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Kitas Smarkus Žemės Drebėjimas Italijoje
BAIGIA

VOKIETIJA STOVI 1)2 SANTARVĖS
VALSTYBIŲ NUSIGINKLAVIMĄ

PIEŠTI

SIENOJUS GAMINTI BOLŠEVIKAMS
REIKALINGA DAUG DARBININKŲ

Austrijoj Begalo Neramu
13 MIESTŲ APGRIAUTA;
27 ŽMONES MIRĘ

REIKALAUJA VALSTYBIŲ
NUSIGINKLAVIMO

ROMA, spal. 39. — Italiją
palietė kitas smarkus žemės
drebėjimas.
Šiuokart nelaimė palietė Ancona, Pesaro ir Maeebata
provincijas.
Kiek ligšiol teko patirti, 13
miestų, ir miestelių apgriauta.
27 žmonės žuvę, daug sužeis
tų. Matyt, mirusių skaičius pa
sirodys didesnis, nes su kai
triais nukentėjusiais mieste
liais negalima susisiekti iš Ancona miesto.

RAUDONOJO

KRYŽIAUS

SKELBIMĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KVC KAUNO RAJONO
KONFERENCIJA

ŽYDAI STATO NAUJĄ
GIMNAZIJĄ KAUNE

KVC Kauno rajono konfe
rencija trumpai — drūtai po
sėdžiavo. Į naujų valdybų iš
rinkta; Dr. P. Karvelis, dr.
Leimonas, kun. V. Mieleška,
dr. Raulinaitis ir kandidatais
dr. Pakuckas ir J. Štaupas.
Kauno arkivyskupas malonėjo
paskirti Dvasios vadu kun. dr.
St. Ūsorį, ir nariais p. Galdi
kienę, dr. J. Urmanų ir ats.
generolų Galvydį—Bikauskų.

Kęstučio gatvėj žydai pra
dėjo statyti naujus rūmus sa
vo hebrajų klasinei gimnazi
jai. Gimnazijos pastatymas atsieis apie 1 milijonų litų. Jos
statybai daugiausiai paauko
jo iš Lietuvos kilęs amerikie
tis milijonierius žydas Čais.
i T “R.”
LENKAI TRUKDO GY- |

BERLYNAS, spal. 31. —
:i
VENTOJAMS
Parlamento užsienių reikalų
komitetas pripažino vokiečių
, I rev. komisijų išrinkta! dr.
Ty .. ,
_
, ,
' * . .
L . . . . ~
Is .Alytaus praneša, * kad
liaudies partijos rezoliuciją
x d
o ,enkaj
L. Wilbur baigia piešti Raudonojo Kryžiaus skelbimą taip vadinamam "roll call,” J. 'Grinius, p. Ga.galaite-Begriežtai reikalauti, kas įvyks lapkričio 11 ligi 27 d. šie .skelbi mai (piešiniai) bus paskleisti visoj šaly.
leckienė ir p. J. Keliuotis.
Keliuotis ■v 57.
r
t» i
.
.
uzzdare Paakmeneg perėjimo
kad santarvės valstybės nusi
~
'
KVC konferencijoj buvo įre
ANT
SAVO
ŽEMES
SKLYgistruoti
dalyviai.
..B? punktų ir neleidžia mūsų pa
DARBININKAI
REIKALU^
ginkluotų ir tuo būdu pildytų
sėsi žmonėms dirbti lauko da
PO RADO NAMUS
Versalio taikos sutarties sųly-1 GI ŠIAURĖS MIŠKUOSE
rbus.
“M. L.”
gas.
J
------------SUSITARĖ DEL KEL
-■
K-adl
R. W. Sallstrom iš Glendale,
•KAR PAŠAUTAS
MASKVA, spal. 31. — Bo GATVEKARY
TUVO
KOMUNISTAI SURUOŠIĄ
OLIC
Cal., gryžo Chicagon, kur ne- j
POLICMONAS
lševikų valdžia praneša, kad
AUSTRIJOJ ARTINASI
MARŠAVIMĄ J WAsenai gyveno ir tarėjo žemės I Kara<)
val<Jyba
šiaurės miškuose sienojus ga
RINKIMAI
SHINGTONĄ
į
firma
minti jai reikalinga tuojaus Vakar pirm pietų trys au sk'yp,. Parg^-zęs nuėjo pas*- susitar. su
savo ‘ ‘ loto ” ir rado pa- ,
• 1
VIENNA, Austrija, spal. pusantro miliono darbininkų tomobiliu važiuoju galvažud-, žiūrėti
statytus ueąkioIikM navvvpnk"--0^^*4- ta i,aisys elekt’ '> SAKRAMENTO, Cal., spal.
ižiai važiuojančiam gatvekary m /„imus
‘
P
'rus keltuvą į Žaliąjį kalną, Pa- 31. _ Keletas.šimtų bedarbio,
Visam plote medžiaginiai 31. — Artinantis rinkimams' ir apie 800,000 arklią. ;
visoj Austrijoj kilo daug ne Del darbininkų trukumo, ra Maywoodė per langų mirtinai
nuostoliai milžiniški.
i rbai turi būti baigti ligi atei- komunistams vadovaujant, čia
pašovė
važiavusį
Bellwood
po

Pasirodė,
tas
atlikta
kai-ku,nangtų metų gegužės mėnesio.' suvyko; ir priešais miesto na.
ramybės.
Gali
susikirsti
fašis

Nukentėjusios provincijos yšo bolševikų laikraščiai, sie
licijos
seržantų
J.
McBride.
rių nekilnojamųjų savasčių a- Tada bus pradėta juo naudo-; mus sukėlė demonstracijas,
ra Adriatiko jūros pakraš tai su socialistais. Šie pasta nojų gaminimas daug užsitęGalvažudžiai
pabėgo.
gentų
suktybėmis. Kaltininkai *jg
čiais. Valdžia tuojaus pasiun rieji valdo didelius ginklų ir gęg>
Komunistai nusako suorga
Seržantas
McBride
vos
bu-j
traukiami
tieson,
gi
Sallstrom
amunicijos
sandelius,
užsiliku'
tė kariuomenės būrius.
nizuoti 100,000 bedarbių ir
Valdžia į miškus siunčia di
vo gryžęs iš Wisconsino, kur gal galės veltui įsigyti savas- •’ ^syk mano pastatyti tik vie marguoti į Washingtonų, kur
sius po karo. Pramatoma, va
rbti galybes politinių tremti
tin tuos ant savo sklypo pa- "» ™P>nėlį, kuris per vieną
NUTRAUKTOS KINIJOS SU ldžia užims tuos sandelius, nių ir tuos visus kalinius, ku vedė tardymus sąryšy su vie
būsią pareikalauta darbo. 1
,valandą galės pakelti į viržą
no policmono nužudymu Fore- statytus namus.
nes
socialistai
neturi
teisės
MASKVA DERYBOS
ine nubausti kalėjimu trum st Parke.
____________
ir nuleisti apie 400 žmonių.
įjuos laikyti savo žinyboje.
KUN. KUCERA VYSKUPU
piau vienerių metų. Bet to neNustatyta Cook apskrity iVisas tas paisymas atsieis aSHANGHAI, spal. 31. —
pakanka.
žemės verte
>e
1L
“R”
Medikų draugija kovoja
DUBUQUE, Iowa, spal. 30a
Kinijos valdžia oficialiai pas VOKIETIJA PROTESTUO
Tad varu bus mobilizuojami
institutą
JA PRIEŠ LENKIJĄ
— Spalių 28 d. vietos Šv. Rakelbė, kad derybos Maskvoje
Asesorių komisija Cook ap
valstiečiai, kurie yra baigę
PAGAVO ŽUVJ, BET BI
faelio. katedroje vyskupo šve
dėl Mandžiurijos geležinkelio
laukų darbus, ir bus siunčia “Chicago Medical Society” skrity žemės vertę už 1929 me-!
JOJO
PAIMTI
BERLYNAS, spal. 31. —
ntinimai suteikti kun. L. B. ■
nutrauktos.
atnaujina kovų žinomam “Pu tus nustatė* 3,440,742,477 dol.,1
mi į šiaurės miškus.
Artinantis rinkimams seiman
~
.
Kucera, kurs nuskirtas Lin
blic Health” institutui, kur t. y. virš 104 milionais dol. I , ±
Atstovai gryžta narnoj Bol
daugiau,
negu
už
1928
m.
EiAntaliepte.
Liedz.ą
esere
Lenkijoj imta persekioti vo
colno (Neb.) vyskupijon Vys*
pigiai arba be jokio atlygini
ševikų kariuomenė MandžiuriBRITANIJA PERSPĖJA
nant
ta
verte
bus
nustatyti
'^ejai
pagavo
keistą
žuvį.
Iškiečiai pavieniui ir grupėmis.
kupu.
mo gydomi neturtingieji žmo
įjos pasieniu mobilizuojama.
RUSIJĄ NUTRAUKTI
traukus
žuvį
ant
kranto,
žuvis
Šventinimo apeigas \» atliko
Vokietija per savo atstovų
mokesčiai (taksos) už 1929 me
nės.
RAUDONĄJĄ PRO
pati
išėjo
iš
tinklo
ir
ėmė
vietos arkivyskiipas' Beckmaų.
Varšavoj lenkų valdžiai įdavė
Medikų draugija pareiškia, tus.
PAGANDĄ
FRANCŪZŲ UŽSIENIŲ
šliaužioti
po
žemę.
Žvejai,
Gelbėjo vyskupu Druhun ir
protestų.
kad ji tų institutų kovoja ne Į
LEGIONO SUKAKTUVES
nors ir visokių žuvų yra su Rohlman. »s< r ,
LONDONAS, spal. 31. — dėlto, kad ten gydymas pigiai NEI KARALIUS NEPRA gavę, tačiau tokios, kuri pati
=M
ISPANIJOJ STUDENTŲ
Britų užsienių reikalų sekre atliekamas, bet už tos įstai
SIDI-BEL-ABBES, AlgeriMATO LAIKŲ PAGE
į tarbų listų, dar nebuvo su CHICAGO IR APYLIN-]
STREIKAI IR RIAUŠES
torius Henderson parlamente gos neatatinkamų skelbimųsi.
ja, spal. 31. — Francflzų Už
RĖJIMO
gavę. Nė vienas žvejys žuvies
Kaip
žinoma,
iš
draugijos
KĖS. — Saulėta; šalčiau.
kalbėdamas perspėjo bolševisienių Legionas artimiausiuo
-----------neėmė nuo žemės. Keistas su=
MADRIDAS,
spal.
31.
—
stinę Rusiją, kad ji nutrauktų pašalintas įžymus Dr. Schmiju laiku minės savo 100 metų
LONDONAS, spal. 30.
tvėrimas pasisukinėjęs ant
gyvavimo sukaktuves. Žuvusių Keliuose Ispanijos miestuose (raudonųjų propagandų Brita dt, kurs sakomam institute da Atidarant- parlathęntą kara- kranto, įsmuko į vandenį. Ji
Susirinkimas
studentai
sukėlė
streikus
ir
rbuojasi.
nijos
imperijos
dalyse.
Kitaiplegioninkų atminčiai statomas
liūs apgailestavo didelį Britą- .buvo apie metrų ilgio 10 ceriaušes. Tai protestas prieš gi tas galės pakenkti abiejų
puošnus paminklas.
nijoj nedarbą. Pareiškė, kad ntm. storumo,
D. L. K. Vytauto visų draa
“M. L.”
naujus universitetuose patvar šalių gražiesiems santikiams.
Bedarbių pastogei
nepramatomas laikų pagerėjigijų atstovai, kurie ėmė da
kymus, įvestus buvusio dikta
mas.
NENORI NEIGTI YOUNGO
Praneša, kad ateinančių žie
lyvavimą ruošiant paminėji
------------------BRANGŪS KUILIUKAI
toriaus Primo de Rivera lai
l
PLANO
/
mų bedarbių pastogei bus pa
- REIKALAUJA 100,000
mą, turės da vieną, ir pasku
kais.
PENKI
MILIONAI
NAU

naudotas būtas Illinois Navai
DOLERIŲ
į Iš Anglijos užpirkta daug tinį, susirinkimą šį vakarą,
BERLYNAS, spal. 31. —
Reserve Armory” ties Ranveislinių kuiliukų, šešių mėne- spalių 31 d., knygyno kamba
JIEMS VAGONAMS
Vokietijos parlamento užsie PASKOLOS NENORI AT , SHANGHAI, spal. 31. — dolpb gat. Apie 1,000 bedar
— ■——
šių kuiliukui reikia mokėti a- ry, po pamaldų. Visi malonė
MOKĖTI AUKSU
nių komitetas atmetė fašistų
Už pagrobto vieno amerikie bių galės gauti nakvynės.
PRILADELPHIA, Pa., spa pie 1000 litų. Ūkininkai pirk site atsilankyti, atsiteisti už
pasiūlymų, kad Vokietija išsi PARYŽIUS, spal. 31. — čio misionieriaus paliuosavimų
lių 31. — Pennsylvania gele- darni gali gauti 50 nuoš. kaip medalius ir apsimokėti savo
žadėtų Youngo plano, kuriuo- Francijos valdžia atsisako bri- i raudonieji galvažudžiai plėšiApkraustė namus
ižinkelio kompanija paskelbė, * žemės ūkio rūmų pašalpų. Pi- išlaidas.
mi einant Vokietija moka ka tams atmokėti karo paskolų į kai reikalauja 100,009 dolerių, Du piktadariu klastingu bū kad ji išleisianti penkis milio-j rmoji partija kiaulių iš Ang
Juosas Blankus, koreep.
ro atpildymus.
auksu, t y. šiandieniniu pini-čia gautas to misionieriaus du įsigavo į namus, 2415 Lunt nūs dolerių naujų vagonų pa lijos bus pargabenta dar šiegų kursu. Nori atmokėti eina- (laiškas.
avė., ir pagrobė 15,000 dole dirbimui.
įmet.
“M. L.”
PINIGŲ KURSAS
-M
NUŠAUTAI DU STREIKI nt buvusiuoju karo metu nu
rių vertės įvairių brangeny
NINKU
puolusiu kursu. Britanija pro
IŠIMTA 16 LAVONŲ
bių ir baldų. Susikrovė į troWASHINGTON, spal. 30.
Lietuvos 100 litų
$io.u
DUOS PASKOLOS IR
testuoja.
kų ir’nuvažiavo.
— Vakar per radio pasakė
MIESTELENAMS
Britanijos 1 sv. sterl
4.8
BARCELONA, Ispanija,
, McALESTER, Okla., spal.
politinę prakalbų Iždo sekre
Francijos 100 franku
3.9
spal. 31. — Badlona miestely
WASHINGTON, spal. 31. 30. — Iš Wheatley anglių ka
torius Mellon. Ragino pilie
Žemės banko taryba priė
Automobilių aukos
Italijos 100 lirų
5.2
Belgijos
100
belgų
13,9
susikirto streikuoją darbinin i— Valdžia panaikino iš sve byklos, kur įvyko sprogimas,
866 žmonės žuvo nuo auto čius į kongresų rinkti republi- mė taisykles, pagal kurias ba
kai su streiklaužiais. Nušauta tur papūgų
mų.
du streikininku.

Ji

i

įvežimo draudi-Į-išimta 16 darbininkų lavonų,

|.

: ,

Trūksta dar 13.

mobilių šįmet ligi spalių 30 d. konus. Girdi, tik tuo būdu bū nkas duos paskolų ir miestie
Cook apskrity.
siąs grąžintas šaly gerbūvis. čiams.
“M. L.”

Šveicarijos 100 frankų

19.4

Vokietijos 100 markiu 23 8

2
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^RAUGAS

Pėnktadienik, Spalio 31, 1930

LfflBm
■ ew^agaHggtgBBėggBM^Ri*‘ ■' ■'
dar riesimųtd. Negriukui nusi
Apl [in
“DRAUGAS’*
bodo mane lydėti ir jis kai
Heliu Ui«lltn (Aakyrua Mkauullinlat
kų sumurmėjęs nudulko į šalį,
PRENUMERATOS KAINA Metama —
F»-Jrof. 1t Pakštas.----------palikęs mane vieiių. Tęsiau to
- Metu - !>->«. Trim* Mtoeatamu — >» ••. Vienam
tf«o«alui - T6fl Europoje .— Metama |T •>. Pusei ltf»LAIŠKAS DEŠIMTAS
liau pradėta kryptimi. Ėjau
t4.ll Kopija .Mo.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitu oecm
Per Afrikos Nugarkaulį.
puliukus ir dulkes. Sutemus, pro negrų kaimelius ir pala
•>a jei neprašome tai padaryti t» oepilslunčlama tam
DARBŠTUS DIREKTORIUS.
visuose kampuose čirškia svir pines. Tarp palapinių vyrai
-••ei palto lenkių.
(Tąsa)
pliai ar kokie kitokie vabalai, ramiai, tingiai, kur ne kur ant.
Redaktorius prilaša — nuo 11:11 Iki 11:11 vai
Visi
pasakojo
apie
šio
žvė

\ •••!»
žemės išsitiesę, šnekučiuojasi.
- *1 Kilti 1 muilo* prislunCIumo* parelkalaTua
Mes pastebėjome, kad Lietuvos Finansų ries gajumu, nepaprastų vik ■kas juos besupaisys. Bet to Moterys kai kur mažučiuose
Ministerijoj dirba tikrai darbštus žmogus. rumų ir jo smūgių pavojingu kių vabalų, kurie norėtų kar katiliukuose verda pusryčius,
kančiai dienai priimami iki
Finansų Departamentd direktorium yra p. M. mų. Klausiau, arr nemedžioja tu su žmogum vienoje lovoje o kitos pusnuogės vienų kitai
vai. po piet.
Lipčius, kuris tų departamentų gerai tvarko, čia jo _____
....................
. vei-at gulėti, labai maža. Tad apsi- blusas gaivojė medžioja. Sus
su šunų,
ypač vilkų
bet jam lieka laiko gana plačiam Amerikos Įsiės, pagelba. Man sako, kad Pra^us sa naujų aitistų bal
tojau ir nufotografavau šių
lietuvių spaudos informavimui apie Lietuvos'tik vienas jo čiuptelėjimas iš- sais’ #>vell‘nias čia visgi ga•DRAUGAS”
medžioklę. Galop beeidamas
e komuninę būklę. Jisai, matomai, gerai nusi- Imušųs šunį iš kovotojų eilės; limas ir neįkirus. Tik jau vi pamačiau neaukštų didesnį
•ulHUANIAN DAILY FR1END
mano, kad Amerikos lietuviai, norėdami, su- 1 jis galįs apsidirbti net su 50 sokį komfortų, tai reikia visai namų, baltom mūrinėm šie
Publlehed Daily, JBzcept Sundny.
vaidinti svarbų vaidmenį Liet. ekonominia šunų, kad ir vilko veislės. Tik užmiršti ir peržegnoti. Resto nom, šiaudiniu stogu, o fronte
suDSCKIPTIONS: Ona Tear — t«.0». SU Moatlu
me gyvenime. Anot jo paties, Amerikos lie blogiausiu atveju lipus į medį. rane ir palangėse nuolat slan iškelta balta vėliavą su’ nu
Tfcree Montlui — |X.tt. One Moatn — 7lo
urope — One Tear — IT.tt, SU Moatna — |4.»»
tuvių iniciatyvai, energiškumui ir patyri Kaip jau ten nebūtų, mes ka: ;a negrų būreliai iv šunys pieštu ant jos kryžium. Pri
■oi' - . dio.
“
-'T
mams Lietuvoje atsiveria plati ir dėkinga buvome tos dienos ir apylin įsitempia salėn ,'aučių kaulus, ėjau, dairausi, įeinu vidun --Jefferson Davis, buvusio J.
adrartuin* ln "DRAUGAS” bnapa ourt roooiu,
kad
pietauti
kartu
žmonių
dirva. Del to yra gera, kad pradedama į tų kės didvyriai, į kuriuos visi
atUartiMnc rate* on appllcatlon.
ten kukius altorėlis ir Virš jo Valstybių prezidento; štovyla,
draugijoj.
Čia
ir
jiems
lygy

□RAUGAS” 2334 S.Oakley A v., Chiragc svarbų klausimų kreipt daugiau dėmesio ir baltieji krautuvininkai ir ne bė: nieks už tai jų nebara.
iškabintas ant baltos drobės kurių Missiasippi valstybė paamerikiečiai plačiau informuojama. Tai p. M. grai laikė smalsiai subedę aparašas: Ermida do Espirito .dovanojo Vašingtono kapito
Apsipažinę su Miškų Vieš Santo, reiškia: Šventosios Dva Į liaus salei.
Lipčiaus nuopelnas.
,
kis, kur tik mes nepasirodybučiu, pasidairykime truputį
davom.
'
ir Vila Luso miestely. Lietu sios Koplyčia. Tuščia, žmonių'
PRIEŠ VEJĄ NEPAPŪSI.
Vila Laso.
vių kalbon verčiant jo vardų nėra, tik po keliolikos minu Parodos metu Šiauliuose įčių pamačiau į mane einantį vyko keletas kultūrinių bei
Apsigyvenom Hotel Flores- jis vadintųsi: Portugališkas
Vytauto sukaktuvių iškilmės C'hicagoje ta, reiškia Miškų Viešbuty. Ir Miestas. Mat Portugalijų se labai nunešiotu paltu ir šiaip' visuomeninių iškilmių. Pago
Ateinančiame antradienyje įvyksta rinki sutraukė dešimtimis tūkstančių žmonių, nors jis pilnai atatinka šį vardų, novės romėnai vadindavo Lu- jau prastai apsirėdžius negrų. dos aikštėj spalių 5 d. vietos
sporto
šventė,
mai. Rinkimų kompanija eina smarkiai ir, socialistiškos grupės ir jų spauda agitavo Iš gatvės pusės jis dar nei šio sitanija. Luso ir reiškia: luzi- Prabyla jis į mane portugališ šaulių
i.-4,
J įvyko
.■•'V
j
,;;
kur buvo parodyta, kaip jau
reikia pasakyti, įdomiai. Chicagos politikų prieš tas iškilmes. Bolševikai net specialiai nei to: mūrinis, baltas, skarda taniškas, portugališkas. Šis kai.
(Bus!
daugiau)
nimas išmiklintas, griežiant
tarpe visada visokių keistenybių atsiranda. atspausdintus prieš Vytautų lapelius skleidė, dengtas paprastas namukas ir miestelis guli prie 11 46 pietikari^: Orkestrui, be to Dr. V.
Netrūksta jų nė šiemet.
kad tik toms iškilmėms sutrukdyti. Kada tas tiek. Bet čia tik valgomoji' <nės platumos ir 19 56 rytų
i
Kudirkos pradžios mokyklos
Žymiausia kova eina tarp kandidatų į se negelbėjo, bolševikai surengė prakaįbas, kad salė ir bufetas. Ši salė, kaip ilgumos, aukštumoje 1330 nie
pašventinimas ir atidarymas,
natorius: Mrs. McCormiėk, Mrs. O’Neillir p. sugadinti tų gražų ūpų, kuris susidarė Asli- ir daugumas Angolos viesbfl- Irų, atvirame plokštakalny.
vietos šaulių sukaktuvių šven
Lewis. Kadangi ‘ ‘ sausiesiems ’ ’ pasirodė, kad la,nd Auditorium. Tačiau į jų prakalbas prieš čių, turi daug dienos metu ne- apie porų kilometrųnūp.Lu-i
kariški manevrai,
Mrs. McCornrięk neužtektinai remia proliibi- Vytautų vos keliosdešimts žmonių teatėjo, uždaromų durų ir keletu lan- enos upės, kuriteka giliu ir APLANKIUS TAUTOS UAL tė ir:
kviestoji iš Kauno Valstybės
LĖS PARODĄ ŠIAU
cijų, jie prieš jų išstatė kitų, nepriklausomu Net socialistų dienraštis pripažįsta, sakyda- gų, kuriuose nėra stiklų, 6 tik plačiu slėniu. Visur aplink di
drama su savo gastrole, Liau
tikietu kandidatę Mrs. O’Neill. Tai buvo pir inas: ‘‘Taip ir į šias prakalbas žmonių atėjo nakčia uždaromos langiUyčios. delės, netankios, margos spalLIUOSE.
dies 1-iamų kinomatografas įmas susiskaldymas republikonų tarpe.
• apie 80, tuo tarpu kai bolševikai tikėjosi ga- Kadangi Vila Luso yra ypa-'vos girios: jų medžių lapa;
reagtas paskiausiu, laiku teeli(Mus korespondento),
Bet: to neužteko. Įvyko ir antras susis na daug žmonių, šimtų ar tūkstančių, kaip tingai vėjuotoje -vietoje, ir Ve-j žali, geltoni, raudoni, rusvi,
nikos- ištobulinta kalbamųjų
kaldymas. Majoras Tbompsonas ir p. Heąrsto klerikalai Ashland Auditorijoje”..- Ir tie pa- jai kįla labai reguliariai pietų i rausvi, ir visokių tarpinių mu- Spalių mėn. 5—6 dienų'Šiau
filmą ir t. t. Svečių buvo at
laikraščiai, tiek daug Mrs. McCorinick parė tys žmones išsivaikščioję, kada ex-barberis matu (pusėje pirmos val.)/am>ų; Teikia jie tikrai gražų, liuose įvyko Liaudies Meno
j tai metę valgyti kasdien bė- patraukiantį vaizdų. Mieste-j,dirbinių paroda, kurių buvo vykę iš tolimesnių Lietuvos
mę “primary” rinkimuose, dabar atvirai pradėjęs .niekinti Vytautų.
kraštų ' bei užsienio Latvijps
prieš jų išėjo ir pasisakė" Irusių demokratų
Darant iš td išvadų, tenka pasakyti, kad S^lie ^bbiai uždaryti durų iis laba^erdviai'lšslpletęs', ge-Į’sufuosus Šiaulių Kraštotyros
savivaldybininkų, Šiaulių, kokandidatų p. Lėwis. Toks p. Thompsono pa- lietuvių visuomenė tautiniu atžvilgiu tebėra /r an^lL kad apginti savo val- rai išplanubtaš. 1922 m. čion draugija ir Namų Pramonės
bei Liaudės Meno Dirbinių rtspondtehtiį ir daugel eKArn.
siejimas gerokai nustebimo politikus, o ir jo , stipri
n(,,4duoda tautiniais išsigimėliams
4U° smelio sukuriu8v ne' atkelta Mexico (tarti: Mošisijų; ypač iš aplinkinių aps
_
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. artimus
- i A- f. . ; _ • t-2 _1rėmėjus
5*-- A — suskaldė.
_.m. .1. _ *1
___ Ii .. ■
W
/iritll
Iru
M(t i1užeina
a r* ku) gubernijos sostinė. Statosi Žemės Ūkio Rūmų komisija,
šančio
viesulo,
kurs
paties
Daugelis
savęs už nosies vedžioti.
labai netikėtai, iš pasalų. Sve- daug naujų mūrinių riiniių. Pristatytų ekspoh&tų buvo kričių mokyklų ir Šiaip jaunisenų politikų, Visada’ buvusių republikonais,
Tdigi, bolševikai ir visa eilė jų tiesiogi- čiąms nakvoti kieme plūsta Miestelis anga ir kada nors v>n 2S0, žodžiu, pgroda pia-,'"0- Matoi.iai, mbsij žmonės
Mepanbrėjo savo vadė klausyti. Daugelis jų
įdomaują, savo tauto daile.
pasiliko ištikimi savo partijai ir jos kandida mų i j- netiesioginių talkininkų, žūt T— būt no- tyta didelė palapinė, susktrs- taps dideliu rytinės Aiigolos ti ir turtinga. Laike atidary
G irtiriaš dkrbu's ’
rėjusių Vytauto sukaktuvių paminėjimų su- tyta į dvylikų kdmbariukų, po certtni. GėlŽkelio linija skai mo parodos buvo pasakyta
tams.
Ėrūtutis
R. s.
Nesidžiaugia perdaug ir dėmokratai pa trukdyti. įsitikino, kati ėjimas prieš lietuvių dvi v6s pastovinčias lbveles. tant, jis iiiib' Atlanto nutolęs kelios gražios ir turtingos kal
sisiūlyta majoro pagalba. Jie bijo kad jų ne- katalikų visuomenės užsimojimus — yra Nėra juose nei staliuko, nei lygiai pėr 1,000 kini. Mieste bos; įėjimas 1 litas, mokslei
Vietoj lubų, ly ir gubernijoj eurbįilėeii) yra viams ir kariams 50c.
LAUKAS REDAKCIJAI.
įtartų ėjime ranka rankon su taip vadinama bergždžias pūtimas prieš vėjų.
J; kėdės/atsisėsti.
z
tik
apie
'600
žnioaiių,
taigi
tik
Eksponatai buvo premijuo
------------patiestas iš Šiaudų nupintos
“City Hali” grupe, kuriai, žinoma, vadovau
mažytė
saujaiė
jubdųjų
jftrojami pagyrimo lapais ir pini Gerb. Redakcija:
ja miesto majoras. Jie bijo, kad tas įtarimas
Brazilijos prezidentu pastatytas visiškai ^^an^aIas> kad paukščiai iš n
ginėmis dovanomis, kurias
nepakenktų majoro rinkimų kompanijai 1931 lictovi6ka pwtrfe &10guSi batent _ Vargns.
Patėmyta, kad' “Draugas”
šiam reikalui- buvo paskyrę Ž.
Juodasai Apaštalas.
^tata.
Linkėtina, kad p. Vargas Brazilijai ne vargų, nevalgomais jų produktais,
tt
• ai i-l. i
paskutiniais laikais savo sroU. Bumai, Šiaulių nutęsto ir,r
„ .
Tokiai komplikacijai susidarius, rinkimų 0 ralllybę ir
atoea|fc nes ton ir il(,t|]vlŲ Grindų ar supluktos kietos
vės profesionalus teima, ir
Sekmadienis.
Viešbuty
klau
apskrities savivaldybė ir ki
aslos irgi nėra; paberta tik
kompaiiija eina daug smarkiau ir “politikos siancUen aemaŽ4 vargl( vargste
tuom aaPs dalinai atsilygiina
siu
ar
yra
čia
kokia
katalikų
tos įstaigos bei savivaldybės.
purtnaus, minkšto, raudono
sporto” mėgėjams ji pasidaro įdomi. Bet to- j
saviesiems už patarnavimų vi
smėlio sluoksnys. Lange tik bažnyčia. Prikamandiravo prie Dalis eksponatų buvo parda
kia “akrobatiška,” politika dažnai ir žalos
suomenės naudai.
padaro. Ji suklaidina nemažų būrį balsuotojų, ’
Bolševikų šlamštas drąsiai paskelbė, kad langinyčia sukalta iš apdris manęs jaunų negriukų ir įsa vinėjamų esantiems parodoj
Tad lai bus leista man iš
kurie kai kada padaro persvarų neigiamon Lz.šiliiutis buvęs socialistas ir priklausęs so- kusių lentagalių. Jei nori švie kė nuvesti mane į bažnyčių. svečiams. Čiai pat parodoje tei
Perėjom
per
visų
plati}
mies

kė paaiškinimus, be to, buvo reikšti gerb. “Draugo” re
pusėn.
! cialistų partijai. Tai tikra naujieria pačiam sos — tai atidarai langinyčių.
Į kurių pusę pakryps lietuviai? Mums Šimučiui, kuris sako, kad bolševikų šlamėto Vėjo purtinanias žolių stogas telį, pradėjom ėiti krūmais ir suruošta keletas paskaitų apie dakcijai ačių!
I^-rąa A. L. Graičūnas.
barsto kambarin visokius šu- lėtais miškais, o bažnyčios vis į liaudies menų.
rodos ir klausti nereikia. Mes manome, kad rašytojai dar kartų begėdiškai sumelavo.
.... e ..
mūsų tautiečiai nesiblaskys ten, kur nereikia.
Jie laikysis, kaip ir iki šiol, pastovumo. Tai
yra svarbu. “Akrobatiška” politika nei patys
toli nenueisime, nei prie grąžinimo krašte
gerovės neprisidėsime.

k Afri ką.
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parodo kokie buvo jųdviejų santikiai ir na Didžiuoju (The Great, Le Grand).
“Pelnas iš mintos galbūt ėjo Vytaupinigai vytaotg kad Vytautas Jogailos nepaisė.
tui,
bet minta jo vardo dar neišdrįso pa- Į
Ne Jogaila dovanojo Vytautui Lietu
vos kunigaikštijų, bei Vytautas savo tė dėti”, — tai žodžiai p. GUmowskio, filo- j
viškę atkovojo ir pasiėmė tų kų buvo pa Zofijos daktaro ir Poznaniaus Mu^ejaus1
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
veldėjęs nuo savo tėvo D. L. K. Keistu direktorio. Jei nemokša būt tokį nonsenčio, kurį Jogaila vyliugingai užmušė Krė sų parašęs, tai nekreiptumėin jokios do-!
^-$ažo Dr. AL. M. RAČKUS—
mės; bet kadangi tokias nesąmones rašė
vės pilyje.
(Tęsinys)
Kas link Jogailos titulo “supremus Lenkų numizmatikų qūasi — šefas, tai jau
M&no pastabos: Pas dr. Gumowskį dux Litbaviae”, tai jis tankiai tituluo- negalima nutylėti. Istorija parodo, kad
žodžių kriiVa, o kas Žodis tai nonsensas, i davo save “aukščiausiu Lietuvos kuni- Totorių chanas buvo galingesnis nei JoDidŽiausias nonsensas, tai jo noras Vy- Į gaikščiu”, ir ne tiktai taip, bet 1380 nie- gaila; o tas “bailys” Vytautas išdrįso į
tautų “padaryti” Jogailos vasalu. Vy- 1 tais ant įvairių dokumentų Jogaila pasi- pareikalauti Totorių Chano Tiniur—Kuttautas Didysis valdė Lietuvą savarankiš- rašydavo riet kaipo “obirster koenig der luko, kad jis ant savo monetų dėtų Vykai, į jokius Jogailos norus ar nenorus Littower” (“aukščiausias Lietuvos ka- tauto vardų. Net paprastas Naugardiškis
ne»ft8įŽvėlgdkmas, ir jokių Jogailos pata- ralius”), nors jokios karališkos karūnos kunigaikštis Kaributas ir eilinis Kijevo!
kunigaikštis Vladimiras Algirdaitis, — ,
t imu nesiklauzdamas. Vytautas niekad ne- * tuomet jis neturėjo (— Danilowics, Vok
leido Jogailai, nei jo vyskupams, nei Len- I, dokumente Nr. 470.). Ant popieros Jo- į Vytauto pavaldiniai — drįso dėti savoj
Ūijos didikams kišties į Lietuvos viduji- ' gaila buvo “supremus dux”, o tikreny- ' vardus ant savo monetų; tai kodėl Vytaunius dfelykus, ar siaurinį Lietuvos kuni- į bėję Vytautas buvo Lietuvos viešpats. , tas Didysis,- galingiausias Europoje valgaikštijos teises. Konioš cilesoriftus Zig-Į Jogaila su savo bombfistiškais titulais- donas, būt “neišdrįsęs” tų padaryti.’
rtianto nuolatinės pastangos tarpininkam i paliko istorijoje tik eiliniu (ordinary) ka- Į Taiįgi dar pakartoju, Vytautas' sąvo varti ir taikinti Vytautų siį Jogaila aiškiai raliumi, o Vytautų' istorikai šiandie vadi- do ant Lietuvos monetų nedėjo, fodel kad

orrovos

BIBŽIOJO 6ADYNĖJE

Į

nereikėjo, vien jo herbo užteko.
Dokumentuose Pusgrašiai labai retai
yra minimi. Nei Danilovviczo, liėi Stryjkovvskio kronikose neradau dokumentų
mininčių Lietuviškus Pusgrašius. Tik
Vilniaus Archeografiškos Komisijos rinkiny T. III, p. Vili, radau vienos kronikos sekančių ištraukų: “Jos pavaldiniai
(Brastėnai) minėjo savo gerųjų valdoVę;
jie pamiršo Algirdų (Lietuvį), bet atsi
mindavo didžiųjų kunigaikštienę Vytautienę (Rusę — pravoslavę), atsimindavo, kad nuo namo duodavo jai ipo kiaunę.... o į virtuvę po vienų viščiukų ir po
desėtkų kiaušinių ir po pUsę Gražio”,
(Rusiškai yra parašyta sekančiai”. “Podannye eia (Berestjane) ponmili svojn
dobruju vladietelnicu; oni zabvli ob 01gordie (Litvinie), no ponmili velikuiu
kniaginiu Vitovtovuiu (russkuiu — pravoslavnuiu), ponmili, čto daVali dlia ,neia
s dythai po kdnicie... a v kuchniu po "ku
re ti i po dfesett jaec i po pol groŽa”. —

Akty jujmoi i zapadnoi

I. No. 23?
Visos Vytauto Didžiojo monetos
skaitosi numizmatinėmis retenybėmis, bet
Lietuvos Pusgrašiai yra rečiausi iš visų
Vytauto mOtietų. Muzejuose ir pas kolekcijonierių labai mažai jų randasi. Vytau
to gadynėje visi užsienio pirkliai tuos Lie
tuviškus PusgrašiUs gaudė, nes visi žino
jo, kad jų sidabras yra geriausias ir nieks
jų negalėjo sufalšiiioti. Jų kursas visoje
Europoje buvo aukštesnis nei kitų tautu
pinigai. Viduramžių gadynėje blogos mo
netos išstumdavo iš cirkuliacijos gerą
sias, t v. geri pinigai pranykdavo, bes sy
kį pirklys gavęs gerų pinigų slėpdavo, o
stengdavos prastus pinigus liitieriis iškiš
tu Užtai gerieji Lietuvos pinigai sykį
petekę į užsienį, jau daugiau nebegrįžda
vo, mat svetimų puoddše sutirpdavo...
lygiai kaip dabar kad daug Lietnios šiibų
sutirpsta — ištautėja, ir Lietuvai jau yra
Roasii,

žuvę...

(Bus daugiau}'
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Prašau Į Mano Kampelį
už dažnų teikimų
domojimų.

Šių metų vynuogės yra ypač
“Sūrely The “Draugas”
up on eaeh side. Today, we
ure building great bridges o- too, sliould and does deeerve geros rųšies. Vynuogių augin
ver sueli rivers, to remove the the bigbest praise for spon- tojų kompanijos vicę-preziden

(PASAKYTA VYTAUTO 500 M. SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖ last barrier to rapid and eco- ’soring the Vytautas arini ver- tas I.ngaus sako, kad nekuoSE, ASHLAND AUDITORIUM, SPALIŲ 26 D., 1930 M.)
met ikšiol nebuvo tokių gerų
nomical transportation. We sary celebration.

--------------------- Pašo prof. Kampininkas PROF. KAMPININKO
RADIO.

ILUNOIS 6UBERN. L. EMMERSON’Ū KALBA.

rimtų ap-

of Illinois buvę learned that
“Nedeless to say, I am sin vynuogių už taip pigias kai
(Pradžia num. 255)
the countryside, and many per
tim Successes of our eastern į cerely grateful for the privi- nas, kaip šiemet.
Our progress Jias not been 80118 seeing it for the first ti statės bear a direct relation
lege granted me To speak at
Amerikos lietuviško kotnu- žiais čėsais ,net ir žuvys mo- accomplished without
the nie — believed that the devil to our welfare. We know that the largest gatberin|ę 1 lmve BUDAS PABAIGTI KŪDI
nizmo žagaruose ir-gi traška, ka gudravoti. Lietuvoje Lie- overcoming of many obstacles. bad broken loose in the forui reVerses on the western coast attended tbis year.
KIO NEGALAVIMUS.
braška, spragsi. Komunistus džių ežere žvejai buvo paga- Take our wonderful system of an iron monster. And yet,1 will produce effects wbich
"Kaiptr visos jaunos motinos oš
I wisb you, your people, rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
iš razumo varo ne Marsas, bet vę vienų žuvį, kuri ištraukta of improved- roads as an exa*m- to the railroad engine we owe will be felt in our own cities.
”, sako moteris iš Syracuse, N.
and the “Draugas” success davo
Y. "Keletą, kartų, kuomet Jis neEI. Vabaleika, kuris nori visų ant kranto išėjo iš tinklo ir, ple. The earlier sponsors of the general development of We know that the problema
' galavo arba jo vidurėliai sukietėdavo
and prosperity”.
[aš duodavau ricinos, bet jis jos nttavoršeių kišenes užvaldyti. tur būt apsimetus durna, no hard roads were condemned the nation. We would štili be of one pert of the country no
| užlaikydavo. Alusų daktaras pasako
a
backward,
undeveloped
peo

Nusidanginęs Pensylvanėn jis rėjo i žvėjų terbų listi, bet nei i n many ųuarters, and many
l’iecherio Castdrią, nes Ji ne
longer affect that section aVYNUOGININKAI BIJO uipie
ikei. ksnunga ir vaikai, mėgsta ją. Po
negali toliau keliauti, ba visos vienas žvejų jos neėmė nuo visionaries wbo first tbrew ple, were it not for the won- lone, būt contribute inaterialj to -naro rupe-aJIui pasibaigė*. CasŠALNŲtorla nuo'a t ai džiugina motinas, nes
susisiekimo priemonės buržu žemės. Tat, pasisukinėjus, pa their support to the z move- derful system of transporta Iv to the prosperity or idleji pagydo vaikų s’.ogas, dieglius, už
jų rankose, o tavoršeių k išė sisukinėjus ant kranto žuvis inent were retired from the tion whicli bas been developed ness of our entire country.
ir tt. Dėlto ji taip popuKadangi Californijos vyn- kietėjimą
leriška ir neišpasakytai daug par
in
the
country.
vėl
šmukštelėjo
į
vandenį.
Žvė
ji i ų krapštymas, anot paties
statė legislature by distrustduodama. Kaip visi geri daiktai ji
In tbis country of oursjuogių augintojai pabūgo šal- in
itupjama, bet t'kra Castorla —
Vabaleikos, “daugely vietų jai sako, kad jie da nematę fur districts. Before the mud Tbe šame condemnation and
there is no excuse for ignoran- nų, tai jie suvalė visas vyn gryr-.ai augineninė — visada yra su
yra nesvietiškai prastai sut tokios žuvies, kuri pati j ter- of Illinois prairies could be scorn was meted out to Ford ce> The United States bas asparašu Flecbe;ia.
uoges ir jas išsiuntinėjo į di
varkytas.’ Esu, “kai kur drau hų listų.
conquered, it was necessairy and Haynes as they drove sumed world leadersbip bedžiuosius vartojimo centrus.
gai visai nenori rinkti aukų.”
to overcome general distrust. tlieir first norseless carriages ^ause į t bas not feared to o- Cbieagoj dabar tu vynuogių
PRAŠAU NESIJUOKTI.
Town people protested at the througb the streets, yet today pen the doors of leaming to j galima gauti prie 27-tos
Tai znokas, kad-amžinojo ko
ir
munistų “žydo” Vabaleikos
expense involved, while rural the automobile industry is the the poor. We owe the greatest ' Ashland avė.
Barbemėj.
maršrutai tavorščiams taip į-'
dwellers — glorying in their giant of the commercial world loyalty to our system of pubsiėdė, kaip proliibicija Ame Nuėjus Kukcikui barbernėn isolation — argued that hard and lias done more tlian any ijc schools.
Buy gloves wlth whot
rikai, ir jie pradeda bunta- nusikirpti, barberis, pasodinęs roads would make their farms single factor outside our pub
(Bus daugiau)
GYDUOLĖ,
KURI
jį ant kėdės, duoda laikraštį. too public. Improved high- lic scliool system to broaden
-fotis.
i
it savęs
iVISAD
GELSSTI
—
Bet
tamstai
gal
bus
ne
Gera, kad mūsiškiai tavorš
ways are the greatest boon of and educate our people. InNereilt mokėti 50c. už i
! Tos “New and Improved Gold
dantų most). Listerine To- <
čiai gyvena po Dėdės Saimo patogu kirpti, kai aš skaity- the age. They ,haive revamped deed, it has fathered a new TEISĖJO LAIŠKAS VY ' Medai Haarlem Oil Capsules”,
oth Pašte gaunama po 25c. -i
TAUTO KOMITETUI.
Tėmyk, kaip gerai ji vei
sparnu. Kitaip pajustų jie, kų
the habits of a nation, and spirit of good will and under
1 žinomos kaip gyduolė inkstų,
kia. Ją vartotadamaa per
metus sutaupai $3.00.
tas reiškia finansinė Vabalei — O ne, tamsta, sako jam brought a new understanding standing.
I
kepenų
ir
pūslės
bėdose,
yra
ma
L. .oimuun,
i Šimutis, Vytauto Komilonios ir lengvos imti. Jos turi
kos neatsakomybė ir buntavo-1 barberis. Skaityk žinias iš to millions of our people; būt
LISTERINE
That spirit prevaiis today
pirm*> gav° laiškų iš tei- gydymo galios, kuri išpopuleri‘ ‘ rojus ’ ’,
tamstos they were won only after a
j imąsis prieš aukų rinkimų. sovietų
in every walk of life more j° John A. Sbarbaro, ku- savo jas nuo 1696 metų. Išvy
TOOTH PAŠTE
Tavorščiai turėtų ir prof. Kam plaukai ant galvos atsistos ir long fight against distrust and
kite iš kūno nuodus. Suvikrinthan at any other time in the riame sakoma:
suspicion.
pininkui iki kulnų nusilenkti j man bus geriau kirpti.
world’s history. We naturally “Permit me to express mv kite kūną. . Vaistinėse trijų dy
Often those things whicb' distrust that wliich we do not unreserved congratulations on džių. Ieškokite “Gold Medai**
▼ardo kiekvienoje dėžutėje.
have seemed most foreboding understand. The automobile ^,e resu^s obtained by your
have proved to be the biggest has brought the entire nation -ommittee and The Lithuablessings. Progress finds its to our front door, thus breaABIEM PUSĖM
°f 'Cliieago, Oc^maar lbmoil’Cf
ASTRUS
foes
at
every
corner,
and
king down sectionalism and '°’)Pr
1930.
500 METŲ SUKAKTUVES priklausomybę. Jo gyvenimo
Geriausias skustuvas
— arlm grąžiname
MININT.
istorija, tai geriausias šių die there are many stones whioli class feeling, and helping
pinigus
Jei ant vietos negau
nų lietuviams pavyzdis, kaip mušt be removed from its each to appreciate the other.
ni, kreipkis J mug.
Da porų, mėnesių ir jau užsireikalinga pasišvęsti už tau path. Eli Whitney was attac50c. už 5 — $i už 10
Five
hundred
years
ago
in
lbaigs Vytauto Didžiojo meSempells -- i0o.
ked for inventing the cotton
tos nepriklausomybę.
Lithuania,
its
išolation
was
RROBAK CORPORATION
’į
rrth Vytautas Didysis labai daug gin* becausę, įt thręątened to its greatest defehse. Rivers'
RKatrag
itaMr M
tose Vytauto Didžiojo 500 v T . ,
,
. .
...
. iuz Lietuvą yra nukentėjęs ir cause unemployment; yet the
were welcomed as barriers to |
metų mirties minėjimas da .
, T i *• v
j
"
visos tos Jo kančios buvo dau- development of the cotton innebuvo suruoštas, privalo gumoj iš lenkų intrigantų pu- dustry of the soutli and the attack, and rival nations grew
pasirūpinti suruošti, kad nesu sės, pertai Jis ir mirdamas textile industry of New Engrastų nei vienos, nors ir ma
tvfien aoothfng lemo la uaotll
BALSUOK UŽ
reikalavo kad “Lietuva nuo lan^ dates from the birth of Į
žiausios lietuvių išeivijoj ko lenkų privalo atsiskirti”.
Right
from the first touch, antiaeptic,
cotton gin. Tlie first railhealing Žemo takes the itehing
lonijos, kurioj tos sukaktu
misery out of mosquito bites, rashes,
Šis mirštanfao Vytauto Di- road cnPne br°»ght condemand many other skin afflictions. Try
ves nebūtų paminėtos.
it also for itehing, peeling toes.
džiojo paleitkimas nors uepil- natwn to its creator> hecaU8e
Bathers and other outdoor folks
Visos kultūringosios tautos nsi po 500 metų išsipildė, nes lts f,re ~ ^“hing month' Nei vienas kandidatas bile kurios
thank cooling Žemo for reKef from
neturi tiek draugų kaip Pasunburn. Douse it on ivy-poisoning.
gerbia savo didvyrius, pa Vilnius, Lietuvos sostinė, da Wgl>t»»ed the horses along partijos
Pimples and dandruff fade when safe,
trick F. Sullivan kandidatas ) Saniantiaeptic Žemo is applied. It ingerbkime ir mes tų, kuris pa
tary District Trustee j Bergerio vie
stantly eases razor-smart. Always
ir šiandien kenčia sunkų len
tą.
have Žemo nearby vherever yofi go.
aukojo visą savo gyvenimų
Kuomet jus prisidedate prie Kalėdinio
kų jungų, laukdamas kito Vy Minėdami Vytauto Didžiojo
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
iMr. Sullivan yra nepaprastai ga
lietuvių tautos labui.
Klubo, tai jus parūpinate sau gatavų pinigų
tauto, kad jį iš nelaisvės išva 500 mirties sukaktuves, pa- bus ir suprantąs reikalus. Sanitary
Labai malonu, kad didižios
Kalėdinėms dovahoms ir sau. Prisidėk prie
• darykime tvirtų pasiryžimų Districto. Jis teisingas ir veiklus, o
duotų.
lietuvių apygardos, kaip New
to skyriaus, kurs geriausia atsako jūsų kiše
Spalių 9-tų jau sukako vi- ^Vilnių iš lenkų atvaduoti. Mū jo teisingumas ir gabumas daug
gelbės atlikime gerų darbų Sanitary
Yorkas, Bostonas, Chicaga ir
nini. Jus žinote, kiek galite sutaupyti kas
sas dešimtmetis, kai Vilnius sų pasiryžimas Vilnių iš len- Dist riete.
kitos labai gražiai paminėjo
savaitė ir tas viskas jums sugrįš per 50 sa
lenkų okupuotas šaukias į Vy kų atvaduoti, bus geriausia Mr. Sullivan yra darbininkas, re
** FOROVER >
arba da minės tas sukaiktuvaičių
su
nuošimčiais.
tauto ainius. Vytautui prisė- Vytautui paminklas. Ir kų ge miamas visų darbininkų unijų. Jis
ves. Iki šiol daugelis mus lai
I jo net 11 metų laukti progos, resnio ir malonesnio galėtu daugėtu! žinomas ir iš lietuvių, ku
rie darbuojasi, kad jis būt išrinktas.
kė lenkų tautos dalimi, nesi
kad Vilnių iš lenkų atvada- me Vytautui patiekti, jei ne
lenkai taip apie mus kitus'
Kaipo narys Sanitary Boardo jis
2j ounces for
vus. Dešimtmetis jau praėjo, i Jo mylimų Vilnių iš-lenkų stengsis
ATRUSTCOMPANY
iš visų iš gailų, kad suma
informuodavo, prie to ir mūsų
u/re,
taigi visi darban, kad Vilnių atvaduoti.
žinus taksar Dėlto jis rūpinsis, kad
1110West 33* Street
nelaimingas su Lenkija ilgų
visur butų pastatyti tinkami darbi
iš lenkų atvadavus.
Tvirtai pasiryžkime ir bū ninkai, kurie rūpestingai eitų savo
j^mžių susiryšinias daugeliui
darėsi nesuprantamas tautos Vilniuj, Gardine ir Seinuos kime Tvirti, kai Vytautas savo pareigas visose Sanitary Districto ša
Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
skirtumas. Dabar nevienas ir visas trečdalis lietuvių tau-j pasiryžimuose, ir būkime tik kose.
nenorėdamas. bus priverstas tos kenčia sunkiausi’ lenkų ri, kad Vilnių ir kitas Vyta*u- Balsuok už Patrick F. Sullvian Ir
Telefonas BOULEVARD 4600
žiūrėk kad tavo draugai už j) bal
pavartyti istorijos lapus, kad jungų ir ištiestomis rankomis to žiemes pilnai atvaduosime, suotų lapkričio 4 d.
MILLIONS OF POUNDS UStO BY
OUO GOVIRMMENT
i
Fed. Sekretorijatas.
paieškojus daugiau žinių apie' šaukias į mus pagalbos.
•
(Apg.))
irifisų tautos garbingųjų pra
eitį.
Ypatingai Amerikos aukš
tesnioji dvasiškija, sn kuriais
GOSH THAT'S FUMMV,
dabar lietuviai turi reikalo
t
IT OM THI%
susitikti, rengiant Vytauto’
TABLE
» CAME IAI
Didžiojo 500 metų sukaktuves,
-arčiau su lietuvių istorija su
sipažins ir tas bus dideliu lie
tuvių laimėjimu.
Vytautas Didysis kuone vi
sų savo gyveninių turėjo pa
švęsti Lietuvos nuo lenkų
antplūdžio apginimui. Prade
dant nuo Vytauto tėvo Kęstu
čio užsmaugimo 1381 m., iki
]>at Vytauto Didžiojo mirties
J 430 m. Jo gyvenimas tai ko
ja už Lietuvos nuo lenkų ne-
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PATRICK F. SULLIVAN

Turėk Gatavi! Pinigų
Kalėdoms

SAMI
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40YEAR*

SAKINC

RJBBY

Sam’s Loss is Tubby’s Gain.

Penktadienis, Spalio 31, 1930
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jam Dievas greičiau džiaugtis pajėgs prikelti kūną ir iš ne
amžinąją laimė.
(švęstų kapų. Gi lkidotojai
gaus sau atlyginimą, kokio
Kitas laidojimas.
jie užsipelnė savo pasielgimu.
, Antanus Užubaiis buvo skait
Spalių 24 d. mirė St. Ado
lingos šeimos tėvas. Ne diPamaldos.
maitis. Ką jis padarė gerą ir
| Ožiuose turtuose jis gyveno,
kokią paliko paskui save atŠv. Petro ir Povilo parapi
Laidojimai.
bet tai jo nebaugino ir skait, , . ..
v\
.. _ ., . i.
'mintį, gal apie tai plačiai pa- jos bažnyčioje per visą atei
Spaliu 25 d., 1930 įvyko lai- linges senuos jis nesibaido. Jis, ,
1V ... . ......
, ..
‘
’ TT¥ ,
•
m
skelbs bolševikai ir kitokie nančią savaitę bus kas vaka
dojnnas Antano Užubalio. Jis susilaukė 10 kūdikių. Trys
pabėgėliai nuo. tikėjimo ir ras pamaldos už sielas.
mirė spalių 22 d. Sirgo gana mirė jaunučiai. Septyni užauBažnyčios.
Lapkričio 7 d. vakare bus
apie du mėnesiu. Mirė labai go. Jo trys sūnūs' aukšti, stipSt. Adomaitis buvo kitados pamaldos prie Švenčiausios
staiga. Jis sau rūkė pypkelę, rūs, stambūs vyrai, kaip pats
katalikas neprastesnis už ki Jėzaus Širdies. Po pamaldų ALigoninės kapelionas, aplan- tėvas. Keturios dukterys sveitus katalikus. Nelaimė. Jis paštalystės Maldos draugijos į
kęs jį, gana ilgai kalbėjosi, kos, gražios, rimtos darbavosi,
..... v
Štai, jam apleidus, ligonis nu- ir darbuojasi katalikų tarpe. ■ nea^s^aikė priešsugedimo ii susirinkimas.
...... v,
į
netikėjimo uzpludimą. ApsiRaporteris.
V ienas sūnus apsivedęs. Dvi Įgijo Apleido Bažnyčią ir tiAntanas Užubaiis išbuvo ka dukterys ištekėjusios.
kėjimo praktikas. Tikėjimo ATVAŽIAVO IS LIETUVOS
talikas iki savo gyvenimo pa
Antanas Užubaiis pasirūpi- vienok nepametė visiškai.
baigai. Jis buvo katalikas ne
Kada liga ji suspaudė, ap
vardu, bet tikėjimu ir jo pil- "°> kad *> sita’ls ir dukterys
Švedų Amerikos Linijos mo •
gautų
katalikiškąjį
išauklėjilankė
jį
kun.
V.
Kulikauskas.
dynių. Nežiūrint, kad daug
torlaivjų “Gripsholm” Spa
jo pažįstamų, kaimynų ir net
katalikiškose^ mokyklose. |Valandėlę juodu gražiai, prielio 27 d. sugrįžo keleiviai ku
giminių pabėgo nuo katalikų 'Jis *» Parei»»
n'“‘ai ir teliškai pasikalbėjo. Velionis
rie Birželio 27i d. buvo išplau
Bažnyčios, negražiai, bailiai kilnai. Jis padarė, ką protin- pareiškė norą atlikti išpažin kę tuo pačiu laivu j Lietuvą.
apleido savo dvasinę motiną, gas tėvas privalo padaryti., tį. Jis ją atliko, tuojaus ligos
Labakauskiene Ona į New
Antanas tai pagundai nepa Jis galėjo įnirti ramiai. Jis pradžioje, ligoninėje ir priėmė Yorką.
sidavė. Del to jo ištesėjimo ti aprūpino vaikus tikybiniu ir šv. Komuniją. Velionis buvo
Bubnis Petras į Brooklyną.
pasauliniu mokslu. Jis paren-* susigraudinęs.
kėjime jam nekartą teko nuo
Straukieroė Marė, į Chicagą.
Kada visiškai jis nusilpo
pabėgėlių nukęsti pajuokų, gė juos gyvenimam tinkamai.
Leleckienė Grasilda į Bos
pašaipų ir kitokių nemalonu Tik temoka jie tomis dovano- spalių 24 d., kun. Kulikauskas
vėl jį aplankė ir aprūpino yi- toną.
mų, bet tai nesusilpnino jo ti mis tinkamai naudotis.
Miklasevičienė Mikalina i
Apsivedęs sūnūs Jonas turi sais mirštančiųjų sakramenkėjimo ir ištikimybės Bažnypolismano darbą Hammond,, tais ir Šv. Tėvo palaiminimu Brooklyną.
čiai.
Miklasevičiutė Ona į BrooJis buvo parapijos ir Baž Ind. Dukterys Ksavera ište-Jsu visuotinais atlaidais. Taip
kėjusi už Varakojo ir Anielė ; gražiai, katalikiškai mirė St. klyną.
nyčios geras rėmėjas.
Galiunaitė Oila . New Yorką
Sumanius statyti naują šv. už Igno Misevičiaus, kuriuodu Į Adomaitis.
varo
susidėję
“
biznį
”
,
gelbsti
j
Laidotojai
jam
už
tai
atkerVisos kelione keleiviai yra
Petro ir Povilo parapijos baž
savo
vyrams
ir
darbuojasi
d
ršijo.
Kiek
teko
girdėti,
jie
palabai
patenkinti
ypatingai
nyčią Rockford, Ilk, jis ir jo
visa šeima gyvai ir duosniai jose. Dabar jos yra gana veik sirupino, kad jis nebūtų lai laivais ir mandagiu patarna
tą sumanymą parėmė. Bažny-i lios “Mokyklos Rėmėjų Dr- dojamas katalikiškuose kapuo vimu. Sakė, kad jei kada no
se, šventintoje vietoje.
rės vėl važiuoti į Lietuvą, tai
čia kaip klebonas, sakydamas jos nares.
Kiti du sūnūs ir dvi duktė- į Mat, kaip nupuolusieji an- ir vėl naudosis Švedu Ameripamokslą, pareiškė, nepamirš
.
.
i
geradario ir atmininių už jo rys gyvena dabar su motina gėlai — kipšai, bijo švęsto kos Linija. Taipgi patenkinti
našle, Katarina Užubaliene. įvandęs, taip ir atpuolusieji atsilankymu į Lietuvą, esą
sielą nuolatos kartosis.
viskas kitaip kaip palikom,
Laidojimas buvo iškilmin- subolševikėję katalikai.
Bet tai nedidelė nelaimė, viskas lietuviška, kaip žingeigas. Apie GO automobilių, pil
įrii lydėtojų, dalyvavo laidoji-) kas padaryta su lavonu, by du.
Rap. V. M.
me.
*tik siela aprūpinta. Dievas

LIETUVIAI AMERIKOJE

Bereikalingas

ROCKFORD, HL

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS
RŲŠiES

nai atsikeli su galvos skaudėjimu,
tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai
Štai kuriuo budu gali pagerėti.
Imk truput} Phillips Milk of Magneeia su vandeniu arba lemonadu.
Du ar keturi šaukštai yra suaugu
sio doza. Imant su lemonadu Phi
llips Ml'k of Magnesia veikia, kaip
' citrate of magnesia. Gerk už valan
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na
mų, tai pasijusi naujas žmogus.
Kaipo švelnų, saugų, malonų liuosuotoją Phillips Milk of Magnesia
uįįgyrė
žymiausi daktarai.
Kaipo
prlešrugštinis vaistąs pataisymui su
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo
« daktarų buvo laikomas geriausiu per
60 metų. Kad žinoti jo greitą pa
lengvinimą virškinimui
Ir vidurių
valymui vyrams, moterims, vaikams
Ir kūdikiams, tai reikia laikyti bu
tai} visada po ranka.
Pilni
nurodymai
ant kiekvieno
butelio. Visose aptieose
po 25c. Ir
60c.

“Milk of Magnesia”
buvo Chas.
H. Phillips Chemical kompanijos S.
V. registruotas vaizbos ženklas ir jos
plrmtakuno Chas. K. Phillips nuo
1875.

+

A. T A.
BARBORA

VAITKIENĖ
mirė spalio 29, 1980 m. 11 vai.
vak. 4 3 metų amžiaus. Kilo iš
Raseinių
Apskričio,
Kalnujų
parap. ir m. Amerikoje išgy
veno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudlme
vyrą Petrą, dukterĮ Lludoviką
Lr 3 sūnūs Boleslovą, Edvardą
ir Alfonsą, žentą Cozzo. broli
Antaną Jonaltj, brolienę Alek
sandrą' Jonaiteinę, o Lietuvoj 2
seserį.
Kūnas pašarvotas graborlaus
Zolpo koplyčio 1646 W. 46 St.
Laidotuvės Jvyks HubatoJ lap
kričio 1. Iš koplyčios
9 vai.
bus atlydėta ) Gimimo P. šv.
par. bažnyčią, Įtarioj Jvyks ge
dulingas pamal tos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažĮstamus
dalyvauti šiose ludiotuvėse.
Nuliūdę:
Vyras, Duktė, 3 Šonai, Krolis,
Krolienė ir Glmbiės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
I. J. Zolp, Uoulevard 6202.

Šv. Petro ir Povilo par. kle- j
bonus, kun. V. Kulikauskas,
išleido velionį iš namų, {lydėjo
bažnyčion, atgiedojo egzekvi
jas. Prie giedojimo prisidėjo
kun. P. Vilimavičius ir p. J.
Kailiukaitis. Buvo atlaikytos
dvejos mišios. Kun. T. Bermingham, Šv. Edvardo, naujos)
parap. klebonas, kurio netoli
mais kaimynais yra Užubaliai,
atvyko nors pasimelsti už An
tano sielą. Po mišių buvo
pamokslas ir išlydėjimas į šv.
Marijos kapus.
Taip apleido rockfordiečius
Antanas Užubaiis.

Daugelis sudėjo gyvų gėlių
vainikus, kurie dabar jau gal
būt sudeginti arba šiaip supu-1
vę guli. Bet buvo ir kurie la
bai katalikiškai padarė. Pieterių šeima vainiko vietoje
paaukojo už mirusiojo sielą
šv. Mišias, kurių išklausyti ir
pasimelsti spalių 27 d. susi
rinko velionio ‘beveik visa šei
ma. Ta pati Pietelių šeima
pridavė Mišioms auką ibio
darbininkų Peoples Baiiko, ku
rianie dirba velionio duktė ir
įtonstaneijii Pieteriukė.
“Mokyklos Rėmėjų” dr-jn,j
kurios narėmis yra Ksavera
Užubaliukė Varakdjienė ir Aniele Užubaliukė Misevičieiiė,
pasidarbavus darbščiai ir vi-į
kriai Adelei Misevičienei, Juo
zo M’iseviČiaūs, anglių biznie- Į
riaus, moterei, tapo paaukotos
dar vienbs Mišios už Antrino
sielą

Taigi daug grrižių prisimi
nimų ir darbų jialydėjo u.- a.
Antaną Ųžubalį. Tesuteikia1

.................................. .................

PIRKIS
VYNUOGIŲ SUNKOS
DABAR
27-ta ir Ashland Avenue
Del baimės šalnų Califomijes vynuogių
augintojai visas savo vynuoges siunčia DA
BAR.
Siuntiniai dideli.
Marketas žemai stovi.
Geriausia rūšis it cukrus.
MUSCATS
$|00
ZINFANDELS
ALICANTES
CARIGNANS
MALAGAS
už dėžę

Kentėjimas!

~ž„-

RŠiMllių

-----------------------------------------;

$5.00 TIKTAI 15 00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
tikrą specialistą, ne pas koki n, pa
tyrėt}. Tikru specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų ka* Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat*,
po pilno liegsamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt tams lai
to. kad Jie seteri .elkaltngo patyrlme, gundymui žmogaus keoksmlngumų.
,,
Mano Hadlo — Scope — Raggt.
(X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktsrlologlškas
egzaminavl'mas kraujo atidengs man jūsų tik1 ras negeroves, lr jeigu aš paimsią
(jus gydyti, tai jūsų Sveikata ir gyI rūmas augryi Jums taip kaip ' buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skllrlo. tarnų, inkstų, odos, kraujo, nar
vų, širdies, reumatizmo,
klrmlnj?
uždegimo larnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užsiaenėjuslą, istcsrėjusią, chroniškų ligų. kmj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėjo P**
name.

Jei kitą syk galvos skausmas
privers jus būt namie —
Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutartį —
Atmink Bayer Aspirin! Nes
vargu yra skausmas kurio jis
nepalengvintų,
ir palengvintų
greitai.
Šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą. ar milionai jų ne
imtų' be sustojimo. Jie yra nei
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.
Nebūk kankiniu nereikalingo
skausmo. Nuo šalčio kuris taip
lengvai sustabdomas, nuo neuritis, neuralgia,
nuo ypatingų
moterų skausmų, ar nuo bile
kitų kentėjimų kuriem Bayer
Aspirin yra toks veiklus anti
dotas.
Save apsaugoti,
pirk tikrą.
Bayer yra saugus. Visada tas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS

Inėjlmas

Rūmas 1811

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos:
Nuo 18 ryto Iki
t po pietų. Vakarais nuo 6 Iki f
Nedėltomis nuo lt ryto Iki 1

Dn olėtu

ADVOKATAI
pats. Niekad
nespaudžia šir
dies, dėlto vartok taip tankiai
kaip reikia: bet priežastis bile
skausmo gali būti gydoma tik
per daktarą.

BAYER ISPIItIV

J.P.WA1TCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

3

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

9

52 East 107th Street

Kampas Micbigan Avenue
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacid Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutarti

127 North Dearborn St.
Ketvergais

Daktaras

WISSIG.

Kapitonas

Pasauliniame

Specialistas iš

Seno

kare

Krajaus

ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 8067
.A » K a a -i— •J ■

F. W, CHERNAUGKAS
ADtO K AT A S
£60 No. La Šalie St. Rm. 1431

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP DZSISENĖJVSIOS lr NEIŠGYDOMOS

JO8
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia lr
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFIgO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėllomis 10-1
42OO West 26 St.

Kampas Keclcr Avė.,

CHICAOO,

ILL.

.Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Loeal Office: 1900 S. UNION AVK.
Tel Rooaevelt 8710
Vai. nuo 8 Iki 9 vai. vak.
(Uskirlant seredos)

A. A. GUS

Tcl.Crąnfard 8573

ADVOKATAS

■'**■11 įS a a i

11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. IUndolph 0331-0332 Vai. 9-i
Vakarais

LENUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais
ir naujausiais North German Lloydo laivais. Visad reikalauk
ii tavo artimiausio agento laivakortės per
NORTH
GERMAN
L L O T D
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną’ į bile vietą Centralėj
Europoj. Gerai žinomi laivai

P

BREMEN — EUROPE

1241 80. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-9 vaL vak. apart Panedėllo lr
Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

JS»

COLUMBUS—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN
turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
mi šauniais valgiais ir užkandžiais.
Ilplaukimai kas savaitė. Specijahai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BREMEN — — Dec.
6
Į
BERLIN------------- Dec. 11
EUROPE — — Dec. 16
I
asmeniškai vedama ekskursi
ja iš Chicagos
Iianksto užsisakyk vietas pas vietinį agentą ar

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH STREET

OHIOAGO, nx.

ADVOKATAS

1Č6 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolpb <717

2151 W, 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone

Rooaevelt 9898

Name; I Iki I ryte Ttl. Repub. 9888

JflHN KUGttlNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

(Ypač geri)

VYNUOGIŲ SEZONAS GREIT BAIGSIS
PIRKIS VYNUOGIŲ SUNKOS DABAR
27-TA IR ASHLAND TARUS

PILNAS EGZAMINAS

Tyros, Aiškios, Sveiko*

2221 West 22nd Street

GRAŽIOS AKYS

Arti Leavitt Street

Yra didelis

tartas

Murinę vajo, švelnina gaivina

Murina Co., Dm. H. S., 9B. Ohio St., CHca«o
---- ------- — •
'
į

Telefonais

Canai

2552

be pavojaus. Jus Jų pamėgsit*

Valandos 9 ryto, iki 8:00 vak-

gjuyga “Eye Oare” arba “Ey«
Beauty” ant pareikalavimo.

care. Seredgania ir

Pėtnyčio-

nif> nuo 9 iki 6.

FfllttHy-7 Ma doesn't know mucb aBouI a car, tnats ą emeb i'

r'lsne/ i ooht 5te .

\pteviSK JuSi
1 Qf THE POCIK rOLutJ

FovKS BP-Ck- HOHfc
TMiS
HOt

\NHIUE.

TO
RE-Sr

•S ą

z

0IXOQXR
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Telefonu Tardo 1128

DAKTARAI:

C H IC A G O J E

GRABORIAI:

S. M.

Ofiso TeL Vlctory 3687
I cagos iki Dievo Apveizdos
Telsfonae Grovehlll 8281
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2174
bažnyčios ir paskui iki AudiLIETUVIS GRABORIUS
Dikčiai atjaučiu visa, kų torium, bet ir svetainėj ant
Dideli graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
VflEST
18
STREĖT
mūsų kolonijos, So. Chicagos, balkono, draug su p. S. Vasi 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST <1 STREET
GRABORIUS IR
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Roosevelt 7 532
gyventojai padarė, idant Vy liausku, p. Dubinsku ir p. Bur Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 8 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
t Ir 7 Iki • vai. vakare.
tauto diena ilgai ir įspūdin neika, visi iš So. Chicagos,
Rezidencija 2859 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Heredomls nuo » — 12 vai. ryto.
J. LULEVIČIUS
kalams. Kaina prieinama.
puikių tvarkų palaikė.
gai mūsų atminty gyventų.
Graborius Ir
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomls pagal sutartį.
Balsanuiotojas • Visos draugijos vienbalsiai
3319 AUBURN AVENUE
Mūsų gerbiamos Seserys —
NedėlioJ pagal susitarimą.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir ’Subat. Nuo 8-9 vak.
Patarnauju
laidobuvo
nutariusios
toje
iškilmėmokytojos, p. Grigalaičiui pa Ofiso Tel. Virginla 0036
Chieago, Illinois
*
' ~~ šventadieniais pagal sutarimą
tuvėse visose mie- ,
į _
-.
■ ..
sto ir
miestelių je dalyvauti. Trys draugijos dedant, begado
Telefonas Boulevard 1939 1_______________________________ _
maloniai pa
Rezidencijos: Van Buren 6858
dalyse.
ModernišIzidoriaus,
Saldžiausios
puošė mūsų bažnytėlę tinka
Tel. Canal <764
Republlc 8464
ka koplyčia veltui. ° ’
Dr.
S,
A.
Brenza
3103 s. Haisted Širdies ir &v. Juozapo pasky- momis vėliavomis ir gėlėmis
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
st. chieago, m. rg aukų $50.00 papuošimui Lietuvos vėliavos spalvų.
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
rel. Vlctory 1115
v
r f
4142 Archer Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
_____________ bažnyčios ir automobilių geleKun. E. V. Hoover, Chica
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30
vakare
mis
ir
vėliavomis'.
(Tai-gi
mū

CHIRURGAS
S
Iki
4
Ir
«
lkl
8
v.
v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
gos Katedros choro vedėjas,
I.
J.
Z
O
L
P
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
2314 West 23rd Place
Nedėllomls nuo 10 lkl 12 ryto
sų kolonijos automobiliai bu atlaikė iškilmingų sumų. GerIR OBSTETRIKAS
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Chieago, Illinois
Gydo stalgias ir chroniškas ligas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli
46th
St.
Chieago,
III.
vo papuošti su komplimentais biamas ceiebrantas, kad ir
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vale.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
tų
draugijų).
svetimtautis,
pasigerėjo
iš
tos
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tet Vlctory 8893
i Del tos iškilmės draugijų i<įinios lietuviškos dvasios, Re Tel. Midway 6512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Dreiel 9191
ir parapijos komitetai laikė kurių mes visi taip duosniai
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls Ir seredomls tik
nepaprastus
savaitinius
susi

įneš ėmė į mūsų pamaldas.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš rinkimus.
Oakley
Avenue Ir 24-taa Street
Mūsų parapijos choras, va
kai,
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
Parapijos komitetai, S. An dovaujant gabiam varg. J.
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
CHJCAGOJE
Ir X-RAY
Canal 1713
dykai.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
tanaitis, F. Paulikas ir B. Cic- Gaubiui dalyvavo SU, choru Au Valandos: 2 lkl 4 p. p. PanedėUais
2130
WEST
22nd STREET
Vaikų
ir
visų
chroniškų
ligų
tarnauju
geriausia
M • ii
Ketvergais vakare
kevičius darbuotojai pilni ne ditorijoj. T>
Ir pigiau negu kiti j
CHICAGO
Reikia taip pat pa- į
Ofisas 8108 So. Haisted St
todėl,, kad priklau
nuilstančios
jėgos
ne
tik
da

Kampas 31 Street
žymėti,
kad
mūsų
parapijos
!
.
sau prie grabų Išf
UNDERTAKING CO.
dlrbystės.
lyvavo Centro susirinkimuo
VALANDOS:
1
—
3
po
piet,
7
3
vak.
Tel. Lafayette 5793
choras gavo tikrų pagyrimo žo
OFISAg
P. B. Hadley Llo.
se,
bet
ir
asmeniai
aplankė
Nedėllomls
Ir
fiventadlenlalš
10-13
<88 West 18 Street
Koplyčia Dykai
dį nuo Katedros choro vedėjo' <S1O 80. MICHIGAN AVENUE
TeleL
Canal <174
710
WEST
18th
STREFT
parapijomis,
ragindami
visus
Tel. Kenwood 6107
SKYRIUS: 3238 S.
už išsilavinimų muzikoje.
Valandos:
Haisted Street, Tel.
Canal 3181
PRANEŠIMAS
Į Vytauto paradų.
Ir ant galo, visa parapija •
Nuo 9 iki 11 valandai ryto;
_
Vlctory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
lai 8 valandai vakare
P. Jonas Sucilla, gabus vei- prisijungė prie Dievo Apveiz- apart
ketvlrt<4isaio
Office: 4459 S. Califoriiia Avė.
ikėjas ir organizatorius, tik dos skyriaus ir lydint mar
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " ,
Nedėlioję pagal sutartį
tada nusiramino, kada, perė šalkai Kaščiuškai, P. Griga
LIETUVIS GRABORIUS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- '
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieAKIŲ GYDYTOJAI:
kos) po num. 2423 West Marąuette 1
Nauja graži koplyčia dykai jęs visus parapijos kampelius, laičiui ir J. Minkui su vėlia- f,
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. i
sutraukė į didelę talkų ir pa Vomis, pėsčia užbaigė savo
Tel. Prospect 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
puošė
automobilių paradf kelionę į svetainę.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel.
Virginia
1290
penkių
blokų
ilgio.
Musų patarnavimas
Dėlto, negaliu praleisti pro
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- I
P-as Kačiuška, šv. Izido gos neišreiškęs padėkos žo
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West ?2nd Street
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
me Išlaidų užlaikymui
riaus dr-jos pirmininkas, (gar džio visiems musų organizato
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 4228
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
jbė draugijai, kad turi tokį riams ir dalyvavusiems, nes
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlc 7868
Nauja, graži ko
OFISAI:
Valandos 1 — I&7 — 8 v. ▼.
pirmininkų)
ir visuomenes
(aį prįežaytįes Vytauto Die
Ofisas
4901 — 14 St.
2924 Washington
NedėlioJ: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
Juozapo parapijoj,
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue veikėjas, ne tik mūsų parodų!.^ šv
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
LIETUVIS AKIŲ
3307 AUBURN AVENUE
/gražiai sutvarkė nuo So. Cni 'buv0 tikrai■ iškilminga.
. A ! ui
T»l. Canal 0267 Res. Prospect 6659
Tel. Boulevard 9277
Specialistas
PASTABA. Detaliai tų raūPalengvins akių Įtempimą
kuria
rmravnine
vnilhmt
čin iš '680
priežastimgalvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sų parapijos veikimų čia is-,ovalglm0t aklų aptemiino. nervuotuGydytojas ir Chirurgas
dtstau ne vien dėlto, kad mū-|“°. skaudamą akių kąrštj. Atital- 4729Rezidencija
West 12 PI.
Nedėliomis
.
.
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
,
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
sų parapi jonams priguli V1C- Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Tel. Cicreo 2 888
regyatf.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
ša padėka, bet ir dėlto, kad
Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
Vytauto Dienos progranie šv. atsitikimuose, egzaminavimas daro
Rez. Tel. ITospcct 0610
Į
6 iki 8:30 vakare
mas au elektra, parodančia mažiau
■’uozapo parapija nebuvo pri- sias klaidas.
/
įskaityta prie kitų dalyvau Speciale atyda atkreipiama moky
Tel. BoulevardI 1401
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
klos vaikučiams.
jančių parapijų.
Ofisas 6155 South Kedzie

STANLEY P. MAŽEIKA

PADĖKA.

S. D. LAGHAW1CZ

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

a

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RACKUS

DR. R. C. CUPLER

J. F.

BUTKUS

DR. A. A. ROTH

A. L DAVICONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIš

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

EZEBSK1

DR. S. A. DOVVIAT

DR. P. Z, ZAlATOfUS

DR. D. ARON

Kun. B. Urba, kieb

Lietuvių vi
suomenė tikrai ižiaugiasi So.
Chieago lietuvių gražiu paši
ltu} mu Vytauto Dienoje. Con
tralinio Komiteto užklausus,
į dvi ko So. Chieago par. dr-jos
Iii programų nepir k », gavome
II atsakymų, kad į centrų dr-jų
Red. prierašas

-f.|V

Ii

Ambulance Patarnavimas
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

dagų ir tinkamą patarnavimą.

PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Ateinantį sekmadienį lapkri
čio 2 d. tuoj imi sumos lietuvių 1
parapijos salėj įvyks labai
svarbus susirinkimas. Visi
lietuviai būtinai privalo atsi
lankyti. Bus svarstoma baž
nyčios ir mokyklos reikalai.
Lauksime skaitlingo lietu
vių atsilankymo.

JOHN SMETAN A, 0. D.

4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

3201 Auburn Avenue

OPTOMETRISTAS

1410 So. 49th Ct., Cicero

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Tėt Boulevard 320V

kaip

kitur

Platt Bldg.. kamp. 18 Bt. 2 aukštas
Pastebėkit mano Iškabas
Vai. 9:10 ryt fkl 8:10 vak. Seredo
mls 9:80 lkl 13
Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Room S

r.

Phone Canal 883*

DR. V. A. ŠIMKUS

Rez. 6622 S. Wlhpple
2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET

DENTIST AI

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

>i

Tel. Boulevard 7589

Tel.

Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Tel. Yards 1829

DR. CHARLES SE6AL

DENTISTAS

DR. G. SERNER

1545 WEST 47 STREET
Sale

Perkėlė

Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

savo

Tol. Canal

Ofisas ir Akinių Dirbtuvfi
Kampas Haisted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nno 10 iki 12.

T. A. D.

T. A. D.
Ar jau žinote kas sutaiso
pilvelj ir pilvą sugadintą?
T. A. D. per 8 metus jau
pataisė kelis tūkstančius,
o dar millonai nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina $1.00. Reika
laukit aptlekoj, arba tie*šiai iš
,

3133 S. Haisted St.,

Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
iš Europos dėl žmonių, katra Ilga
daugiausia žmones kankina Amerikoj.
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
naudingas
vaistas,
kokias
žmonių
mokslas gali pasiekti.
Kaina

|1.00,

gaunamos pas:

DENTISTAS

Vyrų

Ligų

Leavltt

p<

•

DR. MAURICE KAHN

2201 WEST 22nd STREET
St.)

Gydytojas ir Chirurgas

Valandos Nuo t lkl 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Boulevard 7589
Res.

Hemlock

Rezidencijos Tai.

7691

DENTISTAS '
4712 So. Ashland Avenue
Nuo 9 ryto lkl 8 vakaro

Vai.*
Tel.

Cicero

Ofiso ir Res. BouleVard 5912

DR. A. J. BERTASH

1260

DR. GUSSEN

LIETUVIS
Vai.:

Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dieną
Nuo 2 lkl 3 po pietų
Nuo 7 lkl 9 vakare
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną

DR. A. P. KAZLAUSKIS

I

DENTISTAS

3464 80. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
p,ctų U
8 va,‘ vn*®re

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8
Rca 8201 8. WALLACE STREET
vai. vakare
I____________________
Nedėllomls pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

Cicero, UI. Tel. Wentwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 8191
Tel.

Cicero

2902

DR. H. BARTON

DR. S. ASHER

Gydytojas ir Chirurgas

T.A.D. PRODUCTS

DENTISTAS

3133 SO. HALSTED ST.

Valandos: 18 vai. ryto Iki 0 vai.
vakare. Ned. su ai Larus

CHICAGO, ILL.

Ir

Telef. Midway 2880

Chieago

RECEPTAI

Moterų

VaL: ryto Aeo II—12 nuo I—4
Atų: 7—8:80 vakare
Nedėllomls 18 lkl 18

6222

(Kampas

numeriu

po

SPECUALISTAS

DR. 6.1. BLOŽIS

756 West 35th St.

ofisą

4729 SO. ASHLAND AVH
Dllovų,

T. A. D. Product

gk

SKYRIUS

pigesnės,

fai

kad taip atitiko Tačiau
yra smulkmena sulyginant su
I tuo šauniu jų pasirodymu,
/Lmis visų dėmėsi į savo atL Upė.
Valio, So. Cbicagieč.iamsl

Klebonas ir Komitetai.

Didysis Ofisas:

Kainos

I vardai nebuvę priduoti. Gaila, į LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedeliomis nuo 10 ryto lkl Vai.
13 po pietų.

"• 6358 SO. HALSTED

STKECT

Vai.: 2 4 ir 7-9 vai. vakare

6

DRAUGAS

C H I C A G O J E
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jsau patinkamą knygą. To
kiems čia norime nurodyti
vieną knygą, kuria niekas neBridgeport.
—
D.
L.
K.
Vy

VYTAUTO KOMITETO REI i OPERETĖ YRA JUOKINGA
apsivils, ypač. tie, kurie mėg
Labdarybės Centro
mėn.
tauto
draugijos
specialis
susi

KALAI.
Pereitą pirmadienį kaip ir,nes sudainuota “Leiskit į Tė- rinkimas reikale naujos kons sta dvasiškus, religinius pa
“Ali 18 fair in leve and
spali, 29 d., buvisados “Draugo’’ — Peoples vynę” ir “Dainos” choro dvi titucijos apsvarstymo įvyks siskaitymus. Karštai visus
Dran-įwar
”
.
Dėlto
ir
Bumerlis,
“
Cu-,
v0
P
atiektas
sumanymas
prašį vakarą, 8 vai.,
programas mums labai patiko. gubo kvarteto daina iš “Cu penktadieny, spalių 31 d., 7:30 raginame įsigyti knygą var
1,
o
„
įvyksta
Vytauto
Komi‘
kriniam
Kareivėly
”
turi
pilną
P
1€sti
s
^
ua
«
os
gailestingą^
du
•ge
Tik daktaro neaiški kalba
vai. vakare, Lietuvių Audito DIEVIŠKASIS IŠGANY
teto Finansų Komisijos susi-.teisę įsimylėti į gražiąją Alek
£ pavarirusiu lietuviu^ei-1kiek erzino- 18 dai<mI labiausia krinio Kareivėlio”.
rijos svetainėj.
rinkimas, į kurį kviečiu ir ko- so sužadėtinę. Pirma, BumerP
J
gėrėjomės ponios RakauskieTOJAS
Albertas
Lipkus.
miteto valdvbą.
liui niekas negali užginti my-^^ . ^lkia organizuotai^
Šiuo kviečiami nariai būti Tai yra didokas veikalas,
Viso Vytauto Komiteto, vi- lėti tą kuri jį sužavėjo; ant-Į^1 įvairios pagalbos. Tuo
nai dalyvauti ir apsvarstyti turįs 476 puslapių. Pagal vo
leris, paaukojo $5.0Q ir prisiun
ra,
Aleksas
juk
į
karą
išėjęs.
'
tlkslu
labdarybės
Centras
išdraugijos įstatus, kurie yra kišką originalą lietuviams tą
sų komisijų ir skyrių susirin
rinko
penkių
asmenų
Centrątė
Kelleher
kompanijos
agennaujai komisijos pertaisyti. Veikalą prirengė tėvas jėzui
*
*
' - -- - j
kimas įvyks sekmadienyje, Viskas būtų gerai išėję jeii
linę
Vargšams
Globoti
Komi-.tą
F.
A.
Pettersoną
padaryti
P. K., nut. rašt.
lapkričio 2 d., 2 vai. po pietų, Aleksas nebūtų staigiai nesutas B. Andruška.
I
sąmatą
geriausios
rūšies
boisiją.
Aušros Vartų par. salėj. Šia gryžęs iš karo. Čia susidaro
Yra tai platus aprašymas
lerio
pastatymui;
parapijos
Į
ją
tapo
išrinkti
šie
asDr.
E.
Draugeliui
p.
R.
Pre

proga bus nuimtos Komiteto šiek tiek keblumų. Čia Bugadynės prieš pat Išganyto
statybos komisija pasinaudojo
Kun.
zidentas
grąžino
teismo
su

L
Vvčiu
menys:
Kun
K.
Matulaitis,
filmos. Pageidaujama, kad'ilmerlis ir Aleksas,
jui ateisiant ir paskui viso
patarimais ir geromis parapiP.
Atkočiūnas,
P.
.Fabijonaisiaurintas
pilietines
teises.
Šį susirinkimą skyrių veikė Dainos choro statomoj opere
Kristaus gyvenimo ir mokslo
M.
Šlikas.
jai
sąlygomis
pavedė
minėtą
tis,
J.
V.
Dimša,
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R.
”
jai atvežtų pinigus už parduo tėj, “Cukrinis Kareivėlis”,
išdėstymas. Tas viskas išdėta
darbą
atlikti
lietuviams dar
Jiems
pavesta
suorganizuoti
Lapkričio 9 d., Lietuvių Audi
tus medalius.
įdomiai, gražioje, aiškioje,
bininkams.
parapijose
prie
Labdarių
kuo

torijoj, taip prijuokino publi
L. Šimutis/
visiems suprantamoje kalboje.
X
Ryt
vakare
Aušros
Var

pų
vietines
Vargšams
Globo

Komiteto pirm. ką kad atsilankę šio komiško
Įsigykite tą knygą, ją
tų bažnyčioje tuojau po miš
ju
komisijas
ir
vadovauti
vi

veikalo ilgai neužmirš.
skaitysit nuo pradžios iki
parų parapijos naudai naujo
sam šiam darbui.
galo su dideliu pasigrožėjimu
Bumerlio rolę išpildys nuo
boilerio pastatymui bus paren
Kad šiais laikais Ameri ir dvasiška nauda, skaitysite
seniai pasižymėjęs vaidyla Pirmas Cen tralinės Varg- girnas su “Holloween” Štukokos lietuviai mažiau knygų ją daug sykiu ir vis didėjan
Rinkimai čia pat. Politinė Justu, Balsis, gi Alekso rolėj 5ams ®obotj Komisijos posė
mis. Įžanga augusiems tiktai Modelis 61. 9
pasitenkinimu.
Kaina
kampanija eina visu smarku bus plačiai žinomas solistas, dis įvyks sekmadienyje, 2 vai.
tub. screen grid $155.00 skaito, tai visiems aišku. Bet čiu
50c., o vaikams 25c.
Mainų
nuolaida
mu. Kandidatai į įvairias po Jonas Romanas. Abu artistu P° Piet,» AuSroa Vart« P®1'50.00 kad dar yra žmonių, tebetu $2.00. Kreiptis
rinčių troškimą ką nors gero
zicijas užimti prakalbomis. Ne žada duoti publikai vaidini-i
Norintieji padėti AR ŽINAI KĄ VEIKTI
Moki be tūbų
rasi iš jų nei vieno, kuris ne mo pirmos rūšies ir garantno- i darbu> P“^'"'! *
M- |
$105.00 pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
“H0LL0WEEN” VA
2334 S. OAKLEY AVĖ.
Knygų mylėtojai neretai
sitikėtų rinkimuose laimėti. Iš ja kad visiem's šonus skaudės dais> bns mal“niai PriimtiĮ
Mode'ls 62 9
KARE?
Chicago, UI.
C.-V.O.K.
'
tub. screen grid $185.00 turi vargo iki užtinka tikrai
demokratų yra kandidatų, nuo juoko.
automatiškas
kuriuos remia stipri lieutvių
“Halloween” primena į vai- Malnų nuolaida
Dainininkas.
50.00
ATMINK SAVO
piliečių grupė.
mėtinos čia augusios mergai- i r*us šposus, ir linksmus lai-;
REIKALINGA moteris ar
NAUDAI,
tės p-lės B. Kalvaitė, sesės Ma- kus- Halloween jums bus vie- Mok, b. tub, « -j 35.00 mergina prie namų darbo pas
KEIČIA VEIDĄ.
Kad vesdamas visus reikalus per
žeikaitės, p. Kaniušėnas ir ei- nas- smagiausių, jeigu atši
lietuvį fotografą. Darbas nuo$2.00
Town of Lake. — Dabarti lę kitų, kuriems išvardyti tanV“*® i Maųąuette Parko $10.00
latinis. Kreiptis:
Savaitėj
įmokėti
į mergaičių sodalicijos šokius.
niu laiku mūsų kolonija kei daug vietos užimtų.
809 West 35th Street
P. PUČKORIUS
MUSIC & RADIO STORE
•
Visiems
yra
žinoma,
kad
CHICAGO
čia veidą, jei taip galima išsi Taigi, mūsų uolioms veikė-,'
928 Warren Aveuue
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
4916 WEST 14 STREET
Visados sutaupysi daug Išlaidų
reikšti. Seniau čia buvo jau joms ir veikėjams aš karš-'.ka^ sotlalicija -rengia šokius,
Tel. Downers Grove 1104
Tel. Cicero 1329
Jtai yra aPie M kalbėti, nes
čiama apsnūdimas, stagnacija. tai sušunku:
Perkam Mortgečlug Ir Bonus.
Lietuvių Krautuvė
Downers Grove, III.
Skolinam pinigus ant Namų.
Dabar-gi kitaip.
Laikykitės! Nepasiduo- l“S°od time” 3uose netrūksta.
Parduodam, išmainom Ir lnšluriTad spalio (October) 31 d., 8
nam visokį turtą.
Štai, parapijos rengtos kit!
-'V
Padarom davernastes Ir Pirkimo
KONTR AKTORIAI: bei Pardavimo Notarlallškus raštus
Ašaka. iS*“’val. vak., pasikvietę savo ĮVAIRŪS
pramogos, piknikai gerai pa
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
drauges ir draugus, atsisku
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
vyko; draugijos, kurios se
Yra framatu musų Pasekmingumo.
WEST SIDE ŽtkiOŠ.
binkite
į
sodalicijos
fengiamus
Phone Republlc 4949
niau snūduriavo, pradeda vei
MES GVARANTUOJAM SAVO
šokius, o ten bešokdami prie
ATLIKTĄ DARBĄ.
kti. Tai parodė pereitą nedėlią
Namų Statymo Kontraktorius
\__________________________________________
__ _______ Vytauto
___ ___
X Šiandieną Juozapas Fera- į puikios muzikos smagiai pra- Statau Įvairiausiu* Darnus prieinama
dalyvavimas
500___
m.
kaina.
Moliavojimo Kontraktorius
sukaktuvėse. Reikia manytijvičia su savo dukterimis da- leisite “Halloween” vakarą.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
Ten Būsianti.
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
kad mūsų kolonijoj veikimas iro atminimą a. a. Antaninos
Telefonas Hemlock 6526
PARDUOSIM su dideliu
nuosto
lSpoperluojame
visokius
namus.
neužilgo pilnai atsigaus ir' Feravičienės ir visą savo miliu visus puikius rakandus, 3 Wilton
Musų
kainos
labai
preinamos
ir
dar

Phone
Virginia
2054
Čia matome kongresmaną
kaurai, elektrinis radio Ir viską mu
rusiųjų giminių Dovydų ir Fe
visoj grožybėj pražydės.
bas garantuotas.
Wm. J. Kareiva
JOSEPH VILIMAS
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
A. J. Sabath’ą, kuris vėl kon3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeSavininkas
Veikimui pajudinti neužten ra vičių. Ta' intencija Aušros
6127 S. Maplewood Avė. nas.
Namų Statymo
didatuoja į tą pačią poziciją.
Del geriausios rųšies
Vartų
bažnyčioje
šiandien
lai

ka žodžių. Reikia iniciatyvos,
8040 W. 62 St. 1-mas noras
Ir patarnavimo, Sau
Kontraktorius
Jisai yra stiprus ateivių, o ykit
komos
visos
šv.
Mišios
su
ekdarbo. Musų jaunas kamendoJONAS PUDZIUVELIS
Restoranas ir bėk ėmė mieste iŠ
GREfiN valley
4556 So. Rockwell Street
pač lietuvių prietelis, uolus
110,000 gyv., prie Nat'l State kelio,
GENERALIS
KONTRAKtORIUS
zekvijomis.
PRODUCTS
rius kun. Linkus, pilnas ener
Statau naujus namus Ir pertaisau puiki proga partneraims, visi Įren
ir sumanus kongrese darbuo
Olsells Šviežių klausi
gijos visur eina su savo ini X Žinomas West Sides konsenus. Senus namus priimu 1 mai gimai, plytų pečius, elektros šaldyt.
nių, sviesto ir sūrių.
MES
$10,000. Nepraleisk to. Proga rySyj
tojas. j
‘
; ii
nus.
4644 SO. PAULINA STREET
ciatyva. Jam pagelbon stoja traktorius Julius Šliekis, sužisu Pasauline Paroda. Rašyk: Drau
Budavojam
naujas
namus,
Tel. Boulevard 1288
2650 West 69 Street
gas. Box 200, 2334 So. Oakley Avė.
veikėjai ir veikėjos ir, štai,i nojęs, kad Aušros Vartų baž-»
dirbam cemento darbus - fun
Telef. Hemlock 4578
PUIKUS NAUJI KAILINIUKAI $50
veikimas kįla, kaip upė pa nyčiai reikalingas naujas boidamentus saidvokus, taipgi
Pirk tiesiai iš dirbtuvės. Eastern
Fur Ffgrs. 222 W. Adams. Rm. 681
AUTOMOBILIAI mtiro darbus, iš medinių pa- Tel. Lafayette 5197
vasary.
Moterų ir mergaičių tarpe
Į darom mūrinius, apmnnnam
REAL ESTATE
Not Ine.
mes matome tokių veikėjų,
Elektros kontraktorlai, suvedam švie
5 KAMB. APT.
kurių darbai visiems šviečia
sas ir jėgą. Elektros relkmenos Ir
4629 So. Trombui! avė. 2-ros lub.
ir kolonijai garbės daro. Kai Savininkas R. Andrellttnas Geriausios Rūšies Automobi reik pentyt. Turim namų ant flkščierial.
naujam 2 fl. name, mod. su maudiL. DOMBROWSKI A ŠOK
nėmis, didelė virtuvė, daug klozetų,
(
Užlaikau visokių
8016 West 47 Street
po pavyzdį galima pažymėti p.
liai.
pardavimo
ir
mainymo.
.pigi renda, tarp Archer ir 47 St. getuksint ų Ir sldara transp.
Jadvygą Čepulienę, kuri daug
orlalų daiktų, vė
JOKANTAS BROS.
MARK LEVY A BROS.
Telefonas
Canal
728$
Ateik pažiūrėti musų nau
liausios mados ra
7 So. Dearbom St. Randolph 8683
darbo, pasišventimo įdeda ko
4138 Archer Aveuue
lio. planų rolių,
ir PLYrekordų Ir L t jausių DE SOTO
Reik parduot 2 aukš. plytų namą,
lonijos veikime. Ar tai bus pa
Tel. Lafayette 7674
4-4, fum. š., 6 metų senas,. 2 karų
,r
MOUTH
Chrysler
iSdirbystės
rapijos pramoga, ar koks vei
gar.,, Jėla ir g-vė išbr. ir iš m., gera
Telef. Republlc 6895
Mallavojimo Kontraktorius
mentus.
automobilių
už
labai
prieina

transp. $9,500. 5124 So. Troy St.
kimas M. Sąjungos kp., Akad. 2650 West 63rd St. Ohicago.
Maliavų Ir sieninės popleros krau
mų
kainų.
tuvė.
Naujas
stakaa
bung. 6 kamb. 2 karų gir.,
D. GRICIUS 2184 So. LEAVTTT ST. CHICAGO šal.Plytų
Rėmėjų skyr., Labdarių kuo
Telefonas HEMLOCK $180
j vai., gera transp., pigiai per
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Naujas
De
Soto
$885.00
f.o.b.
kant tuoj. John Anderson. 3515 So.
pos ar kitos kokios kilnios
Statau namus kaip muro taip Ir
Gunderson Avė. Berwyn, 111.
Naujas
Plyroouth
$590.00
f.o.b.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
draugijos kokie darbai kil
M. YUSZKA
RADIO
Kalno*
prieinam
Įaustos.
Lotas 30x135, kamp. Jėla, Berly
GAGI BARK MOTOR
niam tikslui, žiūrėk, p. Čepu Taisau, perdirbu battery
2452 WEST 69th STREET
Plnmbing & Heating
ne, pulki vieta namul,z Visi Improv.,
SALES
Aid. Den. A. Horan, gerai lienė visur darbe ir dažniausia
Kaipo lietuvis, lietuviams patar gera transp. Už cash. A. Vlsco, 849
setus į elektrikinius arba iš- Joe Bagdonas, Savininkas Tel. lafayette 8668 Ofisas ir Bes. nausiu
Fullerton Avė., Tel. Lincoln 5360
kuogerlausla.
Avestsidiečiams
pažįstamas
Ir 3884
4101 S. Mosart 8L
pirm utinė. Ir to darbo sėkmės 'mainau.
4426 So. Wortem Avė.
kandidatuoja į Sanitary Trus- visuomet būna gražios. Nedy-Jx. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227 5625-27 S. WESTERN AVĖ. J. C. ENCHER 8i CO.
F A R M O S
Tel. Lafayette 8227
Telefonas Prospect 5669
tee.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
vai tad, kad p. Čepulienė pa- J - -—
■«——=»
320 ak. pager. 15 mali. N. Denver,
Real Estate Ir visokia apdraudė
75 ak. irlg. 1431 E. Virginia. Den
staruoju laiku susilaukė paA. ALESAUSKAS
Notary Public
Sapos Telef.
Namų Telef. ver, Colo.
Skyrius 4429 So. Fairflsld
NAUJI GERIAUSI
vyduolių, kurių dauguma, ir
MOTOR EZPRSSS
Hemlock 2857
Republlo 5681
40 ak. prie Port Willlams ir St.
AUTOMOBILIAI
Francis, Valparaleo, Northern elek.
nieko neveikdami, norėtų, kad Mes permufuojame-pervežalinija per prapertę, 2 mali. Į rytus
daug tų nuopelnų eitų jų sus- me pianus, fomičius ir kitonuo CaOvary
kap. H. T. Lenburg,
Chesterton, Ind. Rt. 1.
Plumbing A Heattng Lietuvis
Gener&liai Kontraktorlai
kaiton. Pavydo vedini kartais kius dalykus.
KONTRAKTORIUS
Pulki 137 ak. pieno farma, pilnai
Real Estate
jau net ir per toli nueina. Bet Taipgi parduodame anglie
Mano darbas pilnai garantuotas
$845.06 p. o. B.
įrengta, didelės barnės, plytų namas,
Kainos prieinamos
2621 WEST 71 STREET
erdvus namai, gerai numalevoti, ge
juk žmonės ne akli. Mato kas geriausios rųšies ui prieina- Jei manai pirktt karą, pirmiausiai t
2422 WEST 69th STREET ra žemė, 14 karvių, 2 arkliai, visi
ateik pae mus Ir persitikrink, kad ,
Telefonas
Hemlock
0367
ką veikia ir kam už tai reikia miausių kainų. Musų patarna- pas mae rasite geriausios rųfttes au
Irtankial, šienas, javai, alio, miestely.
tomobilius ui žemą kalną.
7 mat*. Hudson, prie' gero kelto, pie
Res. Grovehill 1680
kreditas duoti. Veikimo dir-Įvimas yra gieitas, geras ir Taipgi turime Įvairių įvairiausių
no kelias | Detroitą. Pigiai. Pigiai far
vartotų karų už labai mažą kalną.
mos paimtos už morg. Rašyk Lock
va čia taip plati, kad visoms nebrangus..
A. M. BUTCHA8
Drawer 7, Hudson, Mlch.
Thomas
Higgins
Pentą, aliejų,
gali darbo pakakti. Kalbomis' 7126 So. Rockwell Street BRIGBTON MOTOR SALES vinis.PARDUODAME:
Ir įvairius įvairiausius HardPLUMBERIS
I rytus D'tnhurst, Butterfield, MaINC.
J
Telef. Republic 5099
ware — gelželnlus daiktus — reik
P. Kielminski yra kandida nieko nenuveiksi.
Turiu patyrimą per daugel} metų. dison & Taft. 1,000 p, cemento ke
menis. Muaų kainos
labai prieina
lias, 1,600 p. fronto, 7-6 kamb. nam.,
lt Vainoraa, J
Darbą atliekų greitai Ir plglaL
tas į statė senatą iš “Senato Be p. Čepulienės, turime ir Mes pervežame daiktus ir )
mos.
Telefonas Larayette 6666
vaisiniai Ir pavės. medžiai, visi pag.
3818 80. OAKLEY AVĖ.
4414 So. Rockuroll Street
6 mln. ] Aurorą elekt. $22,000. M.
Telef. Canal $11$
3962 Archer Aveuue
daugiau veikėjų, ypač pažy- kitus miestus.
riai distriet.
Telefonas Lafayette 488$
Tendt, La G range, Iii. Rt, 1.

lš LABDARYBĖS CENTRO BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO”
RADIO KONCERTŲ.
Įvykusiame paskutiniame

PRANEŠIMAI.

AR IEŠKAI GEROS

IŠ POLITIKOS LAUKO.

“DRAUGAS” PUB, CO,

S. L. FABIAN & CO.

UPSKY’S

M. ZIZAS

MARQUETTE JEWELRY
DE SOTO IR PlYMOUTH X"; “X
& RADIO

PETRAS GRIBAS

W. & L. ELECTRIC CO,

PETRAS GIBDLSKIS

GRAHAM PAIGE

V

JOHN PAKEL & CO.

JOHN YERKES

