
'f*7 T 77

J

llDBAUQSBn
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 258 $ « 0 0 P Y

“Drav£<w,“ 3334 So. Oaklcy Aveicie
CHICAGO, ILLINOIS ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) J D., 1930 M.

ENTERED AS SECOND-CLA8S MATE R MAHCH II. 1IH. AT CHICAOO. ILLINO18 UNDER THE ACT OF Mf PW J, itf(

- D B A P G a « 

rh«* motu iufluenti* 
Lithuanian r>m< 
America

Telefone*: Rooievelt 77 9 i
H I 1

Žemės Drebėjimai Atsikartoja Italijoj
Plius X! VIENAS PIRMUTINIU RUPI 

NAŠI GELBĖTI NELAIMINGUOSIUS
Graikijoj Naujas Sąmokslas -- 

Suimtas Gen. Pangalos

AMERIKOS KONGRESO ATSTOVAS
k

VOKIETIJAI PRIPAŽĮSTA TEISYBĘ

VIENAS PIRMUTINIŲ — 
ŠVENTASIS TĖVAS

KONGRESO ATSTOVAS 
BRITTEN UŽ VOKIETIJĄ

ROMA, lapkr. 1. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI vienas pi
rmutinių ėmė rūpintis nuken
tėjusiais nuo žemės drebėji
mo. Pasiuntė sųjansmo žod
žius ir pažadėjo tuojaus ski
rti atatinkamų pašelpų, kaip

BERLYNAS, lapkr. 1. — 
Laikrašty “Der Tag“ prane
rta, kad Amerikos J. Valsty
bių kongreso atstovas Britten, 
kurs yra žemesniųjų rūmų, ka

KANADA PAGERBIA POETĄ CARMAN

■ r
CHJCAGOJt

REIKALAUJA 400,000 
DOLERIŲ

Techny, III., gauta žinia, kad 
Kinijoj raudonieji plėšikai pa
grobė katalikų misionierių 
kun. Henkels ir ųž jo paliuo- 
savimų reikalauja 400,000 do
lerių.

ŽINIOS iŠ LIETI V.k
J

KAS BUS UŽSIENIŲ REI- VĖL PLEČKAITININKAJ 
KALŲ MINISTERIU?

Kriminalinė policija, gai
“Mem. Dampf.“ praneša,'si žiniV, kad Trakų apskriti 

kad nauju užsienių reik. mini- Onuškio valse, gyventojai, Li 
steriu numatomas K. Balutis, tuvos piliečiai Korsakas B? 
Lietuvos atstovas Amerikai, jnius ir Moliejus Stasys pc

Be to dar minimi kandida- klauso prie plečkaitininkų 
tai: P. Klimas, Tamošaitis ir ganizacijos ir turi ginklų, p 
susisiek min. Vileišis. darė kratų ir suėmė ąukščii

, minėtus asmenis. KratosJ as pats laikraštis rašo, kad . ,,, . ;. . , . . . tu pas Korsaką buvo rasti
būsiųs sudarytas naujas raini- . x. . , • . , ,. \ naganas ir šovinių.«Klausiunuošė apleistuose namuose u- stėnų kabinetas su p. Merkiu • • . • . v. , - įįLjj

zejo katilų alkoholiui gaminti, priešaky. Laikraščio žiniomis, ,, i , . w , 1^
Po to jie suėmė pro ten auto- is oficialių šaltinių tas neigia- , , , , , nnfk ' ' □ • U' m v. , , ___ . kad abudu 1929 m. rudenį

ma. Tačiau koks nors išėjimas' . . .... . ...
ii dabartinės itemntos oadė I ™ ""V> * ' Vl,nI,Į P1**ta dabartines Įtemptos padė kaitininkus j sta| ir ten „
ties turės gi būti rastas. Opo- .
zicija reikalauja, kad būtų su- J,! g“T0 P° ™"» "aga"ą> * 
konsoliduotas krašto vidus, 

be to užsienio politikoj

. {tariamas paliuosuotas
Prohibiciniai agentai vie-

mobiliu važiavusį J. Morand. 
Jo automobiliu j atrastą mai
šiukas cukraus ir raktas įeiti 
į tuos namus.

Federalinis teisėjas Lindley 
nupeikė, agentus už įtariamo 
areštavimų ir _

•3

25 šovinius, vienų rankinę gi
natų ir pundų laikraščio “P 

nes be to užsienio politikoj ,, . ... v 
. , , , , ,x- rmYn n* kit^ brošiūrų. Ple

niekad nebus galima sulaukti , ... • , . n... ,, kaltininkai Dulke ir ButkeVpasisekimo. “R.”

Čia atvaizduojamą^-paminklas pastatytas anf poeto 
laivyno reikalų komiteto Bliss Carman kapo Forest Hill kapinėje, New Brunsvvick, 

pirmininku, Vokietijai pripa- Kanadoj. Tas atlikta N. Brunsvvick prgvyfcitos lėšomis.
ro osavo.

tik bus gauta smulkmenų a- jžjsta teisybę, kad pastaroji ne- 
pie įvykusių nelaimę. 'rimsta dėl Versalio taikos su-

Praeitų kartų — liepos mė-j tarties neatatinkamumo. 
nešiu, kada Italiją, palietė bai
sus žemės drebėjimas, Šven

DAUG KUNIGŲ D ALYVA-1 GRAIKIJOJ SĄMOKSLAS;
VO ARKIVYSKUPO 
ŠVENTINIMUOSE

tasis Tėvas taipat skubiai pa
siuntė reikalingų pašelpų nu- 
kentėjusiems.

NAUJI ŽEMES DREBĖJI
MAI ITALIJOJ

SENIGALLIA, Italija, spa
lių 31. — Nukentėjusį nuo že
mės drebėjimo šį miestų sau
goja kariuomenė, kada skait
lingi darbininkų, būriai atka- 
sinėja sugriautų namų griu
vėsius.

Šiandie anksti ryte nuken
tėjusius plotus palietė dar vie
nas žemės drebėjimas.

Sunaikintos vandens įvados. 
Kai-kurios gatvės užlietos. Vi
rš 20,000 žmonių naktį pralei
do palapinėse šalę miesto.

Kituose miestuose ir mies
teliuose tokia-pat padėtis.

Mirusių žmonių skaičius nė-, 
ra žinomas. Gal bus ligi 50. 
Sužeistų — apie 400.

Pirmasis žemės drebėjimas 
šį miestų palietė vakar ryte. 
Be kitų sugriauta ir Šv. Mari
jos bažnyčia. Bažnyčia ėmė 
griūti kunigui atnašaujant Mi
šias. Užgriauta 8 tikintieji. 
Patsai kunigas, sužeistas, vos 
išsigelbėjo.

Kareiviai ligi sutemai ver- 
. tė bažnyčios griuvėsius, kad 
surasti užgriautuosius. Kol- 
kas nesurasti. Jų likimas ne
žinomas.

HAITI RINKS PREZI- 
j DENTĄ

PORT-AU-PRINCE, spal. 
31. — Haiti prezidentas Roy 
sušaukia nepapraston sesijon 
į lapkričio 10 d. įstatymų lei
dimo rūmų atstovus. Bus re
nkamas prezidentai.

Anot “Tag Day,“ Britten 
tarp kitko yra pareiškęs.
“Europos valstybės ginklavi

muisi kas metai išleidžia virš, tftg arkivyskupu Pondicherry 
2 bilionu dol. Ruošiamasi Į arkįvyskupįjaį. Jo- šventinimai 
naujų karų. Tai svarbiausioji įyyko rugsėjo 29 d Dalyvavo 
priežastis, delko valstybės ne- -į^ kunigų 
linksta nusiginkluoti.

MAURAS, Indija (,Fides). fk» 
Monsign. A? Colas paskir- klT

čius buvo jiems pavedę n ui
dyti Onuškio nuovados poliKLAIPĖDOS CELULOZOS Jos Tarailą *

FABRIKAS VĖL PRA-

SuėmČ 3 plėšaus
Du policmonu, Ątartyn ir' 

McCabe, vakare praaidamu ša- rėnos policininkų Biekšą, « 
j kų žadėjo jiems užmokėti.

, - ryšj*>«nį>ĮM»dymais, sulaiky 
Pagerėjus padėčiai sųryšy] Onuškio valsčiaus Dųsmeu 

su susitartu Rusijos miško a- bažnytkaimio šaulių būrio vi 
pdirbitnu, Klaipėdoje vėl pra- das Polišauskas Stasys, ki 
deda veikti celulozos fabrikas. • riąm Korsakas atnešė iš Vi 
Darbininkų priimta apie 1,000,;niaus “Pirmyn“ ir Dulkė 
kurie visi beveik seniau dir- laiškų, Moliejus Stasys

C NA r, lapkr. 1. — Grai- 
ija 3>ėmė buvusį Grai

kijos -diktatorių gen. Pangalos, 
kurs išnaujo -kaltinamas sųmo- 
ksle apvaldyti respublikų.
' Be to, suimta 27 karininkai 
ir civiliniai, kurie vienuose na- 
anuose turėjo slaptų susirinki
mų. Susirinkime gen. Panga- 
loso nebuvo, bet jis kaltina-

le radio, krautuvės, c

mfc?r>rii/~- l~~
radio pranešimą, kad netoiies 
gatvėje trys plėšikai apiplė
šė moteriškę.

. Už dešimties minutų plėši
kai pristatyti į policijos stotį.

DEDA VEIKTI

Šventinimų apeigas atliko 
praeitais metais iš Pondiche-

negali V okietijos kaltinti, jei rry arkjvyskupįjOs atsis&ty- ' .
ji reikalauja Versalio taikos dinęg arkivyskupas E. More!. '1™8’ kaiP° vyriausias sųmoks- 
sutartį keisti. Ji negali nuri- ,Gelbėjo vyskupu Roy ir Pru. lo vedėjas.

“Į tai atsižvelgus, niekas

mti, kol atgaus lenkų valdomų 
žinomų Dancigo karidorių.”

UŽGRIAUTA 30 DAR
BININKŲ

VIENNA, Austrija, lapkr.

nier.
Be to, sanktuariume buvo 

Madraso arkivyskupas E. Me- 
derlet ir vyskupu Eaisandier 

lir Teixeira.
i Pondicherry arkivyskupijoj

Graikijos ministeris pirmi
ninkas Venizelos dar nepar- 

•vyko iš Turkijos.

VIENAS PAGROBĖJAS 
SUIMTAS, KITI GAU

DOMI

Neteko automobiliaus 
“laisnlų”

Evanstone iš S. Holmblad, 
27 m., teismas atėmė automo
biliaus “laisnius” ir paskyrė 
pabaudų. Holmblad, girtas va
žiuodamas sužeidė vienų pra
eivį ir nedustojo.

busieji. Darbininkams atlygi
nimas 10 nuoš. sumažintas.

“M. L.”

KELIONES J ANGLIJĄ 
PASEKMES

“Šlapikas“, Voveris Jonų 
Voveris Bolius ir Skliutą 
Bronius. Del aukščiau pa m 
nėtų asmenų vedama kvoti 
Pabaigta, ji bus perduota k; 
,riuomenės teismui. .

1. — Villach Corinthia sugriu- Tra 139,050 katalikų, 
vo statomos kareivinės. Už-' 
griauta 30 darbininku. Spėja
ma, kaikurie jų bus mirę.

PAGONYS MUŠA KATA
LIKUS NAŠLAIČIUS

KUMBAKOMAN, Indija 
(Fides). — Tiruvadamarudur 

_____ j miestely, Kumbakonam vys-
MADRIDAS, «pal. 31. — k“PU°j, 30 katalikų nriUrfHJ 

Ispanijos pinigų kaina atsi- '(berniukų) iSėjo paalvalkSčio- 
gaivina Bet šalis nerimsta. « ir vienu taku e,daml Pakl"J-
Repnblikoniškų gaivalų veiki- v0 Per vartDS i P**01"! "»»y- 

klos kiemų. Tuo taku visi žmo 
,nės paprastai vaikščioja.

ISPANIJOJ NERAMŪS 
LAIKAI

KEWANEE, III., spal. 31. 
— Sųryšy su Galva, Iii., ban- 
kos prezidento Yocum pagro
bimu suimtas Vernon Ahlgren, 
kurs išpažino dalyvavęs sako
mo bankininko pagrobime ir 
išdavė savo kitu du sėbru. 
Šiedu policija gaudo laukuo
se. Jiedu neturi ginklų ir bus 
priverstu pasiduoti.

Žuvo tėvas su valku
71-oje gatvėje ant Baltimo- 

rė & Obio geležinkelio garve- 
žis sudaužė automobilių. Žuvo 
James Leahy, 35 m., ir jo vie
nas vaikas 8 metų. Gi žmona 
su dviem vaikais pavojingai 
sužeista.

Evanstone plėšikai pagrobė 
du La Šalie gatvės, Chicago, 
“brokeriu“ su jų žmonomis 
ir automobiliu. Pavažiavę api
plėšė ir paleido.

mas nepaprastas.

GRYŽO KARALIUS ĮSU 
ŽMjONA

, Vaikus ten sulaikė pagonų
dvasiškiai ir pradėjo juos va-

. . ru versti prisiimti pagoniška SOFIA, spal. 31. - Baiga- ritna)ę _ P

mų. Kada vaikai tai apeigai 
ipasipriešino, jie skaudžiai a- 
pmušti atvykus policijai, tai- 
■pat pagoniškai. Visi suareš
tuoti. Paskiau juos paliuosuo- 
,ti pasidarbavo šv. Marijoa 
pramoninės mokyklos direkto
rius kun. Gnandioam.

rų karalius Borisas gryžo su 
žmona, buvusia Italijos kara
laite Giovanna.

FRANCUOS GELEŽINKE
LIAI MOROKOJ

FEZ, Moroko, spal. 31. — 
Francija pagamino planus var 
ldomųjų Morokos dalį apjuo
sti geležinkeliais. Visus svar
besniuosius miestus ir vietas 
norima sujungti geležinkeliais.

Rinkų suradimo mūsų ga
miniams reikalais į Angliju 

buvo nuvažiavę užsienių fei- 
kalų ministerijos ekonominio 

i departamento direktorius p.

DIDELI GAISRAI

!' Šiomis dienomis Kretingo
apskrity buvo visą ęilė nuoa

'tolingų gaisrų. Platelių vėl
/ čiuj Notėnų kaime ęudągė a 

Gineitis, Pienocentro direkto- .pi(j 15
rius p. .Glemža ir “Maisto” ,namlJ trobėsilJ. Sudegė dan) 
pirmininkas p. Lapenas. De- 'ka|tą ir neka]b} jaT1)j 
legacija patyrė Anglijoj dide- ir Okio p^g,. Oai8r4s kil 
lį susidomėjimu eksporto ir,jg Madausko ūkio, kur buy 
importo prekybos galimumais, maSina j.
Yra vilties, kad Lietuvos pre
kybos apyvarta su Anglija žy
miai padidės. “M. L.“

ivai. Nuostolių, padaryta 
100,000 litų. Turtas neto

apdraustas. “M. L.?l

NUSAKO PROHIBICIIOS 
ATŠAUKIMĄ

i- WASHINGTOX, lapkr. 1. 
— “Association Against the 
Prohibition Amendment” pre- 
izidentas Curran nusako, kad 
•1935 m. prohibicija bus atšau
kta.

“Anti-Saloon“ lygos virši
ninkas McBride į tai atsako: 
“Tai muilo burbulas.“

Policija suėmė senai ieško
mų “visuomenės priešų“ Fra-» » ’
nk Nitti, Caponio sėbrų.

So. Chicago suimta du plė
šiku, kuriedu anų vakarų nu
žudė bankininkų Merrill.

DIREKTORIJA JAU 
SUDARYTA '

BUS KARŪNUOTAS 
IMPERATORIUM

Klaipėdos krašto direktori
jos pirmininkas p. Reizgys su
darė pagal Genevos nurody
mus naujų direktorijų. Jos na
riais paskirti burm. Schulz ir

ADDISt ABBABA, Abisini 
ja, lapkr. 1. — Rytoj čia m 
vyks nepaprastos iškilmės. Ą| 
bisinijos valdovas Ras Tai 
fari bus karūnuotas impe«|

NEW YORKE 40,000 
SLAPTŲJŲ SMUKLIŲ

NEW YORK, spal. 31. — 
Apskaičiuota, kad šiame mie
ste yra apie 40,000 slaptųjų i 
smuklių. Visur galima gauti

i Šios diocezijos katalikai da
žnai turi daug nesmagumų iu 
pagonų dvasiškiais, kurie n4’ 
ri būt viršesni už krikičionia. svaigiųjų gerymų.

GRAIKIJA SU TURKIJA
PASIRAŠĖ SUTARTIS

ISTANBUL, lapkr. 1. - 
Turkijos sostinėj Angoroj pa
sirašytos Graikijos su Turki
ja draugingumo ir prekybos 
sutartys.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Saulėta ir šalčiau.

seniau buvusia krašto direkto- ,torium ir vadinsis Haile S4 
riąs žygaudas. “R.“ Įaggįe I.

MEMORANDUMAS VY
RIAUSYBEI

i L. Kr. Dem. Partijos Cen-. »
tro Komitetas spalių 7 d. įtei
kė vyriausybei memorandumų 
dėl užsienio politikos. Memo
randumas įteiktas p. Respub
likos Prezidentui. “R.“

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sv. sterl 
Franci jos 100 franku 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19 

Vokietijos 100 markių 23

4J
3.1
5.J

13.
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•‘DRAUGAS’’
*ria* tutBtUeo Uakyrua MkBUuUeotoa 

T-HENTTMER ATOs KAINA Metam* - MM Pu
«*«v |S.SQ, Trim* Mėneatam* — |J.0l. Vienam 

i>«atol Ilc Europoj* - Metam* M Puaei M*
MM. Kopija .aso.

••Bdraterblame Ir korespondentams raitų nesr« 
M, jei neprašoma tai padaryti Ir nepilstunčlama tam

■t paMe lenkiu.
Redaktorius priima — nuo 11: M iki 11:11 vai

dkelblmp kainos prisiunčiamos parelkalai

elbimai sekančiai dienai priimami iki 
vai. po piet

kai yra laimėję ne tik seimelio daugumą, bet, f 
Vokietijai aiškiai pasisakius, kad ji kišis į 
Lietuvos vidaus reikalus, pasijuto galį stoti 
atviron kovon ir su centro vyriausybė ir lai
mėti kovę, nes jau kartę, laimėjo. Del to gu
bernatoriaus situacija, atseit vyriausybės, žy
miai pasunkės, nes vidaus reikalas padaryta 
ginčo objektu tarp Lietuvos ir Vokietijos, ku
li jokiu konvencijos straipsniu negalėjo pasi
savinti teisės sau monopolizuoti rūpinimos 
Klaipėdos kraštu.

Aplink Afriką. Į
- ----------- Prof. K. Pakštas.-------------- ------------ J

Per ‘Afrikos Nugarkaulį.

Keletu minučių pasikalbę
jus, jis suprato kad nesu por
tugalas ir pradėjo prancūziš
kai kalbėti. Šitaip man jau

“DRAUGAS”
| LITHUANIAN DAILY FR1END

* * 1 "* Publlahed Daily, Ezcapt Sunday.
į«UB8CRIPTION8: One Tear — M-M. Stz Moatlu fAll. Three Montbe — M-M. One Month — Tln 

-r One Tear *- |7.ll. 81x Montba — M-M
.MA...............

Advertlsln* ta "DRAUGAS” hriaga Met reenlta, 
,AdvertWn* ratea on appUeatlon.

afcAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagt

jj RINKIMAI KLAIPĖDOS KRAiTl.
'i —---- ------- 'i 1
į l f, 5 i.-;, U»♦

daug lengviau. Iš karto ma- 
Jei kaip T. S. Tarybos narys ji galėjo niau> kad tai neg.

ras, vienas tokių, kokių čia 
tūkstančius gali matyti skar-

formaliai, pasinaudodama 17 konvencijos 
straipsniu, atkreipti T. S. Tarybos dėmesį, tai 
neturėjo teisės statyti klausimų taip, kad jei 
ji bus patenkinta, tai T. S. Tarybai nėra rei
kalo klausimo svarstyti. Del to labai keistai 
atrodė kai mūsų oficiozinė spauda ėmė 17 
konvencijos straipsnį taip aiškinti, kaip jo 
aiškinti negalima, kaip jį aiškina Berlynas.

ir sutartinai portugalų kalba 
sukalbėjo dalį rožančiaus, pas
kiau taipgi sutartinai uniso
nu vi^ai neblogai pagiedojo 
keletu giesmių, paskiau iš 
knygos paskaitė Luena kalba 
evangelijų ir keletu maldelių 
ir pamaldos baigtos.

Šios pamaldos padarė Į ma
niakus apsirėdžiusių'. Bet ilgo- ne gilų įspūdį. Pujutau negrų
kai su juo pasikalbėjęs, ati
dengiau jame nepaprastų žmo
gų. Štai'jo trumputė biografi
ja. Kilęs jis nuo Kongo upės

ma, magoiuetoniška kontinen
to šiaurė visuomet pasiliks 
arabų kalbos įtakoje. ;

Dalyvaujant juodųjų pa- ' 
maldose, daug minčių zigza
gais paliesdavo mano protų. 
Nestigo ir tokių, kurios pri
minė man svajingos, besiblaš
kančios jaunystės sekmadienio 
rytmečius, kuomet Užpalių 
bažnyčioje girdėdavau arba ir 
pats giedodavau reto kilnu 
mo “Valandų” melodijas ir, 
puikiųjų “Sveika, Marių Žvai
gždė”. Tik neramu man daro
si dėl lietuviškos giesmės ir 
dainos likimo, kai palyginu irmaldos temperamentų, keis

tų, man neįprastų ir sunkiai randu> kad Vila Luso maža 
suprantamų-. Pamačiau besi
formuojančius naujus Bažny
čios pumpurus, o gal jau| žie-žiočių, portugalų provincijoj

Del to netenka kalbėti, kad pralaimėjimo į Cabinda. Priklauso Kongo Į dus, tamsios spalvos, bet švie
tį,enevoje vienintelė priežastis esanti tik kon- tautelei ir kalba jos kalba. į sios sielos. Ir šie žiedai au- 
vencija. Žinoma, gal ir reikia sutikti ir su Į Dar jaunesnis būdamas, misi-'ga spontaniškai, net nepri- 

jonierių mokykloj išmoko • klausomai. Nes jeigu visi neg-tos spaudos nuomone, kuri sako, kad vienos 
mūsų delegacijos kaltinti negalima, kad jos 

' žygiai iš anksto buvo žinomi centrui, kad čia 
buvusi bendra vyriausybės politika, tai ir jos 

* ątsakomybė.
i , • ■ Paėipus tokių politinę kryptį tenka pri- 
I siimti ir pasėkas. Be abejo, rinkimai Klaipė- 
1 doje neapsiėjo be demagogijos. Tiesa, kad 

vokietininkai panaudojo tokius kapitalus a-

_ , . ,. Wilfred Steveris galįs kal-negrų grupe be jokio vargo- . . » OQ . , ,,. , . . , ° beti ir rašyti 28-ims kalbo-mnko geriau ir sutartiniau . .. , ... mis. Jis. yra vyriausiu verte-gieda, negu musų kaimų ir . _. A ,. ...... m. ju J- A. Valstybių Departa-nnestelių maldininkai. Tiesa.. mente,negrų giesmes buvo papras 
tos, unisonu giedamos, bet
visgi drausmingai ir be aiš- greso r. rių. Pastarųjam yra 

portugalų ir prancūzų kalbų rai aklai sektų, sakysim, tik kiai jaučiamų disonansų. Taip, žymi dalis advokatų. Vokieti-
ir staliaus amato. Prieš pat; portugalų papročius, tai neg- 
karų’ išsikėlęs į Katangų, į Irų katalikų gal ir nebūtų: por

j; Rinkimai Klaipėdos krašte jau praėjo.
M'davė liūdnus rezultatus. Nors lietuvių sų- 
Mąi ir daugiau gavo balsų, negu kitais bu- 
rająais rinkimais, tačiau vokietininkai sei-
ityje ir šį kartų turės dauguma ir dėlto ji Stacijai, jog netenka abejoti apie jų šalti-
1* •__ i- y • i - i . . • • i ,n i ė s kari iio r»pr»tpd»mi niitip savn lnimalima

Elisabetliville, ir ten stambio
je belgų bendrovėje dirbęs 
staliaus darbų. Karo metu už-

tugalų kasdieninis gyvenimas 
labai toli nuo religinio idea
lizmo ir kilnumo. Jų besiku-

darbiai buvę ten labai dideli j riančiuose miesteliuose bažny- 
ir jis gaudavęs į dienų net 35 čių nesimato, o kur jos ir pa-

Rife seimelio šeimininkė.
Į y Dienraštis “Rytas” neabejodamas sako, 
“ tosios daugumos politika ves į Berlynu.

sako, kad: ’
Į Į Toji galybė, kurios lėšomis Klaipėdos 

etininkai vedė savo rinkiminę akcijų

niiis, kad jie perdėdaini pūtė savo laimėjimų 
ir gąsdino būtais ir nebūtais dalykais, vis tik 
reikia pripažinti kad agitacijų jiems žymiai 
palengvino jų) laimėjimai Genevoje. Juk ir o-1 
iiciozinė spauda savo laiku į vokietininkų 

' skundų T. Sąjungai žiūrėjo kaip į priemonę
buvo nepaprastai plačiu, didelių kapitalų sayo Pu°hisiai Klaipėdos gyventojų akyse 

niaujančiu mastu vedama — ir nurodys ukcijai pakelti. Paktui patvirtino jų apskai- 
įp. laimėtojai turės elgtis. Žinoma, gal" at- čiavimų. Laimėję Genevoje jie žymiai leng- 

, )iad įsismaginę laimėtojai, ūpo pagau- v-*au laimėjo-Klaipėdoje rinkinius. Galima

ntui tai patiktų. L

frankus ir dar šiek tiek sa
vaitinio pried-o. Pinigus labai 
taupęs. Prieš porų metų per
sikėlęs (/čia Angolon ir savo 
lėšomis pastatęs .Šventosios 
Dvasios Koplytėlę ir pradėjęs

sitaiko, tai portugalas jose re
tas svečias. Tad neturėdami 
gero pavyzdžio iš baltųjų, 
kuriuos jie visgi labai plačiai 
pamėgdžioja, negrai čia kuria 
nuosavių kultūrų. Šios kultū-

misijonieriauti. Daba;- jau bai- ros užuomazgų toli gražu 
gia įrengti savo “klebonijų”,,dar nepasiekia milžiniškos

ir Afrika žengia pirmyn... j°s parlamente gi vos keletas.
Prieš atsisveikinimų, juoda- Parlamente be kitų yra kele- 

sai misijonierius iššaukė vie- tas kataliku’ kunigų ir p?otes- 
nų 9 metų negriųtę ir čia pat fantų dvasiškių. Be to, yru 
perklausinėjo žymių dalį ka-, keletas profesorių ir įvairių
tekizmo, įrodymui, kad jo mo- amatninkų grupių atstovų.
kiniai savo dalykų žino. Mer- šiandieninio Vokietijos par 
gaitė į visus klausinius be jo iį.jiuenio narių užsiėmimai v lė
kių užsikirtimų lengvai atsa- gaį nepaduodami iš nežinomi, 
kinėjo portugalų kalba. Ne- mažai kuom skirsis nuo 
paprastai susidomėjęs misijų- buvusiojo parlamento narių, 
nierium, ja darbu ir visa tai, (jį buvusiųjam parlamente at- 
apsupančĮa atmosfera, šio if į stovais Jie kitų buvo: 2 smu 
to klausinėjau ir galop papra- klinikai, 27 darbininkai, 32
šiau jo autografo mano užrašų mokyt jjai, 56 amatninkai, 76

9 kvadratinių metrų iš vite-'Afrikos proporcijų, bet ir j bloknotam Jis gražiai, kaip redaktoriui ar autoriai ir 79 
lių nupintų ir molių iškrėstų šiuose mažučiuose religinio
palapinę. Jau ruošia jis ine-

nieku nesivaržydami ąįi bet kokia bejoti, kad kitomis aplinkybėmis seimely lie- d^gų * trečiam trobesiui
IMAGAM V« ▼««« (. . 7 Iri*'

, prie naujų ląįmėjiĮnų ir tffo atveju £a- tuviai su lojaliais vokjgfthlfc būtų sudarę dau-! ni° z
yti net didesnę uolinių,’ kaip pačiam di- W W «al«jo būti žymiai stipresni, I Miaukiau pana.

•i' > ?kaiD kad dabar iie vra. tain ios: vieni vokie-kaip kad dabar jie yra, taip jog vieni vokie
Kokios politikos įsiirna iaokti iŠ seimo-' daugumos ir dėl to ne-

būtų seimininkais, tai tuo niekas ne abejoja. 
Pralaimėjimas Genevoje ypač demoralizavo 
eilės tų vokiečių Klaipėdoje, kurie, lojaliais

■i

mok y K l#i. .

Jis ne
kunigas ir ne viendolis. Tad 
mišių koplytėlėje ‘riejbūvo. Šių

gyveninio embrionuose jaučia- '* ’ * ina didelės jėgos. iTačiąu bet 
kurios idtyos; sryty negramsI
bus didelė sunkenybė su kal
ba. Nepaprasta daugybė įvai-

prityręs mokytojas, pasirašė:;politikoje veikėjai. Kiti atsto- 
Manuel Avelino de Mavinga. vaį buvo pasiskirstę' tarp šių 
Dideliai patenkintas tokiu lai * tautininkų, centro ir
fiiingu ir įdomiu pasimatymu, 
pilnas naujų ar atnaujintų gy
vų minčių, grįžau į Floresta 
Viešbutį, kur mano kelionės 
draugai jau laukė manęs pie-

liaudies. Pagaliau dar buvo 
aukštosios vokiečių kilmės 16 
narių ir jų vienas prigulėjo 
tautiškųjų socialistų partijai.

Vokietijoj balsuotojų yra 
daugiau vyrų, negu moterų. 
Nežiūrint to, moterų skaičius 
parlamente kas metai eina ma 

jžyn. 1920 metais jų buvo 37, 
Il923 tik 33, gi praeitam par-

riausių kalbų, kuriomis kalba 
vietų paskutiniais metais tik į tik po keletu, keliolikų ar ke

lias dešimtis tūkstančių žino- 'tų. 
nių, išbarstytų dideliuose p!o- |sį|va Porto J#3# m 
tuose, kuriems dažnai stinga | g d

di, aš vienas atstovadju bųl-jpejt vientisumo. Kaimynas su 1U° °')o
tajai rksei. Vyresnieji, vyrai! kaimynu daug kur nesusikal-, (Bus daugiau)

o, parodo jų pačių pareiškimai spaudoje.
Lietuvos atžvilgiu tik stiprios valios politi- 
fc, kurių visomis teisinėmis priemonėmis 

tgianiasi pravesti, teduodA teigiami) re- 
lUtų” (Sako Tils. Allg. Zeitung). Vadina- 

vokietininkai, padrąsinti lengvo laimėji- 
Genevoje

’ ia *
•, kitaip kalbant, pakankamai akiplėšižku- ““N k“'npl’k“C,JU. «’venim“ Klaipė- isijQnierins sutvarkė vaikus, i neišvengtinai daugelis negrų
į Yra tad pagrindo laukti, kad susirinkę ttos krašto eis susirinkus naujam seimeliui suklupdė aplink sa-'tautelių turės priimti europie-
melyje vokiečiukai bandys čia minėtuo- faktai pakartotinos Vokie-imaže8mUAS I

metodu naujų laimėjimų pelnytis. Kad jie 
daugiau parodytų lojalumo ar bent pa- i 

rastos politinės išminties — sunku tikėtis, '
“ nedaug tepaveiks ir įspėjimas, kad seime- į

gali būti paleistas.

vienų kartų katalikų kunigas 
aplankęs. Susirinko koplytė- 

būti norėdami, buvo besispiečių apie naujų'^n aPAe žmonių. Visi juo- 
AVirtscliaftspartei (ūkio partija), kurios taip
pabūgę buvo vokietininkai.

m • ■ p l i .... • • xi ir .moterys gražiai eilėmis su-jba, tik pirštais pasiaiškinaenevoje, mano, kad iš Lietuvos būsiu ! Taigi Gebeva padare neigiamos l^kos^ paprasf.iausius reįkalus. Ši-!NAUJO VOKIETIJOS PAR- pa^te tik 31 moteris atsto-
t viskų išplėšti - tereikia stiprios va- 1 sw^elio rinkimus ir .sudarė situacijų pilnų .. nupįnto Mi_'ip dalykams esant, rodosi RAMENTO SUDE- vS- Motenl atstovili amžius “
itaip kalbant, pakankamai akiplėšišku- nau^ komplikacijų. Kaip gyvenimas Klaipė-, sį. ierius gutvarkė vaikus J neišvengtinai daugelis negrų i TIS. nuo 40 li«i 50 met^- kbdžiau-

tijoe tolesniu. T..Sųjungai rodo ateisiant ve ir Pats a‘^kl»“P«s prie al- fių kalbas; prancūzų, anglų,! šiandieninio Vokietijos par-
sunkias diėhas.

SESERYS KAZIMIERIETES LIETUVOJE.

toriaus pradėjo rožančių kai- portugalų ir siauresnėse vieto- laniento nariai daug kuom 
fbėti. Visa jo parapija tvarkiai se — afrikansų olandu. Žino- skiriasi nuo Amerikos Kon

mos, atvyko į Lietuvę ir apsigyveno Pažais
lyje. Šiandie jos jau turi 53 pilnas seseris, 17 

Jei paprastai dėl vokiškos seimelio dau- j Lietuvos spauda pažymėjo šv. Kazimie- i naujokių, 16 kandidačių. Dabar kongregacija 
ios centro vyriausybės atstovui Klaipėdo- 'ro Seserų įsikūrimo Lietuvoje 10 m. sukaktu- veda šias įstaigas: Šv. Kazimiero Seserų 

visad buvo nelengva, tai šį kartų jo situa- įves. 1920 m., spalio 15 d., penkios seserys Į Mergaičių gimnazijų Kaune, Mokyt. Semina- 
j^fa aviniai pasunkėjo, nes dabar vokietinin- Kaziniierietes iš Chicagos, vyskupo kviečia-j rĄos ir gimnazijos bendrabutį, taip pat ati

r'T T

daryta pradžios mokykla. -Be to, jos turi mer
gaitėms pensionatų ir pradžios mokyklų Pa
žaislyje, taip gi veda mokyklų Panemunėj.

Matomai, Seserys Kazimierietės ne vien 
Amerikoj, bet ir Lietuvoj pasekmingai dirba 
kultūros ir švietimo darbų.

nuo 40 ligi 50 metų. Didžiau
sius moterų nuošimčius turi 
socialdemokratai ir komunis 
tai.

Ypatinga tas, kad tos parti 
jos, kurios mažiausia moterų 
reikalais darbuojasi, apturi di
džiausių moterų paramų rin
kiniuose.

GAftSINKITĖS “DRAUGE*

IITUVŪS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
. * Numizmatikai).

-T—pažo Dr. AL M. RACKU8----
(Tęsinys)

RATREINIAI.

virš skydo 3 taškai, kurie reiškia arba Patreinių.
I tris Skatikus, arba trečius Vytauto vieš

patavimo metus; aplink skydų yra karo
lių — taškelių lankas; pakrašty parašo 
galūnė — TOJ (=TOL), kurs gali 
reikšti VITOLD. Iš atvaizdo galima ma
tyti, kad nevisos raidės ant šios mone
tos tilpo. Kiti sako, kad tos radęs reiš
kia - MAT, likučiai žodžio TIEM AT (pe- 
čat = antspaudą). Teks palūkėti naujų

Lietuviškų Patreinių randasi sekanti radinių kol tas parašas išsiaiškins, 
iriantai: Patreinis sveria 0.61 Gramų, jo

sidabrais yra XV prabos. Tai viena iš 
puikiausiai užsilaikiusių to typo monetų, 
užtai ir jos svoris yra artipilnis.

Jei tie 3 taškai virš skydo reiškia
Fig. 19. , Į Vytauto viešpatavimo metus, tai šis Pa-

ri<. 19. 0b. — Vytis laiko kardų treinis buvo kaldintas 1395 metais, 
i save; joja į kairę; monetos kraštai, Šių monetų .pirmoje vietoje ilius- | 

inti karolių — taškelių lanku. Sako-

Nuinizmatinėje literatūroje patiria
me, kad 1886 metais šių monetų turėjo 
A. Ryszard Krokuvoje nuo kurio nupir
ko, Hutten — Czapskis, o dabar ji randa-i 
si Krokuvos Muzejuje.

Fig. 20.
1

šas, regįs žodis KNA+ (= Kunigaikštis). Patreinio, buvo dar 6 Dvilekiai, 14 Kapų 
Pinigo pakraščiai padabinti karoliniu (kapotų sidabro šmotų), 10 įvairių Kar- 
lanku. tiinimkų ir Revelįo miesto monetų, ir 14

Šio Patreinio svoris, sulyg Wittygo, Čekijos karalių Vaclovo II, Jono I ir Ka-
yra 0.56 Gr., o kadangi apdilęs apie 
10%, tad reikia dadėti 0.056 Gr., taigi 
pilnas tos monetos svoris butų 0.616 G ra
mų.'Sidabras esąs XIV prabos.

Tie 8 taškai prie skydo, reiškia nė 
kų kitų tik aštuntus Vytauto Didžiojo

Fig. 20. — Ob. — Vytis joja į kai-, viešpatavimo metus. Kadangi Vytautas 
rę; rankoje laiko jėšmą; aplinkui apva-l Lietuvę valdyti 1392 metais, tad
da iš karolių — taškelių; virš apvado «aS regįs žodis KNA3+ (-Kunigaikštis)

rolio (viešpatavusių 1300—78 metų) mo
netų. Taigi ši manta buvo žemėn užkasta 
Vytauto viešpatavimo gadynėje.- Visas 
radinys pateko į Vilniaus numizmatiko 
p. Moraczevskio rankas, vėliau pavedė jis 
tų monetų garsiam kolekcijonieriui Wey- 
ssenhoffui. Dtebar regįs ši moneta ran
dasi p. Henriko Mankowskio kolekcijo
je, Winnogoroje, Silezijoje.

matosi parašo likučiai, kurį sunku išskai
tyti. Wittygas suko, kad tame paraše yra 
žodis IIEMATL Monetos pakraščiai iš
dabinti tokiu pat karoliniu lanku.

Krikščioniškos eros Jubiliejaus metais. 
Dauguma numizmatikų aiškina, kad tie 
taškai reiškia mintos ženklų, bet aš esu 
įsitikinęs kad jie reiškia metų skaitlių, 
ir pirmutinis iš Lietuvių numizmutikų

Fig. 21.
Fig. 21. - Ob. — Vytis zovada jo-, 

ja į dešinę pusę; jo šulnius yra su smai
liu viršugalviu ir su kozirku ant akių;ąsą parašo žymių, bet taip • nudilęs, 

raidžių pažinti negalima.

Rv. — Ant skydo dvilypis kryžius;

— Ant skydo dv||ypis kryžius; 
truoju, nes savo išvaizdų ji man atrodo virš skydo kryžmai sudėti taškai, ir j
seniausia. Štempeliai buvo rankinis gra- sope skydo tokie pat 4 tųškai, išviso 8 ‘ Kių monetų išarė žmogus 188o metais 
viruoti, atvaizdas gan pįrtnykštis, kaldi- taškai; potam karelinis lankas apriečia Raudondvario dirvoje, apie 18 kilometrų 
nimo technika netoki tobula kaip vėlesnių skydų; apie tų lankų yra Gudiškas para- nuo Vilniaus. Išartoje mantoje, apart šio i • (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį I
------------ -Rašo prof. Kampininkas------------------------- '

pripotkų)
j vyras, eidamas į darbu už’ 

- kiekvienu gud bai ir vakare,
Chicagos sandarieeiai su su- parėjus iš darbo, už kiekvienu 

vo organu žatia jau kitur mu- alio žmonai užmoka po 1 dol. 
l’intis, ha, čia strošniai juos Skardis buvo darbštus žmo- 
soeialistai krividija. Sako, ,ne- gus. Per 20 m. sutaupė nema- 
turim macės, kad galėtumėm ža turtelio ir jau rengėsi sau 
nors dviem socialistam atsis- geni namu nusipirkti. Ale per
pilti. Priklodui, sandariečiai nai neinaeys jį prigundė pirk- 
norėjo spalių 9 d. paminėti, Iti stako — šėrų, kur ir įkišo 
sušaukė mitingu. Atėjo du Įveik visus pinigus. Jus žino-j 
socialistu, pažiūrėjo, pažiūrėjo te, kokia revoliucija buvo sta-

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

me visokiu būnu

ir apleido mitingų, pasiaiškin 
darni neturį laiko. Dėlto spa
lių 9 d. paminėjimo sandarie- 
č.iai ir negalėję surengti. Taip 
dedasi ir su visais kitais saji- 
daliečiu “nusistatymais”. Lai 
mė da kad socialistai pazvali- 
,ja sandariečianis laikraštį lei
sti.

’š prof, kampininko
PASKAITOS PER RADIO

Cbicagoj vienoje lietuvių 
šeimoje buvo toks atsitikimas. 
20 metų atgal Jonas Skardis 
vedė išmintingų žmonų. Po 
vestuvių jiedu padarė tokių 
sutartį: nežiūrint kada ir kas 
gyvenime pasitaikys (jus ži
note, kad ženybiniam gyveni-

ko — šėrų markete. Milionie- 
riai ubagais tapo. Ir Skardžio 
20 m. triūsas žlugo. Bet jo žino 
na neatrodė nusiminusi ir kai 
vienų vakarų Skardis smakrų 
ranka parėmęs durnojo kas jo 
proce naudojasi, žmona atne
šė bankinę knygutę ir pakišo 
po nose. Pro ašaras Skardis j- 
žiurėjo, kad žmonos sutaupy
ta virš 10 tūkstančių dol.

— Matai, sako jam žmona, 
— jei būtum labiau mane my
lėjęs ir netinginiavęs, t. y.- 
dažniau man gud bai ir alio 
sakęs, šiandie banke turėtu
mėm dvigubai tiek turto.

Nepamirškite, kad ateinantį 
pirmadienį iš radio stoties 
WHFC vėl prof. Kampininkas 
papasakos įdomių dalykų.

se.and forget it. And yet the felt quite as keenly as otlier 
man who t'ails to interest him-sections tbis world wide busi- 
self i n government is doing ness and. industrini depressioi’.. 
fur worse. He has trusted to'It kas heen a trying perimi, 
it bis life, liberty and liappi-Į nevertheless. Drougbt and un- 
ness; upon its proper functio-1 favorable market conditions 
ning depends the security of have created a serious situa- 
bis family and bis friends. As tion in farming conununities. 
sucb, it is \vortb taking an Bank failures and otlier finan- 
interest in. If you want good cial and industrini causes ha-! 
government, don’t leave it to ve added to tbe difficulties of i 
tbe otlier fellow to furnisb. business.
Become stirred with tbe šame Tbrougbout all of tbese dis- 
loyalty to an ideal tliat ijispi- heartening experiences, bow- 
red tbe fighting Ulini to wbip ever, it has heen encouraging 
a better team. Tbe eomplexity to find tbe business and in- 
of government and its power dustrial leaders of tbe statė 
for good or evil demands tliat as a class ęourageous, deter- 
it be entrusted only to the mined and intelligence, būt 
best liands. Loyalty to tbe we bave weathered tbe storiu 
principles upon wliich tbis and we are finding our way 
country is founded demands back to renewed activity. On 
tliat we forget nationality, all sides we hear notbing būt 
creed, color or religion, and encouraging predictions tliat 
elevate to political power only the worst is over and a few 
those men and women who months will see us safely out 
can best be trusted to serve of tbe woods.

America experienced only 
tbe backwasb of tbe disast- 
rous financial crises wbicb 
bave been sweeping tbe world. 
We were too strongly entren- 
ched to be very seriously in- 
jured and our recovery should’’ 
be rapid and complete.

the public interest.

We began our history as a 
weak, loosely gatliered asso- 
ciation of thirteen statės on 
the eastern seaboard. We ha
ve reaclied. out to the Pacific, 
building the greatest nation, 
in prosperity, peace and edu
cation, tliat the world has e-

ILLINOIS GUBERN. L ĖMMERSON’O KALBA.

ver seen. We bave grow,n tnis country have neen pri 
from a sniall nation into one į vįiege(j share in tliat won- 
peopled by many millions of.^erful growtli. From your 
men and women. AVe possess nUjnbeTs bave come some of
the greatest industries of tbe

KALBĖJO VYTAUTO SU
KAKTUVĖSE.

Teisėjas William E. Helan- 
der dalyvavo Vytauto Didžio
jo 500 m. mirties sukaktuvių 
paminėjime ir pasakė kalbų. 
Jisai yra republikonų partijos 
pastatytas kandidatas į coun- 
tv teisėjus.

witb our native born on tbe 
fiebks of France to maintain 
cur institutions. You bave be
come one with us. It is our pri 
vilege to join liands in tbe 
common bond of citizenship, 
pledging ourselves tliat tbis 
nation, wliicli for 150 years 
bas grown steadily in size, po- 
pulation, power, and wealtli, 
will ;be banded on to our sons

kurio aukštis 
krito iš pačio viršaus mūsų 
jaunimo draugas Jonas ftive- 
lis, Kadagių k-mo, Šilavos 
valsčiaus ir mirtinai užsimu
šė.

A. a. J. ftivelis buvo 23 m. 
amžiaus; metai kaip sugrįžo 
iš kariuomenės. Blaivus, darb 

Įštus ir energingas vaikinas.
Daug darbavos katalikiško 

jaunimo tarpe, todėl buvo vi- į 
so jaunimo mylimas.

Palaidotas 11 liepos Lyda-1] 
venų parap. kupinuose, lydint 
keliems šimtams žmonių.

Paliko nuliudusius tėvukus, 
broliukus ir sesutę.

S. R.

48 metrai, nu- Jo pareigas šv. ministerijų!

SERGA L. GIRA
Liudas Gira, žinomas poe- 

itas, serga plaučių uždegimu.

You men wlio bave adopted and daugbters - not less than 
this country bave been we found it, būt greater. 

(Pabaiga)

eina p. St. Dabušis.

Ų AMERIKOS 
UNIJA,’

I*
t

■UIMiUnUV*t»SVEMJA

niDEIJAIS NAUJAIS IR 
MODEKNlftKAlS 

MOTORLAIVIAIS
Lietuvos l’a*to Ir Keleivių 

Patarnavimas
Praleisk Kalėdas Lietuvoj!

DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS ; 
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

S. S. OROTTNINGHOLM 
LAPKRIČIO 29 

M. L. GRIPSHOLM 
GRUODŽIO 6 

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išpla.ikimas iš New Vorko 

M. L. KUNGKHOLM . . I jvpkr. H 
S. S. DROTTNINGHOLM laipkr. 29
M. I,. GRIPSHOLM ------ Gruod. t
R.8. DROTTNINGHOI.M C.rtMMl. 27 

Informacijos ir iliustruotas cirku-, 
lioris su žemtapių (Lietuvių kolboj)' 
gaunamas) kreipiantis pas savo agerf'-* 
tų, arba;

SUEDISH AMERICAN LINE 
ĮSI N. Miclilgan Avė., Chicago, fll.

(PASAKYTA VYTAUTO 500 M. SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖ
SE, ASHLAND AUDITORIUM, SPALIŲ 28 D., 1930 M.)

(Pradžia mini. 255) |set up certain rules of living, 
General education of tbe designed to protect property 

working classes bas brougbt and preserve life. Govern 
l.apiness and prosperity to uient concerned itself almost
our people. It bas fostered 
patriotism, and instilled tbe 
love of good government in 
the minds of our boys and 
gi ris, and our men and wo- 
men. Our free scbools of to- 
dav are a part of our very 
existence, būt they were won 
only after a long struggle 
waged by visionaries who 
were loyal to an ideal. They 
demanded tliat tbe children of 
Illinois — your children and 
my children — be not depri- 
ved of their right to an edu
cation adeųuate to the needs 
of tbe day. In doing so, they 
made possible the extension 
of a general education to all 
classes, whicb has enabled tbe 
United States to outstep its

entirely witli punishment of 
those wbo rebelled against tbe 
restrictions of society.

Today, administration of 
corrective measure is only a 
secondary part of government. 
It bas become largely Creati
ve, nieeting tbe demands of 
progress. Our people bave in- 
sisted on paved streets, on or
namentai ligbting systems, 
water supply plants and sani 
tation systems. Tliose great 
programa of public improve- 
ments — wliich would be im- 
possible to individuals — ha- 
ve been brougbt into being, 
througli co-operation under 
tbe guiding hand of govern- 
ment. As a result, govern
ment bas become the biggest

sister nations of Europe — business in tbe statė. It ton-
where education of the wor- ches your hapiness and wel-
king classes is štili looked on darė in a thousand ways dai-
witb distrust. Because of its 
public school system, our 
country bas been able to assi- 
milate tbe men and women of 
otlier nations; teach them its 
ideals; and instil in them its 
šame love of country that 
stirs the heart of the nati- 
ve born men and women.

We bave been privileged to

ly. From the cradle to the 
grave, it serves your interests.

Government is nothing more 
nor less than intensive co-ope
ration hetween individuals. In 
it there is no magic influen- 
ce, that will continue after 
disloyalty or indifference has 
broken down its foundations. 
You have delegated to it cer-

...» tain powers to Tegulate life. 

witness a complete transfor- f ” . .
You bave endowed it witlimation; not only in methods 

of education, in industry, tra- 
de and tbe mode of living; 
būt also tliat of fifty years

tbe means to accomplish those
things for the general good,i
which you as individuals can-

,. . ,. - not achieve. You have made it

ago than are the fashions ori .
, . . - so big that it demands a fairtodav compared to tliose of1

the eigbties. Government in 
cur early history was largelv, 
correctional. Men bound to- 
gether in a common society

išbarė of your attention, in or- 
der tliat it may remain big.

You would not entrust your 
money in a business enterpri-

AMERIKOS LHETUVty DUKIERy

Jubilėjinis Šokis
----------- Įvyks -----------

TREČIADIENY J, LAPKRIČIO 5 D., 1930
(WEDNESDAY NOVEMBER 5, 1930)

LA SALLE HOTEL — RED ROOM 

La Šalie ir Madisonl Strs. 18th Floor '

Pradžia 8:00 vai. vakare

NETEKOM DRAUGO.

LYDAVINAI (Ras. apsk.) 
Liepos mėn. 8 d. dažydamas 

ųuestioned. You fouglit geležinkelio tiltų Lydavėnuose

our great inVentors, our great
world. Tlie foot of foreign foe kusįness men, our great lea- 
has never touched our shores. I jers yOUr loyalty bas never

Owing to the fact that Illi- keen 
nois bas progressed from a 
pūrely agricultural statė to 
one of great diversification of 
products, our statė has not'

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

i t-f Balsuotojams
v • _ •siais laikais Ameri-Kad

kos lietuviai 
skaito, tai visiems aišku. Bet | 
kad dar yra žmonių, tebetu- Į 
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma. Į 

Knygų mylėtojai neretai1 

turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti 
vienų knygų, kuria niekas ne- 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygų var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso ( 
Kristaus gyvenimo ir mokslo ( 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.1

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.iJ0. Kreiptis i

"DRAUGAS" PUB. 00,
2334 8. OAKLEY AVĖ 

Chicago, III.

mažiau knygų Į

Board of Electiou Commissioners taip Teisėjai ir Klerkos, kurie dirba prie rinkimų suranda, kad daug 
balotų prisieina numesti į šalį dėlto, kad balsuotojai ar tai per klaidų, ar neatsargumų ar nežinojimų nepa
ženklina balotus taip, kaip įstatymas reikalauja. Boardui rūpi, kad pamokyti balsuotojus, kaip galima tinka
mai balotus paženklinti. Žemiau duodame nurodymus kaip reikia paženklinti balotus, kad balsuotojai išvengtų 
klaidų ir kad nereiktų balotų mesti į šalį.

KAIP PAŽENKLINTI BALOTUS
Baloto skaitytojai žiūri, kų balsuotojas nori pasakyti ir už kų jis nori savo balsų paduoti. Bet jo balsa

vimas turi būti aiškus, prisilaikant tam tikrų taisyklių. Kartais balsuotojo noras gali būt aiškus, bet jei ženk
lai nėra padėti įstatymo prisilaikant tai jo balsas eina šalin.

Pagal Įstatus balsuotojai savo norų apie kandidatus arba sumanymus privalo ženklinti šitaip:
1) Dedant kryželį į ratelį, stovintį, prie surašo partijos kandidatų.
2) Dedant kryželį į ratelius stovinčius priešais kandidatų vardų, už kuriuos jis nori balsuoti; arba
3) Dedant kryželį bile vieton tam tikslui paskirt on aut bile baloto.
Kryželis yra tai perkirtimas dviejų linijų. Jei linijos nepersikerta rately arba kvadrate prie kandidato 

vardo ant baloto arba vietoj tam tikslui paženklintoj, toks balotas nerokuojamas. Kryželis gali būti mažas 
arba didelis, kad pripildyti visų ratelį, ar kitokių vietų tam paskirtų. Kryželio linijos gali net pereiti ratelio 
rubežius.

Del blogo regėjimo ar kitų priežasčių pasitaiko, kad kryželio linijos nepersikerta pačiame rately arba 
kvadrate arba vietoj tam tikslui paskirtoj. Jei toks kryželis padėtas dideliame surašė prie surašo visų tam 
tikros partijos kandidatų, tai tie visi kandidatai netenka balsų. Jei netikusį kryželį balsuotojas padeda kvad
rate prie atskiro kandidato, tai tas kandidatas netenka balso.

Jei kryželio linijos persikerta pačiame rately bile kurioj vietoj arba kadir ant ratelio linijos, tai toks 
balotas bus skaitomas geru. Jei kryželio linijos persikerta už ratelio arba kvadrato linijos, tai tada balotas 
metamas šalin ir kandidatai arba sumanymas netenka ženklu. Kadangi įstatymas reikalauja balotų ženklinti 
norėjo padaryti ir už kų balsuoti, bet jei kryželis netinkamai pabriežtas, arba jei jo linijos netinkamai persi
kerta, arba persikerta už ratelio arba kvadrato ribų, tai vistiek laikantis taisyklių balotų priseina atmesti. 
Jei balsas paženklinamas kokiu kitu ženklu o ne kryželiu, tai ir tada jis neina rokundon.

Kartais balsuotojas ženklina savo balotų čekiavimo balsu. Kadangi įstatymas reikalauja balotų ženklinti 
kryželiu, tai toks balotas negali būt pripažintas. Kiti balsuotojai yra įpratę ženklinti žodžiu “yes” arba “no” 
ratelyj arba kvadrate. Kadangi šitokio ženklinimo būdo įstatymas nenurodo, tai ir toks balotas nepripažįsta
mas ir metamas šalin.

Kryželis rately prie partijos tikieto ir ne kitokia ženklas rodo halsuotojo intencijų stoti už tos partijos 
tikietų ir toks balotas rokuosis; j- v

Kryželis kvadrate stovinčiame prie vardo kandidato ženklvs aiškių balsuotojo infencijų ir toks balotas 
rokuosis.

Pamatinė taisyklė yra ta, kad balsas rately prie kandidatų surašo yra mažesnės reikšmės, negu balsas 
kvadratų stovintį prie kandidato kitos partijos, tai atskiro kandidato aiškiau rodo balsuotojo valių, negu 
kryželis rately prie partijos kandidatų surašo.

Jei balsuotojas deda kryželį į ratelį prie vienos partijos kandidatu surašo ir paskui deda kryželį prie 
kvadrato stovinčio prie kandidato kitos partijos, tai partijos kandidatų surašo ir paskui deda kryželį į 
stovintis kitos partijos kandidatas ne. Bet kryžius rately bus rokuojamas legaliu balsu kitiems kandidatams 
tos paitijos surašo.

) Board of Electi«n Commissioners 
) of the Cities of Chicago, Chicago

Mrs, MABEL G. REINECKE ) Ileighta and Benvyn, the Town of
HARRY A LIPSKY Cicero, and the Villages of Sunimit

‘ ) and Evergreen Park.

JOHN S. RUSCH. Chlef Clerk. 
FRANCIS X. BUSCH, Attomey 
EDMUND K. JARECKI

County Judge

FRED V. MAGUIFE

J.
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 gt. Chicago 

Tel. Canal 6764

bet prašomas choro narių ir 
šiaip skaitlingų žmonių, pasi
ryžo toliau tęsti tų gan sunkų

p-lei M. M. Mitruliutei, savo rinktas. Iš lietuvių kalbėjo ad- Ijones — tapti operos daini-

darbų. Yra vilties, kad ar šiaip griausmingų ovacijų.

uždavinį atliko puikiai M. M. jVokatas Mast. Jo kalba buvo 
Mitruliutės solo sukėlė jai

ninku.
Oi, ta opera, opera, kiek 

daug svajotojų tampa suvil-
ar taip jis bus lietuvių žmonių 
remiamas, nes to užsipelno. Po 
dienos sunkaus darbo, rūpes
čio ir įvairių nemalonumų sto 
ti vakare prie naujo darbo 
mokyti giedoti, suprantama, 
yra ne lengva. Tai atlieka my
lėjimas muzikos ir dainų, ko 
J. Kailiukaičiui netrūksta.

Spalių 27 d., pirmadienyje, 
choras turėjo susirinkimų. Vi- 

* si nariai vienbalsiai nutarė 
(rimtai darbuotis meno srityje. 
Iškelta sumanymų atlikti visų 

■ eilę koncertukų ir koncertų. 
Geriems norams esant, tai iš 
tikrųjų įvyks.

Lapkričio 2 d., sekmadieny-

Kaip pats programas, taip 
ir jo išpildymas publikų pil
nai patenkino. Raport.

ŽIEMAI PRITAIKINTI DRABUŽIAI.

f Šiurpiai žiemai artinanties, žmogus turi du rūpestėliu: 
ai — kuras ir drabužis. Žieminių drabužių užduotis yra ap- 
augoti kūnų nuo šiurpaus vėjo, nuo drėgmės ir nuo šalčio.

sveikatų brangina, privalo žiūrėti kad jo drabužiai ati- 
ktų sezonui. Nevisi apie' drabužių higieną nusimano: vieni 

persunkius ir peršiltus drabužius, o kiti perplonus, ir 
(ji išstato savo sveikatų pavojun.
Apvilk akmenį sermėgomis, o akmuo visvien nesušils, 

aigi, drabužiai šilumos neduoda, tik palaiko kūno šilumų, 
itaip tariant neleidžia mūsų kūne atsirandančiai šilumai 

it išgaruoti. Tinkamiausi žiemai drabužiai yra vilnoni ir 
ltininiai. Kietai suaustas drobinis ar bovelninis audimas

iemos sezonui yra netikęs, nes neužlaiko tinkamai kūno ši- 3 ^ vai., _ nusitarė
nmos. Geri marškiniai žiemos metu yra sv arbiau nci palto- ,ui«i savo “P«rty”> Pali
as (overcoat). Vilnoniai marškiniai yra šilčiausi ir svei- ^linksminimo kokią valandėlę, 
iausi; bet visi žinome, kad šiurkšti vilna įrituoja kūno odų, t 
uo ko gali atsirasti visokių spuogų ir odos ligų, taigi pa- 
artina pirkti tik minkštutės vilnos marškinius. Taipgi yra 
įkerai žiemos metu dėvėti dvejus marškinius — vienus plo
tus, bovelninius, o ant viršaus vilnonius.

Vėjuotoj dienoj, išeinant lauk nors vienai tik minutėlei, 
eikia apsisiausti su nepersunkiu paltu. Bet įėjus vidun, vi- 

met reikia paltų nusiimti, nes, jei toi nepadarysi, greit su- 
rakaituosi ir išstatysi savo \ sveikatų. pavojun.

Biedni žmonės, ypatingai jei turi nemažai vaikučių, yra -1^ 
iversti pirkti apdėvėtus drabužius. Saugokitės, kad su se-,&ra^a’ PaPu°štbje bažnyčioje 

drabužiais nenusipirktumet ligos! Juk nežinia, gal tuos a^laikyta iškilmingos pa/nal-
užius tįevėjo koks džiovininkas ar kitokia apkrečiama ^°‘s/ ^UI11$ laikė ir karštų, tu- 
žmogus.

CHESTER, PA.
Paminėjo sukaktuves.

Sekmadienyje, spalių 26 d., 
čia įvyko gražus Vytauto Di
džiojo 500 m. mirties sukaktu 

paminėjimas. 10:30 vai. 
Šv. Pan. Aušros Vartų

CICERO, ILL
Parengimai.

Sekmadienio vakare, Liuo- 
sybės svetainėj vietinis Liet. 
Republikonų kliubas davė šau
nų vakarų. Vaidinta, dainuota 
ir sakyta kalbos, suprantama, 
apie busimus balsavimus, 4

d. lapkričio.
Buvo tikėtasi kalbėtojų 

daug, beveik visi pavėlavo 
tad ir neteko pasirodyti prieš 
skaitlingų publikų lietuviu ir 
kitataučių.

Agitatyves kalbas pasakė 
W. G. Tegtmeier, for sanitary 
įtrustee. Žmogus augęs ir at
rodo suvargęs; vargiai bus iš

aiški, nuosekli, kaip ir visa
dos. Nors iš sykio pasisakė, 
jog yra pavargęs iš Ashland ti!
Auditorium, mat visų popietį Kliubo susirinkimai būna 
turėjo programų vesti Vytau- pirmų pirmadienį kožno mėn., 
to sukaktuvių iškilmėje, bet1 p. Lukštienės svetainėj. Me- 
pasirodė, kad p. Mastauskui Itinė mokestis — doleris. Kat- 
tas nieko nekenkė. Juo dau- Jrie nepiliečiai, duodama pagel 
giau jis kalba, tuo jam geriau ‘ba gavimui poperių. 
sekasi. Savo kalboj pasakė
daug tiesoj pavyzdžiui ragi
no kad visi lietuviai dalyvau
tų balsavimuose, o visi pama
tys, jog lietuviai nesnaudžia. 
Tų patį pareiškė ir pats gu
bernatorius Vytauto iškilmėse. 
Tai sveikas patarimas — bal
savimo dienoj nelikti nei vie
nam savo užduoties neatlikus.

Taipgi kalbėjo vietinis lietu 
vis, čia augęs. P. Čekanauskas, 
kuris dirba valdiškų darbą. 
Jo kalba buvo agitatyvė už 
kliubų. Ragino, kad lietuviai 
būtų organizuoti ir remtų sa
vo tautiečius.

CHICAGO HEIGHTS, ILL
D. L. K. Vytauto 500 metų su

kaktuvių paminėjimo 
iškilmės bažnyčioje.

“Ūbi Petrus, ibi ecclesia
(Šv. Ambriozie jus)). ” 

Vytautas, Kęstučio sūnus;
Kęstutis, Gedimino sūnus; 
Gediminas Liutavaro, Arioga
los kunigaikščio, sūnus. 

Vytautas nuo lietuvių at-Tų pati vakarų draugyste .• * . , ,- muso totorius, kryžiuočius, ap-šv. Antano turėjo savo meti- j __  . _ . .

nę vakarienę, parapijos sve-1
tainėj. Narių su svečiais buvo ( 
pilna svetainė ir visi su geru * 
apetitu valgė žąsienų. Mat, vi-1 

buvo išalkę iš Vytauto!

(Tųsa ant 5 pusi.)

i viu

Nusipirkus senus drabužius, reikia gerai išvė- rjnįn^ P^okslų pritaikinu 
lies, išdulkinti ir potam su karštu prosu gerai iškilmei pasakė viet. kleb. 

prysinti. Saulės spinduliai ir karštas prosas užmuša ligų Ser^- kun. M. Paukštis, 
us -(mikrobus). i 3 p. p. Vytauto kliubo kim-

Del savo sveikatos ir gerovės, įsitėminkite sekančias ®te prikimštoje svetainėje pra 
ligienos taisykles: ** sidėjo antroji pnogramo dalis,

1) Kojas nepersišaldyti ir neperšlapti. Vilnonės pančekos susidedanti iš dainų, prakal-
r kaliošai (rubbers) apsaugos jus nuo to. Kas kojas persaldo ^ų *r vaizdelio patrijotiško tu- 
r peršlampa, tai “bučiuojasi” su gripu, influenza, pneumoni-.riui°- Gražių ir turiningų pra- 
įa, džiova ir kitomis ligomis. kalbų pasakė Kat, Susivieniji-

2) Darganotoj dienoj, turėk su savim gerų lietsargį. 1110 sekretorius prJ. B. Šaliu-
3) Šiurpioj dienoj, — nepersunkiai, bet tinkamai ir šil-.^a®- Aušros Vartų parap. clio-
huk apsivilkęs. - įrai lygiai ir vaidylos, vado-
4) Susirgęs, ilgai nelauk, patentuotais vaistais nesinuo- vaujant parap. vargonininkei 

bet tuoj šaukis daktaro pageltos.

I <5 
Ui bi

link,

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley , Avė.
V4 Duoba

2328 W. 23rd SUt A
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šiitas \

10555 So. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba ąrba 
agitatorius.

■ ■ ' ■= ■■

į Iš programo dalyvių man 
'geriausia patiko lietuvis dai- 
'nininkas p. Meleckis. Balsų tu 
|ri švelnų tenorų. Dainavo dvi 
įdaini italijoniškai. Gaila, kad 
nelietuviškai. Matyt su lietu-

j viais niekur nedalyvauja. Turi vienymui daug žalos atnešė, 
gerų ambicijų ir aukštas sva- Korespondentas.

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI 15.00 

■ PSClA£>xaT4S 
i Taigi nenusiminkit, bet eikit pea

vaikštynių. Vakarienė draugi- j
jai duos gražaus pelno. ££

Tas puiku. ' I po pilno iOegzaminavtmo. Jue eutau-
! pyelt laikų ir pinigui. Daugella kitų

----------------- .daktarų negalėjo pagelbėt 'ūmi lai-
Pereitų šeštadienį vakare •*

p. Lukštienės svet. SLA. 301 !sb“u-
| Mano muilo — Bcope — R&ui.

kp. turėjo draugiškų vakarė- X-Ray Roentgeno Aparatai ir ri
li Visi fi-ražiai linksminosi U“0 **kt"1ologl»kai egeamlnavl- ų. visi giaziai iiiiKSinuiobi, kraujo atidengi man Juių tlk-
2 aidė. irM nilwo™' U Jeigu afl paimliu

jui gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy- 
Smagu pažymėti, jog ateina ' rūmas eugryš Jums taip kaip buvo 

j .v, i • > r»-j _ pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų ikil-drauglskuillO laikai. Būdavo vio, tarnų, inkstų, odoa, kraujo, nėr- 
visi gražiai susėję linksmin- Wrdle* reumatizmo, kirminų,
davosi, kol ne užplūdo Mask

si

vos garbintojai ir nesudrums
tė ramybės. Nuo to ir užvieš
patavo neapikanta, kas susi-

PENTUŪJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų. automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užalaenėjuslų. Iš
kerėjusių. cbronltkų ligų. kur} ne
pasidavė net gabiam lėlmynofl gy
dytojui. neatidėlloklt neatėję p«a 
maae.

DR. J. E. ZAREMBA
specialistas 

Inėjimas Rūmas lėlė
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti State Salvės
Ofiso Valandos: Kuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki f 

Nedėliotais nuo lė ryto iki L 
po olėtu

ADVOKATAI

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki

Uncija atsargumo yra vertesnė nei svaras gyduolių”. S8E 39

LIETUVIAI AMERIKOJE
MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65.00

ROCKFORD, ILL
Pagerbimo Vakarėlis.

Spalių 26 d. Šv. Petro ir 
Povilo par. svetainėje įvyko 

,us šeimyniškas vakarėlis.
Kadangi šv. Petro ir Povilo 

boras, vadovaujant muzikui 
dabar biznieriui, J. Kailiu- 

aičiui, labai gražiai pasižy- 
je spalių 19 d., minint D.
Vytauto 500 metų sukaktu- 

js Rockforde, tai nekuriems
irbuotojams, kaip St. Kelio-i Bet jis pajuto,

vakarienė choro nariams, va
karienės rengėjams ir neku
riems svečiams.

Beržinio (Beržinsko) orkes
trą be atlyginimo sutiko tų 
vakarų griežti. Taip ir pada
rė. Taigi po vakarienės buvo 
progos patrepsėti. Daugelis 
tuomi pasinaudojo.

Per šį vakarėlį, prie pro
gos, teko išgirsti p. J. Kailiu- 
kaičio nusiskundimų. Jis ne
mažai laiko pašventė chorui, 
kad jį išlavintų. Tai pavyko.

kad jo “biz-
Biui, O. Naujuniene4, Pr. Bu-'nis” nuo to kiek tiek kenčiąs. 
Ividui, K. Visockienei pasi-į Jis nesusilaukęs tiek paramos, 
irbavus ir nekuriems asine- (kiek reikėtų dėl jo pasišven- 

s, noriai prisidėjus su pi- '.timo. Buvo bemanąs atsisaky- 
ine parama, įvyko gražinti vadovauti toliau chorui.

-r

VAŽIUOKIME 1 LIETUVA
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu 
per KLAIPĖDĄ

Pulkui Laivai 
ėvaniman ir Patogumas

Orellaa ■u«,l«iekiina» via fcoponhaaon
— — Ganėtinai Gero Maisto

Malonus Patarnavimas 
U N<?w York t

Kalėdos Kkakuralja
<»M«r II -------- Lapkr. 33
Frcderlk Vili .. Gruotl. O

Laivu I-_>laiiklmal1
I Hellig Olav 

“Hcllig Olav
InfsrmacIJų Ir laivakorčių rell(alala krcIoklUa paa aavo azcntų arba.

SCANDINAV1AN-AMERICAN LINE

Lapkr. H 
Gr.iotL m

t

37WHITfHALL ST. 
H|W VOKU, N.Y.

34ė WaSHINOTON ST. 
BOSTON, MASS.

I1O N. LA 5ALLI ST. 
CHICAGO, ILL.

Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 
Paskolos teikiamos ant Real Estete

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas

SpecialistaB iš
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

WISSIG.

3$'

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEAIIR1NT KAIP TŽSIKENALSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, už
nuodijamų kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, koBėjtmų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite, čia ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligdnlų. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. Ir S-8 y. ▼. Nedfeliomls 10-1 
4200 West 30 St. Kampas Kceler Avė., Tel. Cravvford 5573

3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 
Su bato mis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street 
Kampas Mlchigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartj 
127 Nortb Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telepbone Dearbern 0057

F, W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo t:80 Iki I vai. vak.
Loeal Office: 1000 S. UNION ATS. 

Tel Roosevelt 8710
▼ai. Huo 0 iki 0 vai. Oak.

( Usklr lant sered os )

PIRKIS
VYNUOGIŲ SUNKOS 

DABAR t
27-ta ir Ashland Avenue /
Del baimės šalnų Califomijos vynuogių 

augintojai visas savo vynuoges siunčia DA
BAR.

Siuntimai dideli.
Marketas žemai stovi.
Geriausia rūšis ir cukrus. 1 

MUSCATS 
ZINIANDELS 

ALICANTES 
4 CARIGNANS 

MALAGAS 
(Ypač geri)

VYNUOGIŲ SEZONAS GREIT BAIGSIS 
PIRKIS VYNUOGIŲ SUNKOS DABAR 

27-TA IR ASHLAND YARDS

UŽ DtŽĘ

PATOGUS KttlAS EUROPON
PLENUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais 

ir naujaisiais North Gcrman Lloydo laivais. Visad reikalauk 
ii tavo artimiausio agento laivakortėė per

NORTfi GERMAN LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bile vietą Centralėj 

Europoj. Gerai žinomi laivai

BftEMBN — EUROPE
OOLUMBVS—BERLIN—StUTTOART—DRESDEN

turi didelius patogumus Trečiosios Klcsos kabinose ir visiems žino
mi Šauniais valgiais ir užkandžiais.

Išplaukimai kas savaitė. Specijaliai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BREMEN-------- Dec. 6 I BERLIN---------------- Dm. 11
EUROPE — — Dec. 16 I asmeniškai vedama ekskursi

ja iš Chicagos
Ilanksto užsisakyk vietas pas vietinį agentą ar

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH STREET OHlOAOO, HA.

±

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIĮI RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Mlchigan Avenue

Telefonas Pullnian 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

t patarimai, visi rašto drfrbai, ir tt.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie SL, Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0383 Vai. O-l 

Vakarais
0241 SO. HAL8TED STREET 

Tel. Vlctory 0503
7-0 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunaa Borden)

ADVOKATAS

106 W. Adams St. Rm. 2117 

Telepbone Randolph 0717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Tolephone Rooaėvelt 0090 
Name; S iki o ryto Tol. Repuk. 0000

JOHN KUCHINSKAS
tlBTUVU ADVOKATAS

B2B1 Wwt 22nd Strest 
Arti Lsavitt Streot 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 

care. Seredaoao ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 Uti 6.

A
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CHICAGO HEIGHTS, 1LL.

t

jos mokslui; mūsų tautos val
dovų sumanumų ir narsumų; 
Vytauto nuopelnus mūsų tau
tai padarytus savo išminti

mi bei savo apsukrumu. Visi 
atydžiai klausės. Jie sužinojo 
apie savo tautos senovę ir jos 
valdovų, Didįjį Kunigaikštį 
Vytautų. •

Diena buvo graži, saulėta. 
Vėliavas pietų vėjelis nuo ry
to šešių iki vakaro šešių judi
no. Jos plevesavo, mirgėjo. 
Keliauninkai matė, kad čia 
esame lietuvių.

Bėgilas.

DETROIT. MIGH.
Muzikai čižauskai.

DRAUGAS

i dalykų, kas Lietuvoje neišdij 

Į bailia, ar visai mažai išdirba 

ma ir amerikiečiams būtų ge
riausia proga sau ir Lietuvai 

padaryti gera. Yra da namų ir 

Žemių ant pardavimo. Kas
m?—urs

GOLFAS. neg iškilmes. B&fikietas įvyks 
šį vakarų, Lietuvių Auditori
joj 8 vai. vak.

Golfo Komitetai.

pirktų ypatingai Kaune už it i. Galiu daug informacijų ir 
vieno, kito meto dvigubai už
dirbtų.

Apie kalkių fabrikų ir ki
tus biznius, kas norėtų, ir rim 
tai manytų, prašau atsikreip-

nurodymų suteikti.

Jonas Milius,

3251 S. Union Avė., 
Chicago, III.

NAUJI 1931 METŲ MADOS

RADIOSGolfininkų bankietas, arba 
metinės iškilmės, rengiama 
kasmet ir vis rudenio laiku. 
Golfo sezonui užsidarius, lie
tuviai golfininkai gražiai šven 
čia paskutines sezono iškil
mes. Tada esti jau sulošti vi
si tautiniai golfo čempionatai 
ir privačiai turnamentai. Kei
kia pagerbti čempionus, reikia 
jiems trofijos ir prizai įteik
ti, reikia, žinoma, visiems dr
auge sportiškai ir draugingai 
pasilinksminti — laukiant se
kančio golfo sezono. Todėl šio 
sezono golfininkų iškilmės ir į 
vyksta su puikiu programų.

Bankieto programas bus 
su: svečių priėmimu, čempio
nų sveikinimu, golfo lošimu, 
muziką, šokiais, dainomis, lau
kimu 19 Skylės, midum, trofi- 
jų ir prizų įteikimo ceremo
nija, gardžia Vakariene, nuo
širdžiais linkėjimais ir t. t. 
Viskas tvarkiai prirengta pa
tenkinimui dalyvių. Tikietai 
nebrangūs, o viskas fine.

Visi kontestantai ir didžiu
ma golfininkų tikietus jau tu
ri, o kurie da neturite, gali
ma bus įsigyti bankiete. Kvie
čiame visus. į golfininkų meti-

V »JS t , r'Li*
—at=s

GERAS BIZK1M.

Atsiliepkit patys, ar kas ki
tas žinote, kas dilba it yra 
susipažinęs su kalkių degini
mo išdirbystė čionai, ar kur 
kitur.

VISŲ^STANDARD IR PARINKTŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ
Dabar Galima Įsigyti

Už Daug Mažesnę Kainą Ir Prieinamesniais Išmokėjimo Būdais

Abiejose PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE
Džiaugiasi Šv. Jurgio par. 

susilaukus visų žinomus mu
zikus Jonų ir Marijonų Či- 
žauskus. Per dešimtį metų 
klebonas kun. J. Cižauskas 

I stengėsi parkviest! čia juos, 
kad p. Jonas užimtų vargoni
ninko vietų šioj parapijoj. 
Štai, ir susilaukėm.

Jau teko muz. Čižauskui 
(Detroite vargonais groti nau- 
Ijoje Šv. Aloizaus bažnyčioje. 
Svetimtaučiai gėrėjosi jo mu
zika, pavadino “Mastei* of Or- 
gan”, o dainininkę p. Marijo
nų Čižauskienę “Litliuanian 
Niglitingale”.

Linkime muz. Čižauskanis 
kuogeriausių sėkmių darbuo
tis šioje parapijoje.. Tikimės, 
kad apsigyvenę čia darbuosis 
sū mumis, kaip darbavos kito

se vietose. Tiesos Kelias.

« s

(Tąsa iš 4' pusi) 
gynė mūs tautę nuo išnaiki
nimo.

Vytautas apkrikštijęs mus 
žemaičius mokė mūs tautę pa
žinti Dievę ir pastatė bažny
čias Dievui garbinti, o Var
niuose įkūrė vyskupiję (1417 
m.). Tas tikėjimas ir mokslas 
mūsų tautoje prigijo. Ir šian
die, kur susispiečia keliolika 
lietuvių šeimynų, jie pasista
to savo bažnyčių Dievui gar
binti, pasistato mokyklų savo 
vaikams šviesti, auklėti. Dėl
to tas brangias Vytauto su
kaktuves su didžiausia pa
garba apvaikščiojanie ir šven
čiame bažnyčiose.

Prisirengimas.
Spalių 26 d. ankstį rytų, 

šešiose, parapijos kieme iš
kėlėme Lietuvos ir Amerikos 
vėliavas; bobinčiuje aukštai 
ant sienos per duris pakėlėme 
abidvi vėliavuki; ant bažny
čios durų pakabinome paveik
slus: Kęstučio, Birutės ir Vy
tauto. Manėme, einu žmonės 
bažnyčion turės juos pamaty
ti. Jie primins jiems jų šio 
dienos pamaldų intencijų.

Klebonas, kun. Čužauskas, 
prieš pirmas šv. Mišias, žmo
nėms paskelbė: “Šiandie bus 
suma su įstatymu; po sumos 
palaiminimas su Švenčiausiu. 
Per sumų sakysiu pamokslų 
istoriškų apie Vytautų, Lietu
vos DidįjįKūūigaikštį. "jSkait- 
lingai į bažnyčių kviečiu su
sirinkti ant sumos ir pasimel
sti už Vytautų. Per pirmas 
šv. Mišias, einu prie šv. Ko
munijos, padarykite savo in
tencijas už Vytautų. Per šv. 
Mišias dėkokime Viešpačiui 
Dievui, kad Jis išlaikė mūsų 
tautų, ir kad mūsų tautai da
vė gražiausių kalb^; kati mū
sų visų tautų pašaukė prie 
tikro tikėjimo ir kad mus 
visus paėmė už savo vaikus. 
Kad mūsų tautai davė išmin
tingų valdovų, gabių vadų; 
tarpe jų davė mūsų tautai 
Vytautų. Ir nusižeminę prašy
kime Viešpati įstatytame 
Švenčiausiame Altoriaus Sa
kramente, kad mus ir visų mū 
sų tautų’ vestų tiesos keliu, 
kad suteiktų mums visiems 
daugiau išminties, meilės f r 
vienybės ir tėvynėje ir iš tė
vynės kitur išėjus; kad gaivin 
tų ir augintų mūsų visų tau
tų. Dievas yra gailestingas 
ir galingas. Dievas mums duos 
ko busime mes verti.”

Suma.
Žmonių ant sumos susirin

ko žymiai daugiau negu bi- 
le koki sekmadienį. Švenčiau
sias papuoštame altoriuje 
spindėjo. Per šv. Mišios cho
ras, pritariant vargonais, gie-' 
dojo gražiai šv. giesmes. Žmo
nes savo maldas jungė su šv. 
Mišių auka ir atnašavo Visa
galiui už Vytautų. Visų lai
kų bažnyčioje iŠ žmonių šir
džių veržėsi Šventa malda pas 

• Dievų.
Pamokslas.

Klebonas, kun. Čužauskas, 
pasakė istoriškų pamokslų. 
Jis. prirodinėjo mūsų .tautos 
senumų, mūsų kalbos gražu
mų, jos reikalingumų filologi

• Ii

Lietuvoje aš žinau kalkių 
išdirbystę, įtaisytų, viskas nau 
jai ir puikiausiai, įvesta gele
žinkelio bėgiai į fabrikų ir į tų 
medžiagos vietų. Medžiagos y- 
ra įvales ir ten pat.

Lietuvoje minimo fabriko 
įtaisymas atsėjo $200,000 ir 
šiandien stovi, neveikia dėl 
tam tikrų priežasčių. Jį gali
ma atidaryti ir pradėti visų 
darbų su dvidešimt tūkstan
čių dolerių ir ten puikiausį 
biznį galima daryti. Kalkių 
Lietuvoje suvartoja milijonais 
bačkų ir visos traukiamos iš 
užsienio.

Norima, kati 'koksai Lietu
vis paimtų šių pramonę, bet 
jei neatsiras lietuvio, bus pa
imta kokis svetimšalis.

Be to yra daug panašių

Nauji 1931 metų mados radios 
8 modeliai, kaina nuo $49.50 iki $198.00.

Atrater Kent
Nauji radios puikiuose kabinetuose, 

8 modeliai, kaina nuo $88.00 iki $195.00

Atvaizdą naujo 1931 metų mados 
Kimball Kombinacijos radio su gra- 
mafonu, visų radio galiūnas.

■mhimiiiii

RADIOS
Nauji 1931 metų mados r,adio 

4 modeliai, kaina nuo $165.00 iki 
$310.00.

ctor Radio

6 b

k/

Ar užtikrinai Šeimynai
Ateiti?

Kiekvienos šeimynos tėvas, kuris rūpinasi savo šeimynos gera ateiti
mi, turi užduoti šį labai svarbų sau klausinių: Ar užtektinai sutaupo juo
dai dienai ir kur taupo. Labai gerai yra patirta, kad ne tas yra turtingas 
ir laimingas, kuris daug uždirba, bet tas, kuris taupo ir sutaupo.

Tūkstančiai musų klijentų šiandien yra dėkingi, kad jie taupė mu
sų bankoje, kuri yra viena iš Penkių Stipriausių ir Tvarkingiausių Ban
kų Amerikoje.

Musų bankas atsargos fonde turi penkis kartus daugiau pinigų negu
Illinois Valstybė reikalauja, už tai METROPOLITAN STATE B Al 
KAS yra “RoJl of TTonor” skaičiuje.

Tėvai, šeimynos ateitis yra Jūsų rankose. Aprūpinkite jų ateitį. 
Musų bankas moka ant įdėtų pinigų 3% nuošimtį. Taipgi siunčia pi

nigus į Lietuvą ir į kitūs pasaulio kraštus.
Mes parūpiname dokumentus ir laivakortį į Lietuvą ir atgal.

Metropolitan Stato Bank
2201 WEST 22nd STREET

M —

..ra, ..u, lVėgMe Jteeerrffoff Klectrola
Nauji radios dailiuose kabinetuose,

5 modeliai, kaina nuo $95.00 iki $285.00

FULL OISPLAY 
AT OUR STORE 
2996*40 W. 63 HST. RADIOS

Nauji 1931 metų mados radio 
8 nauji modeliai, kaina nuo $86.00 iki 
$245.00.

Nauji 1931 metų mados radios 
4 modeliai, kaina nuo $139.50 iki 
$375.00.

RADIOS
Nauji radios labai puikiuos kabinetuose, 
8 modeliai, kaina nuo $125.00 iki 
$375.00.

RCA Radiola
Naujos mados dailūs kabinetai,

6 modeliai, kaina nuo $75.00 iki $285.00

Atvaizdą naujo Brunswick radio 
1931 metų mados, labai dailiuose 
kabinetuose. ,

Atvaizdą naujos 1931 metų mados 
Victor Kombinacijos radio su grama- 
fonn, ir galinčiu padaryti savus re
kordus savo namuose.

Prie viri pažymėtų kainų tūbas išskaitome.
Visi viršminėti radios yra labai pagerinti ir padailinti, bet kaina yra daug žemesnė, negn kad 

buvo Trakais metais.
Del savo saugumo ir geresnio užsignnėdijimo, pirkite sau radio iš žinomų ir atsakoiningų Peoples 

Furnitnre Co. Krautuvių. Gausite geresnį radio, mokėsite mažesnę kainą, ir prieinartiesni išinrtkėjb 
nio būdai bus pritaikinti pagal tamstų norą be jokių extra mokesčių.

Duodame gerą nuolaidą už vartotus ųjuzikališkui, instrumentus į mainus ant naujų.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir fceštadienip azakagjūs, ir Kodėldienlais pagal 

sutarti, praneškite HEttLOCK 8400, arba LAFAYETTE 8171.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Riehmond St. Cor. Maplesrood Ate. <

----- - ■

M
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C H I C AG O J E
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.
jos darbuotojos 
Vakarienė įvyks 
lapkričio 30 d.

rėmėjos, 
sekmadienį,
ir

Vytauto sukaktuvėse aštuo- 
niolikiečiai šauniai pasirodė. 
Visų praeivi;) akis atkreipė il
ga prosesija, kurioje dalyva
vo šios parapijos draugijos, 
labai gražiai pasipuošusios. 
“Flotas”, kuris vaizdavo

Praeitą sekmadienį gerb.
klebonas paskelbė Visų Šven
tųjų šventę ir pamaldų tvar
ką toje šventėje. Vėlių šventė 
bus apvaikščiojama pirmadie
nį, lapkričio 3 d. Iškilmingi

Vytauto galybę, atrodė majes-igedulingi mišparai s uprocesi 
totingai. Labai gražiai taip ja bus laikomi sekmadienį 4 
pat atrodė Vyčių raiteliai —(vai. p. p. Tas laikas yra tik- 
Vytauto kareivėliai ir mokyk- rai patogus žmonėms neinan-
los mokiniai, tautiškais drabu- tiems į darbą. Taip pat tai
žiais pasipuošę. Žodžiu, visi; brangios dienos — kuriose ka- 
šito apvaikščiojimo dalyviai j talikai ypatinga būdu atme- 
pilnai patenkinti garbingai Ina savo brangius mirusius.

DRAUGAS

atlikę savo pareigą. Ašt.

Užbaigę Vytauto iškilmes, 
aštuoniolikiečiai pradėjo reng-, 
tis prie parapijos metinės va
karienes. Gerb. p. K. Sabonis 
ir par. jaunimas žada pri-

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Spalių 25 
d. automobiliu grįžtant namo 
mokytojai S. Pivaronaitei,

rengti šitai puotai gražią kitas automobiliu įvažiavo, 
programą. Šeimyninkių darbą Mokytoją smarkiai sukrėtė ir 
pasiryžo atlikti šv. Onos drau
gijos narės. Tai patyrusios
šeimyninkės ir uolios parapi-

automobilių apdaužė.
X Moterų Są-gos 21 kp. su

sirinkimas bus sekm., lapkr. 
2 d., 2 vai.

Minkštaširdė, kareivėlius mylinti įga
dina, operetėj kurią vaidins L. Vyčių Cb. 
Apskr. Dainos Choras, Lapkričio 9 d., bus 
Ona Mikužiūtė — Juozaitienė.

X P. M. Sudeikienė daug per Western avė. ir nuvežtas
rūpinasi varguoliais, ir daug 
darbuojasi Labdarių kuopoje? 
Jos pasidarbavimo netrūksta 
kiekvienoje idėjinėj draugijoj.

X Kas iš mergaičių Town 
of Lake daugiausia pardavi
nėja tikietus, darbuojasi drau
gijose? Anastazia Mažeikaitė, 

X Kas, dirbę Armour Co., Beneta Kalvaits> joms padeda

ligoninėn. > i i (į 4
X Adelė Šiauliutė, Aušros

Vartų choro solistė, ūmai su
sirgo ir pereitame ketvirta
dienyje nugabenta ligoninėn. 
Gydytojai sako reikėsią ope
racijos.

X Šiandie Aušros Vartų

svetainėje tuojau po vakari
nių pamaldų bus įdomus pa
rengimas, kurio 'pelnas sk i i ra
inas boilerio pastatymui. Pra
džia 8 valandą. Įžanga augu- 
siems 50c., vaikams 25c. Pra
šome visų atsilankyti.

X Sunkiai susirgo Domicė
lė Valionienė (2348 S. Lea- 
vitt). Ligonę Aušros Vartį} 
klebonas vakar. aplankė su 
šv. Sakramentais.

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčia švenčia savo vardadie
nio metinę šventę. Iškilmingą 
sumą laikys kun. J. Jakaitis, 
pamokslą sakys kun. M. Ur
banavičius.

X Ryt po piet ir per ištisą 
uždušinį pirmadienį lankyto
jai bažnyčios tikslu įnirusiems 
visuotinius atlaidus pelnyti 
privalo kiekvieną kartą bent 
šešis poterius Bažnyčios in
tencija sukalbėti.

X Ryt vakare 7:30 Aušros 
Vartų bažnyčioje iškilmingais 
už mirusius mišparais prasi 
dės astuonių dienių uždusinės 
oktavos pamaldos, kurių lai
kytojai kiekvieną kartą gauna 
septynis metus ir septynias 
gavėnias atlaidų ir aktavos

paskutinėje dienoje visuotinus BABRAVIČIUS LIETUVOJ, 
atlaidus. Per visą' šią oktavą
kasdien vakarais bus pamok- Scandinavian American lū
šiai, kuriuos sakys Marijonų ne gavo kablegramą iš Klai- 
kolegijos profesoriai: pirmą1 pėdos apie tai, kad daininin 
vakarą kun. Urbanavičius, an
trą — kun. Mačiulionis, tre
čią — kun. Navickas, ketvir
tą — kun. Jakaitis, penktą— 
kun. Matulaitis, šeštą — kun. 
Andriušis, septintą — kun. 
Vitkus ir aštuntą — kun. Ja
kaitis. '

Metinės Sukaktuvės

JUOZAPAS ŠIMKUS
Mirė lapkričio 4, 1929, O po 

gedulingą pamaldų palaidotas 
Skirsnemunės kapinėse, Lietu
voje. Buvo sulaukęs apie 80 
metų amžiaus. Lietuvoj paliko 
dideliame nuliudėme moterį 
Marijonų, dukteris Marcelę ir 
Kotrinų, sūnūs Juozapų Ir 
Pranciškų. O Amerikoj 2 duk
teris Barborų Rimdžienę ir Pe
tronėlę Kucinienę ir sūnų An
tanų ir gimines.

Atmintinės šv. Mišios įvyks 
pirmadieny, lapkričio 3 d. 9 
vai. ryte šv. Antano par. baž
nyčioj. Visus gimines, draugus, 
pažįstamus ir kaimynus malo
niai prašome tose pamaldose 
dalyvauti ir pasimelsti už a. 
a. Juozapo sielų.

Mes amerikiečiai pasirūpi
nome pastatydinti tinkamų pa
minklų ant kapo savo mylimo 
tėvelio. To paminklo pašventi
nimas įvyks šiomis dienomis. 
Mes amerikiečiai gailimės ne-» 
galį dalyvauti tose apeigose. 
Susiraminame nors tuo, kad 
mes tų kryžių pastatydinome ir 
dabar darome atminimų.

Per mlelaširdystę Gailestin
gojo Dievo lai tau musų bran
gus tėveli šviečia afrnžinojl švie
sa.

Nuliūdę:
Barbora Rimdžicnė,

4928 W. 14 St. Cicero, III. 
TeJ. Cicero 3533

Antanas Šimkus, 
Petronėlė K'acinienė

PASTABA. Del informacijų 
prašome kreiptis i B. Rim
džienę nurodytu adresu.

yra suspausti sunkių laikų, 
vargas pragyventi, kreipkitės 
prie p. Nutautų, 4636 South 
Wood St., Armour Co. kvali- 

Į Akuotiems duos valgomų daik 
tų.

X Spalių 28 d. įvyko I.abd. 
Są-gos 1 kp. susirinkimas. 
Rengiasi prie seimo, kuris į- 
vyksta šįmet Town of Lake 
lapkr. 16 d. P. Veryga atnešė 
nuo seniaus pasilikusius 4 
laikrodėlius ir 3 žiedus. Laik
rodininkas Petkus visus pa
taisė ir atnaujino; visą pada
rė veltui. Nutarė tuos ir ki
tus daiktus knygutėmis leisti 
išlaimėjimui ir tuo tikslu su
rengti vakarą apie Užgavėnes. 
Nutarė šelpti suvargusią, ne
sveiką Elzbietą Zulaitę, 4509 
S. Paulina. Kuopa pasižadėjo 
mokėti nuomą už kambarį.

O. Kleinaitė.

WEST SIDE ŽINIOS.

no
X Jonas Jareckas gatveka- 

sunkiai sužeistas einant

£■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgele i
■ Nesik&nkyicfte savęs skaus- ® 
_ mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■
1 Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g

■ — raumenų sukimu: nes skau-
_ dėjimai naikina kūno gyvybę B 

ir dažnai ant patalo paguldo. | 
CAPSICO COMFOUND mo- B

B stis lengvai prašallpa viršmi- 
B nėta ligas; mums šiandie dau- ■

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 50c per _
■ paštų. 55c arba dvi už $1.05.
B Kny^a: “ŠALTINIS SVEI- ■

KATOS” augalais gydyties, kai- ■ 
na 50 centų. a

dustin Kulis
3259 SO. HALSTED 

Chicago, III.
sfr.

PADĖKONĖ

A.
t

JONAS
VABRINSKAS

Mirė Spalių 27, 1930, o po 
gedulingų pamaldų Gimimo 
Panelės šv. par. bažnyčioj 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse Spalio 30 d.

Per automobi liaus nelaimę be 
laiko persiskyrė su šiuo pasau
liu sujaukęs 41 metų aknžiaus.

Už atlaikytas gedulingas pa
maldas širdingai dėkuojatne 
gerb. klebonui kun. A. Baltu
čiui. Už surengimų tvarkių 
laidotuvių ir prietelingų pa
tarnavimų esame dėkingi gra- 
borlul Lachavlčlul. Dėkuojame 
visiems giminėms kaimynams 
Ir draugAns, lankiusiems pa
šarvotų velioni namie, dalyva
vusiems pamaldose bažnyčioj 
ir lydėjuslems J kapines.

Ačiū, ačiū visiems.
O tavo sielai. Jonai, lai Gai

lestingas Dievas suteikia am
žinų atilsį.

Nuliudų:
Broliai, Sesuo ir Gilinės.

NEUŽMIRŠK BALSUOTI

Mike, Lapkricio-Nov. 4,1930 
THSEJAS WILLIAM E. HELANDER

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
ANT COUNTY JUDGE

Jis buvo 2 metu Assistant Judge Probate Courto 
ir per 8 pastaruosius metus buvo Judge of the Munici- 
pal Court Chicagoj, laike savo tarnybos turėjo švarų 
rekordą.

Jisai buvoi sužeistas ir gavęs nuodingų gesų karo 
lauke, vėliau buvo Intelligence Officer aviacijos tarny
boj.

Teisėjas William E. Helander yra gimęs Chicagoj, 
vedęs ir,augina du sūnų.

Teisėjas AVilliam E. Helander yra labai prietelin- 
gas lietuviams ir jis darbavosi, kad Frank Mast (Mas- 
tauskas) būtų paskirtas State’s Attorney ir vėliau kan
didatu į teisėjus Chicagos Municipal Courto. Jis gerai 
žinomas lietuvių vadams visoje Chicagoj ir Cook County.

Lietuvių veikėjų būrys atsišaukia į Chicagos ir 
Cook County lietuvius balsuoti už William E. Helander 

• ant County Judge Republikonų tikieto, ateinantį AN
TRADIENĮ LAPKRIČIO 4 D., 1930.

Komitetas:
John Knchinskas 
John Z oi p
Frank Mast (Mastauskas) 
Charles Baffd&iūnas Borden 
Joseph B,adomski 
Alex Darais

* William Duoba
Leondtrd šimutis

ko Babravičiaus ekskursija 
laimingai ir greitai pasiekė 
Lietuvos uosto spalio 29 d.

Ta ekskursija iš New Yor- 
ko išplaukė laivu Frederik 
VIII spalio 18 d.

Klaipėdoj ekskursantai bu-
y V.vo «a«niai patikti.

/Y

Lietuviu Dainos Per Orą!
Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš 

Stoties WCFL 970 kyl. duoda

JOS- F. BUDRIK KRAUTUVE

NAU1AS victor
RADI 0

Rekordus Dirbant

ELECTROLA!
VICTOB BADIO 

Beeordlag ELECTROLA U-S7.

RE-57 Kaina
$285.00
(Be Radiotronų)

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamu microphonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jūs, vaikai, tėvai, draugai

' etc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti, ir tuojaus gali
te tai girdėti ant rekordo.

Ar ką išgirsite per radio tuojaus tiesiai galima už- 
* rekorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už

laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.
TRYS INSTRUMENTAI VIENAME 

Garsiausis VICTOR Electrola ir vėl pagerintas. Taip
gi turi ir naują tono kontrolę. Juom galima reguliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų
10 inch.: Listo Kainos 75c.

V-14001 AnySčlų Merginos
Yotko Orkestrą 

Smagi Kumutė
Vitkovo Orkestrą 

V-14016 Motule Mano
Pirmyn į kovų

šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14024 Ant tėvelio dvaro

Sugr|žlmas
Šv. Marijos Lietuvių Choras 

V-14028 Reginos — Polka
Aukso Žuvitė Polka 

Victor Llthuanian Ckrch. ir
Padaužos Grupa 

V-14029 Užgavėnios
Ltnolnlnls

Žuronas ir Grupa, 
80638 Salio Šaltinėlis '

Ant Kalnelio po kalneliu 
Vlnckevičlus-Namlcko

10 inch.: Listo Kainos 75c,
V-14040 Gersim broliai vliavosim 

Žydu Bėdos
Padaužas Grupė

V-14041 Dlemantas Polka 
Gėlynas Polka

Kaimas Orkestrą

V-14042 Užmiršai Tėvu Kapus
Laivinė Jonas Butėnas

V-140S8 Veselės Polka
Pasikalbėjimo Polka

Ch. VesellųOrk. ir. J. Žuronaė 
V-14037 Linksint draugai-Polka

Gero ūpo—Polka
Armonikas

V-14039 Laimė — Polkų, '
fižlaugsmjngas-Polka

Styguotų Orkestrą

JOS. F. BUDRIK, Ine,

8417 8. HALSTED ST.
—■ ..... Telefoną. Boulev&rd 4706 ...,

UŽDUSINĘ OKTAVA
AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

2323 W. 23rd PI., Chicago 
ftv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visą Uždūčanės Oktavą. 
Tas privilegijas turi ir Aušros Vartų par. 
bažnyčia Chicagoje.

Dalyvaujantiems gedulingose pamaldose 
rytais ar vakarais Šv. Tėvo yra suteikti 7 
metų ir 7 gavėnių atlaidai. Kurie bus daly
vavę per ištisą oktavą pamaldose, Šv. Tėvas 
teikia visuotinuosius atlaidus. Juos galima 
paaukota už savo brangiuosius mirusius. Są
lygos: išpažintis, Komunija ir 6 poteriai Šv. 
Tėvo intencija. .

Lapkričio 2 d. 1930 m. Aušros Vartų baž
nyčioj© 7:30 vai. vakare prasidės Uždūšinės 
pamaldos gedulingais Mišparais, procesija ir 
pamokslu. Pamaldos tęsis per aštuonias dienas. 
Rytais 8 vai. ekzekvijos ir šv. Mišios. Vakarais: 
7:30 vai. Mišparai ir pamokslas. Pamokslas sa
kys šie kunigai: lapkričio 2 d. kun. M. Urbona
vičius, M. I. C., 3 lapkr. kun. J. Mačiulionis, M. 
I. C., 4 lapkr. kun. d-ras J. Navickas, M. Li C., 
6 lapkr. kun. K. Matulaitis, M. I. C., 6 lapkr. 
kun. J. J. Jakaitis, M. L C., 7 lapkr. kun. Br. 
Vitkus, M. I. C., 8 lapkr. kun. A., Andriušis M. 
I. C., 9 lapkr. kun. J. Jakaitis ir Oktavos die- 
hų kun. K. Matulaitis, M. I. C.

Pamaldų metų bus šventinami rąžančiai, kry
želiai, medaiikėllal — škaplieriai ir kitos devo- 
cionalijos, ir bus teikiami jiems Tėvų Marijonų 
atlaidai.

Rąžančius, škaplierius etc. bus galima įsigyti 
par. svetainėje.

KUN. L. DRAUGELIS, M. I. C.,
Aušros Vartų Parap. Klebonas.

SVARBUS PRANEŠIMAS B 
CHICAGOS LIETUVIAMS S

J. F. Radžius į
GRABU ISDIRBYSTEJ !

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- | 
kės mokčtl taip brangiai už grabus. Nuo dabar Į 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- J 
rle laidoja gimines, arba savo draugą ar organl- į 
zacljos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- J 
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už ■ 
grabą,

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborlų.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- j 
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš I 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- ! 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra ■ 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo kl- ( 
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j S 
savo Išdlrbystę h* jūs pasirinksite grabą už pusę ■ 
kainos. Pasirinkę, jeigu neporėsite mūsų patar- j 
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, ■ 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius ;
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje ■

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174

Skyrius:
3238 S. Halsted St. 

TeL Victory 4088
St. S

S
mm



GRABORIAI:

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
LIETUVTH GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
71Š WEST 18 STREET

«a»
Tai. Roosevelt 7888 .

C H I C A G O J E
KĄ TAMSTA DARYTUM? dinos motina randa ši pabėgę-j 

IĮ dukters kambary; kokios

DAKTARAI:

S. D, LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau-
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Pabūk, mielas skaitytojau, 
savo mintyse nors ant trum
pos valandėlės jauna, gražia 
panele. Įsivaizdink sau jog 
dabar yra vidurnaktis. Tu e- 

vienų — viena.
J. LULEVICIUS 

Gmborlus Ir , .
Baisamuotojos si kambary

patarnauju laido- Tu užgesini šviesas, įslenki į
tuvėse visose mle- . . , v... . .'
sto ir miestelių minkštai paklotu, šilkais 1S- 
dalysc. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIV 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

klotij. lovų, paguldai savo nu
vargusiu galvelę ant pagalvės, 
akeles užmerki ir trauki sap
nų pasaulin. Tik staiga isi- 
briauna kas į tavo kambarį, 
tave išgazdina ir išbudina iš 
mitgo. Tu suspiegi,. uždegi 
šviesų ir žiūrai kur stovi plė
šikas. Plėšikas? Ne.

komylikacijos įvykst^i kada 
netik Nadina bet ir jos gi
minaitė abi j šį kareivėlį įsi
myli; kiek keblumų sudaro 
sugryžęs iš karo Nadinos su
žadėtinis, čia to viso sakyti 
negalima. Bet kurie matys 
kaip,L. Vyčių Dainos Choras 
šių operetę perstatys Lapkri
čio 9 d. prisijuoks iki ašarų.

Dainininkas.

Telefonas Grovehlll 8388

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETlE ROAD 
Nuo 8 — 13 vai. ryto. Nuo 3 vai. — 

I ir 7 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomla nuo I — 18 vai. ryto. 
Nedėliotais pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas 'ir Chirurgą*

Ofisas 1403 WEST 48 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospeot 1028

Ofiso TeL Vlctory 3687
O't Ir Res. TeL Hemlock 2374

į DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

IŠ NORTH SIDE PADAN
GĖS.

Ofiso Tel. Virglnla 0038
Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
S iki 4 Ir 4 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.

Val.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-8 V. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Nedėlloj pagal susitarimą vak. Antro Of. Val.j Nuo 8-4 po
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Rezidencija 3859 So. Leavltt St 
TeL Canal 2889

r
Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

J. F. RADIJUS
Kampas 46th ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

North Side lietuvių koloni-__________________
Tai tik Ja nors nedidelė, bet yra vie- Rez. Tei. Midway 5512 

! kareivis kurs puola tau prie-į na iš veikliausių Chicagoj. i
i kojų ir maldauja pasigaileji-

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGO J E

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
168 West 13 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Pbone Boalevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

3307 AUBŪRN' AVENUE

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patnrpausiu aimpatiš- J mo ,nes jis yra priešų veja- 
kal. mandagiai, gerai '.ir pigiau1
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų į niUS, 
dykai.

BUTKUS
ONDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llo. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290’

EZERSll
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Mąrshfield Avenue,
Tel. Boiilevard 9277

Kų Tamsta darytum? Ar jį 
išmestumei kaip šunį laukan, 
nes jis taip netaktingai pasi
elgęs ir išbudinęs, tave iš mie
go yra to vertas? Ar, iš kitos 
pusės, tu susimylėtum ant jo 
ir jį paslėpus globotum kol 

■praeis pavojus?
Štai problema kurių Nadi

na “Cukriniam Kareivėly”, 
Ijapkričio 9 d., Lietuvių A u 

ditorijoj turės išrišti. Bet kaip 
Tamsta negalėtum išduoti to 
kareivio ant mirties, taip ir 
Nadina, mūsų prižadintoji pa
nelė, neįstengia būti tokia 
kietaširde kad išmetus karei
vį lauk. Bet Nadina už savo 
gai lestinguiąa dtšUM nu-

Ačių veikėjų darbštumui,1 
mus kolonijoj parengimų ne
trūksta. Vienos pardavinėja 
“bunco parčių” tikietus,
ti balių, treti ragina imti da- \ 
lyvumą politikoj.

Ypatingai linkimų laikui 
besiartinant, nortbsidiečiai ne 
mažai veikia politikoj. Prie 
to veikimo juos masina
VYardo vadai, kurie lietu 
viams yra draugiški ir neina

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

ki- Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergais vakare

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th št Chicago, III. I Qyd0 Ir Chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS,

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomla tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Ofiso TeL Vlctory 6898 

Rezidencijos Tel. Drevei 9191

OR. A. A. ROTU
I
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žai, reikalams atsiėjus, patar

A. L DAVID8NIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE. 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo C lai 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 8108 So. Halsted St 
Kampas 81 Street ’ i

VALANDOS: 1—S po plet 7-8 vak. Tel 

Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13
Lafayette 5793

J
n^uja, ypač, ka|p musų war-*! 
dės kbmit menąs tp,. L. Kocial-: 
kovvskis arba valstijos atsto
vas p. J. P. Rostenkowskis — 
tai tikrai džentėlmoniškai at
sineša link lietuvių ir neatsi
sako lįątp^iai^ą patarnauti. 

Todėl, kad pasirodytumėm,

AKIŲ GYDYTOJAI:

’ kent^i.^KriFTO^k^S5 Na ffle$JtetuWĮd| ^įflė? J>o- 
! liUsiųi Jai^orgajaizitvę* ir riio-

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

DR. A. J. JA VOIŠ

1 kame bendrai veikti — atsilan

• »

Ambulance Patarnavimas

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
i i • Ji z-4,-1 T • vr ai Mtl prležaatlmgalvos skaudėjimo, 
kyklllie , SU(A.lt 1 ingai Į NortJl svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
West Sidfts jAieribos Lietu-!“*; -judamą akių kkrštj Atitai- 

sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
vių Kliubo rengiama paroda- Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą

ė . .7 .... rtgystę.vinių ir masini*--susirinkimų, 
kars įvyks nedėlioj, lapkri
čiu (Nov.) 2 d.

Parodavinias automobiliais 
prasidės 2:30 vai. po piet.

Prakalbos prasidės 3 va
landų po pietų; Šv. Mykolo 
parap. svetainėj, 1644 Wa- 
bansia avė.

Bus įžymių svečių ir gerų 
kalbėtojų.

Panedėly 7:30 vai. vakare 
bus kliubo susirinkimas. Da
lyvaukime jame skaitlingai.

Komitetas.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-t?, 2-4, 7-9 13-3. 4-.6, Slvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS j

Rezidencija S
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicreo 2888 Susitarus į

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 8388 

Rezidencija: 6640 So. Maplenrood
Avenue Tel. Republlc 7888
Valandos 1 — 3*7 — 8 ▼. v. 

fedėlloj: 10 — 12 ryto- » •-» •• -«**- -
Tel. Canal 0257

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Spėriais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Hemlock 8700 .
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po alėtų 

6 iki 8:30 vakare

DENTĮSTAI

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREETj ■ '/ ’ r-T *’•' -.j
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

TeL Tarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZEUS•7 •’ lt4
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltors State Bank skersai 

Peoplee National Bąnk arti 
Ashland Avenue

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą. j , , ’

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausls 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 VEDCJAI

Didysis Ofisas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DUKTERŲ ŠOKIAI LA 

SALLE HOTEL.

Vos kelios dienos beliko iki 
A. L. D. jubilejinių šokių, ku
rie įvyks trečiadienyj, lapkri
čio 5 d., J^a Šalie Hotel, Red 
Room (La Šalie ir Madison 
Sts.) 8 vai. Vakare.

Kurie da neįsigijo tikietų, 
be tolesnio atidėliojimo pra
šomi nuspirkti. O kurie nesus-' 
pės, galės, tų i»ati vakarų gau
ti salėje.
Nelaukite vėlumos. Atvažiuo 

kitę iš anksto. Rasite gerų 
“parking space” ir galėsite 
geriau

pro

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

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

/ '

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt 6t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkšlė savo ofisą po numerio

4738 SO. ASHLAND AVĘ.
SPECUAUSTAS

Dšlovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto 10—13 nae 3 4 pa

gtątų: 7—8:34 vakare 
Nedėliomis 16 Iki 18 

Telef. Midway 2880

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

T. A. D. T. Ą. D.
Ar jau žinote kas sutaiso 
pilvelj Ir pilvą sugadintą? 
T. A. D. per 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mtlional nežino.

Tai dabar yra laikas pra 
dėt Kaina |1.00. Reika
laukit aptiekoj, arba tie
siai Iš

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
VaL; Nuo 9 ryto Iki S vakarą

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

3133 S. Halsted St., Chicago
T. A D. Product Tel. Cicero 1260

RECEPTAI
Ne pro Sali primint, kn.l Iš Europos dėl tmontų, katra liga 

vra ant 18 aukš- ' baugiausia žmones kankina Amerikoj. 
"• ziq n OYDUOLftS. kurios yra sutaisytos
CIO (18 tloor). paga, vlrSuJ mJn#tų RECEPTU

Skaitlingas publikos at«i-’ moUksiasagai|Vapasiektik°k,M lmonlų 

lankymas priduos dr-jai daug

“ItedRoom”

ūpo ir ateityj dirbti paverge- 
lių labui. »

Kviečia visus 4. i
Am. Liet. Dūk. S. E. N. i

Kaina |1.00, gaunamos pas:

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

CHICAGO. ILL.

DR.6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

vai. vakare i _
Nedėliomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, I1L Tel

Vai.

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki I vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 80. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

plotų tr 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8301 S. WALLACE STREET

Teh Cicero 2943

DR. S. ASHER
DENTISTAS

. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

t-°SSS 6538 SO. HALSTED STHETO
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vi

vakare. Ned. susitarus Vai.: 2-4 ir 7-9 vai? vakare
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C H I C A G O J E
IŠ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO VYTAU

TO APVAIKŠČIOJIMO.

PERMAINYS PAVARDĘ 
I Marąuette Park. — Šiandie 
’p-lė Elena Zakarauskiutė, 

i LAUKIAME GRAŽAUS RA- 6442 So. Sacraniento, perniai- 
DIO PROGRAMO. nys savo pavardę ir nuo 4 

—■■■—.u (vai. po pietų ji vadinsis p-nia

SO. CHICAGO, ILL.
j gi ir draugių atsivesti

Ateinantį sekmadienį lapkri Komisija

jti ir dovanėlių atsinešti. Taip-, West Side. — Altorių Pno
Šimo draugijos nariai ir narės

------------ | Mūsų dienraštis ir Peoples , Vabrinskienė. Jų veda Bernar-
Dievo Apveizdos Parap. — Furniture Co. pirmadienio va das Vabrinskis, 6922 So.

čio 2 d. tuoj po sumos lietuvių 
parapijos salėj įvyks labai 
svarbus susirinkimas. Visi 
lietuviai būtinai privalo atsi
lankyti. Bus svarstoma baž-

Sekmadienv, 26 d. spalių baž karui, nuo 7 ir 8 vai., iš WH Campbell avė. Vestuvių poki- nyčios ir mokyklos reikalai, 
nyeioj suma buvo iškilminga. FC radio stoties ruošia gražų lėlis bus pas nuotakos tėvus, j Lauksime skaitlingo lietu 
Jų laikė patsai klebonas, asis- programų, kurio klausytojai j Bernardas Vabrinskas, jau- j viij atsilankymo.
toje kun. Gasi|ino ir kun. Gas-‘tikrai gali laukti. Programų nikis, dirba Continental Can Klebonas ir Komitetai,
paraičio. Gražų pamokslų a- išpildys žymios mūsų dainos jCo. ir yra ten foremanu.
pie Vytautų pasakė 
kun. Karalius.

BALSUOKIT Už ŠIUOS:
Lietuviai piliečiai balsuotojai 
privalo žiūrėti už kų paduoti 
savo balsų ateinantį ANTRA
DIENĮ LAPKRIČIO 4 1).

Atminkite savo senus drau
gus ir prietelius ir lietuvių 
tautos rėmėjus.

svočias ir muzikos meno pajėgos, ku
rios klausytojams daug pasi
tenkinimo žada suteikti. Šiuo 
kartu vėl išgirsime “prof.” 
Kampininkų, bus skelbiamos 
žinios, kalbės dr. Petras Za
latorius apie sveikatų. 1

Jannai porelei linkime gra
žaus sugyvenimo. Kaimynas.

VYTAUTO KOMITETO SU
SIRINKIMAS.

Vytauto Komiteto valdy
bos, komisijų ir skyrių susi
rinkimas įvyks rytoj, 2 vai. 
po pietų, Aušros Vartų par. 
salėj. Prašau nesivėlinti. Ly-

Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta. Žvakės degė ant visų 
altorių. Visi “liktoriai” ir-gi'giai 2-rų vai. bus imamos Ko-

turi būtinai prisirengti ir ei.
ti “in eorpore” prie Komu*
nijos šį sekmadienį, lapkričio

o , . x v „ y. 2 d., mišiose pusę septynių.3 vai. T>o pietų, sv. Kryžiaus T1 » . .., , , . , . . .Prašomi susirinkti parapijospar. mokyklos kambaryj į-L , . ... , . _ • ,• at, -v, kambarin ne vėliau kai 7 vai.vyks Sv. Pranciškaus Vienuo- Į
lyno Rėmėjų susirinkimas. Vi- , 
si rėmėjai prašomi susirinkti.,

Valdyba.

Town of Lake. — Ateinan
tį sekmadieni, lapkričio 2 d.,

Rait.

BAŽNYČIŲ REMONTAS

buvo užžiebti. Tas darė dide
lį įspūdį.

Prie didžiojo altoriaus bu
vo pastatyta dvi vėliavos: 
Lietuvos ir Amerikos.

Ankstį iš ryto mergaitės 
pardavinėjo Vytauto meda
lius ir vėliavukes.

12:30 pradėjo žmonės rink
tis, o 1 vai. dr-jos tvarkytis

miteto filmos. Tat, visi būkite 
ir laiku. Pirm.

LIETUVIŲ RADIO VALAN
DOS KLAUSYTOJAMS.

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — Nekalto 

Prasidėjimo šv. M. P. mote
rų ir panų draugija rengia 
“bunoo party”, 2 d. lapkričio, 
3 vai. po pietų, po numeru 
4356 So. Rockwell St. Malonė
kite laiku atsilankyti, nes po 
žaidimo bus galima ir pasi
linksminti. Bus muzika.

Komisija.

Tow?i of Lake. — Moterų 
Sųjungos 21 kuopos susirinki-į Šių vasarų atremontuotos 
mas įvyks 2 d. lapkričio, 2' trys bažnyčios. Kelmės bažny- 
val. po pietų, Sv. Kryžiaus čioj,e (gotikos stiliuje) atlik- 
mokyklos kambary. Visos sų- tas kapitalinis remontas. Me- 
jungietės prašomos skaitlin- no mokyklos direktorius dail. 
gai susirinkti, nes yra daug ’ Ign. Šlapelis apžiūrėjo atlik- 
svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.

žiausių atsiliepimų. 
i Bagaslaviškio sena bažny
tėlė taip pat dailiai pasipuo
šė ir dabar ji iš vidaus yra 
gražiausia bažnyčia apylinkė
je.

i Šiauliuose — išpuoštas šv. 
Jurgio bažnyčios presbiteri- 
jus romantiškame stiliuje. 
Šiuos visus darbus atliko Sv. 
Luko Cecho dailininkai su p. 
A. Valeška priešaky. “M. L.”

tus darbus ir pareiškė grfl-

Marųuette Park, — Moterų 
Sųjungos 67 kp. įvyksta eks
tra susirinkimas pirmadieny,

TIK KĄ Iš LIETUVOS
Geriausi Lietuvos saldainiai 

yra Rūtos Fabriko. Dabar tų

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
tel. boul. oan arba 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

3 d. lapkričio, 7:30 vai. va- J saldainių gaunama nuolatai 
kare, parapijos svetainėj. |ir todel jos yra šviežios ir 

Visos narės kviečiamos at- J gardžios.
si lankyti, nes turim svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba.

A. J. SABATH,
Jis yra kongresmonas ir da
bar jis bus perrenkamas. Ji
sai yra senas lietuvių drau
gas, daugeliui iš lietuvių pa
sitarnavęs. Visi chicagiečiai, 
kurie jo distrikte gyvenate, 
būtinai balsuokite už A. J. 
SABATH’Ą. Kiekvieno jo dis- 
trikto lietuvio balsas turi kri
sti už jį.

ant Union avė. su savo vėlia- vien|) va|a||(hĮ ankš_
vorais. Labai gražiai pasirė- f>iau negu buv0 duodama 
dę L. Vyčių 4 kp. vaikinai ant
žirgų jojo pirmi ir vedė kelių.
Jais buvo Šaltimieras, Gied
raitis, Pikelis ir Bulevičius.

Pirmiausia nešta vėliavos, 
paskui ėjo “Daily News” be- 
nas, paskui 8 dailiai pasipuo
šę mokyklos berniukai nešė 
Amerikos vėliavų, paskui ėjo 
būrys mokyklos bernaičių, 
taip pat papuoštų, 8 mergai
tės tautiškuos rubuos nešė di-

Brighton Park. — A. U R.
K. Moterų Sų-gos 20 kps. su
sirinkimas įvyks lapkričio 2 
d., 2 vai. po pietų, mokyklos 

Budriko Korporacijos, ren- kambary. Visos narės nialo-
giama radio valanda iš stoties 'nokite susirinkti, nes yra Brizbreuort __ Petrone- 
WCFL„ nuo ateinančio sek- svarbų veikalų apsvarstymui. dr_ja ,aik sav0 suairin.
madiemo, lapkr. 2 diena, bus Pirm. , . , , i. . , , I kimų sekmadieny lapkričio 2duodama nuo 1 iki 2 valandos

Kas dar nesat jų ragavę, 
tai uasisakykit. Išbandymui 
įvairių rusių siunčiama dėžė 
už $1.00.

Perkant po daugiau didelė 
nuolaida.

Siūlome jų krautuvninkams,

Perkam Mortgečlu* Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, Išmainom Ir lnSlurl-

qam visokį turtą.
Padarom davernastes Ir Pirktom 
bei Pardavimo Notarlallškus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ;
V. ' Į I ■

{VAIRUS PARDAVIMAI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 3 Wilton 
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų .4 kamb. apartmente. Vartota tik 
8 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras barge-

I
ALD. DEN. A. HORAN,

Kandidatuoja į Sanitary Tru- 
stee. Jis daugeliui iš Chicagos 
lietuvių yra patarnavęs. Jis 
pasitarnavo visai Chicagai, 
nes jo rūpesniu pastatytas 
per kanalų ant Damen g-vės 
tiltas. Tas pagerino transpor- 
tacijų. Balsuokite už jį.

'>-©W

'. i

P. KIELMINSKI,
Kandidatas į State Senate. 
Geras ir prietelingas žmogus. 
Reikale neatsisakys patarnau
ti lietuviams.

Town of Lake. — Moterų d. 1 vai. po pietų šv. Jurgio, draugijoms> parapijoms, agen 
Sųjungos 21 kuopa rengia Par* sa^j- Draugės prašomos janis_

Sekmadienį išgirsit da gru-i“bunco party” šeštadieny, 1 . atsilapkyti, nes turime daugi gu klausimais ar užsaky- 
pę dainininkų, dalyvių dainų dienų lapkričio, ponų Karčau- ®varbl^ re^a^. ant ,autanmo; mais kreipkitės adresu:
konteste. Šis kontestas sek- ^ų name, 4503 So. Paulina TaW tei sites užsimokėti 
mingas visais žvilgsniais, už- St., 7:30 vai'.- vakare. Visos užsilikusias mo ėstis, 
įdomavęs didelę dalį mūsų lie- 'sųjungietės prašomos dalyvau
tuvių klausytojų. Jie gražiai '^o‘ ir baritonas’“ŠŪ^

Kviečia
Opa Taujenienė, pirm.

“BŪTOS” ATSTOVYBĖ
3251 S. UNION AVĖ. 

Chicago, IR.

3040 W. «2 St. 1-mas floras

Restoranas Ir bekemė mieste 15 
110.000 gyv., prie Nat’l State kelio, 
puiki proga partneralms, visi įren
gimai, plytų pečius, elektros šaldyt. 
410,000. Nepraleisk lo. Proga rySyj 
su Pasauline Paroda. Rašyk: Drau
gas, Box 200, 2334 So. Oakley Avė.

PUIKUS NAUJI KAIIjINIUKAI $50
Pirk tiesiai 15 dirbtuvės. Eastern 

Fur Ffgrs, 222 W. Adams. Rm. 681

EBAL ĮSTATEatsiliepė atsiųsdami savoiRimkna Programas bus tur , 
sprendinius (balsus) ir šukė- __ _ _ _ ■•ve n4*rt n i

lė didesnį ūpų darbuotis ir 
rengėjams ir dHiyviiUtis. 

Sekmadienio programe da-

tingas ir įvairus, ir vertas 
pasiklausyti.

Nepamirškit atsisukti savo 
radio ant šių valandų ir pasi

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIi

us luuusKiios I ūmius tiese m- lyvauja ir Budriko Radio Or-i, 1aneo 
de.ę Lietuvos vėliavų, paskui. kestra, vadovystė Miko 4*^0
ėjo būrys mergaičių, paskui^ Jozavito jį palink8mins klau. 
jas Šv. Kazimiero Akademijos ytojus su lietIlviš.
mokinės, paskui L. Vyčių 4|kom melodijom.
kp. mergaitės, pasipuošusios šeštadienio vakare, nuo 6
kaip Birutės, paskui moterų 
draugijos, su savo vėliavo
mis, “flotas”, kuris darė žmo-
nėms didelio įspūdžio. Tai surengta Budriko Korporaci 
nuopelnas mūsų vaidelučių Šv.-Os Programa išpildys vaidy- 
Kazimiero seselių, kurios t» vyrli choras radovyste
“flotų” padarė.

Po “floto” ėjo vyrų drau
gijos, paskui Roselando, W. 
Pullmano, So. Chicagos.

18-toji kolonija nebuvo ma
čiusi tiek žmonių.

Dievulis davė gražių dienų 
ir laimingai visi pasiekė salę.

Mūsų tvarkdariai gražiai 
buvo pasipuošę lietuviškom 
spalvom.

IŠ POLITIKOS LAUKO
Balsuok už

Krank G. Zelesinski, kandi
datas į kongresmonas 4-to dis- 
t rikto.

darios Ames, kandidatas į 
šerifus. /

Howard P. Savage, kand. į 
County Treasurer.

Patrick F. Sullivan, kand. į 
Trustee Sanitary District.

Otto F. Reich, kand. į pres. 
Gounty Comm.

Bernaiti Kelly, kand. į bai- 
lifus MunicipaI Courto.

muziko Saurio, solistai iš to

iki 7 valandos, iš tos pačios 
stoties WCFL, taipgi bus duo 
dama lietuviška valanda/

Vienas Štabo.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del ' geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GRKEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4444 80. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1889

AUTOMOBILIAI

MAfflĮUETTE JEWELRY į— . . . . . . . . . . . .
& RADIO DE SOTO IR PLYMOUTH

Savininkas R. Andrellunas

Ateik pažiūrėti musų nau- 
rekordų ir t. t i jausiu DE SOTO ir PLY- 

Chrysler išdirbystės

Užlaikau visokių 
tukslnlų ir slda- 
srlnlų daiktų, v4- 
'Jausios mado* ra-

mentna
2660 West 63rd St. Ohicago.

Telefonas HEMLOCK Sll«

RADIO
Taisau, perdirbu battery 

setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojarae-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų pataraa-Gerb. lietuviai republikonai

neužmirškit balsuoti už šiuos. u
žmones. Šitie vyrai yra pada-i™“ pelt"’ ,r
rę daug gero lietuviams vals- nebrangus.
tijoj ir mieste ir man pačiam. 7126 So. Rockwell Street 
Jie yra visi republikonai. Į Telef. Republic 5099

1“pkri,'°1930) M“ v™*™ diartu 111

Kampanijos K-tas 13 Wardo. kitus miestus.

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Boto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

OAOE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
6625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
4*46.00 P. O. B.

Jei manai pirkti karą. pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųSIes au
tomobilius ui lemą kalną.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų ui labai mažą kalną.

BRIOHTON MOTOR SALES
ZMC.

Ii Vainoras, J.
Iąfayette *M«

3962 Archer Avenue

M. ZI2AS
Namų Statymo KontraktoMus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock B5S4

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

<656 So. Rockwell Street

Phope Republic 4941

PETRAS 6RIBAS
Moliavojimo Kontraktorins
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 

lfipoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamoa Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avų.

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom marinius, apmarinant 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lųfayette 7674

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau naujus namus Ir pertaisau, 

senua Senus namus priimu į mąl-! 
nūs.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4474

Tel. Lafayette SI97

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam ivle- 
sas ir jėgą. Elektros relkmenos Ir 
flkičieriai.

L. DOMBROWSKI A SOV 
>014 West 47 Street

Reik parduot 2 aukš. plytų namą, 
4-4, furn. 5., 6 metų senas, 2 karų 
gar... jėla ir g-vė 15br. ir 15 m., gera 
transp. >9.500. 5124 So. Troy St.

Plytų bung. 6 kamb. 2 karų gar., 
5al. įvaž., gera transp., pigiai per
kant tuoj. John Anderson. 3515 So. 
Gunderson Avė. Berwyn, III._ c________________________

Lotas 30x135, kam p. jėla. Berwy- 
ne. puiki vieta namui. Visi improv., 
gera transp. Už cash. A. Vlsco, 849 
Pullerton Avė., Tel. Lincoln 5360

Telef. Republic (394

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREET
Tel. Lafayette 9143 Ofisas Ir Res. 

Ir 2394 4101 8. Mozart SU

J. C. ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTO RI Al 
Reni Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4433 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680
A. M. BUTCHAS 

PARDUODAME: Pentą, aliejų,
vinis. Ir įvairius įvairiausius Hard- 
ware — gelželnlus daiktus — reik
menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Street 
Tolcfonas Lafayette 4489

Telefonas Canal 7333

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins 

Maliavų Ir sieninis popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

3334 So. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing & He&ting

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Ava
Tet Lafayette 8227

DIDELIS BARGENAS
Kampines 7 kambarių rezi

dencija, lotas 125x200, su gra
žiais ir dideliais medžiais ant 
'kalno. $2,500 pirmo morgi&o 
ant 4 metų banko išduotas. 
Cash pinigų reikia $1,15Č. Ver 
tės $10,000. Atsišaukite suba- 
toj ar nedėlioj prieš 12 vai. 
Nepralesikite to didelio bar 
geno. Atsišaukite:

S. P. KAZWELL & CO.
2839 WEST 63 STREET

ftapos Telef. 
Hemlock 3847

Namų Telef. 
Republle 1433

JOHN YERKESt
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONT RAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBKRI8

Turiu patyrimą per daugelį metų. 
Darbą atliekų greitai Ir pigiai, 

3313 SO. OAKLEY AVŠ. 
Tslef. Canal 4419

F A R M O S

DIRBK DEL SAVĘS
Pirk arba. mainyk vieną 15 šitų 

fermų Ir buk neprlgulminyo. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Parmos 
randasi tik 60 mylių nuo Chicagos, 
Ima tik 2 valandas su automobiliu 
nuvažiuoti.

40 AKERIV geros žemės su bu- 
dinkals ir gyvuliais už $3500.

80 ak erių su sodu. 50 akerlų dir
bamos žemės už >2600.

120 AKERIU geros žemės su bu
dingais, pusė mylios ant didelio ke
lio, tinkama vieta dėt road house 
lunch rumlo ir gaso'.lno stoties.

160 AKERIŲ geros žemės su ge
rais budlnkais, ant gero kelio — 
31400.

Visos Alos farmos bus parduotos 
ant lengvų išmokėjimų.

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


