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LENKIJOJ GYVENTOJAMS VOKIE
ČIAMS VARŽOMOS BALSAVIMO
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NAUJAS SAVO RŪŠIES “CARAS”

UNDER THE ACT OF MARCH I. 1ITI

Prezidento Vietos
UNGARIJA, GRAIKIJA IR TURKIJA
TURI KONFERENCIJĄ
YRIGOYEN NEATSAKO J
KLAUSIMUS

BERLYNAS, spal. 30. —
Vietos laikraščiai praneša, kad
Lenkijoj gyvenantiems vokie
čiams varžomos balsavimo tei
sės.
Lenkijos valdžia tuos var
žymus atlieka įvairiais būdais:
Tūkstančiams vokiečių visai
draudžia Balsuoti. Neleidžia
vokiečių kandidatų distriktu
sąrašų jungti su visos šalies
vokiečių sąrašais. Pagaliau
vokiečių grupėms kitoms su
kitomis neleidžia turėti susi
siekimų.
~
,7
Yra veltus daiktas vokiečia
ms apeliuoti į T. Sųjungų. Te
nai neklausoma mažumų nusi
skundimų.

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 30. — Pašalintas Argentinos prezidentas Yrigoy
en laikomas karo laive. Tei
sėjas Jantus nuvyko jį išklau
sinėti, nes revoliucionierių va
ldžia traukia ji tieson už ko
kius tai nusižengimus jam pre
zidentaujant.
Prezidentas Yrigoyen atsi
sakė atsakyti į teisėjo paduo
damus jam klausimus. Jis pa
reiškė, jog esųs konstitucinis
Brazilijos prezidentas ir kai
po toksai atsakomingas tik
kongresui.

BEDARBIAI BUS REGIS
TRUOJAMI LAPKRIČIO
8 DIENĄ

vis dažniau ir dažniau vilkai
užpuola ganančias bandas. Ru
' gsėjo mėn. 24 d. vieno kaimo
Spalių 12 d. vieno gražės- pamiškėje ganant gyvulius į
nių Rygos amatninkų d-jos sa- miškų įėjo šiųmetinis teliukas.
lių <(D. Keninių g. 30), Lietu- Piemenys nekreipė dėmesio,
vių teatras Latvijoje pradeda įnes manė kad pats ateis. Nesavo veikimų. Atidengimas tu sulaukdami ėjo ieškoti, bet ne
rės iškilmingo pobūdžio. Akte surado. Tik trečių dienų stro
dalyvaus ir “Šviesos” choras. piai ieškant pavyko surasti
Statoma J. Maironio 5 v. tra didelėj tankynėj teliuko likugedija “Kęstučio mirtis.” Vy (*in8
riausiuose vaidmenyse daly Spėjama, kad vilkai teliukų
vauja aktorės Emilė Paliakau- į minėtų tankynę įvarė, o pa
skaitė (teatro vedėja), A. Gu- skui papiovė.
“M. L.”
dzi n skaitė — Tolskaitė, Vy
tauto vaidmeny iš Kauno val Šiauliuos vienas tėvas savo
stybės teatro viešęs V. Kups 9 metų sūneliui nupirko vai
tas, Kęstučio vaidmeny rygie- kiškų šautuvų (montekristų).
tis A. Purvinis, Jogailos — Sūnelis bežaizdamas rugsėjo
Tomdykas.
29 d. peršovė 7 metų savo

t

PILSUDSKIO AUKOS
TVIRTOVĖJE

BERLYNAS, spal. 30. —
Lenkijos diktatorius Pilsudski suimtus savo įžymiuosius
politinius priešus turi užda
ręs Brest-Litbvsko tvirtovėje.
Tarp kitų ten uždarytas ir ai
triausias vokiečių priešas Korfanty.
VARGAS BŪSIĄS PRE
ZIDENTU

PAČIOS DOMINIJOS SKIR
SIS GUBERNATORIUS

LONDONAS, spal. 30. —
Britanijos imperijos konfere
ncijoje po ilgų svarstymų išspręsta, kad pačios dominijos
turi teisę skirtis sau gubernatorius. Tas reiškia, kad Bri
tanijos valdžia skirdama gu
bernatorius turi atsiklausti
dominijų ir gauti jų sutiki
mų.
Be to, dominijų aukštieji
komisionieriai Londone bus
pakeisti ambasadoriais, kad
turėtų tiesioginį susisiekimų
su karalium.

RIO JANEIRO, Brazilija,
spal. 29. — Pranešta, revoliu PARYŽIUJE AREŠTUOTA
cionierių vadai pagaliau suta 2 ITALU ANARCHISTU
rę, kad laikinuoju respublikos
prezidentu gali būt Dr. Var PARYŽIUS, spal. 30. — Agas. Jis į čia atvyks šiandie, reštuota du italu anarchistu,
ar rytoj.
pas kurių vienų rasta didelės
jėgos bomba. Matyt, jiedu no
TARPUSAVĖ BOLŠEVIKŲ rėjo subombuoti čia fašistų
KOVA
buveinę.

MASKVA, spal. 30. — Ve
dama smarki tarpusavė komu ŠVENTASIS TĖVAS ŠIAN
nistų vadų kova. Puolamas DIE SVEIKESNIS, NEGU
PIRM 6 METŲ
Rykov ir Bucharin. Norima
abu pašalinti iš valdžios prie
ROMA, spal. 29. — Šv. Ošakio.
nos bažnyčios, New Yorke, re
ktorius monsign. G. J. WaFORMOSA SALOJE SU
• ring priimtas Šventojo Tėvo
KILO PUSLAUKINIAI
audiencijon. Amerikos Kata
ŽMONĖS
likų Gerovės Konferencijos
TOKYO, spal. 30. — Ja korespondentui jis pranešė,
ponijos valdomoje Formoea kad Šventąjį Tėvų rado svei
saloje sukilo puslaukiniai žmo kesniu, negu 1924 metais, kanės. Apie 260 žmonių, japo- 'da jam teko būti audiencijo
niečių ir salos ramiųjų gyven je.
tojų, jie išžudė. Japonijos ka i “Pastaraisiais laikais,” sa
riuomenė blaško sukilėlius.
kė monsignoras, “teko visur
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BEDARBIAMS

AKrutomųjų vaizdų pramonė ir “basebolininkai
merikoje turi nuosavus “carus” — kaipir arbitrus spren
dėjus. Dabar įžymiųjų muzikų, dainininkų ir orkestrų
manadžeriai savo scenai tokiu pat “caru” nuskyrė čia
atvaizduojamą New Yorko advokatą,'A)iltoną Diamond,
DIKTATORIŲ KONFE
RENCIJA

VIENNA, Austrija, spal.
30. — Turkijos sostinėj Angoroj trys diktatoriai tūri
draugingų konferencijų. Jie yra: Turkijos prezidentas Ke
rnai paša, Ungarijos ministeris pirmininkas grafas Bethlen ir Graikijos ministeris pi
rmininkas Venizelos. Tariasi
apie kokias tai draugingumo
sutartis.
Francija ir Britanija atsidėjusios tėmijasi į tos konfe
rencijos sėkmės.
Graikija su Turkija ilgus
amžius labai nedraugingai su
gyveno. Šiandie ieško draugi
ngumo ryšių.

PROTESTANTŲ VEIKI
MAS Filipinuose

t '
MANIL^F (per paštų). —

Žinoma protestantų organiza
cija Y. M. C. A. ,(Young Men
Christian Ass.) praplėtė savo
veikimų vietos valstybinėse
(publiškose) mokyklose, ku
rias lanko -daug katalikų vai
kų ir kurios išlaikomos dau
giausia^ katalikų piliečių lėšomis
Vietos
V

kataliku
H l d i A iv ll

laikraštis

J

A

Llo

iškelta nusiskundimų, kad
federalė valdžia užsisuka nuo
bedarbių. Visoj šaly paštose
veikimas susiaurintas. Tiesa,
nuolatos dirbu darbininkai ne
paliuosuojami, bet nauji nepriimami, net į vietų sergan
čių arba mirusių.

uta

fondas, bet ne pusantro milio-

— Einant karo laivynų maži
Ateina šaltis
nimo sutartimi, iš Amerikos
J. Valstybių karo laivyno išFederalis oro biuras skel
braukta 19 karo laivų — 17 bia, kad iš šiaurvakarų ant
“destrojerių” ir 2 minų “lei- Chicago ateina šalto oro ban
dėju.”
ga-

—

LIETUVIŲ TEATRAS
LATVIJOJE

■ Visuomenės susidomėjimas
Lietuvių Teatro Latvijoje atidengimu didelis. Daugelis re
ngiasi atvykti ir iš provinci
jos. Latvių visuomenė, ypatin
BUS REIKALINGAS DI gai lietuvi draugai, Teatrų ža
da sveikinti. Latvių — lietu
DESNIS FONDAS
vių
vienybės draugijos iš sa
A
-Gubernatoriaus paskirtos vo pusės išsiuntė paraginimus
komisijos bedarbiais rūpintis savo 300 narių, atsilankyti į
ChiMgoj ir Illinois valstybė- kHrtav* Teatro atidengiu.
ji pirmininkas Gstz praneša, Sa™ repertuare teatras
kad bedarbių šelpimui ateina pažymėjęs ir keletu latvių ra
nčių žiemų gal bus reikalifi- šytojų, kaip Blaumanio, Pete
“R.”
g&S penkilJ mili°niJ d°lerių rsono kūrinių.
n i ii
i

La Defehsa Manila prieš tų,
no dol., kaip pirmiau buvo
veikimų iškėlė protestų ir po
pranešta.
draug perspėja katalikus, kad
jie to Įvykio nepraleistų tylo
Užpultas ir suraižytas
mis.
s
bankininkas
Nesenai ši organizacija ke
liems valstybinių mokyklų mo South Chicagoj užpultas ir
eilių. suraižytas Union State
kytojams įteikė dovanų. Tie peiliu
BERLYNE baigės
mokytojai šiai organizacijai bankos prezidentas C. R. Meparinko nemažų narių skaičių, rrill, 54 m. Tas įvyko ties gaSTREIKAS
suprantama, nemažai ir katali- radžium bankos užpakaly. Du
BERLYNAS, spal. 30. — kų.
piktadariu pabėgo nieko ne
Baigės čia 130,000 metalo da
pelnę. Merrill mirė.
rbininkų streikas. Užmokesnio TRANSJORDANIJĄ UŽ
klausimas pavestas spręsti
Politinė kova
PUOLĖ PELĖS
naujam arbitražo teismui. Da
Pirm rinkimų politinė kova
rbininkai gryžta į darbų seno
AMMAN, Transjordanija, pa]engva užraukiama Chicamis sąlygomis.
spal. 30.
Visas apylinkes
Abiejų politinių partijų
užpuolė laukinės pelės ir nai kandidatai kiti kitus akėja,
8 ŽUVO ANT įGELEŽIN- kina žieminius pasėlius. Tas kad tik rinkimuose gavus vir
KELIO
pat yra ,ir kai-kuriose Pales- šenybę. Dar porų dienų tęsis
ttinos
dalyse. Ieškoma priemo aštri kampanija.
PARYŽIUS, spal. 30. —
Geneva-Bordeaux
keleivinis nių jas kovoti lygiai kaip žio
traukinis greitai važiuodamas gus vasaros metu.
Sukėlė dideli gaisrą
nušoko nuo bėgių. 8 žmonės
Benamiai bedarbiai sukurę
BANKININKAS PALIUOmirė ir 30 sužeista.
ugnį pasišildyti vakar ryte su
SUOTAS
kėlė didelį gaisrų Pere Margirdėti, kad Šventasis Tėvas
GALVA, III., spal. 30. — ųuette geležinkelio “varduo
Pijus XI serga, labai serga.
• Vietos turtingų bankininkų se” ties Chicago upe. Sudegė
Tad aš maniau Šventąjį Tėvų
mTiytT šimertuį' i'rTen.YvM Tocum
Pa,iuosavo daug prekių vagonų ir vienas
prislėgtu. Bet kokia mano lai-j,r ’18 K1-5™ nam0' Ma‘^,7 tuščias grūdų sandelis.
minga nuostaba buvo, kada' .žraona P***™™
Areštuotas socialistas G.
priešais save pamačiau Pijų I
nema 8Umų.
XI pilnų energijos, stiprų ir
Bankininkas nenori prisidė- Koop, kandidatas į federalius
sveikutėlį, sveikesnį, negu ma ti prie piktadarių susekimo. senatorius, už, norėjimų saky
ti prakalbų vienoj vidumiestytų pirm šešerių metų.”
Jo Eminencija kardinolas
WASHINGTON, spal. 30. čio gatvėj.
Hayes, New Yorko arkivysku
pas, yra Amerikos J. Vaisty
bių kariuomenės katalikų kapelionų vyskupu ordinariu, gi
monsign. Waring yra generaliniu vikaru.

X'

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAIP VALDŽIA GELBSTI

VOKIEČIAMS VARŽOMOS
PILIETYBĖS TEISĖS

METAI-VOL

CHICAGOJE

Chicagoj, Bedarbiai bus re
gistruojami (suskaitomi) lap
kričio 8 dienų 352-se valsty
binėse (publiškose) mokyklose.
Tų dienų visi
(• Bedarbiai turės
progos nueiti Į artimiausias
įmokyklas .ir užsiregistruoti.
Turės atsakyti Į visus lakšte
paduodamus klausimus.

Yrigoyen Neišsižada Brazilijos

3c A C 0 P »
Telefonas: Roosevelt 7791

NETAISYTI KELIAI

draugų Br. Poškų; kulka liko
krūtinėje. Gyvybė pavojuje.
“Ž. P.”
MUSSOLINI SVEIKINA
PALIEGUSIUS KARO
VETERANUS

ROMA, spal. 29. — Vakar
minėta aštuonerįų metų suka“ “^‘'S^’n^do
ir
j|# va]do
Italiją.

Ministeris pirmininkas Mussolini, vyriausias fašistų va
das, vakar aplankė Piazzi di
Siena, kur apie 10,000 palie
gusių karo veteranų buvo su
gabenta. Tenai jis juos svei
kino. Berankiai, bekojai ir be
regėjimo karo veteranai šaukė,
kad, prireikus, jie pasirengę
išnaujo pakilti kovon savo tė
vynės apsaugai.,
(A
Kardinolas Šincero laimino
veteranus, karalių ir fašistų
valdžių.

Lankeliškiai. Lankeliškių va
lsčiaus valdyba ir gyventojai
nei Vytauto D. metais nepa
siragino save sutaisyti pas sa
ve kelius. Praėjo pavasaris,
vasara ir ruduo baigiasi, o jų
keliuose vis neišvažiuojamos
gilios duobės. Del to darosi
didelė nelygybė: — kituose
valsčiuose žmonės taiso kelius,
kad galėtų žmoniškai važiuo
ti, į Lankeliškių valsčių turi , UŽ VISUS NEGERUMUS
per duobes trankytis ir per KALTINA REPUBUK0NUS
“R.”
balas bristi.
BOSTON, Mass., spa), 20.
—
Vakar čia atvyko it pti*
ATGIMSTA VYSKUPO
kalbų sakė* buvusis New YofVALANČIAUS LAIKAI
ko gubernatorius Al Smitb.
Blaivybei Lietuvoje plėsti 15,000 žmonių klausės jo praprie vyskupijų tveriasi tam ti- kalbos. Reikėjo apie 100 pokri blaivinimo centrai, kurie- dicmonų jam padaryti takų pet
ms vadovaus vyskupų skiria- j žmonių minias iš geležinkelio
mi kunigai. Taip šiomis die- stoties.
nomis blaivybei plėsti Pane- Buvusis gubernatorius oi
vėžio vyskupijoj J. E. Vysku- ,vigus negerumus kaltino re
pas paskyrė kup. A. Lipnickų, publikonų partijų ir prezideo Telšių vyskupijoj J. E. Vy- nį0 Hoover’io administracijų,
skupas — kun. prof. Juodaitį.Tie kunigai vyskupų priežiū
CHICAGO IR APYLIN
roje ir su L. K. Blaivybės
d-jos žinia lankydami parapi KES. — Išryto lietus ar snie
jas steigs L. K. Blaivybės d- gas; šalčiau.
jos skyrius, prie kitų organi
zacijų abstinentų sekcijas, sa
PINIGŲ KURSAS
kys priešalkoholiškus pamoks
lus, skaitys paskaitas, palai Lietuvos 100 litų
$19.0
kys vyskupijoj visų priešalko- Britanijos 1 sv. sterl
4.8f
holinį judėjimų.
“Ž. P.” Franoijos 100 franku
3.9t
VILKŲ DARBELIAI

Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgą

5.2?
I3.SM

Šveicarijos 100 frankų 194’
Antalieptės vai. apylinkėje

Vokietijos 100

markiu 23. A

*

DRAUOAS

Ketvirtadienis, Spalio 30, 1930

menė nesiduoda savęs klaidinti j vairiems
tautos priešams, ji yra tautiniai gyva ir stip
<i*ln» kasdien Unkyrus sekmadienio*
PKKNUMEKATOg KAINA Metame — 11.88 Pn- ri, ji gerbia tautos didvyrius, myli Vytautę,
-Prof. K. PaUtu.
Metų - $8.5«, Trims Mėnesiams — 81.88, Vienam kuris taip aukštai Lietuvos garbę buvo iškė
aprišalui - 76c Europoje - Metame 87 88. Pusei MeLAIŠKAS DEŠIMTAS
lęs.
84.88. Kopija .880.
Mes čia norime ir kitę be galo grąžę ap
Bendradarbiams Ir koreepondentame raitų nasrų
Per Afrikos Nugarkaulį.
su paruoštais revolveriais. Dr.
ma jei neprašome tai padaryti Ir nepitslunčlama tam
sireiškimų
pabrėžti.
Vytauto
sukaktuvėse
da

kalni palto tankių.
Biker ir aš, kad. ir neprityręs
(Tąsa)
lyvavo
labai
daug
mūsų
jaunimo.
Šv.
Kazi

Redaktorius priima — nuo 11:88 iki 11:88 vai
šaulys, ėjom su šautuvais,, o
7;
-riien
miero Seserų vedamos akademijos mokinės,
Tik keliolika metrų ir ke negriukas Antonio švietė stip
• -i
Skelbimu kainos prisiunčiamos parelkalavua
Marijonų Kolegijos mokiniai, kai kurios L. lių sekundų momentas ir mū- riu švyturiu, kurs sviedė ilgę
keibimat sekančiai dienai priimami iki F Vyeių kuopos dalyvavo iškilmėse in corpore. yų visas vežimas vienu šonu
ir plačių Šviesos srovę į ap
vai. po piet.
Jei pridėsime keliolikę mūsų parapijinių cho- [pakilo, susvyravo, sudrebėjo, džiūvusius krumus. Nei ant
(
rų, daugybė pavienių, rezultate gausime, kad kaip dabar dreba mano ran kelio, nei krūmuose kraujo
i bent ketvirta, o gal ir trečia dalyvių dalis ka šį įvykį aprašydama. Vos, ženklų nesimatė. Aplaužytais
“DRAUGAS”
buvo jaunimas. Tas faktas mus tikrai džiugi-'vos, bet visgi neapsivertėm, šonkauliais gyvulis turbūt
BU-:
na, nes tai parodo, kad lietuvių katalikų jau- (nemolonian girių plėšiko irj(|ar ne ant mirties patalo. Kę
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Bacept 8unday.
nimas ir-gi tebėra tautiškai gyvas ir, pasis- kraugerio glėbin. Užgirdoni lėtas pėdų vieškelio smėly iš
i&j&i
8UBSCRIPTIONS: One T ear — *8.00. 81x Moatbs tiprinęs Vytauto dvasia, ateityje dar daugiau tik keistų suniurnėjimę,
o davė mums kryptį, kur gyvu
- *8.(8. Threa Montbe — *8.88. One Munth — 7»o.
automo lio pasislėpta1. Pasukom į šiau įsi M
Snrope — Ona Tear — *7.88, 81x Movint — *8.8* to gyvumo žada parodyti. Tat, ir tuo žvilgs smarkiai išsibėgėjęs
-opy — .880.
nių Vytauto Diena daug davė.
bilius vis dar ėjo pirmyn, rę nuo kelio, į visas puses švai
Advartleln* ln "DRAUGAS” brista beet raaolta
Berods, neklysime pasakę, kad spalio 26 mes gi šaukėm ir beveik kei- stydami šviesos sroVę. Labai
Advertlslng ratas on applleatlon.
d. Cliicagos lietuviams buvo tautinio atsi kėm p. Cerąueirę, kad nesus toli nereikėjo eiti. Greit vėl
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chirage gaivinimo diena. Patys Vytautų geriau paži
tabdo motoro. Jis gi nesutiko musų šviturio švieson atsimu
Šįmet suėjo 300 m. nuo įsteigimo Jersey City, F. J., mic?nome, jo vardų ir kitų tautų tarpe plačiai .tuojau sustabdyti mašinų, aiš- šė dvi aki ir už 40 ar 50 met-!
, ,
,baisus
to. . Ta proga policijos komisionierius . žinoma, Amerikos lakūpagarsinome ir padarėme naujų pasiryžimų kindamas kad šis žvėris labai rų nusisypsojo toks
, v .
, ...
• , , i • nui Lindberg'h ui suteikė garbės būti to miesto policininku,
vytautiškai laikytis ir kovoti už lietuvybės pavojingas, nepaprastai gajus plėšrios
bestijos veidas, kokio
°
K
išlaikymų Amerikoje. *
įr miklus ir gali mus staigiai nesinorėtų dažnai gyvenime
užatakuoti net ir automobiliu- matyti. Tarp smulkių mede- do kįlo tarp mus ginčų: mat prastas dalykas. Bet kad ge
VYTAUTO DIENAI PRAĖJUS.
LIETUVOS KATALIKŲ VEIKIMAS.
je sėdinčius. Kįlo tarp mus lių lapų trumpoj akimirkoj portugalai vadina jį onca (on- pardas nesitraukė automobi
nervingi ir pikti ginčai. Galop neįžiurėjom ar jis tupi, ar sa), tačiau man rodosi, kad liui iš- kelio ir kad mes drįsom
Negreit užmiršime Vytauto sukaktuvių
Spalio
mėnesio
pirmomis
dienomis
Kau

automobilius tapo sustabdy stovi, ar guli. Šioj kritiškiau- onsos. vardu jie čia krikštija leist oat jo mašinų — tai dau
paminėjimų, įvykusį spalio 26 d., Chicagoje.
ne
įvyko
Lietuvos
Katalikų
Veikimo
Centro
tas ir, pasuktas užpakaliu šioj akimirkoj nebuvo ir laiko keletu rūšių leopardų ir ge- geliui atrodė kaip pasaka.
Tos dienos neužmirš ir tie, kurie tų dienų
konferencija.
Šios
konferencijos
laukta
ne
tik
atgal. Privažiavę tragedijos vepsoti. Nei nepajutom kaip pardų. Daug jų jiems . ktrodo^Šios rūšies susidūrimo su gebuvo pas mus svečiais, t. y. iš kitur atvykę
pačioje
Lietuvoje,
bet
laukėme
ir
mes,
nes
vietų, svarbiausiojo aktoriaus mūsų atstatyti šautuvų vaniz- onsos. Šis klausimas, neturint pardu čia niekas dar neturėlietuviai ir su mumis dalyvavusieji svetim
buvo
įdomu
kaip,
ypatingose
sųlygose
gyve

— gepardo — ant kelio jau džiai išleidė kulkas. Krumai.su savim reikalingos literatu-!jęs.
taučiai. Grandioziški parodavimai gatvėmis,
nant,
nusistatys
Lietuvos
centro
ir
provinci

(Bus daugiau)
neberadom: jo jau įšokta gi tik sušlamėjo ir neriškios fot-ros ir nesusitinkant su žino-}
atkreipusieji Čbieagos miesto gyventojų dė
mesį dešimties tūkstančių žmonių minia, pri jų katalikų veikėjai. Konferencija susidomė rion ir pasislėpta. Reikėjo ieš mos sutvėrimas striktelėjo vais, man pasilieka ne visai
pildžiusi didžiulę auditorijų, galingas chorų jimas buvo didelis. Joje dalyvavo 638 asme- koti ir šautuvais atakuoti. aukštyn, dribo žemėn, o mes aiškus: galutinai jis paaiškės,1
choro dainavimas, garbingų svečių, ypatingai nys, jy tarpe 204 skyrių įgalioti atstovai. Bet jis sužeistas, todėl labai instinktyviai paleidom dar po kai gyvulio uodų galėsiu pa-}
gubernatoriaus, dalyvavimas, patriotingos Konferencijoj dalyvavo Apaštalų Sosto pavojingas. Dabar tarp musIvienų šūvį į nežinia į gyvų ar rodyti zoologijos žinovams ar}
kalbos paliko Čbieagos lietuviuose neišdildo Nuncijus, visi Lietuvos vyskupai. Skaityta kįlo dar ilgesni ir piktesni gin jau užmuštų gepardų. Dabar pasiteirauti mokslinėje litera-1 VYTAUTO KOMITETO
VALDYBAI.
mo įspūdžio. Tai buvo lietuvių katalikų visuo paskaitos aktualiausiais katalikų akcijos klau čai, tikras termas. Dauguma mus nervai jau kiek atsileido, tūroje.
menės tautinis triumfas, tiek daug gražaus simais, priimta rezoliucijos, kuriij svarbiau laikėsi nuomonės, kad iš au- ISŠoko iš automobiliaus ir mil- Snnkok,, žverį įsiritom aato.
tomobiliaus lipti labai rizikin sų draugai, bet nei vienas ne- mobi|iun> jau ir taip prikraū. Vytauto Komiteto centro
entuziazmo sukėlęs ir pilniausia atatikęs Vy sios:
1) ruošti eucharistinius kongresus vysku ga: gal gepardas pasislėpęs drįsom eiti tiesiai prie mūsų tan vj8okią_ kelionSl!
valdybos ir Finansų Komisijos
tauto Didžiojo sukaktuvių paminėjimui, jo di
susirinkimas bus
dybės ir jo triulnfo ptieš penkis šimtmečius pijose, 2) steigti atskiras vyrų katalikų sekci jau tyko. ant mus šokti ir kas aukos: o gal dar kiek gfir aprimę bei patenkiati svarbus
jas prie K. V. C. skyrių, 3) kad būtų sugrų- bus jei pirniasai suvis jo ne vas! Iš tolo su šviesa sukom
į artimiau8į mie8_ penktadienio Vakare, spalio 31
prisiminimui.
atvykom d., lygiai 8 vai. vakare, “Dr
Cliicagos lietuviai katalikai aiškiausia žintos suvalstybintos kat. “Saulės” ir “Ži nudės! Vienas tik čiuptelėji- aplink jį vis siaurėjančiu ra- wį Vila Lus0
įrodė, kaip brangi jiems tautybė, kaip bran burio” gimnazijos ir kad visoms naujai įsis mas jo aštrių nagų gali žmo tu bent keletą kartų. Km pu- tik vidumakty ir kiek p^į. augo” Redakcijoj.
gus jiems yra Vytautas, didžiausias savo lai teigusioms ar esamoms kat. mokykloms bū gų priversti užmiršti visas’ šio tikinom, kad jis tikrai nudė .džioje po nepažįstamas gatves
Skyrių dėmesiui,
tų
teikiama
pilna
valstybės
pašalpa,
4)
nū“
svieto
marnastis
”
...
Nežinau,
tas
—
tai
priėjom,
bet
vis
kų lietuvis karžygis, politikas ir krikščionis.
plačiai išsidrėbusio miestelio Vytauto Komiteto skyrių
k?ntėjusiems
nuo
kat.
akcijos
steigti
pašal

ar
drųsa
stūmė
p.
Cerąueirę
dar
su
atsuktais
į
jį
šautuvais
Lietuvių katalikų visuomenėje dega gyva tau
galop pamatėm parašų “Motei kolonijose valdybos prašomos
pų
fondų,
5)
kad
būtų
leista
kat.
mokytojams
pasukti
ant
gepardo
automo-jir
revolveriais,
tybės ugnis ir dėl to juos visiškai teisingai
Kloresta”. Prisibeldėm tar- tuojau sutvarkyti išdalintų
vaidininkams
dirbti
kat.
akcijoj,
6)
kati
ir
bilių,
ar
tiktai
bendras
impul

reikia vadinti tikraisiais tautininkais, kurie
Gyvulio būta didesnio už nūs, apšinakvojom, bet visi Vytauto medalių reikalus ir
būtų
sugrųžinta
moksleivių
ateitininkų
vei

sas,
visus
mus
apsvaiginęs.
It'
gyvai atsiliepia, atsiliepia savo darbu, auko., stambų vilkų, tik žinoma ki- neramiai miegojom, sapnuoda- pinigus už parduotus meda
kimo
laisvė,
7)
katalikų
religijos
dėsnių
skau

dabar
nežinau,
ar.
drųsa
ai
tik
|oj.įos fOMnos, labai panašios mi visokias baisenybes. Ry- lius kuogreičiausia. grąžinti į
miis ir paaišventimu į kiekvienų svarbesnį
tui
brolijoje
apsauga
ir
kt.
nepaprastas įdomumas stu- į tigrų. —
- ’
tautos reikalų.
Plaukų
spalva -švie-'toj,
sekmadienį, mūsų grobis centrų t. y. Finansų Komisi
KVC.
orgamas
“
M.
L.
”
,
rašydamas
apieiniė
mane
įnirtu
Ta pati Vytauto Diena parodė “tautinin
si, pilkai gelsva, su tamsiais snkėlė miestely didžiausių šen jai.
konferencijų
sako:
“
Atėjo
laikas,
kad
kata

kų” (liberalų) veidų. Jie nesidėjo prie Vytau
šiai agituoti savo kelionės į taškais, ant nugaros stambee- sacijų. Žvėries kailio pažiurėVisam Vytauto Komitetui.
likų
veikimas
būtų
laisvas
ir
būtų
pareiga
to sukaktuvių paminėjimo, jie mums trukdė,
draugus leistis atakon, lipti riais ir tamsesniais, bet pa- ti susirinko visa miestelio diVytauto Komiteto Centro,
eidami socialistų ir bolševikų pavyzdžiu. Bet visiems laisvų užsiėmimų žmonėms, darbinin iš automobiliaus ir atidengti bars lytais ne grupėmis, kaip d‘:omenė su apskričio viršinin
visų komisijų iš visų koloni
nežiūrint socialistų ir bolševikų dienraščių, o kui ir ūkininkui, valdininkui bei mokytojui. ugnį. Galop trys išlipom, o du, pas leopardų, o betvarkiai, ku priešaky. Kad jį nušovėm
jų skyrių svarbus susirinki
“tautininkų” savaitraščio agitacijos ir šlykš Niekas už katalikų veikimų neturi būti kalti
pasiliko sėdėti automobiliuje Del šio gyvulio rūšies ir var- — niekas nesistebėjo: tai pa- mas bus sekmadienyje, lap
čios agitacijos prieš, nežiūrint ir kai kurių namas’ ir baudžiamas.”
kričio 2 d., 2 vai. po pietų,
Tas pats laikraštis pastebi, kad artimiau
mūsiškių svyravimo beveik iki paskutinei die
Matomai, Lietuvos katalikai rankų ne si, veikia. Katalikų Veikimo Centras, subū Aušros Vartų par. salėje.
nai, Vytauto Diena išėjo taip šauniai, kaip sio laiko uždaviniai yra: 1) įsteigti katalikų
L. Simutis,
ištikto nedaug kas galėjo tikėti. Vadinasi, vyrų organizacijų, 2- katalikų darbininkų nuleidžiat Nors ir sunkiose sųlygose jiems ręs katalikų pajėgas į krūvų, daug gero pa
Vytauto Komiteto pirm.
tenka dirbti, tačiau nenusimena, organizuoja- darys Lietuvai ir visai mūsų tautai.
prieš vėjų nepapūsi. Lietuvių katalikų visuo- draugijų, 3) katalikų veikimo fondų.
......
...... ...... ..... —— u. II........ I!
HBfmi
!—
Kodėl ant Lietuvos Pusgrašių para faktų užginčiti ir sako, kad tas monetas sijai “kwartnikus”, bet tik su Lotynišku tiktai 1399 m. iki jis gyvens, pasilikdamas
šas nėra Lietuviškas, o Gudiškas? Vytau kaldino Jogaila. Jis net po tokių monetų parašu MONETA RVSSIE; taipgi ran- sau teisę po Vytauto mirties kunigaikš
to gadynėje šiaurės Europoje buvo priim iliustracijomis (Numizmatyka Litewska”,1 dasį jo pusgrašių Rusiškai Galicijai, bet tijų atsiimti. Dėlto ir tų laikų monetos
ta visus dokumentus rašyti arba Lotynų j Tab. II, Nr. 28-32) deda parašų “POL- su Ijotyniškų paTašn MONETA LEMR- neturi, kaip regime, aiškios fizionomijos:
kalba, arba Rusų. Lenkai ir Kryžiokai GROSZE WILENSKDE JAOltiLLY”. VRGENSIS. Nei vienoje kolekcijoje, nei pelnas iš mintos ėjo galbūt Vytautui, bet
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
rašydavo dokumentus Lotyniškai ir ant Kaipo kuriožų čia paduodu dr. Gumows- numizmatinėje literatūroje nesiranda Jo minta jo vardo dar neišdrįso padėti”.
Numizmatikai).
gailos monetų su Rusišku parašu. Tad (“Podobnie jak Skirgiello, tak i Witold
pinigų parašus dėdavo tik Lotyniškus; o kio “argumentus”:
—Rašo Dr. AL M. RACKUS---1). — Dr. G.umowškis sako, kad ant dr. Gumowskio pasakojimas, kad Pnsgra- nie byli dziedzieznymi ksiųžętami, lecz
Lietuviai nenorėdami pasiduoti nei Len
(Tęsinys)
kų, nei Kryžiuočių įtakai, savo dokumen- tų Pusgrašių nėra Vytauto vardo, — gi šiai su Gudišku parašu IIE’IAT prikiau mieli sobie oddane te księstwa> z ręki JaKoks
buvo
Vytauto Didžiojo tus rašydavo Baltgudų kalba ir ant savo ri n t Rusijos kunigaikščių pinigų visuomet so Jogailai, tikrenybei neatatinka. ' Jie gielly i tylko cza«owo i nie oni, lecz Jagiello byl stale wielkim księciem, a wlatikslas
kaldinti Pusgrašius
“bliu- 1 pinigų dėdavo tik Gudiškų parašų. Kita matosi kunigaikščių vardai.
j priklauso Vytautui.
Mano pastabos: Faktas yra, kad Ru2). — Savo pirmojo “argumento” šciwie najwyžszym księciem litewskim
dėlių” pavydale, tai lieka neišrišamu j svarbi priežastis vertė Gūdi) raštų vartogalvosukiu. Gal tokie Pusgrašiai turėjo' ti, tai kad Lietuva valdė milžiniškus Ru- sijos kunigaikščiai nevisuomet dėdavo sa-1 sustiprinimui, dr. Gumovskis dar štai kų (supremus dux Litliaviae). Jagiello dakokių simboliškų reikšmę; gal tam, kad sijos plotus nusidriekusius net iki Juo- vo vardų ant pinigų. Mano kolekcijoje ir rašo: “Lygiai kaip Skirgaila, taip ir Vy- wal i odbieral braciom rozmaite księstva
falšuotojams sunkiau butų tokius pinigus dujų jūrių, Lietuvos valstybė-je Gudiškai pas kitų numizmatikų randasi įvairiu tautas nebuvo paveldėtojais kunigaikš litewskie, a wielkie księstwo specjalnip
padaryti; gul buvo norėta, kad žmonės kalbančių buvo keleriopai daugiau nei Lie XIV ir XV šimtmečio Rusiškų monetų čiais, bet gavo tas kunigaikštijas iš Jo dal Wito1dowi — wedle Dlugosza — dogalėtų juos lengvai pažinti; gul bnvo tuvių, ir prekyba buvo vedama daugiau su žodžiu IIE’IAT, bet be kunigaikščio gailos rankų ir tiktai lyglaikinai ir ne jie, piero 139!) r. na dožvwocie, czyli zastrzegl
norėta, kati tos monetos visu kuo skirtųsi sia su Gudais ir Totoriais, taigi Gudų 1• vardo. Vytautui Didžiajam nereikėjo sa- bet Jogaila buvo nuolatiniu didžiuoju ku sobie po šmierci \Vitolda prawo odbioru.
nuo Lenkų ir kitų kaimynų monetų, nes kalba turėjo patupti ne tiktai dokuinenti- Į vo vardo ant Lietuvos pinigų dėti, nes nigaikščiu, tikriau pasakius aukščiau Z tego powodu i nionetv ovezesne nic ma
Lietuvos Pusgrašiuose buvo dusyk gr.v- 1 ne bet ir prekybine kalbu.
Į jo herbas kryžius ir ragotinė aiškiai pa- siuoju Lietuvos kunigaikščiu (snpremus jų, jak M'idaitnv, wyražnej fizjonomji:
nesnis sidabras (XVI prabos) nei Lenkų!
Stronczynskis ir kiti uumizmatikni j sako kam tos monetos priklauso. Herai;U- 'duK Litliaviae). Jogaila dalinėjo ir atimi docliod z mennicy szedl prawdopodobnie
nėjo iš brolių įvairius Lietuvos kunigaikš dla Witolda, alė hnienia jego nic odwa“polgroszo” (VIII prabos) nors Lenki) ' savo veikaluose pažymi, kad čia aprnšv- koje nėra žinoma, kad apnit Vytauto
moneta atrodė gerokai didešnė ir store*- tos monetos, su jiarašu JIEM AT, kaldino I būt kas kitas vartojęs (Mnašų herbų. JBe- tijas, o didžiųjų kunigaikštijų davė spe žyl» się miennica jeazcze položyč”.). —
»ė.
Vytautais. Bet dr. Gumowskis norėtų tų je, Lenkijos Karalius Jogaila kaldino' Rū cialiai Vytadtni — sulyg Dlugoszo — Numinu. Litewžkt p. 44.
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DRAUGAS

PASIRODĖ ŠILTINE
salėj, 4600 Labdaringosios Sųjungos na- Susirinkimai įvyksta ka
lė, tai galėtų
padaryti da trečias nedėldienis kiekvieno
So. Wood St.
Bulėnų km., Kurtuvėnų vai.,
Brangūs broliai ir seserys bar. Mokėti galėtų po $25 per mėnesio, mokvklos kambary
pasirodė susirgimų šiltine. Yie
'---------------------Rašo prof. Kampininkas----------------No. L
TUOKIASI PAVYZDINGI na 16 m. mergaitė šiltine su
lietuviai! Mes jau daug kar keturis metus.
Labdaringosios Sųjungos Nesiradus daugiau svarbių
JAUNUOLIAI.
tų prašėme jūsų aukų. Da
sirgusi numirė.
“M. L.”
PROF. KAMPININKO
darbas! Svarbesnio nuveiki- bar štai ir vėl išdrįstame kreip Centro Valdyba:
reikalų, susirinkimų uždarė
RADIO.
mo socializmui, sako, jau ne- tis į jus tuo pat.reikalu. Pra
Marąuette Park. — Mūsų
A. Nausėda, pirm.,
pirm. malda.
jbegali būti. Prof. KampininValdyba.
parapijos Sv. P. Marijos Gi
P. Fabijomaitis, rašt.,
šome ne sau, bet tiems, dau
Istorinis Vytauto bilijušoikas pastariesiems pripažįsta
Kun. F. Kudirka, ižd.
mimo bažnyčioje užsakai Al
gelis kurių nei prašyti neįsten
paminėjimas dideliu skardu tiesų.
LABDARIŲ
“
BUNCO
”
JAU
fonso
Vabrinsko su Alena Xagia. Tokių vargų yra senelių
eina per visų Chieagos lietu
ČIA PAT.
karauskaite jau užsibaigė.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
ir našlaičių tarpe.
vių stolyčių. Katalikai džiau Sandarieč.iai sako, kad toks
Visųšventėje po piet 4 valan
Nei vienai tautai netrūksta
giasi gražiu bilijušo pavyki- šumnus katalikų Vytauto bibiednųjų, netrūksta) jų nei lie Labd. Sų-gos 4 kp. turėjo Town of Lake. — Labda dų jie priims Moterystės Sa
mu. Cicilistai nėra vienos nuo-lijušo paminėjimas visus jų
tuviams. Labdaringoji Sąjun mėnesinį susirinkimų spalių ringos Sųjungos 1 kuopa ren kramentų. Abudu Cbieagoje
monės. Jų gazieta, fakto pri- “principus” ištaškė. Kelios
ga savo darbų varė nuo pat 19 d., parapijos mokyklos gia “bunco party”, 31 dienų augę lietuviai, gerai išmokę
spirta prie sienos, padavė skeveldros buvo patekę net
spalių, Šv. Kryžiaus parapi savo tėvų kalbų, abu turi pel
t
pradžios, jį tebetęsia ir dabar. kambary.
fi“givap”, o jenerolai be Žal Ashland Auditorijon ir pas
ningų darbų ir sudarę šeimy
labdaringoji Sųjunga pas
Nors neskaitlingas barelis jos svetainėj.
nierių vieni viešai pripažįsta '.duris, ant trepu, susėdę stetatė Šv. Kryžiaus ligoninę, narių atsilankė, bet visi ūžsi- ljabdaringa Sųjunga yra ta nų tikrai bus geri parapijonv?
This new cheese
pasiutiškų, kaip jie sako,! bejos ir liūdnai mirksėjo.
kuri neša naudų mūsų tautai, briežė veikti, visas progas iš kilni organizacija, kuri rūpi ir Veiklūs lietuvių katalikiš
treat
“Draugo” įtakų visuomenėj,------------teikia pagelbų ligoniams ir naudoti, kada tik bus galima. nas visais labdaringais dar kųjų draugijų nariai. YTpač
nes sutraukti 10,000 minių j Geriausia dėjos su komunisbais; be to rūpinas ir seneliais kad jaunikis Alfonsas Vabrinkelia lietuvių vardų, Mūsų
vienon vieton, surengti tokių'tais. Vytauto bilijušo paminėKuopa gana sparčiai žen bei pavargėliais.
skos Westsidėje augdamas bu
ligoninė priskirta prie pirmo
prograinų, tai ne donacų suėjimas jiems razumo suteikė,
gia pirmyn, kaip darbais, taip Labdaringos Sųjungos 1
vo uolus Vyčių 24 kp. darbuo
jo laipsnio Illinois valstijoj.
valgyti. Bet kiti ginčija, kad j Visų laikų jie garbino “Vy
ir tvarka. Dabar įsigijo kny
kuopoj ir-gi jų netrūksta. Yra Itojas.
Tuomi Labdaringoji Sųjungutes įplaukų ir išmokėjimų. bent keletas, kuriems labda | Te laimina juos Viešpats.
jų gazieta su visais tamsiais tautų mažųjį”. Kai katės su
... , . . .
, ,. , . ga nesitenkino. Nupirko gra
(ir labai žioplais — prof. K.) pūslėmis bėgiojo strytais, bet _
Be to, da gali ir kitai kuopai rių pagelba būtinai reikalin
,., , .y
r
Rap.
zių, didelę iš 141 aiceno farvyrais ir-gi nebe įtakos. A- spalių 26 d. daugelis, pamir„.
parduoti, jeigu kuriai reikia. ga. Atjausdami tos kilnios or
,
. ,
v
,
j
. mų, 19 mailių nuo Chieagos.
Now—Kraft-Phenix’ new achievena, sako, musų gazieta man- sę savo “Vytautų , medaliais
.
Kreiptis reikia prie pirm. .P. ganizacijos užbrėžtus darbus,
ment! Rich mellow cheese flavčr
biresnių dalykų gali padaryti,1 krutinės pasipuošę, Ashland , ?*Į. armoJ u® irengta na - Valuckio.
plūs added health ąualities in
skaitlingai paremkime ren
wholesome, digestible form.
t. y. surengti piknikų ir ja-'Auditorijoj Vytautų Didįjį pa
____
Velveeta retains all the valuable
da. Farma dar neišmokėto, o Per šį susirinkimų prisira giamų “bunco party”, o sy
elementą of rich milk. Milk sugar,
me išrinkti gražiausių pus- gerbė. Ir himnus giedant su
calcium and minerals. Etery one
prieglaudos įrengimui reikia šė porų naujų narių. Mėnesi- kiu palengvinsim ir varguo
can eat it freely!
nuogę mergšę! Vot, čia tai visais stovėjo. Bravo!
Velveeta spreads, slices, melta
'daug lėšų. Todėl prieš akis j11‘l2 mokesčių įplaukė $3.40. lių gyvenimų.
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.
Alma.
į turime didelį darbų. Bet tai Į Labd. Seimų, lapkr. 16 d.,
Nuo pradžios nėštumo Iki valkas
KRAJFT
toks darbas, kuriuo visi gerė išrinkta penki atstovai (-vės).
nujunklnamas.
Tai
laikas,
kada
Phillips
Milk
of
Magnesia
moterims
simas, didžiuosimės ir kuris I Taip pat rengiamasi prie VISOMS LABD. SĄ-GOS
daugiausia pasitarnauja.
Jis
palengvina
motinų tąsymą
KUOPOMS.
naudų neš.
j Centro rengiamo “bunco parvemti, rėmens ėdimą, “rytinę ligą”;
KITAS SVARBUS ĮVYKIS. turėsime plačiai pasikalbėti,
prlgelbsti virškinimui, švelni liuoTad broliai ir seserys, sto ty”. Tai “party” 0. BuiviY TheOeliciou* New Cheese Food
suojantl
veikmė užtikrina regulerį
pasitarti. O gal įvyks ir neti kite Labdariams į talkų, bū
Kadangi dabar didelė be vidurių Išvalymą.
dienė aukoja “stiebing”. Ma
Praėjus didelėms Vytauto kėtų dalykų? Gal atsiras dr- kite dalininkais didžio ir gar
darbė ir daugelis žmonių ne Phillips Milg of Magnesia yra ge
tosi, kad žmonės pradeda
resnis
už lime water
pataisymui
10 PIECE COSMETIC
sukaktuvių iškilmėms, su jų, kuopų ir pavienių asme bingo darbo.
gali darbo gauti, ir neturi iš karvės pieno 'kūdikiui. šaukštuko
daugiau labdarybę suprasti.
SĖT $1.97
u/.tenka ten,kur reikia pusę paintraukusioms dešimtimis tūk nų, kurie seime padarys au Ligoninė dar neišmokėta,
ko pragyventi, Labdarybė? tės
Thls ls a FamouS Vivanl Sėt and lnlime' water. Jis yra lengvas, ne
Reikėtų, kad ypač, lietuviai ka
cludes face powder, JI.00; Rouge, 76c
Ir velk be skonio.
stančių lietuvių, dabar jau lai kų? Dieve, duok! Draugijos, farma skolos turį $13,900. Už
kuopos turėtų eiti jiems į pa kenksmingas
Tlssue Cream J1.00. Depilatory J1.00
Phillips Milk of Magnesia viso
talikai. kaip vyrai, taip moračiai Astrlngent J1.76, Bath Salt 1.00.
Tcllet
tVater J1.J6. Perfume $2.76, Brllse
aptiekose
po
25c.
Ir
50c.
Visa

kas pradėti rimtai rūpintis biznieriai, profesionalai ir ki skolas priseina mokėti
geibų, surasti pašelpos.
llantlne 75e, Skln VVhltener 76c. Totai
nuo- terys priklausytų prie Labd.
da reikalauk tikro, daktarų patvir
value Jli.00. Speclal prlce, Jl.»7 for all
Lietuvių R. K. Labdaringosios ti turi gavę iš centro laiškus, šimčiai. Šių metų Sųjungos
per 50 metų.
ten plecea to lntroduce tfcls line.
ir priklausydami prisidėtų Dabar visur po miestus tve tinto
“
Milk
of
Magnc-sla"
buvo
Chas.
Sųjungos seimu, kuris įvyks kuriuose nurodoma svarbus , Seimas stengsis panaikinti
Vardas ...................................
prie gero mielaširdingo dar riasi komitetai ir valdžios rū H. Phillips Chemical kompanijos
Adresas ...................................
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas
lapkričio 16 d., šv. Kryžiaus reikalas dalyvauti svarbiame skolas ir 8U jflsų uo)ia pagelba
...
\ v .'
Siunčiame per paštą COD
bo ir tuo pat sužinotų labda pinasi suvargusių šeimynų pa Ir jos plrmtakuno Chas. H. Phillips
,i į,, .Pinigai grąžinami, Jei
parapijoje. Tai kitas įvykis, labdarių seime ir kiek galint tas bB|f
nuo 1875.
rybės veikimų, nėreikėtų vi dėtim. ' " '
nepatenkintas.
DYKAI; motinoms Ir busiančioms
kuris turėtų sudominti visų paremti labdarybę aukomis.
motinoms:
"Useful
Information
”
,
Aukas siųskite Labdaringo sokių užmetimų ir kalbų klau
Bes Vsn 58O-5th Avenue, New York
svarbi knygą apie sveikatą motinos
mūsų visuomenę. Ypatingai
Beruošiant seimo progrų- 'sios Sųjungos iždininko kun. syti.
ir kūdikio.
Kreipkis į Phillips Co.
170 Varick St. New York, N. Y.
šiais laikais, kada be papras
mų, bus spausdinama pro-(F. Kudirkos vardu 2334 So. Priklausyt prie labdarybės
i Ji yra visai dykai.
tų Sųjungos nuolat dirbamų
Relieve Coughs, Colds,
gramo knygelė. Kuopų prašo- Oakley avė., Chicago, III.
labai lengva. Mėnesinių mokės
reikalų, atsiranda kiti, kurie
Headache, Rheumatism
mo padirbėti, kad parinkus į
Be to prašome atsakyti į ičių $1.20 už visus' metus, 10c.
yra neatidėliotini.
and All Aches and Pains
tų knygutę apmokamų skelbi- šiuos klausimus:
konstitucija. Tat viso $1.30.
with
Nedarbas ir bendra biznio mų savo kolonijose. Biznie
Ar
jūsų
organizacija
yra
depresija palietė ne vien Jung riams iš to bus geras pasigartinęs Valstybes, bet visų pa sinimas, o labdarybei atliks Labdarybės garbės narys?
Pasauliniame kare
Kapitonas
saulį. Palietė ir mus, Ameri keletas dolerių, kurie šiuo tar Ar jūsų organizacija moka
Seno Krajaus
Specialistas iš
kos lietuvius. Nors mūsų žmc pu taip labai yra reikalingi metinę mokestį Labdarybei?
Alt druMi.t.-35c and 65c (ere and tnbe..
Cluldren ■ Mueterole (jnilder form) 35c.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTEROJ
nės yra kantrūs, tačiau jav
J Ar jūsų organizacija priguNEHIRINT KAIP rZSISENfcJTSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
Better than a Mustard Plaster
į j.
Labdaringos Sųjungos?
užtinkame tokių šeimynų, ku Taigi, seimas čia pat
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, už
nuodijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
Naudokite išlaukinei nuc
darbų!
rios ne vien skundžiasi, bet
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
Ar jūsų organizacija yra
Skaudamų
Muskulų
Labd.
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir
greitos pašalpos yra reikalin
Peršalimų
suteikusi aukų labdarybei ?
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Skausmų Krutinėję
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
gos. Tuo susirūpino labda
HAS
Organizacijos vardas.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėliomis 10-1
Sustingusio Sprando
LABDARIŲ
ATSIŠAUKI
ringoji Sųjunga, sušaukė tam
4200 West 20 St.
Kampas Keeler Are.,
Tel. Crawford 5678
MADB 6OOD witfc
Pečių Skaudėjimo
Kiekviena dr-ja prie LabMAS Į DRAUGIJAS.
tikslui specialį susirinkimų,
Išsinarinimų ir
Išsitempimų
į
darybės prigulinti moka per
kuriame nustatyta planai ne
Neuralgijos
Labdaringosios Sųjungos metus $5.00 ir aukščiau, Medarbo ištiktų lietuvių šeimynų
Periitikrinklte, kad gaunate tik| r«jįt INKARO vaisbaženklia ant
šelpimui. Bet to neužteks. 11-tas metinis Seimas įvyks tuose užsimokanti dr-ja gali
pakelto pagelbės jums apsisaugoti.
Knygutė, kurioje paduodama pilni
nurodymai naudojimui PAIN-EXReiks, kad ir Sųjungos sei lapkričio (Nov.) 16 d., 1930, dalyvauti per savo atstovus
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokulės
mas šiame reikale tartų saivo Šv. Kryžiaus parapijoj ant Labdarybės Centro ir kuopos
Parsiduoda visose vaistinėse
į susirinkimuose, taip-gi seimuo
Šame Prlce for Over
.autoritetingų žodį. Reiks tų Town of Lake.
po 3Sc. ir 70c. bonka.
Arba galima užsisakyti stačiai iš
38 Years
darbų taip pavesti, kad nelik Seimas prasidės iškilmingo52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
15
tų nei vienos vargo ištiktos mis Šv. Mišiomis už visus mi į Dr-ja įstojusi j garbės na
F.AsL RICMTERfe CO.
Telefonas
Pullman
5950
•umaVANO S
pirm ava.
Bconomlcal
Xll
BAOOKLYN, N.V
lietuviškos šeimynos, kuri ne rusius Labdarius ir Gerada- rius lieka amžina narė su pa
Bfllcimit
Real
Estate,
Insurance,
Spulka,
Paskola,
įvairūs
vieniu garbės narių teisėmis.
_
MILLION8 OP POVJNnft
būtų aprūpinta. Čia turėsime nūs.
VSBD BY OUR COVF.bnmvi
patarimai,
visi
rašto
darbai,
ir
tt.
Seimas prasidės 2 vai. po Jei jūsų draugija dar nėra
pritaikinti tų gražų, vienybės
obailsį — visi už vienų, o vie
nas už visus. Aišku. Kada vi
si sustosime į darbų, susibursime į Labdarių sųjungų, ta
MU&TA A
MV MOM SAU) VoO Aki
da puikiausia pajėgsime ap
vjeu meBBE vooą mom's Qicht
&EEN StBlbJ *TH1W6S VUHEM UJt THflUtfT
I
StoN A CHOST VBStCOKV UP AT
BŪT
t AIM’T CoMMA VUALK
rūpinti visus pašalpos reikaTHE OLE HAVASTEP- ROUSE“- SWE
ttlCHT IMTO *TH»S OLE HAUAfTEO
THECE'S A,0 3OCHA 'THIMC AS
lanjančius šiais nedarbo laiHOOSC AM' CNE AMt' OLE CHoST
CHOSTS Oft SPOOKS So l'M GOA1MA
A CHAMCETO ČATCH
VM
Jiais.
GO ftltHT
THEtte AM' Go
GOMMA PEEP lUfb *THE

Į

Prašau Į Mano Kampelį

pietų, Krenciaus

CHICAGOJE

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI
MAGNESIJĄ

LABDARYBĖS SKYRIUS

Velveeta

GARSINKITĖS “DRAUGE'

Daktaras

WtSSIG.

miniotui

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VVAITCHES BROLIĮI RAŠTINĖJE

>5/

outh

TUBBY

Bet, mes labdariai, dienos
klausimais besirūpindami, ne
galime nukrypti ir nuo tų
tikslų, kurių siekiame. Mes
privalome varytis pirmyn prie
prieglaudų statymo. Esame
nupirkę gražų ūkį. Nupirko
me skolon, kurį iki šio sei
mo ryžomės išmokėti, tačiau
to padaryti nepajėgėme.
m Del ko taip, seime apie tai

■---------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------

TMROOCH THAT OLE HOO&E TO
$EE 1F
SO

Mom ic Wrong.

FIRST AM'SEE 1FTHECES AMV
■TH1M6 IMTHERE

a.—,..

A

t
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ILLINOIS GUBERN. L. EMMERSON’O KALBA.

RUTH HANNA MvCORMICK

(PASAKYTA VYTAUTO 500 M. SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖ
SE, ASHLAND AUDITORIUM, SPALIŲ 26 D., 1930 M.)

Įeond place in its agricultural
output. Yearly, the value of
At tliat time our Southern
our industrini products reach
counties were only sparnely
the stupendous sum of more
populated. The site of tlie
than five billion dollars, and
great eity of Ubicago was a
j the volunie is štili growing.
swamp. Transportation was
New York and Pennsylvaby river, stage coach or co1 nia alone surpass us in the
vered jvagon. Farming con! value of manufactured goods,
sisted of pateli t planting aand the margin is lowering.
round poorly constructed log
: With more railroads per mile
cabins, and there was no ma1 than any otlier statė, with airnufacturing industry except
jways converging from every
tlie crude and widely scatte'direction, and with the greared grist mills. Illinois was a
test system of improved liighswaddling child, just begiways in the world, Illinois is
nning to grow. Measured by
destined shortly to assume
the years, it is only now at
full industrini leadership.
Kandidate į senatį) nuo Rethe threshold of its maturity;
We
owe
inuch
of
our
pro

publikonų Partijos. Jos pager
and the advancenient of the
gresą
to
the
presence
of
al

bimui pereitą, sekmadieni La
next fifty years promises to
most
inexhaustible
coal
fields,
Šalie kotelyje buvo bankietas.
dwarf those of the past. The
which
furnisli
at
a
low
cost
re is no reason why Illinois
— strategieally located in the the energy which makes the believable, būt made possible
lieart of the riehest section wheels of our factories turn through loyalty.
of the United States — sliall around. It is not generally
Bob Zuppke, Illinois footnot lead the world in the Value known, būt Illinois lias more ball coach, telis a story* wliich
of its products, and the pros- oil wells than Louisiana, Ar-, illustrates what loyalty to an
perity of its people. Upon kansas, Wyoming, Colorado ideal can do. Back in 1917, Il
the loyalty of our nien and and Montana conibined. The linois had a poor football
women depends the answer. re are seventeen tliousand oil team, which had taken some
Those one hundred years o C wells in the statė, with an an- bad beatings. The various arwork and vision liaive brought nual produetion of nine mil- my canips had organized foot
Illinois to third place in the lion gallons of crude oil. Ni- bąli teams, and tlie army
Union in the value of manu- nety percent of the nation’s championsliip had gone to the
factured products, and to se- fluorspar is mined in the sta 89tli division. It boasted an
tė, while the best crucible clay
all star team from many colin the country is found within our boundaries. Farm 111a- leges with Withington of Harvard as captain. All were
chinery produced in the statė
!splendid players who knew
lias a value of more than
football forivard and back$100,000,000 yearly; 65 per
ward. They had a great leacent of the pianos manufactu
PRANCIŠKA
der būt the scrubby Illinois
red in the United States are
GRIKŠAITĖ
team trounced them 28 to 0.
Illinois made; the largest glass
mirė spalio 27, 1930 m. 5:30
“Why?” asks Zuppke — and
sand deposits in the world are
vai, ryto, 24 metų amžiaus.
tlien he gives the answer,
Gimusį Amerikoje.
at Ottawa; Jolieta is the censaying —: “Our players, poor
Paliko dideliame
nuliudime
ter of the world’s wallpaper
tėvų Simonų, motinų Agatų, du
as they were, compared with
broliu: Simonų ir Petrų. Dvi
trade; Hoopeston the center
seserį: Petronėlę ir Agotų ir
their opponents in pliysiąue
of the world’s corn canning;
gimines.
and knowledge, had the zeal
i and Belleville of its stove maKūnas pašarvotas
1614 N.
Paulina St. Laidotuvės įvyks
Inufacture; while three blocks of erusaders — were possessed
Ketverge, Spalio 30 d. 1930 m.
by an ideal. Once those otlier
IS namų 7:30 vai. bus atlydė
ta į Šv. Mykolo par. bažnyčių,
Iį on State Street liere in Chi- football players had been eru
kurioj įvyks gedulingos pamal
cago constitute the most valudos už velionės sielų. Po pa
able retail trade center in the saders too. Būt they came
maldų bus nulydėta į Šv. Kafrom the ends of the country,
elmiero kapines.
entire world.
from all different colleges,
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažįsta
I have mentioned these sta- and had nothing, in common
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
tisties with one purpose in būt the liking for football;
Nuliūdę:
mind — to impress upon you they cound’t liek our second
Tėvai, Broliai. Seserys ir
Giminės.
the advancenient of the statė raters, who were in the posLaidotuvėms patarnauja grab.
during the past century — a session of a driving ideal.”
8. D. Lachavtch, Roosevelt 2515
story of progress almost un- They had a great leader būt
they didin’t have the loyalty
that inspired a second rate
i team to win a glorious victory.
•
i i1 r
METINĖS SUKAKTUVĖS
(Bus daugiau)

t

LIETUVIŲ LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTOJE

A. | A

KAZIMIERAS ZBBĖ
Mirė Spalio 31, 1929 o po gedulingi) pamaldų
Šv. Petro ir Povilo par. bažnyčioj, West Pujlmane,
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse lapkričio 4 d. Bu
vo sulaukęs 47 metų amžiaus. Paliko dideliame nu
liudime moterį Stefaniją, 3 dukteris Stefaniją. Oną
ir Teresą, vieną sūnų Kazimierą ir gimines. Buvo
kilęs iš Salautų par.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Juodeini Antonui
Morkūnas Pranas
Ruzgaitis Anton

padainavo, p. A. Mondeiko a-1
komp. pianu. Buvo sulošta r I

>5.00 TIKTAI 15.00
SPECIALISTAI
dviejų aktų komedija. Lošėjai j
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
P. Bružas, P. Kiškunas, S. tikrų specialistų, ne pa* kokį nepa
Kiškunas ir p-lė Kučaitė, savo tyrė!]. Tikras speclallstae, arba pro
fesorių*, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
roles gražiai atliko.
po pilno Uegaamlnavlmo. Jus sutanDraugija dėkoja komisijai, pyalt laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt
Jal
kurios viską taip dailiai pri ta,
kad Jis netyri telkallngo patyrt•usadymul Imagą ua kenksmin
rengė: p. Rimkienei, p. Gudie
gumų.
nei, p. Reikauskienei ir vi
Mano Radlo — Bcops — RaggL
X»Ray Roentgeno Aparatas Ir Ttsoms šeimininkėms,
taip-gi aMkas bakterlologiškas egaamlnaslir p. Miliauskienei, kurie pa maa kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu
Ijus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gyaukojo vakarienei duoną.
.
. rūmas sugryš Jums taip kaip buvo
\ akaro vedeja buvo draugi- pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, tarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
jos pirm. p. M. Pkšeckienė.
vų, širdies, reumatizmo,
klrmlnųT
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių utslsenėjuslų. JslNekalto Prasidėjimo mer ksrėjuslų, chroniškų ligų, korį ne
net gabiam šeimynos gy
gaičių sodalicijos susirinki pasidavė
dytojui, neatldėlloklt
neatėję pas
mas įvyks pirmadienyj, lapk. mana

J. P, WA1TCflES

Lapkričio 4 d.

F. W. GRERNAUCKAS

A. A. OLIS

Radio Stotis AJ J.
X Spalių 19 d. Dievo Moti-

VALDYBA
Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

RašL P. FabijonaitiB
2350 So. Oakley Avė.
Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Ava.
AGITATORIAI;

Kun. K Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba
2328 W. 23rd St.
J. Dimša
—
3230 So. Emerald Avė.,

M. šlikas
10555 So. State St
Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis j valdyba arba
afitatorioa.

Balsuok už “straight republican ticket”, kad pa
laikyti augštas algas. Demokratų administraciją anuomet išgelbėjo Pasaulinis Karas. Jei ne karas, tai
demokratams valdant šioj šalyj būt buvus tokia pas
nika,' kokios ikšiol nėra buvę. Dabartinė depresija
yra karo pasekmė. Republikonų partija seniau kraš
tą išvesdavo iš depresijos, tą ji padarys ir dabar.
Prohibicijos įstatymą gali panaikinti tik republikonai, o ne demokratai. Jei nori prohibicijos at
šaukimo, tai balsuok tame klausime ant atskiro re
ferendumo baloto ir republikonų kandidatė Mrs. Ruth
Hanna MoCormick yra pasižadėjusi laikytis to, ką
žmonės nubalsuos. Demokratų senatorius iš Illinois
valstijos senate sėdėtų su demokratų senatoriais iš
pietinių valstijų, kurių visi senatoriai yra sausi išski
riant šešis. Jie butų bejėgiai įstatymo perkeityme.
Demokratų rekordas pasižymėjo žemomis algo
mis, žemu gyvenimo standartu, panikomis, bankų
bankrutais. Todėl balsuok už “straight republican
ticket” idant pravedus republikonų kandidatus į se
natą ir kongresą ir atsteigus gerovę visiems šio
krašto* žmonėms.
Padėk kryželį (X) į ratą prie republikonų kolumnos, kad atsteigti gerovę ir išrinkti visus repu
blikonų kandidatus lapkričio 4 dienos rinkiniuose.
£HHIIIIUMtlUlllliimMUHIIIHMMIIMMII1MIIIM!millMMIIimiM!l1Mlllllllllllilli:Š
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BAcrU.

11 8o. La Šalie St., Roora 1701
TsL Randolph 0331-0332 Vai. 9-9
Vakarais
9241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčloa

JOHN B. BORDEN
(John Bagdslunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 9717

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vafc.
Telephone Roosevelt 9999
Name: I Iki 9 ryte Tel. Repub. 9999

JOHN KBCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street
Arti LeavRt Street
Telefonai Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 vacare. Seredamis ir Pėtnyčiomii nao 9 iki 6.

Ftsner

Ung the Family

MUVC WOT
Co

PILNAS EGZAMINAS

nos Sopulingos draugija buvo
suruošus šaunią metinę vaka
rienę, parapijos svetainėje,
Didelė naujiena.
kurioj 10 narių gavo dova
nas.
Tos narės išbuvo dr-joj 10
Lietuvių Katalikų Motinos
Sopulingos L. R. parapijos metų nesirgusios, arba neėmu
bažnyčioj spalių 11 d. įvyko sios iš draugijos pašalpos.
pašventinimas
Šv. Teresės Publikos atsilankė
gana
stovylos ir iki 19 d. tęsės No- daug. Dalyvavo taipgi ir mūvena( prie Šv. Teresės vaka- sų dvasios vadai. Gerb. klerais kasdieną. Gerb. Tėvas bonas pasakė gražią prakalbą
Brigmanas, S. C. J., vedė no- ir ragino visas merginas ir
veną, pasakydamas labai gra- moteris rašytis prie Dievo
žiu pamokslų. Žmonių vaka- Motinos Sopulingos draugijos,
rais lankėsi labai daug —- bu- Be to, buvo gražus progradavo pilna bažnyčia.
mėlis: p-lė Piežutė paskambiD*. /. B. ZAREMBA
3, 1930, 7:30 vai. vak.
Paskutinį vakarą buvo da-’ no pianu, p-lė Kundrotaitė pa
8PECIALISTAS
Visos narės širdingai kvie
imama šventintos rožės, kurių 1 dainavo juokingą dainą, p. ŽuJnėJlmaa Rūmas 1919
čiamos dalyvauti, nes yra la
20 W. JACKSON BLVD.
isdalinta 700.
■
ikauskui akomp. pianu. P-lė
Arti State Gatvės
(Tąsa ant 5 pusi.) z Ofiso Valandos:
Novena baigta iškilmingai Į J urgelaitė su p-lė Canebute
Nuo lt ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo I Iki V
su trimis kunigais — Tėvais
Nedėliomis nuo lt ryto iU 1
po nlety
vienuoliais S. C. J. Dalyva- BIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIimilllltUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIHHIIIIIIHIIIIIIIIg
vo ir Tėvas Jonas Paukštis,
S. C. J.
Mkin
ADVOKATAI
Spalių 26 d. vėl prasidėjo
šv. Tėresės Novena ir tęsis S
i
•
is
per 9 dienas, vakarais, t. y.
nedėliomis, serėdomis ir pėtLIETUVIS ADVOKATAS
nyčiomis 7:30 vai.
Balsuokite “Straight
Labai apgailestaujama tėvo
Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
Augusto, S. C. J., vienuolio, i =
REPUBLICAN TICKĘT”
Subatomls nuo 9 iki 9
52 East 107th Street
Jis turėjo vesti Šv. Tėresės no
Kampas Michigan Avenue
veną, bet, ant nelaimės, su
Tel. Pulknan 5950-Namų Pull. 6377
sirgo ir da tebėra ligoninėj.
Miesto ofise pagal sutartį
Linkime greitai pasveikti.
127 North Dearbom St.
Ketvergais ofisai uždaryti.
Atvyko naujas varg. p. E. __
Šlapelis. Matyt, visi bus pa-; g
Kad apsaugoti augštas algas, už ką republikonų
Telephone Dearbom 9057
tenkinti nauju vargonininku.! s partija dabar stovi ir visada stovėjo.
Yra malonus žmogus, gerai g
Prezidentas Hoover republikonų partijos vardu
žinantis muziką. Girdėt, jau
pasisakė prieš algų kapojimą. Jis ir republikonų
su chorais rengiasi prie kon
ADVOKATAS
administracija ir partijos vadai visoje šalyje nenu
160
No. La Šalie St. Rm. 143£
certų, teatrų. Organizuoja jau-1 g ilstamai darbuojasi, kad pagerinus padėtį, atsteigus
CHICAGO, ILL.
5
nuolių orkestrą, taipgi moki-; S gerovę, padidinus darbus, kad davus darbą ir grąži
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1999 8. UNION AVM.
na muzikos visokiais instru- į S nus laimę visiems Amerikos žmonėms.
Tel Roosevelt 9710
mentais. Linkini jam geriau-! =
▼oi. nuo S Iki 9 vai. vak.
Republikonų partija su savo drūta finansine pro
(Išoklriant seredos)
šių sėkmių darbuotis bažuy- 5 grama, augštais muitais yra vienintelė partija, kuri
gali palaikyti gerovę šioje šalyje.
čios ir tautos labui.
Newarketis.
Dabartinę laikiną depresiją gali pašalinti tiktai
republikonų partija, ta partija, kuria pasitiki kapita
ADVOKATAS
I las ir darbas, kurie suka pramonės ir biznio ratus.
CICEROJLL

HARRISON, N. J.

(Pradžia, num. 255)
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Atmintinės šv. Mišios įvyks penktadienį spalio
31, 1930, šv. Petro ir Povilo par. bažnyčioj, West
Pullmane, 8 vai. ryte.
’ .
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus
pažįstamus ir kaimynus atsilankyti į tas pamaldas ir
pasimelsti už a. a. Kazimiero sielą.

Nubudusi:

..-s.
Zubių Aehnvna.

jąoz

Ii

n
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STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
TuHu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D. LACHAW,CZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, <
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, BĮ,
Tel. Cicero 5927

PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
CHJRSAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.
OFISAS
<88 West 18 Street
Telef. Canal 8174
SKYRIUS: 3288 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Pitone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

i

LIETUVIAI AMERIKOJE

A K T A R A

S. M. SKUDAS

S, A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

Neapvilė-.

Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 5203 - 8411

J. F. RADZIUS

a u a ž

A. Kruša buvo didelis priete-l
liūs šios draugijos. Į kiekvie
nų pramogų atsilankydavo, už!
Ofiso TeL Victory 3687
CICERO, ILL.
kų narės labai jam dėkingos, i
ifonas Grovehill 8281
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 8376
Pabaigus žaidimui, dovanų
lietcvib GRABonnra
(Tąsa iš 4 pusi)
gavo beveik kiekvienas.
Didelė grali koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718 WE3T 18 STREET
Dabar buvusieji džiaugias, 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 68 STREET z
bai daug svarbių reikalų ap
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Roosevelt 7fili
tarti.
|‘ o nebuvę apgailestauja.
Nuo 9 — U vai. ryto. Nuo S vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
S Ir 7 iki 9 vai. vakare.
RealdencIJa 2359 So. Leavltt SL
Ypatingai kviečiamos tos
Gaila skirties.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Seredomis nuo 8 — 12 vai. ryto.
J. LULEVIČICS narės, kurios turi paėmusius
Netikėta žinia atėjo, kad
Graborius Ir
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 V; ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomla pagal sutarty.
Nedėlloj pagal susitarimą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
uaisamuotojas roles. Tų vakarų įvyks išbangerb. kun. A. Kruša turi ap
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido- dyilias Rišėjų.
------------------------------------------------------Šventadieniais
pagal sutarimą.
Ofiso
Tel.
Virginia
0036
leisti
Roselandų,
ir
taip
gdėituvėse visose mle- •
.
Telefonas Boulevard 1939 1__________________________
sto ir
miestelių
Mergaitės, kurios nori pri- tu laiku. Visi nusiminę. Vi-Į
Rezidencijos: Van Buren 5868
dalyse.
ModerniS.
„
.
. , . ¥.
, ,
Republic 8466
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui. grasyti. irgi- kviečiamos daly- siems gaila skirties, nes buvo!
Dr.
Si
A.
Breriza
3103 S. Halsted vauti. Visos būsite širdingai
visiems malonus, draugiškas.
St. Chicago. 111.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
priimtos.
Tel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki i
Visus mylėjo, ypač jauni
Pasimatysime pirmadienyj.
GYDYTOJAS,
Vėl.: 11 ryto Iki 1 po pietų
mų,
Vyčius
ir
Alumniečius,
9:30
vakare
CHIRURGAS
8 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.
Ita.
I. J. Z O L P
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
kaip savo broliukus ir sesutes,
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
stalgias
Ir chroniškas ligas
Netoli 46th St.
Chicago, III.
GR&BORIUS IR LAIDOTUVIŲ
gražiai
mokydamas.
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
ROSELAND, ILL visus
VEDĖJAS
Užtat visi parapijonys labai jį
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel. Victory 6891
pamylo.
Rez. Tel. Mldway 6512

GRABORIAI:
Telefonas Tards 1188

i

DR. R. C. GUPLER

DR. A. RAČKUS

Ligonius priima kasdieną nuo

Rezidencijos Tel. Drevei 9191

pietų Iki 8 vai. vakaro.
Ilgai neišeis iš atminties jo
Spalių 21 d. vakare, žiuriu,
Nedėliomls Ir seredomis tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės pilnutėlė Visų Šv. parap. sve nuveiktieji darbai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu slrnpatlSOakley Avenue ir 24-tas 8treet
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau tainė. Misliju sau, kas čia to
Ofisas ir Laboratorija
Linkini kun. A. Krušai lai
Telef. Wllmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Ir X-RAY
Canal 1713
kio?
12 mingos kelionės ir geriausių
dykai.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valandos: 2 iki 4 p. p. Pagedėliais
2130
WEST
22nd STREET
Valkų
Ir
visų
chroniškų
Ilgų
Žingeidumo vedinas įėjau ir sėkmių.
Ir Ketvergals vakare
CHICAGO
Ofisas >103 So. Halsted St
aš. Eilių eilės gražiausių sta
Smalsutis.
Kampas 31 Street
į------------------------------liukų, apsėdusių, o scena, lig
UNDERTAKINO CO.
VALANDOS: 1—3 po plet 7.8 vak. Tel. Lafayettc 5793
kokia krautuvė: gražiausių ir
P. B. Hadley Llc.
.
Rėmėjos.
Nedėliomls
Ir šventadieniais 10-12
Koplyčia Dykai
6910 SO. MICHIGAN AVENUE
brangiausių dalykų.
710 WĖST 18th STREFT
Tel. Kenvrood 6107
*
Mūsų kolonijoj rėmėjos gra 1
Atsiminiau,
kad
tai
garsin

Valandos:
Canal 8181
PRANEŠIMAS
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto;
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
toji Moterų Kat. Idealisčių žiai dirba.
Nuo 6 lai 8 valandai vakare
Ijapkričio
20
d.,
parap.
sve

apart šventadienio Ir ketvlrtedleate
“bunco party”.
Office: 4459 S. California Avė.
tainėj
turės
“
bunco
party
”
.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
i
Ponios Gadeikienė ir -PlunNedėlioję pagal sutartį.
LIETUVIS GRABORIUS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
gienė paaiškino, kaip žaidi Bus laibai daug ir naudingų
čiu — viršuj Belskio-R&kščio aptieAKIŲ GYDYTOJAI:
I
kos) po num. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai mas žaisti, o p. Sirtautienė dovanų. Tikietai nebrangūs. eiaaMaiiie lei.i ■
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. !
Tel. Prospect. 1930
(daugiau nepatėmijau) visus Be to, bus laimėjimas radio,
4256 SO. MOZART ST.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
kurį
padovanojo
p.
M.
TiškieGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
saldainiais vaišino, ištrošku
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel. Virginia 1290
nė
Rėmėjų
4
skyriui.
Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
sius girdė lengvu gėrimėliu.
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
Neapsiriksiu pasakęs, kad
Ofisas 2201 West ?2nd Street
pect 1930. Nedėllomis tik pagal su
Linksmai bežaidžiant, štai, roselandiečidi gan susipratę
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6228
Rezidencija: 6640 So. Maplesvood
ateina ir gerb. kun. A. Kruša. Dauguma priklauso prie A.
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
OFISAI:
Pakalbinęs visus, po valan
Valandos 1 — 847 — 8 v. V.
Ofisas
Rėmėjų, skyrius turi gana ge
4901 — 14 St.
2924 Washington
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue džiukės apleido svetainę.
radarių, kurie sesučių padėti
LIETUVIS AKIŲ
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-J451
Reikia .priminti, • kad kun. mi susirūpinę ir dėlto gražiai
i
Tat'Canal 0257 Res. Prospect 6659
Tek Boulevard 1877
SPECIALISTAS
jas remia.
Palengvins akių įtempimą kuris
Dabar prasti laikai, gyve esti priežastlmgalvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuGydytojas ir Chirurgas
nimas daros sunkesnis, dau mo, skaudamą akių karštį. Atital
Rezidencija
4729 West 12 PI.
Nedėllomis
sau
kreivas
akis,
nuimu
cataractus.
giau atsiranda našlaičių, o Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Tel. Cicreo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST,
Susitarus
mus sesutės Kazimi^rietės pri- į regystę.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
ims
Priren«lu teisingai akinius visuose Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
ima savo o-lnhnn
globon meanas ni-iSJ
n^‘ | at,ltlklmuoae> egzaminavimas daroRez. Tel. Prospect 0610
6 iki 8:30 vakare
laitcs, be jokio atlyginimo, už8U elektra, parodančia mažiaulaiko ir mokina, dalinas su!
Tel. Boulevardl 1401
,
,.
I Bpeciale atyda atkreipiama mokyGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JO1111S tuo panų kąsneliu, ne-Įklos vaikučiams.
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
atbodamos net kas jų laukia. Valundos nuo 10 ryto Iki 8 va Vai. 2-4,
7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L DAVIC9NIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIš

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

DR. S. BIEZIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

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

EZERSKI

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 AUBURN AVJBNUE

DR. S. A. DOWIAT . DR. P. Z. ZALATORIS

DR. B. ARON

Žiūrint į jų gailestingumą,
Į nenorom ašaros iš akių ver
žias.
AL
Ar visi mes jas remiam?
Smalsutis.

kare. Nedėliomls nuo
12 po pietų.

10

ryto iki

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tards 1829

Ambulance Patarnavimas I “"i“5“
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAORABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUŠ
4447 So. Fairffeld Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tet. Cicero 3794

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAI

Tel. Boulevard 3201

DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

'3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Tel. Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposttors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

ūR. CHARLES SEGAL
Perkėlė
4729

savo

SO.

ofisą

po

ASHLAND

numeriu

AVA.

SPECUALISTAS
Lapkričio 4 dieną šių metų
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Jturėsime Chicagoje musų mie
VaL: ryte nao 19—18 nuo 8—4 m
pietą: 7—8:89 vakare
Tel.
Canal
6222
sto žymiųjų valdininkų rinkiNedėllomla 19 Iki 18
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Įmus, kuriuose ir lietuviai tu
Telef. Midway 2880
756 West 35th St.
rintieji rinkimų balsą, be aDENTISTAS
Kampas Halsted St.
bėjo, skaitlingai dalyvaus. E- Valandos: nno 10—4; nuo 8—8 2201 WEST 22nd STREET
ahn
su nuomonės, kad mums lie
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
(Kampas Leavltt St.)
tuviams neverta varžytis par
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
nuo 1 iki 9 vakare.
tijų nusistatymai, bet užtat
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
SeredoJ pagal sutartį
T. A. D.
stropiaus ir rimčiaus reikia
Tel. Yards 0994
žiūrėti renkamųjų
asmenų
Boulevard f689
Ar Jau žinote kas sutaiso
Reaidencljos Tel. Plata 8209
Rez. Hemlock 7691
vertybės. Pavyzdžiui, mes tu
pilvelį Ir pilvą sugadintą?
T. A. D. per 8 metus Jau
VALANDOS:
rime dabar renkamųjų tarpe
pataisė kelis tūkstančius,
Nuo 10 Iki 12 dieną
o dar mllional nežino.
poną Deney a Harane, kuris
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
DENTISTAS
Tai
dabar
yra
laikas
pra

savo Valdžios srityje lig šiol
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
dėt Kaina 81.00. Reika
I
___ ______
—'
4712 So. Ashland Avenue
laukit aptiekoj, arba tie
I
tiek parodė lietuviams palan
siai iš
Ofiso Ir Res Boulevard 5918
Vai.; Nuo 9 ryto Iki B Vakare
kumo, kad prie jo netiktai su
įvairiais savais reikalais vi 3133 S. Halsted St., Ohicago
T. A. D. Product
Tel. Cicero 1260
suomet gali kreiptis ir patari
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
mo gauti, bet jo darbuotės sri
I
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS
DENTISTAS
tyje mes daugiausiai turime Į RECEPTAI
Res.
3201 S. 1VALLACE STREET
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakare
ir lietuvių tarnautojų, kurie
pagal sutartį
gaudami miesto duodamąjį daugįausla žmones kankina Amerikoj 4347 Nedėliomls
W.
14
ST.
Cicero, Hl. Tel. Wentworth 3000
1 GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
darbą «ir jį gerai atlikdami pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
Rez, Tel. Steivart 8191
vaistas, kokias žmonių
kelia visų lietuvių gerą var naudingas
mokslas gali pasiekti.
Tel. Cicero 2962
dą. Tad mano, miesto darbi
Kaina 81.00, gaunamos pas:
ninko, baisą teišgirsta lietu
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
viai rinkėjai ir teduoda savo T.A.D. PRODUCTS
4901 W. 148L
C‘X°; 1,L 6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Tea Store
haleu., už. K Deney a Harane.
HALSTED ST.
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai. yaj . 2ų
7.9 vaj. vakaie
Bonedrktas J. Vabrta. į
CH,caoo. nu
vakare, Ned. susitarus

DR. G. I. BLOŽIS

IrTmauriceI

T. A. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

ŪB. A, J, BERTASH

DR. GUSSEN

DR. S. ASHER

SKYRIUS
3201 Aubum Avenue

DR. G. SERNER

j

I

DR. H. BARTOM

Draugas

6
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Ka nuo medžių obuolius ir dumia raginame
BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” zimiero Akademijos Šv.
Rėmėjų vėl atgal j miškų. Taip kas- du
8
skyriaus
mėnesinis
susirin- dien jų atsilanko po keliasde
RAINO
KONCERTŲ.
kimas įvyks penktadieny, spa šimt. Voverės labai nebaikšMarąuette Parko merginų soMarąuette Park. —

C H I C A G O J E

įsigyti knygų var-

DIEVIŠKASIS IŠGANY

SPALIŲ 9 D. ATGARSIAI.

TOJAS

“M. L.”
Tai yra didokas veikalas,
maloniu balsu ir kurinių iš lių 31 d., 8 vai. vakare, Gi cios.
/
mimo
Panelės
ŠV.
parapijos
'turįs 476 puslapių. Pagal vo
North Side. — Spalių 15 d.
pildymu.
svetainėje.
kiškų originalų lietuviams tų
Nortli Side iškilmingai minė
Ypatingai man patiko “Leis
Svarbu, kad kiekviena narė
veikalų prirengė tėvas jėzui
jo Vilniaus užgrobimo sukak
kit į Tėvynę” (Vanagaičio)
tas B. Andruška.
tuves. Buvo gražus progra
ir “Bernelis. Tikrai būtų ma- C?8) atsilankytų, nes yra daik
mas, sudarytas rūpesčių sese
Yra tai platus aprašymas
lonios radio valandos, jeigu j
kurie turi būti butinai aplių ir vietinio varg. N. Kulio.
gerb. daininink,ę butų galima svarstyti šiame susirinkime,
Kad šiais laikais Ameri gadynės prieš pat Išganyto
Kadangi apie tai jau buvo
dažniau išgirsti.
Valdyba.
kos lietuviai mažiau knygų jui ateisiant ir paskui viso
“Drauge” rašytai, tat čia pa
A. Kalvaitis.
skaito, tai visiems aišku. Bet Kristaus gyvenimo ir mokslo
KAM PRIGULI 15 MELIO kad dar yra žmonių, tebetu išdėstymas. Tas viskas išdėta
žymėsiu tik, kad, renkant au
NŲ DOLERIŲ AUKSAS? rinčių troškimų kų nors gero Įdomiai,
kas, aukojo $1: kun. J. Svirsgražioje, aiškioje,
valgyklų prie šv. Kazimiero Dalyvavo vaidylų vyrų cho
kas, A. Kumšlytis, J. Rėkus,
visiems suprantamoje kalboje.
kapinių po num. 3908 W. 111 ras, po vadovystė muziko Šiu , NEW YORK, spal. 39. — pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
įsigykite tų knygų, jų
A. Deksnis, U. Valaitienė, J.
St. tel. Beverly 4626. Tų vie rio; sopranos — Violet Jasi- Iš Pietų Amerikos atplaukė Knygų mylėtojai neretai
Kriminskaitė, P. Bulkevičius,
skaitysit nuo pradžios iki
tų seniau valdė svetimtautis. loniutė ir Jadvyga Gricaitė; garlaivis “Western World.” turi vargo iki užtinka tikrai
A. Gruckienė, A. Ignatavičie
galo su dideliu pasigrožėjimu
Tad visi, jauni ir seni, Į Prie valgyklos yra salė susi du solistai iš vaidylų choro— Juomi atvežta 15 milionų do sau patinkamų knygų. To
nė, M. Kareckienė, A. Bacevi
ir dvasiška nauda, skaitysite
“Holloween” šokius. Visus rinkimams,
pasilinksmini J. Radis ir, A. Zamb. Muzikas lerių vertės aukso iš Brazili kiems čia norime nurodyti
čius, D. Maksvytis, A. Marjų daug sykiu ir vis didėjan
sutiks kuo maloniausiai Mar mams ir šokiams. Geros klo- Sauria pagrojo keletu lietuviš jos. Šį auksų į čia pasiuntė vienų knygų, kuria niekas netinkienė, J. Berkelis, K. Ka
apsivils, ypač tie, kurie mėg čiu pasitenkinimu. Kaina
kų melodijų vargonais.
ąuette Parko merginos Šv. Pa ties naujam biznieriui.
sugriauta tos respublikos val
lesinskas, V. Kupčiūnienė.
$2.00. Kreiptis
Ten buvęs.
nelės sodalicija.
Buvo duoti keli lietuviški džia. Nežinoma tad, kam tas sta dvasiškus, religinius paKiti aukojo smulkesniais.
i siskaitymus. Karštai visus
Sodalietė, K. M.
rekordai, naujai išleisti, tarp į, auk8as šiandie priguli
Viso surinkta ir pasiųsta vil
LIETUVIŲ' VALANDOS
2334 S. OAKLEY AVĖ.
jų ir vienas padarytas Budriniečiams $24.
Augusto
Amarai,
vietos
braREIKALINGA
moteris
ar
SUGRĮŽTUVĖS.
I
PER RADIO.
ko Radio orkestros, kurį išlei
Chicago, m.
Po rinkliavos buvęs “Vy
ziliečių
revoliucinio
komiteto
mergina
prie
namų
darbo
pas
do Columbia kompanija.
ties” red. p. Zdankus nupie
pirmininkas, sako, kad iš to lietuvį fotografų. Darbas nuo
Pagrįžo iš Lietuvos studen Pereitų sekpiadįenį įvyko
Ateinantį
ketvirtadienį,
šė Vilniaus reikšmę Lietuvai
ATMINK SAVO
tas Antanas Stulga. Iš tos antras iš eilės dainų kontestas nuo 6 iki 7 vai. va-k., iš stoties aukso 12 milionų dolerių pri latinis. Kreiptis:
ir kokioje padėty dabar ran
NAUDAI,
P. PUČKORIUS
priežasties p. Norkai savo pui- per radio stotį WCFL sureng WHFC., šeštadienį nuo 7 iki 8 egulejo sugriautai valdžiai. Tų
Kad
vesdamas
visus reikalus per
dasi Vilniaus lietuviai len
928 Warren Ąvenue
kiai įrengtuose namuose, 3335 tas Joseph Budrik, Ine. 3417 vai. vak. ir sekmadienį* nuo 1Lauksų ji pasiuntė pirkti ginkkams šeimininkaujant. Ragi
.... a
‘ , • lus ir amunicijų,
Tel. Downers Grove 1104
So. Union Avė., surengė p. S. Halsted St.
[iki 2 vai. po pietų iš stoties
no visus darbuotis Vilniaus
809 West 35th Street
Downers Grove, UI.
Stulgai priimtuvių puotų, ku- Da,
nas num 17 ;WCFU bus duodami geri ra- , Amerikos J- Valstybės kolatvadavimo idėjai.
CHICAGO
. . t j.
_ .
.. T
įkas nepripažįsta revoliucines
rioje dalyvavo gražus būrelis ,baritonas — num. 19. ir dvi
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
dio programai surengti Jose-'
...5
1
Bijūnėlis.
Visados sutaupysi daug Išlaidų
, ,
.
. ' k t> j -i t
•
.Brazilijos valdžios. Tad bus REIKALINGA moteris ar
svečių ir jaukiai besišneku grupės duetų,
viena numeris ph Budrik, Ine. lėšomis,
' sunkenybių tai valdžiai paim- mergina dirbti lietuviškoj val Perkam Mortgečius Ir Bonus.
čiuodami linksmai praleido va „ . .
. Q
WEST SIDE ŽINIOS.
.
į o. Ritflj numeris y.
Skolinam pinigus ant Namų.
Vienas štabo.
j/ti savo žinybon prisiųstų auk- gykloj. Duosime visų užlaiky Parduodam,
karą. Laike vakarienės p. I
J
ISmainom ir inSlurlnam visokį turtų.
Stulga pasakojo savo kelionės! Turim tarpe mūsų lietuvių'
mų ir algų. Kreiptis:
’l'sų.
I Padarom davernastes Ir Pirkimo
ANT. PAZERECKIS
bei Pardavimo Notarlaližkus raštus
. X Aušros
v. Vartų
.
. parapijos
, v“.įspūdžius ir malonius nuoti- gražų balsų. Ypatingai šiam I
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Lundiškių km., soduose iš
3908 West 111 StVeet
1
kius, patirtus belankant jžy- programe pasirodė vienas iš.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
nyčios vardo dienos, kuri bus
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
artimo miško lankosi 1 aliai (Prie Šv. Kazimiero kapinių) MES GVARANTUOJAM SAVO
mesnes Lietuvos vietas. P-nas dalyvių, mažai žinomas tarp i
A. L. R. K. Moterų Sųjunateinančiame sekmadienyje —
ATLIKTĄ DARBĄ.
daug voverių. Jos nuraško!
chicagiečių,
bet
mažai
tokių
Tel. Beverly 4626
Stulga žada ir toliau tęsti sagos , Chicagos Apskričio susi
švenčiant Aušros Vartų Pa
vo užbrėžtas mokslo studijas, gražių balsų rasim,
rinkimas įvyks spalių 31 d. ly-)
nelės Švenčiausios stebuklin
rast rn“ t±s7ait7:30 ”*■
“ ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI: ĮVAIRUS PARDAVIMAI
gojo užtarymo dienų.
. .
. , .. ..
į P. Šv. parap. mokykloj, 68 į
PARDUOSIM su dideliu
nuosto
X Visųšventėje visiems ti DAINININKE LAIMĖJO. mukus,
ir duq|i jiems progos . „ 227 2.
'
..
liu visus ..puikius rakandus, 3 Wilton
kintiesiems yra pareigos iš
Phone Repnblio 4941
kaurai, elektrinis radio ir vlskų mu
pasirodyti musų publikai. Ir _ .
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
Park.
Visų
kuępų
atstovas
klausyti šv. Mišias, kurios Bridgeporto Lietuvių Poli matyti, kad sekas tas dalykas i
3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeNamų Statymo Kontraktorius
kviečiamos dalyvauti. Prašo- Statau įvairiausius namus prieinama
nas.
Aušros Vartų bažnyčioje pra tikos ir Paselpos Klubas pe- padaryti.
Užsiregistravusių
3040 W. 83 St. 1-inas floras
kaina.
Moliavojimo Kontraktorius
sidės ateinančiame šeštadie reitų šeštadienį turėjo savo kontestantų yra jau dabar ,mos nesivėluoti.
MOTERŲ SAFA
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
į Valdyba.
nyje ryto 5 vai., o suma bus rudeninį balių su dovanomis, šiauni grupė ir matyt, kad
Įkurta 3 metai,, parduoda nami
Mes moll&vojlme, dekoruojame ir
Telefonas Hemlock 5534
nes dreses, pančekas, ir kitokius rei
Upoperluojacne
visokiu*
namus.
9 vai.
kalingus p re drošiu, geras stakas ir
Chicagos Lietuvių Audi tori- i kontestas tęsis per keletu
Phone Virginia 2054
Musų kainos labai preinamos Ir dar fikščierial, verti *1,600. Sav. išva
X Aušros Vartų parapijos joj. Žmonių prisirinko pilna mėnesių. Visi klausytojai tu
bas garantuotas.
žiuoja. Pigiai už cash. Moteris ar
Wm. J. Kareiva
JOSEPH VILIMAS
pora gali daryti pinigus. Renda pi
klebonas užprašo visų parapi- >
tainė ir linksmai leido va- rėtų parodyti savo paramų
* Savininkas
6127 S. Maplewood Avė.
gi. 4436 No. Daraen avė.
' Namų Statymo
Del geriausios rųfilea
jonų metinėje parapijos šven karų. Ant galo buvo traukia ir rengėjams ir dalyviams —
Ir patarnavimo, Sau
Restoranai ir bėk ėmė mieste iš
Kontraktorius
tėje prisidėti prie pastatyrūo ma išlaimėjimas ir pirmų do dainininkams, laiškais, išreiš
kit
110,000 gyv., prie Nat’l State kelio,
JONAS PUDZIUVEUS
4656 So. Rookwell Street
GRKKN VALLEY
puiki proga partneraims. visi įren
naujo boilerio, tuo tikslu at vanų $25.00 laimėjo p-lė J. kiant savo nuomonę apie tuos
GENKRALIS KONTRAKTORIUS
PRODUCTS
gimai, plytų pečius, elektros šaldyt.
SUtau naujus namus ir pertaisau po.OOO. Nepraleisk to. Proga ryšy j
Olsells Šviežių klausi
einančiame sekmadienyje bus ’ Gricaitė, Bridgeportui gerai dalyvius.
senus. Senus namus priimu į mal- g„ pasauline Paroda. Rašyk: DrauES
nių, sviesto Ir sūrių.
4*44 SO. PAULINA STREET
gas, Box 200, 2334 So. Oakley Avė.
daroma nepaprastoji kolekta, fcįnoma dainininkė, kurių dažr Šeštadienį buvo taipgi duo
Budavojam naujas namus, nus- 2650 ___
TeL Boulevard 1389
West 69 Street
laike kurios parapijos komi nai girdime dainuojant >• per ’ ta Budriko valanda lietuvių
—— . i ■ i
— y dirbam cemento darbus - fun
Telef. Hemlock 4574
9»
REAL ESTATE
tetai užrašinės visas zymes- Budriko radio programus. Po nuzikos per tų pačių stotį.
damentus saidvokus,
taipgi
Tel.
Lafayette
4197
nes aukas.
AUTOMOBILIAI muro darbus, iš medinių pa
laimėjimo p-lė Gricaitė gražiai
X Ryt prieš Visųšventę yra padainavo orkestrui prita
darom mūrinius, apmurinam
Not Ine.
Vilija su pasninku.
medinį namų po vienų plytų.
riant.
*rn ihiEwiczč>Cj\
Elektros kontraktorial, suvedam švie
1
Atrodo
mūrinis,
po
to
jau
neBuvusia.
X Šiais jnetais, lapkričio 2'
sas ir jėgų. Elektros reikmenos Ir
CONTRACTORS
fikščierial.
reik
peutyt.
Turim
namų
ant
dienų, yra sekmadienis ir už
Savininkas R. Andreliunas Geriausios Rūšies Automobi
L. DOMBROWSKI A SON
3014 West 47 Street
Užl*ik*u visokių
DOMĖS.
pardavimo ir mainymo.
tat uždušinė diena yra nuke
liai.
tukslnlų ir eidųREAL ESTATE
JOKANTAS BROS.
orinlų delktų. ▼*liama į pirmadienį, bet atlai
Telefonas
Canal
7331
Ateik
pažiūrėti
musų
nau

ilauMoa mados ra
Statau naujus namus ir se
dus įnirusiems nupelnyti pas- Liet. Vyčių 36 kuopa rengia
4138 Archer Aveune
sto, planų rolių,
jausių
DE
SOTO
ir
PLY

nus priimu į mainus.
rekordų Ir t. t.
kirtas yra laikas nuo sekma- i“Holloween sočiai” šį ketvir-į
Tel. Lafayette 7674
raim.li laikrodžius MOUTH Chrysler išdirbystes
2608 WEST 47 STREET
dienio popiečio lig pirmadie- Jtadienį, spalių 30 d., 8 vai. McIr muslkoe instru
Telef. Republtc *<«»<
MaliavoJtUo Kontraktorius
mentus.
automobilių už labai prieina
Tel. Lafayette 1083
uio nakties. Visose bažnyčiose į Kinley Park svet.
Maliavų ir steninės popieros krau
9600 West 63rd St Ohieago.
mų kainų.
S KAMB. APT.
tuvė.
Naujas
stakaa
D. GRICIUS
ir koplyčiose, kur tik randasi | Gerb. kun. A. Valančius priTelefoną* HEMLOCK 8884
4«2» So. Trambull avė. 2-roe lub.
3334
So.
LEAVITT
ST.
CHICAGO
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
naujam 2 fl. name, mod. su maudiŠv. Sakramentas, priėmusieji'rengė labai gražų “EntertainStatau namus kaip muro taip ir
nėmis, didelė virtuvė, daug klosetų.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
pigi renda, tarp Archer ir 47 St. ge
šv. Sakramentus kiekvienu ment”. Bus gera muzika. ĮBL
YUSZKA
RADIO
Kainos prielnamlauslos.
GAGE PARK MOTOR
ra transp.
2452
WĖST
69th
STREET
Plnmbing Ė Heating
bažnyčios atlankymu ir bent žangai pinigų nereiks,
Taisau,
perdirbu
battery
MARK LEVY A BROS.
SALES
šešių poterių bažnyčios inten- J Kviečiame visus kuopos na- setus' į elektrikinins arba iš
Kaipo lietuvių lietuviams patar 7 So. Dearbom St. Randolph 3483
Tel. Lafayette IMS
Ofisas ir Rea nausiu kuogeriausta
Joe Bagdonas, Savininkas
Nauj. angį. S kamb. namas, k. v.
ir 3134
4101 8. Mosart St.
cija paaukojimu nupelno mi- nūs.
mainau.
4426 So. Western Are.
B., talllų virtuvė ir maud. Atd. ugn.
5628-27 S. WESTERN AVĖ.
J. C. E?JCHER & CO.
*9,500. 1768 No. Merrlmac
rusiems visuotinius atlaidus, Kviečiame Vyčius iš kitų A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8297
Tel. Lafayette 8227
Telefonu Prospect 5669
GKNERALIAI
KONTRAKTORI
a)
Delaware St. — Scbug Pk. lotai 44
kuriuos lotiniškai vadina “to- kuopų.
Real Estate Ir visokia apdrauda
—45. blokas 8, *1,500. John B. MaA. ALE8AUSKAS
Notary Bubilo
Kviečiame parapijos chorų
ties ąuoties” atlaidais.
lapos Telef.
Namų Telef. ger, 467 Dolmae avė., San Jose, Cal.
Skyrius 4430 8o. Falrfleld
NAUJI GERIAUSI
MOTOR EKPRBSS
Hemlock 3347
...
.ir jo vedėjų.
Republlo 4431
Pigiai. Lotas 24x100. Armltage ar
ti Hoyne. 1-mų morg. *850. Duok
AUTOMOBILIAI
“H0LL0WEEN” ŠOKIAI. | Kviečiame seniau buvusius
Mes permufuojame-pervežapasiufytnų. W. J. Shiley, 626 — llth
St., Wllmette, Iii.
me pianus, forničius ir kito
------------kuopos darbuotojus.
Plumbing A Heating Lietuvis
Generaliai Kontraktori&i
Plytų bung. 6 kamb. 2 karų gar.,
Marąuette Park. — Šv. Pa^ Kviečiame norinčius būti kius dalykus.
KONTRAKTORIUS
šal. įvaš., gera transp., pigiai per
Real
Estate
Taipgi parduodame anglis
neles
merginų sodalicija, šios organizacijos nariais,
Mano darbas pilnai garantuotas
kant tuoj. John Anderson. 3515 So.
SS45.09 r. o. b.
|
Kainos prieinamos
Gunderson Avė. Bervvyn, III.
2621
WE8T
71
STĘEET
Jei
manai
pirkti
karų.
pirmiausiai
,
spalių 31 d., vakare rengia Juo daugiau, tuo smagiau, geriausios rųšies už prieina ateik pee mue ir persitikrink, kad i
2422 WEST 69th STREET
Telefonas Hemlock 0367
miausių kainų. Musų patarna pas mus rasite geriausios rųžtee au
šokius, parap. salėj, prie 68 ir La ūksime
F A R M O S
tomobilius ui lemų kalnų.
Rez. Grovehill 1680
L. V. 36 kp. valdyba.
vimu yra greitas, geras ir
Washtenaw. Sodalicija nuošir
Taipgi tarime įvairių į vairiausių
FARMA I MAINUS
vartotų karų už labai ma»Ą kalnų. Į-------------- aT^M. BUTCHAR------------nebrangu.
džiai kviečia visus atsilankyti
Del tgos mainysiu savo 80 akeThomas
Higgins
rių farma į 2 flatų a.r 1 H augščio ar
BRIGHTOV MOTOR SALES , PARDUODAME:
Pentų. aliejų.
NAUJAS BIZNIERIUS.
7126 So. Rockwell Street
ir užtikrina visiems “good tivinis. Ir įvairius įvairiausius HardPLUMBERIS
bung. Farma randasi vaisinių farmų
ware — gelželnlus daiktus — reikTelef. Repnblio 5099
Juostoj, J rytus nuo Benton Harbor,
me”. Kas atsilankė į sodalici................
Turiu patyrimų per daugelį metų.
■ųvlntakal: Vainonm, g. Laekpa
menls. Musų kainos
labai prleinaMlch. Galvijai, visi farmeriškl įran
Darbų atliekų greitai ir pigiai.
jos praeitus šokius, ilgų laikų- Antanas Paeereckis, seniau Mes pervežama daiktus ir j
kiai. Namai turi būt tik su 1-mu
Telefooas Lafayette 4444
poa
____
3313 80. OAKLEY AVĖ.
s
—
-*-I
4414
Ro.
Rocksvell
Street
morg.
Agentų nerek. Kreiptis 4762
Telef.
Canal
neužmiršo linksmumo, nes tik gyvenęs Ciceroj, dabar pirko kitus miestus.
3962 Archer Avenne
I
T^efona* Lafayette 4«8S
Fullerton Avė.
dalicijų gali tokius šokius su
rengti.
J * • j ...
Vienų vakarų eidama Faiiri'ield avė. susitikau keletu
draugų. Jie paklausė, ar sodalicija nerengs “ Halioween”
šokių! Aš atsakiau, kad taip;
jug kasmet ji rengia šokius
per “Halloween”. Da pridė
jau, kati šokiai bus labai įdo
mūs. Kas per įdomumas, ne
galimai pasakyti. Atsilankyki
te ir įsitikrinkite, kokį suprai
zų sodalicija surengs.

Praeitų pirmadienį turėjau
ypatingos garbės ir malonu
mo sėdėti prie radio ir klau
sytis liętuvių valandos, kurios'
rengėjai yra dienraštis “Dr
augas” ir Peoples Furniture
Kompanija.
t
I įj .
Likau tiesiog. sužavėtas
gerb. E. Rakauskienės gražiu,

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

"DRAUGAS" PUB. GO.

S. L. FABIAN & CO.

PRANEŠIMAI.

BUIZAS

PETRAS GRIBAS

)

W. & L ELECTRIC CO.

MARUDETTE JERELRY
DE SOTO IR PLYMOUTH
& RADIO

PETRAS CIBULSKIS

GRANAM PAIGE

JOHN PAKEL & GO.

JOHN YERKES

