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EUROPOJE

Illinois Gubernatorius Ir Kiti
Brazilijoj Kyla Nesutikimai

Aukšti Svečiai Iškilmėse

. Tarp'Revoliucij os Vadų

CHICAGO, ILL. — Spalių 26 d. Chicagos lietuvių isto
rijon Įsirašė stambiausiomis raidėmis. Vytauto 500 m. su
kaktuvių paminėjimas įvyko toks, kokio nieks nesitikėjo, di
džiausias optimistas net sapne nesapnavo, kad Chicagos ir
apielinkių lietuviai taip skaitlingai suvažiuos Vytautui Did
Aberdeen, Wash., žmonėms pasižiūrėti buvo išstatyta čia atvaizduojama 16-os cožiajam galvas nulenkti, pagerbiant jo 500,m. mirties sukak
lių (vamzdžio’plotas) pakraščiams saugoti aimota. Yra 1919 metų modelio. Jos vietuves.

1ŠKILM ES BAŽNYČIOSE.

nas šovinys sveria 2,100 svarų. Gali lėkti 30 mylių. Vienam užtaisymui reikalinga 702
svaru parako.

EGIPTO KARALIUS PLANUOJA
SUVARŽYTI PARLAMENTO TEISES
BRAZILIJOS REVOLIUCIONIERIAI APŠAUDĖ VOKIEČIŲ GARLAIVI

AMERIKA DARBUOJAS
TAIKOS REIKALAIS

PARYŽIUS, spal. 26. —
Lapkričio pradžioje Genevoje
Visose Chicagos lietuvių bažnyčiose ryto iškilmingos pa
T’~ J.'
KOMUNISTŲ GAUJŲ
IŠKĖS ŽUVO
maldos, iškilmei pritaikinti pamokslai dar labiau žmones ža
TRYS
susirinks T. Sųjungos paruo
dinto žadino — susiburti vienon vieton ir pasauliui parodyti,
’AISRE
ŽIAURYBĖS KINIJOJ
šiamoji nusiginklavimo konfe
jog Vytauto dvasia lietuviuose ir po 500 m. tebėra gyva.
rencijos komisija,
Keturių aukštų mūrinius pa
KAS PLANUOJAMI BE
SHANGHAI, spal. 26. —
i Nusiginklavimo konferenci
ĮSPŪDINGAS paradas.
gyvenimų namus, 3051 CaluDARBIŲ ŠELPIMUI
Atvykę čia misionieriai iš ploja nepaprastai ėmė rūpintis
met avė.,, palietė didis gais
1 vai. po pietų, lig Vytauto laikais, trimito balsan iš pie
s tų, kur siaučia komunistų gauAmerikos ,J. Valstybių prezi
Trys negrės moteriškės
tų, vakarų ir šiaurės kolonijų lietuviai, suplūdę Į dvi vieti —
Cook apskrities komisionie- ras.
v
a • -inn
' j°s> Pasahoja apie raudonųjų
dentas Hoover. Jis nori, kad
18 Str. kolonijų ir West Side; čia susigrupavę ir susilieję rių prezidentas Cermak turi žuvo. Apie 100 a„memj vos suyra
sakoma konferencija būtų su
krūvon ant Ashland av. su vėliavomis, benais ir flotais sudarė planų ateinančių žiemų bedar spėjo išsigelbėti.
matę ir kų pergyvenę.
at§aį;
nepaklausė^ iš ar- šaukta ateinančiaia metais,
grandiozinį, didingų paradų bulvaru į auditorium. Paradas bių šelpimui.
Gaisras, sakoma, kilęs iš na
Kuone
pusę
pietinės
Kinijbs
j^otų paleista keletas šovinių, bet ne 1932 m., kaip T. Sųpėsčiųjų ir važiuotųjų užėmg daugiau nei 10 blokų.
Kaip žinoma, Chicagoj yra mų rūsiųr'*
yra apsiautę ir apvaldę komuLaive žuvo 21 keliauninkas jaaK°s suvažiavimas issprenPĖSTIEJI PIRMIAUSI IR GRAŽIAUSI
galybės bedarbių. Jų šelpimui Laimėjo Chicago majoras ' nisN plėšikų gaujos. Jų išnai- jr 35 kiti sužeista,.
Iš Springfieldo praneša, kad 1 kinimui reikalinga mažiausia
Tik po to garlaivis apaisu
Dievo Apveizdos parapija, Bridgeport, So. Chicago, Ro- yra reikalingi pinigai — dide
Amerikai rūpi, kad Euro
li
fondai.
Yra
klausimas,
kaip
200,000
kariuomenės.
ko
ir
gryžo
atgal>
seland ir West Pullman lietuviai parade dalyvavo pėsti ir
pa kuoveikiau susitartų nusi
iChicago- miesto majoras Tho
didelius fondus surinkti. Juk mpson ir kiti miesto viršinindarė didelio įspūdžio.
Misijos apiplėštos ir sudeginkluoti ir taikų išlaikyti.
Ypač Dievo Apv. parap. buvo iškilmei prisiruošusi: ke žmonės patys pinigų nesuneš kai vyriausiųjam valstybės gintos. Daugj^bė misionierių BRAZILIJOS PREZIDENturi raiteliai — Vytauto laikų kariūnai, geležiniais rūbais, su bedarbių šelpimo komitetui,
'teisme laimėjo bylų.'Teismas pagrobta.
Kad apsidrausti
TAS KALĖJIME
EGIPTO KARALIUS PRIEŠ
šalmomis ir ragotinėmis vedė. kelių, paskui dvi vėliavos — i Tad Cermak yra suplanavęs 'išsprendė, kad jie nereikalin-1 žiaurybių ir mirties, milionai į
------------GYVENTOJŲ ATSTO
Amerikos ir Lietuvos, mokykla tautiškuose rūbuose,, paskui aplankyti visus visam apskri •gi miestui grųžinti virš dvie- kiniečių gyventojų nuduoda vi J j{IO DE JANEIRO, spal.
VYBĘ
Šv. Kazimiero Akademija “in corpore,” jaunimas, puošnus ty namus ir prašyti kontribu
rtę
komunistais
arba
komunis!
25
jų milionų dolerių, kas anais
Laimėję revoliucionieistorinis flotas, vaizduojųs Vytautų, Laisvųjų Lietuvų ir Pa cijos (duoklės) sakomam fo
tų šalininkais.
riai apkalino atsistatydinusį 1 BERLYNAS, spal. 25. —
mietais
buvo
išmokėta
nekilnovergtųjų Lietuvos dalį str dideliu Lietuvos žemlapiu, kuriam ndui. Jis sako, kad tai gali
Brazilijos prezidentų Wasbin-’Kgipto karalius Fuad bendrai
okupuotoji dalis tamsiai nudažyta rodė gedulu. Paskui ėjo atlikti į porų savaičių aps įijanių savasčių ekspertams.
ŠTAI KAS VEIKIAS
igton Luis. Jis areštuotas ir pti savo ministeriu pirmininku
skaitlingos^draugijos iš paminėtų kolonijų.
krities tarnautojai, poliemonai
RUSIJOJ
uždarytas Copacabana tvirtu- ’i8mV Sidky paša yra sudarę
Pėsčiuosius sekė papuoštųjį automobilių paradas iš Mar- ir darbininkai. Jie nerinktų RUOŠIAMASI IŠKILMIN
moj. Suimti ir visi jo kabinę- 'planus įvesti šaly reformas.
ąuette Parko, Town of Lake, Brighton Parko, Cicero, North duoklių, tik gautų pasižadė- ' GAI PASITIKTI ARKI
MASKVA, spal. 25. — Pe to nariai.
Norima susiaurinti gyvento
VYSKUPĄ
Side ir West Side. Čia visų dėmesį traukė Town of Lake jimų ir tai įrašytų į tam tiktrapily visose kooperativėse
Kada revoliucionieriai gavo (jams balsavimo teises, suma
kolonija su savo vaikų benu ir dviem dailiais istoriniais flo- rus lakštus.
. MITAVAUKEE, Wis., spal. krautuvėse staiga išstatyta viršų, šiame mieste ir Sao žinti parlamento narių skai
tais.
Nežinia, ar šis planas bus >25. — Šio miesto katalikai ir žmonėms parduoti daugybė j paujo juodašimčių gaujos pir-Įi čių, susiaurinti parifcmentui
pripažintas atatinkamuoju.
AITDITORTJA PERMAŽA
. v . . .
jmiausia puolė laikraščių spau- ir praplėsti karaliui. teises.
i kunigija ruošiasi pasitikti žuvų galvų.
.
y
Be to, yra sumanymas su naujų ganytojų, arkivyskupų
Komunistų viršaičiai tad s(uves įr perdėm viskų sunaiVirš 6000 sėdynių Ashland Auditorija pasirodė permaža.
Egipto tautininkų partija
registruoti visus bedarbius a- ‘Stritcb, kurs lapkričio 18 d. tuojaus
Aiona iolrolo
.
i v* j
i
vv
iškėlė lzlanoimo
klausimų;-• “Kur kino. Apie
Apačia, galerija, šonai ir takai buvo pilnį. Pusė važiuotųjų
dešimts laikraščių griežtai kovoja tas reformas.
pskrity. Gal tų atliktų tie pa čia atvyks valdyti arkivysku yra kitos žuvų dalys!”
„„kentėjo. Po to prasidėjo
n
žmonių, kol surado vietos automobiliui pastatyti, atėję prie
tys
apskrities
tarnautojai.
Vedami
tardymai.
Sakoma,
plėšimai.
salės jau rado pilnų ir turėjo grįžti namo. “Kodėl nepaimta
pijąPERU AMBASADORIUS
Artimiausiomis dienomis tie i Praneša, skaitlingas būrys tų krautuvių viršininkai kitas
_____________
Koloziumas ar Stadiumas?” girdėjosi balsų. “Ten gal būtu
APAŠTALŲ SOSTUI
klausimai bus galutinai apta lydėtojų arkivyskupu čia at žuvų dalis yra pardavę privamėm visi sutilpę.”
TARP REVOLIUCIONIE- l
rti.
tiškiems pirkliams, gi šie su RIŲ VADŲ NESUTIKIMAI
lydės iš Toledo, O.
ROMA, spal. 25. — Peru
PROGRAMAS
Be kitko, darbuojamasi pageru pelnu gal, pardavę atgal
respublikos ambasadorium AProgramų atidarė keturi trimitininkai ir p-lė Petkiutė raginti visus tuos, kurie pl»-įPUS|Alf PERLŪŽO, 6 NU- toms pačioms krautuvėms.
RIO D E JANEIRO, Brazi paštalų Sostui paskirtas gra
(Šv. K. Ak. mokinė) prologu “Vytauto himnas.” Įžangos nuoja statybas ir kitus dar-j
SKENDO
lija, spal. 26. — Gen. Castro fas Pnolo Mimbela, kurs bu
žodį ima C. V. K. pirm. p. L. Šimutis. Kalba labai susijau bus ateinantį pavasarį, kad
______
NUSAKO ISPANIJOS
tik laikinai čia užėmė prezide vo pasiuntiniu Šveicarijai.
dinęs. Parodos įspūdžiai jį labai paveikę. Kviečia adv. Mast’ų tuos visus darbus 1 pradėtų
OSLO, Norvegija, spal. 26.
DINASTIJAI PUOLIMĄ
nto vietų. Greitu laiku atvyks
------------- r*—
programų vesti.
tuojaus, nelaukti] pavasario. — Jūros audra vienų norvegų
Dr.
O.
Vargas,'
Rio
Grande
do
RUSIJOJ AREŠTUOJAMI
____________
garlaivį užtrenkė ant povanAnt scenos apie keturias dešimts sėdynių užimtų K-to
MADRIDAS, spal. 25. — Sul valstybės prezidentas, tai
ZIONISTAI
Pollcljos kilnojimai
deninių uolų ir šis pusiau per- Ateneo kliubo prezidentas Ma-.l , ietinh| revoiiu;ionierip
nariais, dvasiškuos, kalbėtojų, bankininkų, kurių tarpe Lietu
LONDONAS, spal. 2,1 — Iš
Chicagos policijos viršinin- lūžo. 6 vyrai įgulos nuskendo, nuel Azana ir kiti monarchivos konsulas Kalvaitis,' žydų atst. Komajko, gudų atst. VovirSi„inkai, jis bu> pro.
Rygos praneša, Rusijoj, areš
ronko, III. Valstybės prokuroras Swanson su žmona, keletas ko parėdymu pakeisti vietomis Vienas išplaukė į kraštų. Ki- jos priešai nusako karaliaus
vizionalis
respublikos
prezide

tuojama daug zionistų (žydų).
teisėjų ir k.
2 kapitonu ir 91 poliemonas. tus išgelbėjo žuvininkai.
Alfonso dinastijos greitų puo ntas.
Sakoma, areštuoti būsiu išsių■ ILjy
limų. Ispanija, bus pakeikta re
4 vai. atvyksta III. valstybės gubernatorius p. L. EmmerPareina žinių, kad revoliu-' sti į Siberijų.
spublika. Tuo labiau, kad nei cionierių vadai ima kovoti už
sonas. Pas duris aukštųjį svečių pasitinka 10 Dievo Apv. TUKSTANTTNIS CHORAS PAGRAŽINO IŠKILMES
vienas karaliaus sūnus netin
parap. mokyklos mergaičių, tautiniuose rūbuose, Central.
PINIGŲ KURSAS
pirmenybę valdžioje. Galimas
Jungtinis parapijų choras, vedamas komp. A. Pociaus,
Komiteto nariai ir miniai triukšmingai plojant nulydimas
ka
užimti
sostų.
šauniai, galingai padainavo “Vytauto himnų,” “Eina gar
daiktas, bus atnaujinta tarpnant estrados. Čia anglų laikraščių raporteriai nutraukia pa
$10.0(
sas,” “Kur bėga Šešupė,” “ Jau slavai sukilo” ir Amerikos
savė kruvina kova. Brazilija Lietuvos 100 litų
veikslus. •
ASIŽIUS, Italija, spal. 26.
Britanijos 1 sv. sterl
4.86
himnų (po gubernatoriaus kalbos). Vyrų choras dainavo
susilauks betvarkės.
1
-• .‘'J*? ■' 't į ~ 1 '
Francijoa 100 frankų 3.95
Be III. vai. gubernatoriaus, gražias kalbas pasakė; vals “Lietuva brangi,’ o O. Srdiškiutė su Kudirka ir Romanas su — Vakar Šv. Pranciškaus ba
NEW YORK, spal. 26. —
zilikos viršutinėje bažnyčioje
Italijon 100 lirų
5.2?
tybės prokuroras S,wanson, Lietuvos kons. Kalvaitis, teisėjas Čiapu duetus.
j
Belgijos 100 belgų
13.9*
Iškilmė baigta Lietuvos himnu.
• sutuokto Bulgarijos karalius Policijos su plėšikais kovoje
D. Shananhan, adv. Borden, žydų atst. Komaiko, gudų atst.
Žodžiu, Vytauto 500 sukaktuvių paminėjimas Chicagoj Borisas su Italijos karalaite 1 plėšikas nušautas ir 6 asme
Šveicarijon 100 frankų 19 4)
Voronko (kalbėjo gudiškai) teisėjas Holander ir K-to pirm.
kuogeriausia
pavyko.
Gėriau
nei
negalėjo.
1
Giovanna.
nys sužeista
L. Šimutis. (Visų kalbos vėliau tilps “Drauge.”
Vokietijon 100 markių 23.8

CHICAGOJB

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, spal. 26. — Kada revo
liucionieriai užėmė šį miestų,
vokiečių garlaivis Baden leidosi plaukti iš Rio užlajos į
atvirų jūrų.
, jg Vigą tvirtumos ir Santa
(Jru7 tvirtovės garlaivio ka.pl-

I

PUODAI

Pirmadieniu, Spalio 27, 1930

darbų turinys glaudžiai sutampa su žo
CEVMUKAS 3 MILIONŲ DOLERIŲ
džiais ir darbais.
(remJten 'lalryrue lekmadleoto*
Rusijos gilumoje Voroneže bolševizmo
PRENUMERATOS KAINA: Metam* — liti P«Frof, K Pakitu
metu, 1917 ir 1918 ra., visu atsidavimu vado- Į
Metu - 11.50 Trlnm Mėnestaru* — *>.••■ Vienam
Ui — 75c. Europoj* — Metama |7.M. Puaal MrfDEVINTAS LAIŠKAS
»«••, Kopija .Bto.
1 vauja moksleiviams ateitininkams ir skait- i
lingai lietuvių tremtinių liaudžiai. Bolševikai,!
Bendra rtarblama ir korespondentams raitų negre
Pas miaijonierius.
j tų ir Lietuvos klimatui tin
jei neprašoma tai padaryti Ir nepilalunčlama tam
matydami
didžiausių
Krupavičiaus
įtakų
mi'
kančių eukalipto rūšį, tai juo
•■•ui neito lenkių.
niose, pasmerkia jį mirti. Apvalios stabu-, Portugaluos kariška diktatumiškus užveisus Lietuvoje -rRedaktorių priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vai
klingoji globa apsaugo Krupavičių nuo bolJlore ir 88an“ "^atal^.š•<n*n
tur būt jokia valdžia nebesuSkelbimų kainos prlalunoamoe parelkalarua
ševikų kruvinos rankos ir jis laimingai grįž-J‘a’ ltt4-'*au P° kelių metų pat
spėtų iškirsti ir užsienin išga
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki f ta Lietuvon. Grįžęs Uet»«, dar vokiečių o- rekiojinio, dabar keičianti aa- benti, nes auga kaip Aitvaro
kupuoton, Krupavičius drųsioi plunksna iri™ taktik» “ P«*>da«t. remvai. po piet.
palaimintas. Stoties bandomuo
žodžiu žadina tautų kurti nepriklausomų vai- « Katalik» Bažnyčios reika- še daržuose auga puikių ba
stybę. Okupacinė vokiečių valdžia buvo nu- '°8 Portugalijoj ir ypač kalonanų, apelsinų, mandarinų ir
“DRAUGAS”
tarusi Krupavičių išgabenti į nelaisvę. Bet nijose, • nes Bažnyčia esanti visokių sukryžiuotų - vaisių,
ir čia Apvaizda saugo Krupavičių. Nespėjus svarbus tvarkos ir kultūros kuriems dabar tik vardai ka
LITHUANIAN DAILY FR1END
_______ W
vokiečiams įvykdyti savo nutarimo, kilo Vo veiksnys, kurį neigti esu ne lami. Stotis turi porų sunkių
Pnbllsbed Daily, Enoopt Sunday. •
J.
A.
Valstybių
graviravimo
biuro
(EngravingTTureau)
sveika
jų
tautinei
politikai.
SUBMCRIPTIONS: Ona Tear — |«.0S. Slt Monika kietijoj revoliucija.
jų automobilių ir traktorių,
Amerikos Legiono postas šį čeverikų padarė iš medžiagos, t.
Taip
galvojo
mano
nauji
pa

— (1.61, Tbree Montfca — $2.M, One Montb — 75«.
Dar tebeteriojant vokiečiams kraštų ir
bet mano apsilankymo metu
Bnrope — One Tear — 97.SS, Blx Montb* —
Cepy — .Ha
jau plūstant bolševikų gaujoms kun. Krupa žįstamieji tolimoje Pietų Kry laukų čia arė jaučiais. Į di y. 6 milionų dol. senų banknočių (biHs), kurios, buvo su
naikintos tam tikru išmirkimu, kai jų vieton buvo paleistos
Adrertlviny tu "DRAUGAS” brlngt beot reaulta.
vičius krikščioniškosios demokratijos vardu žiaus žemėje, kurios bažnyčių delį dviejų diskų plūgų įkin
naujos, mažesnės banknotės. Čeverikas buvo atgabentas į Bos
Adrertialng ratea on appllcatlon.
skelbia nepriklausomai Lietuvės valstybei de- jie nelanko.
koma po dešimtį ilgaragių»
tonų į Legiono konvenciją.
žemės Ūkio Stotis.
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago mokratybės ir socialinio teisingumo pagrin
jaučių ir šie dviejų negrų val
Apie 20 klm. nuo Silva Por domi (vienas sėdi ant plūgo,
dus. Demokratybės ir darbo žmonių išliuosa
vimo iš ekonominės verguvės obalsiai žaibo to. valdžia prieš keletu metų kitas veda ar varo jaučius) lė dabar pradedama taikinti a- čros Angolos sąlygoms ir duoliepsna nušvietė Lietuvos ateičiai kelius. Šie istaigė Žemės Ūkio Stotį, kur ta procesija traukia per pla merikiečių būdas žemę dažnai da visai menkų derlių. Taipgi
obalsiai subūrė tautų kovoms už nepriklauso atliekami Įvairūs ūkio ekspe čius laukus, pjaustydami kie ir giliai j arti, kad ji geriau rugių, miežių ir avižų ligšiol
mybę ir kuriamajam valstybės darbui. Pas rimentai. Nuvykau jos apžiū tų dirvonų paviršių. Klausiau palaikytų drėgmę. Tai taip bandytos rūšys nedavė geni
KUN. M. KRUPAVIČIAUS 25 METŲ
kelbtas Žemės Reformos pravedimo būtinu rėti. Stoties agronomas labai kiek gali kainuoti jaučių už- vadinamas dry farming arba režultatų. Tačicu tolini: sni.iis
LITERATŪRINIO DARBO JUBILIEJUS.
mas subūrė kumečius, darbininkus ir maža maloniai mane priėmė ir su-1 laikymas. Sako — nieko nekai sausasaį^ ūkininkavimas, kurs bandymais tikimasi surasti to
žemius į savanorių būrius kovai su bolševi sėdę automobiliun apvažinė- nuoja, nes neapmatomos sava- ir Angoloje pradeda duoti ge kias rūšis, kurios visai tiks
Džiaugsmingai tenka šiame krikščioniš kais ir lenkų dvarininkų legionais.
jom didelį stoties ūkį ir apžiu- nnos ir reti krūmai suteikia rus rezultatus. Javai sėjami Angolos klimatui ir dirvai.
kosios darbo visuomenės minčių židinyje mi
Laimingos už nepriklausomybę kovos rėjom jo įstaigas, laukus, dar jiems pakankamai ganyklos. daug rečiau negu drėgnose
Gyvulių Bie Ūkio Stoty ma
nėti kilniausio mūsų tautos sūnaus krikščio priveda prie visos tautos demokratiniu būdu bus, bandomuosius laukelius Vienas jaučias rinkoje kainuo-- vietose. Šioje Ūkio Stoty rodė ža ir nieko įdomaus šioj sryniškosios demokratijos vado, mūsų mylimo išrinktos atstovybės — Steigiamojo Seimo. ir gyvulius.
Prisižiūrėjau, ja apie 90 litų. Jautis, žinoma, man daugelį rūšių čia užau ty čia neteko matyti. Jų teks
i ir brangaus Mykolo Krupavičiaus kruopš
Mykolas Krupavičius, vadovaudamas kaip negrai dalgėmis piauna ,ne kažin koks: nedidelis, lie- gintų javų; kukuruzų, kviečių, dar kitose vietose pasižiūrėti.
taus plunksnos darbo 25 metų laikotarpi. krikčioniskos demokratijos, blokui, sudariu žolę capim (kapini), kurių da- sas, gremėzdiškas, imponuoja rugių, miežių, žirnių, bet ypač
(Bus daugiau)
Rugsėjo man. 29 dien. suėjo lygiai 25 metai, I siam absoliučių Steigiamojo Seimo daugumų, bar agronomai stengiasi taip labiausia savo sieksniniais ra daug visokiausių rūšių pupų
kai pirmieji M. Krupavičiaus rašto darbai įtraukia valstybės kuriamajan darban ir prie pagerinti, kad ji tiktų ir gy gais ir nepaprastai ramiu tem ir fasolių. Geriausia čia auga
pasirodė spaudoje. ,Pirmieji literatūrinio dar- j šingas krikščionybei grupes: socialistus liau vulių pašarui, ne vien tik pin peramentu be jokio nervo... kukurūzai. Kai kurios rūšys
PAVYKUSI VILKŲ ME
bo žygiai buvo labai sunkūs, nes tuo metu dininkus, valstiečių sųjungų, žydus ir kitus. tinėms ir statybai. Jei tai ge Lietuvoje toks temperamentas kviečių irgi duoda du kartu
DŽIOKLE
didesni
derlių
negu
LietuvoM. Krupavičius mokėsi Veiverių mokytojų
rai
pavyks,
tai
Angolos
gy

vadinamas
“
rimtu
”
.
O
negro
Paskelbtus socialio teisingumo obalsius
bet kitos rūšys labai menseminarijoj kur mokyklos vadovybė labai kun. Krupavičius šventai pildo. Patsai stoja vulininkystei bus didelis lai temperamentas ir ūpas irgi
Šaūfeėnų urėdas Kaškausgriežtai draudė* bet kurį tautinį darbų. Tų priešaky Žemės Reformos įstatymo ruošimo mėjimas, nes ši žolė čia labai dažnai primena jautį.:, taip jie kai teuždera. Štai keletas pakas rugsėjo 13 d. Šaukėnų ui. laikų auklėjimo atstovai patarė mokiniams darbo. Dvarų, fabrikų darbininkų reikalai plačiai auga ir sausuose dirvo kartai būna aptiškę flegma-Lietuvoje ziš 1 ha.
rėdijos 'miške'« — Vainagiuose
nuose. Rodė man visokio am tiška ,ir?, Borupestingi: f net :ir-gaunama kviečių vidutiniškai
šokti, < gerti, kortuoti, «u, jĮyy^jps linksmin Krupavičiaus buvo nuoširdžiai gina|ni.
suruošė medžioklę. Dalyvavo
11 kvintalų, arba nuo
žiaus ir rūšių Australijos eu tuomet, kad paliečiami jų svartis, tik nepolitikuoti. Kiekvian&fc nekalčiau36 medžiotojai. Varovų buvo
Antrojo Seimo metu kun. Krupavičius kaliptus, kurie greitu laiku
sis tautinis darbas buvo • laikomas politika,
blausieji interesai. Rami, snu lt000 iki 1,100 kilogramų, apie 50. Antrame varyme, kuužima žemės ūkio ministerio vietų, kur visu virsta dideliais medžiais. Nu dui'inga Afrikos žemė ir jos Jungtinėse Valstybėse vidutiuž kų gręsė pašalinimo iš mokyklos pavojus.
atsidavimu stengiasi įgyvendyti Žemės Refor- sifotografavau sale 5 metų ramumų, kaip veidrody, at- niSkai apie 1,200 klg. Angoloj ™ nust«e vis08 medžiokles
Kilnūs Krupavičiaus pasiryžimai, prane- mos įstatymų parceliuojant dvarus savano- eukalipto, kurs buvo jau sto-Jniušta nieko nereiškianti jau bandymai įrodė, kad Bibate-, laimėJim«' ~ nuSauti 3 vi,kai
jano rūšies kviečiai duoda B •ĮaUB,kl- 11 !laP'uka8- Laimėtošė visokių pavojų baimę ir pradėjęs sekmin- riams, darbininkams ir mažažemiams.
kesnis už mano rankovę. 12 čio akie. Bet visagalė civilizagai plunksnos darbų vis skaisčiau ir gausiau
Darbo žmonės Krupavičių matė ne kaip metų eukaliptų dar apkabi-1 cijai žengia į ši Juodąjį Kon- 1 ha. 2,822 klg.. Tomarense - l“18 buv0; P- MaJ°ras B «•»* I
pradėjo rodytis savo kūriniais laikraščiuose. aukštos valdžios nepasiekiamų stambų, bet nau lankomis, bj.*t 15 metų tinentų ir savo kūrybos, ru 2,770 klg., Firebank - 2,500 ''Y’ «ir"L
•
tretį
—
dvarininkas
Stasys
Būdamas kunigų seminarijoj ir vėliau dvasi kaip nuoširdų draugų ir savo globėjų.
medžiu - manųjieksnys janipesčhj ir spokuliaeijos magi- j klg, Anafil - 2,300 klgr., dar JanavMtas
ninkų akademijoj išleido eilę didespių veiSavo darbštumu, sąžiningumu ir papras buvo pertrumpas. Ot, jei koks, ja gali paruošti ir Afrikai sUįk»toH astuonios rūšys
nuo , aįjkevičius — Šaukėnų pašto
? kalų, kaip apie socializmo mokslo klaidingu-' tumų nusipelnė pagarbų ne tiktai draugų, bet gudruolis botanikas kuriuo kuringus verpetus...
į LCOb iki 1,760 klg. Bet yra ru- viršininkas. Varovų buvo per
mų, “Marksizmo geneologija”, “Idealas ir ir'idėjos priešų. Už didelius darbus Žemės nors veislių kryžikvimų išves- Į Sausesnėse Angolos vietose šių, kurios pasirodė netinkaų-1 ^aįaį_ to keturi seni vijaunuomene" ir kitų. Nemaža yra išvertęs Reformos srity, Krupavičiaus neužmiršo ir
—■ —j—---- -ĮJ2'—i?----- ‘ |kai išėjo šonais. Vilkai labai
vertingų veikalų iš kitip kalbų.
neužmirš Lietuvos darbo visuomenė. Tai tvir ---- —i-----ys, Krupavičius visu atsidavimu žengia sa- , gilaus protesto jausmas dėl paskutinio jo pa- riebūs ir dideli — nėra ko stetina net paskutinio Lietuvos savanorių suva
vo pašaukimo keliu.
Pastaraisiais laikais yra parašęs ir išlei
skyrimo. Bet tikime, kad Apvaizda seka ir 'bėtis — nes per visų vasarų
žiavimo atsiliepimai apie Krupavičiaus dar
Bet įvertindami išganingų Tėvynei ir globoja Gerbiamąjį Jubiliatų sunkioje gyve Šaukėnų ir K^rtavėnų apyli
dęs 5 knygas “Visuonieninko bibliotekai”.
inis Žemės Reformos srity. '
•
Bažnyčiai Krupavičiaus darbuotę, vertindami nime! kelionėje. Šio brangaus jubiliejaus pro nkėje išpjovė daugybę avių ir
Rengia naujus spaudai veikalus. Visus spauŠvęsdamas 25 metų plunksnos darbo ju Krupavičių kaip tvirčiausi stulpų, apie kurį ga mes iš visos širdies linkime gerb. kun.' kumeliukų. Medžioklė nebuvo
x doje nuveiktus darbus sunku aprėpti, nes
gerb. jubiliatas dalyvavo savo kūriniais vi biliejų, kurį papildo 12 metų gražaus tauti spietėsi krikščioniškoji visuomenė didžiųjų Krupavičiui ilgai ir sėkmingai darbuotis j nuobodi — matė kaip varovai,
suose krikščioniškos visuomenės laikraščiuo nio ir valstybinio darbo, Krupavičius, gilaus audrų metu, kadai gręsė didžiausis Tėvynei ir brangios Tėvynės ir Bažnyčios labui, ilgiau taip ir medžiotojai daug zui
se. Visuose M. Krupavičiaus raštuose atsis mokslo ir proto vyras, daugeliui nesupranta Bažnyčiai pavojus ir tikėdami, kad Krupavi. sius metus šviesti lietuvių tautai gražiausiu kių, stirnų, ir tetervinų. Nors
skaičių 13 laiko nelaimingu,
pindi skaisti Tėvynės, Bažnyčios ir krikščio mais sumetimais paskirtas Garliavos parapi čius buvo didžiuoju mūsų Tėvynės ir Bažny pavyzdžiu.
B. S.
K. “D.” bet medžioklė pavyko. “M. L. M
niškojo teisingumo meilė. Gausingų jo plunks- jos antruoju vikaru. Ištikimas Bažnyčiai ka- čios laivo išgelbėjimo vadu, mumyse gema
ros

“DRAUGAS"

Aplink Afriką.

•

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE

j

(Medžiaga. Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
-----Rašo Dr. AL M. RAOKUS—

(Tęsinys)
L^aniiowlc& savd veikale “SkgrMiec Dyploinatow” paduoda Lenkiškų to
dokumento vertinių kurs skamba sekan
čiai: “WITDLD, w. ksiųže litenski, rus
ki, powiat szyli okręg ziemi Humien zwanv, a vrlasnern jego dziedzictwem będųcy,
zapisujo nilenskiemu biskupmvi Maeiejowi i jego następcom, ze vszelkiemi pra
yrami, požytkami i przynadlpžnošfiami,
modly za dusze swycb matžonek Anny
amarley i Juljany žyjųcej. 51 tycli dobr
kuždy biskup, co rok, knartalami placič
povvinien 80 kop groszy liteutskich k«pelanowi, c2y tež altarzyšcie, ajbo rektorewi oltarza Š. Michula, pr^y ktorym ležų

i

zwloki Anny, į jego wiasne položone byč
inųjų, aby za to nieprzerwanie psalterz
czytany byual. Dalsze docbody »obracajų
się na stol biskupi. Przeto katedralni
kanonicy czterykroč do roku obovviųzaūi
będų czytač wigilje, msze odprawiač, i
inne naboženstwo žalobne za duszę jego
i žon wzniiankowanycli. Dan w Trokacli,
w sobotę, w dziėn JI tysiųca pitnien (21
paždziermika) 1430 r. w obec Jerzego
czyli Gedygolda iviletoskiego i Jawnutv
troekiego wojewodow, Ratubolda marszalka Litivy i Gastolda marszalka dworu”. — D&niiowicz: Skarbiec Dyplomatow, Vol. II., dokuinent No. 1514.

Lįetuviškų; ir k t.”. (Gudų kalba ra
šytame originale: “y dalismy pietnaccat
rubley groszy litew, a u druhoho Denisa
Jūrewicza takže kupilismo ob niežu s toie
— juž zemleju szczo u Mikity kupil tak
že na boezok desiat rųtusznych, y dalisuiy
desiat rubley hroszv liteivskich; ir t. k).
— AKTY Vii. Koni. Tom XXXIII, No. 1.

Kreipiu tamstų doinę ypatingai į šį
pastarąjį dokumentų todėl, kad jis buvo
rašytas 1443 įlietais, t. y. apie 13 metų
po Vytauto Didžiojo mirties. Tame doku
mente nei dvejose vietose suminėti Lie
tuviški Grašiai, sporadiškai neatsirado,
bet seniau Vytauto buto kaldinti, ir po
4). — Dokumentas rašytas kovo 9 d., jo mirties dar ilgai kutsavo.
Čia iliustruotąjį Liėtuviškų Gxašj dr.
1443 m., popo Sem.eno Proclioravičiaus
Ckplejmisko, kuriame tųrp kitko sako: Gumovskis (Num. Litew 42) skaito fui“fr davėme penkiolikų Kapų Grašių Lie- sifikatu, nes esą: a) Monetos paviršius netuviškig o pa*1 kitų Denizų Jurevičių taip lygus; b) raidės esančios gan gremėzdišgi pirkome žemę arti tps žmuės kurių kai išgraviruotos ir skirtingos rušįęs nei
nuo Mikito pirktų dešimčiųi retušinių . ant pusgrgšių; o) moneta buvusi kaldin-

bačkų, į» davėme dešimts Kapų Grašių

U ne ant specijaTiai padirbdintos ripkeiės,

I
'
•
’

bet jau ant gatavos monetos, nes esą pirniykštės monetos raidės dar yra įrnatomps; d) dydis yra 17 inrtn vieton 12 mm.;
e) sveria 1,285 Gramus vieton .0,745 Gr.
Kadangi d-ro Gumowskio veikale ran
dame daug netikslumų ir net tiksliai faktų kraipymų, tad ja'pareiškimams nelabai tikime. Jo “argumentams” darau sekančias pastabas: a) Monetos paviršio nelygumas gali paeiti nuo smūgių, sularikstyino, subraižymo, arba net chemiško aptrūnėjimo (erosion). Mano kolekcijoje
randasi nemažai retų monetų su nelygiu
paviršium, kurių autentiškumas yra neabejotinas, b) Raidžių gremėzdiškumas
pridera nuo štempelio graviruotojo gabuMano kolpkcU°Je randasi net ZigniaTlto Vassos tikrai autentiškų monetų su
,hbai gremėzdiškomis ir klaidingai sūdėtoniis raidėmis, nors visi žinome kad
XVH šimtmečio graviruotojai buvo. ląbiau išsikavinę nei Vytauto gadynėje. O
kas link typo skirtingumo, tai reik nęuž-

z

miršti kad tai yra Gricinė, q ne pusgrašinė moneta, c) Panaudojimas senos monetos plančetų'perkaldibimui į naujųjų, kas
buvo paprastu dalyku XIV ir XV šimtmetyje, tai nereiškia falsifikatų. Tų amžiu perkaldintų (overstrikes) monetų yra
daug. d) Monetos dydis yra 17 mm. vir
to.n 12 mm. todėl, kad ši moneta yra Orą
iis, o ne pusę Grašio, kaip kad p. Guniowskis norėtų, e) Moneta sveria 1,285 Gramus vieton 0,745 Gr., todėl kad tai yra
Grašis, o ne pusę Grašio. Mano aprokavimu LĮptuvos Grašis turėjo sverti 1.6 Gramų, o pusę Grašio O.tlO Gramų. Čia iliustruotas Lietuvos Grašis tesveria tik 1.288
Gramus (sulvg Hutten-C’zapskio svėriino) todėl, kad jis galėjo gerokai apdilti
ir apsibraižyti apyvartoje; artm galėjo
svoris sumažėti nuo chemiško apipuzdrėjimo (corrosion) beguling šimtmečius
drėgnoje žemėje; arba net galėjo Bumen'keti svoriu ir valant, jei) atrastoji1 moneta
patekę į nepatyrarie žmogaus rankas.

z
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tas majoru. Tai kandidatas Ačiu komiteto pasidarbavi dėjimus pildo ir pelnija sau tojų. Skaitlinės pasibaisėti
turi rūpintis visuomenė.
Neįskaityti nei tie visi, ku Frank Murpby.
mui, mieste planuojama at piliečių paramų ir garbę. To nos!
Kadangi nedarbas buvo la- gaivinti visokių statybų.
ki majorai reikalingi ir ki Iš “II de E’’ vertė
rie tik retkarčiais dirba, tv.
i dvi ar tris dienas savaitėje. bai įsigulėjęs, piliečiai į jo ža- * Įvairios labdarybės organi- tiems miestams.
R. s. — Krūtutis.
TIKROJI RUSIJOJ PADĖ šiniui 25 centus; vienam obuo- gJe darbininkai • irgi yra ly_ dėjimus palinko ir jį išrinko zacijos suskato gelbėti bedarAkstinas.
TIS.
liui 1 doleris; vištai o dolebedarbam8> jje savo dur- majoru. Neapsiriko. Šiandie bių šeimynas atėjus šalčiams.
riai. Kaip maistas, taip visojokįu bud,u negali pasida- Detroito majoras tikrai savo Policijos departamentas ir PRUSIJOJ MOKYTOJAI BE
Iš Londono praneša, kad ki daiktai žmonėms parduoda- ryti pragyvenimo sau ir šei žadėjimų pildo, visomis prie kiti miesto tarnautojai sukūrė
DARBO.
KAZIAM
m
i f. a.««f f
M'lvvvV BUVIMU*^
Rusijų aplankęs gryžo Angli ma tik nuskirtomis kiekybė mynoms.
monėmis kovoja ir mažina ne- sąjungos bedarbių pagelbai
Right from the first touch, antiaepti^
Prūsijoj, švietimo ministejos parlamento narys, kraštu- mis. Nusipirkti ir nelengva
healing Žemo takes the itching
Pagaliau neįimti nei tie jau- darbų.
Sąjungų fondai bus sudaryti
misery out of mo.quito bites, rashes,
tiniausias socialistas J. Hoole Moterys su vaikais eilėse turi
Uurie'iž5ję is „.„k'yk. I Kaip tik jis užėmė majoro [visų narių kas mėoiesis moka- rio pranešimu, yra 23,147 mo and many other akin afflictiona. Try
it also for itching, peeling toea.
kytojai, ieškantieji vietos. Iš
iš Manchesterio. Rusijoje jis laukti ilgiausiais .vai., ka.l
-r
pilnuosius metus, ofisų, tuojaus paskyrė nedar- momis duoklėmis,
Bathera and other outdoor folka
viso Prūsijoj 109,631 mokyto thank cooling Žemo for relief from
tyrė sovietų administracijų. įeiti į krautuvę su maista&nk.;ie6ko darb& jr Mranda. eil} bų kovoti komitetų iš 101 as•unbum. Douae it on ivy-poisoning.
Pasirodė, kad yra gerų žino jas, tat bedarbiai mokytojai, Pimples and dandruff fade when safe,
Šis žmogus džiaugias laimin ' ,a,h‘
i jaunų žmonių metai į metus mena. Komitetan pakviesti įantiseptic Žemo is applied. It inMoterializmas perdėm išpan priauga ga| koks vienas mi. vairių pramonių ir darbo va nių, kad geri žmonės savo ža- sudaro 21 procentų visų moky- etantiy eases razor-smart. Always
gai apleidęs Rusiją. Nes tenai
have Žemo nfearby wherevei ougo.
jis visur susidūrė tik su so čiuotas ir kai padūkęs. Sek- lionas.
Any druggiat. 35c, 60c, $1.1
dai, pirkliai ir visuomenės
vietų valdžios neatatinkamu- madieniai panaikinti. Divor- Pasirodo, kad nedarbo klau darbuotojai. Be to, jis turėjo
f mu, nesąžiningumu, nešvary- sai — kada nori ir kiek nori. simu atlikta statistika yra ne keletą konferencijų su pramo
10PIECE COSMETIC
bėmis, ligomis ir didžiausiu Tai tokia tikroji šiandie statistika, tik nedarbo klausi ninkais — automobilių garniu
SĖT $1.97
skurdu. Įsitikino, kad tie vi Rusijoj padėtis.
tojais.
mo supainiojimas.
Thls Is a Famous Vlvanl Sėt and Ineludea face povder. |1.00; Rouge. 7Sc
si, kurie lankę Rusiją ir pa
Tlasua Cream JI.00, Depllatory |1.00.
Kai-kurie šalies ekonomis Paskirtas jo komitetas pa
Vaciai Astringent (1.75, Bath galt 1.00,
BEDARBIŲ
SKAIČIUS
NE

sakoja apie sovietų adminis
Totlot Water (1.75. Perfume (7.75, Briltai reikalauja, kad cenzo biu siskirstė į devynis pakomite-'
Uantlne 7ic. Skln Whltener 71c. Totai
ŽINOMAS.
▼allic (17.00. Speclal prlce, 71.(7 for all
tracijos (valdymo) pažangų,
ras kuoveikiau tai visa atitai tus ir šie pasidalino darbais.
ten plecea to Introduce thls line.
Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties
tie arba tenai nieko nematę
Vardas ...............................
sytų, paskelbtų tikrųjį bedar Pirmiausia mieste suskaičiuo
WCKL 970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
Adresas ..................................
arba neteisybe vaduojasi pa Artinasi žiema. Visuose A- bių skaičių, kaip tikrai yra ti bedarbiai. Tai atliko 400
operuojant Brunswick Co.
Siunčiame per paštų COD
merikos pramonės centruose atrasta 'balandžio mėnesiu at savanorių. Paskelbta bedar
čių bolševikų naudai.
Pinigai grųžinami, jei
nepatenkintas.
Vienam dalyke sovietų val imta ruoštis gelbėti bedar liekant gyventojų surašymų. bių registracija. Atsiliepė apie
Budriko programai iš stoties WCFL kas subata
Bea Vaa 580-5th Avenue, Nsw Ym*
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties WHFC
džia atlikusi didelę pažangų. bius, kurių visur galybės, ne Nereikia perdaug džiaugtis 100,000 žmonių. Iš jų apie 20,nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Tai šnipų sistemoje. Šiandie žiūrint ten kokių tuščių pasa pasakojimais apie gryžtan- 000 pasirodė reikalingi tuo
-bolševikai turi puikiausių vi kojimų apie gerėjančius lai čius geruosius laikus. Antai jaus pagelbos.
sam pasauly šnipų organizaci kus.
paties Raudonojo Kryžiaus
Majoro paskirtas komitetas
Deja, tuose visuomenės pa viršininkai įspėja šalį, kad at aplankė įvairias darbo įstai
ją
Rusijoje kiekvienam sve siruošimuose sutinkama kliū einančių žiemų turtingoj Ame gas ir pakvietė jų vedėjas nuo
timšaliui draugauja komunis čių. Nėra žinomas ten ir kitur rikoj šimtams tūkstančių šei- lat dirbantiems darbininkams
tas šnipas. Nuo svetimšalio at tikras bedarbių skaičius.
mymĮ pramatomas alkis įr sumažinti darbo valandas die- į
, Radio - Panatrope with Radio - Records
sišalina tik pastarųjam užmi Kaip žinoma, šįmet įvyko skurdas.
noje ir darbo dienos savaitėje,
gus. Komunistui šnipui vado federalis cenzas ir buvo sus
Aguona.
taip kad didesnis darbinin
vaujant svetimšalis nieko ypa kaičiuojami bedarbiai. Tekų skaičius galėtų naudotis’
tinga negali matyti ir nugirs čiaus suskaičiavimas labai su MAJORAS PILDO ŽADĖJI darbu.
A
ti. Socialistui Iloole kažkaip painiotas ir cenzo biuras ne
MUS.
Tas pasiūlymas visose įs
teko kokiam laikui šnipo atsi padavė tikrojo bedarbių skai
taigose priimtas ir kai kurio-'
kratyti. Tad ir patyrė apie čiaus.
Angliški laikraščiai padavė se jau vykinamas. Bedarbių
HAS
Einant tuom cenzu, savam platesnių žinių, kaip rūpina skaičius tuojaus pradėjo ma
tikrųjų Rusijoj padėti.
HADE GOOD wfth
Tikroji Rusijoje
padėtis- laike valdžia paskelbė, kad mus! bedarbiais Detroito mies žėti.
praeitų balandį visoj šaly te.
šiandie tokia:
Be to, majorui reikalaujant
Gyventojai atsikratė carų rasta 2,508,151 bedarbis. Tas Tame mieste šįmet paša miesto valdyba žada skirti
despotizmo ir pateko toli į yra apie 2 nuošimčiu visų lintas miesto majoras Bowles. milionus dolerių įvairiausiems
žiauresnį ir baisesnį bolševikų gyventojų. . , . < > • • I • I Kada nuskirti naujo*»majoro mieste gerinimatnš’. Paskelbta
Šis bedarbių skaičius visas
despotizmų.
rinkimai, iškilo net keli kan mokyklų programa ateinan
Šame Price for Over
Rusijos valstybė šiandie laikas plačiai naudojamas į- didatai. Vienas tų kandidatų tiems metams ir jau 4 milionai
38 Years
valdoma begalo brutaliai kar rodymui, kad šioj šaly ne- i pirm rinkimų piliečiams žadė- dolerių skirta tam tikslui.
2S eoncee ior 2$/
.
.
.
.
- • ,
du ir šautuvu. Negyvuoja jo darbas, esąs nedidelis ir , todėl jo
visomis priemonėmis kovo- Programa apima apie 19 miPure—EconomJcof
,
.....
.
kia laisvė. Tenai gyvuoja tik nesvarbus. Patsai prezidentas
r
ti nedarbą, jei jis bus įsnnk- lionų dolerių išlaidų. •
viena pažiūra — tai bolševikų gavo progos kelis kartus pa
MILLIONS O» POVNDS
OSSD BY OVB COVBBNMBNT
reikšti,
kad
Amerikos
J.
Val

(komunistų) pažiūra. Kitoms
stybėse nedarbas esąs nykus,
pažiūroms nėra vietos.
Gali, sveikas, Rusijoje veik palyginus su gyvuojančiu ne
This new cheese
ti kų tik nori, jei tik veiki darbu kitose pasaulio valsty
Naujas
Brunswick
radio
su
panatrope
modelis
31
Pasauliniame kare
Kapltonas
bėse.
treat
taip, kaip liepiamas.
t
Specialistas
iš
su
keturiomis
screen
grid
tūbomis
groja
gražiai
ir
aiš

Seno Krajaus
Jei iš darbininkų tarpo kai- Bet tai ne argumentas, ka
kurie ima murmėti dėl sun dangi čia bedarbių tikras skai
kiai. Kaina $185.00 be tūbų. Kiti Brunswick
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
kiųjų gyvenimo ir darbo są čius nežinomas. Politikieriai
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJVSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis
YRA. Specialistui gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užlygų, tie tuojaus, kažkur iš bedarbių sūskaičiavimų norėjo
nuodijimų kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
Digestible
22, $1 70.00 be tubųmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
nyksta. Tas reiškia, kad jie su supanioti ir savo tikslų jie at
asmilk
laptingas Ilgas. Jei kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir
siekė.
imami ir nužudomi.
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame —
itselfl
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
Šiame
paskelbtame
bedar

į
mainus
Jūsų
senų
pbonografų
arba
radio.
Parduodame
Bolševikų vadai tų pavienių
OFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėliomis 10-1
Now—Kraft-Phenix’ new achievelengvais išmokėjimais.
4200 West 20 St.
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Cravrfond 557S
darbininkų išnykimų pateisi bių skaičiuje neįskaitomi visi
ment! Rich mellow cheese flavor
plūs added health qualities in
na tuom, kad, girdi, Rusijoj tie darbininkai, kurie “laikiwholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
palesti iš darbų. Tuotardar neišnykusi revoliucija.
elementą of rich milk. Milk sugar,
caldum and minerals. Etery one
Tad valdžia apsidraudžia prie pu yra žinoma, kad šie dar
caneatitfreely!
bininkai irgi yra bedarbiai.
šų ir .negeistinų asmenų.
Velveeta spreads, sliceš, meta
and
toasts beautifully. Try a half
Penkerių metų programa Jie gal ilgus mėnesius “lai
pound package today.
'vykinama. Daugeliui tas po- kinai” nedjrba.
tinka. Bet socialistui Hoole Taip pat neįimti sergu dar
atrodo, kad sovietai jokios bininkai. Juk irgi bedarbiai.
savo programos negali pra Šiais bedarbiais kaip ir kitais
vesti kadir į 25 metus.
Nešvarybės miestuose tik
rai pasauly nematytos. Praplitūsi girtybė .
Moterys įvairius darbus at
lieka bendrai su vyrais. Mote
rys valo dokus, tarnauja gatvekariuose, aria žemę. Jų di
džiuma vaikščioja basos.
w Brangenybė begalinė. Apla
mai imant, Rusijoj darbinin
kas į mėnesį uždirba apie 25
dolerius (skaičiuojant ameri
koniškais pinigais). Ir štai kų
jie turi mokėti, norėdami nn- '
sipirkti.
Sviesto svarui 4 dol. 80c.;
drabužių eilei 35 dolerius; autėms porai 9 dol.; vienam kiau
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LIETUVIAI AMERIKOJE

metų mirties sukaktuves. Pir
miausia buvo nutarta prisidė
ti prie Chicagos apvaikščiojimo spalių 26, o paskui pas sa
ve surengti. Komitetan iš
rinkti: varg. A. Glemža, Z.
Šalkauskas ir J. Jocius, kurie
dabar pardavinėja Vytauto
medalius ir visų tvarkų daro.
Visokiais reikalais kreipkitės
į juos.

. vienam iš tų mažiausių stik
lų šalto vandens, tiktai var‘
dąn mano mokytojo, ištiesu
Iš >v. Praųpiiįmts Vienuolyno 8akuu jums, nenustos savo
“Kų tik padarysi vienam iš užmokesnio.” (Mat. X, 42).
tų mažutėlių, tai Man pada Geradariai, malonėsite sių
rysi”, sako Išganytojas.
sti savo aukas sekančiu adre
Jaunikaitis Martinas, pago su:
das, buvo viršininku Romos
Sisters of St. Francis,
kariuomenės. Vienų labui šal
St. Francis Convent,
tų dienų, jodamas iš miesto
R. D. 9, So. Hills,
Amiens, pamatė prie vartų
Pittsburgh, Pa.
elgetų pusnuogį ir labai suša
Kun. -J. V. Skripkus.
lusį. Jaunas karvedys nušoko
nuo arklio, paėmė savo karei
viškų paltų, kardu perpiovė,
pusę atidavė pavargėliui, o
■ ‘ Paklydėlio kelias”.
kitų pusę sau pasiliko. Sekan
čių naktį jaunikaitis pamatė Nedėlioję, ?palįų 19 d., Šv.
reginį: ateina didelis būrys Cecilijos (parapijos) choras
angelų ir Jėzus jų. tarpe apsi buvo surengęs labai smagų va
vilkęs tuomi pusę palto ir sa karų, Šv. Pranciškaus parapi
ko angelams: “Tai yra dova jas svetainėj. Statė scenoje
na, kuria gavau nuo Marti gražų ir pamokinantį veikalų
no.”
Jannikaitis
pradėjo “Paklydėlio kelias”.
svarstyti tų reginį. Už jo ge Visi artistai savo užduotis
rų darbų, .Dievas davė jum šy. kuogeriauąįa atlįlto ir publi
Dvasios apšvietimų. Jis tapo kai žiūrint į lošimų, JteilV
kataliku, net ir vyskupu. Da- l$ur reikęjo ne,t vęrįdj.
bąr męs jį garbiname kaipo Pq to gražaus veikalo, sekė
šv. Martinų. 'Į'pdel, kų pada aptra dalis to vakaro — tai
rysi vienam iš neturtėlių, tai dainos.
Pirmiausia solo dainavo ppadalysi pačiam Kristui.
Nereik eiti i tolimus kras- lę Z. Danusiutė, kuri savo lak
tus ieškoti pavargėlių. Jų čia'štingelos balseliu atsilankupat randasi. Šv. Pranciškaus siems svečiams širdeles kute
Lietuvių Vienuolynas šiais no. Paskui sekė kvartetas, su
metais, iš Dievo malonės, turi sidedantis iš Talakauskaitės,
žymiai padidėjusių narių skai Jutkiutės, Danusiutės ir Siurčių. Jaunų mergaičių randasi bliutės. Kvartetas žąvėte ža
dvidešimt pepkios, kandida vėjo publikų. Po mergaičių
čių tryliką, naujukių dvide kvarteto pasirodė scenoj ga
šimt dvi profesijų seserų de- lingas vyrų kvartetas, susi
šinits. Tai yra didelis būrys dedantis iš Prakaičio, Karve
lio, Ciperio ir Juodžio kuris
žmonių.
Visi gerai žino, kad šie me savo tvirtais balsais publikai
taį yra prasčiausi, kokius e- patiko. Šis kvartetas retai pa
sapie turėję. Daržai išdžiūvę, j^hodo mūsų scenoj, taigi gelaukai išdegė, sodnuose vaisių tei butų kad jis dažniau ganėrą, nes pavasaryj medžių Urna būtų girdėti, o ypač renžiedai nušųlo. Todelgi maisto Skanioj metinėj parapijos vaiš savo laukų negalime tikė-. kprienėj, kuri įvyks lapkričio
tis.
'
• 1$ d.
Gi antras faktas, kurį visi1 Ant galo scenoj pasirodė
gerai žinome, yra kad iš tų v^as Šv. Cecilijos choras ir
■šešiasdešimt jaunų mergai- padainavo kelias labai gračių yra daugiau kaip pusė vi- žįąs daineles, kurių svečiai
sai neturinčių tėvelių ir ne būtų klausėsi ir per visų nak
turtingi). Tadgi jos visiškai tį.
yra pasivedusios’ ant gerašir Po programų prasidėjo šo
džių aukų. Kas sušelps tas kiai prie linksmos A. Šerpeneturtėlės, sušelps patį Vieš tausko orkestros, o D. Jocienė
patį, nes Jis pasakė “Kų tik ir O. Musteikienė visus vaiši
padarysi vienam iš tų mažutė no skaniu kugeliu ir pyragai
lių (neturtėlių), tai Man pa čiais, kuriuos iškepie mūsų gą
darysi”.
, bios choristės. Mąt, musų cho
Širf mėnuo yra skirtas šutei ristės moka ne tik bažnyčioje
kiniui pagelto Sv. PranciS- Ki?doti> «“ scen0B
kaus Vienuolynui. Todėl, ge- M ir
ku»c|! k,'I>tL 0
subės nužemintai kreipiasi į katrie sveteliai turėjo karčias
klebonus ir jų asistentus kuni širdelės, tuos O. Gudienė ir
gus. Pagal gerb. klebonų nuo Lapinskienė saldino skaniau
žiūros, surasti geriausius bū siom saldainėli), o ištroškusius
komitetai:
dus ir, susijungus su gerašir girdė parapijos
džiais žmonėmis, suteikti taiu Lapinskas ir S. Lauripas, gi
neturtingui Vįenuolynui para ląijnųžę visiems dalino U. Mųu
mos.
‘ rušienė ir Bacevičienė. Bet tik
vienas tapo laimingas, tai No.
Taipgi Sesutės kreipiasi į
organizacijas, draugijas, kliu- 18.
Atėjus dvyliktai valandai,
bus, kurie savo sujungtomis
nenoromis skirstėnjes namo.
jėgomis gali padaryti labai
Vakarę pelnas skiriamas
daug gera apšvietei, tikėjimui
parapijos naudai.
ir tautai. Sesučių tikslas yrą
ne savo labas, bęt visupmg- Už surepgiiiių to vakųro pro
nės... Šviesti jaunimui tiesos gramo garbė ir padėka Pri
kelių, skleisti tikėjimų ir pa klauso vietiniam* varg. p. Ą.
Glemžai, pąs kurį netrūksta
laikyti tautybę.
gabumų įr energijos.
Už kiekvienų gerų darbų
Viešpats atmokės šimterio Vytauto apvaikščiojijnas.
pai, nes Jėzus Kristus pala Praeitam Fed. susirinkime
kė: “Kas nors duotų gerti nutarta minėti Vytauto 500

PITTSBURGH, PI.

Raka.

PILNAS EGZAMINAS
kiai pavyktų. Jos taria šir-' mų pirmadienį. Sekantis susi
>6.00 TIKTAI >5 00
dingiaiusį ačių visiems, kurie rinkimas įvyks lapkr. 3 d.
BPECIALTBTĄČ
prisidėjo, o ypatingai biznie X Praėjus šokiams, visas
Taigi nenusiminkit. bet eikit p*a
N.
riams, kurią garsinos progra veikimus bus atkreiptas į vei tikrų specialistų, ne p&a koki nepa
Tikras apeclallataa, arba pro
X Įvykusieji šokiai, spalių moj.
kalų, kuris bus perstatytas tyrių.
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums kenkis, ar kur skauda, bet pasakys pats,
18 d., parodė visiems, jog
sausio mėnesy.
po pilno llegzamlnavlmo. Jus sutau
X
Dąbar
eina
naujų
narių
mūsų Veikimo sezonas jau pra
X Spalio 25 d. apsivedė pa- pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
negalėjo pagelbėt tumi Įei
sidėjo.
Jaunimo susirinko vajus. Visos mergaitės kvie nęlė M. Seleniutė. Magdutė y- daktarų
to^ kad Jis ketui lelkanngo patyrlbadymui žmogsųz kenksmlndaug. Muzika buvo gera. Ko čiamos prjsįrašyti prie Soda- ra buvusi mūsų sodalicijos
1 ffuzsy.
lįcijos.
Ypatingai
yra
kviečia

misija susidėjo iš p-lių Julijos
pirm. Be to, jo yra daug triū Mano Radio — Bcope — Kaggt
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
moj
mergaitės,
kurios
lanko
Jolinsoniutės, Julijos Gudso padėjus visame mūsų vei štikes bakterlologlfikas egzaminavi
Mūsų kime. Jaunai porai linkime mas kraujo atidengs man Jūsų tik
nauskaitės ir Onos Gailiūtės. viešąsias mokyklas.
ras negeroves. Ir jeigu afi paimsiu
i jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gyDaug triūso padėta, kad šo susirinkimai laikomi kas pi)*Ita.
i rūmas sugryfi jums taip kaip buvo

CICERO, IIL

Žinios iš

P 8.

į pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo.
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokių užslaenėjuslų. Iš
kerėjusių, chroniškų Ilgų, knrj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt
neatėję pas
mane.

mmaww.Mii.

DR. J. «. ZAREMBA

Lietuvių Valanda

SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas ISIS

20 W. JACKSON BLVD.
Arti SUte Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo K ryto 1IU
I po pietų. Vakarais nuo B iki f
; Nedėllomls nuo 1< ryto Iki 1
po pietų

WHFC Radio Stoties
Kiekvienų

Pirmadienio

Vakarųi

ADVOKATAI

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
3 vai. kortuose—nuo 3 iki
Subatomis nuo 9 Iki 9

Iki

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue
Tel. Pullman 5960-Namų Pull. 6377
Miesto, ofise pagal sutartj

127 North Deąrborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

. / ,.T. L

Tarp 7-8 Valandos

9

Telephone Deąrborn S0S7

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
radio stoties (1420 Kilocyklfes) ir išklausykite gražų Lie

tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

1) I >ain. S: Rakau-skiene
2 Duetai.
3) L. Vyčių Kvartetas
4
A-

5) Kalbės Dr. G. Bložis
įj “Prqf.” Kaupnunko minutėlė
7) Kitokie Įvairumai

160 No. La Šalie St. Bm. 1431
CHICAGO. ILL.
Nuo 9:30 Iki S vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 871<
Vai. nuo C Iki 9 vai. vak.
(Uskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1
Vakarais
3241 30. HALSTED STREET .
Tel. Vlctory 0562

7-9 vai. vak. apaj-t Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

JOHN B.

šiuos
Ruošia:
jA - T Radio
• ‘ Uit ’ Koncertus
t V** * k
I •’ *”

BORūeF

k *

(John Bagdzlunu Borden)

ADVOKATAS

105

The Peoples Fumiture Co.

W.

Adams

IR

Rm.

2117

Telephone Randolph <717

2151

W. 22 St. 6 iki 9 vak.
. -

.

St.

f

Telephone Roosevelt 9990
Name: 8 Iki 9 ryte TsL Repub. 9B00

Dienraštis “Draugas”

JOHNKUCHINSKAS
lietuvis

2221

West

advokatas

22nd

Streąt

Arti Leavitt Street
telefonas Canąl 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyfiiomia nuo 9 iki 6.

*alslnfl.thė Family
ęs*»š£
hiu ftere*$
\ VK>U>«r « aee*o»»
/ oufegro. vxy4^y 7

\RELL’.
YfOTŠ

fkBoor V*? .

DIlUGia
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Telefonu Tardė 11SS

S, M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

A K T A R A I:

C H I C A G O

G R A B O R I A I:

WEST SIDE ŽINIOS.

MVTUVla GRABORIUS

pauskis; M. Kazakas
A. Gedviliutė — 50c.

Telefonai) Grovehill 1261

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Ofiso TeL Victory 8089

DR. J. J. KŪWARSKIS

Of. Ir Rea TeL Hemlock 3174

X• Pirmadienio vakare, tuoGydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
719
WEST
18
BTRMT
NETEKOME
KUN.
PR.
jau po šv. Ražančiaus pamal
GRABORIUS IR
2408 WEST <9 STREET
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
■
Tel.
Roosevelt
7681
JURGAIČIO.
dų,
Aušros
Vartų
parapijos'
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospeot 1028
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Antras ofisas Ir
Rezidencija
------------- ------ komitetai peržiūrės visus pa
i Ir 7 iki t vai. vakare.
Rezidencija 2859 Se. Leavitt 8t
Tarta automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
j. lulkvicius siūlymus — statyti bažnyčiai
kalams. Kaina prieinama.
Bridgeport. — Gerb. kun. Seredomla* nuo 9 — 12 vai. ryto.
G rft bortus Ir
»
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo T-9
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Nedėliomis pagal sutartiBaisamuotojns ir mokyklai naujų boilerį ir Pr, Jurgaitis virš vienus me
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 9-5 po
NedėlloJ pagal susitarimų
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vale.
patarnauju iaidqr į§ jų išrinks tinkamiausių,
tus asistentavo Šv. J urgio par.
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tųvėse visose mie
Ofiso Tel. Virginia 0036
sto ir
miestelių
x Namų kolektas pereitų sa Ir, štai, pasigirdo liūdna ži
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5868
dalyse. Idodernlšnia,
jog
spalių
10
d.
apleido
Tel. Canal 6764
Republlo 8464
ka koplyčia veltui, vaitę
aukojo p. Balčiūnas’
mūs
parapijų
ir
atsidūrė
Mer‘
Dr.
Se
A.
Brenza
3108 s. Haisted $10.00, po $5.00 aukojo: J. Ra
LIETUVIS GRABORIUS
x
st Chicago. III.
_
.
_
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patarnauja laidotuvėse kueplglauTel. Victory uis domskis,
P. Šliogeriene, A. ey ligoninėj.-.
4142 Archer Avenue
ela.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Gaila jaunoj kunigo, nes .tai
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
_____________ Vaičiekauskis, B. KazanausGYDYTOJAS.
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
buvo
jaunimo
vadas.
Ne
tik
9:30
vakare
CHIRURGAS
Tol. Roosevelt 2516 arba 2516
kas; po $3.00: J. Jakuckis, J.
8 iki 4 ir 4 Iki 8 v. v.
jaunimas
mylėjo
gerb.
kun.'
4608
a
ASHLAND
AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomis nuo 10 ihl 12 ryto
Šarka, A. Kairaitė; po $2.00:
ir unuiiduJuii'1; Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
stalgias
ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
GRABO RIUS IR LAIDOTUVIŲ
Jurgaitį,
bet
n
suaugusieji
,
Val;
nuo
8:S0
#;30
yafc
Netoli 46th St.
Chicago, III.
E. Jusėvičius, K. Zaurienė, A.
vyrų, moterų tr vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
Glebauskas, P. Miliauskas, A.. apgailestauja.
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso TeL Victory <898
Fabijonas, P. Šliogeris, J. Pe Kun. Jurgaitis, būdamas • Rea. Tet Midway 6612
Tel. Cicero 5927
Kampas 40th ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną, nuo
Rezidencijos Tel. Dreial 9191
traitis, J. Kamarauskas, K. pilnas energijos, atvykęs čio- j
Tel. Boulevard 5203 - 8418
pietų Iki 8 vai. vakaro.
nai
tuoj
griebėsi
darbo,
ir
tai į
Nedėliomis ir seredomis tik
Rokas,
M.
Kaminskas,
P.
MaNubudimo
valandoje
kreipkitėe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iškalno susitarus
sunkaus darbo, globoti jauni Oakley
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
čiejauskas,
A.
Marozaitė,
J.
Avenue ir 2 4-tas Street
kai,
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wllmette 3 95 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų Atkočaitis, S. Zičkus, T. Nor mų. Kur pasisukai, vis matei
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHC1GOJE
Ir X-RAY
Canal 1713
dykai.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
kun. Jurgaitį jaunimo susirin
Laidotuvėse pa
vaiša,
B.
Kazlauskas,
J.
VaValandos: 8 iki 4 p. p. Panedėliala
2130 WEST 22nd STREET
Valkų Ir visų chroniškų ilgų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergals vakare
Ir pigiau negu kiti
lauskis, P. Kaziliauskaitė, A. kimuose. Juose duodavo pata
CHICAGO
Ofisas 8101 So. Halsted St
todėl, kad priklau
rimų,
įspėdavo
nuo
visokio
blo
Radževičia, J. Nakvosas, K.
Kampas 81 Street
sau prie grabų li
go
ir
visuomet
iš
širdies
kal

DNDERTAKING CO.
ti lrbyst ės.
Labanauskais, O. Jodikienė, A.
VALANDOS: 1—I po plet, 7<# vak. Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Ule.
bėdavo.
'
4910
80.
MICHIGAN
AVENUE
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-11
668 West 18 Street
Bartkus, M. Vyšniauskas . ir
Koplyčia Dykai
Tel. Kenwood 6107
Telef. Canal 6174
Negano
to,
suorganizavo
710 ĮVEST I8th STREFT Izid. Bardauskas; S. Balickas
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
skautus ir jau buvo gerokai
Halsted Street, Tel.
Canal 8161
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
PRANEŠIMAS
$1.50;
po
$1.00:
P.
Čelkienė,
A.
- Victory 4088.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
pralavinti;
taip
pat
ir
skaičius
apar
r7veitadLVTSviX^
Kunickas, P. Rimkus, V. LeOffice: 4459 S. California Avė.
kavičia, J. Juozaiuskas, J. Mar kas kart augo. Ir neklysiu sa
Phone Boulevard 4139
OFISAI:
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
*'
į
Nedėlioja pagal sutartj.
LIETUVIS GRABORIUS
2924 Washington atidarė antrą ofisą. (su Dr. Laurai
linkus, B. Markauskis, K. kydamas, jog būtų buvus di 4901 — 14 Sb
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
delė jaunimo organizacija.
M
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 kęs) po num. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai Džiugas, K. Kukeckas, K. ATurime par. salėje “gimnaRd. Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. !
domaitis, J. Jacis, P. Šarūnas,
Tel. Prošpect. 1930
» GRABORIUS
4256 SO. MOZART 9T.
J. Bagačiunienė, A. Ragainis, siuin”. Kas juo rūpinos, kas
I Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
dėjo
pastangų,
kol
viskas
sutTel.
Virginia
1290
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
J. Kaupais, A, Šventeckis, J.
Musų patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
lliez. 6641 So. Albany Avė. Tel. ProsRezidencija
Grimelis, J. Virbickienė, j (Vaikyta, kas norėjo ir troško
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West ?2nd Street
Nedėliomispect 193°- Nedėliomis tik pagal sume ISlaldų užlaikymui
Akavickas, J. Navarauskas, j^°- Kun. Jurgaitis. Jis kas vaVssf1
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal <222
Susitarus
tartį,
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. ŠIaplewood
O. Kasiliauskaitė, M. Radže- i l<aras P° kettfris ir daugiau,
LIETUVIS GRABORIUS
I
Avenue
Tel. Republle 7848
Ofiso ir Rea Boulevard 5913
Nauja, graži
Tel. Hemlock 8700
vičiutė, J. Vaznonis, L. N., J. valandų, praleisdavo salėj su
Valandos 1 — 8&7 — 8 ▼. n
O
1 ■ * a
Rez. Tel. Prošpect 0610 <
Nedėlioj: 10 — 12 ryto .
plyčia dykai.
jaunimu. Ne tik mokindavo
4603 S. Marshfield Avenue Pocius, P. Bagdonas, J. Nau
3307 .AUBURN AVENUE
sėda, . V. Griftcevįčia, K. Ker- jaunimų, bet“ ir pats su juo
jfoffeįbttSTED riŠTREET
Tpl, Canal 0257 Ros. Prospeot 6659
Tel. Boulevard 8177
žaisdavo. " ' '
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
wa=
Ofisas 6155 South Kedzie
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Laikraštukų visuomet puoš
Rez. 6622 S. Wihpple
Res. 8201 S. WALLACE STREET
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
davo gražūs ir naudingi straip
,i
Gydytojas ir Chirurgas
sniai, ar tai lietuvių, ar anglų,
AKIŲ GYDYTOJAI:
1821 SOUTH HALSTED ST.
TeL Wentworth 3000
kalboje.
Rez. Tel. Stewart 8191 Rez,denc‘J* 0600 so. Artesian Avė.
Dabar nuliūdo jaunimas, nu
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
liūdo ir suaugusieji. Ar beatsiras k’itas toks kuris tiek jė
gų įdės į jaunimo darbuotę,
Gydytojas ir Chirurgas
nepaisydamas nuovargio.
6558 SO. IIALSTED STREET Perkėlė s&vo
po numerio
Nors kun. Jurgaitis visai
'Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
4729 SO. ASHLAND AVI.
trumpai tegyveno mūsų tar
LIETUVIS AKIŲ
SPECUALISTAS
pe, bet atmintį paliko ant
DENTISTAI
SPECIALISTAS
Džiovų,
Moterų Ir Vyrų Ligų
visados. Kad Dievas duotų
B;TaLt
ryto
noo 10—12 nuo 1—4 po
akių Įtempimų* kuris
jam greitai pasveikti, kad ga estiPalengvins
plotų: 7—8:89 vakaro
priežastimgalvos
skaudėjimo,
Tel. Boulevard 7042
Nedėliomis II iki 12
aktų aptemimo, nervuotulėtų tęsti darbų naujoje vie svaigimo,
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
Telef. Midway 2880
toje.
Tėmijantis.
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Didelė grali koplyčia dykai

t

DR. J. P. POŠKA

•į

S. D. LACHAWICZ

DR. T, DUNDULIS

DR. A. RAUKUS

I. J. ZOLP

DR. R. G. CUPLER <

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. A. A. ROTU

A. L. DAVICONIS, M.D,

DR. A. J. JAVOIš

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOWIAT

EZERSKI
t

, » „ ,

į

’

t

• , •

•'v
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t DR. A. J. BERTASH

-v • -

DR. B. ARON

DR. P. Z. ZALATORK

DR,VAITUSH,O.RD?

DR. B. BARTOM
'

..

,

« “
DR. CHARLES SEGAL

;

.r. iriu

■,

DR. C. Z. VEZELIS

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių,
Eudeikio graborty Įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra dldžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnaVimą.

J. F. Eudeikis Komp.
Tel. Yards 1741 ir 1742

-f '

»>•
SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

t

•

4712 S.. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

RECEPTAI

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal <222

Valandos: Nuo 2 — 4 P. P7—9 vakare

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

Nuo Reumatizmo; geriausio Daktaro
Tel. Tarda 1829
tš Europos dėl žmonių, katra liga
Boulevard 7539
daugiausia žmones kankina Amerikoj.
Rez.
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj milžtų RECEPTŲ yra lietuvis akių specialistas
naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas gali pasiekti.
Kaina 91.00, gaunamos pas:

DR. G. SERNER

Hemlock

DENTISTAS

T.A.D. PRODUCTS

Ofisas ir Akinių

Dirbtuvė

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

JOHN SMETANA, 0. D.
ezH

T. A. D.

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

4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

mano iškabas
Vai. 9:80 ryt Iki 1:30 vak. Šarado
mis 9:10
!V. ?kl ? I Nedėliomis nėr 3^3 g
skirtų valandų. Room t
Pastebėki!

*

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per ••
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų tr
nuo e iki 7:10 vai. vaksu-e.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutari}

4847 W. 14 ST.

Cicero, UI.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt pidf.. kamp. lt St t aukštas

DR. HERZMAN

I Gydo staigias ir chroniškas 117491 gas vyrų, moterį) Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokįux
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

TeL Boulevard 3201

■.J

Kelnės pigesnės, kaip kitur >

Rap.

Phone Canal 8839

4

Valandos nuo 10 ryto iki S va
karei. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.

OPTOMETRISTAS

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

3201 Aubum Avenue

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

CHICAGO. ILL.

>

4605-07 South Hermitage Avenue
4

Kun. P. Jurgaitis Mercy li
goninėj kasdien eina geryn.
Nuo sekmadienio jau kas ry
tas pradėjo laikyti Šv. Mišias.
Duos Dievas sveikatos, ir, gal,
neužilgo vėl galės darbuotis.

3133 SO. HALSTED ST.

PAGRABU VEDftJAI

brdysis frfisas:

EINA GERYN.

Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
DENTISTAS
rtgystę.
1545 WEST 47 STREET
Prirengiu teisingai akinius visuose šalę Depositors State Bank skersai
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
mas su elektra, parodančia' mažiau
Ashland Avenue
sias klaidas.

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 8100. Relka
laukit aptlekoj, arba tie
DENTISTAS
Mal Iš
4991 W. MUt.
Cicero. Ui.
i
Viršuj National Tea Store
Halsted St., ChlCftgO Valandos: 19 vai. Ipto iki »
1
vakare.
Ned.
susitarus
T. A.
D.. Product
t
ad

Tel. ofiso Canal 2110 Res. So. ShorC
2229, arba Randolph <800.

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

Tel. Yards 0994
Realdenctjos Tel. Plaza 8200
VALANDOS)
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 iki 8 po plotų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 18 dienų

DRAUOAS

6
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“ BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR "DRAUGO”
tautinis atgijimas yra pasek
RADIO KONCERTŲ.
tik kų gavome mė prasčiokų luomo išmokslin

KNYGELĖ APIE VYTAUTĄ

C H I ę A G O J E

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Iš Lietuvos
NARINKAITĖS — RAKAUS taip ryškus, perėjimai į aukš
tesnes, ar žemesnes gaidas ne įdomių, knygelę apie Vytautų. tų veikėjų.
KlENtS KONCERTO
Gerb. “Draugas” ir
dainų. Norim, kad jis da pa Neriam plonus ir storus vil
Apie
tų
Didįjį
Lietuvos
Ku

Koncerto
publika
buvo
labai
‘taip aštrus. P-ni Rakauskienė
PAKLAUSIUS.
Peoples
Fumiture
Co.
dainuotų tų’ puikių “Kario”
visuomet, lengvai dainuodavo, nigaikštį aprašyta plačiai nuo tvarki, nuo pradžios ligi pat Ačiū už tamstų pastangas, dainų. Toliau prašom padai nonius svetelius dėl vyrų, mo
tas lengvumas dainavime bu pat jaunystės iki jo amžiaus pabaigos, lyg užžavėta ir dai- kad duodat mums puikius nuoti gražiu dainelių, kaip terų, mergaičių ir vaikų. Par
(Tv»)
ninkei aplodismentų nešykštė programas per radio iš stoties “Pragėriau žirgelį”, “Gieda duoda vilnones gijas dėl įvai
vo ypač žymu dabar. Ir kon galo.
Prie labiausiai talentuotų
certui baigiantis nebuvo žy Veikalas aiškiai įdomia len jo. , Keletas didžiuliu rožių WHFC ir siunčiate mums link gaideliai”, “Šių naktelę mie- rių nėrinių, vilnones materi
musų pasižymėjusių solisčių
gva kalba parašytai. Parašė ir hiacintų pundų įteiktų dai
jas dėl kelnių vyrams ir vai
mu jokio nuovargio.
smas lietuviškas daineles, taip go nemiegojau”.
dainininkių priklauso p-ni Ekams dideliam pasirinkime.
Didelė balso dovana, tai jo Prof. Dr. J. Totoraitis. Kaina nininkei iškalbiai skelbė jos gi malonu girdėti p. K. Sabo- Su pagarba
lena Narinkaitė-Rakauskienė,J
tik
15c.
Kreiptis
popularumų. Taipjaugi vienas nį gražiai dainuojant “Kario”
tyrumąs. Lagštingalas ir yra
O. Bukantienė.
Mes parduodam žemom kai
žinomo medicinos daktaro A.
DRAUGAS
PŲB. CO.
gėlių pluoštas -įteiktas ir mu
vaidinamas čiulbflnų karaliu
nom, idant galėtumėt sutau
G. Rakausko žmona. Pradėjus
2334 So. Oaklcy Avc.
sų jaunųjai skripkorei — pmi, kadangi jo balsas begalo
savo muzikaJę karjera Bosto- ,
,V1
. ,
..
ZUIKIAMS GANYKLOS
dai. Bet dabar, pakeitus že pyti nuo 75% iki 100% (nuoOhtoai'd III
lei Jadvygai Urbiūtei. Spaus
.. .
..
tyras, aiskus, skardus, su ntne, veikiai n įskilo i muzika- .
.
_..
.
•
mės reformos įstatymų ir dar Šilučių.
dintoje koncerto programoje
įmngais perėjimais
Kai
kuriuose
Lietuvos
miš
lę lietuvių žvaigždutę, nu
prieš pakeitimų, dvarininka
joje. Tas tyrumas p-nios Ra čius balsus. Šiame koncerte ji meno rėmėjais; pasireiškė ne
Neriam vilnones pančekas
kuose
auga
zuikių
labai
mėgs

šviečiančių visų Atlantiko pa
ms sugrųžinta iš viso 26.169
kauskienės balso, jo maestriš- sugriežė: Allegro Briliante vien biznieriai, bet ir keletas tama žolė vadinama lupinus
ha miškų.
“M. L.” dėl moterų ir vyrų. Taisoru
kraštį. Jai persikėlus į plačių
kas valdymas, tiek aukštutinė (Ten Have Op. 10) ir Serena- dvasiškių.
senus sveterius.
perenis. Miškų departamentas
jų Chicago, tų milžiniškųjų AAukštesnio turinio,
vadinase, tiek žemutinėse gaidose, de du Tsigane (Kreisler —
sz
pavedė Raudondvario, Varė
merikos lietuvių sostinę, kur
mieji klasiniai muzikaliai va
tas ypač ir žavėjo publikų. Valdez).
VĖL SUGAVO KALINI
nos ir Šakių miškų urėdams,
daugiausia yrai lietuvių pa
Tai nebuvo yien dainavimas, Atsilankiusioji publika bu karėliai, yra labai naudingi kurių miškuose tie krūmai au
saulyje, lietuvių publikos grei
bet sielos atgyvenimas kom vo maišyta. Daug būta taip žmogaus dvasios tobulinimui. ga, šį rudenį surinkti dides Krim. policija gavo žinių,
. Tel. Victory 3486
tai tapo pastebėta ir įtraukta
pozitoriaus įliętos dvasios, bal vadinamos
smetonėlės, bet Menas įvertintinas ypač jau nius kiekius jų sėklų. Tas sė kad Butrimonių apylinkėse
į ratelį pirmaeilių daininin
504 WEST 33 STREET
su išreikštas. Operų arijos dauguma buvo tai šiaip jau nai, atgijančiai tautai. Ir lie klas vėliau pasės kituose mi slapstosi pailgęs iš Kauno su
kių. Prigimtas talentas kiek
buvo sudainuotos italų kalbo darbo žmonės, turi labiau tuvystės palaikymas priklauso škuose ir sudarys kiškiams ga nkiųjų darbų kalėjimo kalinys
Arti Normai Avė.
vienas reikalingas lavinimo,
je, tačiau ir tos kalbos nemo išlavintus muzikalius (jausmus visų pirma nuo musų kultūri nyklas.
*
“M. L.” Al. Darčanovas. Į vietų buvo Atdara dienomis ir vakarais
vystymo. Tam tikslui ir poni
nio
išbūjojimo.
Kultūros
iš

kantieji jautė kokius jausmus ir įvertina lietuvių vakarėlių
pasiųsta keliolika krimin. po
Rakauskienė muzikalių žinių
vystyme
muzikos
menas
užima
išlieja siela.
rengimo ir lankymo svarbų.
licijos valdininkų, kurie DarKIEK SUGRAŽINTA
pagilinimui ir balso patobuli
nepamainomų
vietų.
Nesiten-.Į
Žiūrovų skaitliuje buvo musų
čanovų rado pasislėpusį pas
ATMINK SAVO
'
MIŠKŲ?
nimui buvo išvykus į didžių Sėkmingas dainavimas rei
kinkime
džiazas
ir
vodeviliais
žmonos dėdę ir suėmė. Vėliau
NAUDAI,
kalauja tikslios mimikos. To konsulas su žmona, keletas iš
jų dainorių šalį — Italijų.
klero
ir
kitos
inteligentijos,
jie
tautos
dvasios
neiškeis.
Kad vesdamas visus reikalus per
... *Rakauskienė
_________
Pagal St. Seimo išleistų že- parsigabeno į Kaunu.
Sugrįžus iš Europos, spalių je srityje p-ni
žymiai pažengė. Kas tėmijo
buvo artipilnė žmonių. Reikia tikėtis, kad klasinio tu- m£s reformos įstatymų, dauTuo būdu dabar liko tik du
19 dienų, Chicagos Lietuvių
jos veido bruožus, gestus, len-lTlk’ kaipo klasiniame koncer-f rimo muzikalių vakarų musų gelio dvarų, turėjusių daug nesugauti kaliniai Liepoms ir
809 West 35th Street
Auditorijoje, poni Elena Ra
gvai suprato dainuojamų žo-’^e’ a^ tikėjausi matyti kobe publikai daugiau pasiges ir mįškų, tam tikri miško plotai Nasirovas. Tačiau ir tuos tiCHICAGO
kauskienė, pirmų kartų viešai
BOUL. 0411 ARBA 0774
“R.” TEL.
džių prasmę Ypač gabiai dai-1VisUS.musi? apšviestūnus. Tvarkad p-ni Elena Rakauskienė buvo nusa,vinti valstybės nau- kiši greitai sugauti
Visados sutaupysi daug Išlaidų*
pasirodė lietuvių publikai iš
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Parinktieji kuriniai: RornanParduodam, išmainom Ir lnšlurlsunku būtų k prikišti
Rakauskienės koncertas tai1
J. J. J.
*
nam visokį turtų.
za, iš operos Cavaleria RustiPadarom davernastes ir Pirkimo
pats pirmutinis šio sezono rim j
-.......... ■
bei Pardavimo Notariallžkus raštus
cana, kompozitoriaus Ma vag Žodžiu, studijos Europoje tas koncertas. Klasinių kon- j Atydžiai skaitykite biznieES
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ili; Arijos iš Puccinio operų p-nios Rakauskienės tiksliai certų abelnaii pas mus mažai; rių garsinamus bargenus
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Budavojam naujas namus, Yra pamatu musų Pasekmingumo.
Namų
Statymo
Kontraktorlua
_
T.
,
,
“La Boheme” ir “M. Butter- sunaudotos. Mes amerikiečiai, ,būna.
MES
GVARANTUOJAM SAVO
Statau Įvairiausiu* namua prieinama dirbam cemento darbus - fun
Jiems trūksta ir mėgėjų ir įvairius išpardavimus.
ATLIKTĄ DARBĄ.
cikagieciai, beabėjo, tu- v. . jv.
,
m
kaina.
I
—
fly”; Getghaninovo “Lopši ypač
r.
. °
.
šioj dziazo gadynėje. Tačiau
progos pasige- ., . ...
Paieškaų pusbrolio Juliaus 7217 S. CAUFORNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi
nė” ir “Nuo Aštraus Kirti resime dažnai ...
t reiktų tikėtis, kad musų apmuro darbus, iš medinių pa
Telefoną* Hemlock
mo” — lietuviškame vertime. rėti savo tautiete, pirmaeile šviestunija, kaip: klerąs, gy Strongio. Kilęs*- iš Naumies
darom mūrinius, apmurinam GERI PLATAI REND0N
čio. Girdėjau esųs Cliicagoj.
Taipjaugi sudainavo ir kele dainininke.
Nauji moderniški flatai ren
Phone Virginia 2054
dytojai, advokatai, publicistai,
medinį .namų po vienų plytų.
tu smulkesniųjų dalykėlių iš Vakaro akompanistu buvo mokytojai, politikieriai, ban Prašau tuoj atsišaukti.
JOSEPH VILIMAS
Atrodo mūrinis, po to jau ne- don, po 5 kambarius, moder
ANTANAS R. STULGA
lietuviškojo repertuaro, pa muzikas Antanas Pocius. Jisjkieriai, šviesesnieji biznieriai,
Namų Statymo
reik pentyt. Turim namų ant niškos dekoracijos, rendos la
3335 So. Uiiion Avė.
tenkinimui mažiau išlavintos ir pianu paskambino trejatų slaugės, vargonininkai ir t. t.
Kontraktorins
bai pigios. Atsišaukti:
pardavimo ir mainymo.
Chicagė; III.
klausos.
klasinių kurinių. Tai buvo pir turėtų turėti ganėtinai išlavin
4556 So. Rockwell Street
M. J. KIRAS
JOKANTAS BROS.
Kam teko girdėti p-ni Ra mas kartas, kad man teko iš- tus muzikalius jausmus ir tau
* 3335 So. Hadsted St.
4138 Archer Aveuue
Telet Republlc 6891
kauskienė dainuojant p'rm girsti p. Pocių skambinant tinį pribrendimų lietuviškų
Wm. J. Kareiva
Tel. Lafayette 7674
važiuosiant Europon, įdomavo ' s<>lo pianu, ir, prisipažinsiu, pirmaeilių, klasinio programo
Savininkas
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
D.
GRICIUS
Del cerlaualos rųšies
kokių srytį jos balsas paėum, Įtapau sužavėtas. Po kompozi- vakarėlių pasigesti, juos lan
i
•
Pbone
Republlc
4949
GENE RALIS KONT RAKTO RIUS
1 Ir patarnavimo, Sau
PARDUOSIM su dideliu
nuosto
Statau namus kaip muro taip ir
kit
Italijos dainavimo profeso- jtoriaus pirštais pianas išdavė kyti bei remti. Savo tautos
liu visus puikius rakandus, 3 Wiiton
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
GREETf VALLEY
kaurai, elektrinis radio ir viską, mu
Kainos prieinamlausios.
riams jį palavinus. Duotasis (ne monotoniškus, artificialius, pasireiškusius talentus, juk
PRODUCTS
są 4 kamb. apartmente. Vartota tik
2452
WEST
69th
STREET
Olsells Šviežių klausi
3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeMoliavojimo Kontraktorins
minėtoje dienoje koncertas iržne gyvus garsus; iš jo liejosi turime pareigos atjausti ir
nių. sviesto Ir sūrių.
naa
atsakė į tų klausimų. * Daini-' jautrūs jausmai, kompozito4144 SO. PAULINA STREET
3040 W. 02 St. 1-mas floras
Mes mollavojlme, dekoruojame ,lr
finansiniai pagelbėti jiems iš
TeL Boulevard 1381
Tel.
Lafayette
8863
Ofisas
ir
Res.
tfpoperiuojame
visokiu*
namua
Va’.g. setas, 5 i9.no t ai nauji, kai, sta
ninkė ir pirmiaus turėjo tvir- riaus siela. Ir kaip tas tiko sivystyti. Musų kultūrų juk
•y
Ir 2894.
4101 8. Mozart 8L Musų kainbs labai prelnamos Ir dar lai, 2 šm. setas. Stratton, 65S E. 81
?9
tų soprano. Tas tvirtumas ir klasiniam parengimui!
St. 3-čias floras.
J. C. ENCHER & CO. bas garantuotas.
dabar nenusilpnėjęs, tik su-| D muzikalių instrumentų į
AUTOMOBILIAI OENERALIAI KONTRAKTORIAT
Geros veislės Irish Setter šuny
6127 S. Maplewood Avė.
čiai. Pigiai. 3138 N. Western avė.
Real
Estate
Ir
visokia
apdrauda
švelninus balsų, tvirtumas ne' mane geriausia veikia skrip
Notary Public
Universal kietų anglių šildytuvas,
JONAS PUDZIUVELIS
ka. Ji, rodos, įstabiai tiksliai
Skyrius 4429 So. Falrfleld
didelis, kaip naujas. 3011 W. 22 St.,
GENERALIS
KONTRAKTO
RIUS
išreiškia žmogaus sielos virpė
2-ra8 Doras, užpakaly.
Statau naujus namus lr
ir pert
pertaisau
I
GYVYBE
senus. Senus namus prliiiihu į malMok. reikm. štoras, arti kat. mok.
jimus, jo pergyvenamu^ gyve Savininkas R. Andrellunas Geriausios Rūšies Automobi
I ir bažn. Pigiai dėl ligos. Remia 830.
nu*.
Užlaikau visokių
nimo . tragizmus... Maestro
‘ 4 pagyv. kamb. 229 W. 45 Pi.
PRIKLAUSO
2650 West 69 Street
auksinių Ir *ldaliai.
Generaliai Kontraktoriai
orlnlų daikte. vė
skripkoriaus rankose, skripka
Telef. Hemlock 4674
PARDUOSIME arba mai
NUO ŠTAI KO ne griežia, ji tartum gyva:
Ateik pažiūrėti musų nau
liausio* mados raReal Estate
dlo. planų rolių,
Telefonas
Canal
7288
INtSTŲ-IBPBNŲ-PVSLĖS
nysime bučernę ir grocernę
DE SOTO ir PLY
rekordų
Ir t t jausių
2621 WEST 71 STREET
skundžias, dainuoja, verkia...
Taisau
laikrodžius
su namu. Cash biznis. Kampi
Ptr viri 200 metų tikrąsis Goki
. ¥.
MOUTH Chrysler išdirbystės
Telefonu Hemlock 0367
Ir muslkoa instru
Medai Haarlem Oil buvo pripa- ; Toksai griežimas, negali nesu
nis namas, gražioj vietoj.
mentu*.
automobilių už labai prieina
Res. Grovehill 1680
imtas gyduole dėl šių organų žavėti klausytojų. P-nios Ra- 2650 West 63rd St Chicago.
MalIaTojiino Kontraktorins
6001 S. Carpenter St.

F, SELEMONAVIČIA

S. L. FABIAN & GO.

M. ZIZAS

I

n r,

r»r

----------............. ,

PETRAS GRIBAS

MARQUETTE JEWELRY
& RAINO
DE SOTO IR PLYMOUTH

JOHN PAKEL & CO.

PETRAS CIBULSKIS

netvarkeg. Lengvas ir malonus kauskienės koncerte skripka
imti. Bandyk šiandie.^ Trijų griežė Seserų
Kazimieriečių

Gold Medai vardo kiekvienoja diinttjc.

gūLDMoSu

auklėtinė,

.

’

čikagiečiams

..

,

Telefoną*

jau

HEMLOCK

mų kainų.

8884

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

RADIO

gerai žmamoji p-le Jadvyga
Taisau, perdirbu
Urbiūtė. Jaiuna tai mergaitė. setus į elektrikinius
Viešumon nfesenai
tepradėjo mainau.
rodytis. Tačiau, iš skripkos ji A. J. ŽVIRBLIS
sugeba ištraukti begalo žavin-

GAGE PARK MOTOR
SALĖS

A.

MOTOR EKPRES8

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės.*

ROXEE AUTO PAflfTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST*
CHICAGO, ILL.

me

permufuojųrae-perveža-

pianus,

forničius

kito

ir

kius dalykus.

Taipgi

parduodame

geriausios

miausių
vimas

rųšies

kainų.

yra

už

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

prieina

geras

ir

nebrangus.

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

CHICAGO

4444.0d V. O. K

Taipgi

turima

Įvairių

Telef. Republio 5099

INC.
> Vainoras, J. Laikys
Telefoną* Lafayette M<4

Ar
Archer Avenue

BARGENAS
3 augščių plytų 3 apt, po 7\kambarių, štymo ši)., 114,500. Kreiptis
Rlcbard Kowale«wskl, 5418 .8. May
St. Chicago, Boulevard 7181.

Priversta našlė parduot ant Homan avė., arti Ogden avė., 2 lubų
flatas, 6-7 kamb., 8-4 mieg., plytų
gar. Tik 37,000, C. F. Schįflh!, 3500
Ogden Avė.

F A R M O S
FARMA MAINYMUI.

vartotų karų ui labai mažų kalnų.

3962

. JOHNYERKES

įvairiausių

BRIGHTON MOTOR SALES

REAL ESTATE

Pigiai nuo sav., naujas 2 flatų
namas,
didelis, 6 kamb. flatai, k.
Tel. Lafayette 8227
v. šild., 33 p. lotas, pečiu šildomas.
Atsėjo 116,000. Gera apylinkė, gera
tapos Telef.
Namų Telef. transp. Arti katalikiškos bažnyčios ir
Hemlock 3847
Republio 6481 mokyklos. Vieta 6200 West. 2200
North. Kaina 118,500. Cash |2,5OO.
Kreiptis 4752 Fullerton avė.

Plumblng A Heating Lietuvis
RONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai i
ateik pas n.u* ir persitikrink, kad j
pa* mus rasit* geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

7126 So. Rockwelį Street

Mes pervežame daiktus ir j
kitus miestus.

M. BUTCĖA8

6RAHAM PAIGE

anglis'

Musų patarna

greitas,

W. & L ELECTRIC GO.

8834 So. LEAVTTT ST.

M. TUSZKA
Not Ine.
Pltunbing A Heating
Elektros kontraktoriai, suvedanti švie
sas ir jėgų. Elektros retkmenos ir
Kaipo lletnvla. lietuviams patar
Joe Bagdonas, Savininkas
flkžčierlal.
nausiu kuogerlausla.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
L. DOMBROWSK1 A 9OW
4426 So. Western Avė.
Laf. 8227
8016 West 67 Street
Telefonu Prospect 5669

battery
arba: iš
>*•

A. ALESAUSKAS
Mes

Tel. Lafayette 6197

Maliavų Ir sieninės popleros krautuvA Naujas stalus.

Thomas Higgins
Šio krano kaina $3.50

4414 So. Rockwell St
Tel. Lafayette 4689

PLUMBEIU8
Turtu patyrimų per daugelį metų.
Darbų atliekų greitai ar plglaL
3813 SO. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal 0614

Del ligos parduosiu ar mainysiu
savo 80 ak. vaisių forma į gera 2
flatų, ar pusantra fiato ar bung., tik
su 1-mais morgtčlaia Farm a randa
si vaisinių farmų juostoj į rytus nuo
Benton Harbor, Mich. su galvijais,
mašinomis Ir padargais. Agentų neretk kreiptis.

