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RYTOJ
KALBĖS I. L LOUIS EMMERSON, 

GUBERNATORIUS
Dainuos Tūkstantinis Chorų 

Choras

RENGIAMA GRĄŽOS PARODAVIMAI

Visa didžiulė Chicaga kalba apie rytoj įvykstančią 
Vytauto Dieną. Lietuviai /pasiryžo taip: lys ar snigs, ar 
bus saulėta, ar debeshiota, šilta ar šalta, vieni pėkščžo- 
mis, kiti važiuoti nustatyta tvarka trauks į Vytauto Di
džiojo 500 m. mirties sukaktuvių iškilmes, kurios bus 
Ashland Auditorium (Van Buren ir Ashland). Tūkstan
čiai lietuviu iš visų miestų dalių ii* iš tolimesnių apylinkių 
suplauks, kad pagerbus Vytautą, kad tinkamai pasitikus 
valstybės galvą — gubernatorių, kad plačiai Išgarsinus 
lietuvių tautos vardą. <

Kaip jau buvo skelbta, programas Ashland Audito
rium prasidės 3:00 vai. Kalbės gubernatorius p. Louis L. 
Emmerson, Lietuvos konsulas, p. Antanas Kalvaitis, p. 
David Shanaham, Valstybės seimo pirm., p. John Swan- 
son, valstybės gynėjas, p. adv. Jonas Borden, p. L. ši
mutis,. Vytauto Kontfteto pirm., S. B. Komaiko, gudų ir 
ukrainiečių atstovai.
~ — Pamaldos.

Visose lietuviu bažnyčiose 10:90 vai. bus už Vytautą 
pamaldos su atatinkamais pamokslais.

DAINŲ ŠVENTE.
Tūkstančio dainininkų choras, komp. A. Pociui va

dovaujant, dainuoja aštuonias parinkčiausias ir gražiau
sias dainas, jų tarpe ir Vytauto Himną, specialiai toms 
iškilmėms parašytą. Ketvertą dainų .dainuos šimto vyrų 
choras. Bus pora gražių duetų ir kitokių pamargSnfmų.

PARODAVIMAI.
Iš visų lietuvių kotionijų bus parodavimai. Iš Union 

avė. ir 18th Str., lygiai 1 vai. pasijudins parodavimas 
pėkščiomis. Parodą ves Daily News ir kiti benai. Pa
ruošta flotai, daugybė vėliavų. Pėkščiomis eis: Dievo 
Apvefedos parap. draugijos, So. Chicago, West Pullman 
ir Rosetand draugijos.

Marųuette Park, Town of Lake ir Brighton Park su
daro kitą diviziją ir išpuoštais automobiliais, flotais ir 
t.t. vyks į Auditorium.

West Skle, Cicero, North Side sudaro kitą atskirą 
grupę, susivažiuoja West Side ir kartu vyksta iki Ash
land susitikti su kitomis divizijomis. Bridgeportiečiai de
dasi prie pirmosios grupės t. y. prie Dievo Apveizdos 
parap. Parodaiujantieji i Auditoriją bus įleidžiami pirmi.

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI.
Žinomas fllmlnlnkas p. J. Milius nufilmuos paradą 

Ir Audltoriume visas iškilmes Ir jas rodys visose liet 
kolionijose Amerikoje ir Lietuvoje. Yra pakviesti visų 
didžiulių dienraščių atstovai.

KVIEČIAMI VISI.
Vytauto Komitetas nuoširdžiai užprašo visą lietuvių 

visuomenę dalyvauti ryt dienos iškilmėse. Dalyvaukite 
parodavlme. Mūsų draugijos paroduojančių eilėse norės 
matyti visus)'biznierius Ir visus profesionalus.

Tat “EI rinkitės minios, giedokit himnus! Pagerb- 
kite Vytautą Didįjį mūs!”

&

.

Jo Efaselencija. J 
LOUIS L. EMMERSOJt’AS, 
Illinois valstybės gubernato
rius, pirmu kartu šios Tvirty
bės lietuvių gyvenimo istori
joj dalyvaująs mūsų tautinėje 
škilmėje. Rytoj ji> nuims 

kalbės apie Vytautą Didįjį. Ui
■Si-.

__

KAS MENESIS VIENOS 
DIENOS UŽDARBIS

1 BEDARBIAMS

Praneša, kad Samueliaus I- 
nkull valdomų Chicagoj visuo
menės gerovės kompanijų ta
rnautojai ir darbininkai suti
kę kas mėnesis per 6 mėnesius 
Vienos dienos uždarbius paš
vęsti bedarbių naudai. Tuo 
būdu kas mėnesis būsią suri
nkta apie 109,000 dolerių.

J. M. p. John E. Sfranson, 
State’s Attorney, kuris ry
toj Vytauto iškilmėse pasa
kys svarbių prakalbę.

CHTCAGOJE
NUKAUTAS DAR VIENAS 

GAUJOS VADAS

Ketvirtadienio vakare nu
kautas kitas gaujos vadas 
šiaurinėj Chicago daly. Šiuo
kart savo' priešų auka krito 
Joe Aiello, Morano draugas 
ir vienas visuomenės priešų.

Matyt, jis dažnai lankydavo 
vienus namus, Kolmar ir We- 

',st End avės. Tenai jam vakar 
re užtaisyti spęstai. Iš dvįejų 

l namų per langus kulkasvaid- 
fžiais jjs perdėm suvarstytas 
'ijam išėjus laukan, kur jo lau- 
Lkė pašauktas “cab” — auto- 
' mobilius.

žmogžudžiai iškalno turėjo 
paruošę lizdus tam puolimui. 
Kada Aiello bėgo nuo vienos

kulipkų krušos, tuojaus ptb$ 
jį prasidėjo tratėjimas iš ki
tų namų lango.

Kaip paprastai, piktadariai 
pabėgo ir jie policijai nežino
mi.

* * l '

Patirta, kad Aiello vedė 
plačius alkoholium ir alumi 

i reikalus.

Šerifas šaukiamas tieson
Municipalinis (miesto) tei

sėjas Sbarbaro šaukia tieson 
už teismo (paniekę Cook aps
krities šerifų Traeger, kalėji
mo viršininkę Moneypenny, to 
kalėjimo vyriausiąjį klerkę 
Pfeuffer ir Oak Forest įstai
gos viršininkę Venecek.

Nesenai teisėjas Sbarbaro 
kalėjimu viener'iems metams 
nubaudė du vagiliu. Tik 10 
dienų jiedu išlaikyta kalėji
me, iš ten paskiau pasiųsta 
į Oak Forest įstaigų, iš kur 
abu pabėgo.

Ragina Išrinkti teisėją Lyte

“Chicago Crime” komisija 
ragina piliečius ateinančiais 
rinkimais balsuoti už teisėję 
Lyle, kurs daugiausia kovoja 
piktadarius.

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

Policija suėmė J. Dalton ir 
T. G. Hughes, high SchoolėS 
mokiniu. Jiedu gręsinimais 
norėjo išgauti 5,000 dol. Iš Dr. 
L. K. Eastman.

LONDONAS, spal. 25. — 
Iš mirusio lordo Brotherton 
palikimo britų valdžiai teks a- 
pie 25 milionai dolerių.

' y , .. ___

J. M. gcrb. A. KALVAITIS, I

Nepriklausomos Lietuvos Vals- j 
tybės Konsulas Chicagoje, kuris 
šiandien, Vytauto Dienos iškil
mėse, atstovaus Lietuvos Vals
tybę ir pasakys pagrindinę kai-

CHICAGOJE
Visoj LENKIJOJ VYRAUJA MARSAI 

PILSUDSKIO KUMŠTIS
Rytų Galicijoj -- Neapsakomi 

Lenkų Žiaurybės

LAIMĖJO BRAZILIJOS REVOLIUCIOI 
RIAI; VALDŽIOS PRIEŠAKY 

GEN de CASTRO

BRAZILIJOS REVOLIUC1O- VISOJ LENKIJOJ VIEŠPj
NIERIŲ VIRŠUS

RTO DĖ JANEIRO, spal.

TAUJA PILSUDSKIO 
KUMŠTIS

bą apie Vytautą Didįjį. Mine- >25. — Žymi dalis valdžios ka- 
dami Vytauto 500 metų mirties riuomenės vakar staiga persi- 
sukaktuves, reiškiame gilaus metė revoliucionierių pusėn, 
džiaugsmo, kad įvyko Vytauto
troškimas ir siekiai, kad Lietu- Tada revoliucionierių vadas
va, nors ir po amžių skaudžios gen. de Castro Brazilijos pre- 
ve r gi jos, šiandien yra pilnai ne- zidentui Washington Luis pa

siuntė reikalavimų pasiduoti.

Gavęs tų reikalavimų, pre- 
statydino.

priklausoma.
=

VALDŽIA BEDARBIŲ 
PAGELBAI

KASIIINGTON, spal. .25. iški,° ««n; de rpv°-

— Prezidento Hooverio paK- ' h^tdotrierių! komiteto pirmini- 
kirtas komitetas surasti dar-,nkas- Greitai paskelbtas nau- 
bo 3,500,000 bedarbių, darbuo-, ias kabinetas.
jasi nors jų daliai pagelbėti. ' Mieste kilo riaušės. Juoda-

,T. . . • x šimčių gaujos laikraščių ofi-Visupirma išspręsta paštose . , ...sus. ir spaustuves apnaikino.

BERLYNAS, spal. 25. 
Vokiečių socialdemokratų 
kraštis “Vorwaerts” pran€ 
kad šiandie visoj Lenk: j 
siaučia didelis Pilsudskio ši 
keltas teroras. Priešvaldi k 
ms partijom^ uždrausti 
tiniai susirinkimai. Konfiski 
jami laikraščiui.

Lenkijoj į kalėjimus už< 
ryfa'apiė phfffl
džios priešų. Tarp jų .yra 
vusis Lenkijos mlnlsteriS 
rtlininkas AVitos ir kiti ii 
ji lenkai patriotai.

LENKŲ ŽIAURYBES 
GALICIJOJnutraukti visus viršlaikio da

rbus, kad didesniam tarnau-
tojų te<ri duoti darbo. , ypAT]|MGAS BRITAN1J0S

Be kitko bus pradėti kai-ku- 1 VALDŽIOS SUMANYMAS 
rie federaliai darbai statybo-; -----------r-
je, taipat išilgai Mississippi. LONDONAS, spal, 24. — j M^0li Lvovo valstiečių

Prasidėjo plėšimai.
BERLYNAS, spal. 25. 

Lenkų valdomoj Rytų Gal 
joj areštuotas Kanados žu 
iialistas Wm. Day, kada j

. I .
upės konkretiniai darbai. Britanijos užsienių reikalų ' Mausih4j0 apie valdįu

'ministeriją visoms Europos 
VARŠAVOS ŽYDAI PUOLA valstybėms pasiūlė sumanymą 

BRITUS j panaikinti vainikų dėjimą ant
—— - ' ! nežinomų kareivių antkapių,

VARŠĄVA, spal. 25. —!kad tuo būdu* pagerbti kare 
Priešais Britanijos ambasadą žuvusius kareivius. Sako, tuo 
žydai sukėlė demonstracijas, keliu bus pamiršti tarpusaviai 
Ambasados rūmų visi langai. tautų neapsikentimai, kokius 
išdaužyti. Nukentėjo ir britų sukėlė buvusis karas.
ikonsuliato būtas. 16 žydų are
štuota. -,

MIRĖ ISPANUOS KAR
DINOLAS

žiaurybes toj . provincijoj.
Chicago Daily News kor# 

pondentas patyrė, kad itj 
Galicijoj ištikrųjų neaps tk 
mos lenkų žiaurybes. Les k, 
baigia griauti visokią rush 
kultūrą. Visą kraštą ųžplud 
si kariuomeųfi'ji p<#is

i a:__ xi_,— ________ ja. Gyventojai kalinami fel
nkinami už tai, kad neno 
pasiduoti lenkinimui. .

Lenkijoj ir Galicijoj J6ia 

die eina politinė kampam 
Lenkijos seiman atstovų ri 

kimui lapkrity. Priešpil i
RYGA, spal. 25. - Rusijos Ikinėrns partijoms ir grupei 

atimta žodžio, spaudos ir « 
sirinkimų laisvė. Rusinu k< t 
likų arkivyskupo Szeptyi1

Šį ypatingą sumanymą vie
ni sveikina, kiti peikia.

KAIP SOVIETAI PAŽEI
DŽIA TIKINČIŲJŲ 

JAUSMUS
SARAGOSA, spal. 25. —

Mirė ispanų kardinolas Casa- 
nova, Granados arkivyskupas, sovietų valdžia sugalvojo dar 
76 m. Velionis kardinolu buvo (daugiau pažeisti tikinčiųjų žino 
paaukštintas 1925 m. nių jausmus.

■ • - Maskvoje bolševikai iš ka-
TOKYO, spal. 25. — Wase- pinių plėšia akmens antka-

da universiteto 13,000 studen
tų sustreikavo dėl neteisingo 
jiems “basebolininkų” tikietų 
padalinimo.

pius ir jais taiso šaligatvius. 
iNeišskuta nei parašų, nei kry- 
žių. Maskvos komisarai parei
škia, kad parašai ir kryžiai 
tuos akmenis daro neslidžiais.

i VARŠAVA, spal. 25. — 
Leitenantui Kamicki skrinda- 
rnt nusisuko orlaivio sparnas. 
Orlaivis krito ant vienos dir
btuvės stogo. Vairininkas žu
vo ir keturi dirbtuvės darbi
ninkai sužeista. .

.te.

NEW YORK, spal. 25. — 
Miesto majoras Walker pas-, 
kelbė planą, kuriuomi einant 
per žiemą miestas kasdien ga
lės išmaitinti 12,000 ligi 15,- 
000 bedarbių.

paskelbtas ganyto jinis lai: k' 
konfiskuotas.

Galicijos kalėjimai už 
ti politiniais kaliniais.

Jau senai Galicijos ru u 
šaukias T. Sąjungos page b- 
Bet jų neklausoma. Šia ui: 
daugybė rusinu tad tikisi -n 
pagelbos tik iš raudonos m 
Rusijos.

CHICAGO IĘ APVL i N 
KĖS. — Saulėta ir kidT L] 
čiau.
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r>e “DRAUGAS”
M*ln» kasdien. Utakyrua sekmadienine 

PRENUMERATOS KAINA: Metama —
— II.S«. Trims Mėnesiams — II.II, Vii 

—- 7Sc. Europoje — Metams |7.M, Pusei Me-
U.M. Kopija .SU. e.? U.J

os tr korespondentams raitų negrų- 
nepraloma tai padaryti tr nepitslunfilama tam

padto lenkiu.

priima — nuo U:M Iki !!:•• vai

Iblmu kainos pylalunaaunoa pareikalavus.

urnai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Pu-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
"" Publlabed Daily, Excest Hunday.

3R1PTION8: One Tear — |#.0t. Slz tContba 
.1*. Three Moutha — |2.ll, One Montb — 71c.

— One fear — |7 .M, Bis Montka —
■'.•Be.

Ivartlalng In "DRAUOA8" brlnge būt reaotta,

|ng ratu. on appllcatlon.

kUGAS” 2334 S. Oakley Av., ęhieago

IBNOS KLAUSIBAĄI

PAUTO SUKAKTUVES ŠVENČIANT.

•{Rytoj laukiamoji diena — Vytauto Die-j 
licagoje, prie kurios taip rūpestingai 
lės. Dešimtimis tūksttaeių lietuvių eis 

ižiuos parodoje, tūkstančiai dalyvaus 
įd Auditorium, klausys prakalbų, gerė- 

įūsų dainomis. Tai bus tokios iškilmės,1

ri lenkus ir vokiečius, su kuriais Vytautui at
vejų atvejais reikėjo kovoti ir juos npgalėti. 
Pralaimėtojai negali kelti šarvo nugalėtojo di
dybės ir garbės. Tai paprastas yra dalykas. 
Jie ir šiandien norėtų užtylėti faktą, kad toji 
visai mažytė Lietuva davė pasauliui taip di
delį žmogų. Bet tai neužginčijamas yra fak
tas. Pačių lenkų ir Vokiečių kronikieriai nei 
jų jnelai istorijose negali paslėpti Vytauto 
nuopelnų Europai.

Rimti istorikai mums padeda Vytauto 
Didžiojo, kaipo* karžygio, garbę kelti. Naudo
kimės. Mūsų pareiga yra Vytauto vardų ir jo 
darbus kuoplkčiausia pasaulyje išgarsinti.

Bet Vytautas*buvo didelis ne vien tik 
kaipo kariautojas, bet ir kaipo politikas. Ji
sai buvo protingas valstybės vadas. Valsty
bės viduje mokėjo palaikyti tvarkų, gražiai su 
pavaldiniais sugyvenę, valstybę sujungė, su
tvirtino. Su kaimynais gerus santykius palai
kė. Kada reikėjo talkos, jų visada gayo, o net 
ir pas priešininkus talkininįsų Lietuvos sienų 
gynimui surasdavo. Istorijoje skaitome, kad 
Vytauto > patarimų įvairiais valstybės reika
lais klausdavo žymiausi Europos valdovai, 
neišskiriant nė galingos Romos imperato
riaus Zigmanto, kuris Yytautui vainikų (ka
rūnų) siuntė, bet lenkai jų sulaikė, bijodami 
dar didesnio Lietuvos ir jos vado Vytauto į- 
sigalėjimo. Vytautas, kaipo politikas, tais lai
kais sau lygaus vyro neturėjo. Lietuvos ga
lybė jo buvo iškelta iki aukščiausiam laips
niui.

Aplink Afriką. •, Į
------------- Prof. K. PakštM?---------------------------

DEVINTAS LAIŠKAS ,

Pas misijonierius. i anksčiau baigę misijos moky-.
, . on i i o-i n .. (klas ir dar kur nors bentApie 20 klm. nuo Silva Por-i

, . ... v. . kiek pasitobulinę. Mokyklosto randasi amerikiečių protes- . L , . . .

tantų misija Camundongo, | 
kur turėjau porų pažįstamų 
misijonierių, buvau užprašy
tas atvykti ir kartu su savo 
draugais portugalais nuvažia
vau jų aplankyti. Misija pri
klauso koKgregacionalistų sek 
tai, misijonieriai beveik visi 
Kanados anglai, gyvenę ir 
Jungtinėse Valstybėse, iš kur 
ir dabar gauna didesnę pašal
pos dalį. Vietinių žmonių tar-

vaikų juųžius labai (vairus; 
Inuo 7 iki 18 metų ir net vy- 
resnių pasitaiko. Dalis jų gy
vena bėndrabūčiuoše ir už tai 
pusę dienos dirba misijos dar
žuose ir amatų mokyklos dirb
tuvėse. Šitos dirbtuvės čia la
bai paprastos, menkutės, bet 
vis dėlto yra didelis patobuli
nimas negrų statybos. Italių 
įkyrių veda negras, vidutinis 
amatininkas. Mačiau negrų

ir tamsaus šlyno čerpes sto
gams ir plytas sienoms. Dar
bas jų visgi pakenčiamas ir 
ilgainiui padarys didelės įta
kos į šios apylinkės negrų 
kultūrų ir jų būvio pagerini
mų. Išvažiuojant, nuoširdžiai 
atsisveikinom: draugiškumų
didino dar ir ta aplinkybė, 
kad ir aš buvau ir pažįstu tuos 
pačius miestus, kur misijonie
riai kadaise gyveno: Montre- 
alį, Toronto, Saai Francisco ir 
k. Atsisveikinant, jie pripylė 
mums didelę dėžę puikių ap
elsinų, kurių mums visiems už
teko net dešimčiai dienų, kas
dien valgant kiek tik patinka. u , • • • x * is 1 Perlojos naujai statomos ba

Pasikalbėjus su portugalais žnyčios darbai eina prie galo. 
inteligentais apie misijas, te- Į Konsekracijos iškilmės įvyko 
ko išgirsti jų nepasitenkinimų š. m. spalių 4 d. “M. L.”

protestantų misijomis. Jos 
mažai kreipiu domės į portu
galų kalbų ir istorijų, savo 
dvasia esu visai svetimos por
tugalų tautai. Nors šias nuo
mones man reiškė religiniai ia 
diferantai, bet vis dėlto savo 
tautiniu atžvilgiu skaitė pro
testantų misijas svetimomis 
portugalų kultūrai ir intere- 
sttnie, o katalikų misijoms 
rodė vidutiniškos simpatijos. 

Bus daugiau)

PERLOIOS BAŽNYČIOS 
KONSEKRACIIA

Dideli yra Vytauto nuopelnai ir. Katali-
. v. ... v. , i -r -’j kų Bažnyčiai, nes jo dėka apkrikštyta Lie-lų.mes čia iki šiol nesame turėję. Ir gerai.“' .* ’ « . „ A .- .. ± „L« * j-i i-’ v,., tuva, jo pastatyta virs tnsdesimts bažnyčia,to< negali būt per didelio, per įslul- . \ . / f ; .. TTy . . x• , , . , . . - / y. i įsteigta vyskupija. Uz tat pats popiežius jiro Vytautui, kuris visų savo amžių dir-', , _ T_ ‘ ... T1 „ , ... 5. , ,, - . y T. , , . skyrė Katalikų Bažnyčios globėjų Lietuvoje- kovojo už Lietuvą, kuris XIV amžių- i. * ■ , . - x x t1 ir rusuose. Vytautas darė rimtų pastangų at-įvo didžiausių rytų Europos plotų valdo-

|’Vytautas buvo didžiausias savo laikų 
f gi s. Tuo žvilgsniu jisai pilniausia pri- 

, Aleksandrui Di^žiųjam, garsiam Mųke- 
įjos valdovui, Juliui Cezariui, ynosios f ., 
•os galingųjam imperatoriui, Napoleonui, ■
cūzijos, didžiųjam karaliui ir karvedžiui.

vadai, kaip Vytautas, Cezaris, Aleksam 
ir Napoleonas retai Negimsta. Del to jie 

{aukštinami ne vien tik tos tautos, iš ku- 
jie iškįla, bet ir visos tautų eilės. Vytau- 
itžygiškumas turėjo didelės reikšmės ne 
tik lietuvių, bet ir rusų, ukrainiečių, gu- 
rnkų ir čekų tautų gyvenimui. Jo nuo

ki yra dideli visai Europai. Jisai nugalėjo 
dus ir juos nustūmė atgal į rytus. Vytau- 
|ugalėjo kryžeivius, kurie veržėsi per Lie- 

į rytus germanizacijos tikslais. Jie len- 
galėjo pavergti Lietuvą ir slavų tautas
» nutautinti. Jei ne Vytauto laimėjimas 
m. ties Žalgiriu, ,ne tik mes, bet lenkai ir 
būt gal tapę tokiais pat vokiečiais, kaip 
ašių gyventojai.
ei mes, lietuviai mažai iki šiol teverti- 
yvtaųtų, nestatėmė jo ^nuopelnų Sale

Eių vyrų — karžygių ir politikų, tai 
ųįiųie tikėti, kad kįti tai padarytų, 
iau, kad savo kuiiiįypais Lietuva tu

r V '.

IPS PINIGAI VYTAUTO 
UDŽIOJG GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

-Rašo Dr. AL. M. RACKUS----->3 ■
(Tęsinys)

ietuviško Gražio istorija. Vytautas 
is pirmutinis Lietuvos kunigaikščių 
jo kaldinti savo valstybei (įrašius.9 • » A • ■ »‘
lis metais Grašiai buvo kaldinami, 
žinių neturime. Tik tiek aišku, kad 

vos Grašiai jau Naugarde kursavo 
metais, sulyg Nikoniškčs kronikos.

JLenkų numizmatikai kažkodėl riorė- 
Hikinėti ir visudmen^. lilaįjinti, kad 

tas esą savo Grašių nekaldįno, o 
Pragiškus ir Lefikiškus Grašius 

^s. Dr. Cumouskjs savo veikale

pe ji vadinama suprastintai :• y™kų čia išdegintas is molio 
amerikiečių misija. Nes pro- £?• 
testantų sektų toks didelis 
skaičius, kad nei negrai, nei 
portugalai, jei specialiai nesu
interesuoti, nežino jų vardų ir 
religinės priklausomybės. Mįį 
misija turi iš molio pačių ne 
grū sukrėstų bažnytėlę, didelį', 
vaisių įjodnų ir darž&i, pra
džios mokyklų su keliais sky
riais apylinkėse ir ama|ų ulo-Į:

Ikyklų. Bažnytėlę pastatę neg 
• T’fi i Hp

vesti rusus pravoslavus Katalikų Bažnyčion 
ir daug toj srity padarė. Ir dėl to šiandien, 
po penkių šimtų metų pertraukos, lietuviui
vyskupui Petrui Bučiui tenka Vytauto pra
dėtąjį darbų tęsti tyliau. 1

J, ' <-• ‘Ui’Dideli yra Vytauto nuopelnai, kaipo

rai be jokios pašalinės; pašal
pos, o kiti trobesiai siaiyti sti
priai remiant amerikięčių au
koms. Parapijomų skaičiun pri i 
imami tik tie, kurie išlaiko 
religinius egzaminus. Jei smar j 
kiau kuom nusideda, tai su- 
šaukiama parapijos iseaiunų I 
taryba, kuri sprendžia ar pa
likti nusidėjėlį pajjgpijunų 
isluū^iuje, ar išmesti;dfetų) ne-* 
gTų' sėniuiiai turį * latiai ‘gerų 
nujautimų apie tai, kas kaltas 
ir kas ne. Jei kaltas, tai iš
metamas iš parapijom) skai-
V • • > ■ ' j

ciaus, nes jų tarpe savvgar- 
bos jausmas ir pareigūs supra
timas esą- jau gerokai pakįlę. 
Tad misionieriai) savp darbo 
rezultatų visai patenkinti.

Mokyklų negrai lankų la
bai nereguliariai. Juos išdis- 
ciplinuoti esu labai sunku. 
Pirmaisiais metais mokslas ei-

karžygio, kaipo politiko, bet taipgi dideli ir 
kaipo krikščionio — kataliko. Tie padaryti 
nuopelnai, ir jam mirus nebuvo užmiršti. Iš 
Žemaičių vyskupų įsakymų, rastų archyvuo
se, matyti, kad žemaičių vyskupijos bažnyčiom 
se būdavo laikomos metinės pamaldos už Vy
tauto sielų. *\

Savo laiku plačiai apie Vytautų mūsų 
dienraštyje buvo rašyta. Rašysime apie jį ir 
toliau. Šiandien, jpmirties 500 m. sukaktuvių 
paminėjimo Chicagoje išvakarėse, keliais žo
džiais norėjome pažymėti Vytauto nuopelnus na daugiausia Umbunflu kal- 
ir svarbų kuoplačiausia išgarsinti jo vardų ba, paskiau vis daugiau por-! 
plačiame pasaulyje. Del to užsipelno pagarbos ' tugališkai. Misijos centre mo
vimos tos kolonijos, kurios ruošia iškilminga ^kina patys misijonieriai ir jų 
Vytauto Didžiojo 500 m. mirties paminėjimų, j žmonos, pramokę Umbundu 
Lai neatsilieka nuo to nei vįenas tikras lie- įkalbos. Portugališkai mokina 
tuvjs, kuris myli sayo tautų ir gerbia jos did- ■viena moteris iš Brazilijos at- 
vyrius. Mes džiaugiamės, kad neatsiliko nuo vykusi, nes portugalų tarpe 
to ir Cliicagos tauįti^kojį lietuvių yisųomen1“ labai sunku rasti protetitantų., 
ir rytoj iškilmingai pagerbs Vytautų, kurio Mokyklos skyriuose apylinkė- ( 
darbai tiek daug turėjo reikšmės piūsų tautai, je mokina negrai moltytojak.

ir. - -

, i i , i ■ „4.-, •y:

Sveiki. Lietuviai!
DALYVAUJANTIEJI VYTAUTO 

DIDŽIOJO IŠKILMĖSE

Vytautas' Didysis išplėtė Lietuvą nuo jūrą iki jūrų, jo 
galia buvo jaučiama visoje Europoj,e. Didinkime ir ugduiki- 
ąne savyje jėgas, kad išnaujo užgyventume Vytauto Didžiojo'

■'> į Jaikų dvasia.
'“'vi .t*..-

Visokenopo stiprėjimo pamatau dėkime finansinį stiprė
jimų. Ant to pamato auginsime mūsų kultūrų.

Nuo šių Vytauto Didžiojo Metų su didesniu uolumu lai
kykimės principo: “SAVAS PAS SAVA.” Tame dalyke jau 
esame padarę pusėtinų progresų. Cliicagos lietuvių pirmu
tinis valstijinis bankas — METROPOLITAN STATE BANK 
jau pateko į “ROLL OF HONO-R” bankų skaičių.

Visiems broliams ir seserims, dalyvaujantiems Vytauto 
Didžiojo iškilmėse, geriausios kloties velijantis

2201 WEST 22od STR., CHICAGO, ILL.

— ——^r^irii1 ■■ ’«
“jau dominuojančių Lenkų įtakų Lietu
voje” (“v,plyw polski na Lįlvvie byl juž 
domįnujųcy”), drųsokąi pliaukštelėjo se
kanti nonsensų: “Jėst rzeczų charakte- 
rystycznų, že nie znuue sų dokųmenty

...... . „ i ;.-r ■ i

savęs pirkliauti Lubekiškais (pinigais) 
ir Lietuviukais Grašiais ir Vokiškais ar
ingais; o kūnas padėjo į šalį prie val
džios Grigorio Bagdonąvičiuus ir prie 

tūkstantininko Vasilio Esifovičiaus” (Xlu-

S2
■(♦Ar*./ ri .«*•.

JI ......"""BF'

2). — Randasi ir 1417 metų doku turtais, kad melstųsi už jo mirusios žmo- 
mentas minintis Lietuviškus grašius, a- 
pie kų vyskupas Motiejus Vulančauskas 
savo veikale “Žemaiczių Vyskupystė’’
(l^aida 1897 m., Slienundoali, Pa.), por-

AVitolda, Jugįelly i irtnych ksiųžųt lite- dų kalba rašytame originale: “Togož;lie- ’ skyrime Vl-mc raįo: “Kad toks maitini- 
vrskicli, gdzieby byla iuowa o inonccie ’ ta 6918 načaša torgovati promeži š«4)e • knnigaikšžcziul įkyrėjo, ' niėAiosc
krajovvey, litcwskiej; vszędzie i zavvsze lobei i ęrroši Litovsįumi, i artugi Nie-< /417 prisakė, sargui savo iždo duoti kas 

meckimi; a kuny otložiša pri posadničest- inet Žemaiczių kunigams 50 markių lie- 
vie Grigorija Bogdanoviča i pri tysiac- tuviszkų graszių pinigais (quinquagintu

w XIV i* XV vieku vystępujų tylko 
groszc” (“Yra karnkterlngas dalykas, 
kad nesirtinda Vytauto, Jogailos ir kitų 
Lietuvos kunigaikščių žinomų dokumen
tų, kur butų buvę kųibama apie Lietu
vos valstybines monetūd; visur ir visad 
XIV ir XV šimtmetyje pasireiškia tik
tai Grašiui” t suprask nelietuviški Gra
šiai. — 4^).-Taigi, taigi... O betgi do
kumentų kuriuose Lietuvos Grašiai mini
ma, randusi! Ir ar kšm' patiks ar ne, ke
letą tokių dokumentų čia suminėsiu.

1) — 1410 mętųis Naugardiečiai pru-
lizmatyku Litevaka’.’ (t (vai- , dęjo vartoti Lietuviškus 'Grašius, apie kų

kom Vaailii Esifoviee”). Nikonovskii 
, Lietopis s Voskrese^skago spiska, p6dų- 
| re.nnago v Voškresen. Monastyr Ptriar-

Ohom .Nikonom v 1G58 g., St. Pidersburg 
; i7fe-94, V. 42; — Taipgi Evgenii’ Bol- 

eliovitinov: Jstorič. ražgovory o drevūos- 
tiacli Velikago Novagorodą. Mos k va,
1808, I, llfl 632; — Taipgi ta patį paduo
da Tatjščev, tik pažymėdamas, kad Nau- 
gardiečiai prudėjo vartoti Lietuviškus 
drąsius 1411 metais. Žiūrėk Tatiščev: Is
torija Rossii s saniveh drevnieišicli fae-

grossorum athuanicorum), de-
szimtį bax zką medaus ir 50 baezkų ru-
mareas

gnj M

3). — Dar ir kitas, 143CT metų doku
mentas, paduoda žinių apie “momdų kra- 
jowų, litevskų” Lietuviškus Grašius; ku- 
•rį kai(X> labai svarbų Lietuvos istorijai, 
čia ištisai žodis — žodin paduodu: “VY
TAUTAS, Dįdysis Lietuvos ir Rusų Ku
nigaikštis, užrašo Vilniaus vyskupui Mo
tiejui ir jo įpėdiniams apskritį žemės va-

us “numizmatologiinius”. manevrus1 Nikonįškė kronika, štai kaip ^įduoda-: j uwn do 1453-goda, Sankt ♦ Petersdlurgy dinamų Gumien, kuri buvo jo paveldėta , 
Fdamas apie Vytauto gadynėje “Tais metais 6918 (1410) pradėjo tarp 1 1768-84, IV, p. 458. - > nuosavybe, su visomis teisėmis, pelnu ir į

nos Onos sielų ir už gyvenančių Julijonų. 
Iš to turto kiekvienas vyskupas, kas 
metų keturiais atvejais turi išmokėti 80 
Kapų Lietuviškų Grašių kaptdionui, arba 
altaristai, arba 6v. Mykolo altoriaus rek
toriui, kur Onos kūnas ilsisi, ir jo paties 
ten turės būt palaidota, kad užtai be 
pertraukos psal.mės butų skaitomos. Ki
tos jeigos eina vyskupystės naudai. Už
tai katedros kanauninkai turės pareigų 
keturis syk į metus skaityti vigilijas, at
našauti mišias ir kitas pomirtines pamal
das surengti už jo ir už jo suminėtų žmo
nų sielas. Rašyta Trakuose, subntoje, die
noje 11 tūkstančių panų (21 d. nigs.) 
1430 m., akyvaizdoje Jurgio Giedgaudo 
Vilniaus Vaivados, ir Trakų vaivados 
Jaunio, Lietuvos maršalkos Rumbaųdo ir 
dvaro maršalko Goštauto”. Šis dokumen
tas Lotynų kalba rašytais yra Vilniaus 
arjtyve.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
------------Rašo prof. Kampininkas.----------------

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Bruklvno “nevalninkų” pa
stogėj, ant Ten Eyek stryto, 
vienas tavoršėius savo kolegų 
gazietoj pasakoja, kaip jis gy
ventų, jei Bruklvne bolševiz-

ulnigaudanii po Radviliškį vi- j 
sietus pasakoja, kaip gera ko- j 
iministams Amerikoj gyventi:! 
jie turi po šimtų pačių!

Kaip matot, komunistams' 
’ia rojus ir be trockinio “ro
jaus.”

Pačios ir veikai Lietuvoje 
su terbomis Suneš lodo, o jie,mus būtų:... pirktų automo

, i/- v-j i -i • komisarai, čia komunizmų vylubų, dolerių butų, laikai būt ’ 1 J
geri, cigarų rūkydamas mer
ginas vežiočiau...

Kam čia nū kalingas bolše
vizmas, kati mūsiškiai tavorš- 
čiai ir dabar toki “rojų” gy
vena. Pri klodui, tam pačiam

kiną, vargšams “rojų” tve
ria!

Dvvijamės, kai moterėlės 
eina pas cigonkas ir tiki jų 
burtams. Europoje net politi-

Prof. Krank Ii. Mast, Assi- 
stant State’,s Attournev, vado
vaus programui.

DETROIT. MIGH.
Atšalo.

w»n..

•rai roles. 
Spalių 18 d. staiga atšųlo jaunuoiįaį» 
“teta”

“Kas Bailys!” Juoko buvo į Detroitiečiai turės pirmų nių ašaras šluostančius 
visiems. Labai retai pasitaiko syk čia tokias dideles ir svar- ‘sunkaus pragyvenimo. Ni 

jt. < majoras registruojamatyti vaidylas atliekant ge- bias iškilmes. Patartina vi- 
turis dalyvauti šiose, iškilmė-ine ei a augę

su pyragais atvy- j>,.OgrUJna vertė gerb. klebo- 
ko, t. v. sniegas storokai nu-'nt.s kun j Boreišis.
klojo visa žemę. šįmet anks-j _________

i.čiau tai padarė, kaip būdavo Į Spalio 26 d. čia įvyks Di
džiojo Kunigaikščio Vytautokitais metais.

Spalių 19 d. L. B. Audito- mirties paminėjimas, kurį ren
gia West Kide Šv. Antano pa

nūs

darbius, bet kų jis daug padų 
rys, kad kapitalas ir doleri

Mus mieste bedarbė žmone- turtuolių rankose. Jie sotus” 

paudžia. Driug rasi žino-' Vargų žiedelis.

19-TAS ME11N1S IŠPARDAVIMAS
PAS Ž. BASINSKI

Perbudavojome ir padidinome mūsų sankrovų, kad ture-*1 
jus daugiau vietos ir didesni pasirinkimų.

Kainos nupigintos daugiau negu aut pusės šioms 
sukaktuvėms.

Z. Basinski
1701-1703 W. 47th St. kampas Paulina St.

TKI.. BOI’I.KVAHI) 1751 
COLONJAL RADIO, vertės $265.00, kaina

šioms sukaktuvėms nupiginta iki .. $129.50
ŠILDOMIEJI PEČIAT, garsios Moore išdirbystės, 

vertės $95.00, šiame išpardavime tiktai $49.50
SEKLYČIŲ SETAI, apmušti tikru pliušu, vertės 

$195.(X), kaina nupiginta iki • • $85.50
MIEGAMIEJI SETAI, gražūs ir madingi, trys 

šmotai, vertės $139.00, nupiginta iki .. $69.50
ŠILDOMIEJI QVAKER PEČIAT aliejumi kūrinami. 
HOOVER ir 1IAMILT0N BEACH valymo mašinos ir

MAYTAG !skalbimo mašinos, lengvais išmokėjimais, 
už labai nupigintą kainą.

Prašome ateiti ir įsitikinti apie mūsų žemas kainas. 
Meldžiame su savim atsinešti šį apgarsinimą, kad gauti

dovaną.

riuin L. Vyčių 102 kuopos cho 
ras davė pirmų koncertų, va-' 
dovaujant iuuz. 1>. J. Jankui. ir “a"inin!i,<
Choras sudainavo dainų.' Sekmadieny r? ryt bus suma 
Publikai labai patiko. P. J.'šv. Antano , .:rap. bažnyčioje 
Jankus sutvarkė gerai chorų'už lietuvius karžygius, žuvtr- 
ir su dainom tinkamai pri- sius dėl laisvės. Ketvirta va- 
rengė. ' landų po pietų įvyks prakal-

P-lė N. Žiriniutė artistiškai bos ir muzikalia programas, 
pašoko. Ji da pirma iš lietu-! Lietuvių Auditorium. Bus 
Vaičių mokosi toje dailės ša-’ daug aukštų svečių — kalbė- 
koje. Nelutė publikų sužavėjo. Į tojų, k. t. Detroit miesto ma- 

P-lė Bakšytė paskambino} joras, Fr. Murpby, Dr. M. Bag 
M. Urbonavičius,

rapijos lietuviai. Prisideda

lAai kviečiasi burtininkes, kad
Biuklyne, lietuviškų komunis- ^os įgvįrozytų. valstybių ateitį J .
t,, štabe yr« viena, radviliškie m, vokwi mikag> jei cluh of Ccero, reng.a Saunų 
ti« tavorSfius K. B-daa, atvy-,(ikst gazietomR) telegrafu at. koncert, su šokiais, spalių 26

\merikon 1927 m. Lietu- i^jkvje^ į Berlyną burtininkę i d., Liuosybės svetainėj, 14tli1 gįfara .Graži tai muzika to insjdonas, kun

X Litlmanian Republican

kės
\oj palikęs pačių su dviem rperfren Lailų, kuri esanti po-Į ir 49 Court, 7:30 vai. vakare, trumento ir gerai išėjo. . 
vaikais (5 ir 7 m. amžiaus).m
Iš pradžių, kol da nebuvo iš
ėjęs komunizmo ABC, žmonai į ,j VgS ar 
ir vaikams atsiųsdavo šiek” 
tiek pragyvenimui, bet pas
taruoju laiku atsiuntė pačiai 
komunistinę “nota”

puleri Europos politiku tarpe. 
Anot to priklodo, grybas iš- 

ne, bet man užmo
kėsi.

Kviečia visus atsilankyti. Da buvo sulošta
į Dr. J. Jonikaitis, adv. J. Uvi- 

komedija kas I)r. J. Sims ir kiti.

— Koks skirtumas tarp 
kurioj gauigs įr Vanago! — klausia! 

pasakyta: “Trockio vardu, ta-1mokytojas: _ Kas ano? 
vęs ir vaikų išsižadu, ir. jūs I _ A5 ž;nnil _
man daugiau nereikalingi. Aš g 
turiu šimtų pačių”, kurioms

Į — Aš žinau, — pašoka vie-

apeiti, žinoma, neužtenka sa
vų kojų — reikia automobi
lio.

— Sakyk. \
— Ką saulė pri verda — Va

nagas nemato, bet ką Vanagas 
pridirba, — Saulė jam akis ba

Moteris ir vaikai, apdriskę, do.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

? CICERO, 1LL ~ Radio Stotis A J J.
X Sekmadieny, spalių 28 

d., Šv. Antano draugija ren
gia labai šaunią metinę vaka
rienė. Nuoširdžiai kviečiami 

atsilankyti. Visus sve-

Ciceriečiai, dėmesio!
Gerb. Ciceros lietuviai!

Nėra abejonės, kad nesi- visi
j

randa lietuvio, kuris nežinotų, čius kuopuikiausiai pavaišins, 
kad cliicagiečiai rengia L. D. Vakarienė įvyks šv. Antano 
K. Vytauto 500 m. mirties su- par. svetainėj, 6 vai. vakare, 
kaktuvių paminėjimą spalių x Katalikų Federacijos 12 
26 d., Ashland Auditorium. skyriaus paskyrė $6 nupirki-

Taip pat, visi gerai žino, muį “Draugo”, kuriam bus 
kad ir ciceriečini yra nutarę istorinis aprašymas L. D. K. 
prisidėti prie chicagiečių ir Vytauto 500 m. mirties sukak- 
svkiu dalyvauti iškilmėse. tuvių.

I odei, malonėsite visi spa- ( Sekmadieny prie bažny- 
lių 26 d., 12:30 po pietų su- (v.jos “Draugas” bus dalina-j 
važiuoti ant 15 gatvės ir 49 mag dykai. Visi, kurie “Drau- 
Ct., prie Šv. Antano parapi- g0’> neturjt, pasiimkit išeida- 
jos mokyklos, kur bus galima mį jg bažnyčios nuo p. J. 
gauti \ ytauto medalių, kaipo Mockaus. Tai bus Federacijos 
ženklą dėl įėjimo j svetainę, jg skyriaus dovana, 
taipgi bus galima gauti “sti-, __=_=__=___!==_===_==== 
kerių”, Amerikos ir Lietuvos i
vėliavų automobiliams papuoš 

‘i. j

Taigi, tenesiranda nei vieno 
lietuvio, kuris tą dienų palik
tų neėmęs dalyvumą apvaikš- 
čiojime.

Kas turi automobilių, kvie
čiamas dalyvauti parade, o 
kas neturi, tie gali nuvažiuoti 
į Dievo Apveizdos parapiją ir 
prisidėti prie vaikštynių, nes 
aštuoniolikiečiai pėksti mar
šuos į Auditorium. Maršuoti *
pradės apie l valandą po pie
tų.

Gerb., malonėkite kreipti 
dėmesio į tai, dalyvaukite ar>- 
vnikščiojime visi, kaip vienas, 
pasirodykime, jog esame tikri 
lietuviai, patrijotai ir Vytau- 
tininkai.

Rengimo Komisijos narys 
E. M. 1

Senai, Dar 1868 - -
Šis Bankas Dėjo Pamatus

Saugumo Jėgos ir Patarnavimo
ir ant tų pamatų išaugino įstaiga su

$30,000,000.00
tarnauja daugiau, negu 30,000 kostomerių.

Mūsų bankas per 62 metu sulošė svarbią rolę 
finansiniame South Sidės gyvenime ir šiandie yra di
džiausias ir seniausias bankas Chicagoj už ‘Loop’’ dis- 
trikto. i !• 1 .1'.

Korporacija, kuri veda biznį po visą pasaulį 
čionai randa galimybę atlikti savo painius reikalus.

Tie patys turtai ir ta pati vaidyba aptarnauja 
ir vietines smulkias biznio ir taupymo sąskaitas.

Taupyti pridera visada, bet šiais laikais taupu
mas yra reikalingiausias. Vyrai ir moterys, kurie ikišiol 
taupė dabar dvigubai taupo ir kasdien dabar vis dau
giau žmonių atsilanko į šį banką ir atsistoja ant prog
reso kelio.

Daug yra priežasčių, kurių delei privalote tau
pyti ir taupyti šiame banke, bet svarbiausia yra tai jo

Saugumo Jėgos ir Patarnavimo
Kada tik ateisit, tai jūs pamatysit, kad mes 

gatavi jums patarnauti.

Šiandie yra diena pradėti taupymo sąskaitą.

THE STOCK TAROS NATIONAL BANK 
THE STOGK YARDS TRUST & SAVINGS BANK 

THE STOGK YARDS SAFETY DEPOSIT COMPANY
4150 So. Halsted Street

Narys Federal Reserve System ir Chicago Clearlng House Association

LietuviųRadio Programai
Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties 

WCFL 970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
operuojant Brunswick Co.

Budriko programai iš stoties WCFL kas subata 
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Radio - Panatrope with Radio - Records

Sveikiname Visus Chicagos ir Apylinkių Lietuvius, Dalyvaujančius Vytauto Didžiojo Iškilmėse 

SPALIO 26 D., 1930, ASHLAND AUDITORIJOJ.

GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLIAI UŽ PRIEINAMAS KAI
NAS. TAIPGI KOKSAI.

Atlas Fuel Company
V. GAPSZEWICZ, Pres., R. F. GAPSZEWICZ, sec’y, & Mgr.

4913-19 So. Paulina Steet Tel. Prospect 7960-7961

i■
i
į
I
■

Naujas Brunswick radio su panatrope modelis 31 
su keturiomis screen grid tūbomis groja gražiai ir aiš
kiai. Kaina $185.00 be tūbų. Kiti Brunswick 
radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis

$170.00 be tūbų.

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame — 
į mainus Jūsų seną pbonografą arba radio. Parduodame 
lengvais išmokėjimais.

JOS. F. y Ine.
3417 S. HALSTED ST.

Telefono Boulevard 4706
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TURKŲ POLICIJA SUIMA 
ELGETAS

labai pasižymėti, kuomet pati kios, čionai, Amerikoje, jau 
) tautos gyvastis reikėjo gelbė- džiaugėmės savo dideliais, 
tti. Mūsų, kultūrinis gyvenimas gerai išlavintais bažnytiniais 
tik dabar teima vystytis, ir, chorais, kurie ir didesnių mu- 
reikia pasakyti, musų naujoji, zikalių kurinių griebdavosi, 
era ir muzikoje reiškia paten- kaip Sasnausko kantatos “Bro 
kibančius davinius. liai” ir operečių vaidinti. Pa-

Lietuvos laikinoje sostinėje sižyiuėjom ir plačiau žinano- 
įkurtieji operos rū- lu^s dainininkėmis — lakštutė-
mai ir įsteigtoji konservatori- sižymėjom ir plačiau žinomą
ją daug prisidės prie muzika- kai kurie dar ir šiandien yra 
Įlumo pakėlimo tėvynėje. Ta- Į Lietuvos operos žymesnė pa- 
Z.iau, ir mes amerikiečiai lie- ^ga.

■s tuviai prie muzikalumo vysty- (Bus daugiau)
V mo tautoje esame daug kuomi =5ĘBBB=?===s_s1=į»w^==9<sl 

prisidėję. Dar pirm prisikel- •
- siant musų tėvynei, kuomet t Atydžiai skaitykite biznie- 
j, tenai kultūriniam gyvenimui Į rių garsinamus bargenus 

sąlygos buvo labai nepalan- ir įvairius išpardavimus.

ir taip įsivelia į priešginybių 
sūkurį. To dėl neperdaug ste
bėtina, kuomet tos rūšies žilio 
lies, rimtesnei gyvenimo va
landai atėjus, pameta paklai
das ir šaukiasi Dievo miela- 
širdystės.

Veikia į žmogaus valių: 
gųzdinimai, maldavimai, aša
ros, iš šalies viliojimui, kitų 
veiksmai. Čia tiek žmogus at-; 
sispiria, kiek jo valia išdirb-i 
ta, būdas išlavintas ir kiek į 
pagalbos ieško To, kuris visa' 
duoda.

RINKAITĖS — RAKAUS timas, tvirti įrodymai. Ir jo
KIENĖS KONCERTO valiai sunku protingiems išva- 

PAKLAUSIUS. i d'žiojimams pasipriešinti. Lau-
------------- įžydauias proto nurodymus, sa-

lors žmogus liuosybe apdo-'vyje jausis negerai darus ir 
lotas tvarinys, tačiau į tų jo dvasia kels pasipriešinimų 
liuosų valių veikia dange- prieš pasirinktų netikslų ke
nksimų. Nekalbėsime apie lių. Ar ne dėl to, tat, žmogus 
nę prievartų, kuri žmogaus pasidavęs kūno aistroms ir 
asybę surakina, bet ir to- savo geidulių nesutvarkyda- 
— nepajėgia jo dvasios s®-' mas, nors ir ima ginčyti pri- 
astyti, apgalėti, dali būti Į menamus protingos jo sielos 
ogus geležiniais retežiais'doringumo dėsnius ir net ryž- 
taustytas, storomis mūro! tąsi nepaisyti, niekinti patį 
pomis užtvertas, gali net j Kūrėjų — Dievų, kuris dorin
ti galvų nukirsti, gyvastį Į gurno kilnumų jam įskiepino, 
mti, tačiau jo dvasių apga- suteikdamas nemirtinų sielų, 
i kas pajėgs! Ir mirda-: tačiau toksai silpnavalis nei 
įs — jis miršta nugalėtoju- savęs įtikinti nepajėgia: čia 
, prievartai nepasiduoda- jis ginčina Dievo esybę, čia 
.s. " jis bando kovoti ir niekinti

tik sakė nesama,

LONDONĄS, spal. 25. - 
Anot žinių iš Istanbulo į(Koii- 
stantinpolis) turkų policija 
ten suėmė apie 25,000 elgetų 
ir uždarė į kalėjimus. Jie bus 
pasiųsti į savo tėviškes.

Susekta, kad kai-kurie elge
tos yra praturtėję. Vieni jų 
turi daug pinigų, kiti nuosa
vus namus ir net ūkius.

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5,00Bet kas mėgins ginčyti, būk 
mužiką nedaranti įtekmės 
žmogui? Yra patirta, kad net 
plėšrieji žvėrys ir tie muzi- 
kaliui instrumentui griežiant 
sušvelnėjimo jausmus pareiš
kia. Net' žalčiai, ir jie švilpy
nės balsams pasiduoda. Juo 
[labiau muzika veikia Į žmo
gų. Nėra tautos, kuri neturėtų 
muzikalių instrumentų, kuri 
nedainuotų. Sulig tautos kili
mo, jos išsilavinimo pasireiš
kia ir jos dainos bei jos mu
zikaliai Įrankiai. Nuo primiti- 
vių įvairių tarškalų, švilpinai- 

jčių, būgnų, keletos stygų 
!kanklių ir t. t. prieita prie 
1 komplikuoto piano, prie praš- 
jųiatnių orkestrų. Nuo papras- 
Įčįausių piemenų iialiavimų,

t IPECIALIlTAl
Taigi nenusiminkit, bet eikit pee 

tikra epeclalUta. ne pas koki nepa
tyrė®. Tikras specialistu, arba pro
fesorius, nsklaue Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bst pasakys pala 
po pilno lfiegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt *»naj lai
to, kad Jie netiri JUlkallngo patyri
me, mindymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radle — Bcope — Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatu ir vl- 
alikas bakterlologiSkas egsamlnarl- 
mae kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ak paimsln 
Jus gydyti, tol Jūsų sveikata Jr gy
vumas sugryS Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo Ilgų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nar
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų. įsi
gerėjusią, chroniškų Ilgų, kuri no- 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldčlloklt neatčjf pas 
aoane.

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

reikia į žmogų proto nušvie

E. 107 St. Kampas Michigan Avenue
Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

IŠNAUJO IŠRINKIT
MORRIS B A RjN E T T

Kenosba, Wis.

DEMOKRATŲ KANDIDATAS Į

DISTRICT ATTORNEY
“TEISYBĖ KIEKVIENAM”» ' »

This adv. Authorized and. PaJd for by Candldate PLENUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais 
ir naujausiais North German Lloydo laivais. Visad reikalauk 
iš savo artimiausio agento laivakortės per

NOBTH GERMAN LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bile vietą Ccntralėj 

Europoj. Gerai žinomi laivai

BREMEN — EUROPE
COLUMRŲS—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN

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

Išplaukimai kas savaite. S pe ei j aliai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BREMEN -j- — Dec. 6 J BERLIN--------------Dec. 11
EUROPE — —' Dec. 16 I asmeniškai vedama ekskursi-

8PECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 1#1«

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandos: Nuo 1< ryto 
t po pietų. Vakarais nuo B iki 

Nedčllomls nuo 1» ryto Iki ) 
no sietų

ADVOKATAI

Lietuviai ir Lietuvės, susirinkę į Vytauto Didžioje Iškilmes 
ASHLAND AUDITORIUM NORTH GERMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH STREET____________CHICAGO, ILL.
LIETUVIS7 ADVOKATAS

SPALIO 26 D-, 1930

DRY GOODS PARDAVĖJAI
3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 

Subatornis nuo 9 iki 9
52 East 107th Street 
Kampas Michlgan Avenue 
Pullman 5950-Namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 

Ketvergais ofisai uždaryti.

DIDIS LIAUDIES BANKAS

Telephoųe Dearborn #087Stiprybe Gimdo 
Pasitikėjimą ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 Iki S vai. vak. 

Local Office: 1900 8. UNION AVJA 
Tel Roosevelt 1710 

Vai. nuo 0 Iki * vai. rak. 
(Usklriant seredoa)

Nepaprasta stiprybė musų banko yra svarbiausia jo augimo 
priežastis. Daugelis žmonių gyvenančių net už Cbieagos ribų de
da čionai savo taupinius. Stiprybės pamatas musų banko yra tas 
faktas, kad nuo pereitų melų šis bankas susijungė su viena iš di
džiausių ir stipriausių finansinių grupių Chicagoj National Repub- 
lic Bancorporation. 11 So. La Šalie St., Room 1701 

Tel. Randolpb. 0331-0332 Vai. 1-1 
Vakarai*

3241 SO. HALSTED 8TREET 
Tel. Vlctory 0662

7-1 vai. vak. apart Panedėllo Ir 
Pėtnyfilo*

turi garbės pasveikinti lietuvius, susirinkusius į Vytauto Didžiojo 
Iškilmes, Spalio 26, 1930, ASHLAND AUDITORIJOJ, Turtai šios galingos grupes, turinčios apie $250,000,000, stovi 

kožnoj valandoj musų banko patarnavimui.

Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
kevičius, Žabelio, Mickevvicz, Laurinavičia, Metrikis, Adomavičia 
ir p-le Laucaitė maloniai jums patarnaus.

Toliau primename Amerikos lietuviams, 

kad SCANDINAVIAN-AMERICAN 

LINE turėjo oficialę Vytauto Didžiojo 

Ekskursiją Gegužio 24 d., 1930, o Kalėdi
nė lietuviu ekskursija išplauks GRUOD
ŽIO 9 D., 1930. Los ekskursijos reikalais 

kreipkitės i savo agentus

(John Bagdslunaa Borden)

ADV0KATA8

105 W. Adams St. Km. 2117
Telepbone Randolpb <717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9*9* 

Name: t Iki • ryte Tel. Repub. 8«*l

Deoples J^įational Bank
and ‘Jrust Company 

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
i Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

LIETUVIS ADVOKATAS

Scandinavian- American Line 2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredaznis ir PėtnyČio- 
mis nuo 9 iki A

Susivienijęs su National Republic Bancorporation
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MARQUETTE PARK VYČIŲ geidavimui, čia pateiksiu re- 
BASKETBALL TYMUI zultatą iš įvykusių šio sezono

SEKASI. visų lietuvių tautinių čempio-
■■■ natų ir kaikurių privačių tur-

Pereitų sekmadienį L. Vy- namentų. Kompeticijos įvyko 
rčių 112 kp. žaidė Garfield Silver Lake Kliube, spalių 5, 
Parke prieš Bayer A. C. ty- 12, 19 d.
mų ir laimėjo 17 prieš 14. Tai Vyriausias golfo čeinpiona- 
buvo pirmas sezono žaidimas, tas buvo lošta šeštu sykiu.
Paskui .pereitam antradieny 
žaidė prieš Hawks tymų, Ga- 
ge parke, ir laimėjo 20 prieš 
17. Abu tymai buvo lygus 
ir Marųuette Park Vyčių ty
mas turėjo dėti pastangų, kad 
laimėti. , Ųį.iįįiT

Tymas nebus gal geriausias 
'Vyčių Lygoje, bet nežada toli 
nuo viršūnės būti. Ateinantį
sekmadienį 'žais Gage Pk., o tis.

Pradėtas 1922 metais ir yra 
pirmutinis lietuviuose. Lošia
ma 36 skylės kirčių skaičium. 
Šio sezono laimėtojai:

Tom Yuknius, čempionas; 
Paul Yuknius, sekantis.

Klasės B — C. Majauskas, 
išlošė jas; J. Vitkus sekantis. 
Klasės C — B. Kaminskas, 
išlošėjas; B. Nausėda, sekan-

^trečiadienį 64 ir Eimerald avė.
Marąuetteparkietis.

GOLFAS.

Puiki trofija aukota p. Jono 
B. Brenzos, prez. Metropalitan 
State Banko.

Jaunuolių golfo čempiona
tas buvo lošta antru sykiu* R. 
Kulis, liko čempionu, J. Ažu- 
kas sekantis ir pereitų metų

ILLINOIS GOING WELL CHICAGOJE
PAGERBIMO VAKARĖLIS.

Coach Zuppke lias not ex- 
tended bis grid cliarges, so 
far this fall, būt has them 
in tip top skape and under 
the leadersliip of Capt. Olaf 
Robinson (pictured above) 
tliey will undoubtedly give a 
splendid account of thein- 
selves.
...i --------------------------- r:— .

p. Justinas Mackiewich, mor- 
tgage’ų bankininkas.

Moterų golfo čempionatas 
buvo lošta ketvirtu §ykiu. 
Rungtynes laimėjo: Vera O- 
lienė, čempionė; Josephine 
Mileriutė, sekanti; Lilija Žil- 
vičiutė, pirmutinė ir pereitų

Town of Lake. —Spalių 18 
d. p. Mikalinai Janušauskie
nei suruošta pagerbimo vaka
rėlis. Viešnių buvo ir iš kitų 
kolonijų, kurios užpildė puoš
nų p. Janušauskų namų.

Vakarienė buvo skoningai
priruošta. Baigiant valgyti p- Bažnyčiai, 
lė B. Kalvaitė, paaiškinus va
karo tikslų, perstatė J. Čepu
lienę vakarėliui vesti. Vedėjai 
gražiai pakalbėjus p. Janu
šauskienei linkėjimus išreiškė 
šios: M. Paukštienė, M. Su- 
deikienė, J. Barkauskienė, P. 
Zangauskienę, Z. Loveikienė,
M. Laurinskaitė, P. Narbutie
nė, N. Mažeikaitė, B. Kalvai
tė. Įteikta atminčiai graži do
vanėlė. i -

Vakarėlio rengėjos buvo p. 
Norbutienė ir p-lė B. Kalvai
tė, kuri yra nenuilstanti vei
kėja visose idealinėse organi
zacijose. Ji be skirtumo visur 
vienodai darbuojas, * visiems 
kilniems tikslams suranda lai
ko. Tai pavyzdis čia augu- 
sioms mergaitėms.

Linkime p. M. Janušauskie
nei ilgiausių metų, sveikatos 
ir toliau darbuotis tautai ir

Alma.

LIETUVIŲ RADIO 
VALANDOS.

Šis dainų kontestas yra nau 
jas dalykas tarp lietuvių ir y- 
ra patraukęs daug domės. 
Gražus būrys dainininkų yra 
užsiregistravę ir kasdienų dau 
giau jų pristoja.

Dovanų virš $1,000.00 ver
tės yra paskirta šiam kontes- 
tui ir visi kontestantai pasi- 
rįžę išlošti kų nors.

Publikos parama, jų spren
dimai, daug gelbsti, ne tik 
rengėjams, bet ir kontestan-I
tams — dalyviams. Jiems pri
duoda ūpo.

Siųskit savo sprendimus pas 
Joseph F. Sudrik, Ine. Dainų 
Kontestas 3417 So. Halsted 
Street, Ckicago, III.

J. B.

LONDONAS, spal. 25. — 
Anglijos karaliui labai nori
si savo antrųjį sūnų paskirti 
generaliniu gubernatorium Aų* 
stralijoje.

Australai yra priešingi. Jie 
nori gubernatorių turėti aus
tralų.

Vasara jau prabėgo; paliko 
Užmarštyje. Staiga, atėjo ru
duo su žiauriais vėjais, nuo- čempionas. Trofijų gražių au 'metų čempionė, pralošė. Tro-
latiniais lietais ir šalnomis. 

Pralaimėjo vasarinę grožę
žalįps pievos, šlamantieji gojai 
ir gėlių krūmai. Golfo aikštė, 
iš gražaus, tiksliai įrengto par 
ko, pavirto į betvarkį pelkynų. 
Nebevilioja golfininkų sidab

rinė ryto-rasa ant žaliuojan
čių grinų. Vien tik Įspūdžiai 
paliko iš tur,namentų, kompe- 
ticijų. Titulų išlošėjai didžiuo-

kojo p. Dan Pivariunas, dide
les kepyklos savininkas.

Minėtų čempionų kompeti- 
cba įvyko spalių 5 d. Su tuo 
pačiu skoru vyrai kvalifikavo 
į amatorių čempionatų
“Prez. Trofijos” Handicap 
turnamentų. Taipgi ir moterys 
kvalifikavo Į savo čempiona
tų.

Spalių 25, nuo 6 iki 7 vat 
vak., per radio stotį WCFL 
įvyksta 114 iš eilės Lietuvių 
Valanda. Šiam programe da
lyvauja Vaidylų vyrų choras, 
vadovaujant muzikui Juozui 
Saurui, keli solistai iš to cho 
ro, Violet Joslin — Jasilio- 
niutė, soprano, ir Juozas Sau
lis prie vargonų. Taip-gi bus 
duota reprodukcijos būdu vė
liausiai išleisti lietuviški re
kordai.

Sekmadienį po pietų, nuo 2 
iki 3 valandos, girdėsit da lie
tuviškų valandų, per tų pačių 
stotį, WCFL. Dalyvaus Bud- 
riko radio orkestrą po vado
vystė Miko Jozavito ir pasi
rodys antra grupė kontestan- 
tų.

ATLANKYKITE DIDŽIAUSIĄ

Radio Parodą
Kuri Dabar Esti Abiejose

Peoples Furniture Co.
Krautuvėse

Pamatykite naujus 1931 metų mados radios 
visų parinktųjų radio išdirhyscių. Dažinoki- 
te apie jų naujus pagerinimus, ir patirkite 
kaip jų naujos kainos yra žemos, ir kaip 
PEOPLES krautuvių išmokėjimai yra leng
vus ir prieinami visiems.

Ponia Janušauskienė yra 
veikėja ir rėmėja visų kilnių 
darbų ir aukomis visur prisi
deda. Yra narė šv. Kazimero 
Akademijos rėmėjų ir kitų kil 
nių dr-jų. Tat ir nenustabu, 
kad pagerbtuvių vakarėly da
lyvavo didelis būrys jos drau
gių. P. Janušauskienė yra 
draugiška moteris, dėl to su
silaukė daug viešnių, tik gai
la, kad ne visoms išteko laiko 
kalbėti.

fijas aukojo A. K. Menas, gol
fo instruktorius.

Šių dviejų čemp. rungtynės 
įvyko spalio 12 d. ir finalis lo
šimas 19 d. Dalyvavo tik kva- 

11 lifikavę kontestantai-(tės).
Privačiai golfo turnamentai 

įvyko spalio 12 d. “Preziden
to Trofijos” Handicap lošia 
buvo ketvirtu sykiu. A. Kve- 

Amatorių golfo čempionatas (jeras> įgi0§ėjas. Dr. Karalius 
aukojo trofijų. “Liet. Golfo 
Kliubo” trofijų antras metas

jasi ir gėrisi trofijomis, pri- buvo lošta ketvirtu sykiu, 
žais; pralošėjai džiaugiasi da- į Rungtynes laimėjo: R. Stan- 
vę geras kompeticijas oponen-jiey, čempionas; Dr. S. Biežis 
tams ir laukia, rengiasi kito antros eilės čempionas; K. Sa- 
sezono rungtynėms, i viekas, pereitų metų eemp.

Golfininkų ir jų draugų žin-Į pralošė. Gražių trofijų aukojo

Nepasiduokite!
Malonu matyti musų tautiečius progresuojant. Jie yra 

gabus prie biznio ir geri darbininkai, tiktai dideli 
lengvatikiai, kurie duoda save išnaudoti svetimtau
čiams.

Kodėl, apsistojus, nepagalvoti sau kiek mes esame nus
toję per savuosius ir kiek mes esame patrotinę per 
svetimtaučius? Tuomet pamatysime, kad nors tarpe 
musų tautiečių atsiranda nevisai teisingų, ak* tarpe 
kitataučių yra daug daugiau visokių apgavikų.

Šiandienų mes duodame tikrus ir teisingus patarimus 
savo tautiečiams—kad remtų vienas kitų; kad laiky
tų savo uždirbtų turtų savo apygardose; kad jei kų 
perka, tai pirktų nuo savųjų. Žinokite, kad lietuviai 
skubindamės į vidumiestį ir ten savo sunkiai uždirb
tus pinigus praleis ar pasidės, tuo nuskriaus savo 
apygardų, o iš vidumieščio niekas su jokiu reikalu 
pas juos neatsilankvs; ir reikalui prisėjus, paskolų 
iš ten negausite.

Lietuvių tauta turi gerų vardų, yra gružus žmonės ir 
moka taupyti, tiktai turėtų geriau susiprasti tarpe 
savęs, ir darant investmenus gerai pamųstyti, kad ne
liktų apgautais, kaip daugelį kartų yra atsitikę.

Todėl, norėdami paskolų ant pirmų morgičių arba pa
sidėti savo turtą ir patarimų kitais reikalais, kreip
kitės į savo tautos, visiems gerai 'žinomų ir stiprių 
institucijų, kuri yra po priežiūra Stato ir Clearing 
House Association. Tai yra,

laimėjo Dr. Naikelis. Trofijų 
narių įsteigtų, “Meno Vazas”, 
trečių metų kompeticija K. 
Savickas laimėjo vazų, D. Pi
variunas išlošė “Blind Bo-
gey”, A. K. Menas duoda va

.zų ir prizus.

Trofijos ir prizai bus įteik
ta išlošėjams golfininkų ban- 
kiete, lapkričio 1 d., Lietuvių 
Auditorijoj.

Menas.

ŠĮ VAKARĄ LAMBDA MU 
DELTA!

Ar bus šokiai šį vakarų?
Žinoma, kad bus ir da ko 

kie. Lietuvių Medicinos ir Den 
tisterijos Studentų Broliją ren 
gia šį vakarų įdomiausius šo
kius, South Side Masonic Tem 
ple, 64 St. ir Green St. (2 blo
kų į vakarus nuo llalsted St.) 
Muzika bus geriausia — 
“Jinkš Bryan” Orchestra iš 
Illinois Universiteto.I f

Šokiai bus “informal”. Bus 
gera proga visiems susipažin
ti.

Komitetas.

niuujiiiiiiiiii iimiimmiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiimmiiia

State Bank
3252 S. HALSTED STREET

North Side. — Lietuvos Vy
čių 5, arba Vytauto, kuopa 
rengia šokius spalio 31 d., 
1939 m., Šv. Mykolo par. sve
tainėje. Tai bus “llolloween 
Dance”, North Sidėje, tai bus 
metinis įvykis jau per dešim
tį metų kartojamas. Tų vaka
rų visi iš širdies linksminasi. 
Nenorime vieni linksmį būti, 
kviečiame visų Chicagos jau-

D. L K. VYTAUTO 500 METŲ MIRTIES SD-
KAKTUViy PAMINĖJIMAS CHIGAOOS

LIETUVIŲ SPALI026D., 1930,
• !•

ASHLAND BOULEVARD AUDI
TORIUM, Ashland ir Monroe Gatvių

PARODAVIMAS TVARKYSIS SEKANČIOJ 
TVARKOJ:

Pirma divizija susideda iš sekančių kolonijų: 
1) So. Chicago, 2) West Pullman, 3) Roseland. Susi- 
važiuoja 12:30 P. M. prie 95th ir State gatvių ir 
iki 18th str. ir Unjon avė. 1) Bridgeport susirenka

Antra divizija. 1) Manąuette Park prisideda ir

ant Auburn ir 33 ir vyksta Halsted į Canalport į 
Union avė. iki 18th St., susijungia su 2) Aštuonioli- 
kiečiais, IjOO P. M. ir eina ar važiuoja 18th St. iki 
Ashland. Pribūna 2:00 P. M.
1:00 valandų po pietų važiuoja Western avenue 
iki 47th, kur susitinka su 2) Town of Lake ir vyksta 
47th iki Fairfield ir iki 44th, čia susijungia su 3) 
Brighton Parko, 1:30 P. M. ir visi važiuoja Western 
Archer iki Ashland ir 21th. Pribūna 2:00 P. M.

Trečių divizijų sudaro: 1) North Side; vyksta 
link West Side, 2) Cicero vyksta 22 St. Susivažiuojo 
ant 23 Place ir So. Oakley avė.; susijungę su 3) TVest 
Side 1:30 P. M. visi važiuoja Oakley į 21, 21 St. iki 
Ashland ir susijungę su pirma divizija, 2:00 P. M.

2:15 P. M. pėsti eina pirma po keturis greta, o 
automobiliai po du greta ir leidžias Ashland gatvė j 
žiemins tokioj tvarkoj:

1) 18-tos pėsti, 2) Bridgeport, 3) So. Chicago, 
4) West Pullman, 5) Roseland, 6) Marąuette Park, 
7) Brighton Park, 8) Town of Lake, 9) Cicero, 10) 
North Side, 11) West Side. Visa paroda eina Ash
land tiesiai iki Monroe gat. prie Auditorium ir suka
si į vakarus ir greitai išlipa iš automobilių ir eina 
į svetainę su medaliais.

Automobilius galima sustoti bile kur gatvėse a- 
biejose pusėse Ashland Boulevard, Monroe, Jackson
Boulevard ir kitose.•

Svetainė atsidarys tik tada, kada paroda ateis 
prie durų Vytauto ^nedaliai bus įžanga į svetainę.

Jie bus parduodami prie durų.
Parodavirao ir tvarkos komisijos valdyba

J. A. Micteeilunas, pirm., Duoha, ražt.
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Šios krautuvės yrą auto
rizuotos pardavinėti se
kančių išefirbysčių radios, 
kurie yra rodomi abiejo
se Peoples Furniture Co. 
Krautuvėse.

R.C.Ą.RADIOLAS 
ATW ATER KENT 

BRUNSWICK 
MAJESTIC 

COLUMBIA 
KIMBALL 
PHILCO 
ZENITO 
VICTOR 

IR KITUS

Užsisakydami sau radio iš 
PEOPLES KRAUTU
VIŲ, galėsite gėrėtis pri
einamesne kaina ir leng
vesniais išmokėjimais. 
Nes, Peoples Krautuvės 
yra vienintelės Lietuviu 
krautuvės, kurios pačios 
finansuoja žmonių išmo
kėjimus nerokuodami jo
kių carrying cliarges ir 
kitokių extra mokesčių. 
Patarnavimas teikiamas 
skubus ir mandagus per 
vien tik patyrusius radio 
mekanikus.
Duodame didelį nuolaidų j 

Atvaizdas Naujo 1931 Metų už senus muzikališkus in-
Mados Kombinacijos strumentus į mainus ant
R. C. A. RADIOLA naujų.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio, ir 
šeštadienio vakarais.

Nedėldieniais pagal sutarti, praneškite Telefonu 
Hemlock 8400, arba Lafeyette 3171.

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ RADIO IR RAKANDŲ 
KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Atvaizdas Naujo 1931 Metų 
Mados

VICTOR RADIO

j^LARG^J

SSnilNGforThe HOME8
4ITT-«S AKCHCA AVI cm HICHMONO ST. 2S3S-4O W »J* ST. S. MAKt*b<X> AJ»

4177-83 Archer Avė. 253640 W. 63 St
Cor. Riritmond St. Cor. M<plewood Avė.
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C H I C A G
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAjvėmis: 18 St 

RAPIJOS.

Vytauto 500 m. sukaktuvių' 
minėjimo draugijų atstovai 
laikė susirinkimą spalių 22 
d., knygyno kambary.

Susirinkimą atidarė klebo
nas, o nutarimus iš praeito 
susirinkimo perskaitė* O. Zda
nevičiutė.

Klebonas pranešė, kad 
“flotui” prirengti medžio 
darbui/ atlikti reikia vyriš
kio. Paskirtas Antanas 
Bružas. Pasak komisijos, 
“flotas” atvaizduos Vytautą, 
Vilnų ir Gedimino Kalną. Se
selėms pagelbon prie “floto” 
da; apėmė F. Valuckis, J. Lo- 
rancas, O. Zdanevičiutė, V. 
Lukošienė, U. Aukškalnienė. 
Vėliavukes pardavinės tos pa 
čios, kurios išrinktos parda
vinėti medalius.

iki Ashland avė., 
Ashland iki svetainės. Visų 
draugijų nariai susirinks pusę 
po dvylikos Į savo kambarius, 
kur laiko susirinkimus. Iš ten 
išėję ant Union avė. susigru
puos j eiles po 4. Kiekvienas 
turi turėti Vytauto medali. 
Tvarkos žiūrės J. Dimša.

Pirmiausia bus nešama Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos,
paskui eis mergaičių būrys, %
kuris neš lietuvišką

V

Nutarta da vieną susirinkimą su pritaikintu pamokslu per,nyėią. Tūlam reikalui ‘ ‘lunch gerai, kad papuoštumėt savo Keistučio paveikslas, kuri
laikyti apvaikščiojimo, penk- sumą. 
tadienv, spalių 31 d.

J. B., koresp

WEST SIDE ŽINIOS.

X Cook County ligoninėje 
jau pora savaičių gydosi west 
sidietis J. Balčiūnas (Ward 
64, 55 lova), kurį ketvirtadie
nyje Aušros Vartų klebonas 
aplankė su šv. Sakramentais.

X Kun. P. Karalius, besi
ruošdamas grižti Lietuvon vai

vėliavą, 'Singų amerikiečių autoinobi 
paskui bernaičių būrys, kuris |liuni tapo nuvežtas j 
neš Amerikos vėliavą. Paskui
Akademijos mokinės, jaunuo
menė, moterų draugijos, “flo- 
tas” vyrų draugijos, paskui 
So. Chicago, Roselandas ir
West Pullman.

Jeigu bus du benu, tai vie
nas eis pirmiau, o kitas vidu
ry.

Klebonas pranešė, kad su
ma bus iškilminga su pritai
kintu tai dienai pamokslu, ku-Klebonas pranešė, kad pa

kviesti benai “Daily News” rį pasakys kun. Karalius. 
Kolegijos. Daly-'ir Marijonų 

vaus taip pat ir Šv. Kazimie
ro Akademijos mokinės, gra
žiai pasipuošusios.

Pamaldos bažnyčioj pasi
baigs 12 vai., ir paskui drau
gijos galės tvarkytis.

Centras pageidavo, kad kie-

■ i 'j 23 PI. ir Oakley avė. Automo- įstaigą ar namus Vytauto ir 
X Ryt po piet (lėliai parado bilius papuoškit lietuviškom .jo motinos Birutės puveiks-

mišparų nebus laikoma ir šv. 
Rąžančius bus kalbamas per 
trečiąsias šv. Mišias.

X Tretininkų konferencija

ir amerikoniškom vėliavom. 
14 West Sides draugijų prisi
dėjo prie šio apvaikščiojimo, 
tat visus narius tų draugijų

ryt dienos perkeliama į ket- maloniai prašo dalyvauti, kad
virtadie.nio vakarą tuojau po 
Rožančiaus pamaldų.

Kieeių
Floridą

ir josios šiltu oru ir maudyklė 
mis atsigaivinti, iš kur nuo
širdžiai sveikina westsidie- 
čius.

X Šiandien, po piet 5 vai. 
šliubas Aleksandro Girdvainio 
su Antanina Gulbiniute.

X J- Oksas ir Fabijonas au
koja troką. Kurie neturės au
tomobilių spalių 26 d., tuos 
paims trokas nuo bažnyčios 2 
vai. p. p.

tuomi padidinti West Sides di 
viziją.

Duoba, pirm., 
Kryževičius, rast., 
Peldžius, ižd.

iais. Abu vidutinio formato ir 
su prisiuntimn $1.25, vie
toje $1,00 pavieniui. Jie tik ką 
iš Lietuvos atgabenti. Lietu
voje yra pripažinti geriausiais 
paveikslais.

Toliaus bus ir Vytauto tėvo

da spaudoje.
“Vytautas Didysis” knyga, 

300 pusk, didelio formato, vie
na iš puikiausių apie Vytauto 
veikimą ir gyvenimą. Kai,na 
$2.00.

Prašau kreiptis į
J. K. Milius,

3251 S. Union Avė.. 
Chicago, III.

PASIŪLYMAS VISIEMS.

Gerbiamieji vientaučiai, lie- 
Malonėkit susirinkt visi, ku tuviai, amerikiečiai!

rie norit važiuoti 
Auditorium.

į Ashland

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISS!G.
Tąsą u Ii n lamo kare

Seno Krajaus

Ši komisija: A. Linkus, J. 
Krūmas, P. Fabijonaitis, M. 
Stankelis, D. Gasparkienė, M. 
Stankienienė, kun. Draugelis, 
J. Krotkus ir pirmininkas pra

X Ryt dėliai Vytauto jubi- šo visus dalyvauti šiame Vy-
liejaus Aušros Vartų bažny
čioje iškilmingos pamaldos

tauto 500 m. apvaikščiojime. 
Visi, kurie turit automobi-

Marfavimas bus šiomis gat- kviena koIonija (]uotų 5, 
tvarkdarius prie svetainės. Iš-!

LABAI PATOGI IR LINKS

MA KELIONE J

LIETUVĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(Svvotlish American Line) 

Patogus ir Greitas Susisiekimas 
Didėliais, Naujais ir Modemiškais

Motorlaiviais
NEW YORK KLAIPĖDA

( Per Gotlienburgą)

PRALEISK KALĖDAS 
LIETUVOJ

Dvi Kalcitinės Ekskursijos 
Išplaukia iš New Yorko 

“Drottninglioiin” Lapkr. 29 d. 
"Griipskolm” Gmod.žio « d.

Užsisakykit Vietas Dabar!

Laivų Išplaukimai iš New Yorko
Ijapkričlo 1 
Lapkričio 8 

Lapkričio 29 
Gruodžio 0

M. S. Gripsliolm 
M. S. Kitngsholm 
•S. S. Droningliolm 
•M. S. Gripshnlm

•Kalėdinė Ekskursija Į Lietuvą
Del platesnių Informacijų kreipki

tės pas arčiaus} Tamstai agentą ar
ba bent kurią musų Linijos raštinę. 
Gauk lietuvių kalboj speciali cirku- 
Mor} apie Linijos patarnavimą. Gau
nami pas agentus ir musų raštinėse. 
RAŠYK:

3WEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė.

CHICAGO, ILL.

A. | A. 
DOMICĖLĖ

Čia jūs rengiatės apvaikš
čioti 500 metų sukaktuvių mū 
sų praeities, D. L. K. Vytau
to mirties. Labai puikus i? 
garbingas darbas!

Bet dėl to paties D. Karžy
gio Vytauto pagerbimo būtų

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP VZSISENEJVSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas* 
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia *ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugė
ti metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p, ir 5-8 v. v. Nedėliomis 10-1 
4200 West 2# St. Kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

PASKUTINIS (SPĖJIMAS!

rinkta K. Janušauskas, P. 
Plančunas, A. Miliauskis.

Seserys pageidavo, kad kas 
prižiūrėtų mokyklos Vaiku
čius, kada jie turės grįsti na
mo. Gerb. klebonas pasižadėjo1 
prižiūrėti, taipgi Spudvilas ir 
Lorencas.

Kurie automobiliais atva-C - - • -s •*
žiuos i mūsų koloniją ir pėks- 
ti norės maršuoti į salę, tų pa
liktiems automobiliams dabo-1 
ti išrinktas Kudirka.

Pageidaujama, kad visi lie
tuvių namai būtų papuošti a-' 
merikos ir Lietuvos vėliavo
mis.

mirė spalio 23, 1930 m. 2:45" 
vai. po pietų, 54 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Vainuto Parap. Amerikoje iš
gyveno 2 6 metus.

Paliko dideliame nubudime 
gimines. Laidotuvėmis rūpinasi 
Kazimieras ir Marijona Laučiai 
ir Jonas ir Ona Burus. Kartu 
su a. a.. Domicėlės laidojimu 
bus perkėlimas jos vyro Adolfo 
kūno J šeimynišką lotą.

Kūnas pašarvotas Eudelkio 
koplyčioj, 4605 So. Hermltage 
avė. Laidotuvės Įvyks panedėly, 
spalio 27. Iš koplyčios 8:30' 
vah bus atlydėta Į Nekatto 
Prasidėjimo Panelės fiv. bažny
čią, kurioj (vyks gedulingos pa 
maldos už velionės Rietą. Po pa
maldų bus nulydėta } šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741

Vytauto Didžiojo laikais lietuviai žirgais balnotais 
keliaudavo Į iškilmes. Mes1 Cliicagos lietuviai į Vytauto 
iškilmes ryt vyksime automobiliais išaliejuotais, velia- 
vomis papuoštais ir geru gazolinu apsirūpinę.

Sveiki, broliai ir seserys, vykstantieji į Vytauto Di
džiojo Iškilmės.

BUYaN0W
COMP1 iATING

JONAS BALTUTIS
• Gazolino ir AĮjejans Olselininkas3 • -y

1543 WEST 46 STREET
I

Telefonas Boulevard 9378

Vienas Iš Bain Benki) -
RIDGE STATE BANK
Gal Būt Jūs Nežinote, Ką Mūsų Bankas 

Gali Jums Padaryti - -
JEI JŪS—

Pradėsite taupymo sąskaitą, 
Pradėsite čekių sąskaitą, 
Pasirenduosite bankinę dėžutę, 
Pasirinksite Globėjų,
Padarysit testamentą,
Pirksite mūsų bonų,
Naudosite mūsų Notary Public, 
Pradėsit Christmas Club, 
Statyait namą, •
Imsit komercijalių paskolų, 
Siųsit pinigų,
Pirksit laivokartę,

TAI ŠIS BANKAS—
Pagelbės auginti atsargą,
Pagelbės Jūsų knygvedystei, 
Saugos Jūsų brangenybes,
Bus Jūsų globėju ar trustistu, 
Bus vadu Jūsų investmentuose, 
Teiks Jums mandagų patarnavimą, 
Bus Jums “Santa Claus’’, 
Pagelbės finansuoti,
Pasirūpins Jūsų reikalais,
Persiųs Jūsų pinigus bile kur, 
Suteiks Jums Traveler’s Chccks,

MES DUODAME DAUGIAU, NEGU.TĄ
Mūsų 25 metai patyrimo finansiniuose dalykuose suteikė mums progos įgyti daug žinių, su 
kuriomis mos mielai su Jumis pasidalinsime.

Mūsų bankas yra vienas iš BAIN BANKŲ. Sujungtas BAIN BANKŲ turtas yra virš:

$25,000,000.00
Taupykite pas mus ir tuomi užtikrinsite savo šeimynai gerą ir laimingą ateitį.

r<
Ridge State Bank

Western Avė. prie 71 -mos gt.» ,
Jūsų Apielinkčs Bankas

Jus vis dar turite laiko įsivesti apšildymo plantę į savo namus, 
jeigu veiksRe tuojaus.

Kad išleisti visą musų didelį stakų boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą
už ................................................. ..........................$265.00
Jeigu jūs norite įsivesti apšildymo plantą savo namuose, pašaukite mus telefonu, 
arba užeikite į mūsų ofisą ir mes išaiškinsime jums kaip jūs galite turėti patogų 
šiai žiemai namą nesutrukdant kitų jūsų kasdieninių reikalų. Jūs galite padaryti 
mažą įmokėjimą, likusius gi išmkėti per .12 ar 24 mėnesius. Mes taipgi pasko
linsime jums visiškai dykai visus reikalingus pačiam Įsivesti apšildymo plantą 
įrankius. Mūsų apšildymo inžinieriai išdirbs pienus, taip kad kiekvienas sugalie- 
snis žmogus be jokio vargo gali atlikti darbą.
Nevilkinkit ilgiau — Rainos jau yra čia pat!
Mes taipgi užlaikome didžiausi pasirinkimą plumbingo reikmenų už labai žemas 
kainas.
Mes taipgi turime visokios rūšies paipų, fittingų, šilto vandens tankų, šildytojų, 
gaso boilerių, velvų ir visko, kas tik yra reikalinga prie plumbingo ir apšildymo. 
Mes turime dideli pasirinkimą sinkų ir maudynių, nupirktų už labai žemas kai
nas. Štai yra keli dalykai, kurių turime specialį išpardavimą:

52 colių R. R. Sinkos $16.00 Sinka tiktai
I '

52 colių kampinės R. R. Sinkos $21.50 Sinka tiktai

5 pėdų R. R. Maudynės $ 1 8.50 maudynė tiktai

Čia yra tik keli dalykėliai, kuriuos galėjome įtalpinti į šį apgarsinimą. Mes tu
rime daug daugiau dalykų, ant kurių mes galime sutaupinti jums nuo 20 iki 30 
nuošimčių. Šie dalykai yra A Grade rūšies.
Pabandykite mus pirmiausia, pirm negu pirksite kur kitur. Jūs rasite mus gera 
firma daryti biznį. Naudai mūsą kostumerių mūsą vieta būna atdara šiame ap
šildymo sezone kas vakarą iki 8 vai. ir nedėliomis iki 1 vai. po piet.

M. Levy & Go.
2113-33 So. State St.

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius: So. Chicago Skyrius:
4101 Archer Avenue 9300 Commercial Avė.

4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart Kampas 93-čios gt.
TeL LATAYETTE 0287 Tel. SAGINAW 4847

z Kalbame Lietuviškai
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CHICAGOJĘ
SVARBUS PRANEŠIMAS.

North. Side. — Brangūs 
Nortlisidiečiai! Visuomet mes 
per visokias iškilmes — tau
tines ar bažnytines — pasiro-

mų. ir nutarė, kad visi, kurie 
turi savo automobilius, suva
žiuotų prie bažnyčios 1 vai. 
po pietų. Iš čia visi su paradu, 
papuošę automobilius, važiuo
sime j West Side. Todėl, ku-

tainę, kur 
pręgramas.

Nepasilikite nei vienas ne
nusipirkę Vytauto medalio.

Komitetas.

.... -----—

dom labai gražiai. Taigi, ir rie turite savo automobilius, 
dabar, per šias Vytauto 500! visi prašomi pribūti minimu 
metų mirties sukaktuves, ku- laiku prie bažnyčios, 
rias visi lietuviai, kur jie ne
būtų, iškilmingai mini, o mes, 
chicagiečiai, tas sukaktuves 
minim rytoj, turime visi jose 
dalyvauti.

Vytautui paminėti North Si

Vytauto medaliai bus par
davinėjami tam tikros komi
sijos prie bažnyčios po pirmų 
ir paskutinių mišių. Prašom 
visus įsigyti medalius. Be to,

de komitetas turėjo susirinki- jis bus kaip ir tikietas i sve-

Sveiki,
Lietuviai ir Lietuvės, skaitlingai susirinkę į Vytau

to Didžiojo iškilmes Spalio 26, 1930, Ashland Auditori
joj.

Džiaugiamės, matydami Chicagos lietuvius sugebė
jusius taip šaunias iškilmes surengti.
jį- . ,f t.

SHERMAN STATE BANK
B. ZALESKI, prezidentas
W, G. POKORNY, vice-prezidentas — kasierins
JONAS BALTUTIS, direktorius.

4801 So. Ashland Avė., kampas 48 g-ves

bus gražiausias šieji pasiryžo savo gimtinėje gyvuosius ir mirusius; gera- 
broliams pagelbėti ir čia pat j darių knygose įamžinsim sa- 
sudaryta komitetas, kuris dėsįvo vardus, kad kartos visuo- 
pastangų pagelbėti troškume- j niet atmintų ir melstųsi. Var- 
čiams aprūpinti visus parūpi- pų geradarių vardai bus var- 
jos reikalus. Komiteto valdy- puošė išlieti.
bon įėjo sekantieji: pirm. J. Taigi šiuo komitetas prašo 
Simanavičius vice-pirm. A.
Bernadišius, žinomas G raut 
\Vorks Coal

Į LIETUVIUS, PAEINAN
ČIUS NUO TROŠKŪ

NŲ.
atsiliepti visus Cbieagoj gy
venančius lietuvius, pgeinan-

darbę ir skurdas, kliubo tiks- tuvių ^eimynų šių žiemų, 
las — šelpti neturtingas šei-1 Kviečia visus, 
mas, — pasidaro daug didės- Komitetas,
nis. Mielaširdingų darbų at
liksime, jeigu daugiau žmonių 
žinos apie to kliubo darbus ir 
parems jo pastangas.

Dabar pranešame, kad Chi-

D ■ ■

„ . , . . . ;v. m - • i • ica£° Lie.tųvių Moterų Klių-
3 Coal yard savininkas, cius nuo Iroskunų ir kaimy- , • j-j v v , •

xt • o i i , . . . .v, . .. v. bo rengiama didelis šokių vaNesenai pp. Sakalų namuo- Cieeroje, rast. ir įzd. S. Saka- minų parapijų geraširdžius , , . i , to i tt + i
se įvyko būrelio lietuvių, pa- Renė. 
einančių nuo Troškūnų susi- Į Atmename 
rinkiinėlis. Jame dalyvavo ir
Troškūnų klebonas, Tėvas Ka
zimieras Čepulis, pranciško
nas, kuris šiuo metu duoda 
misijas po lietuvių parapijas.

Sus-me gerb. misionierius 
plačiai papasakojo apie Troš
kūnus ir jo valdomosios baž
nyčios padėtį bei būtinus rei
kalus. Iš misionierio kalbos 
pasirodė, kad nuo pernai me
tų Troškūnuos atgaivintas se

žemiau paduotu adresu, kad 
savo samanotų ' galėtume bendrai pasitarti

bakūžę, kurioj gimėm ir au
gom. Atmenam ir šelpiame sa
vo tėvų, motinėlę, vargeliais 
mus užauginusius. Lygiai at
minkime ir gimtosios parapi
jos , bažnyčių, kur tiek daug 
Dievo malonių esam apturėję, 
ir tuos brangiuosius kapelius, 
kur tiek mums brangiųjų as
menų rado atilsio vietų. Tat, 
pasitikėdami gimtosios pa
rapijos ir bažnyčios meile ir

mus darbuote. Iš tolimesnių 
vietų laukiame laiškais atsi
liepimų ir patarimų.

Ątsišaukus visiems troškū
niečiams bus sukviestas ben
dras sus-mas ir pasitarta 
darbuote. Rašyti prašoma šiuo 
adresu:

Mrs. S. Sakalienė,
2239 W. 23 PJace 
Cliicųgo, III.

karas, spalių 29 d., Hotel DĮei 
Prado, 530,7 Hyde Park Boule- 
vard, į kurį kviečiame publi
kų atsilankyti ir paremti. Va
karas bus gražus. Bus ir ska
naus užkandžio. Gražiai pra
leisite kelias valandas laiko 
smagioje draugijoj ir sušelp
site kurių nors suvargusių lie-

Ncąlkankyklto savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— rdumenų sukimu: nes skau- 

« dėjimai naikina kūno gyvybę 
™ Ir dažnai ant patalo paguldo. J CAPSICO COMEOUND mo- 
jfl stis lengvai prašalina virfiml- 

nėta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonea pasveikę. Kaina 60c per 
paštų 66c arba dvi už $1.06.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS’* augalais gydyties, kal
ba 50 centų. *

Jusliu Kulis
i.

2269 SO. HALSTED ST. 
Chicago, III.

■ ■■■■■■■■■

■
■
■

nobinis šv. Pranciškaus Ma- j°s reikalų atjautimu, šiuo
šaukiam visus j talkų! Padėki
te savo aukomis atsistatan
čiam Vienuolynui! Aukokite 

bažnyčiai naujų

žęsniųjų Brolių vienuolynas.
Kaip žinoma;, vienuoliai pran
ciškonai pastųtė ir esamų baž
nyčių, kuri tiek iš lauko, tiek J įtaisymui 
iš vidaus yra gerokai aptriu- į varPh i
susi ir prašyte prašosi taisy-1 Klebono, Tėvo Čepulio žo

džiais, vienuolyno ir bažny
čios rėmėjai bus skaitomi am
žinais geradariais, nuolatiniais 
dalininkais šv. Mišių, kurias 
Vienuolynas nuolat laiko už

mo.
Per karų bažnyčia neteko 

savo senųjų-gražiųjų varpų. 
Ir lig šiol dejuoja nesulaukda
ma brangiųjų geradarių nau
jiems varpams įtaisyti. Kapai, 
brangiesiems įnirusiems ramy
bės — atilsio šventa vieta be 
aptvėrimo, naktimis žydų 
arkliais ganomi, mindomi. Ir 
senobinio vienuolyno namai 
pusiau nugriauti, apįrę.
■'*' Parapijiečių ir kitų gera
darių gelbimi, vienuoliai pran 
ciškonai pradėjo taisytis, lo- 
pytis. Bet pamatė, kad vieti
nių, geraširdžių, daugumoje 
nuo blogų metų suvargusių 
žmonių pagelbos toli gražu 
neužteks ,tiems darbams atlik
ti.

Supratę visa tai susirinku-

A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

3938 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
re •>

VienatlnU 1-la- 
uvls, kuris iš

dirba europlš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sies.

Pirmas prie
šais šv. Eaal- 
miero kapini ę 
vartus.

DIDELIS VAKARAS.

Rengia Chicago Lietuvių Mo- j 
terų Kliubas.

Mažai kas žino, kad Chica
gos Lietuvių Moterų kliubas 
jau nuo kelių metų šelpia su
vargusias lietuvių šeimynas 
ir toliau, sulig savo išgalės, 
žada duoti pagelbos.

Šiais metais, kada tokia be-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiHisiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^
■ iii a v i ■

JS bVAKfcSUb HKANfcSIMAS

LIETUVIAMS
SEKLYČIŲ SETŲ

Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu | 
per KLAIPĖDĄ

Greitas susisiekimas via KoponhaSen
Pulkus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto j
švarumas ir Patogumas — .Malonus Patarnavimas

J Laivu I-jjlaukimai Iš N**w York:

I ii Kalėdos Ekskursija
United States .. Lapkr. 1 II (>scai. h ______ i.apkr. 221
Hellig Olav ___  Lapkr. 8 || Frederik VIII .. Gruod. »,

laf.rmaeijų Ir laivakorčių reikalais kreipkitžs pas savo agentą arba.

SCANDINAVIAN-AMENCAN LINE
27 VVHITEHALL ST. 
NEW YORK, N.Y.

248 WASHIH&TON ST. 
BOSTON, MAS S.

I3O N. LASALLE ST. 
CHICAGO, ILL.

DID21AUSIS

—L.

I
1

Mes palys dirbame setus savo dirbtuvėje ir par- B 
duodam tiesiog pirkėjams, todėl mes galime parduoti E 
daug pigiau negu bile kuri krautuvė. Palyginus su £ 
krautuvių kainomis, musų kainos yra per pusę pigesnės.

Mes turime didelį pasirinkimų jau padirbtų setų iš 
visokio mnteriolo, daugiausia apmuštų šilko Frieze, Vo
kietijos ir Francijos išdirbysčių. Labai gražus ir tvirti.

Su kiekvienu setu dabar duodame dykai labai gra
žių lempų. /

Ateikite — nepraleiskite šių bargenų.

J. F. Radžius
GRABU ISDIRBYSTĖJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą,

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

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

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvežime j 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

BB■8■s
i

i

■■BB
I

Archer Furniture Ii F- Radžius
1 JOSEPH KAZIJC, Savininkas 
| 4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9733 Chicago, 111.
IlIllIUlIlirUlilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU^ 1

Pigiausias Lietuvis Grabprius Chicagoję
Ofisas: įkyrius:

668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.
Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088 -

LIETUVIŲ ROJAUS ŽEMES
Y

SEZONUI BESIBAIGIANT

SUBATOJ IR NEDĖLIOJ, SPALIĮĮ - OCTOBER 25 IR 26, 1930
LIETUVIŲ ROJAUS ŽEMĖS KAINOS DABAR ATPIGINTOS 10 NUOŠIMČIŲ

Šių žemę galite pirkti labai lengvais išmokėjimais per 5 metus.
Reikia įmokėti tik $15 arba $25, o kit us lengvais mėnesiniais išmokėjimais ir 

tuojau galite sau pasistatyti mažų namų, o už 5 metų jau busi savininku nuosavo 
namo.

Musų Subdivizijos ofisas atidarytas kasdien nuo 2 iki 5 vai. vakare, o nedė- 
liomis nuo 12 iki 5 vai. vak. Ten visuomet matysit patį savininkų.

SUBDIVIZIJpS ADRESAS: ARCHER AVĖ. IR SPRlNCf STREET 
(% mylios už Kcan Avė į vakarus) Springr Forest, Illinois, (pirmiau vadinosi Willow Springs).

S. P. KAZWELL & CO.
, (S. P. KAZLAUSKAS, tai ta pati ypata)

2839 WEST 63rd STREET TEL. REPUBLIC 8899
Didysis Chicagos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai vakaro, netitfloj atdara iki 12 vien.-y
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C H I C A G O J E
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA-, kus, prie vėliavos S. Remekis. 

RAPUOS.

Iš Lietuvos tik ką gavome
Skaitytas laiškas nuo Labd. i*™* knygelę aPie Vytau‘«- 

S».g6s, kad draugija prisidėk APie Did»l Lietn™ Kn’ 
t,j su auka. Mūsų draugija y. nigaik8‘i aprašyta plačiai nuo 
ra L. S. garbes narys. ' Pat >Wst8. iki jo amžiaus

Narių tarpe parinkta auku. ga0‘
kambary. i Po $1 aukojo: O. Zdaueviėiu- Veikalas aiškiai įdomia len-

Susirinkiinų atidarė pirm. tė, J. Orišus, K. Gaižutis, K. kalba Para8ė

Draugija Šv. Jono Evange
listo laikė mėnesinį susirinki
mą. spalių 19 d., mokyklos

T t,, , ,, , • n, i • i • v. c Prof. Dr. J. Totoraitis. Kaina vietinių politiškų klubų pas-J. Blankus, malda, nutarimus Ivanauskis, kiti po mažiau. Su e e’ » P p;k 15c Kreįptis '
DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. 0'iki.ey Avc.

Chicsų;O III

per-iš praeito susirinkimo 
skaitė rašt. J. Grisius.

Draugijon įstojo naujų na
rių: A. Budreškienė, J. Bu- 
dreškis, N. Brazis. Komitetas 
pranešė, kad a. a. Urbonavičio 
pomirtinė pasiųsta į Lietuvą, 
jo žmonai, per “Draugą”.

Iš Vytauto 500 m. sukak
tuvių minėjimo pranešimą da
rė J. Dimšas, P. Plančunas, 
J. Lorancas, kad kuogražiau- 
siai ruošiamos prie vaikštynių. 
Išrinktas tvarkdarys L. Nor-

PENIUOJAME 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 visą “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.

IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS 
TE STIPRYBĘ SEMIA...

Šių žodžių gili prasmė šiandien visiems darosi aiš
ki. Šiandien Vytauto Didžiojo Metais mes semiame 
stiprybės iš gyvenimo savo tautos virš 500 metų tam 
atgal.

Tad lai gyvuoja visi lietuviai dalyvaujantieji 
Vytauto Didžiojo iškilmėse. Prie šios progos semkimės 
sau stiprybės iš Vytauto Didžiojo gadynės ir jo darbų.

VYTAUTO DIDŽIOJO IŠKILMIŲ RENGIMO KOMITETAS

rinkta $6.40.
Į seimą išrinkti atstovai: 

K. Ivanauskis, O. Zdanevičiu- 
tė, J. Blankus.

Barniai svarstant draugijos 
reikalus, kur buvęs, nebuvęs, 
seniau buvusios valdybos pir
mininkas, ne iš šio, nė iš to, 
kad pradės tvarką ardyti, 
valdybą niekinti, kol tapo iš
prašytas laukan, Už valdybos 
niekinimą draugija ekspirm. 
uždėjo bausmę.

X Chicagiečiams žinomas
artistas p. Kareiva būva išvy- 

Beje, išrinkta K, Ivanauskis ' kes į California> į Ange-
> les miestą. Lankėsi Hollywoo- 
de, kur gaminami judamieji ir 

'šnekamieji paveikslai. Dalyva
vo kaikurių paveikslų produk- 
; cijoj, bet dėl nesveikatos turė- 
| jo tą vietą apleisti.
1 X Šiuo tarpu Kęstučio Sko- 
Jinimo ir Budavojimo Spulka 
Bridgeporte ir Vytauto Skoli
nimo ir Budavojimo Spulka

Pov. P. Baltutis
Laivakortes, Pinigų Siun- 

timas, Real Estate,

Notarijališki

Darbai

3327 S. Halsted St.
Tel'. Yards 4669 

Chicago, III.

KNTtai AK VYTAlITį s

i PAIEŠKAU brolio Petro 
įPundino (Bundin), kilęs Len- 

— . ■ --------1 gių k., Girdiškės par., Taura-
P. Plančiunas tvarkdariais^8 aPsk' Pats ar « žinantie- 

ji praneškit.- ~
JOANA PUNDINAITĖ

Chicago, III.

ir
prie Ashland Auditorium.

J. Blankus

ŽINIĮI-JINELĖS

ant Town of Lake didžiuoja-

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių - tr slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
ilo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8686

RADIO
Taisau, perdirbu battery 

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

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockvvell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

t) R A U O A S

tuviai dabar pagerbia. Kęstu
čio Spulka randasi po mum. 
840 W. 33 S|. o Vytauto — 
4559 So. Paulina.

SUKOLEKTUOJAM 
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bl- 
las, notas, kontraktus, morgičius, 
bondsus, lynus, judgementus ir dar
bininkams algas sukolektuojame už 
mažų atlyginimų arba išperkaJme vi
sokias Claims, Taipgi padarome vi
sokias investigacijas, patikriname 

U references, duodame patarimus sa
vininkams, turintiems kokį keblumų 
su rendauninkais etc.

tangomis yra šaukiamas mas- chicago collection bureau, 
1 6959 South Halsted Street

PRANEŠIMAI.
Marąuette Park. —

22 E. 110 PI. p >

Paieškau pusbrolio Juliaus 
Strongio. Kilęs iš Naumies
čio. Girdėjau esąs Chicago j. 
Prašau tuoj atsišaukti.

ANTANAS P. STULGĄ
3335 So. Union Avė.

Chicago, III.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 138#

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
Kaina *845.00 F. O. B.

Jei mknal pirkti karų. pirmiausiai , 
ateik plis r..uš Ir persitikrink, kad > 
pas mus rasite geriausios rųllee au
tomobilinė ui žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių I 
vartotų karų ui labai mažų kalnų. |

BRIGHTON MOTOR SALES I
INC.

Savininkai: Vainoras, J.
Telefonas Lafayette 6666

* 8961 Archer Avenue

mitingas šiandie, spalių 25 d., .salėj tuoj po sumos. Nariai NORTII SIDE Flatas ren- 
lietuvių parapijos salėj. Visi būtinai susirinkit, nes yra la- don, štymu apšildomas, (i kam 
prašomi susirinkti. Kalbės lie- bai svarbus reikalas aptarti. barių labai graži vieta, prie 
tuvių ir amerikonų veikėjai K. Lukošaitis, rašt. Ilumboldt Parko. kamb. dide-
apie vietinius pagerinimus. > L) ~ ~-  Ii, šviesus. Kaina labai žema.

Valdybos.

North Side. — šv. Kazimie
ro Brolių ir Seserų svarbus 

i susirinkimas įvyks parapijos

i Summit miestely trys ulė- i šikai iš paštos pasiimtojo atė- 
;mė 17,500 dolerių.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus py r

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

CHTCAGO
TEL. BOl'L. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom Ir Inšlurl- 

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlaiiškus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Normai 4401

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock $516

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republlc 6396

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8662 Ofisas Ir P.ez. 
ir 2384 4101 S. Mozart St.

J. C. ENCHER 8c CO.
GENERALIAl KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & GO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas ir jėgų. Elektros relkmenos ir 
fikščlerial.

Ii. DOMBROVVSKI A 8ON 
3016 West 47 Street

Šio krano kaina $3.50 
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689 -

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius sveterius dėl vyrų, mo
terų, mergaičių ir vaikų. Par
duoda vilnones gijas dėl jvai- 
Įrių nėrinių, vilnones materi
jas dėl kelnių vyrams ir vai
kams dideliam pasirinkime.

I

; Mes parduodam žemom kai- 
Įnom, idant galėtumėt sutau
pyti nuo 75% iki 100% (nuo
šimčių.

Neriam vilnones pančekas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus sveterius.

F. SELEMONAVIČIA
Tel. Victory 3486

504 WEST 33 STREET

Arti Normai Avė. 

Atdara dienomis ir vakarais

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveune

Tel. Lafayette 7674

Phone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 

lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2384 So. LEAVITT 8T. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heatisg

Kaipo lietuvis, lietuviams patar-

A. M. BUTCHASK
10% nupiginta ant flat ma

liavų ir ready niixed.

■SĮB!
šeštadienis, Spalio 25, 1930

3311 Evergreen Avė.
Chicago, III.

GERI FLATAI RENDON
Nauji moderniški flatai ren 

don, po 5 kambarius, moder
niškos dekoracijos, rendos la
ibai pigios. Atsišaukti:

M. J. KIRAS 
3335 So. Ha^sted St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

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

3040 W. 62 St. 1-mas floras

Va'.'g. setas, 5 štaotai nauji, kai, sta 
lai, 2 Sm. setas. Stratton, 658 E. 81 
St. 3-čias floras.

Geros veislės Irish Setter šuny
čiai. Pigiai. 3138 N. VVestern avė.

Rooining House, 9 kamb.. Visi iš- 
renduoti. Rendos $50. 3 tonos ang
lių. 1719 W. Congress, Tel. West 
2397 ' '

Universal kietų anglių Šildytuvas, 
didelis, kaip naujas. 3011 W. 22 St., 
2-ras floras, užpakaly. ,l------------------------------------------

) Mok. reikm, Storas, arti kat. mok. 
ir bažn. Pigiai dėl ligos. Renda $30. 
4 pagyv. kamb. 229 VV. 45 PI,

PARSIDUODA grocernė, 
geras biznis, gera proga kiek
vienam su maža pinigų suma 
nupirkti.

4429- So. Honore St.

PARDUOSIME arba mai
nysime bučernę ir grocernę 
su namu. Cash biznis. Kampi
nis namas, gražioj vietoj.

6001 S. Carpenter St.

REAL ESTATE
BARGENAS

Gražus 2 flatų muro namas, 6-6 
karštu vand. šlid.. arti vienuolyno, 
galima pirkti pigiau, negu pastatyt. 
$13,250. Kreiptis:

A. N. MASUUS & CO.
6641 So. VVestern Avė.

Tel, Republlc 5550 

BARGENAS
3 augščių plytų 3 apt. po 7 kam

barių, štymo šil., $14,500. Kreiptis 
Richard Kowalewski, 5418 S. May 
St. Chicago, Boulevard 7181.

Pigiai nuo sav., naujas 2 flatų 
namas, didelis, 5 kamb. flatai, k. 

iv, šild., 33 p. lotas, pečiu šildomas. 
Atsėjo $16,000. Gera apylinkė, gera 
transp. Arti katalikiškos bažnyčios ir 
mokyklos. Vieta 6200 West, 2200 
North. Kaina $12,500. Cash $2,500. 
Kreiptis 4752 Fullerton avė.

Priversta našlė parduot ant Ho- 
man avė., arti Ogden avė., 2 lubų 
flatas, 6-7 kamb., 3-4 mieg., plytų 
gar. Tik $7,000, C. F. Schultz, 3500 
Ogden Avė.

M?IETKIEWieZ&(g-

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

F A R M O S
FARMA MAINYMUI.

Del ilgos parduosiu ar mainysiu 
savo 80 ak. vaisių farma į gera 2 
flatų, ar pusantra flato ar bung., tik 
su 1-mais morglčiais. Farma randa
si vaisinių farmų Juostoj J rytus nuo 
Benton Harbor, Mich. su galvijais, 
mašinomis ir padargais. Agentų ne- 
relk kreiptis.

DIRBK DEL SAVĘS
Pirk arba mainyk vienų iš šitų 

farmų ir buk neprigulminyu. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Farmos 
randasi tik 60 mylių nuo Chlcagos, 
ima tik 2 valandas su automobiliu 
nuvažiuoti.

40 AKERIŲ geros žemės su bu- 
dlnkais ir gyvuliais už $3500.

80 akerlų su sodu, 50 akerlų dir
bamos žemės už $2500.

120 AKERIŲ geros žemės su bu- 
dlnkais, pusė mylios ant didelio ke
lio, tinkama vieta dėl road bouse 
lunch rumio ir gaso’.lno stoties.

160 AKERIŲ geros žemės su ge
rais budlnkais, ant gero kelio — 
$6400. '

Visos šios farmos bus parduotos 
ant lengvų išmokėjimų.

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


