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ENTERED AB 8ECOND-CLA8S MATEU MARCH Ii, 1»1«, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1«T»

LOUIS L .CMMCaSOM

I KOMUNISTAI REIKALAU
JA 10 MILIONŲ DOLERIŲ

*Kur of ąip Soktmvr
JSprtMfutt
Ootoher 17. 1930.

I
Į AUDITORIUM ATVYKS 3:30 PO PIET
Vytauto Komiteto pirm. L. kas, su priedu, iš spalio 16 d.
Šimutis gavo laišką iš p. Lo- j Yra gautas. Aš pasiūliau, kad
uis L. Emmersono, Illinois va- Į susitartume ant 3:30 p. m.
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lstybes gubernatoriaus, kuria-1

nes manau, kad apie tą laiką
•

C 0 P t

METAI-VOL

XV

Iškilmėse

Gubernatorius
SAVO SUTIKIMA PATVIRTINA LAIŠKU
Vytauto komiteto

A

Telefonas: Roosevelt 7791

to. Leonard Slautle,
23)* South Oakley Arenu*,
Chloago, Illlnole.

Dear to. Siauties
I vleh to aoknoeledge elth
thanka reoelpt of jrour letter of
Ootoher 16, eith lt* enoloeure.

;■

I eould euggeet that e* agree
upon the hour of JlJO P. V., bee&uae
I preeuae that vili be about the tinę
of the oonpletlea of jrour parade.

Z ezpeot t* h* ln Ohloago
orer, that v*ek-*n4 at the Stevens Hotel,
vhere you oan reaoh ne.

PEIPING, Kinija, spal. 23.
— Komunistą gaujos, kaip
jau buvo pranešta, Kiangsi
provincijoj pagrobė kataliką
vyskupą Mignani, 10 svetim
šalių kunigų ir vienuolių ir 4
kinietes vienuoles.
Raudonieji vyskupą paliuosavo parėdę jam pranešti, kad
jie už pagrobtųjų paliuosavimą reikalauja 10 milionų do
lerių.
Tai tos pačios komunistų
gaujos, kurios kituomet sunaii kino Čangša miestą ir tomis
į dienomis apgriovė Kian mies-

231 DARBININKAS MIRĖ VOKIETUI
KASYKLOJ
VOKIETIJAI REIKALINGA GINKLUO
TIS! — GEN., VON SEECKT
I

Austrijos Fašistai Sulaikyti Nu<

Sukilimo
Kinijoj Komunistai Už Pagrobtuosius Noi

paroda bus pasibaigus.”
10 Milionų Dolerių
me patvirtina, kad į Vytauto
. Tat, žinant, jog gubernato
Didžiojo 500 m. mirties suka rius tikrai atvyks i Vytauto
RAGINA VOKIETIJĄ
231 DARBININKAS ŽUVO
•t?ktuves, spalio 26 d., tikrai at- Dienos iškilmes, su didesne
Oorernor.
GINKLUOTIS
VOKIETIJOS KASYKLOJl
Praneša, kad pastarąjam 1
vyks. Laiške pabrėžia, kad i energija privalome ruoštis,
mieste jie išžudė 60,000 gy
iškilmes atvyks 3:30 valandą kad savo skaitliumi ir tvar
LUiV
AIX-LA-CHAPELLE, VI
ventojų. Per miestą plaukian BERLYNAS, spal. 23. —
po pietą, nes tą laiką progra- kingumu gražiai pasirodytuJ. E. Gubernatoriaus p. Louis L. Emmerson’o
čios upės vanduo buvo raudo Vokietijos parlamento užsie kietija, spal. 23. — Pareini
mas Ashland Auditorium jau meme, savoJautos didvyrį iš
laiškas Vytauto Komiteto pirmininkui
nių reikalų komiteto slaptam naujų ir papildomų žinių api
t_L,
!■■ ——
nas nuo žmonių kraujo.
bus prasidėjęs. Savo laiške1 kilmingai pagerbtume ir Illisusirinkime kalbėjo Vokietijos dinamito sprogimą Alsdorfi
Jo Ekscelencija sako: “Su pa- nois valstybės galvą tinkamai, PASAULIO ŽYDAI IŠJUDO
kariuomenės (reichswehr) vi kasykloje.
ANGLAS RAŠYTOJAS
dėka pranešu, kad jūsų laiš-' pasitiktumėme.
j PRIEŠ BRITŲ VALDŽIĄ
ršininkas gen. Hans von SeeSusprogo du tonu
PRIIMTAS KATALIKŲ
I
. M- &
i s. .
ckt.
Jis
ragino
Vokietiją
gin

to.
Kasykloje tuo metu bu1
Bažnyčion
i 4
JERUZALE, spal. 22... ...
DU DETEKBVU SUIMTA
•Į*rfĮR>M kluotis. , . «
667 darbininkai—Viso žw
Patirta, kad Britanijos vald- AL JA DEL MIŠKŲ
UŽ PAPIRKIMŲ ĖMIMĄ
f LONDONAS, spal. 22. — “Atsižvelgus į nusiginklavi 231 dhrbinrįnkaš. 95 lavc
________
i žia išsprendė ir tolesniai vamo nepavykimus,” sakė gene dar neišimti. 140 darbiniu!
Antradieni popiety areStuo-i ržSU
! PaleatiSenam Lietuvos miškų vete »Laikraštis ‘ ‘ Universe ’ ’ prane
PAGERBTAS GENEROLAS
rolas, “Vokietia turi ginkluo laukia pagelbos. Šie pastari*
ranui prof. Matulioniui 70 me ša, kad katalikų Bažnyčion
ta du detektivu, prigulinčiui.:'Ii..'
tis taip, kaip ginkluojasi ki ji yra užgriauti. 98 yra pa
tų sukaktuvių proga Lietuvos priimtas įžymus jauhas nove
Vakar Chicagoj pagerbtas Englewood stočiai. Tai Dalie- Ne tik čia’ bet ™uose
vojingai sužeisti. Kai-knrie
lių (afyysakų) rašytojas Eve- tos Europos valstybės.”
. ( šauly žydų centruose kilo bai miškininkų a-gos valdyba bu lyn Waugh.
Čia atvykęs kariuomenės štabo ge ir McCarthy.
Jis taip atsiliepė slaptam mirė.
sus žydų triukšmas, atkreip vo pasiuntusi sveikinimo tele
viršininkas gen. C. ’P. Sumsusirinkime. Bet greitai kaž Nukentėjusi kasykla vadi
Iš vieno vaistinės savinin tas prieš britų valdžią.
gramą. Į ją prof. Matulionis
merall. Artimiausiuoju laiku ko jiedu norėjo išgauti 25,000
• Čia žydų tarpe kilusi tie atsiuntė padėkos laišką, kuria SUMAŽINTOS PRŪSIJOS kaip jo tie žodžiai išvilkti ai naši Anna. Dinamito sproj
jis išeina iš kariuomenės kai dolerių papirkimo. Kada tas
SEIMO NARIAMS ALGOS kštėn. ir sukėlė daug didelio mas išgriovė didesnę miesi
po atsitarnavęs. Jam bus su nesutiko tokios aukštos sumos siog pasiauba. Girdima grųsi- me ragino miškininkus įspėti
lio Aldorf dalį. Sprogir
įspūdžio.
dėl gresiančio miškams pavo
teikta pilnojo generolo ranga. mokėti, jiedu sutiko pasiten nimų.
priežastis nežinoma.
Žydai grąsina atsisakyti jaus ir daugiau susiriipinti jų BERLYNAS, spal. 22. —
FAšISTAMįS NETEKO
Jo pagerbimui vakar Chi- kinti 5,000 dolerių.
Palestinos ir savo tautos na likimu.
“R.” Prūsijos seimo atstovai iš
sprendė patys sau sumažinti
DAUGIAU KARIUOMENf
MARŠUOTI Į VIENNĄ
cagos padangėse skraidė ne Vaistininkas kreipės į poli- mais pripažinti Siriją. KituoPRIEŠ REVOLIUCIOalgas.
Ligšiol
j
mėnesį
kiek

mažas skaičius kariuomenės cijos viršininką. Abiem detek->et pati Britanija žydams bu- VAGIS NET IŠ VILNIAUS
vienam buvo mokama apie 187
VIENNA-, •> Austrija, spal.
” NIERIUS
orlaivių.
tivam užtaisyti spąstai, kada vo pasiūliusi Palestiną apgySpalių 2 d. 13 vai. atvykęs dol. Dabar — apie 150 dole 23. — Stirijos (Austrijos da
jiedu nuėjo pas vaistininką | vendinti.
i ■ f lis) fašistai paneigė savo suRIO DE JANEIRO,jBi
Suimta visa gauja
iš Vilniaus pasivadinęs save rių.
gauti 5,000 dolerių. Vaistinė
manymą maršuoti į Vienną ir > Uja., spalių 22. >—; Brftzilij*
Sertokn Maušu, Viliampolėje
KIEK BEDARBIŲ J.
Suimta keturi vyrai ir vie je pasislėpė keletas policmopaimti Austrijos valdžios vai- valdžia skelbia, kad fėvol
30 SUŽEISTA
iš p. Jokūbo Karnauskol buto
VALSTYBĖSE
na moteriškė, kurie buvo su nų.
,rą.
1
’ pinniorin
cionierių trinškinimui
triuškinimui ji s
pavogė daiktų 1,465 lit., bet
darę planus sudeginti namus,
Vaistininkas įrišo į pundelį
Jiems tuos planus sukone- traukia skaitlingą karinome
13224 So. Western avė., kad 50 banknočių po vieną dolerį WASHINGTON, spal. 23. išeinant iš buto kieme dirban
veikė įsimaišusios Vokietija, Parana-Sao Paulo ruožam
iškolektuoti apdraudą.
ir atėjusiem atidavė. Paskui — Prezidentas Hoover savo čių darbininkų buvo pastebė
Italija ir Ungarija. Šios vals to, plačiau išvystomas
juodu laukan tuo jaus išėjo po- kabineto narių susirinkime pa tas ir sulaikytas. Kvota vedar
tybės pagrąsind fašistams nuo veikimas.
“R.”
.licmonai. Daliege tuojaus su tyrė, kad šiandie šioj šaly e- ma.
jų užsisukti, jei jie pradėsią
imtas, gi' McCarthy pabėgo. sama 3,500,000 bedarbių. Taisavo tuos nepaprastus ^žygius, NUTRAUKTI SAULĖS UJ
BEPROČIO
DARBAS
LENKAI TRUKDOIGYPulta karo veteranų ofisas Šis paskiau areštuotas, kada pat patyrė, kad ir normaliais
TEMIMO VAIZDAI
kas nebūtų apsiėję bė kraujo
laikais čia bedarbių esama agryžo
į
Englewood stotĮ.
VENTOJAMS
Cook apskrities prokuroro
WASHBURN, Wis., spal praliejimo..
pie vienas milionas.
NIUAFOU SALA, spal.
policija puolė Visų Karų Ve Nuo abiejų atimtos žvaigž
23. — Ilgus metus vietos pa- į
Iš Alytaus praneša,wkad spa
Cenzo
biuras
praeitą
balan

teranų organizacijos ofisą tik dės ir ginklai ir uždaryta.
štos viršininko padėjėjas Geo- VOKIETIJOJ SUMAŽĖJO — Vakar čia tėmytasi į visi
lių 1 d. VI rajone lenkai uždį
surado
apie
2,500,000
beda

slu susekti “rakieterių” vei Detektivu, sakoma, sudariu
ką saulės užtemimą. Buvo
rge Froseth staiga pablūdo,
ALKOHOLIO VARTO(darė Paakmenės perėjimo pu
rbių.
Gi
demokratų
partijos
kimą.
siu planus vaistininką kaltin
vykę daug iš viso pasaulio m*
nužudė žmoną ir keturis vai
'
JIMAS
nktą ir neleidžia mūsų pusės
šalies
komitetas
andai
prane

ti už norėjimą bombuoti kitas
kslininkų.
kus ir patsai nusižudė.
žmonėms dirbti lanko darbų.
šė,
kad
visoj
šaly
bedarbių
vaistines.
13 metų važiuotojas
BERLYNAS, spal. 23. —
Užtemimas tęsės apie pu
būsią 5,000,090 ligi 6,000,000. Uždarę paaiškino, kad, girdi,
Paskelbta, kad Vokietijoj al antros minutės. Am. J. VaJ
PILIEČIAI KELIA PRO
Automobiliu važiuojąs Ninesą prasmės tokį punktą lai
Apiplėštas konduktorius
koholio vartojimas sumažėjo tybių mpkslininkai nutrau
TESTUS
colas Stezone, 13 metų, 2833
kyti, nes per jį mažai vaikš
NORI PABRANGINTI
50 nuošimčių.
,41 vaizdą.
Princeton avė., suvažinėjo ir
Du plėšiku apiplėšė Irving
čioja žmonių.
LAIŠKŲ SIUNTIMĄ
BALTIMORE,
Md.,
spal.
užmušė neregį Edw. Kranse, Park bulvardo gatvekario ko
Vėliau, po 2 dienų, tą punk
PINIGŲ KURSAS
38 m.
nduktorių Otto Sladek. Pagro Susirinkęs sesijon kongre tą lenkai vėl atidarė, bet tik 22. — Patirta, kad federalė ITALIJA DUODA PAGEL
valdžia yra sumaniusi dalį is
BOS BEDARBIAMS
bė apie 20 dolerių.
“R.”
sas gaus sumanymą pabran trims dienoms.
torinio McHenry forto (tvir
Lietuvos 100 litų
$10.1
Apiplė&as
ginti laiškų siuntimą. Už pa
tumos) pakeisti kalėjimu proROMA, spal. 23. — Italijos
Britanijos 1 sv. sterl
4.1
; ATVAŽIUOJA RUSŲ
Automobiliu į banką važia CHICAGO IR APYLIN prastus laiškus norima pas
hibicijai nusižengusiems.
ministerių kabinetas išsprenFrancijos 100 frankų
3.
DAINININKAS
vusį Samuelį Egalnick plėši KES. — Praraatomas lietus; kirti 2y2 arba 3 centus vieto
Piliečiai patriotai kelia pro- dė paskirti 7 milionus dolerių
Italijon 100 lirų
5.:
kas sulaikė. Atėmė 4,000 dol. ne taip daug šalta. Vakar ry je 2 centų. Sakoma, tuo būdu Į Kauną atvažiuoja pasau- testus ir kviečia legioninkus daugiau įvairiems darbams,
Belgijos 100 belgų
13.!
pinigais, 400 dol. čekiais ir te žemiausia temperatūra bu būsiąs padengtas didelis pa ilinė garsenybė — rusų daini protestuoti. Sako, tas fortas kad tuo būdu pagelbėti bedarŠveicarijos 100 frankų 19?
vo 31 1.
stoje -nepriteklius.
automobilių.
ninkas Šaliapina8.
“R” yra šalies šventovė.
biams vietoje mokėti pašelpą.
Vokietijos 100 markiu 23J1
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šventė

siliktų mūsų atminty amžinai.

i teina kandlen Uakyru* «*kma<ltttM
r'KENTJMERA.TOS KAINA. Metam* — )lt* P«M«tų - »> 59. Trim* Mėnohun* — ll.ll, TUmului

?

t. i.

MaumIui -• 76c. Europoj* — Metama 17.11, PumI Ma
lt

GERBŪVIO GRĄŽINIMUI.

- HM. Kopija Mo.

A U OAS

Ketvirtadienis, Spalio 23, 1930
4'.,..... .....................................

pa

Aplink Afriką.
--------- Prof. K Pakštai. ■

X.

Prof.

Pakštai.-

.

If

Prašau Į Mano Kampelį

------------- J L

~~*

LAUKAS AŠTUNTAS.

RaSd 0rt>f. Kampininkas.-------- «------

Medžioklių mėgėjams, įsRADIO.
ėjus medžioti, labai dažnai pa—_______
sitaiko visokių pripotkų, karVienas Cliicagos lietuviškų tais tokių strošnių, kad mesocialistų
Durnevįčia
per Įdžiotojams pasakojant, rodos,
“draugo”. Grigaičio gazietą tai būtų pasaka, o ne tikrcnypakarniai siekia savo lupomis bė. Priklodui, vienas medžio
jūsų pašenavoto prof. Kampi tojas papasakojo:
PROF. KAMPININKO

gavos (virvėms ir maišams
Daug kas galvoja, kad gerbūvio grąžini
Benguelą.
austi), guma, ananasai, daug
mui
nesu
reikalo
kas
ypatinga
veikti,
nes
lai,
puikių apelsinų ir kitokių vai
Redaktorių* priima — nuo 11:M iki !>:•• ral
(Tąsa).
e»diea
kai patys savaimi apsitaisysiu ir gerbūvis
sių ir daržovių, kokios tik au
dkelblmų kalno* prisiunčiamo* parelkalarua.
gryšiąs. Kiti yra kitokios nuomonės.
Angolos žemė savo daugu- ga Pietų Europoje.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki f
Šie pastarieji atranda, kad blogieji laikai moję derlinga, tik kai kųrio- Kadangi Angola tai savanvai. po piet.
iškilę ne tik dėl darbo sumažėjimo, bet ir dėl se • vietose stoka vandens su- nų ir retų miškų kraštas, ta:
didelio žmonių taupymo. Sako, turtingesnieji trukdo jos naudojimą. Nors čia labai daug įvairių antllo- ninko kuntaplį
pabučiuoti,
“Buvau Kanadoj. Išvykom
žmonės, pabūgę sunkiųjų laikų, didelius sa- plokštakalniuose ržiemos inetu pų ganosi, kurias seka liūtai, kad paaiškinčiau vožūą sočia- nieškų medžioti. gįgjta. gįr.
“DRAUGAS”
•vo pinigus sudėję į bankas ir žymiai suma- lietatas liesti, bet dirvoje čia leopardai, gepardai, iiienos. listų ir komunistų “moksle” Jdis
khlgt Akls tiesi- ran.
LltHUANlAN DAILY FRIEND
žinta pinigų cirkuliacija. Kada cirkuliacijoj visgi ir žiemą drėgmės yra ir šakalai ir didelės laukinės ka- dalyką, būtent ar blakės yra ka — geležinė. Tik, štai, riksPubllshed Daily, Bzcept lunday.
yra nedaug pinigų, sumažėja visokis pirki- daugely vietų iš žemės sunkia- ztės. Žemesnėse ir karštesnėse kontrevoliucionierės ar ne? E- mas[ Eina arti...1 Žiūriu, septy1
OVBSCKIPTIONS: One Tear —
Sla Montb* mas. Šiam sumažėjus, sulaikomi darbai dirb- si vandens šaltiniai. Plokšta- vietose yra stambių dramblių,
są, mandriausioS socialistų 1 nį medžiotojai bėga, sfept y įtins
Three Montb* — >!.••. One Montb — 76*.
tuvėse, iies neturima užsakymų.
kalnių dirva, tarsi graikiška hipopotamų, laukinių buivo- galvos, net pačios socialistų 'meftkos vėjasi. Aš tik nūsiSypObe tear — >7**. Blz Mostą* —
ss - .•i*&
Tat, jie ir daro išvadas, kad gerųjų lai-, kemPinėj lietingos vasaros įų> žirafų, rainųjų Bebrų, bez- sąjungos prezidentas — Bos sojau. Prisidėjau dubeltauką
▲drartlsln* ln "ŪRAUOAS" brlnga »**t reeoH*.
kų gilinimui
grąžinimui esą reikalinga
džionių
ir daugybė kitokiųv, tono
iviRdHugo pakalbinti
panaiiMuu tuos
mvo 1Hetu
v prisigeria
.
...dailg
i,. vandens
v.
~
v
tunu raudondtario Tėvas
ir —
pum! bum!
bum! bum!
bum! Trys
— bum!
Try?
▲drertletng rate* on applicaUon.
visus žmones, kurie yra sutaupę datig pinigų, lr zynu4 J° dalį sutaupo £ie-, laukinių gyvulių ir paukščių. I socializmo reikalų vedėjas vėl- meškos cull. Kitos keturios
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chiėagc
.. . .
_ -............................
r..1
Sn
P*.
1
•. 1
1
‘
...
..
K O
*
tuojaus dideles
sumas paleisti
cirku liacijott. ,niai- TX
R Xšaltinių,
upelių ir upių žemumose
yra daug
ir kroke*
nių kupeius Šmockus, negali atsistojo plėstu ir rr.t marę .
Kada pirkliai ir krautuvininkai daugiau vandenį vietos gyvent°3ai
dilų bei gyvačių, tačiau pajų- to klausimo suvirškinti.’pa)a>
manau sau> „e taip
visko parduos, tada jie darys ttaujus užsa- grai ir baltie£ Vlsur kur tlk‘ ry ir plokštakalniuose vaikš- Taigi prof. Kampininkas fengva! Dviem jų šautuvo
DIENOS KLAUSIMAI kvmus dirbtuvėse. Kada pastarosios gaus galima suleidžia į prakastus tinėdamas niekur nemačiau atsako:
kulbe smogiau, o trečiai peikanalus
ir,
dažniausia,
negigyvačių
ar
kitų
kirmėlių.
Busijoj, sovietų “rojuj”/ liu maktelėjau. Ir tofe išsitie
daugiau užsakymų, daugiau bus darbo. Praįplitus
darbams,
saro
ražu
ims
didėti
pirkimo
lius
mažus
ravus
>
kurie
la
“
Bažniausia
čia
tekdavo
maty
blakių
niekas nežudo, jos tu sė. O ant ketvirtos f.ts užra
VYTAUTO SUKAKTUVIŲ BELAUKIANT.
jėga. Ir štai tokiu budu laipsniškai bus grę- ku08e vingiuoja taip, kad štai- ti nedideliu driežlij.
ri visas komisarų teises — kęs ir pasiėmęs už karčių dugiai nenusileisti žemyn iri Galvijų yra vietinių afriko- siurbti proletarų kraują. Tai- riu
j Soną. Me§ka> kad
Kiekviena tauta turi savo garbingus did žintas gerbūvis
Kai-kurie ekonomistai mano, kad gefbu-įkiek galinia dide*®» plot*
o europiečių pavyzdin- gi, Rusijoj jos yra revoliu lekia, tai lekia — zovada. Už
vyrius. Jų pagarbai brangius paminklus sta
-nors
nors fondu
būdušutei-1
šutei- mes
mgs aaptarnauti.
Žemyn vanvan- guose
guose ūkiuose
ūkiuose yra
yra irir veislinių
veislinių cionierės. Bet Amerikos lietu pusės valandos ir atsidūriau
'Ptarnaun- /<emyn
to. Jų atminčiai miestus, gatves ir dailės įs vį galima grąžinti kokiua _
taigas tų didvyrių Vardais apkrikštija. Kadį kus tuojaus darbo norss 100,000 bedarbių. ’deni len»va nuleisti į dirvas,'puikių galvijų: olandiškų ir viškų socialistų ir komunistų namie.
ko jie, išdirbs vienų taig* visur rupinamąsi tuos nbrmandiškų. Negrai beveik1 tarpe blakės yra kontrevoliuišreiškus gilesnės pagarbos savo didvyriams,’ Kada tie bedarbiai, sako
Įdomu, kad mūsų stolyčios
kitataučiai kas met rengia jų vardais iškil savaitę ir bus apinokėti, žiurėjas, jie tuos kanaliukus turėti kiek galima visur turi ožkų. Iš darbinių cionierės, nes čia, priklodui,
gautus pinigus išleki tie tik maistui, bet dar- i aukštesnėse vietose.
gyvulių čia labiausia išsipla- lietuviški socialistai vajevoda- medžiotojų nei vienas da nė
mingus apvaikščiojimus ir šventes.
biniams drabužiams, avalinėms ir kitokiems!
javų plačiausia sėjami T- tinę yra jaučiai, mulai ir asi- mi su jomis, net patį soeializ- ra raitas namo parlėkęs ant
Manau, daugeliui iš mūsų teko matyti,
zuikio ar anties. O juk šiais
daiyiiams. Jų pirkimo jėga stikefe ‘daugiau/® buknruzai, kurių daug ek- lai. Kiaulės paprastos ir veis- mą visai nušpicavo.
gal ir dalyvauti, vokiečių, italų ir kitų tau
čėsais viskas galima.
darbo kitose pramonės šakose, ir tt.
j sportuojamą net užsienin. Šių Iinės, vištos ir kiti naminiai
tų parengtose tautiškose šventėse bei apvaikGal tame ir yra daug teisybės. Bet ne-'metl* ž?mof kuku^ kainos Europos paukščiai gerai čia’
Sčiojimuose. Kiek daug matėme pas juos pa
įeikia užmiršti, kad pirkimo jėga gali būt su- gerokfti užgavo *rr Angolos laikosi, nors jų auginimas be Nenorima įsileisti ir pirklių, gaiš. Nes visai b© pinigo Čia
sišventimo, darbo ir karšto prisirišimo prie
kelta tik teisingai darbininkus apittokarft. ūk»’ kurs šiuo n,etu Jau*ia ^‘/eik visur čia dar labai pri- nes . dabar vieni portugalai negalima pradėti ūkininkauti.
Savo tautos! Kaip pavyzdingai jie moka pa
yra aprėpę beveik visą Ango Paprasti ttobatiai jHa nedaug
Alkio atlyginimais negalima to padaryti. Tą de^ stoką kapitalų apyvartai. Hltty.viškoje stadijoj,
gerbti savo tautos didvyrius! Dalyvaujant
los prekybą ir _jiems labai ne kainuoja, bet didesnės išlaidos
svarbiausią dalyką kaip kartas užmiršta vi- Žemesnėse vietose ir. *plyštagelmės
• ... , 1, .Angolos
« -—
__ dar neištir
kitataučių parengimuose, nekartą iš krutinės
do
grąžįnimu
įkalnių
slėniuose
Ratili
taipgi
tos,
bet
čia.
jau
aptikta,
dei;
patinka
iš svetur atvykstan- susidaro įsigyjant negyvąjį
si tie, kurie rūpinasi gerbūvio gražinimu.
ikalnil* kėniuose Wami taipgi • tos, bet čia. jau aptikta, dei-,
gilus atodūsis išsiveržia ir nejučiomis pats
Šttįjrahtdma, ^gerbūvis jats apvalini ne-įryiiai* Kvi®č«l -kultūra - vai-į mantų, da^g ^eąifisK^ varią* 'taeįL konkurentai. Žeiriės ūky žemės <pl«n inventorių traksau iari: O, Dieve! kodėl gi IietilViai nega
gali grįžti. Tam tikslui reikalingos pastan- d^os visaiP remšąiųa, ir ;pro» marmuro, granito, kalkių ir jie neturi tokių didelių gabu- torių, automobilių ir kitus
lėtų tokių iškilmių, surengti ir kitataučių agos ir jinigai. Bet teikalinga ir darbininkams pagu63ama- 192^l ,rb kvi(*ių kitokių žemės ir jos gelmių mų kaip prekyboje. Nors ir padargus. Automobilius iiuokyse taip(gražiai pasirodyti?
ankšteslii atlyginimai. Su mažais atlygini- derlius Angoloje, siekė tik turtų. Tad gamtines sąlygos šitoje srity jie turi šiek tiekjse kraštuose yra būtinas da
Pagalinus, šįmet; apvaikščiodami 500 m. iliais tik bado apsiginti galima.
4300 tonų, 193Q ^1. tikimasi čia gana palankios žemės p- pasisekimo, tačiau
nesitiki' lykas greitesniam susisiekimusų tautos didvyrio, Vytauto mirties su
jau gauti tarp 8 .ir 10 tuks- kini ir pramonei, tik stinga greitu laiku apimti Visas kraš- į mui ir produktų gabenimui į
kaktuvės ir Uies lietuviai- susilaukėlhe progos,
“L. Aidas” parašė, kad tautinihkų vy- tančil-1 tonkL Truputis sėjama Žmonių, iniciatyvos ir kapita- to platybes. Todėl mažesnių’gelžkelio stotį. Jaučiais gckuomet galėsime kitataučių akyse tinkamai riausybę trauksianti į teismą vyskupą M. Rei- ru«^ ir mieži* Bet visako
Portugalija mažutė ir, iš- tautų žemdirbius jie čia visai riausiu atveju galima nuvajžiuoti tik iki 25 klm. per diepasirodyti. Tose Vytauto didžiojo iškilmėse nj ir kuh. M. Krupavičių už jų pasakytas kai- ko1 kas P° niažai>mes europio- rodo, pavargusi tauta, o be pa lanki ai traktuoja.
NegrAi javų
sėja tik tiek.ną, o paprastai mažiau. O šiĮ privalome pareikšti pasauliui tai, kad mūsų bas. Tiktai vyriausybė nežinantį kokį paraflki« nedaug» 0 negrai
Angolos ji turi dar kitų didetėvynės, Lietuvos sunūs, garsiojo Vytauto ai grafą pasirinkti šių žymių vyrų (abu buvę ™
setį.ir aug»ntŪ lilJ kolonijų Afrikoje ir Azi- kiek užtenka šeimyilAi pra-'tame dideliame krašte distanniai, jau spėjo sutraukyti svetimų valstybių ministeriai) patraukimui teismo atsakomy- ^ioje sryty jie nežino nuo ko joj. Viso to ji nepajėgia ap- maitinti if mokesčius aprtio- cijos milžiniškos.
(Bus daugiau)
vergijos pančius ir yra pasirengę stoti kovon įr,n
t
ir pradėti, tad valdžia pra- rėpti. Tad Angolos turtų pil- kėti. Platesnė kultūra jų neuž paliuosavimą Vytauto sostinės Vilniaus!
•
deda jiems duoti pirmąsias ja- nesnis sunaudojimas prasidės, interesuoja. Todėl kol Angolo
Bidė. — Du lietuviu
Broliai ir Sesers, lietuviai, mes turime
Spalio 25 d. yra švenčiama Cliicagos arkultūr°s lekcijas. Prie ne- kai apsigyvens čia daugiau je neapsigyvens daugiau Eu
gart#S vadintis save Vytauto didžiojo ainiais. kį<jįecezįjos ..uksinis
(50 metu) iubilieius gr^ kultGros laipsnio, greitų baltųjų ir energingų žmonių ropos žemdirbių, tol nebus ga Juozas Pečiulis ir Pranas DoTodėl mokėkime praeities didvyrio šventę Katedroje įvyks iškilmingos pamaldos.
ir svarių rezultatų netenka ir įplauks daugiau kapitalo, lima didelių žemės turtų pla nick įsteigė dirbtuvę po Vardu
apvaikščioti kuoiškilrningiausiai
laukti. Šioje sryty eis labai kurio Portugalijai labai stin- čiau sunaudoti. Dabar plokš- Central Welding Co. po nuni.
takalniuose ir žemumose guli 120 N. Carpenter St. Taiso įga.
Besirengdami prie spalio 26 cL, mes neturi-1
Iki 1880 metų Chicago turėjo vyskupiją. lėta. evoliueija.
Angoloje auga daug viso-j Portugalai bijo Angolon į- didžiausi žemės plotai, kur ne vairius geležies darbus; kaip
iiie tlžiniršti štai kį: kitataučių akys tuometi Naujai pertvarkant Katalikų Bažnyčios vys
Ttas Atkreiptos į hius. Jie tėmys mus, ar mes kupijas Amerikoje Cllibagos Vyskupija buvo kių paimu; kurios d uoda rie- si leisti didelių valstybių ko- simato nei gyventojų, nei be va: radiatorius automobilių
tinkamai mokame pasirodyti viešumoj. Tad- pakelta į Arkivyskupiją. Pirmas Arkivysku-' šūtų, aliejaus. Auga geros rų- lonistų, ypač tokių kurios tu- siganančių gyvulių. Šita tuš ir panašius dalykus. Pradžia,
mūsų uždaviniu privalo būti, kad kuoiškil- pas buvo J. E. T. Teehau, antras J. tjuigty ^ies kava medvilnė, ricina, ri nemažus laivynus ir kilus tuma reikia užimti ir porttt- kaip teko girdėti; esanti gera.
cukraus nendrė, kokiam konfliktui lengvai ga- galai yra susirūpinę pritrauk- Iš savo pusės linkime kaogė•%irigiaūsiai ir skaitlingiausiai apvaikščiotum ir dabartinis J. Ėm. Kardinolas arkivysku- inigdatai,
kako, tabokas, mahdioka, A- lėtų jos kolonijas pavefžti. ti čia naujų žmonių su pini- riaušių pasekmių. Raportferis.
ihftsų tAŪtos didvyrio šventę.
I pas Jurgis W. Mūndelein.
Bendradarbiam* Ir koreapondeutam* raitų nagrųMan. Jei neprašoma tai padaryti ir nepilatunčlama asm
tkalni palto lenkių.

Kelias ii Lobito į senąją

iuuuuuiutoiiu

iitmu

^, ...

---------- ?— ----------............................................................. —

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

..

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

(“Bie mnienie potverždaetsia danju, naložennoju okolo 1399 g. na sei gorod
Cbanom Timur — Kutlukom, sostojavšeju iz 3000 rubl. serebrennych Litevs(Medžiaga Lietuvos Tautinei
kich”.). Stryjkovskis apie šį įvykį rašo
Numizmatikai).
šiaip: “Totoriai po pergalės pašlijo po
Rusijos ir Lietuvos kraštus plėšikauti ir
-Rašo Dr. AL. M. RA AKUSKijevą apsiautė, bet Kijevėnai atsipirko
(Tęsinys)
trimis tūkstančiais Kapų”. (“Tatarowie
3) — 1399 m., kuomet Totoriai ties Į koneząč zwycięztwo, zagony w Ruskie i
orsklos upe pergalėjo Vytauto armiją, į Litewskie panstwa rospušeili i Kijow
Kijevo miestas tufėjo atsipirkti duodami obeguali, ale się Kijowiany trzemi tysięTotorių Chanui Timur Kuštukui 3,000 si- cy rubloiv odkupili”.) — 'Stryjkowski
^Rbririų Lietuviškų Kapų. Ši žinia yra . Vol. II, p. 116. Kaip įvertinama buvo grypairbta Iš KAramzin: “Istorija Gosudarst- ,no sidabro Lietuviškoji Kapa, tai matome
Itossiiskago ”, Sankt Fetersburg, 1818, V.- iš to, kad Totoriai pareikalavo sau kon171. — Šoduaro veikale “Obbzrienie Rus- Į tribucijos ne kitokiais pinigais, o tiktai

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

rskick beneg” I., puslapy l(fe, yra pažytaėto, kad '‘Toji nuomonė pasitvirtina
ftbokeačiu, užkrautu apie 1399 m. ant šio
hiiesto (Jijevo) per Chaną Timur — Kutloką, esančiu 3000 Lietuviškų sidabrinių

Kapų”

' Lietuviškomis Kapomis, nors Kijevo miestas lydino sidabrą į savotiškas fteškamį pinio pavydąIo “Grivnas”, tokias kaip
( šiame atvaizde matote, kurios ir savo svoį riu, ir sidabro grynumu, ir pąvydalu ski-

1

■k

riasi nuo Lietuviško Luito ar Lietuviškos
Kapos. Ir jei KljfeVėnai būt neturėję Lie
tuviškų Kapų tai jų Totoriams būt įlegaį Įėję duoti. 3000 Kapų, tai nemenka krūva

Fig. 9,

Kijevo “Grtvna’'.

I

sidabro! Taigi aišku, kad Vytaiuto gadynėje Lietuviškos Kapos tūkstančiais vaikščiojo ne tiktai Rusijoje, bet net Ir Toto
rių teritorijose.
'
4) — 1411 m., Jogaila savo laiške
rašytame Moldavijos Vaivadai Aleksan
drai pasisako i “Kas link to vieno tūks
tančio gryno sidabro Kapų (Ruhlių) mu
sų prieteliui Aleksandrai Vaivadai ir
Moldavijos Krašto Gaspadoriui^ ką mums
jo pirmtakunai buvo paskolinę, mes pri
žadame sąžiningai atmokėti. Tų vieną
tūkstantį Kapų (Rublių) grynu sidabru,
jeigu tų nebūtų, tai ttfes LiHuViŠkas
Kapos (Rublius) duosime — o jei tokio
sidabro nebūtų, mes atmokėsime Grašiais,
kuriuose randasi grynas sidabras”. (Gu
dų kalba rašytame originale skambu šithip: “Ažeszniy odnu tysiaczy Rublow
friazkoho sierebra Pryateliu nasžoinu AleJtandru Woiewodi i Ilospoddru fllemll
Moldawskoi, czto byli nam Predkowie
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ieho požyczyli, a my szlubuiem pry naszey wiere zaplatyty. Tyeh odnu tysiaezu
Rublotv friazkoho sierebra, a paki ich
ne budėt a my Litowskoie Ruble damy-pakli ne budėt tolio serebra, a my zaplft
tim liroszmy, po eaem friazkoie sierebro
idiet”), — Czackis Vol. I. p. 172, sako,
kad šio dokumento originalas buvęs Len
kų arkyve, o nuorašą i što dokumento
Čackis turėjęs.
5) — 1417 m., Jogaila pasiskolino iš
Vytauto 500 Kapų ir parašė Vytautui
vekselį kuris skamba šiaip: “Penkis šim
UM Kat>ų, afbA rublių gryno sidabro, ir
Lietuviško lydinimo mums per musų Se
kretorių .Mikalojų Čybulką įteikta pilnai
priimta. Tas penkis šimtus Kapas arba
už jas tūkstantį Lietuviškų grivnų (sva
rų?) Pragiškals GfAšiAis, Lenkiška skait
line puslžadkine iftinokPtl”. (bdty.nišku
vnlgatu rašytahie originale yra šiaip:
(Bus daugiau)
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Ketvirtadienis, Spalio 23, 1930
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buveinės, tai aš manau, kad dėvų globos tapę pilnamečiais. suma kaip ir pirmiau 10:3C bažnyčioj. Linkima jai lai čių 36 kuopa laikys susirin
mingo šeimini ško sugyveni kimą šį ketvirtadienį, spalių
laikas užgydys visas šeimyni Tėvai gali savo nepilnamečius ryto.
23 d., McKinley Purk svet.
nes žaizdas ir duktė vėl sugrįž vaikus emancipuoti, suteikda X Šeštadienio vakare vieti mo.
pas savo tėvus, befc tuom laik, mi jiems teisę pasilaikyti sau nis piliečių ir politiškas «kliuX Laike 8:30 mišių pereitą ! Į šį svarbų susirinkimą vi
kol visų jausmai nesuminkš savo uždarbius ir gyventi sa- lias rengia masinį mitingą įr sekmadienį p-lė Jovaišaitė gra'»i narei prašomi būtinai atsitės ir piktumai neatsileis, lai vistoviu - nuo tėvų nepri- prakalbas
KaiSje. žiai giedojo solo “Avė Vo-.lankyti.
Vice-Pirm.
viskas būna po senovei.“
klausomai. Bet jeigu nuo tėvų Bus įžymūs kalbėtojai iš vi- rum“. Daugiau tokių solų.
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
“Dabar, reikale
skundo globos paliuosuotas nepilna sos Chica^os. Visi ateikime Mūsų didžiąjame ir niažąjame
2151 W. 22 St.
Tel. Rooaevelt 9090
prieš Žemaitį už jo neva puo metis vaikas tampa bejėgiu ir pasiklausyti.
chore yra dainininkų ir dai
limą
ar
mušimą,
“
kalbėjo
tei

neįstengia
save
išmaityti,
tai,
nininkių su gražiais balsais.
MAŽI VAIKAI—MAŽI KLA tos duktė, Alicija, ponas PikX “Draugas“ klaidingai
sėjas
žiūrėdamas
stačiai
į
Pikvis
vien,
tėvai
privalo
jį
arba
M-tis.
PATAI; DIDESNI VAIKAI taiti, sulig čion patiektų įro
buvo
painformuotas
kaslink
p
Moteries gyvenime yra trys
— DIDESNI KLAPATAI.
dymų, yra keliais mėnesiais taitį. “Aš noriu paklausti, ko ją užlaikyti iki pilnametystės.
išbandymo laikai: kuomet
lės
A.
Marcinkiutės
vestuvių.
VYČIŲ NARIAMS.
(mergaitė bręsta J merginą,
virš aštuoniolikos metų, todėl kią teisę Tamsta turėjai taip Žinoma, tas gerokai priklau
pirmas gimdymas ir vidur
Jos
šliubas
buvo
ne
Šv.
Vardo
Mergaitės pilnametystė ir jos' ji turi neabejotiną teisę būti elgtis svetimuose namuose? sytų nuo tuom laikų esančiu
amžis. Tada I.ydia E. PinkBrighton
Park.
—
Liet.
Vykatedroj, bet Šv. P. Gimimo
namis Vegetable Compound
emancipacija.
• pas Žemaičius, jeigu ji nori, o Kiekvienas asmuo yra savo aplinkybių.
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą.
ą
nepilnametės
Namų nepaliečiamybe.
Žemaičiai turi teisę ją pas sa namų gaspadorium — aukš Ištekėjimas
ve laikyti. Tai jų dalykas ir čiausias tos įstaigos valdovas mergaitės paliuosuoja ją nuo
LAIMA E. PINKHAM’S
(Pabaiga)
\ EGE IABI E COMPOUND
niekas jiems negali užginti. — ir turi pilniausią teisę pra tėvų globos, nes tada snsidaro
šalinti kiekvieną jam nepa visai kitokios gyvenimo sąly
Piktaitis apsirengė, pasiėmė
“Jeigu duktė išėjo ir neno geidaujamą asmenį, o ypatin
gos, jos vyras tampa jos glo
bankinę knygutę ir išėjo, pa
ri grįžti,“ toliau tęsė teisėjas, gai triukšmadarį, ir pavarto
bėju ir užlaikytoju. Jeigu mer
čiai nieko nesakydamas, kada
pasitaisęs savo akinius, kurie ti tiek jėgos kiek yra reika
gaitė apsiveda per jauna,
jis nužengė nuo paskutiniojo
nuo nosies buvo biskutį nuslin linga jo prašalinimui, jeigu
Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties
prieš tėvų norą, tai tėvai ga
trepo koridoriaus ypačioje ir
ABIEM PUSĖM
kę, “tai yra Tamstos parties geruoju prašomas neišeina.
WCFL
970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
li tokias vedybas teismo keliu
pradėjo daryti išlaukines du
ASTRUS
kaltė, kaip man išrodo. Tams Ar ponas Žemaitis pavartojo
operuojant
Brunswick
Co.
Geriausias skustuvas
panaikinti,
bet
tas
daug
pri

ris, Piktaitienė, pasidrąsinus,
— arba grąžiname
ta gyveni Amerikoj, o ne ca daugiau jėgos negu buvo rei
pinigus
klauso
nuo
aplinkybių
ir
tei

i jį tarė:
. Bud-riko programai iš stoties WCFL kas subata
Jei ant vietos negau
rų metu Rusijoj, kada tos ša kalinga Tamstos prašalinimui,
sėjo nuožiūros.
“Dūšele, nekerstauk ir neni, kreipkis j mus
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties WHFC
lies gyventojai buvo valdomi aš nežinau; bet jeigu ir būtų
60c. už 5 — fi už 10
besipykdink daugiau; berei
nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Sempelis
10c.
Mergaitės tampa pilname
kazokų nagaika. Man rodo tą' padaręs, tai savo elgesiu
kalingai tik pinigus leisi, o
PROBAK CORPORATION
si, kad apie tai nebūtų reika Tamsta ir pilnai užsitarnavai. tėm sulaukę aštuonioliktus
naudos iš to jokios nebus, tik
•M m<T AVINIS
lo daug nei kalbėti, nes Tams Tikiu, sprendžiant iš Tamstos metus sekančiose valstybėse:
didesnio nesmagumo ir šird
ta būdamas lietuviu ir, pats nesusivaldomo būdo, kad jei Arkansas, Idaho, Illinois, Min
peršos aplaikysi. t 9
Nevada,
gyvenęs po caro valdžia, esi gu Tamsta būtum buvęs Že nesota, Montana,
“Užčiaupk savo armoniką,
su tuo susipažinęs. Vaikų pla maičio vietoje, tai oponentas North Dakota, Oaklalioma,
aš žinau ką darau, kiaušinis
kimas šioj laisvoj šaly yra būtų atsiradęs ligoninėje su Oregon, South Dokata ir VerRadio - Panatrope with Radio - Records
vištos nepamokins, ’ ’ atkirto
netik nepakenčiamas, bet ir keliolika įlaužtų šonkaulių. O mont. Visose kitose valstybėse
Piktaitis.
netoleruojamas. Jeigu tėvai, kad Žemaitis Tamstai pabrau mergaitės tampa pilnametėm
Piktaitis nuėjo į policijos
Buy gloves with what
bausdami savo vaikus, peržen kė ranka per smakrą, ir įspy sulaukę dvidešimts pirmus me
stoties teismą. Ten, bematant,
it savęs
gia žmoniškumo ribas, tai šios rė į minkščiausią kūno dalies tus, taip kaip ir bernaičiai.
prisiplakė prie jo vienas ii
Nereik
mokėti 50c. už :
šalies teismai už tai juos tin vietą, tai man rodos bausmė . Tėvams sutinkant, nepilna
dantų mostį. Listerine Tobadaujančių šunadvokatėlių,
oth Pašte gaunama po 25c.
mečiai bernaičiai ir mergaitės
kamai baudžia ir, jeigu mato nebuvo nei kiek per didelė.
Tėmyk, kaip gerai ji vei- į
kuris Piktaičiui užtikrino, kad
tam tikro
reikalingu, atima nuo jų ir “Mano nuosprendis šioje i galiv. vesti, sulaukę
kia. Ją vartotadamas per
, ,
su jo pagalba, Žemaitis gaus
metu3 sutaupai $3.00.
, ,
.
, 'amžiaus, tos valstybės statute
vaikus, kuriuos paveda, sulig byloje yra toks:
skundas
i
,
’
nuo teisėjo netik piniginę bau
teismo nužiūrėjimo, auklėti a- prieš Žemaitį yra nepamaituo- nustatyto.
LISTERINE
smę, bet pasodinsiąs jį už ge
tatinkamom vaikų auklėjimo tas ir dėlto atmestas. Pats
TOOTH PAŠTE
ležinių grotų,' kuriam laikui.
įstaigom.
Piktaitis
yra
didžiausiu
tame
Toks advokatėlio pareiškimas
Piktaičiui labai patiko, lyg ka “Tamsta gyveni moderniš kaltininku, bet kadangi šioje
tinui taukais per • aubus pa kam, progreso laikotarpy — tyloj® jis yra skundėja, o ne
MARŲUETTE PARK
braukus. Piktaitis, su pagal pažangos eroj,“ toliau kalbė kaltinamasis, tai jam jokios
ŽINUTES. ,
ba savo padėjėjo, iš teisėjo iš jo teisėjas, perbraukęs ranka bausmės, tokiose aplinkybėse,
per
savo
žilus,
gan
ilgus,
plau
negaliu uždėti. Kas dėl mer
gavo “warrantą”, įtardamas
kus,
“
o
vienok
vis
da
laikai-;
X Šios parapijos draugijos
gaitės, teismas ;tame dalyke
Žemaitį, buk pastarasis netei
si
senovės
žiaurių
įpročių,
at

neturi jurisdikcijos. ’Ji gali rengiasi prie parapijos baza
sėtai užlaikąs savo namuose
sivežtų
iš
anapus,
mušdamas
būti kur nori, tai jos valia ir/o, kuris bus lapkričio 8, 9,
jo dukterį, priešai tėvų norą,
savo
vaikus.
Jeigu
Alicijai
tą
noras; tėvai ? neprivalo nei-12, 15 ir-baigsis dideliu laiir, kada jis nuėjęs jos parsi
I.
naktį
nebūtų
pavykę
pabėgti,
jos, nei Žemaičių užtai dau- ’ mėjimu, lapkričio 16 vakare,
vesti namon, tai Žemaitis, be
[Kad geriau prisirengus prie
✓
jokios priežasties bei provoka ir būtum ją tūo diržu sulupęs, giau klapatyti.“
A food for pro
tai
ji
būtų
turėjus
pilniausią
Toks
tai
buvo
teisėjo
nuos-'
to
darbo
’
trečiadienio
vakare
cijos, jį sumušęs.
Naujas Brunswi«k radio su panatrope modelis 31
tein; a food for
Už kelių dienų atsibuvo tar teisę Tamstą, ūž tai! suareštuo prendis. Ar Tamsta juomi su- įbus vis* drau^-iū ir ku0PŪ bei
mineral salts;
su keturiomis screen grid tūbomis groja gražiai ir aiš
,
'parapijos komitetų susirinki
dymas. Teisėjas, išklausęs a- ti ir, jeigu būtum patekęs prie tinlrif
for calcium and
kiai. Kaina $185.00 be tūbų. Kiti Brunswick
phosphorus; all
biejų pusių nusiskundimus ir manęs, tai aš tikrino, kad bū Tėvai turi pilną teisę laiky mas tuoj po ražančiaus, bū
tum
buvęs
be
pasigailėjimo
tent
8:15
vakare.
Visi
kvieraaios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis
the essential ele
pasiteisinimus, o sykiu ir Ali
ti- savo globoje ir kontrolėje f
nubaustas.
čiami
susirinkti
į
svetainę.
mente for health
cijos pasiaiškinimą, kuri buvo
savo nepilnamečius vaikus. Į
22 $170.00 be tūbų.
“
Deras
ir
labai
girtinas
da

and strength are
atėjus į teismą padėti Žemai
Jeigu kuris iš nepilnamečiu ! X Mūsų parapijos įvairių
lykas
tėvams
vaikus
rūpestin

'Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame —
found i n good
čiui pasiteisinti,, dalyką išrišo
vaikų dirba, tai jo uždarbis draugijų atstovės užsisakė
j mainus Jūsų seną plionografą arba radio. Parduodame
gai
auklėti,
“
pamokslinin

cheese. And all
šiaip:
priklauso tėvams, kol jis yra sau vieną Arkidecezijos auksilengvais išmokėjimais.
ko
tonu
toliaus
kalbėjo
teisė

the essential ele
“Ponas Piktaiti,’’ tarė tei
jų
globoje
ir
užžiflroje.
Tėvo
nio
jubilėjaus
bankete
stalą
ir
mente of good
sėjas, “Tamsta esi nuomonės, jas, “ir juos artimai daboti, aūtoritetas ant vaikų viršija visos kartu dalyvaus šeštadiecheese are found
kad mergaitė iki 21 metų yra kad jie nenukryptų nuo siau motinos ir kitų asmenų auto- nio vakare tame pokilyje.
in Kraft Cheese.
nepilnametė ir privalo, iki rojo dorovė® tako, bet negali ritelę išskiriant valdžios telw
{ioj
tam laikui, būti tėvų absoliu- ma jų laikyti lyginai kokioj eę ,sik.S«, jeigu tas būna rei- Rekmadie„iaiB mišios buvo 7,
arba vergijoj.
tėje globoje. Kaslink pilname baudžiavoj
,kalmga vaiko gerbūvio dė- g;30 k 8„ma 10.30
Pra.
3417 S. HALSTED ST.
tystės, tai Tamsta turi klaidą. Toks, per daug apribotas au
CHEESE
klėjimas,
kitąsyk
padaro
dau

dedant
sekmadieniu,
spalio
26
Illinois valstybėj, ir daugely
Kaip bernaičiai, taip ir d. pirmos mišios bus 7:30, anTelefonas Boulevard 4705 .
KRAFT-PHENIX
kitų valstybių, mergaitės tam giau blogo negu gero.
CHEESE COMPANY
O dabartės, kaslink dukterų mergaitės pasiliuosuoja nuo tros vaikams mišios 9 vai. ir
pa pilnametėm ir savistoviom
pabaigę aštuonioliktus metus.
Bernaičiai tampa pilnamečiais
sulaukę dvidešimt pirmus me
tus. Teisę dalyvauti balsavi
muose, tai yra, valdiškuose
i
rinkimuose, mergaitės įgija
tik sulaukę dvidešimt pirmus
metus, lygiai kaip ir bernai t
čiai. Tgnora/ntia juris, quod
quisce šeire tenetur, non ei- ’
cusait.
“Mergaitė, baigus aštuonio- u
liktus metus, ir tapus pilname
tė,“ toliau kalbėjo teisėjas,
“turi teisę save emancipuoti,
tai yra pasiliuosuoti nuo tė
vų globos, jeigu nori, ir eiti ,
ten, kur jai patinka, nepai- '
sant tėvų priešingumo. Tams-

Teisių Skyrius

From Youth to Age

Lietuvių Radio Programai
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raigino kas turi atliekamų dra
bužių, kad paaukotų hiedniems. Sakė, būkit gailestingi,
nes gailestingumų apturėsit.
labdarių 3 kuopa labai yra
susirūpinusi biednaie,
kurie reikalauja pašalpos. Vi fcis-tas iš mūsų padangės.
siems nori po biškį pjrigelbė- Jau pora mėnesių, kaip
ti.
“Drauge” nesimato žinių iš
(lary, lnd. Gal koresponden
tai aptingo, ar nieko nauja
neturi rašyti.

PILNAS EGZAMINAS
Pragyvenhnas-gi visai nepin-,
96.00 TIKTAI |8 00
ga. Susidarė skaudi būklė. Vi- |
si laukia pažadėtos gerovės,—-.
■ PBClACtSTAI
Taigi nenusiminkit, bet eikit p*»
naujų
darbų.
Miesto
majoras
skanių vakarienę, Pelno liko
tikrą specialistą, na pas koki ar pa
. Marphy rūpinasi gelbėti tyrėU. thu-aa •p«cuiiata<
pronemažai.
feeorlus, neklaus Jūsų kas junta ken
badaujančius.
Greičiausiai kia, ar kur skauda, bet pasakyt puta
Senas mūsų parapijos var- miestas ir valstija imsis ties po pilno UegsaminavUiio. Jus sutau
laiką Ir plnigua. Daugelis kitu
gani niūkūs Jonas Radis aplei- tį nuujub kelius, ras gal kitus pysit
daktarų negalėjo pagelbėt bHEi lai
do mus ir išvažiavo į West-!v^u(>8įus darbus ir tuo būdu to, kad Jie t aitri teėkoiingo patyri
na.*, surėdymui žmogaus
kenksmin
ville, 111. Jo vietų užėmė A. i!Ul£įns nedarbu.
gumą.
Mano
Radio — Ucope — Rsggl.
Šlapelis, kuris seniau čia per
'
V K
X-Ray Roentgeae
Aparatas Ir el' sišlcas bakterlologiškas
egzamlnsvl6 metus, nuo susitvėrimo pa
j mas kraujo atidengs man Jūsų tik
rapijos, vargonininkavo.
JEI TURIT KĄ PARDUO- ras negeroves. Ir jeigu U painaatn

Kaip visur dabar, taip ir
pas mus. Darbai prastai ei
na, het vis da nogalėtume
rugoti, jei prasčiau nebūtų
nes, kaip girdėt, kituose mies
tuose darbininkų būklė da blo
gesnė.
Mūsų, lietuvių, didžiūnių da
dirba pilnų laikų. Kiti 4 ar a
d. savaitėj.

Girdėt, kad kaikurie ebo- TI ARBA NORIT KĄ PIRK vumas sugryš Jums taip kaip buvo
. pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
ristų džiaugiasi, kad p. Šla TI PASISKBLBKIT “DRAU vio, tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
pelis
grįžo vėl su jaunimu GE”.
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užslsenėjuelą. (at
darbuotis.

LIETUVIAI AMERIKOJE
BARY, INDIANA.

X

LABDARIU CENTRO
VALDYBA
A. Nausėda
1024 Ceuter St.

Teį. Lincoln 3044
RaAt P. Fabijonams
2350 So. Oakiey Avė.
lid. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakiey Ava.
AGITATORIAI:

Kum K. Matulaitis
2334 S. Oakiey Avė.
V. Duoba
2323 W. 23rd 8t.

I. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas
10555 So. State {Jt.
ViMikiaia

Labdarybės rėk

kalaia kreiptis į valdyba arba

Ligoninės Valdybos susirik-1 American College of1 Surgeons agitatorius.
kime, spalių 4 d., 1930 m., vėl Į American Medical Association
Shenandoah, Pa. — Spalių
vienbalsiai išrinktas pirminin ir Chicago Medical Society,
29 d. įvyks nepaprastos iškil
ku Šv. Kryžiaus ligoninės šta pusės.
bo.
Didžiai gerb.xkun. P. J. Ma- mės. Iš keliolikos lietuvių
Reikia pažymėti, kad Dr. han, S. J., Loyolos Universite kolonijų suplauks tūkstančiai
A. J. Jovaišas jau trečiu sy to regentas, išsitarė, kad tai .'b;avių paini.iš i DLK. Vy
kiu išrenkamas pirmininku pirma, jo atminime, jauna ta to 500 m. sukaktuves. Dal
Lietuvių ligoninės gydytojų ligoninė taip greitai tapo pri- ini susitvarkę, pasirodysim
štabo. Nuo pat ligoninės ati-»pažinta šių medikalių organi- Shenandoah, Bažnytinėse iš
darymo jis sėkmingai eina Į nacijų ir tai yra didelė garbė kilmėse pasižadėjęs dalyvauti
lietuvių Šv. Kryžiaus ligoni J. E. vysk- O’fiai'a. Į bankiepirmininko pareigas.
tų atvyksiąs x g. Balutis, nu
Minėtasis susirinkimas, tre nei.
čiu
kartu
išrinkęs pir Dr. A. J. Jovaišas yra geras matomasis Užsienių reikalų
mininku, išreiškė ir pasitenki susipratęs katalikas priklausa mimisteris; taipgi Pennsylvanimų už atliktų darbų, ypatin ntis Nekalto Prasidėjimo Pa nijos gubernatoriui Binchot.
gai kas link pripažinimo ligo neles Šv. parapijoje, Brighton Te Vytauto dvasia išjudina
ninės iš didžiųjų Amerikos Parke, ir vos dar tik 31 metų apsnūdėlius i garbingų darbų
medikalių organizacijų, t. y. • amžiam
P’AV mv tėvynės Lietuvos naudai.
Antanėlis.

| jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy

Mūsų kolonija Vytauto 500
sukaktuves minės lapkričio 16
d. Bus gerų kalbėtojų. Po pro
gramos bus šokiai. Grieš ge
ra lietuviška muzika.

Spalis. •
Kaip girdėt, ateinanti žie
ma bus šalta tiems, kurie kok
AMERIKOS LIETUVIŲ
sų negavo iš pavasario. Dabar
nebeduoda plieno kompanija,
ŽINIOS.
nes koksaumė nedirba.
•
•
Buvo labai gera pagetba ir iš' Detroįt, Mieli. Detroit yra
Ameriean Slieet & Tire Co. automobilių dirbimo centras.
Darbininkas su penketu šei Šimtai ir tūkstančiai naujų
mynoje galėjo gauti 5 lodus automobilių išeidavo kas mė
koksų 1 tonas kainuoja $14. nuo. Bet prasidėjo nedarbo
4tonai. Plieno kompanija kai metai. Žmonės neperka nau
navo tonų $3.10 su atvežimu, jų. Beregint sumažėjo dirb
o miesto coal yard-’uose tokių tuvėse darbai. Beveik pusė
koksą 1 tonas kainuoja $14. darbininkų paliko be darbo,
Pasirodo, kad plieno kompa kiti dirba vien pusę laiko.
nija nuo savo darbininkų ima
tik ketvirtų dalį to, kų anglių
dyleriai. Tai gera pagelba.
Žmogus namų turėdamas 2 ar
3 pagyvenimų galėjo šiltai per
Kapitonas
žiemų gyventi už apie $40, ar i
Specialistas iš
klek daugiau, o šiaip jau kai
nuoja $150.00.

kerėjusių. chronišką ligą. kari
pasidavė net gabiam Šeimynos
dytojui, oeatldėlloklt
nestėjf
nane.

DR. J. B. ZAREMBA
SPECI AUSTAS

Inėjtnuu Kuinas 1»1«

Milijonai
Jūsų
pačių žmonių kalba
nėra kito tiokio linimento, ku
ris veiktu .taip omai. taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EXPELLERIS. Jie naudoja jj nuo
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję,
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gali
nio, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sųaarių, išsinarinimų. Nusimušimų, Reumatiikų Skausmų,
Neuralgijos ir t. t Ir greitai jis
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.
Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis
ant pakelio yra jūsų apsaugo toj u.
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena
PAIN-BXPB1.LBRIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 33 ir 70 centų bonka.

7Ar L»bor»tor!»9
F.AaL RICHTER Ir CO.

Arti 8ta te Gatvės
Va.andos: Nuo 10 ryto Iki
l po pietų. Vakarais nue i Ud f
Nedėllomls nuo 10 ryto iki t

ADVOKATAI

J. P. WAITGHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

3 vai. kortuose—nuo 3 iki
Subatomis nuo 9 iki 9

9

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

KILLS PMN

127 North Dęarbom St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 4067

WM.
Pasauliniame

F. W. CHERNAUGKAS

kare

ADVOKATAS
160 No. La Šalie St Rm. 1431

Seno Krajaus

jgxdo visas jjubas vyrų ir motjebų

nuodijiraą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimu gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo .jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per daugemetų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėllomls 10-1
4200 West 2« St.

Ackson blvd.

Ofiso

BROOKLYN, N.V

NEŽIŪRINT KAIP UtSISENĖJl'SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkat gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, už-

Spalių 12 d. buvo mūsų šv.
Kazimiero parapijos vakarie
nė. Žmonių prisirinko pilna
svetainė. Stalai buvo gražiai
papuošti, moterėlės pagamino

20 w.

aamev and south pins* rrs.

Daktaras

~

ne-,
gy

Kampas Keeler Avė.,

CHICAGO, IDE.
Nuo M8 nti 5 Vtl. vak.
Local Office: 19»« a UNION 1TK
Tel Roosevelt 871Q
Vai. nuo < iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredes)

A. A. 0L1S

TcL Cravrford 5573

ADVOKATAS

Labdarybės Skyrius.

11 Sol La Šalie St, Room i7«l
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. »-(
Vakarais

1931 m. (14 d. birželio), Wliite
City, taipgi, kad centras ren
Nepamirškime, kad L. R. K. giasi prie Labdarių seimo, ku
Labdaringosios Sąjungos Sei ris įvyks 16 d. lapkričio, Šv.
mas įvyks lapkričio 16 d., ftv. Kryžiaus parapijoj, Town of
Kryžiaus par. salėj, Town of Lake.
Į seimų išrinkta 8 delegaLake. Draugijos ir kuopos pra
šomos rinkti delegatus. Ruoš- j tai ir nutarta įteikti aukų
kimės, nes laiko nebedaug. $25. Delegatai yra šie: J. VilPlačiau apie tai kity savaitę kas, kuris nesenai aukavo
centrui $20, J. Mikolainis, M.
parašysime.
Česienė, J. Casas, Eg. Rakaus
LABD. SA GOS 1 KP.
kienė, K. Sriubienė, A. Valan
“BUNCO’.
čius, Žemaitis ir Ed. Misius.
Toliau Labdarių 3 kuopa nu
Town of Lake. — Labdarin tarė surengti vakarų su gra- i
gos Sąjungos 1 kuopa rengia žiu programų (perstatymu), j
“buneo party”, spalių (Oet.) kuris turės įvykti gavėnioj. I
31 dienų šv. Kryžiaus parapi Komisija išrinkta ir ji jau dar
jos svetainėj, 46 Wood gatvių. buojasi.
Visus kviečiame atsilankyti J Labdarius atsišaukia vis
Bkaitlingai ir paremti kilnių naujtj pavargėlių. Šiam susi
rinkime 3 kuopa išmokėjo au
organizacijų.
kų septiniems pavargėliams.
Komisija.
Daugel yra žmonių, kad kol
buvo jauni, tai visai nepaisė
Laklarybės. Bet šiandie kuo
X Spalių 19 d., 1 vai. po met senatvė pažvelgė akysna,
pietų, įvyko Labdarių 3 kuo kuomet turi kęsti vargų, tai
pos susirinkimas, šv. Antano ateina prie Labdarių, rašosi ir
par. mokyklos kambary. Ja prašo, kad juos Labdariai gel
me dalyvavo draugijų atsto bėtų, nes nebeturi ko valgyti
vai ir gerb. klebonas, kun. H. nei kuo apsirengti.
J. Vaičiūnas.
Reikia pažymėti, kad mūsų
Apkalbėta daug dalykų kas klebonas yra labai gailestin
gas. Vienam seneliui susirin
link Labdarybės.
Iš Labdarių centro raporto kime pasakė: “Ateik, brolau,
paaiškėjo, kad centras yra nu pas mane, turiu apdėvėtų otaręs rengti Lietuvių Dienų *' verkotų, atiduosiu”. Ir kitus

3241 30. HALSTED STREET

LABDARIŲ SEIMAS.

CICERO,

1LL.

TRYS PRIEŽASTYS

Tel. Vlctory 05(2
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN

KODĖL REIKIA GARSINTIS

“Drauge”

(John Bagdslunae Bordea)

ADVOKATAS
106

W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <727

1. Dienraštis “Draugas" pasiekia žymiausius
gali su Tamsta padaryti gerą bitnį.

lietuvius, kurie

2. "Draugas” yra organizuotą lietuvių katalikų organas. Jis
atstovauja katalikišką mint} Išeivijoje. O kur organizacija — ten

Dienrašti "Draugą” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chi-

cagoje. bet visoj Amerikoj Ir Europoj.

Jeigu norite greitai išduoti nuomom namus, kambarius, garadžių, parduoti lotus, gauti naujų kostiumerių — garsinkitės ‘‘Drau
ge.”

“DRAUGAS” 2334 So. Oakiey Avenue
Tel. Roosevelt 7791

Family
-- --------------------- 1------- r—i

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 Wert 22nd Streaft

Arti Ltavitt Street
Telefonai Canai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredaooie ir Pėtnyčiomis nno 9 iki 6.

Xts^.
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LIETUVIS GRABORIUS
Didelė gr»|l koplyčia dygti

LIETUVIŲ MOTERŲ KLIU- ainių delei, negali patsai užtek
BAS GHICAGOJE.
tinai suteikti reikiamos pagel-

Ofiso Tel. Vlctory M 87

Ttltfonaa Oroveblll 8281

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 287*

—bos, jis prašo vietinių aiueriGydytojas ir Chirurgas
OtDTTOJAfl Ir ČHtftttROAt
Dažnai mūsų spaudoj tenka kūniškų pašalpinių organiza- 2433 W. MARQUETTE BOAD Ofįsas 8808 WK8T <8 STREET
I718 WBST 18 STREET
GRABORIUS IR
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tol. Rėoaėvelt 7 888
pastebėti įvairių straipsniųį cijų, kad jos rūpintųsi vargo Nuo 9 — 18 Vai. ryto. Nuo Ind —
Tol. Prospect 1012
BALSAMUOTOJAS
Antras ofisas Ir
Rezidencija
S Ir 7 Iki 8 vai. vakare.
Residenclja 2358 So. Leavltt St
straipsnelių bei pranešim^ paliesta šeima. Be to, Kalėdų
Turiu automobilius visokiems rel
Tel. Cinai 2889
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalama Kaina prieinama.
apie lietuviškas draugijas, metų kliubas priruošia maisto Šeredomla nuo 2 — 12 vai. ryto.
VAlandos: 2 6 po pietų Ir 7-8 i. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo t-9
Nedėliomls pagtl Sutartį.
iin&MiuoTOJAa tų draugijų nuveiktus darbu* krepšelius, kurie dalinami nevak. Antro Of. Vai-: Nuo 8-6 po
Nedėtoj pagal susitarimą
3319 AUBURN AVENUE
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
-jatarnauj’s laido- įr
tikslus^ bet apie Lietu- turtingų lietuviškų šeimynų
šventadieniais pagal sutarimą.
Chicago, Illinois
Ofiso Tėl. virtima 9988
iu^tr^’mieeteiių vių Moterų Kliubų, kuris gy- tarpe. Nors kiekviena kliubo
Telefonas Boulevard 1939 1
Rezidencijos: Van Buren 8858
YUoja jau keletas metų, spau- narė moka tam tikrų metinį
Republio 8468
Canal 8764
»tti 8. Halsted doj mažai terašoma. Gal dėl- (mokesnį, bet tų duoklių neužLIETUVIS GRABORIUS
IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Jkiink Tel.
?*• Chlca
*0’ IU- to, kad tos draugijos narės tenka visiems reikalavimams GYDYTOJAS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauVlctory 1111
t
4142
Archer
Avenue
ala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
.
... >.? ,___ ..
.______ neranda reikalo reklamuotis patenkinti.
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
V»l.: 11 ryto Iki j po pietų
9:30
vakare
CHIRURGAS
■
■
zrt
/"h
I
D
arba
girtis
savo
nuveiktais
Papildymui
organizacijos
2
Iki
4
ir
6
Iki
8
v.
v.
Tel. Roosevett 2815 arba 2516
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
IR OBSTETRIKAS.
Nedėliotais nuo 10 Iki 12 ryto
’*
v ■ r
darbais.
resursų, rengiamos 'įvairios
2314 West 23rd Place
Namų Ofisas 8418 Franklta Blvd.
Gydo
stalgias
Ir chroniškas ligas
Netoli
46th
SL
Ghicago,
III.
Chicago. Illinois
or*.borius^r_laidotuVIŲ
Kadangi tos draugijos tiks- 'pramogėles iš kurių pelnas eiVai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir valkų
SKYRIUS
1650 W«Uto st
** «“» kil““8’ tai ir
DARO OPERACIJAS
1439 S. 49 Court Cicero, III.
Ofiso TOL Vlctory 8808
Rėš. Tfel. Midwfty 8512
lietuviškai visuomenei pravąt
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdiena nuo
Rezidencijos Tel. Dreysl 9191
K^“K,u?*iItdr5žJf“W“i8*U tV būt^ šiek tiek aPie *4 or?4

Or, S. A. Brenza

pietų iki 8 vai. vakaro.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHI3AGOJE

S

Nubudimo
vdlAfidoJe
krelikttėi
prie manta, .patarnausiu simpatiškai.
mandagioj, gerai Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Žermenų

Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklaus4U prie grabų II-

888 West ^8*Street

Pbone Bontevod
41398174
Telef. Canal
SKYRIUS: 3288 8.
Halsted Street, Tel.

ORATORIUS
Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturime išlaidų užįaikymui
•kytlų.
.

PS

Nauja, graži ko- jgK
plyčia . dykai.

/

3307 AUBŲRN AVENUE

ŽihOtl.

t

FaŽVelgiiS
.
,
,

į

.V
brgalUZaci.jt®
,,,
,

įstatų, rites pftlliatySlme, Kflfl
___ lį jų įeina daugumas inučų ptijį
B lt T
H t*
Itesljorialų ir biznierių
nos, gi kliubo tikslas — lžt)f£
ONDERTAKING CO.
darylė afbū palengvinimai
P. B. Hfcdley Llc.
gyvenimo sąlygų šeimoms, kil’
Koplyčia Dykai
WEST 18th STBEFT rias žiaurus likimas skaudžiai
Canal 8181
palietė.
j
Šeimynos, kurios bedarbė.’,;
gos arba senatvės deleij ne
LIETUVIS GRABORIUS gali išmaitinti savo vaikučių,'
Nauja graži koplyčia dykai randa toje organizacijoj už
taryme
ir
pagelbų.
4256 SO. MOZART ST.
Kliubas
turi
paskyrą
Tel. Virginia 1290
specialų komitetų, kuris larfį
ko vargo paliestas šeimas; i|>
tiria jų padėtį ir, sulig galimi;
bėfi, klek lėšos leidžia, suš4&
LIETUVIS GRABORIUS
pia. Atsitikime, jeigu šeimyna
Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue rfeikalauja tiuolatinės pagėL
bos ir kliubas, menkų finais
Tel. Boulevard 9277

Nedėliotais Ir aeredomls tik
iškalno susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
TOlef. iVllmette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Pagedėliais
Ir Ketvergals vakarė

8010 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107

Ofisas ir Laboratorija

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ir X-RAV

130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofisas it Oi 8d. Halsted St
Kampai 81 Street

VALANDO8: 1—1 po plot, 14 vak.
Nedėliomls Ir Šventadieniais 10-12

Lafayette

5793

Valandom

Nuo 9 Iki JI valandai ryte:
Nuo 8 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio

IŠ FEDERACIJOS 19
SKYR.

I

PRANEŠIMAS

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Californįa Avė,

OFISAI:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
Nedėliojo pagal sutartį.
4901 — 14 St.
2924 Washington atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
f 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieTel. Cicero 662 Tel. Kedzte 2456-2451 kos) po num. 2423 West Marųuette
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet.
Tel. Prospect 1980
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
Ofisu 2201 West ?2nd Street
I <729 West 12 PI.
Nedėliomls pect 1930. Nedėliomls tik pagal su
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
į Tai. Cioreo 2888
Susitarus
Ofiso: ir Res. Boulevard 5913

Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

Tol. Canal 0257

• 3464 SO. . HALSTED STREET
"cOflso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų tr 6 iki 8 vai. vakare
^es^,32J)l-^.WALLAQĘ, STREET

AKIŲ GYDYTOJAI;

Rezidencija: 6640 So. Maplervood
Avenue
Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 8 A T — 8 v. V.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Res. Prospect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
1. 2-4, 7-9 v. v. IšskiHant Ket.

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

1821 gOUTH HALSTED ST,
Rezidencija 6600 So. Artestan Avė.
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

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

RĖMĖJŲ PRAMOGA

Ambulanee Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulanee patar
navimą.
.
į5 4

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 užlaikortte visokius fūbūS
aprengimui mirusiųjų.

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

PAGRA8Ų VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfieid Avenue
Tel. Lafayette 0727

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 3201

Palengvins aklų įtempimu kurie
esti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
Tek Boulevard 7042
svaigimo, aklų aptemimo. nervuotumo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akta, nulmu cataractua
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
DENTISTA8
regyst».
1545 WEŠT 47 STREET
Prirengtu teisingai Akintus tisuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro flAle Deposttora Statė Bank alteraAl
Peoplea National Bank arti
mas su elektra, parodančia mažlauAshland Avenue
šias klaidas.

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nao 10—12 nuo 2—4 gą
pietų: T—8:89 vakarą
Nedėliomls II jki 12

Town of Lake. —■ Šv. Kazi
Telef. Midway 2880
miero Akademijos Rėmėjų 1
skyrius rengia “bunco parTel. Boulevardl 1401
ty” 9 d. lapkričio, šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj. Ku
rie buvote pirkę tikietūs 5 d.
Gydytojas, Chirurgas ir AAušerls
spalių, tie bus geri lapkr. 9 Bpsclale atyda Atkreiptam* moky
3343 S. HALSTED STREET
klos vaikučiams.
d. Tikimos sulaukti didelio
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va7—0 vakare
būrio lošėjų, nes kų rėmėjos kltre. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki
uždirba, kiekvienas centas ei 12 po pietų.
•DENTI8TA8
Kainos pigesnėse kaip kitur
na kilniai įstaigai. Sv. Kazi
2201 WEST 22nd STREET
4712 8. ASHLAND AVA
miero Vienuolynui. O, kaip
(Kampas Leavltt 8t.)
žinoma, vienūblynui parama
Tel. Boulevard* 7589
Valanda. Nuo t Iki 13 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
labai reikalinga, nes jį slegia
Getai lietuviams žinomas per >0
Seredoj pagal sutarti
metus
kaipo patyręs gydytoja* chi
da didelė skola,' o kur nuo
rurgas tr akušeris.
šimčiai ir visoks remontas?
Gydo stalgias Ir chroniškas Il
Rez. Hemlock 7691 gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
Taigi, stokite J pagelbų rė LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
jausius metodus X-Ray ir kitokius
mėjoms, o sykiu ir pačioms
Mektros prietaisus
sesutėms, nes jos beturi kam
Ofisas ir Laboratorija
DENTISTAS
kitam pasiskųsti, kaip tiktai
Netoli Morgan Streėt
4712
So.
Ashland
Avenue
rėmėjoms.
Ofisas it Akinių DirbtuvS
1025 WEST 18 STREET
VaL> Nuo 0 ryto Iki 2 vakare
756 West 35th St.
Taigi, rėmėjų 1 skyrius ir
VALANDOS: Nuo 10 — lt pietų Ir
Kampai Halsted St.
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakar*.
kviečia visus seselių prietelius
Valandos: auo 10—4; nno 0Tel. Cicero 1260
Tai. ofleo Canal 2110 Rea 8o. Bhore
į rengiamųjų “bunco party’’.
Nedfiliomia: nno 10 iki 12.
2228, arba Randolph 4800.
Alma.

DR. HERZMAN

Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
IŠ Europos dėl žmonių, katra liga
dangtaueia Įmones kankina Amertkoj.
GYDUOLftS, kurtos yru eutatsytos
pagal viršuj mlnltų RECEPTŲ yra
naudingas valatAa. kokias žmonių
mokslas gali paztektL
i
Karta liet. gAUname* paa:

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

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Perkėlė savo

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

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 t. ryto iki I
vai. vakare
Nedėliomls pagal sutartį
Ar jau Žinote kae eutaleo
pilvelį Ir pilvą sugadintą?
1 '

1HHH
IbMB

T. A. I), per 8 metilu Jau
patale* kelta tuk.atančlufi,
o dar mlllonal nežino.
Tai <lahnr yra lnlkna pradėt Kaina ll»n
Kelkalauklt optlekoj, arba tio-

QH0 ,ial

3133 S. Halsted St.,

Chicago

T. A. D. Product

4847 W. 14 9T.

CioerOį III,

Cicero 2062

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 2206

DHN+tRTAS
4ldl W. l4St.
Cicero. Ui.
Viršuj National Tea Store
Valandoj: 10 vai. lyto iki 9 vai.
vakare. Ned. susitarus

VALANbOS:
Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare '
Nedėl. nuo 10 iki 13 dienų
Nue 10

6

D R A U O A S

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 20 D.

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

visuomet nekenčiu, motinų my
liu, bet ji niekados manęs ne
mokino melstis ir bažnyčių
lankyti, prie šv. Sakramentų
manęs neprivedė, nes iš kar
to mane parapijos mokyklon
atvedus, nežinau už kų, išnie
kino Seseris mokytojas, kad
jos žiaurios ir negerai moki
na.

Ketvirtadienis, Spalio 23, 1930

sidėjimų prie tos brangios do Jonas Čepaitis po $2.00, Jonas
KNYGELĖ APIE VYTAUTĄ vanos.
‘
'
z
Rugienius, Antanas Valevi
Iš Lietuvos tik kų gavome
įdomių knygelę apie Vytautų.
Apie tų Didįjį Lietuvos Ku
nigaikštį aprašyta plačiai nuo
pat jaunystės iki jo amžiaus
galo.
Veikalas aiškiai įdomia len
gva kalba parašytas. Parašė
Prof. Dr. J. Totoraitis. Kaina
tik 15c. Kreiptis

Galop reiškiame gilios pa
dėkos žodžius svečiams už
taip skaitlingų suvažiavimų ir
atsilankymų į puotų. Tas mus
begalo džiugina.
Ačiuojame ir broliams Metrikiams, kurie linksmino sve
čius.
Žodžiu, tariame lietuviškų
nuoširdų ačiū visiems, kas tik
kuo prisidėjo. Už parodymų
geros širdies stengsimės ta
pat širdimi ir aitsimokėti.

suvažiavimas. Bus iškelta ka
mpanija ant geležinkelių įve
sti šešių dienų darbų savaitė
Bridgeport. — Dr-stė Sal je su 8 valandomis parojo.
džiausios Širdies V. Jėzaus Suvažiavime dalyvaus ir Ka
turės extra susirinkimų’ atei nados geležinkeliečių atstovai.
nantį penktadienį, spalio 24
d. Lietuvių Auditorijoj, 3133
So. Halsted St. Tame susirinkime bus Muj°8 konstitucijos
priėmimas. Susirinkimo pra
džia 7 vai. vak.
Savininkas R. Andreliunas

PRANEŠIMAI.

čius, Jurgis Valevičius po
$1.00; Raseinių aps.: Antanas
Gudaitis — $1.00; Vilkijos pa
rapijos: Juozas Tamušauskas
— $1.00; Šiaudinių k., Lukšių
v., Šakių aps.: Jonas Bacevičius, Antanas Bacevičius po
$1.00; Marcinkų k., LukSių v.,
Šakių aps.: Jurgis Skaizgirys, jo žmona Natalija SkaizUžlaikau visokių
Valdyba.
girienė po $1.00; Pakuoniu
lukalnlų ir aidaorlnlų daiktų, vė
m., Kauno aps.: Andrius Balliausio* mados ra
NEW YORKE 800,000
lio,
planų rolių,
čiauskas — $1.00; Šiaulių aps.
rekordų* Ir t. t
BEDARBIŲ
ralsau laikrodžiu*
Juozas Zube — 50c; Velžių
Ir muslkos instru
v., Panevėžio aps.: Juozas Ja
mentu*.
NEW YORK, spal. 23. — 2650 West 63rd St Chicago.
nušonis — 50c; Trakų aps.,
Telefoną* HEMLOCK 8380
Vilniaus krašto :< Antanas Tam Šio miesto biuro direktorius
skelbia,
kad
čia,
yra
apie
800,kutonis — 50c; Gudelių v.,
RADIO
Mariampolės aps.: Antanas 000 bedarbių.
Taisau, perdirbu battery
Baublys — 50c; Biržų aps.:
GELEŽINKELIEČIAI AGI setus į elektrikinius arba iš
Ignas Spogis — 50c.
TUOJA UŽ 6 DIENŲ
mainau.
Aukščiau išvardintiems au
DARBĄ
A. J. ŽVIRBLIS
Laf. 8227
kotojams už skirtas mokyklos
statymui aukas, nuoširdžiai
CLEVELAND, O., spal. 23. ,z
dėkojame.
ATMINK SAVO
— Lapkričio 12 d. Chicagoj,
Mokyklos Statymo Komite įvyks septynių geležinkeliečių
NAUDAI,
Kad
vesdamas
visus reikalus ppr
to:
; organizacijų apie 700 atstovų

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

X Antradienyje, ant 23
Place iš tarpo žaidžiančių ber
naičių radosi vienas, kuris
viešai ant praeivių mėtė pur
DRAUGAS PUB. CO.
vinus skudurus. Klebonas, tų
2334 So. Oakley Avc.
matydamas, išėjo bernaitį pa
Chicoj;? III
mokyti: bet išdykėlis, nepai
Stan. ir Stan. Paukščiai.
sant šaukimo, tuojau pasislė
pė. Tekreipia visi augusieji,
skričio rengiamo vakaro'p. M.
NUOŠIRDI PADĖKA.
BRIGHTON PARK ŽI
vaikelių mylėtojai, domę į tai,
Vaičiūnienei pagerbti komisi
NELĖS.
kas darosi apleistųjų beširdžių
ja turės savo susirinkimų ket
Broliams amerikiečiams, pri
vaikų tarpe. Te saugoja ir ge
virtadienio vakare, spalių 23
X Labai trukšmingai eina d., pas komisijos pirmininkę sėdėjusiems aukomis prie mū
rieji tėvai savo vaikus nuo iš
kas trečiadienį ir sekmadienį p. Petrošienę, 1615 So. 50th sų (Šakių apskr., Lukšių valš.
tvirkėlių draugijos.
Skubrių — Akėčių) pradžios
X Didžiųjų Brolių Sal parapijos bazaras. Daugelis Court.
mokyklos statymo, mes anks
džiausio Vardo draugija nuo net iš kitų kolonijų atvyksta
Visos komisijos narės pra
latos nusikaltusiųjų i vaikų pamatyti nematytų įvairybių šomos susirinkti, nes randasi čiau išreiškėme tik bendrai
viešų padėkų, o dabar, gavę
teismuose surenka apie juos ži ir laimėti gerų daiktų.
reikalų, kurie reikia aptarti.
aukas ir gerb. aukotojų sura
nias, iš kurių matosi, kati vai X Antanas Petkus, jaunas
Rengimo Komisija.
šą, pasistengsime čia savo ge
kai tėvų paniekinusiųjų tiky šios parapijos biznierius graX Vyčių būdoje darbuojasi radarius ir išvardinti, l$ad ki
binį auklėjimų dažniausia ap borius tarp pirmutinių paauT. Lebedžinskas, pirm.,
sivagia, ardo viešųjų tvarkų kojo gražių “floor lamp”, S. Ališauskaitė, A. Gužaitė, ti žinotų, kurie ir kiek yra
vertės
virš
$35.00.
Vertės
pa-į
F
Norbutaitė,
K.
Zųromskis,
skyrę
aukų
mūsų
mokyklos
J. Dailidė, ižd.,
ir savo tėvams atneša didžiau
809 West 35th Street
REIKALINGAS
ramos
savo
profesijoje.
į®Barkauskas,
A.
Kavalausstatymui.
1
A. Aleksa, narys.
sio prislėgimo ir nuostolio.
Vargonininkas arba vargo TEL. BOUL.CHICAGO
X Kun. A. Valančius labai kas, F Laucaitė, T. MažeikaiMII ARBA 0774
Beaugindami juos tėvai ir nuo
Beduonės k., Lukšių v., Ša-1
sutaupysi
daug Išlaidų
LIETUVIŲ
LAIŠKAI
nininkė.
Del
informacijų
kreip
parapijos mokyklos atitrauk laimingas ant numerio “13” te ir kiti. Red. Cherris yra ba- kių aps.: Juozas Maksvytis— '
CHICAGOS PASTOJE
tis laišku ar ypatiškai adresu: Perkam Mortgečlus Ir Bonus
dami taupė dolerius, o dabar Laimėjo gražų Indian blanket,zare daiktų išdavimo mame- $4,50; Kalakautos k., Vilkijos
Skollnam pinigus ant Namų.
502 West Main St.
40
Palekas
M.
Parduodam, ilmalnom Ir infiiurlir
cedar
chest
su
laiškams
radžens
iš kalėjimų gelbėdami ir ant
v., Kauno aps.: Pranas Kava
nam visokį turtų.
Westville, UI.
šyti
popera
ir
vokais.
Padarom davernastes Ir Pirkimo
X Parapijos choro būdoje liauskas — $5.00, Kazys Ka 49 Rezgis Petras
parankos išimdami aikvoja
bei Pardavimo NotariallSkus raitus
X Bazaras būna trečiadie darbuojasi L. Leką it ė, Ivins- valiauskas — $1.00, Pranas
šimtus dolerių!
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
niais
7
:30
vai.
vak.,
o
nedėliokaitė,
Kasilauskaitė
ir
kitos.
l
’
Kavaliauskas
—
$1.00;
Sudar
X Westsidietis vaikinas su
pamatu musų Pasekmlngumo.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: Yra
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
mis
nuo
,3
vai.
po
piet.
X Jei širdelė trokšta, ar- į go m., Šakių aps.: Mykolas
areštuotas už automobiliaus
ATLIKTĄ DARBĄ,
dalių vogimų, besiaiškinda X Kun. F. Juškevičius, at ba laimėti, lai nueina į para Skrinskis — $£>.00; Pelenių
ES
mas, kodėl jisai atpuolę nuo vykęs iš Cicero į bazarų par pijos būdų, kur darbuojasi p. k., Lukšių v., Šakius aps.: Mar
Reikalinga virėja, kambarys ir už
Bndavojam naujas namus,
Pranckevičienė ir Kazragienė. tynas Bacevičįus — $3.00; Adori} vaikinų, tiesiog pasakė: sivežė gražų kitchen clock.
Namų Btatymo Kontraktorius
laikymas. Kreiptis
4557 'So. WentStatau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun worth Avė.
Moterų
Sų-gos
Chicagos
Apkėčių
k.,
Lukšių
v.,
Šakių
ap

mano tėvas girtuoklis, aš jų
X Be tų darbuojasi da Mot.
įstabus, stebėtinas daiktas.
Sų-gos 20 kp., N. P. P. draugi skričio: Antanas Aleksa — 7217 S. CALIFOBNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi (10Naujas,
— (25 dienoj lengvai uždirba
«c
muro darbus, iš medinių pa ma. Namų apsauga. (250 — (1,000
ja, Apaštalystės Maldos ir šv. $2.00; Putriškes k., Lukšių
Telefoną* Hemlook >426
DRAUGO” KNYGYNE
mirus, amžius 10— 80. Ne Insurance
darom mūrinius, apmurinam Co., bet draugija su apsauga. Rą
v., Šakių aps«^. Jonas Lebežins
Kazimiero
Akatį.
$emskyr.
Galima garuti:
Phont Virginia 2054
medinį namų po vienų plytų. žyk American Beneflt Corp. Mgrs.
kas — $2.00; Akečių. K. Luk
narės.
Myers Bldg. Springfield? Iii.
i
JOSEPH VILIMAS
KOMEDIJOS, DRAMOS ETO.
Atrodo mūrinis, po to jau ne>
X Kas nori laimėti lietuviš- šiu, V. Šakių Ąp. P. K. $2.00;
Namų Statymo
reik pentyt. Turim namų ant
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių fkų saldainių, lai pamato p. A- Matijošiškės k., Lukšių v., Ša
Kontraktorius
pardavimo
ir
mainymo.
aktų komedija. Parašė V. K.’ Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. nužį. Prie amerikoniškų sal- kių aps.: Antanas Čepaitis,
4556 So. RockireU Street
PARDUOSIM su dideliu
nuosto
JOKANTAS BROS.
27. Kaina .............................................................................. 20c. dain^ P- Gubista.
liu visus puikius rakandus, 3 Wilton
kaurai, elektrinis radio ir vlskų mu
, 4138 Archer Avenne
X Bishopas duoda dolerį
Telef. Republlc (891
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
sų 4 karab. apartmente. Vartota tik
Wm. J. Kareiva
Tel. Lafayette 7674
3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeuž
dešimtį
centų.
Jį
operuoja
Pranas. Pusi. 14. Kaina..................................................... 10c.
Savininkas
naa
D.
GRICIUS
Del geriausios rųėlss
3040 W. 62 St. 1-mas floras
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto Barkauskas ir Lekas.
Phone Republlc (942
OENERALIS KONTRAKTORIUS
Ir
patarnavimo,
lau

X Dailus vyrai, komitetai,
Statau namus kaip muro taip Ir
VaAg. setas, 5 žinotai nauji, kai, sta
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
kit
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
lai, 2 Sm. setas. Stratton, 658 E. 81
GREEN
VALIJCY
Kainos prtelnamlausloe.
menų. Pusi. 71. Kaina ..................................................... 20c. darba -prie baro ir prie Indian
St. 8-člas Doras.
PRODUCTS
2452 WEST 69th STREET
blanketų
ir
to
dailaus
“
rūtų
Olselts
Šviežių
kiauli

Moliavojimo
Kontraktorius
Geros veislės Irish Setter Sūny
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
nių, sviesto Ir sūrių.
čiai. Pigiai. 8138 N. Westem avė.
darželio.
”
<(44
0O.
PAULINA
STREET
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
Mes mollavojlme. dekoruojamo Ir
TeL Boulevard 1811
(350 Deagan Virba arpo, auksinė
X
Visi
laimi,
kas
tik
atvyk

Tel.
Lafayette
8442
Ofisas
ir
Rea
Upoperluojamo
visokius
namus.
Bilą Del Linų Markos. Juokai .Dviejuose Veiksmuose.
y
Ir 2884
(401 8. Mosart SU Miųių kalno* labai prelnamoe Ir dar rankena, (200. 4 oct. xyphone, (70.
Būgnas — (50, karinis būgnas (20.
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. sta iš toli ar arti.
J. C. ENCHER & CO. bas garantuotas.
J. SilvaOiy, 1860 York St. Blue Is.
Visi
į
bažarų.
land, Iii. Tel. Blue Island 2065.
84 Pusi. Kaina ................................................................ 20c.
AUTOMOBILIAI
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
6127 Š. Maplewood Avė.
Red Cherris.
Real Estate Ir visokia apdrauda
Roodiing House, 9 kamb. Visi 13Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
Notary Public
Tenduotl. Rendos (50. 3 tonos ang
JONĄS PUDZIUVELIS
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
Skyrius 4424 So. FalrfMd
lių. 1719 W. Oongress, Tel. West
ŠIRDINGAI
AČIŪ!
OENERALIS KONTRAKTORIUS
2397
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
Statau naujus namus Ir pertaisau
senua Senus namus priimu | mai
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
REAL ESTATE
nus
Town of Lake.
— Visai Geriausios Rūšies Automobi
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................ 20c.
2650
West
69
Street
liai.
Generaliai Kontraktoriai
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. netikėtai surengta mums 15
Telef. Hemlock 4S7(
Pigiai 7 kamb. namas, žibalo Slld.
Ateik
pažiūrėti
musų
nau

im.
ženybinio
gyvenimo
su

Real Estete
gar. 1423 Rascher, arti Clark 6400
Tinka ęlel lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
Telefonas Caaal 72(1
N. Edgevrater 0501.
jausių
DE SOTO
ir PLY2621 WEST 71 STREET
kaktuvės
pagerbtuvės,
spalio
Kaina......................................................... ........................ . 10c.
BARGENAS
MOUTH Chrysler išdirbystės
Telefonu Hemlock 0367
Gražus 2 flatų muro namas, 6-6
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 11 d. Sunku rasti tinkamų automobilių už labai prieina
karėtu vand. Slld.. arti vienuolyno,
Res. GrovebiU 1680
I. Vaiciekauskcs. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919. žodžių dėkingumui pareikšti mų kainų.
galima pirkti pigiau, negu pastatyt.
Mallavojtmo
rengėjoms: pp. Krikštunienei,
(18,250. Kreiptis:
Maliavų Ir steninės poplero*
Kaina............. ............................................... -..................... 30c.
A. N. MASULI8 & CO.
tnvA Naujas stakaa <Naujas
De
Soto
$885.00
f.o.b.
Kazanienei,
Tel. Lafayette (197
6641 So. Westem Avė.
32(4 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa Brazauskienei,
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Tel. Republlc RR50
Ugincienei,
Šniurevičieneiį
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kainai.................... .............. 20c.
M. NUSEKA
OAOE TARK MOTOR
Ims mainus Sav. 1406 RoScoe, WelNot Ina
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden Paukštienei, Lukošienei, GaiPlnmbing A Heating
SALES
lington 2047. *’
Elektros kontraktoriai snvedam Iviedalienei;
taip
pat
už-dovanų,
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
sas Ir Jėgų. Elektros retkmsnos ir
Kaipo lietuviu, lietuviams
Jos Bagdonas, Savininkas
BARGENAS
flklėlerlat
aauslu
Kaina ....................................................... ........................... 50c. tų brangių atmintį.
3
augftčių
plytų
3 apt. po 7 kam
L. DOMBROWSKI A 8OH
Ačiū visiems-(oms) už pri- 5625 27 S. WESTERN AVI.
4426 Bo. Vetaen Are.
barių, Atymo <11.. (14,600. Kreiptis
1014 Wsst 47 Street
Išpažinties Paslaptis. Peilių Veiksmų Drama. Pritaikin

S. L FABIAN & CO.

M. ZIZAS

PETRAS GRIBAS

DE SOTO IR PLYMOlfTH

JOHN PAKEL & GO.

PETRAS CIBULSKIS

W, & L ELECTRIC CO,

ta iš kun. J. Spillrnann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (De| šios operetės yra parašęs muzikų A. Aleksis. Kaina ................................... z.. ....................... . .......... 25c.
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje
1920. Kaina .........................................,............................. 50c.
Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta aitspausta Tilžėje. Pusi. 37.
Kaina ................................................................................... 20c.
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina ....... t 15c.

Telefonas Prospect 5669

■■e

A. M. BUTOHAS

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRB88

Mes permufuojame-perveža-

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

į0% nupiginta ant flat maįliavų ir ręady mixed.

6RAHAM PAISĖ

SMs.oe r. o. b.
J*1 manai pirkti karų. pirmiausiai i
ateik pas mus ir persitikrink, kad
miausių kainų. Musų patarna pąs mus rasite geriausios rųils* au
tomobilius ui žemų kalnų
vimas yra greitas, geras ir
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų kųrų ui labai ntjažų kalnų
nebrangus.
geriausios rųšies

už prieina

7126 So. RookweU Street
.

Mes pervežama daiktus ir j
kitus miestus.

K4C.
i Vainoras, f.
Telefanas IsMiltll MM

8962 Areher Avumm

Namų Telef.
Republlo 4424

JOMNYERKES

Thotnas Higgins

BRIGHTON MOTOR 8ALES
•

lapos Telef.
Hemlook 2667

Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota*
Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

anglis

Telef. RepubUo 5099

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avcnue
> Chicago, III.

Tel. Lafayette 8227

Šio krano kaina $3.50

4414 So. Rockvrell 8t
Tel. Lafayette 4689

PLUMBERI8
Turiu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
2314 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 6414

Richard Kowalew8kl, 6418 8.
St Chicago, Boulevard 718 L

May

ė) 15 lė <’
'II IKILWICZ&
CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083
Derlingos žemos žemės palei Columbla upę. Drėgnumo niekad ne
trūksta. Tinka pieno ar daržovių ukiul. Gori marketat. Sale mtftkal. The
Ix»ngvlcw i „ , l»ngA iew, Wa»h.

