
nieji baudžiami. Pirmiausia iš jo, tegul tai ir piųuja.
...................
j.'i .
■■-!£»=
Visi begalo stebėjosi, iškur .„■■i,.-

Yra Legalė

Got

a COLD?
At the flrst tign of a
cold or sore throat,
gargle with full
strength Lisferine.
These ailments are
caused by gerins,
and Listerine kilis
germs in i sseconds.

LISTERINE
KILIS OERMS IN
1* SECONDS

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
Tht» Is a Pamous Vlvanl Sėt and Includes face powder, |1.00; Rouge, 75c,
Tįsaus Cream >1.00, Depllatory >1.00,
Faclal Afltrlngent >1.76, Bath Salt 1.00,
Tollet IVater >1.85. Perfuma >2.76, Brllllantlne 75c, Skln Whitener 76c. Totai
Value >l>.00. Speclal price, >1.17 for all
ten pleces to Introduco thls lino.

Vardas

r.................................

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

‘"S

die visoj Rusijoj visiems gy-! Bolševikų Valdžia šias savo
J°kis darbas nebus jums per. .
i- • J
v _
A -1 • S
J V »nnkns, jokis šokis nebus jums
ventojams yra verstini dar- ziauryues taiko į tuos darbi- perilgas. Jus jausitės begaliniai
bai. Seniau žmonės galėdavo ninkus, kurie pirm kelerių me sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tudar pasiskirti sau tinkamų tų bolševizmų aukštino, jam J^bS^usJiaSnu^muskulus"i?

kerių metų programų.

Pinaud

Vynuogių Sunka Namams

Siunčiame per paštų COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkinta*.

Bea Van 580-5th Avenue, New Yodi

Relieve Coughs, Colds,
Headache, Rheumatism
and All Aches and Pains

San Francisco, Califomia
85% of the entire Califomia grape produetion iš
being marketed this year by agencies cooperating
with the
CALIFORNIA GRAPE CONTROL ROARD, Ltd.
These agencies are:
Califomia Fruit Exchange
Califomia Vineyardists Association
San Joaąuin Grower-Shipper Association

budu sumažinti skausmą.

Ali draulsti— J80 and
Įsra aad taksa.
CUldrsa'i Mosterole (milder foras) 35c.

Better than a Muštard Plaster

.<»

TUBBY

Strained Nerves.
8AAVJvJvaT\
OomT CARE. VLL'1

CET EVEN VJIYH
VOO - JUST 5EE IF
1 DOVI — -THATS
A FiME WAM TO.
TRCAT A FR1EN’

AVOCICHT, »F THATS

A ALL VOO APPRtCtATE

//{ MN P0LUM' VOV OOT.
/, \ Vau CAN
Ou)T

VOUfttELF novo

ra

bolševikų valdžia šu

k
M

D R A U G <'

I
ir J. B. Ely. Paskutinis yra
yra kandidatu į Massacbuset
ts Vals. gubernatorius. Jis laDėdę Samų. Mergaitės viena— nai
nupiese netuvms
Birutė, kitos vaideliutės. Mo-įPrue*tyje i1 dabartyje,
kyklos vaikai bei mergaitės
Žmonių koncerte buvo virš
L. D. K. Vytauto 500 m. mir buvo parengti Amerikos, Lie- 2,000 Ūpas pas visus buvo koties sukaktuvių ir Vil
tuvos ir šv. Tėvo vėliavų spal puikiausias. Ėjo namo džiaug
niaus užgrobimo pa
vomis, kas darė begalo gražų damiesi kad pasisekė gerai pa
minėjimas.
įspūdį. Visos Cambridge drau-' rodų, Katedroje pamaldos ir
Spalių 12, visa Naujoji An gijos dalyvavo gražiai pasi- koncertas.
glija minėjo L. D. K. Vytauto , puošusios parodoje. Vien Cam Į Lai gyvuoja lietuviai kurie
500 metų mirties sukaktuves bridgiaus žmonių parodoje (moka gerbti savo didvyrius. '
ir Vilniaus pagrobimų. Pro dalyvavo virš 600.
Buvęs.
gramas buvo platus.
Brightono lietuviai, priklau
■■■■ ■
Rytų šv. Mišios buvo auko
jamos už žuvusius Lietuvos sydami prie Cambridge lietu-

LIETUVIAI AMERIKOJE

Antradienis, Spalio 21, 1930

nantis aidas tartuin švelnina, Dovanų bus labai daug ir la- nuėję jas visados džiaugsis.
klausytojų jausmus ir kelia jų bai geros ir naudingos. LaiSmalsutis,
sielas prie augščiausiojo gyve
ninie tikslo — Sutvėrėjo.

PILNAS EGZAMINAS
85.00 TIKTAI 86.00
SPECIALXBTA8

Šauni vakariene.

Spalio 25 d., 8 vai. vak.,
Vytauto Kareivių dr-ja ruo
šia parapijos naudai didelę
vakurienę Šv. Jurgio dr-jos
svetainėje. Kadangi šios drau
gijos valdyba ir nariai yra
darbštūs vyrai ir niekuomet
neatsisako parapijai patarnau
ti, tikimės kad ir šiuo kartu
jų rengiamo vakaro sėkmės
bus geros. Neabejojame, kad
ivių parapijos, irgi neatsiliko
’
parapijonai atjausdami para
kareivius. Pamokslas irgi pro
parodoje. Apie 300 didelių
„
, .
pijos reikalus skaitlingai į šių
gai buvo pritaikintas. Per šv.
, V
, .
Muzikai dižauskai.
ir mažų dalyvavo parodoje.
rengiamų vakarienę atsilan
Mišias abai daug žmonių ėjo
Visos Brightono
draugijos Įžymūs muzikai, Jonas ir kys.
prie Komunijos. Širdys kįgražiai pasirodė. Briglitonie- Marijona Čižauskai, palinks
Rudens Vėjaiis.
lo prie Visagalio padėkoti
ėjai turėjo du gražiai papuoš- minę Cliicagiečius savo graJam už tikėjimų, kuris Lie
tu flotus. Vienas perstatė pa- šiomis dainelėmis ir užsipelnę
tuvon tapo įvestas per VytauROSELAND, HJL
goniškų Lietuvų, antras krik- nemažai garbės ir komple; tų, ir maldavome Dievo pa
ščioniškų. Tie du flotu visų pa mentų ten dainuodami per rageltos atgauti Vilnių — Lietu
Idealistės
rodų papuošė. Garbę Brigli- dio, nepamiršo ir mūsų koloVos sostinę.
<
Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
toniečiams, kurie
sugebėjo'nijoje apsistoti,
Kas toje rožių žemėje de
Daug kentėjimų tikrybėj nereikalingi.
Po pietų apie pirmų valan
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei
taip gražiai pasipuošti ir da- Spalio 5 d. mūsų lietuviams das, tai sunku apsakyti. Ne
na be pasargos, bet nuo jų visada ga
dų prasidėjo paroda. Paroda
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tablyvauti taip skaitlingai paro- teko progos pasigėrėti šių mė- žiūrint nuobodaus rudenėlio,
susidėjo iš visų Bostono apie
letai suteikia greitą palengvinimą. įtai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skrigiamų artistų puikiu giedoji visi nukaitę dirba.
linkės kolonijų. Vienas cen doje.
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jiešParoda prasidėjus nuo lietu- mu, kurie daug metų savo gy Štai, mūsų kampelio parink
koti aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.
tras parodos pradžios buvo
Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
vių
bažnyčios
ėjo
geriausiomis
veninio
pašventė
muzikos
įneitiniosios
rožytės,
nebodamos
South Boston, o kitas Cambri
ras lik nuo galvos skausmo, gerklės
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas
dge. Apie South Bostonų jie Cambridge gatvėmis į Šv. Kr y'Jei ir matyt jų ištikimybė rudens šalnelių, puikiai žydi.
direkcijas
palengvinimu
neuralgijos,
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų.
patys parašė. Čion paduosjim žiaus katedrų Bostone. Pake- lam menui niekuomet nesvy- Tai Moterų K. Idealisčių klu
Atmindamas venok, kad greitas smaguiias nuo šitų tabletų nėra išgydmas; jei
tik apie Cambridge, Brigbtor lyje susitiko South Boston ir ruo;a. Per trejas Mišias erd- bas, kuris gražiai gyvuoja.
, kausmai tęsasi, matyk daktarą.
upielinkės
lietuvius.
KatedroVoje
bažnyčioje
suvirpėjo
du
Nors
da
jaunutis,
vienok
savo
ir apielinkę.
Bayer Asprn yra tikri. Apsaugok sa
ve žurėdamas to avrdo. Visada to pates.
Prie lietuvių bažnyčios su je pamaldos prasidėjo 4 valan-1 im’cniu balsu — jausmingas dar! ais pažangos daro, nes ir
Visada saugaus. Niekad nekenksmingas
širdžiai.
sigrupavo visi Cambridge, dų po pietų. Sujungti chorai, btuJ’.onas ir saldus sopranas, narių turi daugiau kaip 50.
vadovaujant
komp.
p.
J.
Žilet<:
T
ium
lakšruigala
sučiulbėju
Brighton ir apielinkės lietu
Valdyba vi^a, kaip rožės,
viai. Parapijos mokyklos vai vičiui, labai įspūdingai giedo-' sųmoningo genijaus balsu. Jie jaunos, gražios ir energingos
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacld
kučiai, seserų mokytojų buvo jo “Pulkim ant kelių”, “Šven tikrai mums atstovauja dai- Ateitis geriau parodys
jų
labai gražiai papuošti. Vienas tas Dieve” ir Marija, Mari- nuojančių sielų.
nuveiktus darbus.
ja
”
.
Nevienam
ašaros
riedėjo
Jonas
Čižauskas
taip
pat
reprezentavo Vytautų, kitas
Taigi, geroms katalikėms
per veidus, klausant tikrai yra gabus chorvedys, orkeslietuviškai jausmingai didelį tros direktorius, ir profesio reiktų už garbę turėti pri
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
chorų giedant lietuvių kalboje nalis vargonininkas, gerui stv klausyti prie šios draugijos.
Pasilinksminiiilai ir naudin- j
Pamokslų tai progai gražiai prantus bažnytinę muziką ii
pasakė kun. F. Juškaitis, sve. įgijęs nepaprastos teekniko^ gi darbai, tai šio klubo obal- 1
E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
P. Marijos Nekalto Prasidėji- vargonų srityje. Šis artistus sis.
Telefonas Pullman 5950
Spalių 21 d. Visų Šventų pa
mo Parapijos Cambridge, kle- savo mikliais pirštais pint
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
bonas. Tuojau po jo, Jo Emi- savo jausmus vargonų mėlio rapijos svetainėj rengiama
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
nencija Bostono Kardinolas 'dijon, o jų graudžiai džiugi labai didelė “būneo party”.
kalbėjo angliškai. Jis išgyrė
lietuvius už jų ištikimybę Ka
talikų Bažnyčiai. Ragino vi
sados branginti tikėjimų, ku
Illinois mergaite
rį Vytautas 500 metų atgal lie
Smagiausia
tuviuose paskleidė. Jo Emi
Nuo trijų Iki dvylikos. Tai svar
nencija Kardinolas suteikė
biausias periodas kūdikio gyveni
me. Ir tai laikas, kada daugelis
savo palaiminimų ir palaimi
atsilieka protiškai Ir kūniškai dėl
konstipacijos.
nimų su Švenčiausiuoju.
KODĖL REIKIA GARSINTIS
Saugok savo kudikĮ, motin! Patėmljus blogą kvapą, apsivėlusį
Katedroje pamaldoms pasi
liežuvį, galvos skaudėjimą stoką
baigus visi lietuviai parodavo
energijos, ar apetito duok trupu
tį California Fig Syrup.
Sympbony svetainėn. Ten įvy
šis grynas augmenlnls produk
tas vale reguliuoja kūdikio vidu
ko milžiniškas dainų koncer
1. Dienraštis “Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie
rius be nemalonumo. California
gali
su Tamsta padaryti gerą biznį.
tas. Sujungtiems chorams va
Pig Syrup neišvysto papročio. Jis
tik nustato ir stiprina silpnus vi
2. ‘■‘Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis
dovavo komp. J. Žilevičius.
durius. Slogas turint ar kitokias
atstovauja katalikišką mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten
valkų Ilgas, vartok šį Vaistą, kad
Pavieniai chorai irgi dainavo
galybė.
sulaikyti sistemą nuo užklmtimo
po
dvi
daini,
Netruko
ir
solu.
gemalais ir Išmatomis.
. 3. Dienraštį “Draugą” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien ChlMotinos visur mielai šneka apie
P. Mazgelienė iš Montello dai
engoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.
to vaisto naudą vaikams.
Mrs.
J. D. Andesco, 1509 S. Ridgaland
navo solo ir panelė MargarieJeigu norite greitai išduoti mromon: namus, kambarius, garaAvė. Berwyn, Chlcago, sako: “Aš
džių, parduoti lotus, gauti naujų kostumorių — garsinkitės “Drau
vartojau California Fig Syrup dėl
ta Grybaitė iš Cambridge, dvi
savo Lola Jean per tris metus,
daini solo puikiai atliko. Pu
kuomet tik gaudavo užkietėjimą,
blogą kvapą, aptrauktą liežuvį, ar
blikai taip patiko jos gražus
kitokią vldurų Ilgą. Jis ją palaiko
DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue
smagiausią ir laimingiausią 4 mo
balsas, kad po keletu kartų iš
tų mergaitę, itą aš žinau!
šaukė ir priversta buvo dau
Tel. Roosevelt 7791
Tėmyk vardu California,
kuo
met perki. Jis .randasi ant kiek
giau dainuoti. Kalbėtojų buvo
vienos dėžės jūsų apsaugojimui.
du: lietuvių kalboje kun.
Švagždys ir adv. Milleris. An
gliškai kalbėjo p. J. Conrey S2UU"1—
LAXATIVE-TQNIC/ėr CM1LDREM
Ralslng the Family wa tHouflbt mat Sopble woutd fall for H soma timąt

i GRANO RAPIDS, MIGH.

Bereikalingas
Skausmas!

Taigi nenusiminkit, bet elglt paa
tikrą specialistą, ne pas koki a«p»
tyrėlį. Tikras apselaJlstas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laika Ir pinigus. Daugaila kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Janis tei
to, kad Jis netari relkaUugo patyri
nu, snradytnul žmogaus ksnksmln-

ltano Rodis — Bcope — Hoggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškos egsamlnavlm*s kraujo atidengi man Jūsų tlk
raa negeroves, Ir Jeigu ai paimate
Jus gydyti, tat Jūsų sveikata ir gy
vumai sugryš Jums taip kaip būro
pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
vio, tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reu matlamo,
kirminų,
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užsise n ėjusią, Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėUoklt ’ naatėją paa
mane.
~
DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TAg
Inėjftnaa Rūmas 1919

90 W. JAGKSOtf BLVD
Arti State Oatvėa
Ofiso Valandos: Nuo lt ryte
1 po pietą. Vakarais nuo > iki
Nedėliomls ano lt ryte Ud ]

ADVOKATAI

LIETUVIS ADVOKATAS
3 vai. kortuose—nuo S iki 9
Subatomls nuo 9 iki 9

Iki

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue
Tėl. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutarti

127 North Dearbom
Ketvergais ofisai uždaryti.

BAYER ASPIRIN

į

Telephone Dearbom 9967

-tfurv: irto itai:''
Local Office: 1999 8. UNION AVM
Tol. Roosevalt 9719
▼ai. nuo I tu 9 vai. vak.
(Utklrlant šarados)

“Drauge”

J.

CAKT

11 So. La Šalie St.. Room 1791
TeL Randolph 0331-0333 Vai. 9-9

Vakarai.

9X41 30. HALSTED BTREOT
Tel. Vlctory 0543
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčloa

(John Bagdslunas Borden)

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Bm. SIU
Telephona Randolph <797

2151 W. 22 St. 8 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9999
Narna: 9 Iki 9 ryta TaL Repnh. 9999

LIETUVEI ADVOKATAS
2221 Wert 22nd Street

Arti Leavitt Street

.

Telefonai Ganai

Valandos 9 ryto, iki 8:00 ra

ktu*. Seredeanie ir Pėtnyčio-

mifl nuo 9 iki A

IA0V

IU HKP. aooo WOOR
UllHOOTA SOURJS
NotaM Iteona^ote*
> SkOCHM’ BOUUP?y.

Pasauliniame

Kapitonas

karo

Seno Krajaus

Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTEI* V
KEMI'RINT KAIP I žKIftENCJl BIOH Ir NEIŠGYDOMOM JOS
YRA. gpociallškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, už

nuodiji irią kraujo, odos. Ilgas, žalsdas, reumatizmą, galvos skaus
mus. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas Ilgas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. Ir 5-8 v. v. Nedėliomls 10-1

4200 West 29 St.

Kampas Kecler Avė.,

TeL Cravrford 6678

2S52

'Antradienis,

B

DI1OGII

Spalio 21, 1930

GRABORIAI:

DAKTARAI:

C H I C A G
— (

Telefonu Tardą 1186

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

T18 WBST 18 STREET

GRABORIUS IR

Tel. Roosevelt fili

BALSAMUOTOJAS
Kaina prieinama.

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
dalyse.
ModernMka koplyčia veltai.

S. D. LACHAWICZ

4142

GRABORIUS

SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, UI.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

5927

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHB3AGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdlrbystės.
OFISAS
868 West 18 Street
Telef.
Canal
6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

BUTKUS
P. B. Hadley Llo.
Koplyčia Dykai

•

8151

LIETUVIS GRABORIUS
Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.
Tel. Virgiuią 1290

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE
,
«

Tel. Boulevard 9277

Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Repuhlio 3466

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki1

DR. A. A. ROTH

West Side. — Naktį iš sek
madienio į pirmadienį pro lan
gą bomai įlindo į Aušros Vąr
tų par. kleboniją. Tai buvo 1
1 vai. naktį. Pasitaikė taip,
į kad brolis Vladas “Draugo”
• agentas tuoj pajuto kaž ką
žengiant- į viršų. Du kartu
įklausė kas ten eina. Atsakys

Klebonijoj dabar įvesti di
desni apsisaugojimai. Patarti
na visiems šiais laikais atsar
gumo laikytis. Prie progos
primenama, - kad naktį šau
kiant kunigą prie ligonio* rei
kia tą daryti per pažįstamą
žmogų.

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOWIAT

Senas ofisas toj pačioj vietoj: '4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
Rezidencija
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 1
Ofisas 2201 West 72nd Street
4729 West 12 Pi.
Nedėliomis
tartį.
Tel. Ciereo 2888
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6828
Susitarus
Rezidencija: 6640 So. Mapleurood

Ofiso Ir Re*. Boulevard 6918

Tel.

Hemlock 8700
Rez. Tel.

DR. A. J. BERTASH

Prospect 0610

DR. B. ARON

8464 SO. HALSTED STREET

Ofige Valandos nuo 1 iki S po
Bfetų M 6 Iki 8 vai. vakaro
8801 S. WALLACB 8TREET

Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 ▼. V.
NedėlioJ: 10 —— 12 ryto
Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Spalių 14 d. palaidotas a.
a. J. Žemaitis, senai gyve
nęs Dievo Apveizdos para! pijoj ir per ilgus laikus laijkę smuklę ant Canal Street.
jNabašninkas palaidotas kata
likiškai, bet bažnyčion pasi
melsti buvo kviečiami bedie
viai, nes pagarsinimas tilpo
bedievių laikrašty.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITO, 0. P. D.

Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
. tj
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome vis-okius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So, 49th Ct., Cicero

Tjel. Cicero 3794
SKYRIUS
TeL Boulevard 3201

egzaminavimas daro
Į naudingas
vaistas,
kokias
žmonių atsitikimuose,
mas su elektra, parodančia mažiau
mokslas gali pasiekti.
sias klaidas.
Kaina 31.00, gaunamos pas:

3133 SO. HALSTED ST.
CHICAGO. ILL.

DENTISTAI
Tel.

šalę

Deporitors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

JUOZAPAS
KAMARAUSKAS

DR. G. SERNER

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt

■

numeriu

4728 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAUSTAS
Džiovų,

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7688
Rea

Hemlock

Ofisas ir Akinių DirbtuvS

4712 So. Ashland Avenue

756 West 35th St

VaL: Nuo 9 ryto Iki S vakare

T. A. D.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — lt pietų
nuo 6 Iki 7:90 vai. vakare.

Tel.

Cicero

1280

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki •
vai. vakare
Nedėllomls pagal sutarti

Ar jau žinote kas sutaiso |4847 W. 14
pilvelį ir pilvų PigadlntųT
T. A. D. par 8 metus jau
pataisė kelis tūkstančius,
o dar nilllonal nežino.
Tel. Cicero

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 91.09. Reiks
laukit apttekoj, arba tie
siai IŠ

DR. V. A. ŠIMKUS

Gydo stalgias
Ir chroniškas Il
7691 gas vyrų, motorų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius

DENTISTAS

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Boulevardl 1401

St.)

DR. A. P. KAZLAUSKIS

3133 S.

po

Valandos: Nuo 2 — 6 p. p.
7—9 vakare

DR. 6.1. BLOŽIS

lietuvis akių specialistas

T. A. D.

ofisų

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

Tel. Tarda 1829

mirė Spalio 18, 1930 m. 7 vai.
vak. 85 metų amžiaus. Kilo iš
Rokiškio Apskričio, Suvainiškiu
Parap. Clpellų Kaimo. Ameri
koje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame
nuliūdima
8 sūnūs Franclškų, Vladislovų
Ir Jokūbų, seserį Viktorijų Na
raks, marčias Sofljų Ir Palionljų, žentų Naraks Ir gimines.
Kūnas pašarvotas
2020 So.
Coulter St. Laidotuvės įvyks se
redoj, spalio 22. IŠ namų S
vai. bus atlydėtas į Aušros Var
tų par. bažnyčių, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos ui velio
nio sie'ų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Knzllnlero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d rAugus Ir payįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Simai, Sesuo, Marėtos.
Stottsu tr Gtmtnės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachaurtcs,
Rooaevslt
2616.

savo

Perkėlė

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

kaip kitur

t

DR. CHARLES SE6AL

DENTISTA8

4712 -S. ASHLAND AVĖ.

A.

Avė.

Telef. Midway 2880

1545 WEST 47 STREET

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Nedėllomls nuo 16 ryto Iki
12 po pietų.

Tel. Boulevard 7589

Artesian

pietų: 7—8:86 vakare
Nedėllomls 16 |kl 11

7042

Boulevard

DR. C. Z. VEZELIS

karo

pigesnės^

So.

Vai.: ryto nuo 16—12 nuo 1—6 (M

Spsclalo atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Kainos

6600

Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

LIETUVIS AKIŲ,

Palengvina aklų įtempimų
kuris
esti
priešastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuNuo Reumatizmo, geriausio Daktaro mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
iš Europos dėl žmonių, katra liga sau kreivas akla, nuimu cataractua
1 daugiausia žmones kankina Amerikoj. Atitaisau trumpų regyste ir tolimų
regyste.
GYDUOLĖS, kurios yra sutaisytos
| pagal viršuj minėtų RECEPTU yra
Prirengiu teisingai akiniu* visuose

į T.A.D. PRODUCTS

Roz!dencija

Cydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
SPECIALISTAS

SOUTH HALSTED ST.

1821

DR. H. BARTDN

RECEPTAI

Ambulance Patarnavimas

Res. Prospect 6650

DR. P. L ZALATORIS

Dievo Apveizdos Parap. —

3201 Auburn Avenue

Ir

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimo.

i Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 kos) po num. 2423 West Marąuette '
R d. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. i
Tel. Prospect. 1980

DAUGIAU SUSIPRATIMO.

•

ofisas

DR. M. T. STRIKDL

A. PETKUS CO,

A. MASALSKIS

Antras

DR. A. J. JAVOIš

710 WEST 18th STREFT

Phone Boukvaid 4139

3133 S. HALSTED STREET

A. L DAVID8NIS, M. D.

UNDERTAKINO CO.

Canal

8876

Hemlock

DR. J. P. POŠKA

Dr. S. A. Brenza

DR. R. G. CUPLER

Kampas 46tk Ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 5203 - 8413

J, F. RADZIUS

Archer Avenue

Rez. Tel.

Ir

GYDYTOJAS,
ino nebuvo. Pakėlė galvą ir
Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
,
CHIRURGAS
8
Iki
6
Ir
6
Iki
8
v.
▼.
tuo laiku pro duris švystelėjo
1608
S.
ASHLAND
AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto
“flashlight”. Brolis Vladas^ Namų
Ofisas 3413 Franklin Blvd. Netoli 46th St
Gydo
staigias
Ir chroniškas ligas
Chicago, III.
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir valkų
didžiu balsu suriko. “Bomai!
Gelbėkite!!” Bet boinas ne
DARO OPERACIJAS
Ofiso TOL victory 6803
Ren. Tek Miduray 6613
pabūgo ir turėdamas niaską
Ligonius priima kasdienų nuo
Rezidencijos Tel. Drenai 9191
pietų iki 8 vai. vakaro.
ant veido ir ginklus rankoj
Nedėliomis ir seredomis tik
puolė prie brolio ir šuktelėjo:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
“Sliut up, wliere is mciney?”
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmette 196 arba
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Brolis Vladas jo nepaisė ir kėIr X-RAY
Canal 1713
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
lė dar didesnį alasą. Tada bo- ;vwandos: 8 iki 4 p. p. panedėiiais Valkų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
Ir Ketvertais vakarė
CHICAGO
mas pagriebė brolį Vladą
Ofisas 3103 So. Halsted St
Kampas 81 Street
smaugti. Tečiau brolis VIaVALANDOS: 1—S po plet 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793
das taip smarkiai pasipurtė,
4810' 80. MICHIGAN AVENUE Nedėllomls ir šventadieniais 10-13
kad nubloškė bomą, kurs pa
Tek Kenwood 6107
Valandos:
būgęs spruko iš kambario ir
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
PRANEŠIMAS
pabėgo.
Vai. 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nuo 6 lai 8 valandai vakare
Matyt bomij prie užpuolimo apart šventadienio Ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
buvo rengtasi gerai, kad tele-;
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?-'' į
OFISAI:
Nedėlioję pagal sutartį.
— 14 St.
2924 Washington atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- j
fono vielos besančios nukirs- f 4901
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- !

I. J. ZOLP

Chicago, Illinois

Ot

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Victory 1116

2314 West 23rd Place

Cicero

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. T. DUNDULIS

1108 K Halsted
St Chicago, 111.

LIETUVIS GRABORIU8
Patarnauja laidotuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2 514

Tel.

<

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

Ofiso Tel. Victory 8687

DR. J. J. KOWARSKIS

Telefonas Grovehlll 8858

•‘Mano kelių savaičių kūdikio vlOfisas 2408 WEST <8 STREET
durėlial sukietėjo
nuo mano pie 2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė- So. Western Avenue
no”, pasakė viena motina iš Ne- Nuo 9 — 18 vai. ryto. Nuo t vai. —
Tel. Prospect 1028
braskos. “Jis neleido miegoti nakti
B Ir 7 iki 8 vai. vakare.
Renldenclja
8869 So. Leavltt St
mis ir mano vyrae snausdavo ant
Tek Canal 8880
desko ofise. Po to daktaras patarė
Šaradomis nuo 9 — 18 vai. ryto.
duoti kūdikiui Castorijos Ir jau se
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Nedėllomls pagal sutarti.
kančių dienų vaikas buvo geresnis.
NedėlioJ pagal susitarimų
Jo vldurėlial veikė gerai tr jis dau
giau netrukdė musų poilsio”. Saugo
«
kis Castorijos imitacijų. Flotcherlo Oflso Tel. Virginla 0036
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6858
parašas reiškia tikrų Castorijų, gry
nai augmeninę, nekenksmingų, dak
tarai visur pataria jų valkams ir
kūdikiams nuo sukietėjimo, deglio,
slogų, nerimavimo ir tt.
(68)
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J. Lulevičiui

Turiu autqmobilius visokiems rei

kalams.

LAIMINGAI IŠSISUKO NUO i KŪDIKIS TRUKDO POILSI į
PAVARGUSIO DARBI
MIRTIBS.
NINKO,

ST.

Cicero, Hl.

Tel. ofiso Canal 9110 Res. So.
2836, arba Randolph 6866.

M

Ihere

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
8968

DR. S. ASHER

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tsl.

Plazn

VALANJ?O8:

DENTISTAS

6901 W. 168t.
Cicero, III.
Vlrluj National Tea Store
Chicagojy,
Halsted St.,
alandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakaro Nsd. susitarus
T. A. D. Product

Nuo 19 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki S po pistų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 iki 13

>206

DRAUGAS

6

VYTAUTO DIENA CH1CAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G O J E
E. RAKAUSKIENĖS KON
CERTAS PAVYKO.

i_~PRANEŠIMAI.
Kaip jau yra žinoma, Vy-

Dainininkės E. Rakauskienfie'konoertas įreitą'šekma. ’tauto

dienį Lietuvių Auditorijoj pa- 26 d., apart vieno bendro mišvyko. Programoj be liaudies :14“ <*oro, kurį sudarys Chi
dainų buvo arijų iš įvairių o- cagos ir apielinkės parapiji

niai chorai, bus ir vyrų cho
ras.
Publikos susiėjo apsčiai.
Todėl, vyrų choro repeticija
R.
įvyks rytoj, spalių 22 d., Šv.
NORĖTA APVOGTI AUŠROS Jurgio par. mokyklos Music
Room, 8 vai. vakare.
VARTŲ KLEBONIJĄ.
Visų parapijų chorų vyrai
, West Side. — Pirmadienyje malonėkit laiku susirinkti.
Mišraus choro generalė repe
apie 1 valandą nakties buvo
perų.

YNYfiFI F
A™ I UlLE

APIF VYT AUTA

PENTUOJAHE AUTOMOBILIUS

MASINIS SUS-MAS!
Prakalbos ir muzikalia pro
gramas.

Spalio (Oct.) 24 d., vakare,
Dievo Apveifdos parapijossvetainėje, 713 W. 18 gatvė

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
907 W.

Ž1N1Ų-ŽINELĖS

suomeIK®8 veikėjų neperdrf&g
teturime, tat pagerbkime nors
Iš Lietuvos tik ką gavome tas, kurios veikia kartu su inu
Mūsų reporterių pastebė
įdomią, knygelę apie Vytautą. mis visuomenės dirvoje.
tos.
Čia kalbu apie rengiamą'
Apie tą Didįjį Lietuvos Ku
X Teko sužinoti, kad p.
pagerbimo vakarą (gruodžio
nigaikštį aprašyta plačiai nuo iŪ) Cicero, III.'Moterų Sų-1 StulP'na" sPalh» 12 d- buv°
pat jaunystes iki jo amžiaus jungos Centro r«St ir visno Dayton’ Ohi°’ ir>
galo.
menės veikėjai p. M. Vaičiū klebonui sušaukus parapijonų
J Veikalas aiškiai įdomia len- nienei. Vakaras rengiamas M. susirinkimą pasakė net dvi
'gva kalba parašytas. Parašė Są-gos Chicagos Apskričio i- prakalbi; vieną apie D. L.
Prof. Dr. J. Totoraitis. Kaina nicijatyva ir į jį kviečiama K. Vytautą kita apie Am.
Liet. jaunimo or pimzaciją —
tik 15c. Kreiptis
visa Chicagos visuomenė.
P. Vaičiūnienė jau 10 me Vyč’us. P. Stulpinas ragino
DRAUGAS PUB. CO.
tų, kaip dirba viešame lietu atsteigti L. Vyčių kuopą, ją
2334 So. 0‘ikley Avc.
vių veikime. Ji d;rba ne vien sulietuvinti ir dirbti lietuviš
Chicoų;? III
M. Sąjungai, bet ir kitoms kų tautinį darbą
X Ką tik grįžęs iš Lietuvos
organizacijoms, todėl, kaipo
iš Lietuvių Skolinimo ir Bū tokią, visiems dera į tą va amerikiečiams lietuviams ge
davojimo Lygos. Muzikai į pro karą atsilankyti. Ypatingai rai žinomas veikėjas, krato
gramą išpildys visų mylimas mes, moterys, pasirodykime, mųjų vaizdų ' fotografuotojas
.
k"
mūsų dainininkas ir muzikas jog mokame įvertinti
savo vei — rodytojas p. Milius papa
Kastas Sabonis su savo drau kėjų gražius darbus.
sakojo labai daug įdomių ži
gais.
nių apie
Lietuvos
poli
Kaip girdėti, * engimo ko
Šitas vakaras bus labai gra
tiką', ūkininkų būklę ir t. t.
žus ir įdomus kiekevienam, misija deda pastangų padary P. Milius atsivežė Lietuvą
todėl pasirūpink jį nepraleis ti vakarą tikrai šaunų. Ruo krutumuose paveiksluose, taip
ti. Pradžia bus pusiau aštun šiamai nepaprasta, vakarienė pat ir nufilmuotas Vytauto
su turiningu programų, kuria
tą valandą Įžanga veltui.
iškilmes. Chicagiečiai gaus
Pasižymėk san tų dienų ir nie 'Wvaus i**™1®8 ckiea
progos pirmi savo senąją tė
vietą kad nepamirštum ir gos meno jėgos.
vynę naujuose paveiksluose
kad paskui nereikėtų gailėtis.
Taigi, iš anksto, kaip są pamatyti. Kada ir kur bus roAteik I
junginės, taip visa Chicagos 1 t]Omą vėliau sužinosime
A. B.
bei Ciceros visuomenė prašo- -----ma pasižymėti gruodžio 14 d., ' Remkite tuos biznierius ir
JAU SIUNTINĖJAMA RĖ kad tą dieną bus pagerbtuves profesionalus, kurie garsimūsų visuomenės darbuotojos. (<’3SnųjQ,, 3fX|§BJU3Įp ĮSBU
MĖJAMS OPERETĖS
HllL "II nU I

padarytas ant Aušros Vartų ticija ’¥yks P““"““* ’P4'
lių 24 d., Šv. Jurgio parapijos
klebonijos užpuolimas.
Iš apačios laiptais kleboni- svetainėje, taipgi 8 vai. vaka
1w
jon įėjęs užpuolikas, rankoje re.
nešinąs elektrinę lemputę, iš Visus choristus meldžiame įgirdo klebonijos sargo paikiau-!
laik^ h* rietą ir P®®
Simų: “kas čia vaikščiojat” ikirtame laike susirinktiSargas, pamatęs šviesą ir ne
Muzikos Komisija.
gaudamas jokio atsakymo, su
prato, kad čia ne savųjų esa
“DAINOS” CHORO NA
ma ir pakėlė trukšmą. Vienas
RIAMS.
iš užpuolikų, užsidėjęs ant
veįdo kaukę, puolėsi sargą Kadangi ateinančiam penk
smaugti. Įvyko dvikova. Sar tadieny “Dainos” chorui priTIKIETAI.
go šauksmas pagelbos ir šū seis dalyvauti visuotinoj Vy
viai nugązdino užpuolikus ir tauto Dienos chorų repeticijoj,
L. Vyčių “Dainos” choro
jie pabėgo.
“Cukrinio Kareivėlio” repeti
Apsižiūrėjus, pasirodė, kad cija įvyks rytoj, trečiadieny, rėmėjų lankia gražus surpri"m ’i,~M»k"Vmte,z4s- Siomis dienomis yra raužpuolimas buvo planuotas ir
intinėjama visiems rėmėjams
pirm laiko klebonijos telefo
nas nuo stulpo jeloje atkirs Labai svarbu kad pribūtų tikietai dėl “Cukrinio Karei
tas.
visi choristai ir nevėliau kaip vėlio”. Šis “Kareivėlis” vi
• 8-tą valandą. Darbo būnant siems, kurie turės laimės jį
X Pereitame šeštadienyje į daug, repeticija prasidės ly- matyti, bus tikrai saldžios
Vaišės. Atsilankųsiejiį šią omirė seniausias West Sidėje glai a&tuoniose.
peretę, lapkričio 9 d., lietu
lietuvis a. a..Juozapus Kama
“Dainos” choro valdyba.
vių Auditorijon, praleis porą
rauskas, tėvas Vlado, Jokūbo
linksmiausių, smagiausių va
ir Prano Kamarauskų ir Vik
Marąuette Park. — Visi landų, nes veikalas labai mar
torijos Norakienės. Visi jie g>
draugijų atstovai ir šiaip pa gas ir juokingas. O dainos
vena AVestsidėje. Senukas jau
vieniai asmenys, kurie įdo yra visai dar mums negirdė
devintą dešimtį metų baigė.
maujasi įvyksiančiomis Lietu tos, nes choras šią operetę sta
Laidotuvės su šv. Mišiomis
vos Didžiojo K. Vytauto 506 to da pirmą kartą Nėra abe
bus ateinančiame trečiadieny
melų mirimo sukaktuvių iš jonės, kad rėmėjai bus taip
je.
kilmėmis, malonėkit atšilau- patenkinti programų, kad jie
X Aušros V irtų klebonui
“Daily News” (Chicagos dien kyli į parapijos salę antradic-rėraįjal“s aI,t'visados
n j, spalių m. 21 d., S vai. vak
Bu.
rastis) pranešė, kad visiems
Ten galėsite aptarti galutinus
darbdaviams duoda savo laik
reikalus, liečiančius mūsų pa RUOŠIAMOS PAGERBTI.
raštyje reikalingų darbų pa
rapijos dalyvavimą iškilmė’c,
garsinimus dovanai, kad to
įsigyti medaliu ir atatinkamą
Iki šiol daugiausia buvo
kiu būdu padėjus bedarbiams.
parašą savo automobiliui pa gerbiami vyrai už visuomeni
,X Jau savaitė, kai serga
grąžinti.
nį veikimą. Nors moterų viA nė ros Vartų parap. klebo
Klebonas ir Valdyba
nas, kun. L. Draugei’*?. Pereitą
A. ALESAUSKAS
sekmadienį visas pamaldas
MOTOR EZPRE8S
bažnyčioje atliko kamendorius bus labai svarbus masinis su
Mes permufuojame-perveža
kun. Andriušis, padedant ku- sirinkimas su prakalbomis ir
n-gui Vitkui, “arūpijonys an muzikaliu programų. Geri kai me pianus, forničius ir kito
rirū; 'T.ę savo k’.-bono sveika-Į hėtojai papasakos, ką gera nu kius dalykus.
veikė pirmutinė lietuvių spulTaipgi parduodame anglis
ta.
X Šv. Onos draugija nuta- ka ir kaip lengvu būdu ga- geriausios rųšies už prieina
rė paruošti savo nariams'Įima įsigyti nuosavus namus miausią kainą. Musų patarna
spauzdintas konstitucijas ir ir sutaupyti dideles sumas vimas yra greitas, geras ir
prašyti klebono kiekvieno mė- P^gų, įmokant tik po ma^- nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
nesio pirmame antradienyje žą sumą kas savaitė.
Nazareto Koplytėlėje leisti j Gabūs kalbėtojai yra paTelef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
prie Šv. Onos daryti viešas kviesti tam vakarui iš Skolipamaldas ir tuojau po jų mė- nimo ir Budavojimo Lygos ir kitus miestus,
nosines konferencijas.
j■ ■.
. - ■■ — —
X Akademijos Rėmėjų 10 <
kp. pereitame sekmadienyje
vykusiai buvo suruošus “bunco party” akademijos nau
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
dai.

Antradienis, Spalio 21, 1930

V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
35th ST.
. . CHICAGO, ILL.

ANTANAS KUNICKAS

West Side. — Pranešu, kad

geras Aušros Vartų par. paSavininkas R. Andrellunas
rapijonas, remiantis katalikiš
Užlaikau vUoklų
tuluinlų Ir aidaką spaudą ir kitus gerus dar
orlnlų daiktų, vė
liausio* mados ra
bus šiomis dienomis atidarė
sto,
planų
rolių,
rekordų
Ir t. t
naują šiušių taisymo šapą sa
Taisau laikrodžiu*
vo namuose po num. 2134 W.
Ir muzikos instru
23 PI. Tame amate turi daug 2650 West 63rdmentus.
St. Obic&go.
patyrimo, nes dar rusų — ja
Telefonas HEMI-OCK 8380
ponų karo metų tą darbą dir
RADIO
bo caro armijoj. Jo darbas
Taisau, perdirbu battery
toks, kad viršus greičiau nu
plyšta, negu jo padėti puspa- setus į elektrikinius arba išdžiai. Reikale prašom kreip-! mainau.
tis. Tel. Canal 6394. Darbą A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227
pasiimu ir iš toliau.
ATMINK SAVO

NAUDAI,

SKELBIMAI JODOMUOSE
S. L. FABIAN & 00.
809 West 35th Street
PAVEIKSLUOSE

Kad vesdamas visus reikalus per

Noritieji skelbtis judomųjų
paveikslų iš Lietuvos filmose
prašomi tuoj atsišaukti. Kai
na $1.00 už žodį. Paveikslai ir
skelbimai bus rodomi visose
Amerikos didesnėse kolonijo
se. Skelbimus ir pinigus tuoj
siųskit šiuo adresu:
J. K. MILIUS
3251 So. Union Avenue
Chicago, UI.

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonu*.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom Ir inšlurlnam visoki turtą.
Padarom davernastes ir Pirktaio
bei Pardavimo Notarlališkus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTA DARBA-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Ta Pati.

ĮVAIRŪS

MARQUETTE JEWELRY
& BADIO

KONTRAKTORIAI:

PARDUOSIM su dideliu
nuosto
liu visus puikius rakandus, 3 Wilton
kaurai, elektrinis radio tr viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
8 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 82 St.

Wm. J. Kareiva
Savi Bloko*
Del geriausios rųšles
Ir patarnavimo. Sau
kit f
GRKKM VALItET
PRODUCTS
Olselis Šviežių kiauli
nių^ sviesto ir sūrių.
4844 80. PAULINA STREET
Tet Beulevard T 888

M. ZIZAS

MES

1-mas floras

Rooming House 20 kamb., štymo
SU;, cash |600. 1126 W. Monroa
St.

Budavojam naujas namus,
Planai, grojiklis,
pigiai,
garam
dirbam cemento darbus - fun stovy.
6636 Albany,
Tel. Prospect
damentus saidvokus, taipgi 3381.
7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
muro darbus, iš medinių pa
Telefonai Hemlock 6521
REAL ESTATE
darom marinius, apmurinam
s
medinį um, po vieių pl^.
Phone Vlffhili 2064
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 8*r. 1423 Raacher, aru Clark 5400
JOSEPH VILIMAS
REIK CASH,* PARDUOSIM
•i
. . m_ •
. ,N. Edgewater 0501.
reik pentyt. Turim namų ant1---------------------Namų Statymo
PIGIAI.
Oak Park Add. prie Gary, lotai
pardavimo ir mainymo.
3, 4, blokas 22. Rašyk John Snyder,
Kontraktorius
1931 modelis Triple screen
CurtisviUe, Pa. Box 126.
JOKANTAS BROS.
4556 So. Rockwell Street
grid radio, sų’tono kontrolių,
BARKŪNAS
4138 Archer Avenue
Gražus 2 flatų muro namas, 6-6
gražiam riešuti medžio kabi Telef. Republic 6396
karštu vand. šlid.. a.rtt vienuolyno,
Tel. Lafayette 7674
Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namui prieinama
kalno.

netu, 3 šmotų parloriaus setu,
D. GRICIUS
9 šmotų valgomosios setu, 6
GENERALIS KONTRAKTORIUS
šmotų miegamosios setas, kau Statau namus ka) p muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
rai, lempos, ir tt; Tik 60 dienų Kainos
prieinamlauslos.
vartoti. 1 apt. 8228 Maryland 2452 WEST 69th STREET
avė., vienas blokas į rytus nuo
Cottage Grove avė. Tel. Ste- Tel. Lafayette 8662 -Ofisas Ir Re*.
Ir 2884
4401 U. Mosart St
wart 1875.

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

AUTOMOBILIAI
•

• rf r■

■

••■■■■

DE SOTO IB PLYMOUTH

+

JOHN PAKEL » & CO.

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Generaliai Kontraktoriai

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
mą kainą
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

Real Estate
2621 WEST 71 STREET

Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680
Tel. Lafayette 8197

W. & L ELECTRIC CO.

GAGE PARK MOTOR

Elektro. kontr^ktoiai.’ .uvedam tad.sos ir jėgą. Elektros laikmenos Ir

SALES

Joe Bagdonas, Savininkas

flkKIerlal.

5625-27 S. WESTERN AVĖ.

L. DOMBROWSKI A SON
8018 Wwt 47 Street

Telefonas Prospect 5669

A. M. BUTCHAS

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mized.
J

BARGENAS

Moliavojimo Kontraktorius
. .

....

.

.

3 augščlų plytų 3 apt. po 7 kam
barių, štymo šil., 114,500. Kreiptis
Rlchard Kowalewskl, 5418 S. May

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir,
Ch|cago Boulevard 7181.
lipoperluojame
visokiu*
namus. |.
3347-49 Southport,
bloko
Musų kalno* Ubai prelnamos Ir darIms mainus Sav. 1408 Roscoe,
boe garantuota*.
llngton 2047.

“Ė”.
Wel-

6127 S. Maplewood Avė.
JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus bamus ir pertaisau
senus. Senu* namus priimu i mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4578

Telefono* Canal 7218

. PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kantraktortu*
Maliavų Ir sieninės poplero* krau
tuvė. Naujas atakaa
>884 80. LEAVITT ST.
CHICAGO
M YUSZKA

HUmbtag A Heating
Kaipo lietuvi*. lietuviam* patornaualu kuogerlauala.
4426 So. Western Ava

B. R
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

F A R M O S
170 ak. pieninė McHenry County,
plytų namas, gera barnė, cemento
asla, tinka galvljoms, forma dalinai
su mlžkaia, keletą* gerų šaltinių, ge
ra žetaiė, pigiai. Rašyk Cha*. A. FowFer 978 Lee St., De* Plalne*. Iii.

DIRBK DEL SAVĘS

Sopo* Telef.
Hemlock >847

Namų Telef.

Republic 8488

JOHN YEBKES
A

Heatlng Lietuvi*

KONTRAKTORIUS
Mono

darbo* pilnai garantuota*
Kalno* prieinamo*

2422 WEflT 69th STREET

Thomas Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES

■nvlntnknf! Vainora*, J.
Telefono* lafayette 8888
v
3962 Archer Avenue

A. N. MASULIS & CO.
•841 So. Westem Avė.
Tel. RepubUc 5550

PETRAS GBIBAS

Plumblng

8848.80 V. O. B.
Jei manai pirkti karą. plrmlauatal
ateik pa* mus Ir persitikrink, kad
pa* mue rasite geriausio* rųlle* au
tomobiliu* už žemą kalną.
Taipgi turime įvairių įvairiausių į
vartotų karų už labai mažą kalną.

INC. '

Phone Republic 4949

pastatyt.

Tel. Lafayette 8227

-

GRAMAM PAIGE

galima pirkti pigiau, negu
813,250. Kreiptis:

FUTMBERIS

Šio krano kaina $3.50

Turiu patyrimą per daugel) metų.

4414 So. RockweU St

Darbą atliekų greitai ir pigiai.
2818 80. OAKLEY AVĖ.

Tel. Lafayette 4689

Teief.

Canal

0619

Pirk arba mainyk vieną iš šitų
farmų ir buk neprlgulminyu. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Formos
randasi tik 60 mylių nuo Chicagos.
Ima tik 2 valandas su automobiliu
nuvažiuoti.
40 AKERIŲ geros žemės su btldinkala ir gyvuliais už 83500.
80 akerlų su sodu, 50 akerių dir
bamos žemės už 82500.
120 AKERIV geros Žemės su budlnkais, pusė mylios ant didelio ke
lio, tinkama vieta dėl road house
lunch rumio Ir gaso'.lno stoties.
100 AKERIŲ geros žemės su ge
rais budlnkals, ant rero ketlo —
98400.
Vl*oa šios fanuos bus parduotos
ant lengvų išmokėjimų.

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

