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Pilsudskį - Lenkijos Ministeris Pirmininkas
INDIEČIA1 KATAUKAI
TURI ŽIŪRĖTI SAVO
TEISIŲ

ANGLUAl BRANGIAI ATSIEINA

bedarbiu šelpimas
__ __

,

TRICHINOPOLY, Indija.
— Kun. Pranciškus Ksaveras

A

Peru Respublikos Revoliucio

rTroehly, įžymus Jėzuitas va

das ir darbuotojas, vienoj

KUN. BAIMA, ITALAS,
KINIJOJ, YRA KOMU
NISTŲ NELAISVĖJE

CHICAGOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Chlcagoj pienas geras Ir j’o APIE ŠIŲ MįETŲ DERLIŲ j užaugo. Geriausi šiemet pirROMA. — Čia gauta žinių,
JR KITUS ŪKIO REIKALUS mamečiai dobilai Biržų, Pane
pakaktinai
vėžio, Šiaulių, Mažeikių ir Šakad kuomet komunistų gaujos
Nežiūrint gyvuojančių dide
Žemės ūkio ministeris p. A- kių apskr., blogiausi — Traužplūdo Čangša miestų Kini lių kaitrų, Chicago pieno tu
“Ž. P.”
leksa šiomis dienomis spaudos kų ir Seinų apskr.

sa joj, jie ten atrado ir pagrobė ri pakaktinai ir pienas yra ge

atstovams padarė pranešimų
italų misionierių kun. Julių ras, praneša miesto sveikumo
apie šių metų pasėlių stovį,
ŽEM. KALVARIJOS
katalikus budėti, kad nebūtų
Paima, kurs jau apie 20 me •departamentas. Liepos mėne numatomų derlių ir apie kitus
ATLAIDAI
vienaip ar kitaip varžomos
siu departamento inspektoriai
tų
Kinijoj
misionieriųuja.
mūsų žemės ūkio reikalus. Čia
katalikų teisės Indijoj.
tik 62,048 kvortas pieno pri
paduodame pranešimo san
Žem. Kalvarijoje Šv.
P.
KINIJOJ, VALDŽIOS ĮGULA i Jis nurodė, kad Indijoj pra- čangša yra katalikų vysku pažino netinkamuoju. Kasdien
traukų.
Marijos Aplankymo atlaidai
matorna nauja vidaus tvarka, po J. Mondaini sėdyba. Šis sunaudojama milionai kvor
MAISTUS
šįmet praėjo labai iškilmin
Pasėlių plotai
tų.
ty. politinės, vidaus atmainos. vyskupas yra Europoje.
gai. Nors Kauno paroda kiek
Pasėlių plotai pas mus iš
PILSUDSKĮ VĖL KABINE
SUIMTAS PERU PREZI Katalikų Bažnyčia iškalno tu
Ne pirmu kartu Čangša air sulaikė žmones nuo važia
metų į metus didėja. Prieš
žmogžudis / išteisintas
ri būt pasiruošusi į naujų tvų-,
TO PRIEŠAKY
pylinkės nukentėjusios
nuo
DENTAS
vimo Kalvarijon, tačiau mal
karų dabartinėje Lietuvoje ka
\rkų ir naujus reikalavimus*
Martin Klinowski gazu užkomunistų. Pirm kelerių medininkų prisirinko tiek daug,
LIMA, Pero, rogp. 27. -Bažnyčia inksto turi pusi- tų Čangša vikarijate komuni troškino savo 12 metų dukte smet vidutiniškai buvo užsė- kad net vandens šuliniuose
VARŠAVA,
rugp. 26. —
jama rugiais ir kviečiais 634
Lenkijos ministeriu pirminin Kada šioj respublikoj maiš ruošti apsiginiman nuo naujų stai tik vienų bažnytinių sa rį ir patsai norėjo užtrokšti.
pritrūko. Gražiai susitvarkiu
tūkstančiai hektarų. Po karo
ku paliko maršalas J. Pilsud tus sukėlusi kariuomenė ga gaivalų.
vasčių vertės l50,00) dolerių Jis atgaivintas ir patrauktas
sios procesijos atvyko iš Ma
duoninių javų sėjos plotas
i Praeitis liudija, kad jei ka yra išnaikinę. Teis inėtais be
skį. Jis užima pulkin. Slawetieson kaipo žmogžudis. Pri
rijampolės,
Rygos, Viekšnių
vo viršų, prezidentas Leguia talikai Indijoj yra kų pelnę,
kas .metai didėja. Pavyzdžiui,
k’o vietų. Pilsudskio kabinę-j
kitko net 29 bažnyčios nuken- siekusių teisėjų teismas jį iš
ir Plungės. Per atlaidus kas
paskelbė atsistatydinimų ir su tai jie patys vien savo paspernai rugiais ir kviečiais bu
tan įeina visi buvusieji Slakai-ku- teisino.
tėjo. Jos
dien buvo sakoma bent po 3
vo apsėta 650 tūkstančių hek
šeimyna
pasislėpė
vienam
restangomis
yra
laimėję.
Kas*kinog
ap
g
riai
wek’o ministeriai.
arba sudeginPaaiškėjo, kad jis taip el tarų, o jau šiemet net 707 tū pamokslus, kunigų buvo 42,
tas katalikams nepasiūlė joVakar vakare visi naujo ka publikos karo laive.
klierikų apie 30. Dienų ir na
gės apimtas desperacijos. Tai kstančiai hektarų.
kios laisvės, kadir reprezen
bineto nariai prisiekdinti.
giektį skambėjo maldinii
Laivo viršininkas preziden
įvyko mirus jo žmonai.
tacijoje ar švietime. Katalikai
smės, išpažinčių buvo
Koįts numatomas derlius
VALIO Ž!
tų išdavė revoliucionieriams.
CANGŠA GARNIZONAS Jį išduoti reikalavo studen- i tai visa, kų šiandie turi, pakad- - šių
.
___
_____
'4, Numatoma,
50 ginklų
tai.
Sakoma,
jis
būsiųa
tram^
8
^mau

Kretingos
f
apskr.
Skoode
derlius maža kuo skirsis nuo 30,000 komunikantų.
ŠUKELE MAIŠTUS
Kriminalinio .teismo advoka pernykščio. Geriau javai at- kitais metais,
Tad
indiečiams
katalikams,
liepos
20
d.
Katalikų
Veiki

taip ir šįmet
kiamas tieBon už “ nusižengi tas
B.
J.
Short
gryžo
namo
iš
' sakė gerb. kalbėtojas, reikia mo Centro Telšių Rajono Va
SHANGHAI, rugp. 27. — mus. 9)
rodo Lietuvos šiaurėje ir že- Telšių Katedros choras, kun.
atostogų
ir
rado
apvogtus
na

dabar
imtis
reikalingų
prleldyba surengė vieniems vyra
Čangša miesto tautininkų va
maičiuose, kur buvo daugiau T. Budraičio vedamas, labai
vo prakalbų ragino indiečius

nieriai Suėmė Prezidentą

CANGŠA,

ŠUKELE

ldžios garnizonas sukėlė mai
štus. Sakoma, kariuomenė per
simetusi komunistų pusėn. Ko

munistų gaujos ir vėl briaujas ant to miesto. Jos yra pi

lnos pagiežos. Gyventojai

gal

mus, 2552 No. Kedzie boulv. lietaus. Dzūkijoj rugiai kiek gražiai giedojo per pamaldas.
SKRINDA I NEW YORKĄ įmonių ginti savo teises, nes, ms paskaitas. Vyrai čia pasi

be abejonės, prisieis tai visa rodė, kaip jie (labai brangina Tarp kitko išnešta įvairių gi
nklų rinkinys — apie 50 ginkHALIFAX, N. S., rugp. 26. ginti, kada įvyks šaly politi katalikiškas organizacijas. Dau
giau kųįp 200 vyrų su dideliu 'hl*
— Vokiečių lakūnas von Gro- nės atmainos.
įdomumu išklausė 3 paskaitas
——-------------- 1
nau su trimis palydovais, anadien iš Grenlandijos pers LOS ANGELESE KARŠČIAI ir skirstydamiesi pareiškė no-[Lakūnų pramogos vedamos

vatrūkčiais apleidžia apgriau krido Atlantikų
ir atskrido
tų miestų.
čia. Šiandie ryte išskrido į

New Yorkų.

PAĖMĖ TAIAN MIESTĄ
SHANGHAI, rugp. 27. —

41 ŽUVO SUSIKOVUS SU
AFGANISTEČlAIS

Tautininkų valdžios kariuome
nė nuo šiauriečių paėmė Ta-

SIMLA, Indija,

rngp. 27.

ian miestų, išgriovusi vakari — Šiaurvakariniam Indijos
nę miesto sienų.
pasieny britų kariuomenė su
Nelaisvėn paimta 3,000 šlau sirėmė su kalnėnais afganisriečių. Be to paimta daug šau tiečiais. Kavoje žuvo 1 britų
tuvų, kulkasvaidžių' ir armo- kapitonas ir 8 kareiviai, gi iš
tų.
•
• 11
kalnėnų žuvo 32 ir 70 suimta.

BEDARBIŲ ŠELPIMUI
DIDELES IŠLAIDOS
LONDONAS, rugp. 27. —
Anglijai tikrai brangiai atsi
eina bedarbių šelpimas. Yra
virš du milionu bedarbių. Kas
minutė jų šelpimui išleidžia

ma 13 dolerių.

Nedarbui gi

nesimato galo.

ŽEMES DREBĖJIMAS
AFRIKOJ
DAR-ES-SALAAM,

Britų

Rytų Afrika, rugp. 26. — šias
apylinkes * palietė smarkus že
mės

drebėjimas.

Sugadinta

daug namų.

uždaryta banka
HAMMOND, Ind., rugp. 27.
— Čia uždaryta Northern
T rust <£ Savings banka.

vų derlius turėtų būti 10 nuo
šimčių didesnis už pernykštį.
Pernai jų

buvo prikulta

Ir iš tolimų kraštų atvažia

vę svečiai džiaugiasi matyda
mi tokį žmonių pamaldumų.

16

“Ž. P.”

milijonų centnerių, o šiemet

rų, kad dažniau jie būtų lan-j Lakūnų pramogos Curtiss- turėtų bi^ti pustrečio milijono
LOS ANGELES, Cal., ru komi su panašiomis paskaito- J Reynolds lauke sėkmingai ve- centnerių daugiau.
gp. 26. — Į čia gryžo karščiai. Ba**
'
J dainos. Oras gražus, tad kasVasariniai javai
Kelinta diena termometras
Valio susipratę mūsų vyrai
SUpĮūSta didelės žmonių
Miežių derlius šiemet nurodo virš 91 laipsnį šilumos. katalikai!
“Ž. P.” minios. Kasdien seka lakūnų
matomas
blogesnis. Miežiai
laimėjimai paskui laimėjimus.
kiek geresni Tauragės, Mažei
KĄ PASAKOJA PABĖGĘS valgis — tai “sriuba” — šilkių, Telšių apskr. blogesni AIS SOLOVECKIO SALŲ
tas vanduo, į kurį įberta kiek Freeman pasilieka tarnyboje
lytaus,
Marijampolės, Seinų
tai kruopelių. Be to kiekvie-, Nors susekta, kad Evanstoir dalimi Kauno apskr. Avi
HELSINKI, Suomija, rugp. nam duodama pusketvirtos u-j no policijos viršininkas Free
žų derlius numatomas kokiu
27. — Čia laikinai apsigyve neijos juodos duonos. Vaka
man yra turėjęs santikių su milijonu
centnerių mažesnis
nęs jaunas, 24 m., rusas inte- rienė yra gryžus vėlai iš dar
Zuta, bet to miesto majoras negu pernai. Geresnės avižos
ligentas, ėjęs mokslus Petro- bo — tai taipat sriuba, į ku
palieka jį tarnyboje. Majoras Klaipėdos kraite, Kretingos,
grado kariškoj medikalinėj rių įmaišyta šmoteliai supu tai daro aldermonų pataria Raseinių, Šiaulių ir Biržų a-

mokykloj. Praeitais metais bi vusios žuvies.
Jei vyrai vergai dirbdami
ržely jis suimtas kaipo kontr
revoliucionierius
(bolševikai apsilpsta, sargyba juos dau
VALIJOJ ŽEMES DRE
kontrrevoliųcionierium vadina žo lazdomis arba šautuvų apBĖJIMAS
kiekvienų nekomunistų) ir su jspdomis. Jei vergas yra men
SWANSEA, Valija, rugp. daugeliu kitų išsiųstas į Bal kas, tai čekos agentas jį iške
27. — Kai-kurias Valijos da tųjų jūrų. Pirmiausia jam te lia kiek gali aukštyn it tren
lis palietė žemės drebėjimas. ko būti Popovo saloje, kur ke ki* į žemę. Daugelis' vergų
lis mėnesius dirbo sienojų ga nuo persunkaus kėlimo patra
Įvyko keletas sūpurtymų.
myboje. Paskiau jis paskirtas kę. Vasaros metu baudžiami
NUBAUSTAS UŽ DAUG sanitariniu (švaros) viršaičių. vergai išvelkami plikai, priri
i Jis pasakoja, kad Baltosios šami prie medžių ir leidžiama
PATYSTĘ
jūros salose šiandie baisiausių uodams juos kankinti. Žiemos
GRAND RAPIDS, Mich., vergijų velka apie 250,000 metu taipat išvelkami ir pa
rugp. 27. — Už daugpatystę žmonių, tame skaičiuje apie 20. statomi spirgančiam šalty.
įteisinąs nubaudė 15-ai metų 'nuošimčių moterų. Visi vyrai
Šiltinė vergus
labiausia
sunkiuoju kalėjimu J. W. Or- kaip 5:00 ryte pristatomi j smaugia. Didžiuma susirgusių
ton, 58 m.
darbus, daugiausia pelkėse, miršta. Nes nėra nei gydyto
kirsti ir valyti didelius med jo, nei kitokios) apsaugos.
M,IRĘ FILMŲ AKTORIUS žius. Kiekvienam būriui nus
Pabėgėlis apskaičiuoja, kad
kildamas atlikti darbas. Stip Rusijos šiauriuose virš vienas
LOS ANGELES, Cal., ru resni apsidirba ligi 11:00. Ki milionas tų vergų veltui bol
gp. 27. —• Mirė filminis ak ti kamuojasi ligi 2.00 popiet. ševikams dirba miškuose, kad
torius Lon Chaney, gimęs Ir ligi 4.00 po piet kasdien vi Maskva galėtų pasirodyti par
1883 m.
si negauna nieko valgyti. Gi šauliui pigiais savo dirbiniais.
Yra ir sužeistų.

blogesni. Šiemet duoninių ja

mas.

KATALIKES MOTERYS
GRAŽIAI GYVUOJA
TirkšliuoSe liepos 20 d. L.

Kat. Moterų D-jos vietos sky
rius iškilmingai

globėjos šv. Onos šven-

tę. (Gražiai išsirikiavusias ipo

terys, savo vėliavų nešinos iš
parapijos salės nueina - bažny
čion, kurių paeioį iš vakaro
gražiai buvo išpubšuaios. Vis°s narės tų dienų atliko išpa-

žintį ir priėmė ,6v. Sakromfepskr., žymini blogesnės — A-; utų, Dvasios vadas kun. Ma-

lytaus, Seinų, Trakų 'ir Kau- tulionis

SUIMTAS MERGAITES
PAGROBĖJAS '

apvaikščibjo

pasakė

labai gražų

no apskr.

pamokslų. Po pamaldų iškil-

L „
Daržovės

mingas susirinkimas, sveikini-

mai, draugijos veikimo apys
Bulvės šiemet blogesnės, y- kaita, L. Gabalaitės paskaita.
ELKHORN, Wis., rugp. 26.
pač Suvalkijoj (Alytaus, Ma Nusifotografuota. Bendri pie— Indiana ūkininko Foster
gu kalbomis, deiklamacijodešimtų metų mergaitės Bet- rijampolės, Vilkaviškio apsk.) j
Pašarinių runkelių (-burokų) mig, monologais ir choru,
ty Foster pagrobėjas Claude
plotas padidėjo.* 1928 m. jų
Katalikės moterys rodo da
Dillner, 27 m., suimtas čia.
buvo pasodinta 36 tūkstančiai ug gyvumo.
“Ž. P.’*
Mergaitei nieko bloga neįvyhektarų, 1929 m. — 52 tūks
kę? Jis sutiko be pasiprieši
tančiai hektarų, o šiemet jau
nimo gryžti į Indiana valsty
CHICAGO IR APYLIN
apie 70 tūkstančių hektarų.
bę.
KES. — Dailus oras ir šil
Pašariniai runkeliai šiemet ga
čiau.
na blogi; daugiausia nukentė

PREZIDENTO NUSISTA
TYMAS NEKEIČIAMAS

WASHINGTON, rugp. 26.

jo nuo kaitrų.

Linai

j

Linai šiemet truputį geres

— Senatorius Fess, republ. iš ni už pernykščius; blogesni li
Ohio, skelbia, kad prezidentas nai Suvalkijoj, kur jų apskri
Hoover savo nusistatymo pro tai mažai

sėjama. .

hibicijos atžvilgiu nepakeitęs. Dobilai ir pievos
Ir toliaus, sako, pasiliekųs
Nežiūrint kaitrų, vis dėlto
stiprus 18-ojo priedo rėmėjas. dobilų ir žolės šiemet daugiau

I

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų ..*10.0
Britanijos 1 sv. sterl
A8t
Francijos 1.00 frankų JUO
Italijos 100 lirų
5.2S
Belgijos 100 belgų
1SJM
Šveicarijos 100 frankų 19TJ
Yokistijc
jos 100 markių 28Bl

I

9
tos
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DRAUGAS

___

.V

nekalbėjo, kaip lenkiškai ir lenkais save va- i
dino.
U«lM fc*«4l«a.
Šitaip nukrypusiu nuo tautiško pagrindo
Matos »aJWA: Meta* —
Lietuvą imtis atnaujinti — be pašaipos ir Į
M Matų — »«.*•. TttdM Ktattiama
NŪ, Vi
>>>■■■11 —• ?>«. Kur«*M« — Metanu |t>>. Purei Ma
gaikštis turėjo būti pirmų pir
(Tąsa)
susikrimtimo, nieko daugiau negalima buvo
tų — |4.H, Kopija »»c.
___
miausia geras karžygis. Geras
Bandradarblame Ir koreepondentama raitų n«cr«- laukti. Atsiranda, tačiau, žjnogus stiprios va
Mažas Vytautas augo Tra...
■Ina. jai neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam
~
. ..
i , - karui paruosimas buvo medžio
lios ir aukštų idėjų, kuris nieko nepaisyda ,kų pily. Greitai
tikslui pakto lenkių.
Jis sulaukė-. .
™
.
Redaktorius priima. — nuo 11:» Iki 1I:« vaL
mas imasi darbo ir dirba atsidėjęs, raminda daugiau brolių ir seserų. Va- įkle. . l iesa sakant, ir pats ka-1!
Skalbimų kalnoe prleluntflamoe parelkalerua
mas save, “kad lašas po lašo ir akmenį pra- sarQ ^id8 ežero pakrantėse, ras buvo anais laikais, bent iš
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tašo”. Neapsivylė. Mes to esame šiandie, lais
kryžiuočių pusės, ne kas kita, i
kartais veždavo juos Vilniun
vai. po plfet.
vosios Lietuvos vaikai, liudytojai. Teisybė, pas dėdę Algirdą, kad galėtų kaip žmonių medžioklė. Žiau- ,
daug jis gavo padirbėti, daug sveikatos pasu
vaikais Atvykda- lūs tai buvo tada laikai. Lie- i

“DRAUGAS*

“DRAUGAS?’

i

tuvon plauke iš Vakarų rite-Į

dėjo. Vienų vienam jam reikėjo dirbti užsi- vokartaig p^e&ti ir Algir-į . .

-

.

v ,,

brėžtąjį darbą. Per dienų dienas rausėsi po :denaį į Trakus Iš savo pus-181’ kryžiaus
kryžiaus ženklą
ženklą prisisepnsise- j
Publlsbed Daltr, Bxcept Sunaay.
Vytautas daugiausiagę’ kai kryžiaus karai Pales"
SVBSCRIPTIONS: Ona Tear — »«.00. 811 Moatke dulkėtus knygynus ir archyvus, ieškodamas b H
— >>.■•, Three Montka —
One Montk — TSa. žinių apie mieląją Lietuvą ir jos sūnų nu- pam,g0 Jį™ Algiįo sū. finoje bei Sirijoj buvopabaigBuropa — One Tear — >7 0», BU Męntlu — |4 ee
Copy •— .llo.
veiktuosius darbus, kad parodytų, jog mes nŲ Jpgailį kurR skyrėsį nuo ti. Kokie tada buvo katalikų;
▲dTartlslng ln “DRAUGAS” brink* best reaulta.
nesame menkutė tauta, be praeities, be did- jkitų savo brolįų būdo minkž. ritierių idealai, gali geriausias !
Advertlslng rate* on appllcatton.
būti pavyzdys Anglijos kara- j
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago vyrių, be didelių nuveiktų darbų. Ką dienomis tumu įr gvelmHpu. Didžiau-!
“‘‘T*—
........... ..
r
surankiodavo, naktimis tai sunkinėdavo. Daž^ vaikams malonumas buvo liūs Ričardas Liūtaširdis (Ri- i
irai neturėdamas ne ko žmoniškai pavalgyti,eiU . mišką Anais laikaįs į chard Coeur de Lion), kuris '
riteriams buvo nepa- Į
ūei kur tinkamesnio kampelio prisiglausti. reikėjo lietuvi• susigyventi visiems
. ,.
Tėvynės meilė jį ir sotino ir šildė. Jis pats į g mažens 8U mišku. Miškas siekiaraas KJealas; Kov°Je ®u
apie save užsimiršdavo, kad savo mylimąją tė- ,teife- jftm Inftisto> mi&kas „ Isaracinais Sirijoje jis kartą
AR ILGAM LIETUVYBĖ AMERIKOJE?
vynę iš užuomaršos prikeltų ir broliams paslgpdamas nuo £iauraus apsirgęs ir panorėjęs valgyti
Ponia Marijona Vaičiūnienė, kuriai šį mė
tamsėse vaikščiojantiems akis atidarytų. Jis krvžiuožio ar kito kurio prie. paršienos. Virėjas, negalėda
Kad šiandie dar daugelis iš Lietuvos iš
mas
rasti
niekur
paršiuko,
pa

nesį sukako 10 metų kaip eina Moterų Sąjun
dirbdamas tokiose sąlygose savo sveikatą 8u-!So Pagaliau, miškas sav0
eivių lietuviškai mano ir pilni yra karščiauplovęs
jauną
saraciną
ir
prigos Centro Raštininkės ir Administ r.torės pa
naikino. Jis mirė, bet jo darbai kartu su juo1 ziu ji guosdavo ir ramindavo
sio patriotizmo, tai visi tat matome. Bet ar
‘
ruošęs
šią
žmogieną
karaliui,
reigas. Ponia M. Vaičiūnienė yra kun. U. Vai
nemirė. Jie likosi ir mes jais šiandie džiau Užėjus rudens lietui ar šaltai
ilgam ta lietuviška dvasia ir tasai patriotiz
i
Sužinojęs
Ričardas,
kokios
giamės. Garbė dvasios didvyriams, kurie ne žieinak, kai Trakų ežeras už
čiūno, ŠŠv. Antano, Cicero, III., klebono, bro
mo karštis? Ar nedžsibaigs jis kartu su se
i
mėsos
jam
teko
valgyti,
pa

po žemę šliaužioja ir ne žeme pasisotina, bet sidengdavo stora ledo žieve,
lienė. (Žiur. straipsnį “Iš p. M. Vaičiūnienės
nosios kartos mirtiftii? —
šį klausimą at
sakė,
kad,
turėdama
tiek
prie

darbuotės”).
kyla tarsi areliai aukštyn į padanges ir ieško tekdavo Vytautui drauge su
sakymai neaiškus. Jo išsprendimas pareis nuo
šų
jo
kariuomenė,
niekados
sau if savo broliams kilnesnio maisto!
kitais vaikais sėdėti daugiau
to, kiek mes turėsime noro ir ištvermės tą
Simano Daukanto tėvynės meilės grūdas Trakų pily. Per ilgus vaka nestigs maisto.
mią lietuvių tautos šaką, Prunorą įvykdinti. Jei turėsime tikro noro, kokis
jbertas į mūsų tautos dirvą, pąmažėl brinko rus, prie menkos žiburio švie Neilgai trukus jam pasise- sus Jau lž68 m jie buv0 pri.
jis dabar pasireiškia, tai mums neturėtų bū
kol prisirinko kiek reikiant gyvybės sulčių, sos, galima buvo prisiklausy kė paimti tvirtovę, šv. Jono gįžadgję čekų karaliui Otokati baisios jokios atsities ūkanos, jokios kliū
kol įsišaknijo, leisdamas šaknelę po šaknelės ti visokių pasakų.
iš Akro. Sultonas Sadalinas ruį padėtį užkariauti visą Lie VYTAUTO MEDALIAI GA
tys. — “Norinčiam viskas traukiasi iš kelio”
TAVI.
— Valančių, Baranauską, Basanavičių, Ku Gyvenimas pily žiemą ne atsiuntė pasiuntiniams pavai- 'tuvą gi sntartįs popiežiaus
—- sako senųjų patarlė.
diiką ir k. Tik po pusės šimto metų iš to, ( apmįrdlavo Iš visų Lietuvos s’n^
kiekvienam jo
gi- buvo patvirtinta, bet ne čekai
Šiuomi pranešame Vytauto
Išties, norinčiam viskas Sekasi
daryti.
rodos, menkučio Simano Daukanto įmesto j kampų senesnieji bajorai at-iu“n^^° !nSsos *r Pa'ts ^a^ai galėjo rimtai svajoti apie Lie-i Didžiojo Sukaktuvių KomitePavyzdžių nereikia toli ieškoti. Mūsų pačių
•
' gardžiai
p-nrdžiai snvnle-p
intn ,_____
»,___ •
•___
__ L_
__ __ u_,__ j
tautybės grūdelio, žiūrėkit, koks iškerojo nėnė ATkdaVo
^rai<_u____
kunigaiksuvalgė nndė+nin
padėtąją jam
tuvos užkariavimą,
nė Kryto skyrių valdyboms, kad Vytėvynėje jų galime rasti tiek ir tiek. Atsimin
priklausomos Lietuvos keras — krūmas! Mū jštį pasiguosti, kad Vitaliuje žmogieną. Gi belaisvius visus žiuočių Ordinas. Livonijos Or- tauto jubiliejiniai medaliai
kime, kas mes buvome prieš aŽtuonias —
su tėvynė šiandie laisva šalis ir sėdi viename naujas papūtė vėjas. Vilniaus įsakė užmušti. T
dinas, kurį lietuviai sumušė jau yra padaryti. Norintieji
penkias dešimtis metų, o kas ešame dabar.
suole su viso pasaulio laisvosiomis šalimis. K»i
kitatikė,
Štai koki buvo anų laikų 1236 m. prie Saulės ties Bauš- jų gauti, kreipkities į p. Joną
Kas tekią didelę atmainų. padarė? Kas mūsų
daro vieno žmogaus geras noras ir tvirta va- h.
vajkai moko. kad ir riterių idealai. Savybėje jie ku, susidėjo 1237 m. su kry- Krotkų, komiteto finansų ko
tautos žadintojus į dafbą pastūmėjo, jei ne lin
hpi
vitvamiė!
.*
4
‘ .
lia bei ištvermė!
^atsargiai, rasų tikybos it pa- turėjo nustatytas* i taisykles, i gįubgįaįs vįePan Ordinam Abu misijos iždininką, Metropolitūnančioj! minimoje senelių patarlėje jėga?
Turėdami tokių šviesių savo praeities įpročių. Ir apskritai
__ _ Vilnius
_____ kaip reikia elgtis, ginti ^ilp-10rdino kraštų susisiekė per tan State Bank, 2201 W. 22
Kai Sihtaaias Daukantas sumanė kelti iš
gy\enime pavyzdžių, ko mes taip greit pasi- pradeda ugdyti svetimus va-įnuos^u®’
bioteris ir vai-1 Klaipėdą, kuri buvo įkurta str., Chicago, III.
tautiško miego Lietuvą, kaip į tai pažiūrėjo
duodame nusiminimui? Jei skruzdelės, toki
papročiuSi ir net ueken-kokiomis priemonėmis ga 1252 m. Nuo to laiko Kryžiuo----------Daufeaaito ūmžiininkfcit Kas prisidėjo prie
...
, .... .
...
.....
.
.
dafbot Daugumas tonutU Lieta- silpnučiai/absleim.,
o
tebus
d.delms
skyuz-,^
amŲ
Togn
Tra
.,toa
tarp
sav
?
s
kovota
Bet:
_
.
.
.
vabalėliai, o tokius didelius skruz- ^iamų kryžiuočių. Tegu Tra-!lima tarP sav?s ’
~ čiai visaip stengėsi praplatin- i Vytauto jubilėjiniai medavos inteligentų pavadino tokį sumanymų ne- d?“U..
r8UJ“' 3e'
,.
“”
ik'J kunigaikštis paveikia į bro
nro™ <“s dėsniai buvo pn- u pajurio juostų, kuri per liai jau yra platinami. Ketvir
sųmone, stačiai jo išradėjų Nrt proto liga l,dtr“"S
^os mes ne nejuntaAlgird% kūris fl w myli ivalomi tokiai katalikams tai- Klaipėdą jungė Byg, su Ku. !tame
tau Vytauto centralinio koZsunt. Nes ar galimas daiktes numirėlį iš "’e’.° ™»la‘jo pakiausys. Jeigu Vilnius
S* ™ "etikei,a.s ar ere- nigapiliu, vokiškai vadinamu ! initeto, visų kolonijų atstovų,
grabo prikelti? Tai tik stebuklingu būdu'
, ,
....
. v
,. , _ ,
įsileidžia svetimą dvasią, te- tikais galima buvo elgtis, Keųigsberg, o šiandienykščiu ’ susirinkime buvo nutarta —
jų
_
®
1 m9S ne skruzdelės, ne !aso vertes būdami, ne- gu Trakai saugoja senas lietu-'. kaip su kokiais žvėrimis. Tai Karaliaučium.
'
Į parduoti medalius (su Lietu
Kristus galėjo padaryta, o ne žmogus. Mat,
galėsime padaryti, jei būsime pilni gerų norų vilJ tradioiJas_ Tu0 hodu Vy. gi, judrūs Vakarų Europos
vos trispalviu
veliavuku)
jie Lietuvą lietuvybei jau visiškai mirusia lai
(Bus daugiau)
ir visi vieną naudingą savo tėvynei darbą1
.
x
teko „:raėti riteriai, užgesus kryžiaus kapo 30c. kiekvieną. Medalis bus
kė ir nemanė, kad kas galėtų jai lietuvybės
— taipgi tikietu į Ashland Audvasią sukelti. Tiek dvarininkai, tiek mieste
26 d.
lėnai, tiek amatininkai, tiek mokyti, tiek no
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dirbime* - Negali

jimo,

kad

lietuviai

neiškraipytus

savo

būti nė

mažiausio abejo- ‘“ .jųt naujX

išsilaikys

papročius,

savo

jei

kalbą

visi

tuo

ir

VQg

dvasję

su-dvįejų

j^aįp

srovių,

Ueta-

kova

™»3- Rytuose,

tarp'VO53

m^žiot.ų.

daugiausia !kk?s

plaukė

Tokias

suruošdavo

Lietu

medžioTeuto-

Visi

tai
! tai

“Draugo”

Drašomi
prašomi

korespouden-

žinias
žinias

rintieji iš kitų atsiskirti ir išmibtingesniais

rašvti
rašyti

tuotuo-

ditorium,

minėiimo
minėjimo

spalio

(Oct.)

dienoje.
dienoje.

1
Publika

sirūpinsime ir kiekvienas stengsis bent P<>‘užimg Vytauto gyvenimą.
Įnų Ordino riteriai. 1230 metais jau po įvykio. Pasenus žinia bus žavėjania labai puikiu
mažytį šapelį į tėvynės skruzdėlyną įnešti.
| ‘ Atgj0 gyei^į Vytautui mok jie !s’kurė Pavisly ir per ke- niekam neįdomi; tokių visai programų.
kiškoje ‘kalboje sau gerovę matė. Net kaimų
Gentralinio Komiteto Rašt.
(Bus daugiau)
'slo metas. Anų dienų kimi- liūsdesimts metų užkariavo žy reiktų nedėti.
gyventojai, ypač didesnieji ūkininkai kitaip
-S?
......
traukinį? — Taip! •
Lietus pylė, kaip iš kibiro. Staiga, nosime ar viskas ten tvarkoje.
“Frankai, ši kelionė mums bus ne
— Kažkas daugiau, negu ji mus šią
lietaus rūke,
laiminga. Kažin kaip pasieksim G. sto priešaky mes pamatėme,
Aš negalėjau prieštarauti šiai min-/
milžinišką juodos moters figūrą, apsi čiai ir kiek galėdamas stipriau paspau naktį išgelbėjo.
tį?”
Nuliūdę grįžome į traukini. Dauge
Iš Esperanto kalbės vertė:
siautusią ilgu juodu apsiaustu, belekian džiau stabdį. Vos tik sustojome prieky
i
Aš .juokdamasis paklausiau:
lis keleivių ėjo mus sutikti. Tarp jų bu
11
— Kas gi tavą šią naktį taip įbaugi čią vėjo sūkuriu. Ji skėtriojo rankomis išgirdome ūžiantį vandenį. Atbėgęs kon
pirmyn ir atgal ir tokiu greitumu, kad duktorius pradėjo klausinėti: — kas yra? vo 18 metų jaunuolis iš Cbicagos, kuris
(Pabaiga)
no?
net pastebėti buvo sunku.
Kas yra?-Aš sumišau, jokios milžiniškos pasirodė esąs sumanesnis už mus visus.
—
Niekas,
bet
jaučiu,
kad
kaž
kas
, — Kaip tai?
'•
Man atėmė žadą, net užmiršau šaly moters nebuvo preky. O tamsa buvo di Pamatęs juodą moterį priėjo prie garve
mums
atsitiks...
— Aš -jums papasakosiu: mes dar
krosnies stovinčiam Ūžimui duoti ženklą. delė — už metro nieko nematysi. Aš žio ir pažiūrėjęs į žibintus pasakė:
Tiesą
pasakius,
ir
aš
jaučiaus
nedrą

tarime tanko.
— Štai, jūsų juodoji moteris! Iš tik
teisinausi jam: — Aš nežinau kas yra
siai.
Traukinys,
kuri
aš
valdžiau,
buvo
Atsisėdau ant pečkurio kėdės ir prisi
bet man rodosi, kad mačiau didelę juodą ro ten buvo tas pats vabzdys, kuri tams
ilgas
ir
sunkus,
susidėjo
iš
keleivių
va

klausyti.
dvasią, kuri išskintas rankas davė ženklą ta matai po, šiuo stiklu. Štai, ir visa isto
gonų.
Aš
nieko
neatsakiau.
Mano
mintys
rija, mano pone. Kai vabzdys lėkė prieš
toliau nevažiuoti. '
— Tai atsitiko nesenai, — pradėjo
Aš
nervavaus
pamanęs,,
kad
mano
gaudė*
tą
keistą
figūrą.
Mes
tuo
laiku
bu

elektros šviesą, jo šešėlis atrodė juoda
m»6taist&s. — prieš vienus mėtus, pava
Konduktorius baisiai nustebęs pažvel
globai
yra
pavesta
tiek
daug
gyvybių
vome
netoli
stoties,
ties
kuria
per
gilia
moteriške, musuojančia rankomis. Neži
sarį. Aš važiavau kaip dabot, tuo pat
gė į mane.
saugoti.
Pats
juokiaus
iš
savo
bailumo
ūpę
buvo
pastatytas
tiltas.
Aš
pradėjau
nau, kaip jis ten papuolė, bet tur būt ta
keliū, turėjau tą patį garvežį — mano
—
Frankai,
ar
tu
iš
proto
išėjai?
Aš
sujungdamas garvėžį «su vagonais.
nervuotis. Mes važiavom greitai ir žen
da, kai Džimas valė žibintus prie vandens
IMthgųji 499, ir pečkurys buvo taip pat
tai
netikiu.
Bet
mes
esame
netoli
upės
imamos stoties. Kas jis nebūtų, bet vistiek
Ištyręs ar visktrs tvarkoj sušvilpėm klas stočiai buvo paduotas dar vieną my
tas palte, kaip ir dabar
D&imas Moode.
ir
galime
tuoj
ištirti.
lią šiapus tilto. Pravažiuojant stotį aš iš
išgelbėjo tiek gyvybių, grąsindanias mus
ir išvažiavom.
Jis yra puikus Vaikinto, bet labai linkęs
Pasiėmę žibintus ir .nuėjom pir juodos moteries vaizdu.
tikėti į sapnus, dvasiai ir apsireiškimus.
Tamsa buvo nepermatoma, tik iš girdau, kad Džimas suriko. Aš pribėgau
Taigi matot, dėl ko šis vabzdys čia
Pirma mes iš jo juokdavotnls, bet nuo to
garvežio žibintuvos skverbėsi elektros švic prie jo ir radau jį visą drebantį iš bmi- myn. Bet vos žengėm keletą žingsnių mes
sa. Džimas stropiai kūreno krosnį ir su dvasią, kuri išskėtus rankas davė ženklą sustojome sustingę iš baimės. Po mūsų pakabintas. Aš jį laikau dėl prisiminimo.
laika, kada mes pamatėmė juodąją mo
terį, mes iš jo nesityčiūjsm.
laikė aukštą pro slėgimą, dėl to, kad mes, rėjęs nusigandau. Tenai ant bėgių pasi. kojomis atsivėrė baisi bedugnė, kurioj Tamsta sakysi, kad tai buvo tik atsitiki
rodė ta pati milžiniška moteris, kaip k, ūžė, kunkuliavo nuo pavasario vandens mas, bet aš sakau, kad jį pats Dievas
— A5 tarėjau apleisti M. stoti apie
kaip vėjas IPkėmė pirmyn.
pakilusį ūpe. Atsigręžę atgal pamatėme siuntė.
1 vai. naktį ir apie 6 vai. atvykti į G.
'Tamsa pturidarė tiesiog sleginama.
juodą moters figūrą, kuri dūko šokda-Į
— Viską- tvarkoje! sušuko kondukstotį. Tą naktį vėjas ir lietus skito iš pat
Prie pirmos stoties, kurioje sustojome pa
ma
laukinius
Šokius.
Konduktorius
pa’
torius
išeidamas ir telegrafo stoties,
vakaro. Kai atėjau j gOfOtKlty garažą,
inės. Jįs iuostelėjo ranka į tamsą, aš pa žiū .. . —^Frankai, — murmėjo <v.os pratar
Džimas afcėjo į savo Vietą prie pevėjas staugė dar pasiūčiau. Važiuojant su
rėjata ar viskas tvarkoj. DŽimas išvalė damas Džimas —t "nevažiuokim pet tiltą, žiūrėjo į bedugnę paskui ų mane:
—
Ar
tą
tu
matei,
kada
sustabdei
čiaus,
o aš sugrįžau į savo vagoną.
dėl dangaūs nevažiuokim, kol-mes nesužiŽlbiAtima. Ir . mes vėl lėkėmė pirmyn.
Dėi m n į stdti jis man kalbėjo:
pasirodyti — visi kalbėjo tik lenkiškai, len

JUODOJI MOTERIS,

—

įeitam

sias

Alio!

Frankai,

ar

tu

dabar

dva

matai?

pirmiau

—

pasiutusiai

kartais

šokdama.

visai

rami,

kartais
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Trečiadienis, Rugp. 27, 1930

PROF. KAMPININKO
RADIO.

Iš visų šalių mano radio paauna depešas, kad komunisįs labai nesiseku. O nesi
seka dėlto, kad lietuviški taporščiai pradeda savo pinigiįes Kinijos siena aukų davimo

visos Lietuvos Stalino pilipotentu patapti. Revoliucijos
organizuoti stojo draugai ir
draug’ės: Šutasikas, Cenaitė,
Storobinaitė,
Berolovičaitė,
Šalpėteris, Sakrėtisaitė ir Vinikaitė. Pamatė tai buožės ir
visi revoliucijos organizato
riai tapo nubausti sumokėti
po 2,000 litų arba po 2 mėnesui kalėjimo. Ir po šiai die
nai nesulaukia aukų nuo saį
vo tavorščių iš Amerikos.

Dabar kyla klausimas, kaip
Ipolitas Bosinkis, saviningreitai savininkas gali įteikti Į kas dviejų pagyvenimų namo,
raindauninkui penkių dienų
™n«,
fla‘«
Nikodimui Sprečkūnui, kuris
pasargų arba “Five Day’s
ten gyveno jau virš du metu,
Notice”, jeigu jis neužsimoka
mokėdamas $50.00 į mėnesį
randos dienoje kada ji pripuo randos, dešimtų dienų kožno
la mokėti! Pamatysime.
mėnesio. Pradžioje birželio

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090

“FIVE DAY’S NOTIOE“.

Virš

bet gali tuojau užvesti bylų,

du

Ir

taip:

METŲ

VJ 17Hz IVO 21A

šimtmečiu/^

Medai Haarlem

Oil bavo pripažinta
lu gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant,
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Improved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
*r 51-50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse "Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

----------kad ir ant rytojaus, po nemoSulig Illinois Valstybės Sta kėjimui randos dienoje sutartuto, jeigu randauninkas neuž tyje paženklintoje. Bet, kur
sirhoka savo randos paskir- tokios raštikos sutarties nesi“Vorkens”, kuris redaguo
tam laike, tai, pirm negu sa- randa, tarp savininko ir rcm"visus lietuviškų tavorščių
vininkas gali kreiptis teisman, dauninko, penkių dienų pasaraikraščius, vos alsuoja dėlto,
reikalaudamas nemokėtos ran- ga yra neišvengiama,
:ad lietuviški tavorščiai savo
Rusijoj, žiemai artinanties, dos, arba randauninko buto, į
:votų nesupila.
komunistai mano savo “ro turi randauninkui įteikti rašpenkių dienų pasargų arba
Jaunų komunistų kempėj py dą labiau pagerinti. Staietoli New Yorko, dvi ins- dino įsakymu Maskvoj išleis-|pareikalavimų, kad, penkių Į
ruktorės, Holmes ir Husą, a- tfis įsakymas — aprūpinti vie dienų laikotarpy, užsimokėtų'
tibiaurojo J. A. Valstybių vėP°ra batų tik fabrikų dar- privalomų randų. Tokia pa- i
bininkus,
viso 300,000, o 2 mi sarga vadinasi “Five Day’s
tavų. Abi už tai turėjo užsilokėti po $50 ir, be to, da lionu žmonių žiemų turės vaik Notice“. ,
ugabentos trims mėnesiams ščiot basi, jei Chicagos ir Jeigu, po įteikimui tokios
R^chesterio penitenšerį (pa- Brooklyno lietuviški tavorš raštiškos pasargos, randaunin
lisos namus). Išėjusios iš čiai neduos aukų — batams kas, bėgyje minėtų penkių
dienų, randų pasiūlytų užsi
m, sako, jau nebebusiu' dau- pirkti.
mokėti, tai savininkas priva
iau komunistės, nes tapo suiltos: tavorščiai aukų nedaJūsų prof. Kampininkas, ti lo jų priimti, ir tuomi dalykas
g už bausmę užmokėti.
sų pakreipęs, žiūrės kokios užsibaigia. Bet jeigu randos
taktikos tavorščiai toliau lai neužsimokai, tai savininkas, po
Francijos komunistų laik kysis. Jeigu, būdųmi Ameri penkių* dienų, turi teisę kreip
yčio “Humamite” redakto- kos vergijoj, neatsisakys nuo tis teisman su reikalavimu,
us F. Bonte nesenai gvoltu puikių automobilių, dailių na kad jam teismas priteistų ne
rakęs aukų bankrotui išveng mų, rakandų, visokių skanes mokėtų randų, arba, randau(Apie tai daviau tavorš- nių ir gėrimėlio, vienu žodžiu, jninkui įsakytų išsikraustyti
ams žinoti). Ne aš kaltas, buožiško — buržujiško gyve- teismo aprybotam laike, paftd nepasiskubinot. Dabar pilno, o savo pinigines turės prastai į penkias dienas.
raugas Bonte jau suareštuo- drūčiai užraukę, priseis apie Jeigu randauninkas pasiū
ts už komunistinės literatū- tai raportuoti, basiems Mask lytų užsimokėti randų praėjus
)s platinimų ir vis da ne vos tavorščiams, kad, paga- penkioms dienoms, po aplailios, atsiustų gerų čekų ir kymui minėtos pasargos, tai
įlaukia aukų.
gerokai apsidirbtų čionai su į jau yra per vėlu, satvininkas
Kaune rugp. 1 d. turėjo bū- lietuviškomis komunistinėmis nereikalauja randos priimti,
bet turi teisę teismo keliu,
revoliucija ir Kapsukas buožėmis.
randauninkų iš buto prašalin
ti, jeigu nori. Žinoma, dabar
DARBO DIENOJ KELIAUKIT
tiniam laike, kada viešpatau
VISAD ATDARAIS ELEKTRI
įvairus straipsniai
ja bedarbė ir butų yra net per
ZUOTAIS GELŽKELIAIS.
viršis, tai savininkas greičiau
Darbo Diena — trys dienos pikni
SOVIETŲ TARNAI.
sis Sovietų Banko Maskvoje siai paimtų randų, kad ir po
kams, golfui, pasisvečiavimui pas
direktrius Scheimannas.
draugus ir gimines tripams į
penkių dienų, jei bent, dėl ko
zortus
Chicagos apylinkėj; Kur tik
Neperseniai Maskvoje įvyKai kurie buvusieji Sovie kių kitų, o ne dėl pinigiškų išnekeliausi imk lengvų kelių.
16 komunistų kongresas. tų tarnai ne vien atsisakė rokavimų, norėtų randaunin
Pernai Darbo Dienoj buvo ar
une Stalinas, ^kaip buvo rabet neį “rojaus“ val ko atsikratyti.
šiausias trafiko susikimšimas. O
ta, kalbėjęs 7 valandas. Jo džių padavė “buržujų“ teis- Nors Statutas ir nurodo,
šiemet automobilių daugiau, negu
bile kada pirmiau. Todėl važiuok,
lobodi kalba dabar aiškina- 'man Londone ir laimėjo bylų
kad savininkas privalo duoti
greitais, dažnais, elektriniais trau
lietuviški} bolševikėliy. !su
[su
ūžm0. randauninkui penkių dienų
kiniais. Aplenk trofikų po 70 mai
st mūsiškiai bolševikučiai i kėjo pabėgėliui Stepanovui Iraštiškų pasargų, reikalauda
lių valandoj! Jokių stop. Įights, jo
lai nemano paaiškinti kito
svarų st<.rlinglJ ($2 500)
kių
erzinančių stovinėjimų. Anksti
mos randos, pirm negu gali
imisaro kalbos, būtent Or-lpjn»uj įr .jar}CClVuį užmokėjo
išvažiuosi, anksti sugrįši. Del ži
užvesti bylų, randauninkas
nių apie išvažiavimus šauk:
onikido. Tasai nurodė So12 0flo
tos teisės gali atsižadėti pasi
Tel. Randolph 8200
Btų Kongresui nuolat didė- (
rašydamas ant “lease“ arba
itį pavojų iš vidaus komu- i Masinis Sovietų tarnų be
itų tvarkai. Jų nuolankiausi'«i,nas nuo “rojaus“, aiškiai raštiškos sutarties, kurioje
telpa provizija, jog savininkas
HORTH—Čiiengef/ertiSiere
E A ST — Ciitnge Senti Sieri
nai, išvykę į svetimus kras ,Parodo išvidinį komunistų per
and Senti BtnJ Railread
•n4 MJevauiet Rgilrend
i prekybos reikalais, labai ^daužymų. Kurie tik yra dau
BinaS atsisako grįžti Rusi giau apsišvietę, kurie be gė liaudis ir keliolika tūkstančių
dos galėtų atstovauti didelės rusų tautos išnaudotojų, aki-

iptverti.

200

PER

PENKIŲ DIENŲ PASARGA nereikalauja randauninkui duo
ARBA
ti iš kaino jokio pranešima,

ANDJĮMĮTftj

Išvengtoj

Darbo Dienoj
SUSIGRŪDIMO!

"Įmitęs an hour
_ Ties
an hour

mėnesio, Bosinskis su savo
randauninku, Sprečkunu, smar
kičui susibarė, delei savo vai
kų, buk Bosinskų vaikai, be
i-eikalo, apkūlė Sprečkūnų de
šimtie metų sūnų, Algirdų.
Pirm susipykimo, Sprečkūnas
randų nunešdavo Bosinskui j
namus. v
“Kai prieis dešimta, tai
randos aš jam nenešiu; o jei
ateis randos į stubų, tai špy
gų parodysiu, už tokį kiauliškumų“, kalbėjo Sprečkūnas
savo moteriai. “Tiek metų
išgyvenom ir randų, netik lai
ku, bet daug sykių dar prieš
dešimtų užsimokėjom, o da
bar, taip nežmoniškai, neman
dagiai su mum pasielgė. Ne
mokėsiu, lai traukia į teismų,
jei nori; kai teismas priteis,
tai užsimokėsiu, bet ne anks
čiau; — lai pasidaro sau lėšų,
tai kitusyk žinos savo vaikus
suvaldyti ir pats gražiau ap
sieiti su geru randauninku“.
. Bosinskis, pilnas keršto, ne
laukė kol Sprečkfinas atneš
jam randų, kaip paprastai pa
darydavo, bet birželio dešim
tų, devintų valandų ryte, pats
nuėjo pas jį ir pareikalavo
randos. Sprečkūnas, Bosinskui
išrėžęs ilgų “spyčių“, kuria
me be jokių aprybaviraų išdė
stė jam jo nevų nemandagu
mų, godumų ir desėtkus kitų
įvairių trukumų, užbaigė, sa
kydamas;
(Bus dangalui
V

Frcm Youth to Age
, Moteries gyvenime yra trys
lSSandymo laikai: kuomet
mergaitė bręsta j merginu,
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pinknamis Vegėtable Compound
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą.

I \ DIA E. PINKHAM’S
\ I GETARLE COMPOUND
II UI A »

Trdžionikidas paminėjo

sa-

kalboje tik pabėgėlius iš

momimės

srities.

tik

gali,

tamai

reikalus,
pabėga.

prislėgta,
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tie,

jei

plėšų.

Pasilieka j

išnaudojama

Tamsios

WEST—Ciieege
tautos

ateitis

Anrern nnd
Elgie RnilronJ Cemfnny
( Tie Simui Linu)

tam

The Laxative
Mėgsta jį visi
, Skanus kramtimul

I

Relieve Coughs, Colds,
Headache, Rheumatism
and Ali Aches and Pains

—

25;

18 — 32; 1929 — 65, o šiais

s per
kė

Maskvon

važiuoti

nekliudė kalboje So

tų*' diplomatinės
I įvyko

tarnybos.
didesnių skanda-

»av. atsisakė

grįžti tokie

nūs komunistai kaip buvęs
dėtų ambasados Paryžiuje
arėjus Biesiedovski, Sovie-

Banko Paryžiuje Kryjuko, sovietų

a J TP1»

TUBBY

pirmųjį pusmetį

teisinti net 43.

risai

Elektrizuoti Gelžkeliai
Visad Atdari

C*

isakė grįžti į Sovietų ro-

38 žmonės; 1927

laivyno palydo-

i Stokholme Dmitrijevskis,
^olievas, arba kaip buvu-

mint, taip kaip guma.

si.

1926 m.

weu.
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įkun. Balinskas švęs 25 kuni- neleidžia pigiau parduoti. Agystės jubilėjų.
lųus ir niufliaino kainos pas
Raciniečiams tas svarbu ži- visus nnmšainierius vienodos,
noti.
——
Darbai.
Į porų savaičių Racine miRacine darbai menkai eina. rė 3 lietuviai. Vienų jaunuolį
Daug žmonių be darbo ir ne- Daubariukį 10 m. užmušė augali jo gauti. Daug šeimynų {tomobilius. Palaidotas katalimiestas šelpia. Kurie dirba, kiškai, tik kaž kodėl nekatatiems ir gi mokestį numušė ir likų kapinėse. Tėvai nepriklau
labai suvaržė visokiais reika- so prie parapijos. Pamaldos
lavimais. Vienas turi dirbti buvo italų katalikų bažnyčioj,
už du.
Kitas mirė augęs žmogus,
j Lietuvių suvargusių šeimy- dideliam skurdę, visų apleisnų da nėra. Žinoma, kaiku- tas. Giminių neturėjo. Miestas
riebis nelengva verstis ypač palaidojo. Velionis buvo lais,su šeimomis, nes viskas brau- vas.

“Moterų Dirva“, Moterų'
Sų-gos organas, No. 8, (187)
raio;
,
“Pereitam “Moterų Dir
vos“ numery padavėme žinių,
jog šį mėnesį sueina lygiai de
šimts metų kai p. Marijona
Vaičiūnienė eina mūsų Sųjungos Centro raštininkės ir administratyvines pareigas.
“Per siauros mūsų organo
skiltys, kad aprašius visų p.
Vaičiūnienės darbuotę per tų
'dešimtmetį M. Sąjungai. Mū
sų, katalikų, organizacijų gy
vavime, p. Vaičiūnienė, be
rods, bus vienintelė sulaukus
tokio “jubiliejaus“.
“Pirmi p. M. Vaičiūnienės
žingsniai Moterų Sąjungoje
buvo 15 kuopoje, kur tris» me
tus raštininkavo. Jos pagelba
tapo sutvarkyta ir 42 kuopa
(Grand Rapids, Mich.), kur be
to, pirmininkavo keturis metus
ir padėjo suruošti 9-jį Seimų,
kuriame buvo išrinktu prezidiuman — pirmininke. 10-me
seime (Chicago, m.) taip-gi
pirmininkavo.»
“Persikėlus 2-ron kuopon
(Cicero, III.) keturis metus
buvo vice-pirm. ir ketvirtus
metus eina pirmininkės parei
gas. Ji pasidarbavo ir surengi
mu sėkmingų Ciceroje prakal
bų L. K. M. Dr-jos atstovei p.
Pikčilingienei.
4‘Ne tik kuopbje p. Vaičiū
nienė veikia. M. S. Chicagos
Apskrity ir-gi yra inešus daug
gražios .iniciatyvos ir *1936-7
i». jam šauniai pirmininkavo.
“P. M. Vaičiūnienė rašti
ninkaudama yra
pasakius
daug prakalbų Moterų Sąjun
gos reikalais ir sutverus ketu
rias naujais kuopas.
“1920 m., rugp. mėn. p. M.
Vaičiūnienė išrinkta raštinin-

Gėlių diena.

Labdarių draugijos metinė
gėlių diena bus 20 dieną rug
sėjo. Taigi prašoma visa
,Worcesterio lietuvių visuome?
nė prie šio didelio ir naudin
go darbo prisidėti, nes vien
tik Labdarių draugija , viena
to negalės tinkamai atlikti.
įSusirinkimai garsinama abejoae parapijose. Todėl nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti
į Labdarių susirinkimų, pa
duoti savo vardus, nes juo
dangiau turėsime darbuotuoju,
tuo daugiau surinksime pini
gų. Daug turime suvargusių
šeimynų ir našlaičių, kuriems
visuomet reikalinga pagelba,
ypač šiuo nedarbo laiku. 0
prie to geriau pasiturintieji
lietuviai prisidėkime su dides
ne auka.
Kiekvienas baltas pinigėlis,
suramins pavargėlį arba aiaš
laitėlį.
\
Širdingai kviečia
Labdarių komitetas.

RAC1NE, WB,
Parapijonys nudžiugę.
Sv. Kazimiero parapija la
bai nudžiugus, kad sveikas

GARNYS DIEVO APV

buinų, 10 svarų, sūnų. Liudy

PABAPUttJ.

toju

buvo Dr. Juška. Motina

Skrizdamas į šiltus kraštus ir sūnus — sveiki.
Kaž kodėl lietuviai tokiuose garnys pp. Jusevičiam paliko
Vienas draugų.
atsitikimuose pamiršta nors
mažų dalelę paskirti amžinai
atminčiai, pav., labdaringiems
tikslams, mokslo įstaigoms—
Bernaičių Kolegijai, Seserims
Kazimierietėm, Pranciškietėms
vargdienių prieglaudoms, ku
Specialistas iš
riose ilgus metus geradaris
GYDO VISAS LIGAS TYRŲ IR MOTERŲ
atmenamas maldose.
KESlVIUnr KAIP UtSISENKJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS

YRA. Speclallškal gydo Ufaa pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užGaila, kad lietuviai nemato
ouočtjiaią kraujo, odoa liras, ialsdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmu* augs roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimą Ir pas
svarbiausio reikalo Kas netu
laptingas Ilgas. Jeigu kiti Begalėjo juo Išgydyti, ateikite čia Ir
ri, iš to negalima ir reikalau
persitikrinkite, ką Jis Jums galt padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
ti.
Vienok,
kas
turi,
tam
rei

OFISO VALANDOS: nuo 10-ryte iki 8 u. u. Nedėliotais iki 12 d.
:
< i, i i
Trečias a. a. V. Riauba mir4200 West 26 St.
kampas Keeler Ave~
Tel. Cravrfovd 5673
kėtų
priminti.
B. V.
. .
damas paliko turto $7,000 ir
*
,
. padare testamentų, kad, parturi vargo. Kai nedirba, tai ir ,
, T• x
, »
°
.
davus, parsiųstų Lietuvon se;karčemnmkai neduoda mun. .
, ., ..
...
Iv .
,
senai, atėmus laidojimo lėšas,
šamo ant knygutės. Mokėk Palaidofaq kataiįkižkai Bažnv
25c. uz čerkutę arba mirk, o
.
. , . - . . , ,
„ _. •
.
’
cioje ant kart už 30 sielų buvo
ua 24c. negausi, nes trustas',
m
DUOKITE VISUS SPAUDOS
•( atlankyta trejos sv. Mišios. Tur
1
“
Į to apiekūnai sųžiningi: DomiDARBUS “DRAUGUI”

Kuomet Vaikas
Karščiuoja,
,
Piktas, Nesveikas

ADVOKATAI
Telephone Dearborn 0067

Dieglys, gesal, 18pūtimas,
dažnas vė-

Bk'-

■

mimas,

karščiavimas

vaikuose ir kudikiuo'
se
paprastai
rodo,
kad maistas vidurėUuose yra surūgęs.

- ADVOKATAS

ATLIEKAME

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

■ "Kal tle ženkIai pa'
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
J atrodo, tai duok vai
kui šaukSta Phillips Local Office: 1900 8. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8716
Milk of Magnesia. Įdėk jo 1 pirmu
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
tini vaiko maisto buteliuką ryta.
(Išskiriant serėdoą)
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nurakniss valką — palengvins jo vidurėliua J penkias minutas jis bus
linksma* ir laimingas.
Paliuosuos
vidurius nuo visokio surūgusio ir
nesuvirėkinamo maiste. Jis atidaro
vidurius valko turiitj užkietėjimą,
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto,
11 So. 14 Šalie St. Room 1701
nad Jis skanus.
TeL Randolph 0831-0332 Vai. 9-5
Sužinok apie jo naudą motinoms
Vakarais
ir vaikams. BkBrašyk indomią kny
8? 41 30. HALjJTED STREET
gą “Useful Information”. Rašyk j
Tel, Vtotory 0B<2
The Phillips Co.,
1.70 Vartok St.
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
New York, N. Y. Bus pasiųsta DY
Pėtnyčios

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME

KAI.

rkdamas

kad

žiūrėk,

gautum

Phillips Milk of Magnesia.
SRĄ
Daktarai ją priraiinėjo per 50 toeMilk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos penkias The Chas.
H. Phillips Chemical Kompanijos ir
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo
1378.

LIETUVIAI AMERIKOJE
WORCESTER, MASS.

ninkas ir Tofiflis Gališauskai.
Išpildė kaip buvo surašyta tęs
tamente.

PtUUS

Dieve, padėk jam! .

*

SPECIALISTAS
Inėjtmaa, Rūmas 1616

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti Stata Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 14 ryto lkf
1 po pietų. Vakarais nuo I IU 1
Nedėlloeato

Now—Kraft-Phenix’ nfw achievamentt Rich <ncllow cheese flaver
pilis added health gualities in
aholeeoms, digestible ronn.
Velveetą retainsall the valuabėe
elements of rion milą. Milk sugųr,
cslcium and minerals. Ettry aiu
centą t it freely!
Velveeta spraads. slices, melts
and tossts hoautifuUy. Try a balf
pound package today.

105 W. Adams St. Km. 2117

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Serijas,

Bilas,
Laiškus, Konvertus,

Programus,

Draugijoms Blankas,

Posterius,

Konstitucijas,

Įvairius atsišaukimus,

Kvitų knygeles.

Plakatus,

Telephone Roosevelt 8098
Name; 8 UU 9 ryte Tel. Repub. 9888

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,
2221 W«rt 22nd Street
Arti Laavitt Street
Telefonas Canal

2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. SeredaoMs ir Pštoyčiomis nuo > iki

2334 S* OAKLEY AVBNUE

i

chicago, ill.
ADVOKATAS

1931 metais per šv. Joną

Digestible
as milk
itselfl

ADVOKATAS

Telephone Randolph 4727

EGZAMINAS

«S.QO TIKTAI |5 Q0
■ P»eiALX8TAB
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
grįžo mylimas klebonas, kun, tikrą specialistą, ae pas kokj nepa
tyrė ų. Tikras specialistas, arba proA. Balinskas, kuris buvo išva fesoriųsb
neklaus Jūsų kas Jums ken
žiavęs į. Eucharistinį Kongre kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno tfiegzamlnavimo. Jus sutau
sų, taip pat aplanko Egiptą, pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
negalėjo pagelbėt Jums kal
Palestinų, Jeruzelį, Lietuvą daktarų
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
surėdymui žmogaus kenksmin
ir kitas salis; lankėsi pas šv. mo,
gumų.
Tėvą. ir gavo nuo Jo Švent. Mano Ridlo — 8cope — RaggL
X-Ray Roantgeno Aparatas ir vi
palaiminimą savo parapijai. siškas bakteriolegiškas egzaminavi
kraujo atidengs man Jūsų tik
Praleidęs virš mėnesius ke mas
ras negeroves, (r jeigu aš paimsią
lionėj, grįžo patenkintas, pil jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums 'talg kaip buvo
nas energijos ir pasiryžęs to pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų akli.
žarnų, inkstų, odos, kraujo, osbliau darbuotis
Bažnyčios vto,
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
garbei ir savo parapijonų ir Jeigu
turit kokią užslsenėjuslą, (at
kerėjusią, chronišką ilgą, kur} nv
tautos labui.
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt
neatėjo pas

This new cheese
treat

Tikietus,
(John Bagdzlunas Borden)

nuo 16 ryte
oo atstu

1W

1

52 East 107-th Street
Kampas Mtohlgaa Ava
Tai. Pullmaa 8866
Nno 9 Iki 9 vak. Ir Rubatomte
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huO 81 a
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Telefonas Roosevelt 7?91

127 Ko. Dearborn Street
Room 928
Tel. Pranklln 4177
Nuo I Iki 1 Išėmus Subatas

mmhmTĮ r.
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TreiSiadienis, Rugp. 27, 1930

Telefonas Yards 1138

.

A K T A R A

G H IC A G O J E

GRABORIAI:

S. M. SKUBĄS

Ofiso Tel. Vlctory 8687
ti vietas, kad galėtume žinoti, Telefonas GroVehlll 8263
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 3374
kiek žmonių troku važiuos.
LIETUVIS GRABORIUS
X Šiandien Aušros Vartų Trokcs yra užsakytas vienas
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
CHIRURGAS
GYDYTOJAS
718
WEST
18
STREET
bažnyčioje
9
vai.
ryto
Agotos
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
geriausių; didelis, vietos bus 2433 w m^jjqųeTTE ROAD
GRABORIUS IR
Kertė
So. Weetern Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7531
Kasiliauskaitčs su Albertu užtektinai. Prašome nžsiregis- Nuo , J 12
Nuo 2 V(U. _
BALSAM LOTO JAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Resldenclja
6 ir 7 iki 9 vai. vakaro.
Romanu iškilmingas šliub&s jtruoti pas Lalidarių 6 kuopos
Rezidencija 2359 Eo. Leavitt St
Turiu automobilius visokiems relJ. Lulevičiua
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
su šv. MiŠiomis. Telaimina rašt. B. KizeleviČių arba A. Pertdomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
GRABORIUS IR
v.
Ofiso
Vai. Nuo U-12 rytais: nuo 7-9
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
Nedėliomls pagal sutartį.
BALSAM UOT OJAS Viešpats jaunavedžius,
^Bacevičių. Del geresnės tvarvak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlloj pagal susitarimą
3319 AUBURN AVENUE
plet. Utam. Ir Subat Nuo 8-9 vak.
Patarnauju
laido
x
■ kos, prašome susirinkti pas Ofiso Tel. Vlrglnla 0036
Chicago, Illinois
, Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
X Penkiems menesiams po
1
.
1
sto
Ir
miestelių a. a. Petronėlės Kantautas b»ŽI>V'‘9 " »es,vėluot.. Trekas
Rezidencijos: Van Buten 5858
Telefonas Boulevard 1939
dalyse.
Modemiš
...
.. ,
v,
išeis 10:30 ryto.
Vienatinė šįRepubllo 8468
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui.
nnrties
praslinkus,
šiandien
J
.
Dr.
S.
A.
Brenza
3103 8. Halsted
'met proga pamatyti tą gražų
Aušros Apartų bažnyčioje Zig
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, 111.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
’ Tikį, Labdarių nuosavybę. Kvie
Tėl. Vlctory 111* mantų intencija už mirusią au ■
4142 Archer Avenue
Patarnaują laidotuvėse kuopigiau9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki GYDYTOJAS.
eiami visi važiuoti.
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
kojamos calunavos šv. Mišios
mano darbu busite užganėdinti.
9:30 vakare
CHIRURGAS
H iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Komisija.
.ai
I.
J.
2
O
L
P
Nedėtomis nuo 10 iki 12 ryto
X Aušros Vartų parap. sve
IR OBSTETHIKA8
4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 AVest 23rd Place
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Chicago, Illinois
Netoli 46th St,
Chicago, III. i Gydo staigias Ir chroniškas ligas
GRABORIUS IR
LAIDOTUVIŲ
tainėje šiandien vakare Lab-'
Marijonų Kolegijos ftemėVai.; nuo 8:80 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SK.Y RIUS
daringosios šv. Antano Sąjuti- jų išvažiavinian į Marijonų li
1439 S. 49 Court Cicero, 111.
1650 AVest 46tli St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel. Vlctory 6893
gos priešpiknikinis susirinki- kį, rugS. i d. visi northsidie- Rez. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
mas 8 vai.
č.iai rengiasi: kas automobi
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls Ir seredomls tik
liais,
kas
geležinkeliu
nuo
18
Nuliudimo
valandoje kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X Šią savaitę skubiai grąžilškalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatlš. .
v.
Str.
ir
AVestern
avė.
Sykiu
VaĮ Oakley Avenue Ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai ir pigiau jUaillOS
WestsidieciU paimtos
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 195 arba
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų “JLuburn”
automobiliaus ti- lojant pusę kainos tereikės
CHBCAGOJE
Ir X-RAY
Canal 1713
dykai.
Moteriškų. Vyriškų
Laidotuvėse pa
mokėti. Važiuokite su palydo- (valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala Specialistas
kietų
knygelės
ir
vis
su
penki

2130
ĮVEST
22nd STREET
Vaikų Ir visų chroniškų ilgų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergais vakare
vais,
nes
jie
turės
papigintus
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
nėmis; retai kam nepasisekė
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
tikietus.
Užsisakykite
iš
anks

Kampas 81 Street
,’isų tikietų išparduoti. Kiek
sau prie grabų IšTet
Wentworth
3000
UNDERTAKINO CO.
dirbystės.
VALANDOS: 1—8 po plet 7-8 vak.
Tel. Lafayette 5798
vienas malonėtų ateinančiame to pas p. Plečkaiti.
P. B. Hadley Llc.
OFISAS
Rez.
Tel.
Stewurt
8191
A.Bacevičius.
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-13
888 West 18 Street
Koplyčia Dykai
pirmadienyje iš Marijonų Ko
Į
Telef. Canal
6174
710
AVEST
18th
STREET
SKYRIUS: 8238 S.
legijos farmos išlaimėtu nauju
PRANEŠIMAS
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
LITŲ NĖRA, O DEGTINE
automobilium namon grįsti.
Vai
2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Vlctory 4088.

STANLEY P. MAŽEIKA

WEST SIDE ŽINIOS.

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

S. D. LACHAWICZ .

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUPLER

1. F. RADZIUS

DR. A. A. ROTU

BUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTŪN

A. PETKUS GO.

UPĖMIS PLAUKIA

Pilone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

A. L DAVIDOMIS, M. D.

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

EZERSKI

LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

Ofisas

3307 AUBURN AVENUE

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

SIU!.

Katrie
norės važiuoti i* Lab*
darių ūkį, 31 d. rugp., troku,
malonėkit^ iŠ aukšto užsisaky-

DR. M. T. STRIKOL

Gydytojas ir Chirurgas

X Naujieji ir pirmamečiai
6558 SO. HALSTED STREET
mokiniai
Aušros
Vartų
moky,
p
er
pirmus
penkis
šių
LIETUVIS GRABORIUS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
klon bus priimami ir Seserų ',mefų mėnesius išgerta LietuNauja graži koplyčia dykai
mokytojų užrašomi rugsėjo 1 ,voje degtinės už 16 milijonų
4256 SO. MOZART ST.
dieną, darbininkų dienoje.
799 tūkstančius 962 litus. Tai
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
tikras beprotystės vaisius’!
Tel. Virginia 1290
Tel. Kenwood 5107
NORTHSIDIECIŲ DĖMĖ
i
“Ž. P.”
Valandos:
i

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo C Iki 8 valandai vakare *
apart Šventadienio Ir ketvirtadienio

AR ŽINOTE, KAD

(1801 S. ASHLAND AVENUE

LIETUVIS AKIŲ

į Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
IVal. 9:30 ryt lkl 8:80 vak. SeredoPalengvins akių {tempimą
kuris
mis 9:30 lkl 12 V. Nedėliomls nėr
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
skirtų valandų. Roora 8
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuPhoflte Canal OR33
mo, skaudamą aklų karštį Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpą regystą Ir tolimą
rtgyste.

SPECIALISTAS

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

1410 So. 40th Ct., Cicero

Specialu atyda atkreipiama mokyįklos vaikučiams.

KAZIMIERAS
MILAŠIUS

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Rezidencija

Boulevard 7042

Tel.

Persikėlė

1481

3343 SO. HALSTED STREEt
Valandos:. Nuo 1 — 4
T—P vakar*

į

nauja vietą

po

num.

U p.

DR. HERZMAN

DR. 6.1. BLOŽIS
(Kabipas

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 88
molus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Canal 5222

Į

Leavitt

Gydo

stalgias

Ir

Chroniškas

Il

gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray te kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

St.)

Netoli Morgan 8treat
Valandos Nuo 9 lkl 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
1025
18
Seredoj pagal sutarti
--------------------------- VALANDOS: Nuo 18 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Boulevard 7688

WEST

Hemlock

DR. MAURIGE KAHN

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Cicero

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

1260

Tel. Yards 0994

DR. GUSSEN
LIETUVI* MNtMTAB
kasdien nuo 18 v. ryto Iki
v»l. vakare
Nedėliomls pagal nutarti

4847 W. 14

STREET

7881 Tel. ofiso Canal 3110 HoU. So. ShorS
2238, arba Randolpb 680Č.

ŪR. A. P. KAZLAUSKIS

bargenus

ir jvairius išpardavimus.
H

Boulevard

DENTISTAS

Vai
grab.

numeriu

Gydytsjas, Chirurgas te Akušeris

DR. G. Z. VEZELIS

Tel.

Ir Giminės.

po

DR. V. A. ŠIMKUS

PRANEŠIMAS

Atydžiai skaitykite biznie
garsinamus

ofisą

savo

4729 SO. ASHLAND AVI.

Vai.- Nuo 8 ryto lkl 8 vakaro

rių

po pietų

DR. CHARLES SEGAL

TsL

Ofisas ir Akinių DirbtuvC

’

I

DENTISTAI

2201 AVEST 22nd STREET

,
Kampas Halstod St.
Valandos: nuo 10—4; ’ nuo 6—8
Nedėliomil: nno 10 iki 12.

Artesian Ava

ryto lkl

SPECUALISTAS

DR. G. SERNER

756 West 35th St.

8o.

ST.

8 lkl 8:88 vakare

Perkėlė

DENTISTAS

4^

HALSTED

6600

Valandos 11

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Kūnas pašarvotas 1530 So.
49 avė. Cicero, III. Laidotuvės
Įvyks seredoj, rugpj. 27. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas j šv.
Antano bažnyčią, kurioj Įvyks
gedulingos pamaldos u* velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas
J fiv, Onos
kapines.
Spring Valiąy, III.

Laidotuvėms patarnauja
E ūdai kis. Yards 1741.

1831 SOUTH

Į

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 7589

Moteris. Posūnis, Podukros,
tenlnl, Broliai, šewin,

Tel. Boulevard 3201

Gydytojas ir Chirurgas

WEST 47

Paliko dideliame
nubudime
moterj Oną po tėvais Stobaltė,
posunĮ Vladislovą, 8 podukras
Bronlslavą, Emiliją Ir Oną, 2
tentų B. Kelpšą ir J. Smith, 2,
broliu Augustiną ir Andriejų ir
seserį Domicėle Ir švogerj Ptan
ciškų Buzą Ir gimines.

,

DR. P. Z. ZALATORIS

Valandos nuo 10 ryto iki S va1545
STREET
I kare. Nedėliomls nuo 10 ryto lkl
112 po pietų.
šalę Depositors State Bank skersai
Peoplės National Bank arti
Kainos pigesnės, kaip kitur
Ashland Avenue

mirė rugpj. 24, 1930 m. 8:30
vai. ryt 37 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių Apskričio, Plungės
Parap. Ir m. Amerikoje išgy
veno 20 metų.

Nulludf:

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue

t

„H

Rea Prospect

Canal 8257

Džiovų, Motetų Ir Vyrų Ligų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisą a 6155 Soutb Kedzie
iVaL: ryto nso 18—13 nuo 8—4
Rez. 6622 So. Wblppls
pistų: 7—8:18 vakare
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Msdėllomls 18 Iki 1S
.......... .
■
"■
.......................

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

Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Mote laidotuvėse.

SKYRIUS

,

’W.

DR.B.ARDN

I Aklų Ekspertas tr pritaikymo akinių

A.

Ofisas 2201 West 23nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Rezidencija: 6640 So. Maplewood

0610

Prospect

*

X — spinduliai

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso Valandos nuo 1 lkl > po
pietų Ir 8 lkl > vai. vakaro
Res. 1201 8. VVALLACE 8TREET

"op?ometristas

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

rel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

navimą.

DR. S. BIEZIS

4740 Dorchester

JOHN SMETANA, 0. D. DR. VAITUSH, 0. P. D.

sutartį.

pagal

Avenue
Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.
Nedėlloj: 10 —- 18 ryto

OFISAI:
15 Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 4901 — 14 St
2924 Washingtor
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ*' IR
atvažiuoja
ir visiems
čompionams 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-8, Blvd
AKUŠERIS
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2451
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
Avenue
seniems tonikams duoda ir apgali.
Tel. DrezeI 6328
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Vai.: 8 lkl 18 ryto
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jų Ir nuo jų gtadėkavonlų. T. A. D.
8-8 vai. vakare
i būdamas vietiPj formoj, gydo daug
Rezidencija
ligų. Reikalaukit 15 savo aptiekos ar 4729 W. 12 PI.
Nedillomle Ofiso ir Res. Boulevard 5918
ba išdlrbystės.
Tel. Cicero 2888
Susitarto
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Chicago, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ambulance Patarnavimas
X
•

Nedėliojo

DR. ŽMilIDZINAS

DR. S. A. DOWIAT

-t*

Office: 4459 S. Califomia Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskto-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette R d.
Valandos: nuo 3 iki 4 po plet Tel.
Prospect 193*.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
<401 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Iki 8 vakare. Tel. Boulėvard 7828
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Proapect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

llcsldencljos Tol.

'

8

Cicero, Hl. 1

Plaza

»2ns

valaNdOh:
Nno 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki < po pietų.
Nuo 7 Utį 8 vakaro.

N.-.I8I nuo

iki 11 dieną

e

D R A V O A S

C H I C A G O J E )

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Centro Valdyba,

bių reikalų

svarstyti,

pav.

apie išvažiavimą ir k.
Valdyba.

A. E. Nausėdienė, pirm.,
M. L. Gurinskaitė, rašt.

DARBININKŲ VAKARIENĖ tyta apie tilpusį Moterų Są

Trečiadienis, Rugp. 27, 1930

VYTAUTO DIDŽIOJO PA paaukštinimo. Pasakyta atati KATALIKIŠKAS LAIKRAS
VEIKSLAS TELŠIUOSE
nkama kalba. Paskiau įstaigų TIS NAMUOSE — YRA
viršininkai ir organizacijų! pi
SKAITYKITE MANO
Liepos 28 d. 9 vai. vakaro rmininkai pasirašė ir pridėjo
KAMPELĮ.

North Side. — šv. Ražan- prie Telšių miesto ribų atke antspaudas Vytauto Didžiojo
jungos Apskričio protokolą,
draugijos mėnesinis susirinki liavo Vytauto Didžiojo pavei- albume.
Pirmadienio vakare Aušros kuriame atstovės A. Sutkienė
. Remkite tuos biznierius ir
mas
įvyks
šiandie
vakare,
rug
kslas.
Jį
atlydėjo
Gadunavo
ir
1
it
D.
Kaminskienė
pareiškia
Vartų par. salėj įvyko “Drau
- Organizacijų vėliavas susta profesionalus, kurie garsi
piučio 27 d., 7:30 val.,šv. My Kalnėnų šauliai ir pavasarini čius, šio vakaro iškilmės buvo nasi dienraštyje “Drauge.”
go” pikniko darbininkų vaka nepasitenkinimą, kad neiššauk
rienė. Tų darbininkų buvo tos sveikinti Rėmėjų Seimo,1 X Iš Federacijos kongręso kolo parapijos mokyklos kam nkai. Čia prie pastatytų vartų baigtos. Aikštelėje grojo tik ogrįžo “Draugo” redaktorius baryje. Susirinkimas turėtų laukė Telšių organizacijos ir
veik iš visų Cliicagos parapi kuris įvyko gegužės mėnesyj.
rkestras iki vidunakčio.
Prie SKAITYKITE IR PLATIN
✓
p.
L.
Šimutis
ir
pradėjo
eiti
įvykti nedėlioję, rugpiučio 31 visuomenė. Giedant ir groja paveikslo per visą naktį sto
jų ir į vakarienę atsilankė iš Šis dalykas svarstyta labai
KITE “DRAUGĄ”.
plačiai
ir
išnešta
sekanti
Rei
savo
P
are
^S
as
'
nt
Vytauto
Didžiojo
himną,
d.,
iš priežasties Labdarių
vėjo sargyba. Visas miestas
visų artimesniųjų parapijų.
zoliucijaĮ
X
Ateinant
i
sekmadienį
šv.
paveikslas
su
palydovais
su

Centro išvažiavimo, yra atkel
gražiai iliuminuotas.
Prie gardžių
užkandžių
' Rezoliucija reikale pp. D. Mykol° bažnyfioje bus su- tas į seredos vakarą.
stojo
prie
vartų.
Tuoj,
susi

West Sidės šeimininkių paga
Liepos 29 d. 7 vai. 30 min.
mintų darbininkai ir darbinin Kaminskienės ir A. Sutkienės ’ tuoktuves jaunos, žymios po- Visos narės malonėsite atsi tvarkius visi traukė katedrom
Virtinė traukėsi daugiau kaip ^to ™os orgamzaaiįos sto ATMINK SAVO NAUDAI
kės smagiai šnekučiavosi ir pareikite nepasitenkinimo Mo relės; °' MikužiuWs su Jonu lankyti į susirinkimą,' nes tu
• vėjo aikštelėje. Čia vėl pra- kad vesdamas visus reikalus per
dalinosi įspūdžiais, pasiseki terų Sąjungos Chicagos Aps- Juozaičiu. Jaunoji yra šv. My- rime pasitarti, kaip geriausia pusę kilometro.
S. L. FABIAN & CO.
,
kalbos. Paskiau visi lydėjo
Bažnyčioj J. E, Vyskupas
mais ir netikėtų kliūčių per kriėio varde, tilpnsio “Dr- kol° ParaP; ir L V; “_Dainos prisiruošti prie parapijos ba809
West SSth St. Chicago
paveikslą į Viešvėnus iki mie
choro
narė
—
solistė,
jauna

Tel.
BoiUvd.
0011 arba 0774
trumpai
apibudino
Vytautą
zaro,
kuris
tuojau
įvyks.
galėjimais. Ypač buvo indomu augę”, rugpiučio 6 d., 1930.
sto ribų. Žmonių kaskart ma Perkam Mortgičius ir Kontraktus.
sis
—
uolus
Vyčių
veikėjas.
Taipgi dar vienas labai svar Didyjį ir paminėjo jo nuopel žiau ir mažiau. Galų gale te Skolinant pinigus ant najnų.
išgirsti, kaip brolis Vladas Kadangi Moterų Sąjungos
Parduodam
Ir lšmainom
visokĮ
Abu
jaunavedžiu
yra
gra

bus dalykas — tai prisiruoši nus lietuvių tautai. Po to tru liko tik koks dešimt šaulių, turtą.
susilaukė netikėtų kliūčių ir Apskričio tame susirinkime,
žiai lietuviškai išauklėtu.
mas prie 25 metų gyvavimo mpai pasimelsta už mūsų tė- miesto burmistras p. Milevi- Padarom davernastes ir pirkimo
kaip jis/ jas pergalėjo ir viską kuriame pareikštas nepasiten
bei
Laimėsi
mūsų draugijos. Be to da yra Vynę.
Pardavimo Notarlališkus raštus.
tvarkoj išvedė. Mat Metropo kinimas viršiau suminėtų dvie
eius
ir
kt.
Ųraug
su
paveiks

Siunčiam pinigus Ir Laiv-okortes.
X
Žinomas
chicagiečiams
daug dalykų, kuriuos .turime
Iš bažnyčios paveikslas bu lu iškeliavo Vytauto Didžiojo Atsakantis patarnavimas yra palitan Wet Wash Laundry ža jų ypatų Akad. 11-tojo Seimo
'veikėjas
p.
Gritėnas
rašo
p.
sekmingumo. Mes Gvarantuojam sa
būtinai apsvarstyti ir vykdin- vo nuneštas Nepriklausomy ir pavasarininkų albumai.
dėjo talkon du troku ir tie vedėjai (nepasitenkinimas pa
vo atliktą darbą.
I. Sakalui, kad Oscar II laivu iti.
r' bės aikštelėn ir padėtas ant
toepribuvo. Kai atsiklausta p. reikštas gan vėlokai, nes į 4
“Ž. P.”
baigia plaukti Atlantiką sėk
Raštininkė.
Balandos, kas priežastis tro- mėnesį po Seimo) ir
SKOLINAM PINIGUS
Kadangi pačių sąjungiečių mingai. Iš Danijos plauks tie
kų neatsiuntimo, tai jis paaiš$50,00 iki $30,000
siog Klaipėdon.
ATITAISYMAS.
kino, kad tikrai įsakęs drai ir seime buvusių Apskričio
neimam komiso iki $300.00
Jei jūsų radio nedirba gerai,
veriams atvažiuoti ;r už neat- įgaliotinių paaiškinta, ir pa- Ekskursantų tarpe yra tik
J. NAMON & CO.
, važiavimą žadėjo jiems iškel- ties Moterų Sąjungos Apskri aštuoni lietuviai: trys moterys Šv. Antano Spulkos atskai tai šaukite
ir penki vyrai, jų tarpe ir chi- toj, indėtoj “Drauge” rugpj.
Po Valstijos Priežiūra
A. J. ŽVIRBLIS
Savininkas R. Andrellunas
ti gerą pirtį. Blogą padėtį iš- čio protokolo patvirtinta, kad
cagietės
Gikis.
Visi
valgykloj
Užlaikau
visokią
6755 So. W e steni Avė.
21 d. pasakyta: iškalno apmo- Lafayette 8227 Chicago, UI.
taisė Brighton Parko biznie-1 pastarame Sąjungos Apskri
zukzinių ir sidaturi atskira stalą.
orlnių daiktų, vė
Telefonas Grovehill 1038
ketų padotkų $4,873.99. Turi
' '
tus Tiekus ir West Sidės biz- ' čio susirinkime dalyvavo tik
liausios mados ra
knf. <1 flTU QQ
I Tunijlų ir taisau players ir reproDraugams
ir
pažįstamiems
lio, planų
rolių,
nierius Krūmas.
dviejų kuopų atstovės pareišUUI,.
dueing pianus. Darba - atteku atsarekordų
Ir t. t.
linki
viso
labo.
m
.
_
kančiai
ir
pigiai.
Važiuoju
į
bile
kuDarbininkams ir darbinin- kusios nepasitenkinimą, t. y.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Taisau laikrodžius
Taipgi atsiprašau p-no Juo- rią miesto daij.
ir muzikos Instru
1 1
—
1
Apskritys
neturėjo
'
‘
quokėms prisiminta apie naują
WM. KANAPACKAS
mentus.
zapo Gryhąosko, kad jo var-ž
Beauty Shop ir barbernė, gyven.
darbą, apie “Draugo” ir “Lai įrum” kuopų susivažiavime,
2650 West 63rd St. Chicago. ki<mb., pigiai, galima skyrium, 2605
6522 So. RockweU St.
i dą praleidau atskaitoj. P-nas’
W. North avė.
Telefonas HEMLOCK 8380
Tel. Republic 85J05
vo” vajų. Visi tam pritarė, i A. Rėmėjų Draugijos susi
Juozas Grybauskas yra sąži->
__________________________________________________________________
MAŽIAU, NEGU PUSĖ KAINOS
žadėjo talką, tik buvo skir- rinkimas, plačiau pasvarstęs Labdarybės Centro mėnesi ningas, veiklus spulkos di-,
Pirk nuo sav., 4 kąmb.,
taiiių
tingų nuomonių apie tai, ka- 'dalyką, neranda mažiausio nis susirinkimas įvyks rugp.
maudinė, 3638 Sheridan Rd., Sav. ir
rektorius ir ketvirti metai kai, ĮVAIRŪS
KONTRAKTORI AI: džanitorius vietoj.
da tą naują darbą pradėti. J pamato tų dviejų asmenų ne- 27 d., 1930, 8 valandą vakare, tarnauja spulkojrr,
Gerb. kun. K. Matulaitis, pasitenkinimui ir apgailestau- Aušros Vartų parapijos sve
GERAS BIZNIS PIGIAI.
Strelčiun&s, rašt.
“ Draugo”
administratorius ja, kad Moterų Sąjungos Ap- tainėj. Prašoma kuodaugiauM ES
Parsiduoda gazolino stotis,
1418 So. Cicero, Avė.
ir p. L. Šimutis “Draugo” 'skričio vardas vartojamas pa- siai -susirinkt, nes turime svar
Budavojam naujas riamus, garadžins ir Storas reikalingų
Namų Statymo Kontraktorluz
-T7redaktorius reiškė padėką dar ■ vienių asmenų. Akademijos
Statau Įvairiausius p*rr)ų» prieinama dirbam cemento darbus - fun daiktų dėl automobilių. Yra 6
kaina.
bininkams ir darbininkėms už Rėmėjų draugija, dirbdama
REIKIA VARGONININKO
damentus saidvokus, taipgi kambarių pagyvenimas. Vis
. A. ALESAUSKAS
7217
S.
CALIFORNIĄ
AVĖ.
talką piknikuose ir pasižadė- praeityje gražioj vienybėje
Tuoj reikia Vargonininko,
muro darbus, iš medinių pa-1 kas įrengtą kuogeriausia. Biz
Telefonaa Hemlock 6526
MOTOR
EZPRESS
jimą dalyvauti pienuojamame ,su Chicagos Apskričiu, pasidarom mūrinius, apmurinam nis išdirbtas per 6 metus. Mai
gerai žinančio sffvo amatą.
|
tiki,
kad'
ir
ant
toliau
Moterų
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rez. medinį namą po vieną plytą. nysiu
KUN. V. VILKUTAITIS
vajuje.
į prapertę Marųuette
Mes permufuojame-pervežair 2384
4401 S. Mozart St.
'draugijos dirbs iš vien kul me pianus, forničius ir kito
Ten buvęs.
6527 Superier Avė.
Atrodo mūrinis, po to jau nearba Brighton Parke.
J. C. ENCHER 8C CO. reik pentyt. Turim namų ant Parke
tūros darbe, kurio visoms pa
Cleveland,
Ohio.
Tą biznio šaką suprantantis
kius dalykus.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
AKAD. RĖMĖJŲ DRAUGI kankamai yra:
pardavimo ir mainymo.
darys gerus pinigus. AtsišauReal Estate ir visokia apdrauda
Taipgi parduodąme anglis
Notary Public
JOS. CENTRO SUSI
kit tuojau.
Nuo Rėmėjų išrinkta atsto geriausios rųšies už prieina
Skyrius 4429 So. Falrfield
JOKANTAS BROS.
Wm. J. Kareiva
RINKIMO PROTO
Stanley Kanapackis
vauti Apskritį p. Pumputienė. miausią kainą. Musų patarna
4138 Archer Avenue
Savininkas
Phone Virginia 2054
KOLAS.
5158 So. Westem avė.
Del geriausios rųšies
Susirinkimą uždarė pirmi vimas yra greitas, geras ir
Tel. Lafayette 7674
JOŠEPH VILIMAS
ir patarnavimo, šau
Tel. Prospect 8157
ninkė A. Nausėdienė, maldą nebrangus.
kit
Namų Statymo
FOUR LEAF CLOVER
GREEN VALLET
(Pabaiga)
atkalbėjo gerb. Motina Maria.
7126 So. Rockwell Street
PRODUCTS
Kontraktorius
CONSTRUOTION
REAL ESTATE
Olselis šviežių kiaušiTelef. Republic 5099
Nutarta dėti viena pagarsi
4556 So. Rockwell Street
Fundamentai
v
nlų, sviesto Ir sūrių.
Cementiniai bloksal
4644 sO. PAULINA STREET
nimą į šeštadienio “Draugo” lillllllllllllllllllllllllllllllliliiliuiiiiiiii% Mes pervežame daiktus ir į
Tel- Lafayette 0719
Oaradžlal, porčial
TeL Boulevard i SS#
Telef. Republic 6396
kitus miestus.
; numerį, tuomi pasirūpins val
2 metų tokio Ištomkėjlmol
D. GRICIUS
Taipgi budavojam visokius naujus
dyba. Pikniko komisijos pir
GENERALIS KONTRAKTORIUS
namus.
REAL ESTATE
Statau namus kaip muro taip ir
mininkė O. Reikauskienė praPaskolos Ir Apdrauda
AUTOMOBILIAI
medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 436 W. 45 St.
Yards 2124 Rendavlmas,(Insurance)
šo, kad darbininkės susirink
Kainos prleinamlauslos.
Arba

ŽINIJĮ-ŽINELĖS

M0RGIČ1AI-PASKŪLŪS

R A D10

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

PRANEŠIMAI.

7.

M.ZIZAS

ADfi. SALDUKAS

tų apie 11:30 ryto.

i 2452 WEST 69th STREET

'S

Prašyta.

Skyrius 6 — Skyriaus na- j s
rėš pačios aukos valgių ir ge-įgjį
rimų, taip pat kur bus galima ' |
pakolektuos tarpe biznierių,
ketina iškepti kugelio. Gavo
11 naujų narių.
,■ Skyrius 8 — P-nia KanaARTOTI karai
su musų patyru
. peckienė skyriaus pirmininkė,
sių mechanikų O. K.
aukoja 25 svarus saldainių,
yra pilnoje tvarkoje.
[’taip-gi yra gavę gėrimų, dar-j
Jų vertė didelė, ateik
bininkes turi išrinkę, gavo 2
įsitikinti.
9
^naujas narės.
Dideli Bargenai Ant
Skyrius 9 — Yra parduota
Vartotų Karų
50 tikietų iš kurių 40 parda
Studebaker Commander 8-1929 .. $875
vė ponia Reikauskienė, turį
Nash 1929 .... $550
į, surinkus dešrukių, duonos ir j
Studebaker Dictator
ham;'pinigais atvežė $13.00;
1929 ............. $600
turi išrinkę* darbininkes, ga
Studebaker Dictator
1928 ............. $575
vo Amžiną Narę, N. N., keMarmon
1927 Model
kad skyriai paprašytų savo S
'75 ................. $425
pagerbiamų klebonų pikniką I į Nash Coupe 1927 $200
pagarsinti iš sakyklos.
Ford 1928 .... $1QO
P-nia B. Bitautienė prane
ša, kad iš Federacijos Aps'kričio raporto negali išduoti, j S
nes susirinkimas įvyksta šį ”

U

Iš Moterų Sąjungos Apskri-

FREE WHEELING IS HERE! *
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU
DEBAKER 1931
modelius,
kurie
turi stebėtinus
pagerinimus, kuriu
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studebaker.
1

z

MIDLAND MOTOR
SALES

vakarą.

NAUJI STUDEBAKER

A. Kasulis, Sav.
4492 ARCHER AVĖ.
Lafayette 7139

MIDLAND MOTOR SALES
KASULIS Savininkas
4492 Archer Avenue
Telefoną* Lafayette 7199

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

lOHN PAKEL & CO.

6RAHAM. PAIOE

Generaliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Res. Grovehill 1680

9845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

SENIAUSI8 LIETUVI8

INC.

Z

Suvedu elektrą. Darbą garantuoju.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.

Savininkai: Vainoras, Z. Laakys
Telefonas Lafayette
3962 Archer Avenue

2522 So. Halsted Street
Telef. Vlctory 7452

610 West 35 Street
Tel. Tards 9899

HUPMOBILE
I Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
S1 Jei Tamistk nori pirkti Automo2 bllj, pirmiausiai prašome ateiti pas
2 mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
2 modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus=
savo gražumu, greitumu, ir
= teblns
w
visa
konstrukcija.
Kaina
91,135.
f-i’.o.b. Ir aukščiau.

S vl

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedsie Avė.
Telef Republic 9004

Phone

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

liai.

Elektros kontraktorins
Ateik pažiūrėti musų nau 2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės’
A. M. BUTCHAS
automobilių už labai prieiną-) Maliavų ir visokių geležinių

PETRAS GRIBAS

z

Moliavojimo Kontraktorius

Mod. med, bung., gar., pagerini
mai išmokėti. 3487 No. Kilpatrlck
moli&vojime, dekoruojame Ir
avė.
t
išpoperluojatne
visokiu*
namus.
Nauja
graži
7
kamb.
angį.
reziden

Musų kainos izbal prelnamos Ir dar
cija už teisingą kalną, randasi 320
bas garantu-otas.
Blythe Rd., prie Shenstone, Riverslde. 1 bt. ) vak. nuo Harlem. Nuo
6127
bud. 75 Pine avė., Rlverside, Iii.
Mes

S. Maplewood Avė.

Telefoną* Canai

7202

East Gary lotai. Parduoda sav. J.
Miller, 3311 Ravenswood, Chicago,

PETRAS CIBULSKIS

nt

1114 8o. LEAVITT ST.

įdedame šilto Vandens pečius

Joe Bagdonas, Savininkas

5625-27 S, WEBTBRN AVĖ.

ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. RockweU St.
Tel. Lafayette 4689

2

0133

Republic

patar

|

8 kamb. namas, geram stovy, fur-

t nace
Telef. I

6000 <

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvi*
KONTRAKTO RIU8

Mano darbas pilnai garantuota*
Kalno* prieinamo*

2422 WEST 69th

med. nam., 0 kamb. viršuj,
pečiu šild., pigiai, gar.,
So. Loomls Divd.

fl.

• kamb. med. namas, lotas 75x
100, krūmai,
vaismedžiai
uogynai.
vlštinyčla, k. v. šild., arti *trytkaj-ių.
buąų, gelžkelų, visi pagerinimai, be
skolų. Kaina 90,500.
3242
Grand
Blvd.
Brookffield,
Iii. Brookfle'.d
4329.
i
.

So. Western Avė.

2807

a

BROOKFIEL»

M. YUSZKA
Plnmbing & Heating
4426

, t

0 ppačtoj,

CHICAOO

Kaipo lietuvi*, lietuviam*
nausiu kuogeriausia.

___________ •

S ak. 5 kamb. bung.,
mod., visi
pager. Sav. Box 386, Wheaton, III..

Maliavų Ir sieninės popleroe krau
tuvė. Nauja* ataka*

Hemlock

Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b. bus iš lauko ir vidaus, taipgi
GAGB 7ARK MOTOR
Įplumerio, taisome elektrikas,

Telefoną* Proepect 5669

0804 Pennsylvania, 5 kam b. mod.
bung., kieto medžio
asla, Holland
rakandai, cementuotas beizm. 94,600.
Reik parduot SĮ mėn. Pigiai. |l,000
įmokėt. Kreiptis Dr. E. H. Benneke,
8 W. Rldge Rd., Gary, Ind. Te’..
4—1625.

Republic 4940

Tel. Lafayette 8227
mą kainą.
i daiktų (hardware) krautuvė.
Namų
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. | Atliekame maliavojimo dar- flapos Telef.

SALES

4036 Archer Avė., Chicago, III.

Ganai 5065

Maltovojimo Kontraktorius

DE SOTO IR PLYMOUTH

WHITE SOZ.MOTOR SALES

'

ELEKTROS KONTRAK- '
TORIUS

BRIGHTON MOTOR SALES

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
Geriausios Rūšies Automobi
kreipkitės | mus

čio delegatės nesirado. Svar3- knuiltllMllll1limmilUllllRllllllinillillx

~Į,

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

2100 W. 23 St.

STREET

šild.,

ca»h 91,000, bal. mėnev|skM uJ |4 ##0 Kre,pkla

vai. vak. 0721
worth 0773.

Union, Tel. Went-

—T!

F A R M O S
100 ak. ferma, gera žemė, geras
10 kffcnb. nam., pigiai. Klausk smulk
menų. Box 374, Cherry Valley, Ot•ego Co., N. T.

A*'

