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Popiežius Laimina A. L. R. K. Federaciją
VOKIETIJOS REIKALAVIMAI GRESIA 

TAIKAI - POINCARE
Sušaukiamas Kanados Parla- 
mentas Nedarbo Klausimu

LENKIJOS KONSTITUCIJĄ PILSUDSKĮ 
VADINA SUPUVUSIU RAŠTU

POINCARE RAŠO APIE 
VOKIETIJOS REIKA

LAVIMUS

LENKIJOS KONSTITUCI
JĄ PILSUDSKĮ VADINA 

SUPUVUSIA

AM. J. VALSTYBIŲ LAKŪNŲ PRAMOGOS

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Buvusis franci,jos preziden
tas ir ministeris pirmininkas 
Poincare laikrašty Illustration 
rašo apie Vokietijos reikala
vimus. Pareiškia, kad tarptau
tinės padaugės kaskart labiau 
ima niauktis ir grąsinti taikai, 
kada Vokietija pradeda kelti 
naujus reikalavimus paskui 
reikalavimus, kas yra priešin
ga taikos' sutarčiai.

SUŠAUKIAMAS KANADOS 
PARLAMENTAS

TORONTO, Ont., rugp. 29. 
— Kanados parlamentas su
šaukiamas posėdin į rugsėjo 
8 d. Bus svarstomas nedarbo 
klausimas.

PREZIDENTO RŪMAI 
SAUGOJAMI KULKA

SVAIDŽIAIS

VARŠAVA, rugp. 28. — 
Laikraščio Gazeta Polska re
daktorius pulk. Miedvinslri ga 
vo progos pasimatyti su mi- 
nisteriu pirmininku maršalu 
Pilsudskiu ir paklausti jo, ko
kių programų turi naujoji jo- 
valdžia.

Maršalas atsakė, kad tai pa
rlamentarinis klausimas, gi jis

Atvaizduojamas Curtišs-Reynolds orlaivių stotis, arti Chicago, kur šią savaitę 
lenktyniauja lakūnai. Yra įžymiųjų lakūnų ir iš užsienių

APRAŠO RAUDONŲJŲ 
GAUJŲ VEIKIMĄ 

KINIJOJ

6 ŽUVO, 2 SUŽEISTA ANT 
GELEŽINKELIO

TUNG ŠEK, Kinija, rugp. 
28. — Kun. J. D. Gallagher, 

parlamentarizmo priešas ir, Maryknoll misionierius, laiške 
pats tasai žodis yra paikas. rašo apįe komunistų gaujų vei- 

Toliaus jis sakė, kad Len-<^m^ .Kinijoj.
kijos konstitucija yra supuvu-Į, Kun. Gallagher darbuojasi
si ir jos nariai vien šelmiai. 
Jiems norisi, kad prieš juos 
lenktųsi visi žmonės. Jie nie
ko nedirba, tik valstybės iždų 
apvagia. Ar tai valstybė gali 
tokiais šelmiais remtis?

LEIT. PULK. CERRO PERU 
VALDŽIOS PRIEŠAKY

i LIMA, Peru, rugp. 29. — 

BUENOS AIRES, Argenti- Sudaryta nauja kariškoji kuo- 
na, rugp. 29. — Laikraščiai i Pa (junta), kurios priešaky y- 
skelbia, kad čia respublikos rą Įeit. pulkin. L. M. Sanchez 

Cerro, ir ji ėmėsi valdyti res
publikų. Kabinete yra visi ka
riškiai.

prezidento Irigoyen rūmai 
saugojami kulkasvaidžiais, ku
rie įtaisyti ant stogo. Kol-kas 
dar neišaiškinta to priežastis, . Buvusiojo prezidento Leguia 
nors policija ir kariuomenė likimas dar nežinomas. Jis se
yra paruoštos veikti.

DEŠIMTS SUŠAUDYTA 
RUSIJOJ

MASKVA, rugp. 29. — Če
ką pranešė, kad 10 žmonių 
sušaudyta už metalo pinigų 
krovimų. Daugelis kitų suim
ta ir laukia savo eilės teis
muose juos įregistruoti kaipo
kontrrevoliucionierius
galabinti.

rga karo laive.

BRIAND RUOŠIAS T. SĄ
JUNGOS SUVAŽIAV1MAN

Kaying apaštalinėj prefektū
roj, kuri yra šalę pietvakari
nės Kiangsi provincijos da
lies. Toj daly šiandie siaučia 
komunistai. '

Nesenai apie 500 komunis
tų gauja užpuolė kun. Gallag- 
her’io misijų. Misionieriui pa
vyko pasislėpti. Komunistai 
ten išbuvo dešimtį dienų. Pa
skiau juos išvijo atvykusi val
džios kariuomenė, 
i Kiangsi provincijoj raudo
nieji kai-kur įsigalėjo. Kokį 
mdestų ar sodybų užpuolę pi
rmiausia jie suima viršaičius 
ir turtingesniuosius ir juos 
nugalabija. Po to atlieka plė
šimus. Pagaliau likusius gy
ventojus varu verčia prigulė
ti jų partijai. Atsisakančius į- 
vairiais būdais baudžia. Atima 
žemę ir paveda bežemiams.

Kada atvyksta valdžios ka
riuomenė ir nutveria komuni-

2 ŽUVO LAKŪNU PRA
MOGOSE

Curtiss orlaivių stoty užva
kar vakare įvyko nelaimė. 
Karo laivyno orlaivis nukrito 
iš 59 pėdų aukštumos. Žuvo 
vairininkas leitenant. J. P. de 
Shazo ir pašalinis vyras, L. 
Winert Be to 12 žiūrėtojų su
žeista.

/Pasidavė žmogžudžiu
Policijai pasidavė abudu vy

ru, kuriedu nušovė du darbi
ninkų vadu prie Lane Techni- 
cal aukštesniosios mokyklos 
statymo. Abil paliuosuotu pa
dėjus aukštas parankas.

Prapuolus mergaitė
Jau visa savaitė nežinia 

kur prapuolusi Mary Nartin-S

Užvakar vėlokai vakare 111- 
oje gatvėje ant Baltimore ir 

' OhiO-URicago Terminai .gele
žinkelio, už 4 myliųl į vakarus 
nuo Mount )Greenwood, prekių 
traukinis sudaužė automobi
lių, kuriuoini važiavo aštuoni 
žmonės. 6 jų žuvo ir 2 sužei
sta.

Mirę yra:
Karolis Cicėnas, 52 m., val

gomųjų daiktų krautuvės sa
vininkas, 3847 W. 66 gat. •

Mrs. Anna Sawicky, 35 m.. 
2951 So. Ilalsted gat.

Olga Sawicky, 8 metų.
Emilija Sawicky, 3 metų.
Mrs. Magdalena Grozinsky, 

40 m., 5346 Shields avė.
Mrs. Sawicky trečioji duk

tė Ruth, 11 metų.
Mrs. Grozinsky vyras Juo

zas, 47 metų, taipat valgomų-
i n . nooc ™ v i J1* daiktų krautuves savinin- ka, 12 metų, 2235 Clyboum!;“ ,__  T _ XA_ . __,. j kas, kurs ilgus metus yra ne

regįs, matyt, taipat turi įske-ave. Jos ieško tėvai ir* poli-j 
ei ja.

PARYŽIUS, rugp. 29. —
Francijos užsienių ministeris stus, jų taipat nesigaili su-

šaudo arba nukerta galvas. 
Kun. Giallagher’io bažnyčia

išliko nesunaikinta. Visus baž-

Briand ruošias T. Sąjungos 
suvažiavimam Jo padėjėjai 
patvarko Europos federacijos 
planus, kuriuos jis patieksiųs • nytinius daiktus kiniečiai ka-

ir nu- suvažiavimui. ’ talikai buvo paslėpę.

PAPŪGOS ŠILTINE NE
PAGYDOMA

NELAIMINGOS LENKAMS 
i LENKTYNES

GUBERNATORIUS UŽ 
BEDARBIŲ APDRAUDĄ

VARŠAVA, rugp. 29. — 
PARYŽIUS, rugp, 28. —(Lenkija, Rumunija, Čekoslo- 

Mikrohiologijos klausimais ko-! vakija ir Jugoslavija surengė 
ngrese pranešta, kad papūgų karo orlaivių lenktynes vidu- 
šiltinė, vadinama “psittaco-
gis” liga, jokiu būdu nepagy-

rinėj Europoj. Iš čia pirmiau-

BUFFALO, N. Y., rugp. 29. 
— New Yorko Darbo Federa
cijos suvažiavime šios valsty
bės gubernatorius Franklin D. 
Roosevelt kalbėjo apie reika-

doma. Didžiausios jėgos mi- iir čekų orlaiviai ore susikūlė, 
kroscopu negalima susekti tos Žuvo vienas lenkų lakūnas, 
ligos mikrobų. Kiti išsigelbėjo parašutais.

sia leistasi į Belgradą. Lenkų tingumą apdrausti bedarbius.
Nedarbas šiandie yra dides

nis, negu 1893 metais, parei
škė gubernatorius.

Nedarbas Cook apskrity
Žiniomis, iš "VVashingtono, 

balandžio mėnesiu Cook aps
krity buvę 165,603 bedarbiai, 
kurie tinkami dirbti ir kurie 
ieškoję darbo.

Ghicagos policijos komisio- 
nieriaus pareigas einųs Alcock 
paskelbė, kad ateity policija 
neklausysianti teismo parėdy
mų, perduodamų telefonais.

Rytoj į Chicagą atvyksta iš 
New Yorko vokiečiai lakūnai, 
kurie tomis dienomis perskri
do Atlantiką.

Rugsėjo 3 d. Chicagoj pra
sidės astronomų trijų dienų 
suvažiavimas.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Angliją palietė nepaprasti ka
rščiai. Mirė 6 žmonės.

Newarko Vyskupo Vardu 
Gauta Kablegrama ,

NEWARK, N. J. — J. E.(( Kaip žinoma, Federacijos
Vyskupo Walsh vardu atėjot , .... , . ,

*. xl. . . . , ; skaitlingas kngresas įvyko ru-
įs Vatikano tokio turimo ka-

gpiūčio 20 ir 21 dienomis, Ne-blegrama:
“Šventasis Tėvas priėmė 

Jūsų prašymų ir teikia palai
minimų Lietuvių Katalikų Fe
deracijos nariams.
( Kardinolas Pacelli.”! talikiškųjų akcijų

wark, N. J. Turint Šv. Tėvo 
pritarimų ir palaiminimų, Fe- 

' deracija drųsiai gali varyti ka-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PIRMA LIETUVIŲ EKS- į tradicijos. Iš eilės kandidatų 
KURSIJĄ J STOKHOLMĄ turėtų statyti Teologijos Filo- 

LJETUVIŠKU LAIVU sofijoS fakultetas. Jei bus lai-
----------- komasi tradicijos, naujuoju

Atvykę tiesioginiu keliu iš'rektoriumi bus išrinktas prof. 
Klaipėdos, Stokholme 4 paras
viešėjo keli Jachtklubo nariai 
ir keliolika šiaip visuomenės 
veikėjų, valdininkų ir?k., viso 
50 žmonių, kurių tarpe prof. 

i Janulaitis, dr. Gaigalaitis, pu
lk. Liormbnas, prof. Šimoliū- Gražiausi miškai Lietuvoje 
nas, Sroka ir kt. Svečiai Šve- yra apie, Zarasus ir Labano-

B. Česnys, dabartinis univer
siteto prorektorius. “R.”

GRAŽIAUSI MIŠKAI 
LIETUVOJE

dijos kraštu ir žmonėmis bu
vo patenkinti. “R.”

MIŠKO GAISRAI

Iš viso šiemet miško gais
rų įregistruota 123. Ploto iš
degė apie 448 ha, nuostolių 
padaryta už 120,000 litų. Did
žiausias gaisras buvo Jūros 
urėdijoj, kur vienu kartu iš
degė 89 ha jaunuolyno, iš ko 
'buvo apie 6,000 litų nuostolių. 
Drauge su mišku sudegė san- 
idėlis, padaręs 85,000 litų nuo
stolių.

Daugiausia gaisrų buvo Ma
žeikių urėdijoj (12), Šakių ir 
Labanorių |(po 40) ir Laukė
jų (9). “R.”

ltą kaukuolę. Jo sūnus Frank,
11 metų, lengviau sužeistas.

Mrs. Cicėnas išliko, nes ji 
važiavo kitu automobiliu suĮ gus rugpiūčio 1 d. Kauno ka-
kitais žmonėmis.

Abiem automobiliais važiuo
tojai dieną praleido piknike 
Palos Parke. Vakare gryžda- 
mi dar sustojo aplankyti sa
viškių mirusių kapus Šv. Ka
zimiero kapinėse.

DIRBAMA MAŽAI AUTO
MOBILIŲ

DETROIT, Mich., rugp. 28. 
— Visose automobilių dirbtu
vėse darbai apribuoti. Auto
mobilių dirbama tik! tiek, kiek 
reikalaujama parduoti. Vidu
tinės kainos automobilių par
davimas labiausia nupuolęs.

CHICAGO IR APYLIN- 
KFS. — Dailus oras; maža 
temperatūroje atmaina.

■ 9**

rių urėdijos pušynai, kur daug 
vandens, ežerų, upeliukų. Bet 
pats garsusis yra Punios ši
las, apimųs apie 7,000 ha ma
syvų ir1 rinktinių tiesutėlių pu
šų. Jis su Prienų miškais yra 
ir produktingiausias, nes per 
varžytines duoda iki 150 proc. 
pelno.

t Gražūs taip pat Kalesnykų 
— Dušmonių ųžuolynai, Birš
tono ir Varėnos pušynai.

“R.”

NEW YORKE PRAPLJTĘ 
PAPIRKIMAI

/
NEVV YORK, rugp. 29. — 

Šio miesto valdyboje i begalo 
praplitę papirkimai (graftai).

1 Miesto majoras Walker to įš- 
NUBAUDE AGITATORIUS naikinimui sau talkon pakvie

tė įvairias piliečių organiįa- 
Už kurstymų visuomenės cijag. New Yorko valstybės gu- 

ruošti demonstracijas mitin- berną torius parėdė vesti taT-

ro komendantas po 2,000 litų 
arba 2 mėnesius kalėjimo nu
baudė šiuos: A. Šutasikų, M. 
Cenaitę, K. Storobinaitę, M. 
Berolevičaitę, Š. Salpėterį, S. 
Sakretisaitę ir E. Vinikaitę.

“R.”

KAS BUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS?

Pagal naujų universiteto 
statutų rugsėjo 1 <1. baigiasi 
senojo rektorato terminas. Tų 
pat dienų paskirtas universi
teto tarybos posėdis naujam 
rektoratui rinkti.'Iki šiol bu
vo susidėjusi tradicija, kad 
kandidatą į rektorius stato 
kiekvienas fakultetas paeiliui. 
Kiek tenka girdėti, universi
tetas ir toliau prisilaikys šios

dymus.

ATSISTATYDINO KOMI
SIJOS PIRMININKAS

- WASHINGTON, rugp. 29.
— Atsistatydino federalės at
sargos komisijos pirmininkas.. 
(govemor of board) R. A. 
Young.

Prezidentas atsistatydinimą 
patvirtino ir ieško kito ata
tinkamo asmens į jo vietą.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.01 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8t 
Francijos 100 franką 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2? 
Belgijos 100 belgą 13.9^ 
Šveicarijos 100 frankų 19.3* 
Vokietijos 100 markią 23.8
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- 
Mna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlstundlama tam 
Uksini pašto lenkių.

Redaktorius priima —■ nuo iki rak

Skalbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

mene. Vieni kitiems rašinėjąs! laiškus, pre-
numeruojasi laikraščius, vieni kitus lanko va-
kacijų metu. O mes, vienos tautos žmonės,
vienos tėvynės ir tikėjimo bei papročių ir vie- Į
ni nuo kitų atkirsti esame lyg kokia Kinų !• • *siena. Tų sienų' sudaro kalbos nemokėjimas. 
Lengva, tačiau, tų sienų išgriauti. Tik trupu
tį reikia geresnio noro. Lietuvos jaunimas to 
noro turi. Jis seniai lukuriuoja ir dairosi į 
užjūrę, ar nepasirodys sveteliai, ar negalės 
mielai su jais pasikalbėti apie *savo bendros

VYTAUTAS - DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS
— (Waukegano Spaudos Komisija)*

galima nė pradėti.
Nauja srove Vilniaus pily

spyrė Jogailų, kad jis pasiro- 
(Tųsa) surusėjęs, būdamas Polocko j dytų naujos gadynės žmogus.

Taip augo jauna. Vytautas!kttnigaikS{iu- Vėlesnieji įvy- Kiti kuždeno jam, kad dėdė
tarp dviejų srovių, Trakų ir!kici p"rodf> kad Algirdo 
Vilniaus, Kęstučio ir Algirdo.! at**įkta- Lygiai galima ma- 

1 tyti šiek tiek priežasties, ko 
dėl pasirinkta Jogaila. Dirbęs 
visą savo amižiu iš vieno su

Penktadienis, Rugp. 29, 1930

ku, kad prie Kęstučio gyvos NORI COUNZENS VIETOS, 
galvos jokių reformų nebuvo

Kęstutis visai jį nustelbia ir 
valdo jį kaip mažų vaikų. Rei
kia, girdi, parodyti Kęstučiui, 
kad Jogaila už jį galingesnis. 
Tuo keliu spyrė sūnų motina

..
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Dvidešimts septynerius me- 
tėvynės vargus, reikalėlius. Bet kaip nema- *us turėjo Vytautas, kai 1377 
tyti, taip nematyti. Kai kurie parvykstantieji ĮIU- jo dėdė Algirdas. Pa-j Kęstučiu, Algirdas turėjo aiš-.Julijona, kuri, būdama rusė, 
iš Amerikos stengiasi ir visai atimti jiems pi J° lun'tis pabriežė, kad Lie- );įaį matyti, kiek reikalingas'ne kiek neišmane Lietuvos rei
viltį: Amerikos lietuviai, girdi, jau “moritu- puva stovi prieš gilių vidaus Lietuvai šio darbo tęsimas to-!kaluose, bet valdžios troško,
ri“ (rengiasi mirti). ' i krizę. Palaidotas jis buvo iš- i;au get j-a(j jjs būtų gali-j Prie Algirdo našlės prisidė-

Taigi visi dabar turime akis nukreiptas į J kilmingai, senu lietuvių pa- mas, reikėjo, kad Algirdo ir jo ir Vaidyla, žemos kilmės
mūs lietuviškas katalikiškas mokyklas. Jos'Pr°čiu* Kęstučio įpėdiniai taip sugy-' perėjūnas, kuriam kryžiuočiai
atsvers mūsų visų ateitį. Jei jos mokės mūsų Sostui užimti Lietuvoje ne- ventų, kaip sugyveno jų tė- padovanojo dvarelį ties Ra-' 

buvo susistojusios tvarkos. vai- Ts visko galima buvo ga i ne. Ši dovana aiškiai rodo,

AR ILGAM LIETUVYBE AMERIKOJE?

(Pabaiga)

Žinoma, gera mokykla turėtų ateiti čia 
tėvams į pagalbų. Mūs mokykloje vaikučiai 
turėtų kuo gražiausiai išmokti kalbėti dviem 
kalbom: lietuviškai ir angliškai. Abi šios 
kalbos mums būtinai reikalingos. Lietuviška 
— nes tai mūs tėvų kalba, o angliška — nes 
tai tos šalies kalba, kuri mus priglaudžia, 
duoda užsidirbti turto, kuri pasidarė mums 
kaip ir antra tėvynė. Kaip mums laibai nema
lonu, kai žydai, lenkai ar kitoki svetimtau
čiai gyvendami Lietuvoje ir niekina mūsų 
valstybės kalbų, kaip negalime mes sveti
mam krašte būdami panašiai elgtis. Mes turi
me būti ištikimi, geri šios šalies piliečiai. Bet 
tas dar nereikalauja, kad mes išsižadėtume 

savo tėvų kalbos. Priešingai,, kiekvienas 
išmintingas amerikietis gali tik mus pagirti 
už meilę savo gimtinės kalbos. Kų jau ne sy
kį teko ir girdėti. Dvi kalbos išmokti — vi
sai nesunkus darbas. Lietuvos vaikai mokosi 
ne dviejų, bet kelių kalbų. Ir išmokę labai 
džiaugiasi, nes “kų moki — ant pečių ne
nešioji” — sako mūs patarlė. Kiekviena kal
ba bus kada gyvenime naudinga. Ypatingai 
tokia graži kalba, kaip mūs tėvų — lietuviška 
kalba. Svetimų šalių profesoriai kasmet at
vyksta į Lietuvų mūs kalbos pasimokyti. Gė
da būtų mums savos kalbos neišmokti.

jaunuoliams tautos reikalų padaryti branges
nį už bolės mušimų ir už-“good thnus’ų“ ieš- Kiekvienas to dėl statė sau spręsti, kad Jogaila su Vytau-'kieno naudai Vaidyla dirbo.!chiga"' JubJrnatorius, dabar 
kojimų, tai mums bus laimė. Jei to nepajėgsi
me, ar nenorėsime padaryti, tai mums tada 
tikrai reikės susirūpinti ateitimi, nes tada, 
kad ir nesame pasirengę, o vis tiek reikės 
mirti. Jaunimų' praganę, mes visko nebetek
sime.

O kaip į tų dalykų žiūri mūsų mokyklos?
Aiškiai aš to pasakyti negaliu, nes man retai 
kada tenka su mokykla susidurti, bent su jos 
vedėjais. Bet kitų nuomonė, kurių man teko 
nugirsti, tai štai kokia.

Vienas senas misijonierius, kuriam teko
pervažiuoti keliomis eilėmis aplink visas be-,ėmęg ViIniaus sostą. Rusiškojį matyti, Jogaila pasiduodavo’ Jau siaPlos iarP
veik lietuvių kolonijas Amerikoje, apie šį da-' ietuvog šnairavu. lengvai svetimai įtakai. Su J°Sailos ir Ordino. Ateinan-
lykų šitaip sako: |g., neg Algirdo: šeimynoje pra- savo privalumais jis galėjęs indais 1380 metais jos baigiasi

Aš pastebėjau, jog tose kolonijose, vogįavų tikyjg> feuv(> beki. būhj tapti labai geru konsti.(sutartimi, kurios visas turinys
džianti šaknis. Taigi, jiems ge- tuciniu monarku, bet visai ne- j nukreiptas ne tik prieš Kęstu- 
riau buvo pageidaujamas Al- tiko anų laikų Lietuvai, kur ti* l)et ir Pries Pačių Lietuvų. 
girdėnas, nei senos, stabmel- dienos darbų tvarkoje stovėjo !r^°3suta'rty Jogaila pasižada 
diškos Lietuvos reiškėjas. Vis be galo sunkūs klausimai. j kryžiuočiams, kad, jeigu jie
dėl to prieš Kęstutį niekas ne- Tr . . . .. , , , . K«stutb neiti 3am PaSal
hnfn Hriene L-Plti rnnVnc Rot IvalP VISI Silpno budo ZIUO bon nelaįkytb kad jie, ka- 

M 1 * ' “s, Jogaila buvo didelis savi- riaudami priež Kęstutį) iaužy.

jog tose kolonijose, 
kur nėra lietuviškos mokyklos, daugiau jau
nuomenės eina išpažinties ir kalbasi tarp sa
vęs lietuviškai, negu tose, kur yra įsikūru
sios lietuvių mokyklos.

Vienas vėl labai visų gerbiamas ir di
delis tėvynainis klebonas taip man pasakojo:

— Kol aš neturėjau savos mokyklos, tai 
pasisekė keletu jaunuolių surasti taip gražiai

Clias. S. Osborn, buvęs Mi-

klausimų, kas užims Algirdo tu taip gražiai sugyvens, kaip Taigi, nesusipratimai tarp yja senaįorįo Couzens oponen- 
vietų? Pats Algirdas sėdosi J4 tėvai. Taigi, mirdamas Al-pėdės ir brolėno prasidėjo la- k„. į j Ą -- ?;""\ą repub. 
Vilniaus sostan, prašalinęs iš girdas tikėjo, kad, palikdamas bai greitai. Nežiūrint jų, Skietu’š Micliigan valst.
jo vyre&niųjį brolį Jaunutį. Iš savo vietoje Jogailų jis gc-įdel to pasisekė Kęstučiui sek- ■ -r.........■»
šalies žiūrint, rodėse, kad Lie- riausiai aprūpina Lietuvos j mingai baigti su kryžiuočiais 1379 m
tuvoje .ne vienas, bet du di- .ateitį. 'karas, kuris buvo prasidėjęs I gtovi
džiuoju kunigaikščiu. j Labai artima ateitis paro-

Arti 40 metų išgyveno Al- dė, kad Algirdas klydo. Jogai- 
girdas, išvien su Kęstučiu dirb la netik neturėjo reikalingo 
damas. Visai Lietuvai natūra- prityrimo, bet nė tėvo gabu- 
lus būtų rodęsis dalykas, jei- mų. Meilaus ir lipšnaus būdo,
gu dabar Kęstutis būtų pa- lėtai galvojus, bet galįs toli' Pani la*ku*

jdavo' ^au ė«j° slaptos derybos tarp
įtakai

., kur greta 
ir Kęstučio

Jogailos
parašas.

da prie Algirdo, 1379 m. Pasi- L au^y jamį senąją ir pasirašy- 
rašo Jogaila su Kęstučiu tai- ^ami naujų su Jogaila rūta:ii,
kos sutartį su kryžiuočiais 10 
metų. Tai buvo paskutinis Kęs 
tučio laimėjimas ir labai trum

to jis nenorėjo daryti, kadan- myla kęsti svetim0
________. „______ „ jurasti taip o_____ muiu&iiuus iukuuus

išsilavinusių lietuvi)} kalboje irttil! didelių !'Jrolio palaikyti statomų jo į nu0TeĮ''B-'.^sa meko S6” kai ši sutartis reiškė kad, jei-gi mirdamas Algirdas prašė

patrijotų, kad eidami ir tolimesnį mokslų 
laiko sau garbe lietuviais vadintis ir lietuviš
kai kalbėti.

Teisybė, man pačiam teko susipažinti su 
viena Seseria, kilusia iš jo parapijos. Kalba 
taip grynai lietuviškai, kad jokiu būdu ne
sakytum, jog ne iš Lietuvos.

. , .. ,.. _ T nebūtė Lietuvai, dargi arti- nuveiktais Kęstutis atida-savo vietų mylimąjį sūnų Jo- . . Nesantaika labai ° , - t
gailų. Kodėl Algirdas aplenkė 3 7. Nesantaika anai vę3 buhj kryaHoclams Kauną

greit pasirodė tiek viduje, ar neį Trakus, tai taika su 
tiek užsienių politikoje. Lietu- Lietuva nebūtų sulaužyta.Į

Pasirašydami šių sutartį,

savo vyresnįjį sūnų Andrių, 
nesunku suprasti. Kaip jau
vardas rodo, jis buvo ortodok- va reikalinga buvo didelių at- 
sas — pravoslavas ir gerokai mainų, bet irgi buvo labai aiš- kryžiuočiai laužė sutartį iš

— O dabar, kai nuo kelerių metų su dide-! mokytojai šiuo reikalu apsileidžia, labai tėvai ; sukvietusios visų savo šeimynėlę, prašė kape-
liu kaštu įsigijome savų mokyklų; tokių jau- ■ susierzina. Kų' kalbėti, jei taip elgtųsi vie
nuolių nė vieno neturiu — nusiminusiu bal-1 puolės ar vienuoliai? Tada ne tik tautos rei
su pridūrė klebonas. . kalai nukentėtų, bet ir tikybos. Juk čia būtų

Iš šitų pasikalbėjimų išeitų, kad lietuviš- apsilenkta su teisingumu. Tėvai deda kaštus, 
va. Jo atmintis labai greit viekų sugriebia ir' kos mokyklos nepatenkina mūs norų. Bet čia kad vaikus lietuviškai išmokytų, o mokytojai 
užlaiko. Čia mokytojas ar mokytoja viskų buvo kalba aš tikrai nežinau, bet, rodos, apie naudodamies tėvų kaštais, neišpildytų jų tei- 
gali padaryti. Reikia būtinai išmokti moky- Į mokyklas, kur vadovavo pasauliniai asmens, singų reikalavimų. Aš manau, jog Seserų ve- 
kloje lietuviškai taip lengvai kalbėti ir skai- į ne sesers, kaip dabar jau beveik visur yra.1 damose mokyklose šis reikalas sutvarkytas 
tyti, kaip kad tų jie daro angliškai. Kai vai- j Reikia tikėtis, jog vienuolės mokytojos tų kaip reikiant.
kams bus lengva skaityti, tai noringai jie J dalykų geriau tvarko ir labiau mokyklos lie- * Pittsburgli ’o Sesers Pruaciškietės šįmet 
nusigriebs lietuviškų knygų pasiskaityti. Ta- j tuviškumu rūpinasi. Juk jos gerai žino tų itin šiuo reikalu susirūpino. Per savo rėmėjų 
da jie mieliau norės turėti santykių su Lietu- mokyklų tikslų ir. tėvų norų. Tėvai sunkiai tarybos susirinkimų, išgirdusios iš laikinai 
va ir su gyvenančiais tenai savo broliais. Da- savo uždirbtų skatikų deda, kad neprapul- einančio kapeliono paaiškinimų, kiek jomis 
bar net gėda. Vokiečių katalikų jaunuomenė dytų Dievui ir tėvynei savo vaikų, ir tikisi, tėvai ir visi lietuviai pasitiki ir kiek iš jų 
turi glaudžius santykius su Lietuvos jaunuo- kad mokykla jų neapgaus. Jei pasauliniai laukia, taip giliai paėmė į širdį šį dalykų, kad

Išmokyti mažų vaikų kalbos labai leng-

lionų dar kartų tų pat pasakyti. Ir nors ta 
prakalba tęsėsi apie pusantros valandos, vi
sos klausėsi su didžiausiu dėmesiu. Baigiant, 
viešai davė visos žodį, kad mokyklose steng
sis tėvų neužvilti, kad stengsis vaikelius iš
mokyti kuo geriau lietuvių kalbos, kad pa
čios ir su vaikais per pertraukas kalbėsis lie
tuviškai. Dieve, duok, kad tie gražūs norai 
gražių vaisių atneštų. Manau, jog ir kitų 
Ordenų Sesers tų dalykų brangina ir saVo 
darbštumu padės silpstantiems savo broliams 
pakilti, kad prie Daukanto ir kitų mūs tau
tos žadintojų garbės vainiko ir savo kokį 
žiedeli prisegti galėtų.

K. A. P.

kryžiuočiai norėjo išgauti pri
pažinimų jiems teises užka
riauti ir prijungti prie Prūsų 
visų Trakų kunigaikštystę; 
kitaip sakant, visų Žemaitiją 
ir Sudaviją. Po to būtų atėju
si eilė ir Rytų Lietuvai. Kad 
Jogaila visai nemanė pildyti 
šios sutarties, labai aišku, bet 
visai nesuprantama, koki jis 
turėjo artimų tikslų, jų pasi
rašydamas.

Kęstutis betgi gavo žinių 
apie savo brolėno išdavikiškus 
darbus. Jis sakė apie juos Vy
tautui, bet šis nenorėjo tikė
ti ir tikino tėvų, jog Jogaila 
visai patikimas. Didelis liū- 
desis tada apėmė senų Lietu
vos gynėjų. Lietuva išduoda
ma pikčiausiam jos priešui, o 
to nemato nė jo įpėdinis. 
Kaip-gi tada apginsi tėvynę? 
Kęstutis net buvęs išsitaręs, 
kad norėtų išvykti kur į toli
mą kraštų su savo tauta, kad 
ten ramiai galėtų senoviškai 
gyventi ir garbinti savo die
vus. Bet laukti nebuvo galima. 
Juk aišku, kad kryžiuočiai po 
savo sutarties su Jogaila ne
ilgai trukus pradės karų prieš 
Vakarų Lietuvų, o apsiginti 
nu° JŲ jis turės tik savo že
maičius ir sudaviečius. Kol tas 
karas neprasidėjo, reikia su
jungti visos Lietuvos jėgos sa
vo rankoje; kitaip sakant, rei
kia pašalinti Jogailų iš Vil
niaus sosto. (Bus daugiau)

(r

Kur. Joną* B&lkūnaa.

KATALIKŲ VEIKIMAS FEDERA
CIJOJE,

(Kalba pasakyta XX Federacijos Kongre
se, rugp. 20 d. 1930 m. Newark, N. J.)

(Tųsa)

Nėra mano tikslas šio silpnėjimo prie
žasčių ieškoti ar išaiškinti. Tai jūsų, gerb. 
delegatai — tės, darbas šiame kongrese. 
Mano siekis katalikų konferencijų pakel
tų idėjų atnaujinti ir apibudinti. Ta idiėja 
— katalikų akcijų skleisti sujungus vi
sas katalikiškas draugijas ir darbuotojus 
po Federacijos vėliava.

Pirmojoj katalikų konferencijoje 
Brooklyne (1927 m.) buvau patiekęs su
manymų keisti Federacijos vardų į Kat.

visus katalikus ir draugijas. Kaip visokia 
kat. akcija Centras būtų po dvasininki
jos priežiūra ir vyskupų direkcija. Tų 
vardų atmetė be jokių diskusijų.

Bet su laiku pamačiau vardo keitimo 
netikslumų. Vardo keitimas situacijos 
nepamainys. Katalikų akcijai nėra būti
nas Kat. Veik. Centras. Tuo centru bu-

mokyklas, prieglaudas ir k. socialinio po- mas gal pajėgose ir aplinkybėse. Kaip 
būdžio įstaigas; ruošia paskaitas, kursus, į minėjam visos organizacijos gavo pradžių

sųjunga vienijanti susipratusius lietuvius 
katalikus ir katalikiškas organizacijas, 
kad sustiprinus, pnaplatinus ir apgynus 
katalikybė«s dėsnius asmenų, ’ šeimynos, 
mokyklų ir visuomenės gyvenime“ (K. V. 
C. Įst. § 1.) K. V. C. apima visų Lietu
vų, visas draugijas ir visus katalikus). 
Visos organizacijos ir pavieniai katalikai

vo ir toliau gali būti Federacija. Už pa- gali būti jo nariai. K. V. C. dalinasi į 
vyzdį statau daug katalikų veikime dir- rajonus ir skyrius, kurie turi savo suva- 
bančių Am. Kat. Vokiečių Nacionalę Fe- šlavimus. Kartų metuose įvyksta visuoti- 
deracijų, t. y., Catholic Central Verein nas katalikų Kongresas K. V. C. Cen- 
of America. Ši organizacija pastatyta ki- tras laiko savo konferencijas “K. V. C dir 
toniškais pamatais nei mūsiškė. Ji yra ba kontakte su Lietuvos Episkopatu ir 
viena savaime katalikų idėjos skleidėja- savo veikime laikosi katalikybės principų 
ji nejungia kitų kat. draugijų. Central ir Apaštalų Sosto nurodymų’’ (K. V. C.
Verein šįmet švęs 75 metų gyvavimo su
kaktuves (Baltimorėje) ir už jos darbus

Įst. § 3). “K. V. C. steigia naujas ir re
mia esamas katalikų visuomenines, kultfl-

spektaklius; rengia įvairias rinkliavas K. 
V. C. naudai; steigia ir laiko katalikų 
spaudos biurus; organizuoja katalikų vei
kėjus, kalbėtojus, korespondentus; renka 
K. V. C. liečiančius tikslus raštus ir doku
mentus ir duoda jais naudotis katalikams 
veikėjams ir rašytojams; teisingomis ir 
teisėtomis priemonėmis kovoja su katali
kybės ir jos kultūros griovėjais; naudoja
si įstatymuose nurodyta tvarka petici
jų ir įstatymų iniciatyvos teise, kad už
tikrintų katalikų Bažnyčiai ir katalikams 
teises laisvai tvarkyti savo religijinius 
ir katalikams teises laisvai tvarkyti savo 
religijinius ir kultūrinius reikalus“. (K. 
V. C. Įst. § u, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1 ir 
m.). K. V. C. ima nario ir draugysčių mo-Pop. Pius XI jų palaimino ir užgyrė. Mu- | rines ir ekonomines organizacijas ir de- 

ms pravartu jų pasekti. rina jų veikimų; leidžia ir platina knygas, kestį.
Mūsų Federacija labai panėši į K. V. laikraščius, utsišaukimus ir kitus periodi- j Federacijos kuone tokia pat veikimo 

Veik. Centrų. Tas Centras Būtų panašus Centrų Lietuvoje. Palyginkime tuos pa- sius ir neperiodinius; steigia ir laiko kny į plotmė. Ji apima visas lietuvių kolonijas, 
j Lietuvos K. V. C. Jo veikimas apimtų, našumus. “Katalikų Veikimo Centras yra gynus, skaityklas ir spaustuves; laiko Ji turi panašus K. V. C. tikslus. Skirtu-

Federacijoje arba jos lyderiuose. Ji sten
gėsi visokį prakilnų tautinį ir bažnytinį 
darbų remti.

Ar organizuoti parapijų, draugijas 
ir jų kuopas nepavadinsime katalikiška 
akcija finansiniai remti, siųsti kalbėto
jus, laikraščiuose rašyti tuo klausimu y- 
ra katalikų veikimais.

Ar mokyklų rėmimas, tėvų ragini
mas, vaikų siuntimas ne katalikiška ak
cija? Pagelbėjimas, Šv. Kazimiero, Šv. 
Pranciškaus, Nukryžiuotojo seserims ir 
Tėvams Marijonams yra katalikų veiki
mas.

Ar susirūpinimas našlaičiais, sene
liais, ligoniais beturčiais moksleiviais ne 
katalikška akcija? Prieglaudas ir ligoni
nes statyti ir padėti finansais mokslei
viams yra katalikų veikimas.

(Bus daugiau)

*
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LIETUVIAI AMERIKOJE

/ ROCKFORD, ILL.
Sunki Kova.

Rugp. 24 d., antrą’ valandą 
po pietų “Public Service Par-

PENKIŲ DIENŲ PASARGA męs nuo, teisėjo minėtą nuora- ke” įvyko kova tarp lietuvių 
arba !šą’ ir, jį peržiūrėjęs, Bosinsko ®v. \ ardo draugijos “base-

FIVE DAY’S NOTICE užklausė: bal1 team’o” ir Sv. Antano
—------ — “Sprečkūnui randa pripuo- Par- italų “teamu”.

Atėjai randos, o gausi, ve.lė mokėti dešimtą birželio ir,1' Publikos prisirinko gana 
tą pačią dieną, Tamsta parei- dau£> itin lietuvių. Lietuviai 
kailavai jo randos ir, jos ne- Rockforde vis labiau susido- 
gavęs, tuojau įteikei jam niina jaunuomenės reikalais 
penkių dienų pasargą, ar ne- *r neatsisako ją geruose daly 
taip?” įkuose paremti. Jaunuomenės

“Taip”, atsakė Bosinskis, dalis tuo pačiu atsilygina se- 
galvodamas prie ko čia eina- nesniesiems, bet pageidauja-

pirmyn. Čia vienas lietuvis, 
buvęs ant “base”, pardūmė 
namo, o Petrukas padarė 
“home run.”

Abi kovojanti pusi susilygi-

laimikį ir išlaimėjo vieną ki
tą gražų dalykėlį. Itin daug 
prisilaimėjo saldainių.

Buvo svečių iš Racine, Wis. 
Zaleskių visa šeima ir dar vie
na šeima, kurios pavardės ne
sužinojau.

Piknikai parapijos darže iš
eitų kogražiausiai ir jie butųno ir taip ėjo iki pat galui.

Tik paskučiausiarne mūšyje [malonūs pasiamonėjimas, ne-

ką!” ir, iškišęs nykštį tarp 
pirmojo ir antrojo piršto su- 
gliiaužtos dešinės rankos, pa
kišo Bosinskui po nose lietu
viška špygą.

Bosinskis, matyt, nusimanė 
kad randos negausiąs, nes atė 
jo gatavai apsiginklavęs su 
penkių dienų ratiška pasarga, 
kurią be jokių ceremonijų, iš
traukęs iš apsiausto kišenės, 
mėgino Sprečkunui j rankas 
teikti, bet jam neėmus, padė- 
o ant stalo, sakydamas:
“Bėgyje penkių dienų atne

ši man randą į namus, o jei 
le, tai teisme pasimatysim, 
supranti? Aš su tavim baikų 
lekrėsiu.”

Sprečkunas, baisiai įnirtęs, 
>agriebė minėtą popierą nuo 
italo ir, sudraskęs ją į maršus 
motelius, metė Bosinskui tie- 
iai į veidą, ruščiai tarda- 
nas: “Te, tau, randa!”

Bosinskis negavęs randos, 
eštoj dienoj, po įteikimo do- 
cumento, Sprečkuną padavė 
eisman. Teisme, Bosinsko ad
vokatas, įteikęs teisėjui nuo-

ma.
“Ir, praėjus penkioms die

noms, užvedei šią bylą, taip?”

ma, kad tokios jaunuomenės 
ta dalis dar, vis augtų.

Kova tarp lietuvių ir italų

italams teko vienas ‘poimtas’ 
laimėti. Tai tuo budu jiems 
pergalė teko. Bet ta pergalė 
menka, imant dėmesin, kad i- 
talą “teamas” jau keturi 
metai dirba, o lietuvių tik pir
mieji. Išrodo, kad dar lietu
vių “team’as” ne visiškai nu
sistovėjęs, nes dažnai tenka 
matyti vis naujų jo narių. 

Piknikas
Rugp. 24 d. parap. darže į- 

vyko šv. Petro ir Povilo clio- 
' ro piknikas. Žmonių buvo vi-

žiūrint, kiek iš jų pelnų lieka,
jei ne barbarai.

Tie barbarai ką nors paga
dina, per langus landžioja, iš
dėtus velėnomis krantus nus- 

įpardo, žeme jiems neužtenka 
vaikščioti, tai susilipę ant 
suolų, juos trempia, subraižo 
vinimis. Jie nepasėdi ant suo
lo, kaip visi (žmonės, bet krau
stosi ant briaunų ir sulipa ko
jomis ant sėdynių.

Pasirodo, kad tokiems rei-
toliau klausinėjo Sprečkūno a3° mandagiai, švelniai, gra- 
advokatas. ,žiai- Tai PriPažino žaidimo ži-

ttT . , v , , v novai. Kaip kur profesijona-Jeigu nebūčiau bylos uz- , » . V ..., . • • m x »• x lams. lošėjams, sakė teisėjai,vedęs, tai ir Tamsta čia neuz- v. v. v ... ’, ,. , . , ., . _ šių gražių žaidimo vpatybiudarbiautum, niekus klausine- , „ , ,
j », xi • x t» • i • j* trūksta . Bet ta kova buvo damas , atkirto Bosinskis, di-
, • x i • x x sunki abiem pusėm,delnui patenkintas savo atsa-. .. /

, j , j • I Pradžioje italams pasisekėkymu, manydamas, kad juo-j . / .. \ .
... i i x x paimti viršų. Bet jie tuojausnu sulaikys advokatą nuo to- f * . * /

. . , x- buvo sustabdyti. Toliaus kovaIešmų kamantinėjimu. . . ...
. ėjo, pozicijos nuolatos mainė- Tada, Sprečkūno advokatas

pareikalavo teisėjo kad byla
būtų iš teismo išmesta, nes, Į
viena, kad įteikta penkių die- 1 e^ ^ai

,. , i Lietuviai net sėdynėse paki
lių pasarga esanti netikus,1 •. TT • v x. i. lo. Kas icia darosi? Ugi lietu-per anksti įduota, o antra, by, ®
, x x i - i -i viai pirmyn. Petrais Skadaus-la užvesta nepraleidus pilno J

, . i -i x • kas taip puikiai pamuše svie-penkių dienų laikotarpio, po . /
. , , dini, kad cypdamas nulėkėįteikimui, pasargos kaip statu,

te reikalaujama, Teisėjui įro-, ~ ~
dinėjo, kad, Sprečkunas ture-! Jeigu randauninkas neužsi

, si, nei viena pusė negavo lai-

didis trukšmas.

■ašą pasargos, kurią Bosins- 
:is buvo Sprečkunui ant sta- jęs laiko visą 10 dieną birže- (moka randos toje dienoję, ka- 
cPįbadėjęs jo bute, Bosinsko lio užsimokėti randą ir Bosin-^la išpuola jam randą mokėti, 
ižklausė: skis neturėjęs teisės duoti tai namų savininkams pata-

‘Ar tai ši popiera, kurią aš Sprečkunui penkių dienų paariama laukti iki rytojaus pirm 
aibar teisėjui ką tik pada- sargos arba “notiso” iki ry- teikimo randauninkui pasar-
ūau, yra tikras nuorašas pa- 
argos kurią Tamsta Nikodi- 
lui Sprečkunui įdavei birže- 
io 10-tą, jo bute?”

tojaus, tai yra, birželio 11, o gos. kad išvengus legalius tek 
jeigu, jau teisėjas ir pripa- nikalumus ir artimiau prisitai 
žintų pasargos įteikimą teisė- kius prie statuto. Laikotarpis 
tu, tai visvien, byla privalo Po įteikimui raštiškos pasar-

‘Taip,” atsakė Bosninskis žlugti, nes, girdi, laikotarpis g°s, arbai taip vadinamos 
nuo dienos pasargos įdavimo, “Five Day’s Notice”, neturi 
tai yra 10 birželio, iki dienos būt trumpesnis pilnų penkių 
bylos užvedimo, tai yra 15 dienų, pirm užvedimo bylos, 
birželio, nesudaro pilnų pen-Į ■ ... .■
kių dienų, o tik keturias & 1 ..... .... * ••

u pasididžiavimu. “Nenorėjo 
rankas imti, taii ant stalo 

adėjau, bet iš piktumo, pa- 
Tiebęs, lyg alkanas vilkas 
riuką, sudraskė į šmotelius, 
’as aiškiai parodo žmogaus 
arakterių; — nestebėtina
ad teisme ir atsirado.” 
Sprečkūno advokatas, paė

GYVYBĖ
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ.PVSLSS 
'et virš 200 metų tikrąsis Gold 
ledai Haarlem Oil buvo pripa- 
intas gyduole dėl šių organų 
etvarkos. Lengvas ir malonus 
nti. Bandyk šiandie. Trijų 
ydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
Gold Medai” vardo kiekvieno-

dėžutėje.

▼ MAARLIM OIL*W

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Sprečkūno advokatas savo ar- j 
gumentą parėmė teismu nuos
prendžiais išneštais panašiuo
se atsitikimuose.

Teisėjas pilnai sutiko su 
Sprečkūno advokato argumen
tais ir Bosinsko bylą išmetė, 
delei be laikino pasargos įda
vimo ir nelaikino bylos užve
dimo. Bosinskis buvo privers
tas naujų penkių dienų pasar
gą Sprečkūnui įduoti ir bylą 
iš naujo užvesti. Pakol tą vis
ką padarė ir, naujai užvestos 

I bylos sulaukė, praėjo su virš 
'mėnesis laiko, o tuom laik nė 
buto, nė randos, vien tik pik
tumas ir kerštas, bet ką pada
rysi, reikia prisilaikyti įsta
tymų.

dutiniai. Jie žaidė, šnekučiu- kia dar daug kultūros, nois 
vosi, vaišinosi. Nekurie turėjo

kiti jau baigę Amerikos 
mokyklas.

Susirinkimas.
Rugp. 24 d., tuojaus po su

mos turėjo savo susirinkimą 
šv. Petro ir Povilo draugija. 
Ji nutarė nusipirkti savo pa
garsinimui vietą ant “kurti
nos” svetainėje.

Ši draugija gražiai veikia 
ir turi gana gero pasisekimo.

Ligoniai.
Adelė Misiūnaitė po sun

kios operacijos jau baigia svei 
kti.

Juozas Malinauskas, jaunas 
vaikinas, choristas ir šy. Var
do draugijos narys, turėjo 
sunkią operaciją. Jo gyvybė 
buvo pavojuje. Jaunystė nu
galėjo. Eina geryn. Turbut 
greitai apleis ligoninę.

Gana sunkiai kentėjo ir dar 
ne visiškai sveika Anielė Bag

donaitė po “tonsilų” operaci
jos.

Nekuriuos lietuvius gana 
žiauriai kankina “liay fever”.

Parkeliavo.
Rugp. 25 d. parkeliavo dvi 

sesers mokytojos, sesuo Au
gustina ir sesuo Francina. Jos 
jau visa ką tvarko ir rengia
si prie, darbo mokykloje.

Nugirdau, kad užrašinėji- 
mas vaikučių į mokyklą ir jų

(Tąsa ant 4 pusi.)

SKAUSMAS 
taip lengvai palengvintas

Kaip gydyti 
Galvos

skaudėjimus 
Neuralgija 

Neurttis 
ar sulaikyt

Salti

Q

O IIISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
OYIM) VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENPJIJSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. 8peclallš'-.al gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, už- 
nuodljlmą kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų* Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomls Iki II d. 
4200 West 2« St. kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford M73

KODĖL tūlos moterys tokios kant 
rlos skausmuose? Vaikščioja pe

krautuves, su skaudančia galva. Dir
ba kuomet visą. skauda. Daug va
landų pjerelna kol paima Bayer As- 

į plrin Ir gauna palengvinilną! Dau- 
' gelis ima šias pi'.lukes kaip tk gre- 
I sla koks skausmas. Taip Ir jus tu- 
[ rėtunfėt daryti. Tikri Aspirln visiš
kai nekenksmingi; negal sloginti 
širdies. Bayer vardu piliukė visuo
met tikras Aspirinas; visuomet tas 

i pats, visuomet saugus. Taigi nėra 
išmintinga kankintis galvos skaudė
jimu, šalčiu, neuralgijos skausmais, 
ar kitkuo, ką šios piliukės galėtų pa
lengvinti velk taip greit, kaip jas 
praryjat. Pirkit bonkulėmis ir tau- 
plnkit pinigus. Bet kuri vaistinė 1u- 
ri 100 pillukių dydžio.

BAYER
ASPIRIN

Saugus
Pirmieji Morgičiai

Yra Geriausi 
Investmentai

Central^^S^Bank
ATRUSTCOMPANY

UlOVfestaSto Street 
A State Bank* • • • A Clearinp Home Bank

* 1
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

L&BOR DAY PIKNIKAS
IR “AUBURN” AUTOMOMOBILIAUS IŠLEIDIMAS

|VYKS RUGSEJO-SEPT- I MĄ DIENĄ 1930 M.

MARIJONU FARMOJE
HINSDALE, ILL.

PROGRAMAS:
10:30 ryte Sv. Mišios Kolegijoje.

KELRODIS AUTOMOBILIAMS:

Ogden, Joliet N. 4; 47th iki Hinsdale — 
Madison St. Iš ten 63rd. Iš čia Vi mylio iki 
farma.

Arba
Ogden Avė., Joliet Rd. N. 4 iki Hinsdale 

Madison Avė. Iš ten iki 63rd ir pavažiavę Vi 
mylios busite farmoj.

Arba
Westem avė., Columbia Rd., 95th Spring 

Forest, Willows Springs Rd. iki Joliet N. 4.

7:00 Vakare Automobiliaus Traukimas.

Iš ten iki public school HinsdaJe Madison St. 
Iš ten iki 63 ir už Vi mylios farma.

KELRODIS TRAUKINIU:
C. B. & Q. iš Union Stmtion išeina iš ryto

8:27, 9:35 ir 10:37; 11:37.
Westem Avė. ir 18th St. išeina 8:37, 9:45

ir 10:47; 11:48.
Cicero išeina 8:47, 9:51 ir 10:53; 11:53.
Visi važiuokite iki Clarendon Hills, čia tro-

ku nuveš į Pikniką, 
širdingai kviečia visus

RENGIMO KOMISIJA.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne paa kokj nepa
tyrė!). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums del- 

!to, kad jie neturi reikalingo patyrl- 
Į mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įsi
kerojusią. chronišką ligą, kur) ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėlloklt neatėję po 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1414
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo Iš ryto Iki 
t po pietų. Vakarais nuo S iki f

Nedėllomls nuo Iš nto iki 1 
po nistų

Žiūrėk, kad 
gautum tikrą 

EAU DE 0U1NINE
^-.„Pinaud

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi- 
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Scmpelis dy-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famoira Vivani Sėt and in- 
eludes face powder, »1.00; Rouge, 75c. 
Tlssue Cream »l.00, Dopllatory »1.00. 
Faclal Astrlngent |1.75. Bath Salt 1.00. 
Tcilet tVater |1.25. Perfume |2.75, Brll- 
llanttne 75c, Skln Whltener 75c. Totai 
value 112.00. Speclal prlce, JI.97 for all 
ten plecea to introduce thls line.

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Van 580-5th Avenue, New York

HA8
MADE GOOD wlth

miniotu!

L

Šame Price for Over 
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ŠAME PRICE 
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DRAUGAS

KUM
Penktadienis, Rugp. 29, 1930

RISTYNES PIKNIKAS
Mušis 10 Roundu JUOZAS VINCĄ Su J. ALELIUNU Is Pittsburgh, Pa.

RiSiS J. GANSONAS
205 svarų 

Su

M. BORUSOW
215 svarų

JteU., Kugpiucio - Angust 31,1930
JUSTICE PARK DARŽE

Prie Keau ir Archer Avenue, Justice Pstrk, III.

Tai pirmas toks Įvykis Chicaigos lietuvių istorijoj; pirmu kartu 
pasirodys Chicagoj Lietuvos ir Pabaltijos valstybių čampijonas —

kumštininkas .JPOZAS VINCĄ, ir lietuvis iš Pennsylvanijos cempijo- 
nas ALELI P N AK. Juodu mušis ui lietuvių eempijonatų.

Šių muštynių rengėjas JACK (JANSONAS garantuoja Aleliunui 
net $500.00.

Kadangi šios kumštyr 
žmonės suvažiuos ilgesniam 
kitokis programas. Taipgi, Sandariečiai, kurie gelbsti p. (Jansonui 
rengime šių kumštynių alkanus pavalgydins ir ištroškusius pagirdys. 

Taigi visi rengkimės pamatyti kuris bus ČEMPUONAS.
Ristynės taip pat bus labai įdomios, nes abu ristikai yra gerai 

pasižymėję ir kaip vienas, taip ir kitas tikisi laimėti.
Idant ristynės laimėti turės parmesti du kartu iš trijų (two out 

of tliree falls). Borusow stato $l(X).(X), kad jisai (Jansonų paris.
EXTRA. Du vietiniai ristikai Adomas Widzes su Masonu risis 

toj pat vietoj.

tynęs rengiamos .Justice Parko Darže ir kadangi 
ęesniam laikui, tai apart kumštynių, bus dar ir
IL » > » \ t »•» Ln»l A f l'Zk I 1 b 1 I II i 1 ii II C4 K I ) 11 I

C. ALELIUNAS, 210 sv.

te

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

(Tąsa nuo 3 pusi.)

sutvarkymas prasidės seredo- 
je po “Labor Day”.

Susitikau su vienos lietu
vių katalikų šeimos tėvais. 
Įsikalbėjau. Tarp kitų dalykų 
paklausiau, kur leidžia savo 
mažuosius vaikus mokytis. 
Susižinojau, kad leido į lietu
vių šv. Petro ir Povilo par. 
mokyklą, bet pastebėjo, kad 
ketina jau neleisti, nes, girdi, 
mažai ten išmoks ir pasidarę 
neklusnus.

Neturėjau, ką sakyti. Pa
maniau, tėvai taip sako, tai 
jie, turbut, žino, gal tas tei
sybė. ", i

Bet vėliau viename parapi
jos piknike susitikau su dau
gelių tėvų, kurie leido į lietu
vių mokyklų vaikus. Jie džiau 
'giasi leido ir leis toliau. 
“Mums, girdi, negaila tų ke
lių dolerių per metus išleistų, 
nes matome, kad mūsų vaike
liai išmokomi to, ko moko val
džios mokyklos ir dar išmok
sta religijos ir lietuvių kalbos. 
Be to jie yra gražiai auklėja
mi ir prižiūrimi”.

Man pastebėjus, kad neku- 
rie tėvai yra mokykla nepa
tenkinti ir žada savų vaikų 
neleisti ten daugiau, kad jie 
peikia mokyklų, kad ji neišmo 
kinusi užtektinai, tai tie man 
atsukę: “Atl Tai neteisybė ir

veidmainybė.” Vietoje pasa
kyti, kad nenorime mokėti už 
mokyklų, arba nepajėgiame 
mokėti, tai griebiasi šmeižtų 
ir niekinimų. Bet tokiomis 
pasakomis tik save žemina 
akyse tų, kurie žino tiesų ir 
klaidina nežinančius”.

Statymo darbas. , • 
Trisienis prie svetainės jau 

pristatytas. Stogas uždengtas. 
Šonai apkalami lentelėmis, 
viduje darbas eina pirmyn. 
Dar kiek laiko ir galima bus 
ji naudoti. Raporteris.

Į namus iš Šv. Onos ligoninės, 
kur rugpiučio 4 d. jai buvo 
padaryta sunki operacija ant 
“gali stones” ir apendikso.

Sųjungietės, bei draugės, 
prašomos aplankyti ligonę nu
meni 1405 So. 50th Avė. Li
gonių lankymas yra mielašir- 
d i ilgas darbas. Poor Fish.

CICERO, ILL
Grįžo iš ligoninės.

P-lė M. Kutaiti jau grižo

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ
’ E X T R A

Radio programų diena ir va
landa psrmainyta. Iš nedė
lios perkelta į subatą € vai. 
vak. iš tos pat stoties — 

WCFL 970 K. 
Ketverge iš WHFC 1420 K.

nuo 7 iki 8 vai. vakare 
Vasaros žemos kainos ant Kailio

č/orunuvick
rilllNOilI 1IH, N.KOKNI V

PinSBURGH, PA.
Vienuolyne

Iškilmės šv. Pranciškaus
(Tęsinys).

12. Smolukaitė Malvina, iš

ADVOKATAI

Šv. Kazimiero parapijos, Ea- 
st Vandergrift, Pa., praminta 
Sesuo M. Ilildegard.

13. Karolina Bernočiūtė, iš 
|Šv. Petro ir Povilo parapijos. 
'Ilomeatead, Pa., praminta 
i Sesuo M. Celestinė.

14. Adelė Kalvinskaitė, iš 
Šv. Jurgio parapijos, Detroit, 
Midi., praminta Sesuo M. E- 
vangelista.

15. Ona Bukauskaitė, iš Šv. 
Petro ir Povilo parapijos, 
Homestead, Pa.,i praminta Se
suo M. Dei Cora.

16. Ieva Apanavičiūtė, iš 
Šv. Jurgio parapijos, Spen-

Telephone Dearbom 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. ' 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A, A. OLIS
ADVOKATAS

I
11 So. La Šalie St., Room 1701 i 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 |
Vakarais

3241 SO. HALSTED STREET i 
Tel. Victory 0562

7-9 vai. vak. apart Panedėilo ir 
Pėtnyčios

■Tb"T«H

cerport, N. Y., praminta Se- 21. Marutė Vaicekauskaitė, Sekančių dienų, šeštų valu 
šuo M. Vincentu. iš Kazimiero parapijos,

17. Angelą Katkauskaitė, iš St. Čląir, l’a,, praminta Se- 
Šv. Petro ir Povilo parapijos, euo M. Consolata.

šuo M. Alberta. 22‘. °na Gečaita, iš Nekalto nus *zadus lr aparėjo juodį
Prasidėjimo parapijos, Chica-; įžadus Šv. Bažnyčio

aite, iš Bv. j g0, III., praminta Sesuo M. <vardu Priėm® gerb. kun 
jos, Pitts-'Petronėlė. Į Vaitkevičius,

ndų ryto, aštuoniolika naujo
kių, kurios ištikimai perėje 
bandymo metus, padarė laiki

18. Adela Šertvitaitė, iš Šv. 
Kazimiero parapijos
burgh, Pa., praminta Sesuo! 
M. Berchmans.

19. Alena Žvirbliūtė, iš šv. 
Vincento parapijos, Pitts- 
burgh, Pa., praminta Sesuo 
M. Jeannette.

• 39. Marįąna Kalėdaitė, iš

23. Stanislava Pileriūtė iš 
NekaJto Prasidėjimo parapi
jos, C’hicago, III., praminta Se
suo M. Genovaitė.

Pasibaigus apeigoms su 
hinunimu Sv. Sakramento/’®

kuriam padėję 
gerb. kun. M. Urbonas iš Du 
Bois, Pa.

(Bus daugiau)

Draugo” koresponder
Šv. Kazimiero parapijos, Va- džiaugsmingai tėvai ir tai Pra^omi žinias rašyti tuc 
ndergrift, Pa., praminta Sesuo , nės sveikino savo la' ' ^aU Pasenus žini
M. Antoinette. dukreles. lllngas niekam neįdomi; tokių

reiktų nedėti.

<0-

A. + A

KAZIMIERAS
GRIGAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9(00 1

Rudens Siutai 
V)uoAaW?c vertybę

Vertybė, tori jaugia Materijos "
J pnaaUa Aaile, vatogam « toU

lai gavaalaola vertybė įstaigos, ton
pairtus ntetoi aaaatoa nuo

teisingo paitaruavuuo...kun nedej Y 
aukštų kainų šėtono pradžioj, ka tvv 

g'vut'v sezono pabaigoj.
Mes parduodami savo pagamintus 

kuž’ius vr mes parduodame savose ' 
tuvėse visus, kuriuos pagailimam. J ve 
sad buvo geriausi drabužiai, kokvu. 
žmogus gaii pirkti ui savo pinigu* 
rudeny jie siuto geresny tavovų Ar r - ’' 

nę vertybę, negu kada pirmiau.

■Bile biznio siutas, overkotas,
kiekvienam Ricbm&no šlove B. V •

* >
už tų pat kainų.

&25-2

K ° T u' ►
n S.R w

4°l w*C°Mpany 

3220 U Street

mco,n Avė.

įj-.o *
Ativater Kent 7 tūbų su viskuo

49.00
R. C. A. Radiola 10 tūbų su vis-

kuo už 49.00
Sparton 9 tūbų su viskuo

“ 99.00
Victor 10 tūbų su viskuo

ui 109.00
Brunswick 9 tūbų su viskuo

ui 98.00
Brunswlck Radiola su I’honogra-

fu krūvoje už 49.00
Zenith Radio 9 tu- Q OO

Pirm negu plrkslte radio pama
tykite Budriko krautuvėse radios 
visų Standard ISdirbyseių, kur pa
tys galite persitikrinti Sale prie 
dalies Jvalrių modelių.

JOS. F. BUDRIK INC.
3417-21 SO. HALSTED ST.

Tel. Bouievard 4703

JOHN KOGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredomis ir Pėtnyfiio 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAI1CHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

1

mirė rugpj. 28. 1930 m. 3 vai. 
ryt. 2 m,ėn. amžiaus. A. a. Ka
zimierai gimė Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudtme 
motina Tekle, tėvą Kazimierą, 
broli Leoną ir seserj Silviją Ir 
gimines.

THE R I CHM A N

114 - 118 South State Street 
6400 South Halsted Street



r

Penktadienis, Rugp. 29, 1930 DIIŪOIB

G R,A B O R I A I: C H I C A G O J D A K T A R A

ti

Telefonas Yards 1188

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži 
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooaevelt 7688

AR LAIMES? \vinią. Tuo būdu prie tos sla-. Teiefona« arovehin 82«a

J. LuIevLčius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tu v tse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
>103 S. Halsted
SI. Chicago, III.

Tel. Vktory 1111

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVI1J 

VEDĖJAS

1650 West 46th S t.
Kampas 46th Ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

vokų draugijos prisirašė ke
liolika jaunuolių lietuvių tik
slu naudotis pašalpos fondu ir 
draugijos bolingeriu.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
ryt bus šliubas Juozo Juodikio
su Ona Mazuravičiute. Telai- ’ 
mina jiems Viešpats naujame

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutarų.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 68 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v, 

NedėlioJ pagal susitarimų

Kino artistė, Gloria Swan- 
son, prieš išvyksia-nt Paryžiun 
dėl padarymo naujo veikalo,
Cbicagos laikrašty “Chicago 
Evening American” paskelbė 
paieškojimų jaunos mergaitės 
ar moters kuri jai kelionėj a-
sistuotų. Išrinktųjai žada ap- gyvenime, 
mokėti kelionę, pragyvenimų x P-lei K. Mikšaitei pa- 
ir parodyti visų Paryžiaus gerbti, jos tėveliai, giminės ir 
aristokratų liuksiusinį gyve-! pažįstami ryt vakare rengia 
nimų. Į puotų mažojoj ’ Meldažio sa-

Tarpe atsišaukusių mergai-' lėj. Žada būti šaunus baliu- 
čių, randame ir p-lę Violet J. kas. P-lė K. Mikšaitė nesenai 
Palionytę, westsidietę lietuvai grįžo iš Lietuvos, kur smagiai 
tę, Aušros Vartų parap. cho- atostogavo. Grįždama' Ame-
ro narę.

Ar laimės p-lė Palionytė 
veltui kelionę į Paryžių pama
tysime vėliau. Rinkimas’kan
didačių baigsis rugsėjo 15 d.

Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

Ofiso Tel. Virginla 0036
Rezidencijos: Van Buren

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryte iki 1 po pietų 
t iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Dlvd.

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

5858 Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos: 

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Cbicago, III.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plot. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8464

DR. A. RAČKUS

j rikon daugeliui pažįstamų par Rez. Tei. Midway 5512 

vėžė gintaro dovanų.
X Pas p-nus Šturmus,

West Sidės biznierius, 2462 
Blue Islarnd avė., atvyko iš 
Lietuvos jų giminaitė S. Smul 
kevičiutė, kuriai pereitų sek
madienį buvo iškelta priimtu
vės. Dalyvavo keletas westsi- jTet Wentworth 3000 
diečių ir aštuoniolikiečių stam J 
bių biznierių. Be kitko susi- ( 

tarėsi važiuoti į

OR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. YVilmette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Orėjai 9191

DR. A. A. ROTH

X Šv. Jono slavokų parapi
jos draugija jaunimui patrau
kti įtaisė bolingerį ir įvedė pa- 'rinkusieji 
šalpos fondų, į kurį norintieji Į Labdarių, raguviečių ir Mari 
įstoti jaunuoliai iš draugijos 'jonų Kolegijos piknikus, 
gydytojo turi pristatyti svei
katos stovį ir kas mėnlio po 
15c. pašalpos mokesčio įnešti. 
Už sveikatos liudijimų jau
nuoliai moka po $1.00. Per 
pirmų pusmetį pašalpos sky
riaus nariai pašalpa neturi tei 
sės naudotis, per antrų-gį 
draugijai priklausomybės pus
metį gali gauti pašalpos tiktai 
draugijos gydytojo- patarna^.

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.

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

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
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 

SKYRIUS
Cicero

Cicero 3794
1410 So. 49th Ct.,

Tel.
SKYRIUS

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas ligai

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

I

X P-nai Kovarskai, AVest 
Sidės Dr. J. Kowarsko tėvai ■
jau grįžo iš Lietuvos. Šaunias I , . nii/innk|in ii n 
jiems sutiktuves iškėlė jų dūk Ai Li UAiiUUflluj (vii Ui
tė Petronėlė su savo vyru. I *910

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čaimpionams 
per nosi3 duoda.

Taip ir T. TL D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto- 

! jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
ba išdirbyetės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, Iii.

SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1936.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7821 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1926. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

~ DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 8321 

Vai.: 8 iki 16 ryto 
6-8 vai. vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic-7868
Valandos 1 — 847 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarui

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Tel. Euclid 817

DR. H ARWOOD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 
Prie Garfieid Park "L”

Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v. 
Išskiriant seredos, ned. 10-11

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0522

PADfeKONfc

A. "J“ A.

GRASILDA
ČESIUNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie kokiu nors budu 
gražiai prisidėjo prie laidotuvių 
musų mylimos motinėlės, rugp. 
8, 1930. Dėkojame kleb. kun. 
Jonui Statkui už visų gražų 
bažnyčioje patarnavimų, kun. 
A. Ma.rttnkui ir kun. M. Buc, 
kurie padėjo ckzckvijas atgie
doti Ir šv. Mišias atlaikė prie 
šalinių altorių. Dėkojamo pp. 
vargonininkams, Dambrauskui, 
Mondelkal ir Rakauskui už 
gražu pngiedojlma laikė lydėji
mo iš namų per šv. Mišias ir 
kapinėse. Vienų žodžiu visiems 
sakome ačiū už mums patelktų 
simpatijų bei patarnavimų lai
ke laidotuvių mtiFMl (mylimos 
motinėlės. ŠV. Mišias aukavo 
Mondeiklų. Ivanauskų ir Nez- 
gockių šeimynos. Ačiū jiems.

Pasiliekame nuliūdę:
Jurgis ir Pranciška česliinat 

ir Giminės.

DR. B. ARON
Prospect 6616

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
pietų ir I iki 8 vai. vakare 

Res. 2201 8. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Tai. Canal 6267 Rea Prospect <669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
Valandos 11 ryto Iki t po pietų 

6 Iki 8:20 vakaro

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTIST AI

PRANEŠIMAS

Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D. DR. G. Z. VEZELIS

DR. CHARLES SEGAL
»

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Tat: ryto nuo 16—11 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—8:16 vakaru 
Nedėliomis lt lkj 1J

Telef. Midway 2880

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimų kuris 

esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
rtgystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTIST AS

Persikėlė J nauja vietų po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Deposltors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS {
Gydytojas, Chirurges ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREEU
Valandos: Nuo I — 4 » p.

7—• vakare

DR. HERZMAN .
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.* Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260

Gydo staigias ir chroniškas II- 
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau-

7691 jauslus metodus X-Ray ir kitoklue 
elektros prietaisus.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. GUSSEN

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
, VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų i» 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 8110 Res. 8o. Shord 
<2238, arba Randolph <800.

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

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakaro
Nedėliomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

Vai.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero, III. I
Viršuj National Tea Store i 

Valandos 10 vai. ryto iki 9 vai. I
vakare. Ned. gusi tarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Cicero, I1L 4631 so ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 6206

VA LANDOS:
Nuo 10 lkl 13 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nedėl nuo 14 lkl II dienų
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C H I C A G O J E
VAŽIUOS VISI, VISI!

North Side. — Rugsėjo 1 d. 
visa Nortli Side pasirengus va 
Žiuoti j Marijonų ūkį, į pik
nikų.* Jau pranešta, kad pik
nike bus jautis “išrostintas” 
ir žąsų “prismožyta”. Reikės 
tik pilvus drūčiai diržais su
veržti, kad nesprogtų.

Visi važiuosim 9 vai. ryto 
iš Western ir 18 St. stoties. 
Ten bus vadas su tikietais. 
Nesivėluokit, kad neliktumėt.

P. K. P.

LAUKIAMA 15 METŲ 
SUKAKTUVIŲ.

ŠIANDIE.
VYTAUTO KOMITETO 

PRANEŠIMAS.

ŠIRDINGAI AČIŪ. pp. Mondeikams, Vaičiū
nams, L. ir O. Dobrovols- 

Už visas brangias dovanas' kiams, B. Čižauskienei, Stat-

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
$1,000.

Chicagos dienraštis Herald 
•— Examiner kasmet rengia 
moterų plaukimo lenktynes.

Brighton Park, — Lietuvos 
Vyčių 36 kuopa, belaukdama 
15 metų sukaktuvių, tuojau 
visus planus sudarys ir su
kaktuves trukšmingai pami
nės.

Diena sukaktuvių apvaikš- 
čiojimui yra rugsėjo 21 d., 
1930. Iš ryto bus atlaikytos šv. 
Mišios visu narių intencija ir 
už mirusius narius. Per šv.' 
Mišias visi buvusieji v ir da
bartiniai nariai priims šv. 
Komunijų.

Tuojau po Mišių bus trau
kiami paveikslai visų kuopos 
narių, kurie dalyvaus Mišiose.

Vakare Įvyks didelis ban-

Chicagos Lietuvių Vytauto 
Sukaktuvėms Minėti Komite
to visų skyrių susirinkimas į- 
vyks penktadienyje, RUG-

ir visa gerų, kų esu gavus na
mie ir ligoninėj būdama reiš
kiu gilios padėkos žodžius pir
miausia M. S. 55 kp. ir jos 
iniciatorėms kp. pirm. Laba
nauskienei, M. Jasnauskienei, 
taipgi kp. narėms: Bailčiunie-PIUČIO 29 DIENĄ, 8 vai, 

vakare, Dievo Apveizdos par. neb O* Dobrovolskienei, Bud

Šių metų lenktynės Įvyko pe-'i^t®8, kuriame visi kada 
reitų šeštadienį. Lenktynėse

salėj (18th ir Union avė.). 
Visos Komiteto valdybos,

visų komisijų ir visų' skyrių 
valdybų bei jų atstovų pra
šau į šį susirinkimų atvykti, 
kad' pasitartus svarbiais šių 
reikšmingų sukaktuvių pami
nėjimo reikalais.

Visa mūsų tauta iškilmin
gai mini Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuves. Nuo 
to nei mes, Chicagos lietuviai 
negalime pasilikti. Ir nepa- 
siliekame. Komitetas ruošiasi

dalyvavo 442 plaukikės.
Lenktynės įvyko ežere prie 

Lincoln Parko akyvaizdoj mil
žiniškos publikos iš apie 50,- 
000 žmonių.

I& viso skaitlingo plaukėjų 
būrio pirmutinė išėjo lietuvai
tė p-lė Emma Šemaičiutė, 19 
metų mergelė. Ji yra duktė 
Dominiko Šemaičio, Peoples 
Fumiture Co. direktoriaus.

P-lė Emma perplaukė 1U 
mailę per 45 m. ir 7 sekundas. 
Už tų pasižymėjimų Emma 
laimėjo Herald-Examinerio $1, 
000 dovanų.

LABDARIŲ CENTRO SUSI 
RINKIMAS.

Pereitų trečiadienį įvykd 
Labdarybės Centro susirinki
mas. Buvo kviesta delegatai 
iš visų kuopų. Mat, reikėjo 
susitarti dėl rengiamo Labda
rių pikniko nuosavoj farmoj.

Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas. Smarkiausia pa-

nors buvę nariai-ės, rėmėjai, spau0 26 d., kurioj bus Vy- 
dabartiniai nariai ir jų tėve- tauto mirties sukaktuvės mi- 
liai dalyvaus. Be to, bus na- nimos, padaryti iSkilmiTigia.ii. 
rių iš kitų kuopų, Apskričio ’sįą dieną. Chicagos lietuvių 
ir Centro Valdybos. istorijoje.

Laikytame kuopos susirin- J Įėjusiųjų ar į Centro ar į 
kime, rugp. 21 d., da trys ko- skyrių valdybas ir komisijas, 
misijon nariai buvo pridėti, prašau viską atidėti Į šalį 
būtent K. Zarumskis, M. Stan- rugp. 29 d. ir atvykti į susi- 
aitė ir I. Laucaitė. Tikietai rinkimų, kad tinkamai pasi
jau gatavi ir jau nariai prade-' dalinus darbais, kurių yra 
jo platinti nuo šio susirinki- ’ daug ir skubotų.
mo. ’ Centralinio Kom. pirm.

Dabar kviečiamų visi lietu
viai, kurie nori, kad čia A- 
merikoje gimęs jaunimas taip 
pat butų stipriai susiorgani
zavęs, neatsisakyti ir pagelbė
ti šiam jaunimui. Šis jauni
mas jūsų pasilinksminimui 
sudarys labai gražių pogra- 
mų.

Tikietų galima gauti R. An- 
dreliuno — Marųuette Jewel- 
ry ir Radio 2650 W. 63 St.,
Šatų Krautuvėje, 4358 South 
Fairfield avė., Zig. Vyšniaus
kų 2517 W. 43 St., A. Gužai

rikienei, Klikūnienei, Aitutie 
nei, Linkevičienei, Sinevičie- 
nei, Judickienei. Žibienei, 
Virbickienei, Cibulskienei, Pel 
džienei, Teniukienei, Lacliavi- 
čienei, Brazaitienei ir N. N.

Toliau širdingai dėkojo 
brangioms veikėjoms iš pla
čiosios Chicagos — iniciatorė
ms pp. M. Paukštienei, E." 
Mickeliumienei ir brangioms 
draugėms: Galnaitei, Mazeliau 
skienei, Čepulienei, Sudeikie- 
nei, Rumšienei, Jonukienei, 
Simutienei, Statkienei, Kregž- 
dienei, Šatkienei, Simutienei, 
Zajauskienei, Mališauskienei, 
Sriubienei, Vaičiūnienei, Sut- 
kienei, Pudžvelienei, Voverie
nei, Saimonienei.

Skyrium dėkoju už dovanas

kiemei, Čepulienei, Sudeikie- 
nei, Maziliauskienei, Volterie- 
nei, “giminei” p. Šimuliui, p. 
Lenkauskienei, p-lei Krotkai- 
tei, pp. Brazauskams, Vara- 
niams, Junokienei, Kuncienei,' 
Janušauskienei, Sutkienei ir 
Paukštienei.

/ S. Sakaliene.

PRANEŠIMAI.

sirodė 7 kuopa. Tos kuopos 
nariai pareiškė, kad jie pikai-lkut« 2829 W- 39th St- B- Paž 
ke subytinsią visas kitas kuo- bauskaitę, 4137 So. Artesian, , -. ■ «įj, K. Zarumskį 4527 S. Sacra-

___ _ n. $.!■$. Tv»r'»-rk4-/-\ "R AT’oi/Jnloi+n C!
Ten buvęs.

NEVIRŠKINIMAS 
DINGSTA - GREITAI,

ŠVELNIAI
Kuomet kankina rėmuo, gesai, ar

ba nevirškinimas, tai to priežastis 
paprastai y,ra rūgšties perviršis. Ge
riausias — greičiausias būdas — pa
šalinti Jūsų trubelĮ yra Phillips 
Milk of Magnesia. šaukštas Jo van
denyje panaikina rūgščių kelis sy
kius daugiau už save ir tą atiteka 
akimirkoj. Simptomai Išnyksta i pcn 
kias minutas.

Kaip tik pažinsi Phillips Milk. tai 
atmesi visus kitus nemalonius bu
dus. Ir Jus nekuomet neįeisite save 
kankinti rūgšties pervlršui Tai ge
riausias priešrugštlmls vaistas ir per 
60 metų daktarai tokiu laikė.

Phillips Milk of Magnesia aptle- 
kose po 25c. Ir 50c. buteliuose. Pil
ki nurodymai ant kiekvieno pakle- 
to. Reikalauk tikro. Netikras ne
veiks taip gerai.

parapijos svetainėje. Kviečia- rkrybelninkrs
. i . . . Su patyrimu prie veltinių skrybė-me visas nares kuoskaithngiau i n,ų 

šiai atsilankyti ir atsivesti EORA IEE HAT C° 
daugiau naujų narių.

Valdyba.

65 E. So. Water St. Rm. 1307

Remkite tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.”

Išsiremduoja fornišiooti 
kambariai dėl dviejų vyrų, ar
ba vedusiai porai. Atsišaukite 
po num.
4449 So. California Avenue

ĮVAIRUS PARDAVIMAI MORGIČIAI-PASKOLOS
Beauty Shop ir barbernė, gyven. 

k:<mb„ pigiai, galima skyrium, 2605 f 
W. North avė.

Barbernė, mod., 2 krėslai, geras 
biznis, pigiai. Rendos $35, štymo Sil. 
4000 No. Bernard St.

Marauette Park — šv Ka-‘ garadžiub — naujas, storage, 
* ‘ " gaz., valdžios dideli orderiai, šalę

zimiero Akademijos Rėmėjų 8 'p. o. mažai įmokėt, įengvios isiy-
, _ . . .... gos. Pirk bizni ir vietą. Rašyk Boxskyriaus, mėnesinis susirinki- 525, Draugas 2334 s. oakiey. 

mas įvyks penktadieny, rug- 
piučio 29 d., 1930 m., 7:30 v. 
vakare, Gimimo Panelės Šv.

MARDUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų Ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380RADIO

Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yrai 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis 
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

. CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774• ._
Visados sutaupisi daug išlaidų 

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį

turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRŪS KONT R AKTORIAI: REAL ESTATE

PAIEŠKAU brolio Juoza
po Broneikio. Pats ar jį žinan
tieji rašykite:

JIEVA BRONEIKIUTĖ 
599 Archambault St. 

Montreal, Canada

Tunijių ir taisau players ir repro- 
dueing pianus. Darbą atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju f bile ku
rią miesto dalj.

WM. KANAPACKAS 
6522 So. Rockwell St.

Tel. Republic 8305

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
tę, 4347 So. Mozart, M. Pas- geriausios rųšies nž prieina

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

mento, B. Vaičulaitę, 4453 S. 
Richmond. Kitose kolonijose 
bus pranešta vėliau. Visi įsi
gykite tikietus nuo artimiau
sių asmenų arba stačiai iš ko
misijos pirm.

Red Cherris.

POLITIKIERIŲ PIKNIKAS.

12-to Wardo Lietuvių Re- 
publikonų klubas (Brighton 
Park) rengia vakarinį pikni
kų šeštadieny, rugpj. 30 d., 
Svilainio darže, prie Keane 
avė. ir 86 st. Rengėjai rūpi
nasi, kad piknikas kuogerian- 
sia pavyktų. Mat rinkimų lai
kas jau nelabai toli. Reikės 
tam reikalui ir veikėjų ir pi- 

••Miik of Magnesia” buvo chns. j nigų. Sis piknikas bus lietu-

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

gerai žinančio savo amatų.
KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė. 
Cleveland', Ohio.

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rez. 
Ir 2384 4401 S. Mozart St,

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTO RIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Wm.^. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1389

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4550 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette'7674

Tel. Lafayette 6719

AUTOMOBILIAI

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS HERE! *
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU

DEBAKER 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASULIS Savininkas 

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7119

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENE RALIS KONT RAKTO RlUg 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžial, porčifi.1

2 metų laklo Išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124 
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

Telefonas Caksi 7238

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorins 

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPFTH, Phillips Chemical Kompanijos Į .” ' v*’XI ., .x . ■»■■■■ l»l

S V. registruotas vaizbos ženklas Ir į V1U politiškų jėgų išmėgini- i Taipgi didelis pasirinkimas varto- 

Ten basius.Jo plrmtakuno Chas. H. Phillips nuo mas. karų už labai mažą kalną. 
Norėdami pirkti 'pigiai gerų karų 

kreipkitės } mus

Kaina $845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai

ateik pas n.us Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime ivatrlų (vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenue

Atvažiuokite ir turėkite gerus laikus

VAKARINIAME PIKNIKE
Kurį rengia

12-TO WARD LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ KLIUBAS
Brighton Park

SUBATOJ, RUGPIUČIO 30, 1930
Svelainio,Darže Keane Avė. (Skersai Tautiškų Kapinių) 
Įža nga Dykai Šokiai Gėrimai

WHITE SOZ MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tel. Tardė 0699

HUPMOBILE
Geriausi Ir 8tiį«1«usi Antomoblllal.

Tel Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamistaa nus
tebins savo gražumu, greitumu, Ir 
visa konstrukcija. Kaina $1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė. 

Telef Republic 9004

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

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

OAOE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

JOHN PAKEL & CO.
Oeneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

SENIAUSIŲ LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK- 

TORIUS
Suvedu elektrą. Darbą garantuoju. 

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2522 So. Halstcd Street 

Telef. Victory 7452

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5681

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvle 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREETMETROPOLITAN
ELECTRIC SHOP būTCHASO. Navadomskis, Savininkas A BUTCHAS

Elektros kontraktorins Maliav* ir visokil* Seležini* 
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591 daiktl* (hardware) krautuvė
______ 1___________________ Atliekame maliavojimo dar-

Tei. Lafayette 5197 bus iš lauko ir vidaus, taipgi
W. & L. ELECTRIC CO. Įplumerio, taisome elektrikas,

Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedam švle- ir 44 KaŪlOS THrieinn.mn3 
sas ir jėgą. Elektros relkmenoa Ir ”
flkščieriai.

L. DOMBROWRKI A SON 
3016 West 47 Street

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.
BROOKFIELD

6 kamb. med. namas, lotas 75x 
100, krūmai, vaismedžiai uogynai, 
vištinyčteL- k. v. šild., arti strytkarių, 
buąų, gelžkelų, visi pagerinimai, be 
skolų. Kaina $6,500. 3242 Grand
Blvd. Brookffield, III. Brookfield 
4329. \

Pardavimui 1124 No. Massasoit, 
mod.. 2 po 5 plytų namas. 2 k. v. ap- 
šild. įrengimai, 2 karų gar. Geriau
sioj padėty. Tel. Austin 8781 M,rs. 
Kruse.

Sav. dėl ligos parduoda 2 flatų 
plytų namą, 6-6, 2 karų gar. geroj 
radėty, $12,500. 1155 So. Humphrey 
avė. Oak Park, Village 7347—J.

NAUJI 2 APT., $10,000 
$1,500 įmokėt, lengvi išmokėjimai.

Geroj vietoj, arti strytk., mokyk
los, Storai, raudonų plytų 6-6 kamb. 
dideli, geiral išplenuotl aptal, užda
ryti porčlai, k. v. šild., tikra ugnia
vietė, perdėm kietas tfned. 30 p. 
lotas. Tel. Dorchester 7515. Mr. 
McCabe, 1340 E. 63 St.

3611 No. Kimball avė. 5 kamb. 
mod. bung., sav. turi paaukuot, duok 
pa8iu:ymą, mažai įmokėt, bal. kaip 
.renda. Prudential Realty Co., 2345 
Devon avė. Rogers Park 2027.

STATYTOJAMS, 7 kamb. namas ir 
lotas 50x164. 4908 No. Hermitagc
Pigiai.

AUCTION.
Wbeatonei Sav. (buvusis mor- 

gičininkas) pavedė mums parduoti 
restriktuotas vietas Pierce Highlan- 
ds. Wheaton, III. augščiauslrųm pa- 
slulytojul lengvomis išlygomis. To
dėl bus tikras bargenas. Lotai ver
ti po $30 Ir $50 fronto pėda par- 
siduos po $6 ir $7 p., o gal mažiau. 
Pardavimas bus ant pačios praper- 
tės, kamp. Mancheeter ir Morgan 
avė. su bato j Ir Labor Day. Gauk 
mapą iš

WAI/TER H. BARRY A CO. 
Tel. Rondoliph 3609 33 S. Clark St.

CASH UŽ NAMUS
Jei jus tUŲt gerų namų 

Marąuette Parko kolonijoj ii* 
tikrai norit parduot, tai kreip
kitės į mus. Turim pirkėjus 
su pinigais. Namai turi būt 
bargenas.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė. 

Tel. Republic 5550

Už $3,200, mažai inešant, 
pirksi 2 flatų medinį namų, 
5-6 su beizmentu. 1816 String 
st 2 karų gar. Rendos $51.00 

įdedame šilto vandens pečiusjmėn. Viskas naujai išmaliavo- 
** įr išdekoruota. Tai vra tik-
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689
riaušias bargenas. Tol. Euclid 
4619.

/


