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VOKIETIJOS KANCLERIS ISSI2ADA
MSTERIO TREVIRANUS KALBŲ

NAUJAS PASAULIO ČEMPIJONAS.

-----------į Žuvų dvėsimo priežastis nežiIllinois valstybės senatorius Vilnius, VIII-8 E. “Vii- noma, bet spėja, kad tai bus
•J. T. Joyce andai staiga mirė. niaus Rytojus” praneša, kad žuvų maras.
Tuojaus iškelti įtarimai. Se Lenkijos švietimo ir tikybų Vietos gyventojai tos žuvies
natorius turėjo liudyti “gra- ministerija, apsvarsčiusi, pa dalį sunaudojo maistui, bet
■nd jury” prieš 42-os wardos tenkino lietuvių švietimo drau dar daugiau guli ežero pavir
gijos prašymų grąžinti atim šiuj ir pakraščiuos. Žuvys pra
politikierius sukčius.
Mirusio lavonas supiausty- tąsias Vytauto Didžiojo gim deda jau pūti ir taip smarkiai
jitas ir susekta, kad jis ar už- nazijos teises. Tuo būdu šie- dvokia, kad tik iš tolo gali
! nuodintas ar patsai užsinuo- miet gegužės 23 d. lenkų švie pro ežerų praeiti. Gaudyti pa
Į dijęs.
. \
timo ministerio įsakymas pa dvėsusių žuvį ir pardavinėti
Į , Koronerio teismas veda ta naikintas.
policija uždraudė.
“R.”
Charakteringa, kad teisių
rdymus.
įgrųžinimas padarytas prieš
BUV. “TAUT. KELIO”
Užpuolė policijos seržantą Tautų Sąjungos rudens sesi
REDAKTORIUS AL.
*•*•*» ■'
♦
ją.
SLIESORAITIS j VARNIUS
Ties 53 gatve ir Cottage

Pagerbtuvės New Yorke
IR SANTO DOMINGO SUSEKTAS
SĄMOKSLAS PRIEŠ VALDŽIĄ
KANCLIERIS IŠSIŽADA
MINISTERIO KALBOS

NBW YORK, rūgs. 3. —
Vakar vakare j Curtiss Field
(orlaivių stotis) atskrido iš
Francijos lakūnas Coste su
mechaniku Bellonte.
Iš Paryžiaus Į New Yorkų
be sustojimo praskrido apie
3,809 mylių į 37 valandas. Ke
lionę atliko orlaiviu “Klausi
mo Ženklas”.
Tai pirmuoju Europos la
kūnu, kuriedu be sustojimo
kur šiauriuose pasiekė New
Yorkų.
Curtiss Field’e juodu pasi
tiko apie 15,000 žmonių minia.

BERLYNAS, rūgs. 4. —
Vokietijos kanclieris Bruening, kalbėdamas centro parti
jos susirinkime Trier tarp ki
tko pareiškė:
i “Tik kanclieris ir užsienių
ministeris yra vienatiniai ka
binete nariai, atsakomingi už
Vokietijos valstybės užsienių
nusistatymų.”
t Tuo būdu kanclieris išsiža
dėjo okupjuotų kraštų ministerio Treviranus andai saky
tų prakalbų dėl rytinių sienų
keitimo reikalingumo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

CHICAGOJE

SENATORIUS JOYCE MI VILNIAUS LIETUVIŲ GIM- dvėsusių žuvų iškilo dar dauNAZJJA ATGAVO TEISES giau. Ežeras turi 3 ha dydžio.
RĖ NUO NUODŲ

Francūzams Lakūnams

COSTE SU PALYDOVU
NEW YORKE

METAI-VOL. XV

Tarptautinė Laukinių žvėrių Lavinimo Sąjunga andai
mieste Člevelande turėjo suvažiavimą. Žvėrių lavintoju
(treniruotoju) premieru (pirmininku) pripažintas kap. E.
Engerer iš Rosedale, L. I. Jis čia atvaizduojamas. Paro
doma ir jam suteikta šios sąjungos iš žalvario nulieta
dovana.
% H j t* K

Grove avė. du negru plėšiku
KVIEČIASI SU LIETUVIŠ
Buv. “Tautos Kelio” reda
vėlai vakare užpuolė praeina
KOMIS FILMjOMIS
ktorius
p. Al. Sliesoraitis, ku
ntį policijos seržantų Ch. Caris anksčiau iš Kauno buvo 6
llahan.
Rygos lietuvių, sporto drau
mėn. ištremtas į Biržų apskri
Seržantas nutvėrė vienų pi
gija “Vytis” kviečia ameri
tį, ten bausmę atlikęs apsigy
ktadarių ir, juomi prisiden
kietį J. K. Milių į Latviją su
veno Panevėžy. Panevėžy bū
gęs, paleido keletu šūvių į bė
SĄMOKSLAS SANTO DO ANDREE DRABUŽIUOSE
Lietuvos
filmų vaizdais.
%
damas nenustojo aktyvumo ir
gantį kitų piktadarį. Anas ki
RASTAS DIENYNAS
MINGO RESPUBLIKOJ
tas pabėgo, bet nutvertas tuo- I Jie nori, kad filmininkas dėl to dabar Panevėžio karo
aplankytų visas Latvijos lie7 komendanto nutarimu ištrem
TROMSOE, Norvegija, rū įjaus atsidūrė kalėjimam
SANTO DOMINGO, rūgs.
tuvių kolonijas ir tuo arčiau tas į Varnius.
4. — Santo Domingo respub gs. 4. — Vietos ligoninėje pa
supažindintų Latvijos lietu
Paliuosavo 56 žmones
likoj susektas sąmokslas: prieš tikrintos parvežto šiaurių ty
vius su savo tėvyne. J. K. Mi- COSTE BUS Pj
Prieš teisėjų-Lyle
m y. . ,
.. .
, prezidento Truįillo -valdžių. rėjo Andree liekanos. MarškiTINTAS
us sutiko važiuoti, nors-ir
Teciaus kanclieris nepasa* T»- « .
♦. •
*77 iKeletas įtariamų asmenų su miuose prie nugarkaulio ras rta 56 žmonės, kurie areštuoti trumpam laikui. '
kė, koks jo nusistatymas tuo
tas jo dienynas (kiekvienos už įvairius mažuosius nusiže
imta.
PARYŽIUS, rūgs. 4. —
PRAMOGOS LAKŪNAMS mi klausimu.
įdienos užrašai).
ngimus.
NEW YORKE
<
stybių panašius kvietimus at Francijos valdžia paskelbė,
Pasirodo, kad tas pirm 33 Teisėjas juos paliuosavo. Jis
NUSIŽUDĖ BULGARŲ
vykti ir rodyti Lietuvos vaiz kad lakūnas Coste, kurs be su
REIKALAUJA PREZIDEN
metų
žuvęs
tyrėjas
ligi
mir

policijai
nurodė,
kad
ji
dar

PULKININKAS
NEW YORK, rūgs. 4. — TO ATSISTATYDINIMO
dus filmoje, bet esą dėl lėšų stojimo nuskrido į New Yor
siant
viską
užrašinėjo
ir
pirm
buotųsi
išgaudyti
kriminalis

Šis miestas rengia dideles
stokos negalįs padaryti nau- kų, būsią paaukštintas Garbės
pramogas pagerbti atskridu BUENOS AIRES, Argenti SOFIA, rūgs. 4. — Nusižu sustingsiant tuos užrašus pa tus, bet nekliudytų vargo žmo idingo šaliai darbo.
Legijono komandierium. Pa
siu čia francūzu lakūnu — Co na, rūgs. 4. — Patirta, kad dė bulgarų generalinio štabo slėpė, kad pranešti pasauliui nių.
Čia: turėtų padėti kokia or aukštinimas paskelbtas ir me
(viršininko padėjėjas pulk. Ma- apie savo likimų.
ste ir Bellonte.
ganizacija ar pagaliau vyriau- chanikui.
Argentinos prezidentas Yrigorinopolski.
Užpuolė 168 žmones
isybė, n^s iš to Lietuvos kraš
yen ištikrųjų, ir tai sunkiai,
DU ŽUVO ITALIJOS JUGO
Dienos laiku šeši plėšikai tui' nauda būtų neabejotina.
■
Jis
buvo
susektas,
kad
at

PELNYS MILIONUS
Pasirodė dėžutė tuščia
serga. ^Negali dalyvauti kabi
SLAVIJOS
PASIENY
užpuolė
Wieland
Dairy
Co.
įliekąs šnipo darbų svetimos
DOLERIŲ
“R.” Į First Trust and Sarings
neto posėdžiuose.
staigų,
3014
No.
Tripp'ave.,
Savo ražu jo priešai ir kiti valstybės naudai. Tuojaus
bankų, 38 So. Dearbom gat.,
TRIESTE, Italija, rūgs. 4. kur tuom laiku buvo 168 tar
NEW YORK, rūgs. 4. — reikalauja, kad jis atsistaty jam įsakyta pasidaryti galų.
DIDĖJA
SUSISIEKIMAS
įėjo į poperų įvyniota nuo ci
— Čia teisme vedama byla 18- nautojų ir darbininkų.
Atskridę čia per Atlantikų dintų.
Jis tai atliko.
AUTOBUSAIS
garų dėžute nešinas vyras,
ai teroristų. Pastarųjų du ša Piktadariai visus sustatė pa
francūzu lakūnu kap. Coste ir
prisiartino prie bonų parda
lininku netoli čia užpuolė ita sieniais, pagrobė apie 12,000
meehan. Bellonte, kaip prane
KANADOJ PRASIDEDA
BALSUOTOJAI GAUS
Keliaujančių skaičius auto vėjo Johnsono, rašomojo sta
lų pasienio sargybų. Kilo ap dolerių ir pabėgo.
ša, už tų savo žygį pelnys virš
ŽIEMA
TRIS BALIOTUS
busais kasmet vis auga. Kas lelio, dėžutę padėjo ir, atsisė
sišaudymas.
porų milionų dolerių. Tas pel
dien iš Kauno į visų kraštų dęs, atsiliepė:
,
■
Žuvo vienas sargybinis ir
Nušautas darbininkas
nas abiem paeis iš įvairiausių • EDMONTON, Altą, rūgs. 3. SPRINGFIELD, III., rūgs.
išvažiuoja 150 autobusų. Jais
— Alberta provincijoj prasi 4. — Būsimuose lapkričio 4 vienas užpuolikas. Kitas sar- Nežinomas piktadaris nušo kasdien atvyksta arba išvyks “Esu desperacijojė. Štai ši
versmių.
deda žiema. Kai-kuriose pro d. rinkimuose šios valstybės B*““*8 sužeistas. Vienas už- vė J. Murphy, 27 m., tinkuo ta apie 3,000 keleivių. 1927 m. .dėžutė pilna nitro-glicerlnoš.
I puolikų pabėgo.
tojų, valgykloje, 409 So. Ra- autobusais buvo parvežta a- Jei man neįduosi čia pat 10i>PARYŽIUJE NEPAPRAS vincijos dalyse nemažai pas įpiliečiams bus įduota baisa
Užpuolikai yra fašistų prie- cįne aVe. Murphy tuom laiku pie 16,700 žmonių, o šiemet 000 dolerių^ trenksiu dėžutę;. į
' rimui trys atskiri baliotai.
nigo.
TOS IŠKILMES
šai.
Skubėk!”
gėrė kavų.
tik per pusę metų visam kra aslų ir bus pabaigta.
j
PARYŽIUS, rūgs. 3. — Be
šiltinė. Po keturių metų dar
KUR MISIONIERIAMS
šte autobusai pervežė 400,000 Banka buvo kupina žmonių.
ribis francūzu krikštavimas
DIDELI VARGAI
bavimosi ši liga į kapus nu MILIONIERIAUS LAIVAS
Nubaustas už gazolinos keleivių.
Johnson pakilo ir atsivedė bakilo tuojaus po pusiaunakčio,
ANT UOLŲ
varė kun. Fiot ir kitus pen
vogimą
1 Kadangi autobusai sudaro nkos poliemonų. )šis pagriebė
kada gauta žinių, kad kap.
PHAT-DIEM (Aunam, Fra kis misionierius.
Už gazolinos vogimų iš au didelę konkurencijų traukinia
I <
Coste ir mechanikas Bellonte ncūzų Indo-Kinįja). — Šiame
BARK IIARBOR, Me., rū tomobilių 200 dolerių bauda ms, nes tų patį kelių perve dėžutę, gi Johnson nutvėrė
nepažįstamam už rankų.
laimingai nuskrido i New Yo- rikarijate yra (misija Chau- « Pagaliau 1884 metais iškilo gs. 4. — Milionieriaus Mor teisme nubaustas J. Pumpineža
greičiau
ir
ima
pigiau,
tai
krikščionių persekiojimai. Žu gano brangintinas privati škas
rtą.
■ į i ijillĮg
Laos. Tenąi misionieriams da
11a, 25 m.
,
statomas projektas, kaip tos Tuojaus paimtas į detektiVisur, kaip gatvėse, taip rbuotis yra tikrieji vargai. vo 6 misionieriai ir 47 kate- laivas-rilmai užplaukė ant uo
r
,
« - I___
konkurencijos išvengti. Tam vų biurų. Atsargiai dėžutė iš
kavinėse, buvo girdimi tik Per 50 metų iš 44 misionierių ketaį.
lų Penobscot užlajoj. Trijų
Apiplėšė poHcmoną
numato du būdus: vienų suly vyniotų ir atrasta tuščia.
vieni šauksmai; “Tegul gy mirė 27.
1887 metais vyskupas Pu milionų dolerių vertės naujas
pasisakė esąs
Trys plėšikai užpuolė poli- ginus už važiavimų autobusais Suimtasis
vuoja Coste!” “Tegul gyvuo < Pirm kelerių šimtų metų ginier išnaujo ten pasiuntė laivas gali dar ir suskilti.
omonų Wm. Sass, kada šis kainas su traukinių ar net pa Walter Frencb, 31 metų.
misionierius.
Į
du
metu iš še
ja Bellonte 1”
kunigai Jėzui (ai buvo mėgiųę
LJawrence avė., ties 124 gat., kėlus ir antrų — autobusus CHICAGO IR APYLIN
šių
penki mirė. Spėjama, kaiUŽ
18-OJO
PRIEDO
tų krašto dalį evangelizuoti.
taisė savo automobiliaus ratų. monopolizuoti. Tai mano pa KES. — Nusakomas dailus oPREZIDENTO HOOVERIO Bet jiems tas nepavyko ir da kurie gal buvo nunuodinti.
ATŠAUKIMĄ
Atėmė nuo jo 1951 dolerius, daryti nuo ateinančių metų.
ras; vėsu.
SVEIKINIMAI
HARTFORD, Conn., rūgs. skirtus atostogoms, revolverį
rbai nutraukti. Ir tik 1878 1894 m. misionieriavimas a“R.”
WASHIN;GTON, D. C., rū metais vietos apaštalinis vi tnaujintas. Pasiųsta du misi 4. — Connecticut Darbo Fede ir žvaigždę.
PINIGŲ KURSAS
gs. 3. — Prezidentas Hoover karas vyskupas Puginier iš onierių. Vienas jųdviejų nu racijos suvažiavime iškeltas
ŽUVŲ MARAS
pasiuntė sveikinimų Francijos sprendė ten atnaujinti misio- žudytas, kitas vos pabėgą per reikalavimas atšaukti 18-ųjį
PASKELBS KARO
Lietuvos 100 litų . .$10.(X
konstitucijos priedų.
prezidentui dėl francūzu la nieriavimų. Jis į ten pasiuntė miškus.
ISTORIJĄ
Gauta žinia, kad Šėtos val
Britanijos 1 sv. sterL
4.8f
kūnų pavykusio atskridimo į kun. Fiot. Paprasti žmonės jį Penktoji ekspedicija iškelta
sčiuj Pažeriu kaimo ežere iš Francijos 100 frankų 3.91
KARACHI, Indija, rūgs. 4.
New Yorkų. Be to dar prezi ten palankiai pasitiko. Mažiau 1898 m. Misionieriavimas tę
WASIIINGTON, rūgs. 4. — plaukė į viršų daug padvėsu
Italijos 100 lirų
5.23
Kalusiose čia riaušėse su Gen. Pershing šių metų pabai sios žuvies. Tai vietos gyven
dento sveikinimai įteikti la palankumo reiškė žmonių va sias. Iš 21 misionierio mirė
Belgijos 100 belgų
13.94
kūnui kap. Coste ir jo padė idai. Bet didžiausiu priešu pa 9. Iš 100,000 gyventojų 5,000 žeista virš 20 indiečių ir po- goje paskelbs nuosavų buvu tojai pastebėjo jau rugpjūčio
Šveicarijos 100 frankų 19.3*
lįcįuinkų.
. • •
sirodė taip, vadinama medžio atversta.
, ., ,
jėjui Bellonte.
z
siojo karo istorijų. >
3 dienų. Šiomis dienomis paVokietijos 100 markiu 23.8:
Jis

sako

turįs ir iš kiti} val

i

r

D MAU O A S

Ketvirtadienis, Rūgs. 4, 1930
■ta

-u.
Maueshis nusikaltimas yra ty, kurių ko-,
loliijoj nėra lietuviškos ir katalikiškos mO-j
kasdien.
------ s——tont. K. Pakštas.-------------------------------------------- —J
PRENUMERATOS KAINl: Matams — Ul.99, fc»«- kyklos. Bet nei vienaki Chicagos lietuviui ne
------—
—
—
(Waukegano
Spaudos
Komisija)galima dovanoti, nes prie visų parapijų yra
mi Matu — 99.60. Trtma MėOeatama — h.00. VienaM
ANTRASAI LAIŠKAS.
— tfco. Europoje — Metama 97.99. Pusei M4(Tųsa)
giau pusės savo klientų. Dau
mokyklos, valdžios pilnai akredituotos; jo
bet kad jie nepastebėjo visų
m — 94.99. Kopija .990.
gelis išsislapstė savo kabinose
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- se mokslas yra tikrai gerai pastatytas.
Toks įsitvirtinimas Pane derybų.
Bna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam
Jūrų Platybėse
prie tokio “sporto”, kuriuo
tikslui paito Menkių.
Chicagos lietuviai dar įr tuo yra lai muny buvo Lietuvai kur kas Jogaila davė Vytautui iš
Redaktorius priima — nuo 11:99 iki 19:99 eaL
mingi, kad jie čia pat turi mergaitėms aukš pavojingesnis, nei užpuolimai pradžios dalį jo tėviškės su Iš Antverpe-no išplaukėm nesiSina,ua ir už kurį prizų
tųjų mokyklų — akademijų, kuri Visais žvilg ant Trakų 1383 m. ar kita to Gardinu, o kitos dalies vieto liepos m, 18 d. anksti rytų. Iš ,ne&’aunama Prie mano stalo
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiarua
iš šešių valgytojų likome tik
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 sniais yra aukštai pastatyta. Kalbame apie limesnių užpuolimų ruoša. Lie je davė žemės palei Pripetį. pradžių kelias ėjo Šeldos žio-i
. ,
...
du, kiti keturi porai dienų
šv. Kazimiero Akademijų. Čia mergaitės tuviai tai matė ir prisiminė, Gal iš pradžios pačiam Vy v
timis, kurios priklauso Olandi, ’
1
1
vai. po piet.
............
....................
—
idingo
“
be
žinios
”
.
Savo
kegauna vidujinį (High School) mokslų, ar- kaip nesenai da Kęstutis gy- tautui tas buvo geriau. Būda- jai. Teko tad prisižiūrėti Fla-‘
saVo uba, jei nori, komercini; Akademija užlaiko n& Kaunu nuo kryžiuočių. O mas pietų .Lietuvos daly, jis midijos fr Olandijos ploki- li<>nBs
“DRAUGAS”
pų paženklinau dvejuke: ly
muzikos aukštai išvystytų skyrių, namų ruo-’^barf
neturėjo progos susidurti su čiam žemė vai zdžiui su jo ly
L1THUAN1AN DAILY FRJEND
Šos, ir. kitus mergaitėms reikalingus skyrius.
kryžiuočiais. Jie ateityje jam giomis pievomis ir daržais. ,giai kaip P^esniųjų sftvo
Lietuvoje
Jogailai
darėsi
'mokinių žinias. Per dvi dieni.
Publls&ėd Daily, Ercept Bundky.
Pačių svarbiausių vietų čia užima tikybinis i.
_ dar galėjo būti naudingi, to- kur seniau buvo jūrų dugnas.
SVBŠCRIPTtONS: Obe Tekr — 9«.0I.Stx Mostas ir tautinis mokinių auklėjimas, kas, mūsų nu 'Įau Parsanku b^ti. Jis Pra^č- jei nereikėjo su jais per daug I Nepaprasta šių kraštų gy- i*0J. P^PIau^®ra Finistero iški■ •9.99.
fa.**, Tkree
a«bsw Mtvuiu*
ktontfas —
—— 99-99,. Oh* a^vuvj
Montn — 7SO»
T
1
.
,
I
eriufolr
Sulai (Ispanijoj),
iTt-nonnr mano ūpas
jo nair-rria
dairytis ...
aplink,TK ieškoda-',
£jie
"TLT
LI
LL
šul
iŠsropb — One Year — |t.99. Rk Vontba — 9449
...
.
pyktis.
Dabar
nieko
negn-rientojų
energija
įsstume
jurų
.
,
simanyniu,
yra
pats
svarbiausias
gyvenime
Copy — .99c.
mas sąjungininkų. Išeitis jam
TT , . .
.
.. ~ . . I „, •
.
buvo tikrai “miserablfe \ hobs
, .
.... T
Įėjo Vytautui primesti. Prisi- vandenis, supylė aukštus l>y-.:.
....
.. .
dalykas. Del to kas iš lietuvių neleidžia
▲dvortiainc ln "DRAUGAS" brink* booi raaolta.
rodėsigalima
Lenkijoje.
Lentėvi5kf
[
limus
p^iuose
ir
paupiuose,^
''«•*
T,s
«
‘
daviau
savo dukterų į šių grynai lietuviškų akadeRdrertlatak rate* On appllc&tlon.
Ispanijos
ir
!
sutriuškinti.
“PRAUGAS” 2334 S. Oakltey Av., Chięagp mijų, tas netik kad neremia lietuviškos įstai ka i ziunai įes ojo vyro sa Į[r^ju0^įaį pažado neišpildė, i kad Vanduo nebegrjžtę, ir sukunigais įkūrė naujas dirvas,' polde- 'Portugalijos pakraMiiuose su
gos, bet nenori savo vaikams, kari jie būtų vo jaunai karalaitei Jadvygai Jis
lipu pmr.rvau
jau 3 su
Jų tarpe buvo salininkų pa-:i
_^_ susitaikindamas
____ su Jo-Iriais
v. La:„__
;v° ūpų jkar.r.vau j
itystę,
pavadintus,
išauklėti tikrais lietuviais, kad jie gražiai iš
pliusu, o vakarykščiai die
moktų lietuvių kalbų, pažintų savo tautos imti įetuvos i įjį ’unigai t gteya Vadinasi, Vytauto, pa- Išplaukę iš Šeldos žiočių,
nai paskyriau net 4. Prie mažo
stį jai u vyrų ir tuo ū u su xa(jaį
Žemaitijos ir-gi at- pasijutome Šiaurės jūrose,
„
praeitį, jos siekimus.
MOKSLUI PRASIDEDANT.
jungti du kraštu vienon vkls-i
gg)i
kur
laivas iSvystė pihų r.upimo, kuis vis dar jaučia
Tuščiai iues kalbame apie lietuvybę,
ty ėn. Patapęs ien ų
ara ryįka]avįn,ų ne į Vytautę, betjSftvo greitumą. Praplaukę ke ma.4), jau visiškai pripratau ir
cpie patriotizmų, jei nedarome pastangų jau linui Jogaila daugiau galėsat-;. Jogi.il!b
jo priža(lų • v lėtų valandų Belgijos ir Pran net didėjančių bangų visai
Beveik visose mokyklose šių savaitę mok nųjų kartų išauklėti .tautinėje dvasioje.
1S
nebesibaidau. Dabar prie T asiremti
prieš
Ordinų.
Bet
len-,
1ooo
„
,.
‘
slas prasidėjo. Ir lietuvių vaikų tūkstančiai
r
.... 1382 m. Kas svarbiau buvo cūzijos pakraščiais, prisiarti
Mes vienų kartų jau esame rašę, kad jei kai nęnorėjo per Jogailų įsi Vytautui, jis galėjo palaikyti nom prie Anglijos. Pas de-Ca- narų sąlų esame švelniausioje
įvairiose mokyklose užsiregistravo. Vieni nu
okeano daly, maloniame kir
ėjo į lietuviškas, katalikiškas mokyklas, kiti mes tikrai norėtume savo Vaikus išauginti gyti naujų’ karų. Reiškia, kad gerus santykius su savo žemai lais ir Lamanšo sąsiauriuose į
knate. Bet artinasi ir sunkės
į viešųsias, svetimtautiškas Ir nekatalikiškas. lietuviais pilnoje to žodžio prasmėje, mes jo politines piršlybos pasisek- čiais, kadangi dabar visa jų visuomet stiprios bangos, bet1
nės dienos: karščio ir drėgApie mokyklų skirtumų mes jau daug juos net į Lietuvos mokyklas siųstumėme. iu, reikėjo, kad Vytauto kitu* apmaucja, turėjo pulti išimti- plaukdami į vakarus mes jas
! m>ės kombinacija Gvinėjos
kartų esame kalbėję.Del to mūsų nusistaty Bet jei nenorime su jais keliems metams at simas būtų išspręstas. Taigi nai ant Jogailos. Taigi, pir-1 kirtome statmeniškai, todėl
siskirti, čia pat pašonyje juos galime turė Jogailai nieko kito nebeiifed, biftg £įngsnįs visai atitiko,-supimas nebuvo baisus. Nesi- jlankoje pareikš nenugalimų
mas tuo klausimu yra visiems žinomas ir aiš
įkirtimų. Okeano temperatūra
kus. Mums rodos, kad ir kiekvienam lietu ti, leisdami mergaites Į šv. Kazimiero Aka kaip mėginti susitaikinti sa yytauto interesus-. Bet reikė- jautėme čia ir jūrų vienumoe,u ,o|ia„ Antras rfa[y?fc ncs kur tik pažvelgsi — labai vienoda: skirtumas tarp
viui katalikui jis turėtų būti aiškus, nes ar demijų, o bernaičius Į Lietuvių Kolegijų. savo pusbroliu, tuo reikalu
tik vienas
pradėtos buvo slaptos derydery- kag į. e-lėg buv0 įggtumti j0. vis matosi daugybė mažų it dienos
„ . .. ir nakties
. .
...
gali atsirasti žmogus, kuriam nerūpėtų Sa Tai daryti yra musų šventa pareiga.
bos.
Vytautui
buvo
irgi
žinoį
karalius.
Nedidesnių
laivų
—
laivelių.
Juk
Ce
slJ
‘
'^
S
<il
P
sms
,
vo vaikus išauginti gerais lietuviais ir ge
^Bkų norai — lengvas tci fouvd dalykas: rei- tai gyvinusioji paskalio van- ,'a *
**JL
.Skraidymas lėktuvais (orlaiviais) did'erais katalikais.
ne
gautį ieninj poli. denihe arterija, kurioje ma- d''‘‘nc r™°nie raS .^°
Visi žinome, kad mokyklų yra keleriopų: liais šuoliais žengia pirmyn. Tai parodė Chi- brinkti Jogailų savo karakAt&likiškos ir nekatalikiškos, lietuviškos ir’ cagoje įvykusios lėktuvų lenktynės ir parO- bum. Tame projekte Vytautas
t(>mg vedyboms, bet ir žame plote bet kuriuo metu J'ipS *į is<ajo^, ja 'os va
davimai.
Nors
keletas
lėktuvų
sudaužyta,I^stebėjo,
kiek
atmainų
jk
a
ikgti
pačių būotakų, kurios yra daugiau gyventojų negu , UI^
apie
1S on^
’
nėlietuviškos. Katalikiškos mokyklos pareiga
yra netik duoti vaikams reikalingų pasaulinį nors keletūs
mokslų, bet jas rūpesčiu yra juos išauklėti ka žvelgiant į dalyvių
talikiškoje dvasioje. Lietuviškų mokyklų paC-ių lenktynių
galės patapti lamziuoju iae- buyo nustatyta vadinamoje vo paskutinis mūsų sustojitikslas yra, kad lietuvių vaikuose j skiepijus buvo nedaug.
(Bus daugiau)
tuvos kunigaikščiu. Bet kad Krevog
13g5 m mas Europoje. Tad skubino-į
tautinės meilės ugnelę, išmokius lietuvių
Lakūnų pažangų apvainikavo vokiečių it
šalį, gaiĮft 1Ws^adgjo apsikrikštyti mes prisipirkti Londono dien
kalbos, lient kiek plačiau supažindinus mūsų prancūzų lakūnai, šiomis dienomis pasekmin visa tai nepraeitų pro
Lietuvų, raščių, kad pasigraibyti pasjaunųjų kartų su Lietuvos praeitimi, žinoma, gai perskridę Atlantiko okeanų. Prancūzai Vytautui reikėjo aktingai pri- įr apkrikštyti
ir dabartiniu jos gyvenimu. Kadangi Ameri kap. Dieudofttne Coste ir Maurice feelonte iš sidėti, remiant Jogailos pirš- kurj buvQ įkorportl()ja.nia Len, butinių Kuropos naujienų, kulybas. Besitaikindamas su
Pq įUQ afetu
j rių neturėsime bent iki Ka
koje tik lietuviai katalikai tesugebėjo pasi Paryžiaus Į New Yorkų atskrido per 37 valan
VYTAUTO MEDALIAI GA
gaty,
Vytautas
reikalavo
W
,
visį
kufaiga
i
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§fiai,
taigi
ir
Vy-,
Ba
rų
salų.
Iš
čia,
Anglijos,
o
statyti ir tik jie teužlaiko savas mokyklas, das te jokio sustojimo pakelyje. Tai naujas
TAVI.
žinti
jam
visų
jo
tėviškę,
bet
t
au
^
as
į
paskiau
Prancūzijos
pakraštodėl mūsų lietuviškos mokyklos yra kartu triumfas orlaivininkystės istorijoje!
Šiuomi pranešame Vytauto
suprato, kad iš kart Jogailai. Nuomong ^platinta, dau-^'ius aplenkdami, leidomės į
ir katalikiškomis mokyklomis, kurios siekia
Nors ne Vienų dar aukų prarys okeanas, tas neįmanoma padaryti.
ginusia lenkų istorikų, kad 'atvirus vandenynus. Sukome Didžiojo Sukaktuvių Aoibitemokiniuose įauklėti ir katalikybę ir lietuvy
5?V^tyta
šiaip ar tai& 1384 metais tai es?s tas aktas’ kurs suda- beveik tiesiai į pietus, į dausų'to skyrių valdytoms, kad Vybę. Berods, neturėtų atsirasti lietuvio kata
liko, kuris savo vaikų auklėjimui pasirink Europos ir Amerikos, bet reikia dabar jau buvo gutarta> kad Vytautas rė unijų tarp Lenkijos ir Lie-/alis. Liepos m. 20 ir 21 d. te- tauto jubiliejiniai medaliai
laukti, kad po vieno kito išradimo lėktuvų grįžtų Lietuvon. Sutartu me- tuvos. Tvirtinimas neatatinka
Plukti beveik nuolat aud- jau yra padaryti. Norintieji
tų kitų kelių.
pagerinimo srityje, susiBiekimas per platųjį tu Vytautas užpuolė su savai- ne krisleliui tiesos. Unijos ge-ir^^a Biskajos įlanka. Čia jų gauti, kreipkities į p. Joną
Kada pamatai, jog lietuvis, pašonyje tu
vandenynų bus taip saugus, kaip ir laivais. siais tų garsiųjų tvirtovę, ku- 'r.ezy, Krėvos aktas neturi jo- keleivių ūpas ūmai pablogėjo. Krotkų, komiteto finansų ko
rėdamas lietuviškų mokyklų, savo brangiau
Tų laikų ir mes gal dar sulauksime.
ri amžiams buvo statoma, su- Irios reikšmės. Sis akta? prieš- Valgomoji salė neteko dau- ’ misijos iždininkų, Metropoli
siąjį turtų — savo vaikus paveda į visai
tan State Bank, 2201 W. 22
■naikino jų ir susijungė su Jo- taravo Jogailos sutartims su
svetimas rankas, kad iškraipytų jų būdų, išKun. Jobas Kloris Vytauto sukaktuvėse gaila. Tai yra garsusis Vytau- kryžiuočiais iš 1382 metų. Pri suverenas. Mes matome, kad s^r-» Cbicago, UI.
tautintų, išauklėtų nekatalikiškai, skaudn
---pasidaro ir iš šalies žiūrinčiam, nes ištikrų- AVaukega’ne pasakė: “Valstybė be pasišventu to “išdavimas”. Tštikrųjų pa- pažinęs save ordino vasalu, Jo nė Jogaila, nė Ordinas ne tik ■■
JEI TURIT KĄ PARDU0jų tokie tėvai žudo savi) vaikuose tikėjimų ir sių piliečių ir be tėvyhę mylinčių tėvynainių, ties Ordino praktika pilna gaila neturėjo teisės duoti nepildė šios sutarties, bet nė
taip kaip automobilis be gaZelino.” Tai teisin buvo tokių priemonių. Kry- kam norint pažadų dėl Lietu- nemanė jos pildyti net pasi- TI ARBA NORIT KĄ PIRKtautybę. Tokie žmonės taip elgiasi neapgalvo
TI PASffeKfcLB&ff “i)RAŪ
tai ir hėhUsimanydami, kaip skaudžiai jie gas it originalus išsireiškimas, kuris daug žiuočius piktino ne pats Vy- vos likimo. Tai galėjo darv- 'rašydami.
l
tauto
susidėjimas
su
Jogaila,įti
tik
Ordinas,
kaipo
Jogailos'
(Bus
daugiau).
GE”.
daugiau pasako, negu ilgiausia prakalba.
nusideda prieš savo tautų.
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Kūn. Jotos Balkflnas.
“Tau negalima važiuoti”, ji suriko.
nos. Priešų kovoti reikia naudoti jų pačių sų pačių. Artinasi laikas, kad ištautėji- nes tai buvo Vieta brangi Demeter, žemės
motinos,
širdžiai.
“Tu neturi teisės pasiimti mergaitės ne
įrankį. Šiuo klausimu galima kalbėti ilgas mas lietuviuose užbaigs mūsų dienas APersefona
buvo
Demeter
vienintelė
paklausęs žetnės motinos”.
valandas. Mono gi tikslas tik pabrėžti, merikoje. Bet busimoji gentkartė žinos,
duktė
ir
graži
kaip
gražiausios
gėlės
pie

kad
mes
žinojome
lietuvybės
merdėjimo
Del to gražus jaunas dievo., nuliūdo.
kad Pederdcija merdės-, katalikų akcija
vose.
ligų,
mirtį
pramatėme,
bet
nesigydėrtte.
Jis
metė savo iešmų į upę ir vandens
nesiseks, jei geros ir pritaikinančios spau
Kartų Persefona bežaisdama pamatė mergaitė išnyko bangose. Vanduo persis
dos neturėsime. Gražus yra p. Morkaus jie žinos mūsų pastangas užlaikyti tau
surtioftymas *’Garse” (rugp. 15 d. š. m.), tinę sąmonę per organizacijas. Tik gink atvažiuojantį spindintį vežimų. Keturi kyrė ir žemė atsivėrė. Arkliai ir vežimas
(Kalbi pasakyta XX Federacijos Kongre
kad Pederacija su New York ir New Jer- Dieve lai mus neprakeikia už nesistengi- juodi arkliai temp# vežimų ir vadžias lai su Persefona ir jaunu dievu įkrito į pasise, fAjgp. 20 d. 1930 m. Ncwurk, N. J.)
sey apylinke leistų laikraštį katalikų ak- mų užlaikyti tikėjimo liepsnelės. Mes pra- kė laibas, gražus vyras. Jis laikė rankoje ! dariusią skylę ir niekas jų nebematė po
(Tųsa)
cijos reikalams. Ar tas galima, priklauso dėkime ir nurodykime jiems kelius prie ' iešmų ir buvo apsivilkęs ilgais vėjo ke- Į to.
Kai Demeter, žemės motina, grįžo į
Paskutinis ir mažiausiai aprūpina nuo visuomenės ir vadų. Knygų ir brošiū- j katalikų veikimo obalsio “Visa fttnaujhti} ‘dtenainais rūbais, spindėjusiais nuo saulės. Persefona puolė prie jo kojų ir nžsi- daubų Enna, ji laukė savo žavingos dukmas tai spauda. Šiais laikais, manau, rų platinimas akcijoje užima svarbių vie Kristuje”.
deugė srtril veidų, tfes ji žinojo, kad tai ‘ terš ateinant jos pasilikti su šokiu. Ji iš
mes neturime gerai pastatytos spaudos. tų. Spaudos platinimo draugijėlės Ame
buvo ne mirštąs žmogus, bet dievas. Ve- ' sigando Ir ėmė ieškoti visose pusėse. Ji
Visi laikraščiai vos gyvuoja, neša defici rikoje reikėtų atgaivinti, ir ypač padėti
Alicė M. 6reer.
žinias sustojo prie jos. Vežimo vadžiuo- užsidegė švyturį ir slankiojo per naktį
tu orgūhižacijbms. Turinys Uikraščių ga Šv. Kazimiero Dr. Kaune platintis Ame
UI)
MV&mS
Cfljin
Mlt
tojas ilgai žiūrėjo į gružių mergaitę ir į dauboje. Kitų diehų ir dar kitų, ji slanna 8ilphns, bendradarbių maža. Esame rikoje.
pagaliau pamojo jai atsistoti ir ateiti prie ■ Iriojo toli ir arti. Pagaliau ji atsisėdo prie
Gerb. delegatai-ės, susirinkę į šį kon
toli atsilikę nuo kitų tautų. Spauda šiais
HHĖS.
jo. Jis padėjo jai įlipti į spindintį Veži- upelio krauto ir £mė verkti, nes ji žino
laikais ktlieka svarbiausių pareigų — gresų iš visų organizacijų ir vietų, žinau,
mų, pakėlė vadžias ir greitai nulėkė viiš jo, kad jos duktė buvo pavogta,
propogandų. ji stipriausi nuvėikia, silpnų kad pilnai įvertinate mano pateiktas min
Senovės graikai pasakojo apie pievos.
palaiko. Seklų gerų ar blogų, kaip vėjas tis. Tikras esu, kad sutinkate su išvado
Arkliai bėgo, kol jie atvažiavo prie
pšja. Turime bažnyčias, mokyklas, vie- mis. MūsU visų Irnškhnae, kad lietuviškai puikių daubų vadinamų Knna. Giria;
haelijas ir organizacijas, bet perniek jų katalikiška visuolnenė Amerikoje kuoil- ten buvo rtuniUs ir (žarai tylūs. NiekUO- Opės. Iš to VntkibnS gėlmių išpifrukė van(Bus daugiąu)
darbas, jei priešas nuodus sėje. už jų sie giausiai užsiliktų. Tas priklauao nuo mū- mot žiemos pėdsakų nebūto dauboje, dens mergaite.
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etvirtadienis, Rūgs. 4, 1930
mirable manner and hope you
may make continued progresą.
In this you are always assured of our heartly cooperatio,n.”

ra—
University School of Medicine, todėl jos personalas turi
būti iš geriausių ir prityrusių
asmenų.

LIETUVIAI AMERIKOJE
neaiškinsiu. Visi, ku
GHICAGO HE1GHTS, ILL. tėvai
riems nereikia draugijų, kaip

viestija” pripaižjsta, jog 150
ligoniai šv. Kryžiaus LieVyčių kp., choras, jaunimo
milionų gyventojų Rusijoj vai i
Kryžiaus Lietuvių Ligo- tuvių Ligoninėje yra prižiuriParapijos piknikas.
kata|lkl(
RADIO.
klubas, o dedasi su
do 600 000 bedievių.
ninė užtvirtinta American Me- mi kogeriausiai ir aprūpinaMūsų parapijos piknikas )-'kanipų bo^Hais, nueina pana
saujalė: d“*1 AssOciation. žodžiai iš- mi visomis priemonėmis, ku- vyko rugp. 24 d. Diena buvo
Rugsėjo 1 d. Chicagoje vėl Tik įsivaizduokit,
šiais keliais.
laiško: “We wish rios tiktai yra žinomos, kad pati geroji piknikauti. Į pik
buvo komunistinė revoliucija kraugerių varge ir skurde *traukti
Saujalė
exPress our appreciation suteikus greitų pagelbų ir 8U-daug cbicagiškių atva
buožėms nuversti. Buvo mar- murdo milionus!
šavimai, buvo prakalbos, bu šų milionais elgiasi, kaip ka- for the courtesy which was gražinus sergantiems sveika- |žiavo Gausiai jiepiknikų rėshown our representative, Ųr.
tų. Labai dažnai pasitaiko, Įmė.Piknikepelnėme $650.00.
vo dantų kulokams rodymas. tė su pelė.
-----------------Andersėn on the occasion of "kad netiktai kūno, bet ir šie-1
Piknikas.
Ar komunistai k jį pelnė —
PRAŠAU NESIJUOKTI!
bis recent visit to your hospi- los sveikata atranda čionais.
Nuoširdi padėka.
prof. Kampininkas nečiupinė
Rugpiučio 24 d. įvyko mo
-------tai. It is a pleasure to uote Kiekvienas, kuris buvo Die- Prašome, gerbiamieji, pri
jo, bet komisarų kišenės tik “Panevėžio Balsas” vieti
terų surengtas parapijos nau
tilę progress you have made vo pašauktas į amžinastį, ap- ,^mk^e mūsų padėkos žodžius,
rai truputį pelnė, nes rinkta nėse žiniose rašo: “Panevėžio
dai piknikas. Diena buvo gra
and to inform you that your rūpintas šventais Sakramen-^ariame širdingų ačiū. vij^ukos.
katedroje per liepos mėnesį hospital will now be listed asl tais apleįdo šį pasaulį. Nese- s'e,ns šukuotojams, darbinin- ži. Žmonių susirinko skaitlin
Išrodo, jog Amerikos ko susituokė 10, gimė 25 ir mi
gai. Pelno padaryta gražaus.
one approved for Interns.” nai buvo toks nuotikis: vienas kams-ėms, į piknikų atsilanmunistai revoliucijomis čia rė 12.”
Klebonas labai dėkingas mo
Šv. Kryžiaus Lietuvių Li- ‘ žmogus nelabai gero vardo šiušiems,mūsų piknikų rėmupradės bizniavoti taip kaip
terims už tokį &erų pasidr.r
ko
_
goninė
užtvirtinta
Depart
;
buvo
peršautas
ir
atveštas
į
sioms
’
ir
dienraščiui
“
DrauPaieškoma lietuviškų ko- «oluDe uziviruma
ouvo peršautas ir atveštas
Lietuvoj čigonai kumelėmis.
Visiems liekames di- bavimų.
munistų ko.uite.4as, kuris neŠv. Kryžiaus Ligoninę ir atsenai rinko aukas Gastonijai tration, Spnngfield, Ulinois? sirado mirties pavojuje.
dėkingi, ievas tamstas
Vusterio (Mass.) miestas
are« PlMaed to ai™ buvo patarta pasimatyti ra]
NeC atskaitų, nė a- ] “lWe ar
' MokTki.
susilaukė naujų “salaveišių”. sušelpti.
1 Į/L i. • 1^1
Ant kampo Ward ir Main gat čiu. Jeigu komitetas da nepa- that the MedicaI Eramining kapelionu, nes jis buvo kata-1
Pranešimas, kun. Bakūno Bi’ „ y
’
vių vakarais cicilistai dainuo bėgęs Brazilijon, teatsišaukia. Committee, at its recent mee- likas nors ir ilgus metus tilte-'
čiuoliams.
s
p'
ja ir prakalbas sako. Jei tik į garadžių užpakaly atstatyto.tin«> recommended to thisde-ijimo nepraktikavo. J.sai griež rengę su' džiaugsmu
sutiko
!partment that the Holy Cross,tai atsisakė net du kartu. Vie
Kun. Albinas Bakūnas, kurieji salaveišiai neužprotes- ofįso
vaikučius. Neabejojime, vaikų
I
Hospi
tai
be
placed
on
our
list
na
iš
seselių,
pasiprasiusi ...
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Įns Philadelphijoj, ypač Tas p
iuos, tai, sakoma, ir Chicagos
,
. ..-tėvai
tėvai supranta savo pereigų: .
.
, .. .
,.y.
. •
jaunimo, turėjo daug bičiuohų
orakulai ant kampo Halsted ir Amerikoj kaikuriose įstaiapproved hospitals for In-,Dievo pagelbos, bandė treų .
, . _. siųsti savo vaikus i savo lietu-,
. ,
'
nrr .
, .
.*
, — pnetelių, rugp. 27 d. aplel18 St. pradės svietų socializ ,gose parašas ant durų “Pri- ternship.”
.
Įkartų
jį atversti ir laimėjo. viską
'
I
kft-tftlikjSkfl. mokyklų.
vate” reiškia, kad niekas nei- Tai tiktai keletas iS avar-, Sužeistasis susigraudino ir sa
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orkestrą. Vakarienėj bus visi
i ; įžai rasime ligoninių, kurios goninė ir-gi bus atstovaujama.
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lengva yra valdyti. Rusija y- — Šiandie da negaliu.
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ADVOKATAI
munizmas laikosi. Pats vyriau — Da tik ryt žmona iš va-'
vedėja, rengiasi važiuoti į
Bėgilas.
modemiškumas,
bet
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veiki

t
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seimų.
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Telephone Dearborn 0067
Pažanga daroma. iir nusis
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3,945 Ligonių buvo prižiū tatyta žengti pirmyn. Tikimės,
i
kad lietuviai susipažinę su Į Pcgkutiniu laiku
at_
rėta.
ADVOKATAS
(Vietoje labdarių skyriaus) Labdarių Kuopoms, atsky 2,069 Operacijų padaryta, ligonines darbuote, teiks Siai 'sirado įgtvįrkaių — jaunų lie
įstaigai ir tolinus^ paramų, tuvių, Rurie už vagystę'ir ki- 160 No. La Šalie St. Rm. 1431
riams asmenims kaip didžiai 912 Kūdikėlių gimė.
CHICAGO, ILL.
Skaitant Evangelijos apra219 Nelaimės nuotikiams kaip ir iki šiol teikė. Jau pa- 'tus prasižengimus gavo po kev
. . „ . .
.
i gerbiamam kunigui F. KudirNuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
šymų apie Kristaus gyvenimų, ®
a -i-a
Įsirodo reikalas neužilgo didin- Hg metug kalėjimo? 0 viejias Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
.....
.
'kai, ponui A. Nausėdai, ir ei- pagalba suteikta,
Tel Hoosevelt 8710
pastebime tiesų, jog visas lėnts kitų, kurie taip daug' &v. Kryžiaus Lietuvių Li- ti ligoninę. Vėlesnėmis dieno- net lg met(? Kitag da laukia
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
(išskiriant seredos)
Kristaus darbas ant žemės ga pastangų ir darbo pridėjo prie goninės Gydytojų štabas su- nds ligoninė taip prisipildė, Įeįsino uždgjęS $1,000 kauci
li būti padalintas į dvi aktiviš šios įstaigos. Dievas ju už- sidaro iš 27 gydytojų ir chi- kad
sunku buvo surash i jų.
kūmo dali, būtent — mokinil°v4- Kitoms ligoniu Kas kaites: jaunuoliai ar
,
. j*..
• manymus ir darbus laimino,! rurgų, kurie yra baigę A-l
mo ir gy ymo. i omą, ris- dabaT
u džįaugtis oes jų Medikales mokyklas ir yravra,nėms priseina uždaryti keleADVOKATAS
tus pasnikavo budėjo ir melapvainikū(>. pripažinti
Ame. tas aukštų, o pas mus tai jau (
esi, e
uvo prisirengi- ,^, trogkimai tampa realybe.'rican College of Surgeons ir beveik kaip kada vietos sto-į
11 So. La Šalie St, Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
7rne
pa^iuntmystes.
Kryžiaus Lietuvių Li-1 American MedicaI Associa- ka- Tai tiktai antras metas.1
Vakarais
Ant dulkėtų Galilėjos provm-l^.
3g
kuriemg Kas bus už dešimts metų?
3211 SO. HALSTED STREET
PROF. KAMPININKO

SIOUX CITY, IOWA

PHRADELPH1A, PA.

RAGINE, WIS.

ŠV. KRYŽIAUS LIETUVIŲ LIGONINĖS PAŽANGA.

F. W. CHERNAUCKAS

A. A. OLIS

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA
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'kausiu šių dienų gydymo js- suteiktos po vadovyste vado1024 Center St.
pne savęs, išgydė raišus, su-.
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X Labdarių išvažiavimas į
i taigų. Kaikurios ligoninės , vaujančių gydytojų. NegalinTel.
Lincoln 3044
teikė regėjimų,
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Di«vKk«B
“ pri8itaiki,“i prie 5v- Kr>- 8av«> flki.^kiai P“’?1“P. Fabijonai^
y 7 liki atsiekia pripažinimo laip-žians Ligoninės Konstitucijos,.buvo praeitą sekmadieių. Su-,
toją, kuns rūpinasi siela, pro-L_;_.
Igydytojai ^ra IeidHanii prak važiavo daag žmoni, iž Chi- jjf
Knarkt
tu ir kunu tų, kurie artinosi'.
cagos ir apylinkių. Kuopos
T ,
v . v. žiaus ligonine apturėjo pir- tiknoti šioje įstaigoje.
2334 So. Oakley Avė.
prie Jo, beveik
neuzgincija-'
------------- „a----- --metais ios veikimo Štai' v
• ,
it- »gerai buvo pasiruošusios sveAGITATORIAI;
ma yra tiesa prirodanti, jog "T. metalS į“ Te,k,ma- s”“| Ligoninės personalas. Ligo-'.
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x - • keletas pnrodymų, kūne pra- 'n:n5c
ir trvrnonimi
tlus P85111*11- mačiau apie lai Kun. K. Matulaitis
physine sveikata ir proto
nevienQ ,ieUvio gir.
R N 3
kitos savaitės labdarių sky2334 S. Oakley Avė.
J^-umas yra sųryšyje viens su: ,
2 Anretiste.
.
riuje bUS pOraSytaV. Duoba
kitu.
2328 W. 23rd St.
Kristus paliko savo Bažny- i tv. Kryžiaus Lietuvių Ligo- 1 Operacijos Departmento' X Centro susirinkimas praĮeitų
savaitę
daug
gražių
nuJ.
Dimša
čiai įsakymų eiti ir daryti pa-!uinė užtvirtinta American Col- prižiūrėtoja
našiai. Per šiuos devyniolikų Ifigu oi Surgeons. Laiškas tų
1 Medikalio Departmento’tarimų padarė, apie kuriuos’ 3230 Sę. Emerald Avė.,
M. Šlikas
teks parašyti kitu kartu.
šimtų metų, Katalikų Bažny- į liudijantis talpina šios žo-. P™žiūrėtoja
10555 So. State St
Čia išpildė savo pašaukimų,'džius: — “We deeply appr?-į 1 Motinų Departmento priSKAITYK IR PLATINK
Visokiais
Labdarybės rei
mokymo ir gydymo srityje. ciate the courtesies extended žiūrėtoja
TIKTAI KATALIKIŠ
kalais kreiptis i valdyba arba
Nuo to pašaukimo neatsiliko to Dr. Dana Clark, our repre- Į I Rbentgenologistė — gyKUS LAIKRABflIUS.
agitatorius.
, J
J
ir musų lietuvių tauta. Štai,' sentative, when making a snr- dytoja
šioje Amerikos šalyje, tapo1 vey of your institution in the 1 X-ray paveikslų prižiurėJfjj'
įsteigta pirmoji lietuvių gydy- interest of Hospital Standar- ^oja
1
Patologistas
įstaiga —» tai Švento Kry- dization. Dr. Clark gavę us a(
2 Patologisto pagelbininkča
us Ligoninė. Darbas kuris very complete and satisfacto2 Rekordų prižiūrėtojos
lik-kę, metai atgal pradėtas, ry report on your1 institution.
PasAulIntam* kara
KspttOBM
jau parodė daug vaisiuj Die-j We are pleased to know you 2 Knygvedes
1 Valgių gamino vedėja
Seno Krajans
Specialistas iš
ras Ruteikė gausų palaimini-1 are endevouring to carry out
mų ir šiandien galime džiaugi the hospital standardization 27 Patyrusios slaugės (ReGYDO VISAS UOAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT
KAIP UZHIFENAJUHIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
'
reųuirememts''
in
the
best
posgistered
nu
r
sės)
is nepaprastais ligoninės daT
YRA. SpecUIiikal šydo Ils** pilvo, plaučių, inkstų Ir punlėa, uinuodijimų kraujo, odos, 11*aa, latsdaa. reumatizmų, <alvo» akauasible manner. We feel your in- J 3 Vietiniai gydytojai — iniais.
mua skausmui nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų tr pas
Pirmoje vietoje, garbė ir stitution, with its complete temai
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus tftgydytl, ateikite čia Ir
persitikrinkite, kų JI* Jums rali padaryti. Praktikuoja per ėauga16 Įvairų darbininkų.
iėkinguinas priklauso, amži- eųuipment and organization,
I) matų Ir ligydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: na o lt ryto Iki I ▼. V. Nedėl lomia iki 12 d.
los atminties, didžiai gerbia-į i« fulfilling the proper func- Šv. Kryžiaus Lietuvių LiAMO Wm( M ■<.
knmpM KeeUnr Avė.,
Tel. Crnerford 6673
nam Kunigui A'. Staniukynui, tions of a hospital in an ad->goninė turi ryšį su Loyola

Tel. Vlctory 0602
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčlos
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JOHN B. BORDEN
(John Bagdsiunaa Borden)
ADV0KATA8

/f

K. V.

Šv. Kazimiero AkatL Rėmė
jų 3 skyrius rengia “bttnco
party”, rugsėjo 13 d., 1930 m.
namuose po antrašu 1645 Wabansia avė.
. Prašome visų narių atsinešt
dovanų laimėjimui.
Taip-gi prašome visų kuoskaitlingiausia atsilankyti į šį
vakarėlį.
Ai.

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ

RADIO PROGRAMŲ
E X T R A

Radio programų diena ir va

landa permainyta. Iš nedė

lios perkelta į subatų 6 vai.
vak. iš tos pat stoties —
WCFL 970 K.
Ketverge iŠ WHFC 1420 K.

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

Atwater

Kent 7

su

tūbų

viskuo

.... 49.00
A. Radiola 10 tuhų su viakuo už
49.00

R. C.

9

3parton

su

tūbų

“
Victor

viskuo

99.00
10

tūbų

su

viskuo

109.00
Brunsvrick

9

tūbų

su

viskuo

98.00
fu krūvoje už
49.00
Zenith Radio 9 tu- 99.00
už

Brunswick

Radiola su Phonogra-

Pirm negu ptrkslte radio pama
tykite Budrlko krautuvėse radios
visų Standard iidlrbysčlų, kur pa
tys ga'.ite persitikrinti Sale prie
ėaiies {vairių modelių.

JOS. F. BUDRIK INO.
3417-21 SO. HALSTED ST.
Tel.

Boulevard

4705

GENERAL MOTORS
RADIOS
3343 SO. HALSTED ST.

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephona Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 0000
Name; 8 Iki 0 rytų Tai. Rapuh. 8800

t

Daktaras

tarpe ir kun. Bakūnas su savo tėveliais, kuipo garbės sve
čiai.
Kas nori kun. Bakūnų pa
gerbti, teneužmiršta vakarie
nėj dalyvauti. Rengimo vedėjum yra p. Jurgis Pranckūnas.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAI
2221 Weit 22nd Street
Arti Leavitt Street

PILNAS EGZAMINAS

$5.00 TIKTAI $5 00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
tikrų specialistų, ne pa* kokj nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pata
po pilno liegsamlnavlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir plnlgua Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Jums del
ta, kad Jie netari reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mino Radio — Bcope — RaggL
X-Ray Roentgeno Aparatas ir rlbakteįiologižkas egsamlnavtkraujo atidengs man Jūsų tik
Valamdos 9 ryto, iki 8:00 varas negeroves, tr Jeigu. až. paimsiu
rara. Seredemi* ir Pėtnyčio- Jus gydyti, tsd Jūsų sveikata Ir gy
vumas augryė Jums taip kaip buvę
mifl nuo 9 iki 6.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo, nar
vų, žlrdies, . rsumatlsmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
taiga turit kokių utsisenėjustų. Už
kerėjusių. ebronlikų Ilgų. kur] aepasidavė net gabiam želmynoe gy
LIETUVIS ADVOKATAS
dytojui. neaUdėlioklt
neatėjų
Telefoną* Canal

2552

J. P. WAITCHUS

127 No. Dearborn Street
Room 888
Tel. Fraakiln 4177
Nuo I iki 1 Uėtnus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas IClehlgu Ava.
Tai. Pullman 6960
Km 1 UU • mUl ir enhatomla

DR. J. B. ZAREMBA
gPECIALIBTAS
Rnm*« 1»1«

InAjlmaa

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Oatvėe
Ofise Yajtndos: Nuo lt ryto lht
1 pe pietų. Vakarais nuo B Iki f
Medžllosals nuo lž ryt. Iki 1

Be Vtatg
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Ketvirtanlieais, Bugs. 4, 1930

SV. Kazimiero
MOKESTIS
$50.00 metams. į tuos
$50.00 įskaitoma drauge:
Gimnastikos, Piešimo pamo

kos; taipgi Knygyno mokes
tis.

.•■•/ >
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s»* „* •
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“Tennis” skyrius

“Basket-ball” skyrius

“Base-ball” skyrius

•

i

z

GERIAUSIA ir

Akredituota
Mokykla

LIETUVAITĖMS
-

Aukštesnėj!
Orkestrą

2601 W. Marųuette Rd.
CHICAGO, ILL.
«i,

»

Rekreacija
..........

.

-

p
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Ketvirtadienis, Rūgs. 4, 1930
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Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SAUDAS

A I:

C H I C A G

GRABORIAI:

I HOLDAPAS P. ŽILINSKO
APTIĖKOJ.

MfAlVlS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

ir įVairiij draugijų
mus.

pabengiRap.

718 WEST 18 STREET

TelefonM Grovehin 8888

Ofiso Tel. victory 3687

J. J. MRSKIS
’ DR. Ai 6, RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
,

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

GfDtTOJAS lt CHIRURGAS

Vakar dieną, apie 11:30,
2408 WEST 88 STREET
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė
So. Western Avenus
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7581
žinomoj West Šide p. Žilinsko
X Šio mėnesio 2 8d. West Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir
Rezidencija
6 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
aptiekoj prie 23 St. ir S. Lea- Side bus nepaprastos iškil- |
Turiu automobilius visokiems rei
Rezidencija 2858 So. Leavltt St
I.
Luievi&ua
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
vitt, plėšikas padarė holdapą mės: Aušros Vartų parapija Seredomls nuo 8 — 12 vai. ryto.
GRABORIUS IR
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
t. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomlš
pagal
sutarti.
BALSAM UOTOJAS ir, pagrobęs iš registerio virš minės savo gerbiamo klebono •
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlioj pagal susitarimų
Patarnauju laido $40, pabėgo automobiliu, ku- kun. L. Draugelio 50 m. jubi- ’•
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Chicago, Illinois
tuvėse visose mie
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginia 0036
sto Ir miestelių riame gatavai laukė jo sėb- Į lieju. Parapijiečiai sujudime,
Rezidencijos: Van Buren 6858
Telefonas Boulevard 1939 1
dalyse. Moderniš
ras.
Trys
chbbai,
parapijos,
“
Gro
ka koplyčia veltui.
Republlc 8468
Tol. Canal 8764
tlOS S. Halsffed
Dr.
S.
A.
Brenza
P. Žilinskas sako, kad ka-’žybės” ir sąjungiečių ruošiuLIETUVIS GRABORIUS
St Chicago, m.
GYDYTOJAS ir chirurgas
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauprogramai. Rengėjos, pa
Tel. vfcteH 1IU da iškraustęs registerį palie<142
Archer
Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
pe jam užeiti‘užpakalin’ir ne'dedant parap. komitetams,
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: ii ryto Iki 1 po pietų
sirodyti per penkias minutas,' uoliai darbuojasi, žodžiu, ho9:30 vakare
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2
iki
4
ir
6
iki
8
v.
v.
I.
J.
2
O
L
f»
2314 West 23rd Place
4608 S. ASHLAND AVENUE
Nedėllomlš nuo 10 iki 12 ryto
lengvai galėjo pas duris plė- whia kuogražiausia paminėti
IR OBSTETRIKAJ3
Namų Ofisas 3413 Frahklin Blvd.
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
Netoli 46th St.
Chicago, III.
šiką, revolverio kulka “pa- mylimo klebono jubilėjų.
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
'
VEDĖJAS
vyrų, moterų ir vaikų
SKYRIUS
I
gauti’’, bet, nelaimei, tuo tar-j
-------- —
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel. Victory 8893
Rez. Tel. Mldway 5512
pu pro duris vidun įėjo du
HR VYČIŲ VEIKIMO,
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdienų nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
vaiku “aiskrimo’* ir p. Žilin- ■
Tel. Boulevard 5203. - 8413
pietų iki 8 vai. vakdro.
k.
Nedėllomlš ir seredomls tik
Brighton Purk. — Liet. I yNuliūdimo
valandoje
kreipkitės skas bijojo rizikuoti, kad neGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškaino susitarus
prie manta,
patarnausiu simpatiš nušovus vaiko.
'čių 36 kuopos nariai labai Gakley Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
PIGIAUSIAS H±ET. GRABO Riti 8
Ofisas ir Laboratorija
Išbėgęs laukan p. Žilinskas'užsiinteresavę kuopos 15 meTelef. Wllmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dcl šermenų
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAGO J E
dykai.
Ir X-RAY
Canal
1713
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Laidotuvėse pa
ir-gi galėjo paleisti šūvių, bet j tų sukaktuvėmis, kurios įvyks '
Valandos:
2
Iki
4
p.
p.
Panedėllals
tarnauju
geriausia
Valkų Ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22hd STREET
iY Kėtvergaia vakare
anapus gatvės (beveik tiės p. ; rūgs. 21 d^ jtarap. salėje.
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 2102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
Ryto visi nariai eis pbie šv.
Balčiūnų krautuvę), kur plėši
Kampas 31 Street
sau prie grabų Iš
UNDERTAKINO CO.
dirbyst ės.
ko automobilius stovėjo ir Komunijos. Mišios bus laiko- Tel. Wentworth 3000
VALANDOS: 1—3 po piet 7 8 vak.
Ttel. Lafiyette 5792
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
(68 West 18 Street
Koplyčia Dykai
ties juo ant šaligatvio maišė- ,ncos mirusių narių intencija.
Rez. Tel. Stewart 819) Nedėliomla Ir šventadieniais 10-12
Telef. Canal 8174
710 ĮVEST 18th STREET si vaikų, paleistų pietums iš .Manoma, jog mišias laikjs
SKYRIUS: 8238 S.
PRANEŠIMAS
canal 8161
Halsted Street, Tel.
mokyklų.
''pats kuopos orgartizatoritis t
Victory 4088.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak
t.
’ikK
.» u i .kun. Briška, 8 vai. lyto. PaGydytojas ir Chirurgas
taipgi plOikai buvo padarę mokslu sakys Cantro Dvasios
g0 [LALSTĖD STafiEI gydytojas i u chirurgas Office: 4459 S. Califomia Avė.
Phone feoulevaTd 4139
Nedėlioję pagal sutari).
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS holdap*, bet greitai buvo su- i'“?" T J’1“- .
\ Vai.: 2-4 ir 7-9 VU. vakare čių
— vlrfifaJ Belsk.o-Rdkščio aptlekoa) po nr. 2423 West Marųuette lld. (
.
j Po mišių bus traukiami pa-,
Nauja graži koplyčia dykai gauti ir, kadangi turėto
“ge.....
,
. 1 —-——----- -------------------------- Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet YeL '
Prospect 1938.
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
r, retortą , pasod.ht. ke-,r bwu^
1601 So. Ashland Alfe. Valandos: nuo
Gydytojas ik chirurgas
liems
metams
į
Joliet
’
ą.
......
,
.
Tel. Virginia 1290
. aka
.a-r.,.,oa k
»
49l0 so SJICHIGAN AVENUE
įveiksią trauks A.
S. Prečinau
Musų patarnavimas
ftes.
8641
S.
Albany
Avė.
Tel.
ProsX — Spinduliai
visuomet sąžiningas Ir
Tfei. Rehfrood 6107
P. Žilinsko aptieka yra mo- skas, kuris gelbėjo ofganizųo
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
nebrangus, nes neturi
ValąndoS:
Ofisas 2291 tYest Y2nd Street
tarti.
me išlaidų užlaikymui
?7u6 9 iki 11 valandai ryte;
derniškai įrengtai ir toceptai ti L. V. 36 kuopą; o dabar
Cor. 89. Leavltt St. Tel. Cartirt ižb
skyrių.
C64O e-«. Nt'.pieiVood
išpildomi labai atydžiai ir są- turi Studiją po 4309 Archer aparr^venuaknio^r “ketvirtadi’e’mo
-I Rezidencijai
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Repuhiky 7888
Nauja, graži ko
žiningai Pats p. Žilinskas y- avė.
f
į_______________________ _
Valandos 1 —, 3 A- 7 -4- 8 v. v
Ofisas
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 — 12' ryto
ra pavyzdingas biznįerius, ma
Vakare kuopos diergaičių^
_
OFISAI:
GYDYTOJAS, CHIRURGĄ* IR
4603.
K
Mącshfieid
Avenue
44
'
14
St.
<<• "
. -M * • r •«
*„•«** — »
2 3 24 W*sMlifrtoi
AKUŠERIS
tofeaus būdo, reiniąs ĮjlVhįlijOs būs siūruokifaf vakariene
AfltstJRSr AVffltttE
Tsl. Boulevard 8177
1 10-12. 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blva
T01. Canal »2£7 Rė». . Ai-tfėct liti
4740 Dorchester Avenue
,__
programa
o
.. ir laimėjimu: $25 Tet Cicero 662. Tel. Kcdžie 24 50-245
j rankinio laikrodėlio, $15 floot {
Tel. Drezel 8328
Vai.: 8 iki 19 ryto
Į
lamp ir $10 auksu. Tikietai;
(-8 vai. vikare
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jau platinami ir visi kviečia
Refcldenclfc
1811 SOUTH BATgran n.
Tel. Hemlock 8700
mi prisidėti ir paremti šį pa 4729 W. 12 Pi.
Nedeilomls
Rez. Tel. Prospect 9819
Tel. Cicero 2888
Rezidencija 8800 So. Arteslan Av<
Susitariu
minėjimą.
Valandos 11 ryto Iki I po pietų
Komisija ir valdyba.
• Iki t:M vakkrk
Ofiso ir Rsa. Boulevard 5918
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Komisijos nariai: Zig. Vyš
Ofisaa 8165 South Kedzle
Rez. 8822 So. Whipple
niauskas, A. Gužaitė, K. ZaVai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
rumskis, S. Ališauskaite, I.
2484 SO. HALSTED STREET
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Laucaitė, M. Paskiutė ir M. Ofiso valandos nuo 1 iki a po DENTIST AI
W«tų Ii S iki 8 VAI. vakaro
Stankaitė, ir valdybos nariai: Res. 1201 S. WALBACE STREET .............. .... ■ —— -.................. 'g 4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS
C. Lindžaitė, J. Bietkis, H.
PRANEŠIMAS
Džiovų, Ikoterų Ir Vyrų U<ų
Stankaitė ir B. Lindžaitė pra
Yki.: ryto nsm ik—ii nuo i—4 po
AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Boulevard 7042
plotų: 7—1:88 vakaro
šomi susirinkti dėl traukimo
Nedėliotais 18 Iki 18
paveikslų pas Zig. Vyšniaus
telef. Midway 2880
ką, 2517 W. 43 St., rūgs. 2,
1930, 7 vai. vak., arba nueiti
DENTISTAS
Tsl. Boulevard 1481
stačiai į A. S. Prfecin (PrečiPersikėlė J nauja vietų po num.
Uausko) studiją, 4309 Archer
1545 WEST 47 STREET
f
‘U
' •
K
avė.
arti
Alban.y
avė.
šalę Deposltors State Bank skersai Gydytojas, Chirurgas Ir Akušerfi
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulantfe patar
Peoples National Bank arti
3343 SO. HALSTED STREET
Vakaras delegatams pagerbti.
Ashland Avenue
navimą.
LIETUVIS
AKIŲ
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p.
Pagerbimas L. V. 36 kp.
f—8 vakaro
Tel.
Canal
6222
Mūsų firma yra viena'seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
SPECIALISTAS
delegatų bus rūgs. 4 d., McEudeikio grabarių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
aktų Įtempimų
kuris
Kinley Park Field House, 39 estiPalengvins
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
ir Westėrh Blvd., 7:30 vai. svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuDENTISTAS
mo, skaudamų aklų karšti. Atitai
aprengimui mirusiųjų.
vak. Visi kvioč.iaini dalyvau sau kreivas akis, nuimu cataractUs. 2201 AVESt 22nd STREET
tš RUSUOS
trumpų regystų Ir tolimų
(Kampas Leavltt St.)
ti. Bus užkahdis. Bilietai 25c. Atitaisau
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
regystų.
Gerai lietuviams žinomai per 26
asm.
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
Prirengiu teisingai akinius visuose
dagų ir tinkamą patarnavimą.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
nuo 1 Iki 9 vakare
atsitikimuose, egzaminavimas daro
rurgas Ir akušeris.
Red. dhertis. mas su elektra, parodančia mažiau
Seredoj pagal sutartj
sias klaidas.
—-2,:-A ..IV.--,
I • Gydo staigias
Ir chroniškas Il
o
Boulevard 7689
gas vyrų, moterų Ir vaikų pftgAl nau-

GRABORIUS IR
,
feALSAMUOTOJAS

f**

s. d. lachawicz

DR. T. DUNDULIS

DR. A, RAČKUS

DR. R. C. GUPLER

J.F. RABZ1US

DR. A. A. ROTH

į

BUTKUS

1

t

DR. H. BARTON

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. A. J. JAVOS

DR. M. T. STRIKOL

dr. s. riežis

(JAVlDŪNIS, M. D)

ezerski

OR. ŽMdlDZINAS

’ W

’ DR. P. Ž. ZALATD^

DR. S. A. DOWIAT

DR. B. ARON

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ambulance Patarnavimas

DR.

DR. 6.1. BLOŽIS

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDEjAI
Lidysis Ofisas:

46O54fr South Hehnitagfe Avenue

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
_____ BARGENUS_____
Tel. Euęlid 817

DR. HARWOOD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
bfiras: 831 So. Oak Park Avenue
Prie Garfield Park ••L"
Vai.: t—16 Yyt., 8- 8 v. v.
Išskiriant seredos. ned. 10-11

Tel. Yafds 1741 ir 1742

AR ŽINOTE, KAD

SKYRIUS
4447 So. LalrHeld Avenue
Tel. Lafayette 0?27

)

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct-, Cicero

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard ^201
»" ■

DR. HĖR2MAN

Bpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Rėk.

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

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Ofisas ir Laboratorija

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

1025 WESt 18 SffeĖĖT

Kainos pigesnės,

kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Nfetoli Morgan Street

Val.« Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo I Iki 7:30 vai. vakare.

Tel.

Tel. ofiso Canal 8118 Rce. SO. RhrtHi
8288, arba Ilandolpti 4800.

Cicero

1260

DR. GUSSEN

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Hemlock 7691 Jau»tag metodus X-lttty Ir kitokius
elektros prietaisus.

Vai.

IJETUVIS DENTISTAS
>
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
va,, vakaro
Nedėllomlš pagal sutarti
|

Iš Llktuvos vyrai, kklpo milžinai LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
atvažiuoja Ir visiems čamploname
4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
per nosis duoda.
Taip ir T. A D. tonikas visiems
Tel. Cicero 2962
,
seniem* tonlkams duoda, H apgali
T. A. D. dar tik kėlių metų senuOfisas ir Akinių Dirbtuvė
tno, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų Ir nuo jų tJadėkkvnhlų. +. A. D.
756 West 35th St.
DENTISTAS
būdamas vienoj formoj, gydo daug
Kampas iTalsled Si.
4991 W. 14Bt.
Cicero. 111.
ilgų- Reikalaukit lt skvo Shtlekos ar
Viriu J National Tea Store
I
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
ba Išdlrhystėa

DR. Si ASHER

Tel. Cicefb 3794
SKYRIUS

T. A D. PRODUCTS
2188 So. Ralstod Sfe
dUcagO, EUL

V. A. ŠIMKUS

Nedėk omis: nuo 10 iki 12.

i

Valandos: 10 vai. ryte iki 9 vai.
vakare. Ned. susitarus
7

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas H Chirurgas

463l SO ASHLAND AVĖ.
tel. Yards 0394

KMidlšncljO* Tfet. Plas*
V/U-X N DOS:

t s ne

Nuo 10 iki 13 dl» nų
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
N«d<l nuo 19 1X1 12 dlan«

S/

DRAUGAS

a

VYTAUTO DIENA GHIGA60J SPALIO 26 D.

KLEBONO PRANEŠIMAS.

PRANEŠIM AL

Ketvirtadienis, Rūgs. 4, 1930

West Side. — šį vakarą, 8 pasirodė labai blogų degtukų.
vai., įvyks Aušros Vartų par Pavyzdžiui, Lietuvos degtukų
rapijos Vytauto 500 m. mir
akcinės bendrovės didelis de
ties sukaktuvių komiteto su
gtukų procentas beveik neturi
sirinkimas. Malonėkite visų
draugijų valdybos, draugijų sieros ir dėl tos priežasties
atstovai, kolonijos veikėjai, neužsidega. Kalbama, kad yir šiaip draugijų nariai atsi ra pamiršta, darant sutartį su
lankyti.
Susirinkimas yra švedų koncernu, pažymėti, kiek
svarbus. Jau laikas pradėti ant degtuko turi būti sieros
mūsų parapijoj platinti meda- ir dėl tos priežasties esąs daliūs ir rengtis prie didelio jn- Įbar ,oks ncsuBipratimas. .R
biliejaus — apvaikščiojimo.

MORGIČIAI-PASKOLOS

Rugsėjo 5
ATMINK SAVO
d. įvyks susirinkimas šv. Ka
NAUDAI,
Šiais 1930 m. visose Jungt.,
zimiero Akademijos Rėmėjų
Kad vesdamas visus reikalus per
Am. Valstybėse būvą daromas j
2 skyriaus po pamaldų, šv.
RAGUVIEČIŲ IŠVAŽIAVI tižių gėrimų Ant. Lapašaus- visuotinis gyventojų
sąrašas
Jurgio mok. kambary. Malo
MAS GERAI PA
kas, K. Šerpetis, J. Sriubas. — cenzas. Panašų cenzą da
809 West 35th Street
niai prašome visas rėmėjas
CHICAGO
VYKO.
Prie šaltakošės darbavosi bar daro Chicagos arkivys
TEL. BOUL. O«ll ARBA 0774
skaitlingai susirinkti, nes yra
Valerija Sriubaitė su pagel- kupija.
Visados sutaupysi daug Išlaidų
daug dalykų svarstymui. Ka
Pereitą, sekmadienį raguvie bininkėmis, virtuvėj p-nios Jo Em. Chicagos kardinolas
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
dangi šis susirinkimas pirmds
Skolinant pinigus ant Namų.
G. W. Mundelein įsakė visos
čių piknikas tikrai gerai pa Sriubienė ir Riškienė.
Parduodam ir iSmainom
vlsokĮ
po pikniko, tat bus išduota
turtų.
vyko. Žmonių privažiavo kaip Išvažiavimui pasibaigus, vi arkivyskupijos klebonams paiPadarom davernastes ir Pirkimo
raportas jo sėkmių .ir t. t.
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus
į didelį jomarką. Buvo ne vien si linksmai su dainomis grįžo j daryti savo parapijonų vardi
Valdyba.
Valdyba.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Wm. J. Kareiva
raguviečių, bet ir raguviečių namo. Skambiausiai traukė nį sąrašą. Vykindamas dvaATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
Savininku
draugai. Atsilankė kun. Alba- Brighton Parko
biznierius sinės valdžios įsakymą, praBRIDGEPORT. — šį vaka
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
Del geriausios rųšles
Dievo Apveizdos Parap. —
ATLIKTĄ DARBĄ.
Ir patarnavimo, Sau
vičius su savo vikaru kun. Juozas Juzėnas su savo drau- dedu šį mėnesį Aušros Var
rų,
šv.
Jurgio
parapijos
sa
Didžiojo Lietuvos Kunig. Vy
kit
tų par. cenzą. Kuriose vietoGasiunu, kun. Linkus, atvy gais.
GREEN VALLEV
tauto 500 metų mirties sukak lėj, įvyksta šios kolonijos
PRODUCTS
Ten buvęs.
se lankysiuosi, stengsiuosi
kęs su Marąuette Parko gerai
Olselis Šviežių klausi
tuvių minėjimo draugijų at draugijų atstovų ir veikėjų
SKOLINAM PINIGUS
nių, sviesto Ir sūrių.
------------------- bent vieną dieną prieš tai
žinomu biznierių Jonu Pu
dėl
Vytauto
Jubiliejaus
pami

stovų susirinkimas bus rūgs.
4644 SO. PAULINA STREET
$50,00 iki $30,000
MUZIKOS MOKYKLA.
pranešti per “Draugą”.
žausku.
nėjimo.
TeL Boulevard 168*
5 d. vakare po pamaldų, pa
neimam komiso iki $300.00
-----------Pirmiausiai pradėsiu nuo
Diena buvo graži ir visi biz
rapijos mokyklos kambary.
J. NAMON & CO.
niai smagiai ėjo. Moterų bū Plačiai žinomo dainininko artimiausiai gyvenančių prie
Kviečiami visi draugijų atsto PABLOGĖJO DEGTUKAI
Tunijių ir taisau players ir reproPo Valstijos Priežiūra
doj smarkiai pasidarbavo p- ir piano mokytojo p. Justo bažnyčios, nuo 23rd PI.
ducing pianus. Darbų
atieku atsa
vai susirinkti. Turime daug
kančiai ir pigiai. Važiuoju { bile ku
6755 So. Westem Avė.
nios K. Sriubienė, M. Ivanau Kudirkos Muzikos Studija jau Jo Em. kardinolas įsakė
Atidavus švedų koncernui rių miesto dalj.
reikalų svarstyti. Visi komi
Telefonas Grovehill 1038
ketvirtą iš eilės reWM. KANAPACKAS
skienė, Ona Pikelienė. Jos pradėjo
......
. surinkti
sekančias žinias: sijų nariai su visokiais rapor degtukų monopolį Lietuvoje,
6522 So. Rockweli St.
gryno pelno padarė $115.00. guliar, žiemos sezomį. Rytos
pavardė. šeimynos
tais taip-gi atsilankyki t Lau-1
TeL Republic 8805
Vladas nuo 10 vai. ligi 12 ir vaka-1
.
, .
*
t?- •,
Svečius priminėjo
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
p
J
i
.
„
,
; .
narių vardan; pažymėti Krik kiame jaunimo atstovų: L. Vy
ir
M.
Kežas.
Gėles
^ais
nuo
7
ligi
10
vat
uzsire1^
Satvirtinim0
rv".
Ivanauskas
čių 4 kp., alumniečių, šv. O2 komodos, geriausioj padėty, 2
REIKIA VARGONININKO
Galima gauti įvairių gar
svečiams priseginėjo Valerija,g.staoti gahma bile kada. I
klausimQ;
ges. pečiai, 2 ice box 1444 Pratt
nos draugijos ir kitų, kurios džių .keikų ir duonos. Prašo
Blvd.
Tuoj
Sriubintė, Vladislava Ivanaus Per istis„ dieną kol-kas studl- !velykiaę> aJ. dirba, ar moko.
* reikia vargonininko,
randasi mūsų parapijoj. Ger
Rakandai, 6 kainb., su pianu, 3300,
me paremti.
gerai žinančio savo amatą. galima
kaitė, A. Pikeliutė ir Zofija> atidara pirmadieniais irto kokioj
jr kokios;
skyrium. 4323 Hazel avė.,
biamieji, čia ne vieno, dviejų
JONAS ARMALAS
KUN. V. VILKUTAITIS
2-ras.
Balzekiutė, kuriai pavyko dau šeštadieniais. Veikiantieji skv
yra tautos.
reikalas, bet visų, kieno tik
6527 Superior Avė.
1500 South 51 Avenue
giausia svečių rožėmis papuo-'riai: dainavimo, piano ir smui
Pigiai 5 k am b. .rakandai, radio,
gįslose
teka
lietuviškas
krau

knygos, indai, pardavėm prapertę ir
Prašau
visų
parapijonų
paCleveland,
Ohio.
Cicero,
UI.
gti.
‘i ko. Duodamas regulariškas
išvažiuojam, prašomi perkupčiai.
I
jas.
, ! ! I|lį'
4*14 W. 24 St.
Cicero, III.
Stambiausią dovaną buvo j muzikos kursas. Mokslas sut- gelbėti surasti visus lietuvius
Juozas Blankus, koresp.
GERAS BIZNIS PIGIAI.
aukavus p-nia Ivanauskienė. Ivarkytas europeiško muzikos j katalikus, Ausros Vartų par.
ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
Parsiduoda gazolino stotis,
Tą dovaną laimėjo Petras mokimo ir lavinimo pama-į ribose gyvenančius, t. y. taip
tais, prisitaikant prie šios Madison, Ashland', Kanalas ir MARQUETTEJEWELRY
Leikai.
garadžius ir štoras reikalingų
i i
daiktų dėl automobilių. Yrai 6
MES
Prie serijų pasidarbavo p- šalies gyvenimo ir reikalų. Lawndale.
ZIZAS
& RAINO
Budavojam naujas namus, kambarių pagyvenimas. Vis
lė Teklė Barauskaitė. Ji pir Studijos antrašas: 4140 Ar- Jeigu kas parapijonų negaNamų Statymo Kontraktorlus
mutinė pradėjo darbuotis Ra cher avė., Tel. Virginia 1983.
būti .namie mano atsilanStatau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun kas įrengta kuogeriausia. Biz
Savininkas
R.
Andrelhuias
kaina.
Rap
damentus saidvokus, taipgi nis išdirbtas per 6 metus. Mai
guvos bažnyčios varpų įtaisy
: kymo metu, prašyčiau reika
Užlaikau visokių 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
muro darbus, iš medinių pa nysiu į prapertę Marąuette
•.uksinių It sidamui. Prie jos prisidėjo gerų
lingas žinias surašyti ir ku
Telefonas Hemlock 5586
orlnlų daiktų. vė
IŠKILMĖS
PAS
pp.
darom mūrinius, apmurinam Parke arba Brighton Parke.
biznierių ir veikėjų: M. ir J.
liausios mados rariam nors namiškių ar kaimy
JU&
klanų
rolių,
SAKALUS.
šaką suprantantis
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Res. medinį namą po vieną plytą. Tą biznio
Sriubai, M. Kežas, Vladas
nų palikti.
rekordų Ir t t
Ir 2384
4401 S. Mozart St
rfc&au
laikrodžius
Atrodo mūrinis, po to jau ne- darys gerus pinigus. AtsišauIvanauskas, Ignas Pikelis, A.
Ir ’Suuslkos lnstru- J. C. ENCHER & CO.
Kun. L. Draugelis, M. I. C.
Kaip
jau
buvo
rašyta,
kad
reik pentyt. Turim namų ant kit tuojau.
LapaŠauskas, J. Riška, Kotrim tintus.
2650
West 63rd St. Chicago. GENERALIAI KONTRAKTORIAI pardavimo ir mainymo.
“
Draugo
”
redakcijos
štabo
Stanley Kanapackis
na Sriubienė, Marijona Iva
Real Estate Ir visokia apdrauda.
Telefonas HEMEŠOCK 8380
Notary Public •
JOKANTAS BROS.
5158 So. Westem avė.
nauskienė ir kiti. Jų pastan nariui p. Ig. Sakalui ir “Mo- Ačiū gerb. kun. A. Deksniui,
Skyrius 4429 So. Fairfield
Tel. Prospect 8157
4138 Archer Avenue
gomis surengtas tas išvažiavi terų Dirvos” redaktorei p-neiiMoterų Sąjungos Centro rašt.
A. ALESAUSKAS
*-■
4
...
Tel. Lafayette 7674
mas, kurs turėjo ineigų apie S. Sakalienei gimė sūnus. , M. Vaičiūnienei, Moterų įSąPhone Virginia 2054
MOTOR EKTRESS
REAL ESTATE
Sekmadieny,
rugpiučio
31
d.,
!
jungos
direktorių
pirm.
R
Ma
$500.
fr
JOSEPH VILIMAS
FOUR LEAR CLOVER
Vartų
bažnyčioje (zeliauskienei, 67 kuopos veiP-nų Ivanauskų namuose Aušros
Tel. Lafayette 4719
Mes permufuojame-pervežaNamų Statymo
CONSTRUCTION
2252 W. 22 st. buvo sureng gerb. kun. Draugelis jį pa- kėjai Mickeliunienei, M. S. me pianus, forničius ir kito
Fundamentai
Kontraktorins
Cementiniai bloksal
ta vakarienė, kur dalyvavo to krikštijo Vytautu. Krikšto ] Apskričio rašt. D. Kaminskie- kius dalykus.
4556 So. Rockwell Street
Garadžlai, porčl&l
REAL ESTATE
2 metų laido Ištookėjlmul
Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda
išvažiavimo rengėjai, darbuo tėvais buvo Kazys Gervilis nei, p. A. Kinčinienei, p. M.
Taipgi parduodame anglis
Taipgi budavojam visokius naujus
(Insurance)
tojai ir komisijos. Visų susi ir p. Elena Mickeliunienė.] Paugenei, Glisnienei, Martišie- geriausios rųSies už prieina Telef. Republic 6396
nsmus.
4038 Archer Avė., Chicago, 111.
D. GRICIUS
rinkusių ūpas buvo pakilus, Krikštynose dalyvavo daug nei, McGaun, S. ir K. Bart- miausią kainą. Musų patarna
436 W. 45 St.
Yards 2124
GENERALIS KONTRAKTORIUS
džiaugėsi geromis išvažiavimo svečių; jų tarpe buvo gerb.1 kaltėms, pp. Rumšams, Kar- vimas yra greitas, geras ir Statau namus kaip muro taip ir
Arba
medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 2100 W. 23 St.
Canal 5065
pasekmėmis ir pasižadėjusieji klebonas,
kun.
Draugelis/ čauskams, Bartkums, Zajaus- nebrangus.
Kainos prielnamiauslos.
>-flETKIEWICZS(g;
administratorius kams, Veikuliams, Damaš7126 So. Rockwell Street
2452 WEST 69th STREET
pridavė savo aukas. Povilas “Draugo”
Phone Republic 4949
CONTRACTORS
Telef. Repnblic 5099
Belskis dėjo $100, P-nai Iva- kun. Dr. Matulaitis, vakare, kams, Saimonams, Gaidaus|
Telefonas Canal 7288
„nauskai $50, Petras Vingilis' grįždamas iš Vytauto sukak- kams, S. Klimui.
Mes pervežame daiktus ir j
REAL ESTATE
$10, Juozas Riška $10, Jonas ! tuvių* minėjimo Waukegane,'
M. Paukštienė.
kitus miestus.
i
Moliavojimo Kontraktorins
Statau naujus namus ir se
Sriubas $10. Komisija prane- į sustojo ir “Draugo” red. p.
Mallavojlmo Kontraktorins
šė, kad iš viso raguviečių'. L. Šimutis, iš Detroit, Mich.,
Maliavų Ir sieninės popleros krau
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir nus priimu į mainus.
tuvė. Naujas atakas.
AUTOMOBILIAI
lžpoperluojasne
visokius
namua
2608 WEST 47 STREET
varpų fondan įplaukė apie $1,-i PP- Stepulioniai ir kiti. Pie-’
CHICAGO Musų kainos labai prelnamos Ir dar
1334 So. LEAVITT ST.
Tel. Lafayette 1083
200. Dar trūksta apie $400? tus pavalgius, pasakyta daug'
bas garantuotas.
Pienuojama surengti bunco kalbų ir jaunam Vytautui lin
NAUJI GERIAUSI
S kamb. bung., furnace apš., nau
6127 S. Maplewood Avė.
jas. 36,500. 40 p. lotas, 9707 So.
AUTOMOBILIAI
: party, kur bus suvartota gra kėjimų. “Tost masteriu” bu
Morgan St.
Y
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
M. YUSZKA
Generaliai Kontraktoriai
žus daiktai likę nuo išvažiavi vo kūmos vyras p. JUOZaS i je, Tamlsta nori pirkti Automo
GRAHAM PAIGE
2 flatų plytų namas, 6-6, žibalu
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
Plumbing & Heating .
Real Estate
šlM., 3 karų gar., mod., pigiai. 6437
mo. Bunco party surengimu Mickeliunas.
mus ir paipatytl HUPMOBILE 1931
Kaipo lietuvis, lietuviams patar No. flpauiding. Keystone 6223.
modelių, kurie tikrai Tamlstas nusSvečias
2621 WEST 71 STREET
rūpinasi p-nios K. Sriubiėnė
nausiu kuogeriausia.
SM5.00 F. O. B. _
t«4>lns savo gražumu, greitumu, ir
FARMOS
Telefonas Hemlock 0367
visa
konstrukcija.
Kaina
(1,116.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
4426 So. Western Avė.
iš Cicero ir M. Ivanauskienė
f.o.b. ir aukščiau.
ateik
paa
mus
ir
persitikrink,
kad
AČIŪ.
Res. Grovehill 1680
?Mr p-lė Teklė Barauskaitė iš
Tel. Lafayette 8227
PARMOS
pas raus rasite geriausios rųšles au
BALZEKAS MOTORS
Žinios apie
geras
farmas,
III.,
tomobilius už žarnų kainų.
f AVest Sidės.
Sapos Telef.
Namų Telef. Ind., Wlsc., Iowa ir Mich. valstijose,
Taipgi turima Įvairių Įvairiausių
SENIAUSI8
LIETUVIS
6012-14 So. Kedzie Avė.
Town of. Lake. — Nuoširdų
vartotų karų už labai mažų kalnų.
Hemlock 2847
Republic (488 taipgi Chicagoj biznio ir rezidencijų
ELEKTROS KONTRAK
Minėtame išvažiavimo iš
ger lotai. R. Vander Meulen, 10 E.
Telef. Republic 6004
ačių noriu pareikšti Moterų
'L
BRIGHTON MOTOR SALES
103 st. Tel. Pullman 1730 ir 9431.
TORIUS
biznierių pasižymėjo Rapolas
INC.
80 ak. farma, 3200 Įnešti. Neimąs
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju.
Balzekas, automobilių pardavė Sąjungos 21 kuopai už sureng
už 31,000, 40 ak. farma, 3500 {neš
Plumbing & Heating Lietuvis
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
tą man 15 metų zenybinio gy
ti, Išvalyta, barnė
36x66, 5 kamb.
’
KONTRAKTORIUS
Geriausios Rūšies Automobi
Telefonas Lafayette SSSS
'■jas, M. Kežas, Peoples Furni2529 So. Halsted Street
namas Ir kiti budinkai, 1 mailė nuo
venimo paminėjimą.
Mano
darbas
pikiai
garantuotas
Telef.
Vlctory
7452
3962 Aroher Avenue
liai.
miesto, (3,000. 80 ak. farma, namai,
ture Co. direktorius, VI. Iva
Kainos prieinamos
6 karvės, 2 arkliai, 6 kiaulės, viš
Visųpirmu
nariu
pareikšti
Ateik pažiūrėti musų nau
nauskas, West Sidės lietuvių
2422 WEST 69th STREET tos, mašinos, javai, (4,000, pusė Įneš
METROPOLITAN
ti. Ir kitokių farmų, Fred. Wo«msiuvėjas, B. Kaizanauskas, Si-' tyčių rengėjoms, kuopos pirm. jausių DE SOTO ir PLY
ner,
Notary
Public,
Stephenson,
ELECTRIC SHOP
A. M. BUTCHAS
Mich.
mano Daukanto Spulkos sek J. Čepulienei, M. Sudeikienei, MOUTH Chrysler išdirbystės
G. Navadomskis, Savininkas
Maliavų ir visokių geležinių 320 ak. pieno Ir galvijų farma. p.
retorius su šeimyna, Jokūbas C. Gaudesienei, kurios nesi * automobilių už labai prieina
Elektros kontraktorins
r. Iowa, arti miesto
16,000, geras
jPoculp, rūkytos mėsos par- gailėjo savo brangaus laiiko, mą kainą.
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591
(hardware) krautuvė. mark etas pienui, geras kelias, juod
žemis prie molio, H lygios gania
Atliekame maliavojimo dar vos,
davėjas, Jurgis Adošiunas, surengdamos man pagerbimo Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Taipgi didelis pasirinkimas varto
miškai, lygus ar biski kalnuoti
laukai, 62 ak. lankų, alfalfa, geras
vakarėlį, kas man pasiliks at- į Naujas Flymouth $590.00 f.o.b. tų karų už labai mažų kainų.
Tel. Lafayette 5197
bus
iš
lauko
ir
vidaus,
taipgi
Petras Leika ir kiti.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
8 kamb. namas, bamė 40x60, belzGAGE PARK MOTOR
kreipkitės { mus
plumerio,
taisome
elektrikas,
Iš darbininkų pasižymėjo minty ant visados.
mentas 8 arki,, 32 karvėm, naujas
W. &
120 tonų talllų šilo, nauja
tallių
Ačiū
visoms
dalyvavuJ
SALES
įdedame
šilto
vandens
pečius
t prie rūtų darželio P. Balskis,
Not Ine.
klauIMA, asla šėrimui, avidė, vlšWHITE SOZ MOTOR SALES
tlnyčia. gilus šulinis, malūnas, re
Elektros kontraktoriai, suvedam švie- Įp Įt. KftinOS UTieinaiUOS.
____saldai
___ sioms ir už suteiktą brangią] Joe Bagdonas, Savininkas
y Vincas ________
Ivanauskis,, prie
sas Ir jėgų. Elektros reik meno* Ir
r
zervuaras, gelžk. galvijų gardai, ar
610
West
35
Street
4414 So. Rockwell St
Šių ir suriy K. Kiela, J. ŠešJdovaną ir nuoširdus linkėji-‘,5625-27 S. WESTERN AVĖ.
flkžfilerlal.
ti cbutee. Esu kitam biznų, pigiai,
L. DOMHROWSKI A SON
lengvioa lžlygoa Rašyk A. H., 11 N.
Uokos, .Tul. Ttoubiškis. prie snl Jmus.
|
Telefonas Prospect 5669
Tel. Lafayette 4689
Tai. Tardn žili
3016 West 47 Street
6tb st. Keokuk, lova*

C H I C A G O J E

Aušros Vartų parapijonams.

Bridgeport. —

S. L. FABIAN & 00.

ATIDARĖM BEKERNĘ

M.

AUG. SALDUKAS

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

PETRAS 6RIBAS

JOHN PAKEL & CO.

JOHN YERKES

IDE SOTO IR PLYMOUTH

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

L. ELECTRIC CO.

■

