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BAISI VESULA PALIETE VAKARU INDIJAS
YRA PAVOJAUS KUBOS SALAI IR 

FLORIDAI
Italijoj Veikus Slapta Slavu 

Organizacija

BRITANIJOJ KOMUNISTAI SUARDĖ 
DARBININKŲ SUVAŽIAVIMĄ

... i___

VESULA PALIETE V AK A- IŠKELTA AIKŠTĖN SLAP-
RŲ INDIJAS TA ORGANIZACIJA

HAVANA,. Kuba, rūgs. 4. 
•— Baisi tropikinė vėsula (u- 
raganas) smarkiai palietė Va
karų Indijas — Porto Rico, 
San Domingo, Haiti ir kitas 
salas.

Gauta žinių, kad Santo Do
mingo respublika ir tuomi va
rdu jos miestas labai nuken-

ROMA, fugs. 5. — Triesto 
teisme vedama byla 18-ai sla
vų, kaltinamų už priešfašisti- 
ni veikimų.

Bylos laiku iškelta aikštėn, 
ikad Triesto distrikte slavai 
buvo sudarę slaptų organiza
cijų kovoti Italijos fašistų 

valdžių ir patį šį distriktų at-

ARD0M1 SENI KARO LAIVAI

Tai “Huron” ir “Charleston,” kitados j buvę parankiausi karo laivai, ardomi, kad 
jų dalis parduoti. Šis darbas atliekamas į ties Seattle miestu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(PIDELE AUDRA SU 

LEDAIS

Zarasų apskrity Imbardo 
valsčiuj rugpiūčio 5 dienų a-

“ELTA” DEMENTUOJA
ŽINIAS APIE LENKŲ 
LIETUVIŲ DERYBAS

Lenkų ir vokiečių spaudoje
pie 16 vai. siautė didelė aud-j pasirodė žinia apie lenkų He
ra su ledais iy2 centimetro di- tuvių derybas Vatikanui tar- 
ametre. Sunaikinta apie 40—ipininkaujant. Kaip teko Eltai 
45% vasarojaus pasėlių šių j iš patikimų šaltinių patirti,
kaimų: Avylių, Ščiurų, Mar- 
šaniškių, Milžinų, Grumbinų ir 

’Giluškių.
i, Iš 6 į 7 d., rugp. naktį Tau- tymas esųs tas pat. 
ragės mieste ir apylinkėse -------------

KEIČIASI LAIKAI 
FRANCIJOJE

NAUJAS DE PAUL UNI- 
VERSITETO PREZI

DENTAS /
tėjo. Ypač daug nukentėjęs įkelti nuo Italijos, 

pastarasis.
Iš San Domingo vėsula 

šniokščia per Haiti į šiauri-

PARYŽIUS (per paštų).
Buvusis Franeįjes psesiden-

Šių organizacijų, sako, rė- taSj gį šiandie senato narys, 
muši pati Jugoslavija, nes per * Aleksandras Millerand Ome 
Jugoslavijos konsuliatų Tries- departamente pasakė įdomių 

mus Kubos pakraščius. Iš te- te organizacijos nariams bu-ka]bą. Smerkė jis visus tuos, 
vo pristatoma ginklų ir pini- kurie kovoja dvasiškijų, kurienai gal pasuks ant Floridos.

Sakoma, visur atlikti bal
siausi išnaikinimai.

gų-

PERDĖM IŠGRIAUTAS 
MIESTAS

KOMUNISTAI SUARDĖ 
DARBO SUVAŽIAVIMĄ

LONDONAS, rūgs. 4.
NEW YORK, rūgs. .4.  i Komunistai suardė britų ama-

“ Ali-America Cable Co. šian
die atnaujino susisiekimus su 
miestu San Domingo. Prane
ša, šis miestas kuone perdėm 
vėsulos išgriautas. Šios pa
čios kompanijos ofisas užlie
tas.

ŽUVĘ 20 ASMENŲ

SAN JUAN, Porto Rico, 
rūgs. 4. — “Radio Corpora
tion of America” praneša, 
kad miestas San Domingo ap
griautas. Kuone visi didtfsnie-I ’■
ji butai pakeisti griuvėsiais. 
Žuvę 20 asmenų.

tninkų unijos suvažiavimų No 
ttinghame.

Viskas ėjosi ramiai, kol su- 
važiaviman nenuvyko namų 
sekretorius J. R. Clynes. Jam 
nuvykus, galybės komunistų 
suplūdo į suvažiavimo salės 
galerijas. Jie įleisti klastuo- 
tais tikietais.

Raudonieji sukėlė baisų 
triukšmų, kaip tik išėjo kal
bėti sekretorius. Kilo mušty
nės. Sekretorius buvo priver
stas nutraukti kalbų'ir polici
jos lydimas užpakalinėmis du
rimis apleido salę.

VĖSULA SLENKA ANT 
FLORIDOS

ŽEMES DREBĖJIMAS 
INDIJOJ

nusistatę prieš Bažnyčių.

Tai įvyko, kada į sakomų 
i departamentų nuvyko pensijų 
iministeris de Ribes dalyvau
ji karo veteranų suvažiavime. 
Pasitikdamas ministerį sena
torius Millerand sveikino jį 
kaipo katalikų, kadangi minis- 
iteris de Ribes yra dideliu Al- 
bert de Mun katalikų socialės 
doktrinos skleidėju.

Šen. Millerand sakė, kad se
niau Francijoje buvo keliami 
didžiausi triukšmai, jei į auk
otų atsakomingų valstybėje 
vietų buvo pakviečiami ištiki
mieji tikėjimui vyrai. Šiandie 
virto kitoki laikai. Baigia ny
kti tikėjimo priefų fanatiz
mas.

Toliaus senatorius sakė, kad 
po karo jam prezidentaujant 
jis pirmutinis atnaujino Fra- 
ncijos su Vatikanu santikius.

Vienuolikų metų išbuvęs De 
Paul Universiteto prezidentu 
kun. T. F. Levan paskirtas 
seminarijos vadovu Perryvil- 
-le, Mo.
i Universiteto nauju prezide
ntu paskirtas kun. F. V. Cor- 
coran, buvusis Kenriko seml- 
inarijos vadovas, AVebstėr 
Grove, Mo.

Pašautas 11 metų vaikas
Žaidžiant pašautas Harry 

Tenney, 11 m., 739 W. 59 gat. 
Vienas vaikų pašautų prista
tė į artimiausių ligoninę, įsi
sodinęs į karuką, ir patsai pa
sišalino.

Pašautas kokį laikų nenorė
jo pasakyti, kas jį pašovė, bi
jodamas išduoti kitus vaikus. 
Pagaliau nurodė į vienų vai
kų, kurs turėjęs revolverį.

1 Pašautam nėra pavojaus. 
Paimtas į apskrities ligoninę.

vyriausybei apie tas derybas 
nieko nėra žinoma. Vilniaus 
klausimu vyriausybės nusista- 

‘SR.”

siautė taip pat nepaprastai NENOrj PASITRAUKTI IŠ 
• smarki audra. Tauragės dvare UŽIMAMOS VIETOS 
' nuneštas mokyklos stogas. į ________
Nuostoliai siekia 1,200 litų su
mai. .

Naumiestyje (Taur.) ir a-
pylinkėse vanduo nuplovė ke-

Vienas suimtas •lis tiltus, išnešė malūno tven-
T, ....... i kinį ir pirklio Kaplano 2 vaDu plėšiku apipiešė krautu- ’ r . v .

vę, 3307 No. Clark gat.. Va-. gonu zuperio. Sumušti javai.

BUENOS AIRES^ Argenti
na, rūgs. 4. — Respublikos 
prezidentas atsisako atsistaty- 
zdinti iš užimamos vietos, no
rs to reikalauja patys jo par
tijos vadai.

Kol-kas tik vienas karo se-
žiuojant jųdviejų autorei- i ^PMolių Padar>'ta aPle J-5>- kretorius atsistatydino^Ji* pa 

___ _____________ i000 litų sumai. 1 “R.” v„,iliūs apvirto. Vienas suimtas. 
Tai G. Brown, 18 m.

EIFFELIO BOKŠTE ATNA
ŠAUTOS ŠV. MIŠIOS

SMARKOS VIESULAI IR 
LIŪTYS KLAIPĖDOJ

Nuo pereitos rugp. 3 d. iki 
rugp. 7 d. visame Klaipėdos 

PARYŽIUS, rūgs. 4. Ei- fcrašte siautė smarkus šiaurės

reiškia, kad prezidentą šalini
nkai prezidento valdžiai ka
sa duobę. Tad tokia padėtis 
negali būt pakenčiama.

Vakar studentai turėjo de
monstracijas, atkreiptas prieš 
prezidentų.

ffelio bokšto viršūnėje atna
šauta šv. Mišios. Pirmu kartu

.viesulas ir smarkiai lijo be
veik 25 valandas be pertrau-

tas įvyko į 40 metų, kaip pa- k0Si Gatvės ir aikštės virto u- 
statytas šis bokštas. Apie pėmįs įr ežerais, kurių gilu- 
1,000 pėdų nuo žemės maža- mas vietomis siekė U/2 metro, 
me bokšto narve buvo pasta- Mieste žemesnieji būtai ir rū- 
tytas nedidis kilnojamas alto- sįaį vandens apsemti. Viesu- 
rius. Pamokslų apačioj susi-jas išrovė daug medžių, nu
rinkusiems tikintiems sakė' draskė stogų ir nutraukė tele- 
kun. Buffet. Tarp kitko pa- fono jr telegrafo susisiekimų 
gerbė bokšto statytojų, inži- su Klaipėda. Ties Nida ant 
nierių Eiffelį. 'kranto išmestas motorinis lai-

PEIPINGO LIGONINĖJE 
SUPLAIŠINTA BOMBA

I’EIPING,

vas. ‘R. »»

KUR PIGIAUSIAS IR BRAN
GIAUSIAS PRAGYVE

NIMAS?Kinija, rūgs. 4.
— Rockefellerio ligoninės Ir 
medikalės kolegijos ofise ne-, Statistikos biuletenio prane- 
žinomas kinietis paliko valizų, gimu, pigiausias pragyvenimas 
Kada norėta jų atidaryti, štai- Zarasuose, kur vienam žino-

FRANCŪZU LAKUNU 
IŠSKRIDO j TEXAS

*NEW YORK, rūgs. 4. — 
Francūzu lakūnu Coste ir Be- 
llonte šiandie išskrido į Dal
ias,- Texas. Tenai jiedu gaus 
25,000 dolerių dovanų, jei pa
vyks skridimas.

Šių dovanų paskelbė vienas 
milionierius tiems lakūnams, 
kurie pirmutiniai iš Paryžiaus 
be sustojimo atskris į New 
Yorkų, gi iš čia, taipat be su
stojimo, į Dalias..

30 TRAUKIAMA TEISMAN 
UŽ SUKTYBES

WASHINGTON, rūgs. 4į 
— Tropikinė vėsula |(uraga
nas), kuri aplamdė Santo Do
mingo, visu smarkumu šniokš
čia ant šiaurinės Kubos ir ant 
Floridos, skelbia Am. J. Val
stybių oro biuras.

Anot biuro, Floridos pakra
ščius pasiekti vėsulai ims a- 
pie dvi paras.

RANGOON, Burma, rūgs. 
5. — Tyapon ir apylinkes, už 
80 mylių nuo čia, palietė sma
rkus žemės drebėjimas. Su
griauta sodybos, sunaikinti 
derliai. Daug asmenų nesu

randama.

SIAMO KARALIAUS BRO
LIS VATIKANE

MADRIDAS, rūgs. 5. — 
Netoli EI Ferrol nukrito ir 
sudegė skrajojus ispanų karo 
laivyno Dornier-Wal laivas, 
Žuvo septyni, lakūnai.

DEMOKRATŲ POLITINE , 
KAMPANIJA

SPRINGFIELD, III., rūgs. 
4. — Pranešta, ateinančių sa
vaitę Illinois demokratai pra
dės priešrinkiminę kampanijų 
valstybėje. Kampanijai vado
vaus patsai kandidatas į fe- 
deralius senatorius Lewis.

VATIKANO MIESTAS, ru 
gs. 3. — Šventasis Tėvas Pi
jus XI audiencijon priėmė ku
nigaikštį Damrong, Siamo ka
raliaus brolį, ir jo dukterį. 
Priimtas su pagarba, priguli
nčia kunigaikščiams. Audien
cija tęsės apie 20 minučių.

Po to kunigaikštis Damrong 
aplankė Popiežiaus valstybinį 
(sekretorių kardinolų Pacelli. 
Tų pačių dienų kardinolas Pa
celli Popiežiaus vardu revizi- 
tavo kunigaikštį.

Žuvo 15 metų vaikas
Tiės So. Lincoln ir 19 West 

gatvių yra apleista didelė gili 
duobė, kituomet buvusi akme
nų skaldykla.

Tos duobės pakrančiais be- 
karveliaudamas anų dienų pa
slydo, nugarmėjo apie 300 pė
dų gilumon ir užsimušė Har
ry Richardą, 15 metų, 1900 
W. 17 gat.

Nubaustu du triukšmadariu

ga susprogo bomba buvusi va
lizoj. ,

Pavojingai sužeistas vienas 
tarnautojų. Ofiso vidus ap
griautas.

gui pragyventi mėnesiui rei
kia 92 lit. 40c. ir brangiau
sias Klaipėdoje, kur vienam 
žmogui — reikalinga 133 lt.
40c.

------------------- , Pragyvenimas Kaune k aš
MAKEDONŲ VADAS GRĄ- tuoja 113 lit. 90c.

SINA BULGARIJAI

SOFIJA, rūgs. 5. — Make
donų revoliucionierių vadas 
Michailov paskelbė grųsinimų 
Bulgarijai. Reikalauja, kad 
bulgarų valdžia nepersekiotų 
makedonų, kad jiems būtų lei-

Miestiniam teisme teisėjas j sta liuosai darbuotis savo kra
Lyle nubaudė kalėjimu ir bau
da du pasižymėjusiu piktada
riu Israel,Alderman ir Joseph 
Condi. Kiekvienas jųdviejų 
gavo po 6 mėnesius kalėjimo 
ir po 100 dolerių baudos.

1 Apskritai, Klaipėdos krašte 
visur brangesnis pragyveni
mas, negu'Didž. Lietuvoje*

“R.”

LOS ANGELES, Cal., ru- 
— “Urand jjury” pa

traukė tieson 30 asmenų, už 
suktybes. Tie žmonės buvo su
darę bendrovę ir apgaulingai 
pardavinėjo žemę Vakaruose. 
Daugelis žmonių įdėjo imlio
mis dolerių ir apsižiūrėjo nie
ko nenupirkę.

gs. 5.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota, 
šilčiau.

što reikalais.

“GLASGOVV HERALD” 
KORESPONDENTAS

Dabartiniu metu Kaune vie
ši didelio škotų laikraščio 
“Glasgow Herald” korespon-

ROMA, rūgs. 5. — Dvylika; dentas Paryžiuj p. Alexander 
italų lakūnų planuoja skristi! Werth nori susipažinti su Lie- 
orlaiviais į Pietų Ameriką per tuvos politiniu, ekonominiu ir 
Atlantiko vandenynų. kultūriniu gyvenimu. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .110.01 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8t 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2$ 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.3* 
Vokietijos 100 markiu 23.8
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LINKAI NBRVUGJASI.

apeigų katalikų reikalais rūpintis žinojo ką 
daro. Jo Šventenybei buvo žinomi kun. prof. 
liūčio nuopelnai Katalikų Bažnyčiai. Buvo 
žinomas ir tas faktas, kad vargu buvo gali
ma surasti kitą kunigą, kuris geriau pažintą 
Rusijos padėjimą, rusų ir bendrai visų sla
vų tautų tikėjimo stovį, kaip tai pažįsta Vys
kupas Buč.ys, kuris rusuose gyveno daug me
lų ir jų tarpe besidarbuodamas daug gero ka
talikybei padarė.
' Yra ir daugiau priežasčių dėl ko Popie

žius^ paskyrė lietuvį, o ne lenką rytų apeigų 
katalikais rūpintis.

Niekam nėra paslaptis, kad lenkai ne 
vien lietuviams, bet ir visiems savo kaimy
nams yra pridarę daug nemalonumų, įsipykę. 
Rusuose ir kitose slavų tautose lenkai turi 
blogą vardą. Rusai, ukrainiečiai ir baltgu- 

' tižiai jų tiesiog nekenčia. Taip yra dėl to, kad 
lenkai juos yra skriaudę, persekioję. Net baž
nyčias lenkai panaudojo kovai prieš rusus, 
ukrainiečius ir gudus katalikus. Tat, supran
tama, kad lenkai jokiu būdu negalėtų prieiti 
prie tų tautų tikinčiųjų. Apie misijos darbą 
pravoslavų tarpe ir kalbos būti negali. Tais

VY1AHTAS - HDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS
————— (Waukegano Spaudos Komisija) ~~

Aplink Afriką. I
------- —Prof. K. Pakštas.-------------------------- ■>

(Tąsa)
Bet nebuvo susitarimo ir 

dėl jos panaikinimo. Todėl ne
galėjo būti nė mažiausio abe
jojimo, kad pirmai tinkamai 
progai pasitaikius, Ordinas

Lenkijos karalius, norėjo ma
tyli jį didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu, bet Jogaila spy-i 
rėsi. Jis netikras buvo, kaip1

ANTRASAI LAIŠKAS. labai, sų ir todėl užsimezgė 
draugiškos kalbos.

Prie stalo sėdime šeši; duPirmosios pažintys.
Kaip paprastai, laive visu-, vokiečiu, lietuvis, o vis-a-vis 

jom pasiseks sugyventi su'pirma tenka turėti reikalų su'dvi ponios ir ponas, kurie kal-
lenkais, ir todėl norėjo pa
silikti sau galimumą prirei-

visokiais žemojo ir aukštojo basi čekiškai. Kai jie pamatė
rango tarnautojais. Apie juos 
tik trumupai galėsiu išsireikš
ti: mandagūs, švelnūs, kaip

pas mane rusišką laikraštį, tai 
nusprendė kad esu rusas, o 
kai pradėjau skaityti lietuviš
kus laikraščius — jiems visi 
keliai susimaišė. Pradėjome 
kalbėtis: jie kalba čekiškai,

pareikalaus iš Jogailos pildy- į .
ti sutartį i5 1382 m. Jeigu Lietuvon. Bet j»
Lenkija Krėvos aktu įgija f a‘ kad- ^a . b t .

. -T. . . x- n Aytautas pataps • didžiuoju t kiekvieno kultūringo viesbuteisių i Lietuvą priešingu Or-1 . 1 F ~
r ... . . .t ... . kunigaikščiu, to galimumo ne- cio tarnai. O laivo kapitonas(lino teisėms, tai is to ėjo vie- . i . r • , . .• v j T - , i „n bebus. Kita vertus, jam sun- pasirodo beesąs Lietuvos kaina išvada: Lietuvos konflik- • ’ J / * T - • x -X1 - , . - •~ ,. ., . . T ku buvo suvaldvti savo bro- m ynas: p. Forster via Latvi- as — rusiškai, kartais įspraus
tan su Ordinu įtraukiama Len . , - A- v • •- i L. i , •», * r • •
ki'a Aktai tos usės bus e 1US ^cir8ai^ Svidrigailą ir jos vokietis, baigęs jurų moky damas lenkišką žodi, ir puikiai 

įja. os puses us ge Reįkaiįngas paramos klą Liepojuj dar prieš 30 me- susikalbame. Čia vėl greti-
resm, kiepo puseje bus lai- _. A , 6 , * ,«• ■ . . , - , x -x i • * , • ••Lietuvoje, kur dabar galėjo 4 ii ir atsimenąs kiek net rusiš- įmems stalams naujų spelioji- 

pasirodyti tik retkarčiais, jis kai. Jis parodė mandagios mų ir nusistebėjimų virtinė.mojimas. Gedimino bei Algir
do su Kęstučiu laikais Lietu
va pati viena galėjo atsispirti 
kryžiuočiams, bet po Jogailos 
sukelto vidujinio karo ir išda
vimo Lietuvos kryžiuočiams,

jiems visai nesisektų. Vatikanui tas yra ge-įpati viena ji nebegalėjo aitsis-

turėjo daugiau su jais skaity- iniciatyvos su manim susipa- Man gi įdomumas į speliojan- 
tis. Taigi savo pavaduotųjų žinti. Pradžioje kalbėjomės čių fizionc: ijrs nejuntamai 
Jogaila paliko vyresnįjį brolį rusiškai, o žinokite kad Af-i pažvelgti. Dabar, pc kelių 
Skirgailą. irikos pakraščiuose visiems , dienų jau daugeliui paaiškėjo

Vytautas matė, kad visi Al-'lai atrodė labai egzotiška: pnano tautybė, sumažėjo susi-

Lenkai vis dar negali atsikvėpti. Jie te
beplūsta Vatikaną, kam lietuvis J. E. Vys
kupas Petrais Būčys yra paskirtas slavų ka
talikų (rytų apeigų) reikalais rūpintis. Del 
to jie net lygsvaros neteko. Jiems rodos, kad 
dėl Vyskupo Bučio paaukštinimo sugrius vi
sa Lenkija ir pats Vatikanas “baisiai nu
kentės”. O ką jau bekalbėti apie kataliky
bės reikalus rytuose — be lenkų ar-gi gali
mai ką nors didelio ir kilnaus nuveikti?

Sprendžiant iš lenkų spaudos komentarų 
dėl J .B. Vyskupo Bflčio paskyrimo dideliam 
ir labai atsakomingam darbui, visa lenkų j 
tauta nusivylė Vatikano tokiu žygiu. Jie, Į 
mat, pilniausia tikėjusia, kad ,ne lietuviams, 
o lenkams tasai svarbus darbas bus pavestas, 
nes jų esą daugiau, jie arčiau Rusijos, jie se
niau krikščionybę priėmę.

Nieko nėra stebėtino, jėi lenkai dar jp- 
sustojfc.šmeižę garbingą' Vyskupo Bučio asme-

. v. -r - tv i x / i ! x- -xx- • x va i/v ktizv iv n/vvAtii rr,o ‘kas jie tokie, iš kur?... Kalba-i dom&jimas, nors mažai girdė-rai žinoma. Ir tai yra faktas. Del to lenkams pirtį prieš siuos pnesus. Kad gudinai jo bijo ir norėtų ma-, , . . |
» ....... . • ei ninbuF l/olbo Ine nionn l/ro ne ir 1U lA Izi llldkalba, tas mano kraštas ir iš jo kilęs 

žmogus, kaipo uniki.tas, vis 
dar pasilieka laivo gyventojų 
tarpe labai egzotiškas sut-

nereiktų šokinėti, be reikalo kaltinti ir šmeiž-Į lenkai negalėjo reikalauti ma- 'žinti jo reikšmę Lietuvoje."1 ^ekur negir ėta 
ti kitus. Jie turėtų žinoti, kad patys yra kai- žiau, nei prižadėjęs buvo Jo- (Jų spiriamas Jogaila atsisakė, ^U11 n<LUn uni° l J1? Sir 
ti dėl savo nevykusios politikos, dėl grobio- gaila kryžiuočiams, irgi savai,raštu patvirtinti kai kurių že-;‘detas uroP°J .ar * ri 
niško nusistatymo savo kaimynų link. 'me aišku. Gi daugiau duoti mių jam perleidimą, nes, gir-ibaoP pereJom i ail£ a *

-Kitaip yra su mūsų tauta. Rusai, ukrai 
niečiai, gudai ir kiti su lietuviais geruoju gy 
vena. Istorija juos riša su lietuviais visai ki
toje šviesoje, negu su lenkais. Lietuviai jiems kl*j°s vastdu’ ne8 , . . . „. . ..... o,,ieR.t
daug gero yra pnanrę, mekuomet ją nesknau « P negalvojo. Tno tnr- ">“<> Untybą y-.kai kurį įgudimą kitus žmo-
d,, n^sjalys k,tą buvo skauda sknnutoa į. vytautui sv„. pač supainiojo n,ano skaitomi ,„cs pažinti ir j, tautybę „t-
un Irt, lietuviams ,r pavesta vadovauti kg. P J > itkoLravimu, blausia buvo atgauti Trakus, laikyčiai, kurią prisipirkau spėti. Taigi be didelio vargo 
talikybes apaštalavimo darbui slavą tautose. Kauno ir Antverpeno kioskno- daugumo laivo piliečiu tarty-

------------- gaila, kaipo lenkų karalius. Vilnius. Matydamas Algirde- se; angliški, lietuviški, pran-ibę ir be pašalinių informąci-
Rugpiučio mėn. 27 d. prelatui Aleksan-’ Jeigu puvo galima atitaisy- nų nusistatytimą, Vytautas cu^lskl.’ rusiški, portugališki, jų nustačiau, pasinaudodamas 

drui Dambrauskui — Jakštui sukako 70 metu ’ti Jogailos daromas lietuviams pasirinko taktą nieko stačiai VvoklskL.štai atkiutuia viena vien jų pavardžių sąrasu, uzr. 
amžiaus. Kas iš susipratusių lietuvių nežino skriaudas, tai tik įtraukus len nedaryti prieš Jogailą, bet 'ssnlgusi žmogyste ir klausia girsta kalba ir pamatyta is- 
apie šį garbingą mūsų tautos vadą, Rytoją, prieš kryžįąp&us.. Bet ta- Tisą . RWcuziskai: Žmones kai-(vaizdą. Sis mano analizas ro-
mokslininką/ poetą ir kritiką? Juk tai yra da Lietuvos politika tegalėjo ką Skirgailą. Juk pats Jogai- ba kad ponas esąs prancūzas; do, kad stambiausios tauti- 

• __  -y ■___j.. x_ x i__ t_-x; x___________ x:xi__  . in nnrnd^ Imlia 1370 motais ^ai tiesa i Salcau,. ne vi- nės grupes laive priklauso

, 'visai nebuvo galima. Jogaila'di, jos duotos laikinai. Gali-,lr. Pabkkos s™*®**™** venmaa.
■ buvo pasiskelbęs Ordino va- 'mus daiktas, kad čia Jogaila atsluS°- 1"aa0 kll"w »*l BbOvęs kosmo-
‘ salų, bet jis negalėjo būti Len'sakė tikrą tiesą: laikinai, va- lr ‘•ulybe bent keletą dieną politikknose žmcn.ij/verpetuo-

tada būtų dinasi, kol nebus grąžinta tė- Pasiliko enigma ir spėlioji-'se, daug keliavęs jurose, ir 
t. . - • »- • mų objektas. Visas galimy- sausžemiuosc, žmogus įgyji

vienas iš pirmųjų mūsų tautos budintuoju — būti tautiška vienu atveju: R parodė kelią 1379 metais,
nį, kuriam pats Popiežius taip didelį pasiti- I aušrininkų, tiek daug širdies ir darbo pa-dė- naudoti lenkus prieš Ordiną, sudarydamas sutartį- su kry- slskt'“: Prancūzijoj truputi vokiečiams anglams ir atri-
. .. . _ I e 1 y.. • -y 1 1 TV . PTVPTinil ir 111ST1 irrn'/imnm I.-nnsnmo savo varlinu.kėjimą pareiškė, uždedant ant jo pečių tokią į jusiu, besidarbuojant lietuvių tautos kėlimui gi Ordiną prieš»vleųku$. Vy- žiuoci&is prieš dėdę Kęstutį. ^Vvenau \r į gražiajam Lamams, kaip ..a\e vadina 
didėlę atsakomybę. Pritrūkus šmeižtams ir: įg apsnūdimo, jos kultūrinimui, švietinmi ir tautas tai gražiai suprato iš Eidamos tuo keliu, Vytautas krasttl1 tun neišdildomų snn- naujai gimstanti /Pietų Afri- 
rnelams žodžių, lenkų spaūda Vyskupą Pet- Į gynimui jos nuo priešų. Vargu rasime kitą pat pradžios, kai kjlo klausi- galėtų panaudoti tucs pačius pa Gt!- V,,’T 1 T J16, US i a.^ .SUS\r r?U'S1 1 Hn

asmenį lygų jo darbštumui, pąsišventimui nias apie Jogailos pirflybas. kryžiaus prieš Skirgailą. , anis a ?/e belgas, dijos išeivių. Mažutės grupes
įToliau matysime, kad jis buvo j Būdami geri ir prityrę po- tohm?s 3ahes’ 18 Lie' isudaro dat: ltala1’ Prancūzai,

rą “ polakožerca ” apskelbia.
Lenkai tuo žvilgsniu taip toli nueina, kad

šį Vatikano aktą lietuvių “intrygų” išdava 
vadina. Tai esą, ar šiaip ar taip, didelis lie
tuvių “politinis” laimėjimas*Vatikane, o lėn
iems skaudus antausis. Kaip taip buvę ga Rūrajas ir nuolatinis jos pirmininkas — ,’w ‘T“.“*“.1 pažindino mane ir su kitu 'salų gamtos grožybėmis ir kli
Un» -pctekozercam, pavest, tup svarba, tai darbo Mavoms titulai. ir la.kina.s draugais tas ,vai- to unųoa aktas. Kiek pe to. P J/malonumais, pav, ne-
dalykais rūpintis? Juk tai nepakenčiama ir, nno pamatinę krypti, bet jos buvo nepatenkinti, matyti is'\ ’................... ’ , . , . ’ 1 ’
nedovanotina Vatikano klaidai ! C!a viet°je bus Jnbiliejan- jokiu Mdn nekcit5 kad nenortjo dalyvauti nė duc’ ™hu<,,anc,u į Kongo teksią mokytoją čeką su ku

tas ištisą savo amžią yra paiventęs tyrinėji-. Pagaliau jogailapaUteO'vestuvėse. Apsidairą susida-'5*“1’’41 belgarus Albertviho na,s atgrtynom Vytauto 
mui Šią dalyką: prigimties, kultūros ir reUgi- ,enĮnJ kara]ium iįTyko riusioje padėty, jie nerado ki-“os‘9 P™ milzimsko Tauga- - - - ■ . ............ - -
jos. Šiuose dalykuose jisai daug padarė ir kijon Vytautas galėjo to būdo neleisti lenkams pasi-naik°sc ežero. Pasirodė betun-
savo darbais pakėlė mūsų tautą. *_ t :.x_______________________ „ t me Afrikoje ir bendrų mtere-

lietuvių tautos reikalams ir mokslingumui.i į . .vxii • rx i : tuvos- Mano klausinėtojas pa- ispanai, čekai, olandai ir žv-A. Jakštas - Lietuvi, Kataliką Mokslo savo gyvemmą ishk.mas l.tika., Ordino vada, is put ki.nemos K>. -
Akademijos Pirmininkas, Matematikos Gar-,81“ P°“8 *" mei. žinoma, pr..J os supra o, ą jiems Taanojąs filmuoti šiandien išnyks iš mūsą tarpo,
bes Daktaras, Profesorius, šv. Kazimiero dr. proga, pasĮta,k.n» galima bu- reiškia Joga,los patapunas Kanarų
jos kūrėjas ir nuolatinis jos pirmininkas-!vo remtlska‘ kuna18 ienką karaimu, n danas iš ....... 8 ,

Bet, tenka pasakyti, kad pasaulis visai 
nekreipia dėmesio į lenkų sknndus, ašaras ir 
šmeižtus. Nesudrebėjo (nuo jų ,uė Vatikanas, 
nenusigando nė lietuvių tauta. Nenusimena 
nū Vyskupas Būčys, nes jis gerai žino kokiam 
darbui yra paskirtas ir kad jo adresu leidžia
mi šmeižtai jokio pamato neturi.

Popiežius, skirdamas Vyskupą Bučį rytų

i patapti didžiuoju Lietuvos imti sau Lietuvą, kaip susi-
Negaii būti tikro lietuvio, kurs flelėnktų kunigaikščiu, nes tik šioj vie- tarus su Vytautu. Sunku pa- ”” J=s=ss

savo galvos prieš A. Jakštą ir širdies jam toj jis galėjo pakreipti Lietu- sakyti, kas pirmas pasiūlė rybas. Tarpininku čia tarna-
netartų: gyvenk mūsų tautos mokytojau ir vos politiką. Lenkai, kuriė bendrą veikimą, bet tikra vie-'vo Mąrkvardas Salzbachas,
vade dar ilgus metelius ir nejausk septynias- matė, kiek energingai jis rė- na, kad ir Vytautas ir kry- Vytauto paimtas nelaisvėn,
dešimties metų naštos! mė Jogailos kandidatūrą žiuočiai ėjo noriai į tas de-1 (Bus daugiau)

laikų draugiškus santykius ir 
jie vėl išrinko Vytautą Čeki
jos karalium.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRASŪIUS.

iW*i n —a- •H-! ',mt ? jiaes

Alice M. Oreer.

KM PAVASARIS GRĮŽO ANT 
ŽEMĖS.

K * (Pabaiga)

“Nebus žolės, nebus gėlių, ūebus vai
sių, bet kokių nebus žalumynų ant žiemės, 
kol mano duktė sugrįš pas mane!” ji pa- 
iėiSkė nusiminus.

Staiga Dfemeter išgirdo burbuliavimą 
ir pažvelgusi pamatė vandens mergaitę, 
Aretūzą, iškylančią iš šmirkSlio netoliese. 

'<»• “Brangioji Žemės Motina, nebūk nu
liūdus, bet nusiramink”, tarė Aretūza. 
“Kai aš skubėjau po žemo savo kelionėje 
®onai, aš vykau pro šalį dievo Dis rūmų. 
Ant jo sOšto, šalia jo sėdėjo Persefoną, su 
■uksiniu vainiku ir būvo vadinama kara
liene”.

sas. Ji nuskubėjo prie augštojo Olimpo 
kalno ir paprašė Zeuso liepti dievui Dis 
grąžinti Persefoną.

“Bet mano brolis Dis myli tavo duk
terį”, atsakė Zėūsas. “Ji^ padarė ją viso 
pažemio karaliene. Ji gali grįšti į tave 
tik, jeigu* ji nieko nevalgė nuo to laiko 
kai ji požemio pasaulyje. Yra toks dievų 
įstatymas, kad nei vienas negali grįšti

ji bus su juo tamsiuose jo rūmų kamba
riuose. Kitą metų pusę ji grįš ant že
mės ir grąžins gėles ir žolę”.

Ir kai Herines atvedė Persefoną antI .
žemės ir per daubas į Enna daubą, ne
vaisingoji žemė pasidarė žalia. Grudai 
išleido savo jaunus daigus. Ant šakų 
prasiskleidė lapai.

Demeter žiūrėjo į daubą, kurioje puiki

Antanėlį. Vaikas buvo kiek lepnus ir ne- simąsčiusi ir liūdnais, liūdnais šešėliais 
prižiūrimas. Augo didelėj valioj... Jaugė- j veidus apsiklojusi... Ne jai spindėjo žeme
liai nuomavo vieną nedidelį ūkį — savos 
žemės neturėjo.

Po kiek laiko Antanėlio tėvai pasi
mirė. Jis liko vienas. Buvo ką tik iš ka
riuomenės grįžęs. Grįžo visai kitoks. Tė
vų paliktas geras jam labai mažai terū-

lės žvaigždės. Dažni ilgesiai Anelės šir
dį užguldavo, dažnos ašaros jos akelėse 
ilsėdavos... Bet vis tik pasipainiojo kaž
kokia pagunda: Anelė pamilo Antanėlį; 
tą gyvą ir kiek padykusį bernelį. Ak, 
padykusį Antanėlį... Jis įpuolė jai į akis

atgal ant žemės, jeigu jis valgė bet kokį deivė šokdama artinosi prie jos su įpinto- 1 
valgį dievo Dis viešpatijoje.” mis į plaukus gėlėmis. Pavasaris ir jatt-

Buvo taip, kai Persefoną buvo nūs- nystė dar kartą grįžo ant žemės.

pėjo. Ot, nebuvo noro prie žemės ir tiek. , ir giliai širdelėn įaugo. Labai įaugo... A- 
Jaunas kraujas Antanėlį visur blaškė. Gi ' nelė aiškiai matė kaip pirmiau Antanėlis

kynusi granato medžio vaisių, kai ji 
vaikštinėjo rūmų sode, ir suvalgė šmotu
ką:

Kai Hermos, Zeuso pranešėjas, pasa
kė jam, kas atsitiko, didis dievas susi
mąstė. “Žemei reikia javų ir vaisių
tarė jis. “Neturi visuomet būti nevaisin 
gos gėlės ir žolė”.

“Skubėk vėl pas mono brolį! Paša

V

Dabar Demeter žinojo, kad tik vienas Į k?k jam, kad žemei reikią Persefonos.

i

I
1

Iš anglų kalbos išvertė
Arėjas Vitkauskas.

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS,
■ Stasius Būdavas.-

APYSAKA.

Juodeikių kaimo ūkininkas daugelis

kaip labai blaškė!.. Bėgiojo paskui merge 
les. Nevisai gerą vardą parapijoj tun'jo 
Vėjavaikis buvo ir tiek. Daug mergelių 
pro šalį praleisdavo: lankydavosi ir at
šaldavo; mykdavo ir pamesdavo... kaip• " »
jau vėjavaikis.

galėjo padėti jai, tai buvo galiagasū Zeu- Pasakyk jam, kad pusę kiakvieuft metų tupėjo vienturtį sūnų, Oražų sūnęlį - pasaulio triukšmas. Vis kaž ko tokia ui-.

apie ją sukinėjosi, laidžiojo ir taip ge
rinosi, gerinosi... Pamilo fr išėjo už jo. 
Anelės tėvai jam davė žemės ir jie išsi
kėlė į viensėdį. Visai arti Žerelių...

Skubėjo savaitės ir mėnesiai. Sku
bėjo ir su savim juodus debesiukus nešė...

Bet viena mergelė jam giliai širdin | Anelė ir po vestuvių tokia pat užsimąs- 
įkrito. Žolelių kaimo ūkininko Andekio . čiusi ir pamaldi. Ir toliau vis viena. Ji 
vienturtė — Anelė. Tyli mergelė. Begalo aiškiai pamatė ne į tą kelią patekusi. Ak, 
tyli. lr labai dievobaiminga. Su jaunu * ne j tą kelelį. Taip, ne į tą... Dangiškos 
vyrifckiu ir pasikalbėti bijojo. Vi<4ia ir vie
na ir viena. Kažkodėl jai nepatiko šio-

laimės ilgesys jos širdelę nuolat klabino...

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

■> • MARIIONII MITINK antrašu: 1421 So. 49 Ct„ Ci-j Nevienos motinėlės ir tėve-1 Automobilius teko poniai 
InnniJUny ITIluIJUOi jj, jjo agar;ųg jg akių riedėjo ma- O. Aleknavičienei iš Port Car-

Prieškalėdiniame sezone Tė-

cero, III.
Kitus $5 laimėjo kito biz- 

nierio sūnus Ramonas Markū-

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Mūsų 
užėjo sezonas

senam k rajuj dabar 
manijos (proto

Meilės Kančiomis”, kuri ne
senai įsisteigė Londone, kad 
ji savo akimis pažvelgtų ir į 
Lietuvos žemelę.

vai Marijonai yra apsiėmę nag> 3324 go ^aigted St., Chi- 
laikyti Misijas šiose parapi- cagQ> In TrečiftS lairnėjo $5
j°se: auksu M. Rakauskas, 1836 S.

1. Šv. Panelės Gimimo par. 50 Avb , Cicero, I1L
Marųuette Park. Chicago, III.

Įdomu gal bus jums žinoti nuo rugsėjo 7 d. iki 15. Visiems dalyvavusiems pik 
nike širdingiausia ačiū.

Komisija:
Klebonas Kun. H. J. Vaičiū

nas, A. Valančius, A. Misius, 
J. Motiekaitis.

pamišimo) — žudytis dėl, tos sąjungos uždaviniai! Štai 2. Mount Carinei, Pa. <nuo 
kaip sakoma, neščeslyvos mei- jie: pirmiausia pamačyti nu- 29 rugsėjo iki spalių 12 d. 
lės. Nėra tos savaitės, kad j kentėjusiems nariams apsi- ■ 3. Frackville, Pa. nuo 13
vienur, kitur nesirastų tokių vesti. Jei vaikinas merginų spalių iki 26 spalių d. 
neščeslyvų, kurie kokiu nors pameta, tai sąjunga suranda Į 4. Aušros Vartų par. Chi- 
užsimojimu nesidarytų sau į merginos pamestų vaikinų ir cago, III. nuo 1 lapkričio iki 
galo. Antai, Kretingoje buvo; stengiasi juodu suporuoti. Jei 9 lapkričio.
ųet toks atsitikimas: viena • jaunikio kišenėj vėjas švilpau- j 5. Rockford, HE nuo 1 lap-
panelė taip įsimylėjo į jauni- j ja, tai sąjunga pasiima atsako kričio iki 9 d. ' Parapijos vakaras — šokiai!
kį, kad iš tos meilės turėjo | mybę už jų skolas arba kitu' 6. Shenandoah, Pa. nuo 10 Rugp. mėn. 23 d. įvyko To-
net savo plaučius persišauti, j būdu jų padėtį pagerinti. Jei spalių iki 23 spalių d. ronto Lietuvių Šv. Jono Kr.
Pamatęs tokių macnių meilę merginos tėvas kokiam čiuta-1 7. Pittsburgh, Pa. S. S. nuo parapijos vakaras _  šokiai.

bakiui šluotų paima ir iš na- 28 iki 30 spalių d. Publikos atsilankė nemažai,

TORONTO, KANADA.

lio ašarėlė iš akių riedėjo ma
tant savo brangias dukreles, 
einančias prie Viešpaties Al
toriaus išsižadėti žemiškos 
meilės, turtų ir garbės ir im
ti savo Dangiško Sužieduoti
nio turtus: erškiečių vainikų 
ir kryžių, kaip ir tas, kurios 
tapo apvilktos abitu, trokš
tančias sekti savo Išganytojo 
pėdomis ir Jam vienam tar
nauti.

Vyskupui negalint daly
vauti iškilmėse, jį atstovavo 
pralotas P. A. Kelly, kurs 
taipgi pasakė graži) ir įspū
dingų pamokslų.-

Į Halifax, Canada
O. Aleknavičienei iš Port Car- j Genovaitė Stankiutė, Von- 
bon, Pa. Jos numeris buvo da, Sask.
130164. j Genia Komisariutė, Toron-

Su giliausia pagarba ir šir-1 to, Ont.
dingiausiu dėkingumu.

Kun. Mačiulionis, M. I. O.

ATVYKO IŠ LIETUVOS.

Sbaye Polivnik, Montreal, 
Canada.

Yankelis Bergeris, Montreal 
Keila Schafts, Montreal.

Rugsėjo 1 d. šie lietuviai ILGAS MIEGAS 
atvyko į Ameriką Švedų — Į SUSTIPRINA KŪDIKĮ. 
Amerikos Linijos laivu Grips-
holm:

“Musų kūdikis nubudlndavo mus 
naktimis po keletą, kartų iki pra
dėjome duoti Jam po truput} Cas- 

Jonas Zazotka, Easton, Pa. 1 tori jos”, pasakė viena motina iš Io- 
m -i - ta ‘wa- "r*° to gerai miegojo ir visiškaiElzbieta 1 lipikavieiene, De- ■ atsinaujino”. Valkų specialistai reko- 

I menduoja Fletcherio Castoria; ir 
> milijonai motinų žino, kad tas gry-

Jadzia Sarnaekaitė, West- nal augmenims, nekenksmingas vais- 
tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 

Bet, buvo ir nepasitenkinto neld, Mass. nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi-
'duriavimo ir tt. Fletcherlo parašas 
ant kiekvieno pakieto. Saugokis lml-

troit, Mieli.

mų išveja, tai sąjunga siun-
jos jaunikis ir-gi nebeištrivo- 
jo: išgėrė geros trueiznos ir, 
kaip sakoma, nukeliavo 
Izaokų.

Kaikuriems tų neščeslyvų, 
gydytojų pagelba, pavyksta 
iš opos kulkos iškrapštyti ar
ba iš pilvo trucizna išpum
puoti ir sugrąžinti tam “žiau-
ram” pasauliui, bet didesnė
dalis būna vežami į, kapus iki 
paskutinio teismo dienos.

Jūsų prof. Kampininkas la
bai susirūpino tokiu reiškiniu

8. Mahanoy, Pa. nuo 1 gruo nes buvo įr programa, kurių 
pas j čia įtakingus asmenis su tė-'džio iki 14 gruodžio d. atliko mažytės mergaitės 8-12

vais derėtis ir t. t. 9. South Chicago, III. nuo metų. Jos pastatė gružų vaiz-
Amerikoj, ypač. šiais lai- 1 gruodžio iki 7 gruodžio d. ^elį “Lietuvos atgimimas ir

10. St., Clair, Pa. nuo 15 iki Vytauto metai”; padainavo 
21 gruodžio. gražių dainų, padeklamavo.

Nepažymėtos dienos yra Programa nors buvo trumpa, 
tik žiūri ar vaikinas turi j laisvos. Prašytume gerb. kle- bet įvairi ir visus patenkino, 
marbabilių, o vaikinai — argonų, kurie norėtų tose die- Garbė tiems tėvams, kurie 
mergina atsako sezono stailai, nose turėti pas save Marijonų iei<Ižia savas vaikučius į lie-' 
kurios kas met mainosi. Štai- j misijas, kreiptis šiuo adresu: tuviškus parengimus; lietuvių

kais, prospektų tokiai sąjun
gai nesimato. Čia dažnai ne
žiūrima meilės. Merginos čia 

žiūri ar

los yra tokios: 
tais staila merginoms

vienais rae- 
būti

Marian Fathers 2336 So. Oak- vaikučių čia apgailėtinas liki- 
ley Avė., Chicago, UI. mas, nes Toronte nėra lietu-

ir tuojau parašė vožnių peti-j riebioms, kitais metais — ku
šiną “Sąjungai Kovoti su doms.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL rų Sąjungos 2 kuopa pardavi
nėjo gėles (A. Jonsonienė); 
Labdarių 3 kuopa turėjo “Ice 
cream parlor”, kuris buvo la
bai puikiai ištaisytas. Visi ste 

tno, kad Labdarių 3

Da apie Federacijos 12 sk. 
piknikų. l>.

JjFederacijos 12 skyriaus pik bejosi
”i,ka8.^aVrk“-,!!Uiki’LPel,n0 k™r-a turi'tokių gabių narių, 

kurie moka taip gražiai dar
buotis, net “Draugo” rapor-

liko apie šešiolika šimtų do
lerių. Tai didelė parapijai pa
rama.

Visos draugijos, priklau
sančios Federacijai, buvo už- 
siėmusios kokiu nors darbu 
piknike. Šv. Antano draugi

jos nariai dirbo už baro; Die- 
*vo Motinos Sopulingos drau
gija — kuknėje; Visų Šventų
jų draugija turėjo įvairių ra

teris, pamatęs tą viską, užkvie 
tė kuopa su “Ice cream” į 
“Draugo” piknikų, kuris įvy
ko 24 d. rugpiučio, tame pa
čiame darže. Tie patys dar
bininkai apsiėmė darbuotis, 
tai buvo: p. A. Misius, p. Mi- 
sienė, p. K. Sriubienė, Labda-

tų ir visokių įvairumų, po va- Į nų 3 kuopos pirm., p. S. Pet- 
dovyste Jono Šileikio; Mote-!kienė, p. Vaišvilienė ir A, Va

sara

Saugus
Pirmieji Morgičiai

Yra Geriausi 
Investmentai

Central^^Bank
a trust company

1110 West 35* Street

Valstijinis Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Biržos Bankas

iškilmėmis, tai yra, kad dau-; Aldona Purenąs, New York, 
gybė žmonių, suvažiavusių iš N. Y.
tolimų vietų, kiti tik pirmų! Emilia Jegelevičienė, Bri- 
kartų, negalėjo iškilmių pama 'dgeport, Conn. 
lyti ir grįžo į namus rūgoda-1 Ieva Kosakevičienė, Pilda
mi, kad daugiau neatvažiuos Įdelphia, Pa. 

jokios

■ tacljų.

ir kad jokios pagelbos vie
nuolynui neduos. Ir aš pats, at 
važiavęs pirmų kartų, nema
žiau buvau įsižeidęs, kad iš

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI

. .Tos “New and Improved Gold
kilmių nemačiau. Kunigai ko-'Mcdai Haarlem Oil Capsules“, 
lektuodami po minių dėl to t žinomos kaip gyduolė inkstu, 
nemažai turėjo nemalonumo kepenų ir pūslės bėdose, yra ma- 
patirti. Gerb. Tėvui Alfonsui. l°ni°s i* lengvos imti. Jos turi
ir seserims buvo tai didelis *ydymo galios, kuri išpępuleri- 

savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-smugis, bet tai nebuvo dėl

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. 

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

jų kaltės. Ten buvęs.mas,
Pokalėdiniame žiemos Mi- vių mokyk., kur galėtų jie lie- 

sijų sezone yra numatytos Mi- tuvių kalbos išmokti iš jaunų 
sijos Brooklyne, Pittstone, 'dienų. Kultūriniam gyvenime,
Detroite ir kitur, bet maršru- delei tikrų vadų stokos, daugi Marian Hills, UI. — Vi
tas nėra galutinai nustatytas J dalykų pamiršta, apleista ir-siems, kurie “Auburn” au- 
Kas dar norėtų tame sezone nėra kam kreipti demėsio į jau tomobilio išleidimo reikale pa
pas save Misijas daryti, pra- nučių auklėjimų, o tas, rods, sidarbavo ar parėmė, tariu.

NUOŠIRDUS AČIŪ.

kitę kūną. Vaistinėse trijų dy- 
,džių. Ieškokite “Gold Medai’*- 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

” HAARLEM OIL
c a p s u l E s

šome, ilgai nelaukus, pranešti 
mums nurodytu adresu.

Tėvai Marijonai.

labiausia dvasios vadui tu-; širdingiausia ačiū. Tegul Vi- 
rėtų rūpėti. Daba-r-gi su vai- sagalis, kuris mato visų Jūsų! 

! kučiais daugiausia darbuojas gražius norus, visiems šimte- j 
J J. Krasauskas, kuris, jeigu, riopai atlygina. ” * i

laneiutė. Prie tikietų buvo p. aplinkybės leistų, ir patys ka- ,i 
J. Mockus ir komitetai. Prie palikai padėtų, galėtų daug 
“monkių” dirbo Tretininkai: ką nuveikti.

Toronto žvangutis.

apie iškilmes jezaus 
NUKRYŽIUOTO SESE

RŲ VIENUOLYNE. .j
------------  j

Teko dalyvauti Apvilktuvių

Palengvin- 
kit tą

Berelka?
lingą

Skausmą

Galvos
Šalčių

• Reumatizmo 
. Neuritis

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

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

Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Rooaevelt 8710 
Vai. nuo C Iki 9 vai. vak.

. (Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS 9

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

prie “straikerio” stiprūs vy-. 
rai, kaip tai: p. Paužas, p.1 
Javarauskas, ir p. Marcinkus. I 

Federacijos 12 skyrius ta
ria širdingiausia ačiū visoms 
draugijoms, visoms ir visiems 
darbininkams, o labiausiai
mūsų gerb. klebonui kun. H. ir Profesijos iškilmėse, ku- 
J. Vaičiūnui. rios įvyko rugpiučio 17 d.;

Piknike buvo daug inteli- Jėzaus Nukryžiuoto Seserų 
gentų, dėl to, nes Federacijon Vienuolyne. Kaip sužinojau,' 
priklauso beveik visi inteli- žmonės iš vakaro iš visų a- į 
gentai. Buvo daug ir gerb. pielinkių pradėjo važiuoti, o . 
kunigų, kaip antai, mūsų kle- iškilmių dienų didžiausia mi- 
bonas, kun. H. J. Vaičiūnas, nia su nekantrumu laukė iš- į
kun. M. Svarlis, kun. P. JuS- kilni, valandos. Prisiartinus 1 MK,T |r
kevičia, kun. P. Gasiunas, kun. tai valandai, tOS, kurios tapo į A Tamstos kankinimas galvos skau- / 
T. Gasparaitis, kun. A. Valan- 'apvilktos abitu, ir kurios SU* j na. N.Btoalna Širdies. Nereikia bat- 

<Hns ir kun. Kvedaras. Buvo jo įžadus, kartu su kunigu; -'""įyulT
kad gaivos skaudėjimas pereitu. Nėr 
ko kęsti skausmo, kuomet galit tu
rėti greita palengvinimą kaip Bayer 
Aspirln sutelkia. Vyram turintiems 
vis dirbti, nepaisant aklų skausmo, 
nuilsto, ar Balčio; moterims, kenčlan- 

. . člom reguliari sistematlšką skausmą,
ir gėlė- Bayer Aspirinas tai yra palaimlnl- 

i mas. Naudokitės! Ncšloklt klšenl-

daktarų ir advokatų. Visu čia nešantį šv. Sakramentų, ėjo 
negalima nė išvardinti. Buvo procesijoj iki vietos, kur iš- 
daug Ciceras lietuvių biznie- kilmės laikyta, būtent prie e- 
rių ir dėl to mes, lietuviai, žero. Ten paviljonas buvo kuo 
turėtume remti savo biznie- puikiausia medeliais
rius. Darykime biznį su lietu-,mis išpuoštas. nę dėžcle ekonomiškų
viais, o kitataučiai tedaro su' Prisiartinus procesijai prieGoo piiiukiu bonkute namie ar oti- 

, . se. Perskaitykit .nurodytus budus
savais. Remkime savo tautos vartų, visų akys buvo atkreip vartoti kuriuos rasit pakely Ir iš-

žmones. Remkime lietuvius tos į tas nekaltas mergaites, mok 14 Juos iVftlrial nau,,<’tl 
biznierius. Mes aukų iš savų- (kurios ėjo atsižadėti žemiškų
jų prašom tai ir biznį turime turtų ir visiškai atsiduoti Die-' T WT
saviesiems daryti. ' [vo ir artimo tarnybai.

Piknike laimėjo po $5.00
p. K. Lutkus ir paaukojo juos 
parapijai. K. Lutkaus tėvas 
turi Hardware krautuvę. Ji- 
saii turi visokių maliavų, da
žų, taipgi eleetrie ir plum- 
bing daiktų. Kas reikalaus bi- 
le kokių tų daiktų, tegul ten 
kreipias. A. Lutkns turi gerų 
automobilių, su kuriuo jis nu
veža žmones į piknikus. Žo
džiu sakant, tai yra geras že
maitis, visiems prieinamas.
Jo krautuvė randasi po šiuo

BAYER

Daktaras
Kapitonu

&pecialistas ii

O WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Kraj&ns
GTDO VISAS LIGAS TYRŲ IR MOTERŲ 

KEMIiRINT fLAlt UiSIfENTJUSTOS Ir NEIftGVDOMOS JOS 
TRA. Bpeclalllkai gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ut- 
auodljlme kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu klt, negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite^ ks Jl» jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu dykai.
OFISO VALANDOS: nno 10 ryto Iki 8 ▼. ▼. NedAllomla iki 11 d. 
CHM W«st M 8«. kaupu Keeler AvK, Tel. Crawford 5578

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Bordsn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Tslepbons Randolpb 67J7

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

Name: S Iki 9 ryte Tel. Rspub. 9999

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

I
2221 West 22nd Street 

Arti Lsavitt Street 
Telefonas Canal 2552

balandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
tnia nuo 9 Dri 6. * I

J.P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 9SS 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 tkl 1 Išėmus Subatu

Atwater Kent 7 tūbų su viskuo

49.00
R. C. A. Radiola 10 tub.ų su vls-

kuo už 49.00
Sparton 9 tūbų su viskuo

99.00
Vlctor 10 tūbų su viskuo

ui 109.00
Brunswlck 9 tūbų su viskuo

98.00
Brunswick Radiola su Phenogra-

fu krūvoje už 49.00
Zenlth Radio 9 tu- 99.00

Pirm negu plrkslte radio pama
tykite Budriko krautuvėse radlos 
visų Standard lšdlrbysčių, kur pa
tys ga’.ite persitikrinti šalę prie 
šalies j vairių modelių.

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

Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS 
RADIOS

3343 SO. HALSTED ST.

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI |5 00

8PKCIACI8TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą specialistą, ne pas kok} nepa- 
tyrėij. Tikru specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų ku jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ĮSegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jis neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scops — RaggL 
X-Ray Rosntgsno Aparatu Ir vl- 
sliku bakterlologlšku egsamlnarl- 
mu kraujo atldong. man Jūsų tik
ru negeroves. Ir jeigu, aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumu sugryš Jums taip kaip buvę 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų eldl- 
rio. žarnų. Inkstų, odoa kraujo, ner
vų, širdies, reumatlamo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsiaenėjuslą. (at
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję

52 East 107-th Street
Kampu Mlchlgan Ar*.

Tel. Pullmaa (9(9 •
Nno 9 IMI t vak. Ir Snbatoml.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InAJImas Rumšu ISIS
20 W. JACK80N BLVD.

Arti Rtate Gatvės
Odas Vą.andoa: Nuo 1S ryto Iki 
1 pa Metų. Vakarais nuo ■ Iki V

nu 19 ryto Iki 1
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Kazimiero Akademija
GERIAUSIA ir PATOGIAUSIA
LIETUVAITĖMS

Aukštesnėj!

Kom, Klasė 1930 Koplyčia Klasė 1930

AKADEMIJOJE MOKSLAS PRASIDĖS RUGSĖJO 8 D., 9 VAL. PAMALDOMIS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ KOPLYČIOJE

KURSAI

Keturių metų aukštesnė 

mokyklą, Dviejų metų kom. 

kursas, Muzikos, Dailės, Na

mų ruošos kursai.

v , Vieškambaris•

. J -■ 7 > . %■■ l '"1' ' "•į

A. Paliliunaitė, S. Poškaitė, A. Briedy te Baigė 
Muzikos Skyrių 1930

i2601 W. Marquette Rd.
CHICAGO, ILL.

MOKESTIS ,
$50.00 metams. į tuos 

$50.00 įskaitoma drauge: 

Gimnastikos, Piešimo pamo

kos; taipgi Knygyno mokes

tis.

Muzikos Kambarys

i.
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GRABORIAI:

Telefonas Tardė 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 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. F. RAMIUS

—I

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevičiua
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted
St. Chicago, IH.

Tel. Victory lllk

DllUGia
C H I C A G O J E

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTES.

'Reikėtų pasiskubinti tiems, ku '

D

PIGIAUSIAS RIET. GRABORIUS 
CHK3AGOJE ’

Laidotuvėse pa-
■> tarnauju geriausia

ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3807 AUBURN AVENUE

Tel. Hemiock 8700
Rez. Tel. Prospect

DR.8.AR0N
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa 6155 South Kedzle 
Rez. 6622 So. VVhipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

D E N T I S T A I

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 
7—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Boulevard 7689
Hemiock

| Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų. moterų ir valkų pagal nau- 

7691 jaustus metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Tol. Cicero 1260

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 

iki 7:30 vai. vakare.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

• Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir . 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Nedėlioj pagal susitarimų

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46 th St. Chicago, III. Gydo staigias ir chroniškas ligas

• i vyrų, moterų ir vaikų

Cicero 2962

DR. S. ASHER
• DENTISTAS 

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

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakare. Nsd. ąusiUnis

.4

Telefonas Grovehlll 82(8

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Grįžtančiam į seminarijų 2433 W. MARQUETTE ROAD
klierikui P. Lukošiui jo pasi- Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 ir 7 iki 9 vai. vakare.

’rie nežinia ko laukia.

Parapijos triukšmas.
Jau baigiama prisirengti 

prie jubiliejinio parapijos ba- 
zaro. Šiais metais norima 
pralenkti kitų metų bazarus, 
todėl ypatingų pastangų deda

Gražios iileiatuvės.

šventusios mamytės namuose 
draugų ir prietelių buvo su
ruošta graži išleistuvių puota.

Seredęnils nuo 8 — 12 vai. ryto. 
Nedėliomls pagal sutarty.

. . . , .. .Dalyvavo gerb. kunigai: I. Al- ofiso Tei. virginia 0036
mo erų ir jaunimo rauguos. ^javį£įus p Gaisiunas ir būrys Rezidencijos: Van Buren 5858
Drauguos sv, Onos, P. »v. Ra- > , . x. „ . •¥ ¥. . ’ . ’ ,, 'malonių svečių. Pasibaigusžancines, Apastalystes Maldos, . , . , , x , •• . . ’ T v. , , [Vakarienei buvo pasakyta ke-?T‘'et‘,Unk:!’..L-Vy&'j4..kUOpa’'letas gražiu kalbų, kuriose’
N. Prasidėjimo mergaičių tu- .. . ., , . . , .■ . °. i palinkėta gerb. solemzantuirėš savo skyrius. Kiekviena S . . .... . , . , i. . / . . Į geriausios kloties siekiant sa-
stengiasi kuograziausiai pa-1 ... ... , . , • Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
ouošti savo “būda” ir surink1™ klta“US tlk’'° " sveikrate N.mų ot,.a. ..n Fr.„klin b,.a 
1 f . i gerb. V. Lukošienė, kuri gra- nu0 8;3I> lld 3:30 vak-
ti gerų “prizų”. Gerb. bizme- ix. . , . .. , . . ... ziai auklėdama vaikelių būrį,*
na. dovanoja visokių gyvūnų, ' ,aiko darbuotis •„ w. »u,„ un
taip kad bazaras atrodys tik- j. , , . . , ., .... .', . , _y įjos labui ir kitose kilniose or-\
ras lietuviškas jomarkas. ls i \J rganizacijose.

k J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatis- Į<aLno rengiamasi prie trijų 
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau . . . .
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų didelių laimėjimų, V«.-mv./va 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKINJJ CO.

P. B. Hadley Lio. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

DR. R. G. CUPLER

A. PETKUS Cū.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Mar^bfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

jujj—.i-i— 'j?. ..■.va1.1,

a-;'-.;, į

kuriuos 
gerb. parapijonai uoliai re
mia. Svetainėje ir lauke ruo
šiama įvairių žaislų, platfor
ma šokiams ir kitų naujieny- 
bių. Bazaras prasidės sekmad. 
rugsėjo 7 d. 4 vai. p. p. 

Mokykla.
Mokykla jau prasidėjo. Ke- 

|li šimtai vaikelių susirinko į j 
įbažnyčių iškilmingai pradėti i 
naujus mokslo metus. Gerb. į 

klebonas atlaikė šv. Mišias; 
vaikelių intencijai ir pasakė 
pritaikintą, pamokslėlį. Kele
tą dienų užims kolei visi mo
kyklos skyriai bus pilnai sut-

Korespondentas.

PADĖKA.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. VVilmette 195 arba 
Canal 1713 

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

Chicagos Lietuvių moterų 
klubui, o ypač ponioms B. Pi- 
variunienei ir Stankūnienei ,1 
reiškiu gilią padėką už ma- ; 
jnęs biednos sušelpimą.

Barbora Ališauskienė,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Ofiso Tek Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
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. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

Gydytojas ir Chirurgas 
3520 Emerald avė. 6558 SO. HALSTED STREET 
----------------- ' Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

LIETUVIŲ VALANDA.

Su malonumu teko kiaušy-t 
tis raidio programo pereitos i 
subatos vakast; iš stoties . 
WCFL nuo 6 iki 7 vai. Jau

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 ŠO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

PRANEŠIMAS

OR. M, T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsk.o-Rakščlo aptie- 
koa) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
t iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7824 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pro»- 
ject 1989. Nedėiorais tik pagal su
tarty.

Vftrkyti, nes (lai kasdien pi 1- suimtu kai Į) prasidėjo &(iart šventadienio ir ketvirtadienio
buvo naujų mokinių. Į Komer Hetuvių programai subatomis,' 
cijos Mokyklą taip pat užsi-
ašė- gražūs jaunimo būrelis.

vietoj nedėlios*. Visais atžvil- j 14 St.
5 gi ai s programas buvo geras,1 io-12. 2-4, 7-s

OFISAI:
23 24 Washington 

12-2, 4-8, Bivų 
■tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-245)

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarty.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 72nd 8treet 
Cor. So. Leavitt St. Ter. Canal 6228 

i Rezidencija: 6646 S<» Mxplewood

Valandos 1 — 3*7 — 8 v. v. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

navimą. ' i

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos Hetuvių.
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.

- ; įvairus ir žingeidus, dalyvau ,
• jaut p. p. Sauliui prie vargo-'
Įnų, artistui J^ Olšauskui, O- 
peros tenorui’j^rau.čunui. Bu- 
driko Orkestrą ir ponia Vait
kus su akordina. Ji pasirodė 
kaipo tikrai gabi ir gera mil- ĮOflw) u R#s. BLuievard 

zikantė. Reikia pridurti, kad ! 
lietuvių radio valanda yra 
duodama lėšomis Jos. Burri- 
ko, kuris užlaiko lietuvių ra
dio krautuvę 3417 S. Halsted 
St. Taipgi kiti programai y- 
ra duodami, ketverge vakarais 
iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 
vai., dalyvaujant musų ge

riausioms artistinėms pajie- 
goms ir geriausiai muzikai.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 
AKUŠERIS*•

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezei 6328 

Vai.: 8 iki 19 ryto 
(-9 vai. Vakare

Tel. Euclid 817

3201 Aubum Avenue

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Crcėro 3794
SKYRIUS

i Tel. Boulevard 3201

Rezidenciją 
4729 W. 12 Pi. 
Tek Cicero 2888

Nedėliomls
Susitariu.

E91S

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

Ofiso tzUndos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 8 iki 8 vaL vakare 

Ree. 8201 S. WALLACE STREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VA1TUSH, 0. P. D.

Muzikantas.

DR. HARWOOD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 
Prie Garfield Park “L"

Vai.: 9—10 ryt., 9—8 v. v. 
Išskiriant aeredoa, ncd. 10-11

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čempionams 
per nosis duoda.

j) Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
Įj seniems tonikams duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu- 
Į mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo Jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 

I ligų. Reikalaukit iš savo aptlskos ar- 
Į ba išdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
į 3183 So. Ualstcd St. Ciilcago, IIL

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė j nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai 

Teoplęs National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 0257 Ree. rionpoet

DR. P. Z. ZALATBRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTSU BT.

Rezidencija 6600 So. Arfealan Avs.
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vab: ryto nuo 19—18 nuo 8—4 p« 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomls 19 iki 11

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET

Palengvins aklų (tempimą kuris 
esti priežasttmgalvos skaudėjimo? 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę. *

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Va’.aodos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G, I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarty

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 8 nto iki 8 vakare

JOHN SMETANA, D. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir Jirttalkrmo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam> 11 Bt. 2 aukltas 

PasteMkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki fr80 vak. gerado- 
/mts 9:20 iki 12 V. l^MMlomls nėr

skirtų valandų. Rooca 8 
- Pbone Cdnai IK8S

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos: nuo 10—1; nuo 6—8 
Nedėtiomia: nuo 10 iki 12.

LIETUVIS DENTISTAS i R D MII ID J P t- lAUN
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 UOl lYlAUllIUL KAllIl 

Vftl V&lt&PC I
Nedėliomls pagal sutarti Į Gydytojas ir Chirurgas

4847 W. 14 ST. Cicero, III. 4631 so> ASHLAND AVĖ.

Rezidencijos Tel.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki S po pietų.

Ned«L nuo 10 UI 12 diena
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DRAUGAS Penktadienis, Rūgs, 5, 1930

VYTAUTO niFNA PUIPAPHI ^PAIIH n I spalių mėnesio 5 dienų prie aukų Šv. Kazimiero Ak. Re-'ma, linksniaus būdo, tikri pa- 
IAU I U UIlNA UllIuAUUJ wlALIU AO Ui •TUrmovnnoe nuimu^ VvitoloM mlin S sjV A tituiHVTYlflS VlSIzi mintu i Allizinn diilrtnri TT.lo.

C H I C A G O J E
I Dinnavonės negaus kvitelės 
ir turėš pasilikti su pasiruoši
mu vėlesniame laike.

mėjų 3 sk. Atitaisymas visgi 
neteisingas. Kas galėjo taisy
ti nežinodamas! Šv. Kazimie-

VYČIŲ APSKRITYS REN
GIA MILŽINIŠKĄ VY
TAUTO APVAIKSČIO- 

JIMĄ.

Chieagos Vyčiai, suprasda
mi svarbų ir reikalingumų, 
kaipo jauniausiems 
ainiams, pasiryžo
tas sukaktuves paminėti. Tuo 
tikslu jau nuo pavasario pra
dėta rengtis. O dabar planai 
yra ant tiek išsivystę, kad, 
galima tikėtis, jog Chieagos 
Vyčių ruošiamas Vytauto pa
minėjimas bus iškilmingiau
sias iš visų ir kad tam tiks
lui ruošiamas vakaras bus 
didžiausias ir įspūdingiausias 
iš visų Chicagoje kada reng
tų vakarų.

Tikrus žingsnius prie to 
darbo padarė porų savaičių 
atgal Chieagos Apskričio kuo 

’ pų valdybos savo susirinki
me. Apgalvojus visus planus, 
nutarta, kad apvaikščiojimas' 
turi įvykti kokiam nors vi- 
durmiesčio teatre-. Dvi prie
žastys verčia tai daryti: pir
ma, kad programe — vaidi
nime įeis tarpe 100 ir 150 as
menų, kuriems bus reikalinga 
ne tik didelė vieta, bet ir gra
žių ir tinkamų scenerijų; ant
ra, kad vakaro programas bus 
nepaprastas ir patraukiantis.

Vartų pur. komiteto narys ir 
jo žmona susilaukė duktes.

X Aušros Vartų par. baza- 
ras prasidės ateinantį šešta
dienį. Visi parapijos muzikan
tai, mokantieji vartoti bile 
kokį instrumentų prašomi su
sirinkti penktadienį, 7:30 vai. 

Vytauto perstatyta Lietuvos istorijoj į vak. į Aušros Vartų par. su
tinkamai , desėtkas svarbių įvykių nuo lę. Antanas Budris iš visų

X C. Druktenis, Aušros jro Akademijos Rėmėjų buvo

Programas.

Skaitytojai, gal, klaus, del- 
ko reikės virš šimto vaidin
tojų. Del to, kad tų vakarų 
bus vaidinama nepaprastas 
veikalas. Bus trumpais bruo
žais, trumpomis scenomis

senų senovės iki šių dienų, sudarys orkestrų.
Daug senovės kostiumų, gra-) X Šio mėnesio pirmojo penk
žios scenerijos, skambios lie
tuviškos dainos ir puiki mu
zika sudarys tokį margumų,

tadienio Šv. Jėzaus
vakarinės pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje bus 7:30

pažymėta p. V„ Nausėdos do
vana, bet p. Bulkevičiaus mes 
nematėm ir nežinom, kų jis da 
vė. O valgius ir darbininkes 
nuvežė p. P. Casis, ne p. Bul- 
kevičius.

Viena iš Komisijos.

rijotai. Augina dukterį, Ele- 
nų, kuri sekmadieniais 9 valį 
mišiose pavaduoja p. Sabonį 
grodama vargonais. Pereitais 
metais Elena buvo išrinkta 
“karalaitė” Clark str. tilto 
atidarymui. Namuose visados 
kalbasi lietuviškai. Elena turi 
gerų darbų City Hali.

J. Blankus.

UŽ BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS 
PRIPAŽINIMĄ

PRANEŠIMAS IR UŽPRA- 
SYMAS.

PRANEŠIMAL

NEW YORK, rūgs. 5. — 
Rusijų aplankę gryžo senato
rius AVbeeler iš Montana val
stybės ir “National Security” 
lygos prezidentas Menken.

Abu stovi už bolševistinės 
Rusijos valdžios pripažinimų. 
To pripažinimo pagrinde — 
puikaus “biznio” užtikrini
mas Amerikai.

VAIKINAS NUŽUDĖ SAVO 
• DARBDAVĮ

BALTIMORE, Md., rūgs. 5. 
— Kennard Thompson, 16 
metų vaiknas, išpažino, kad 
pirm vieno mėnesio jis nužudė 
savo darbdavį Wetters, cliemi 
kų, kurio lavonų policija ra
do statinėje įmerktų alkobo- 
liuje. Tas atlikta plėšimo tiks
lais*.

Draugija Amžinojo Rožam- 
Širdies čiaus pamaldas turės nedėlioj,

įvairumų, kuris iš atminties vai. ir tuojau po jų Maldos 
tų, kurie turės laimės pama- Į Apaštalystės konferencija, 
lyti, ilgai neišdils. Programe į X Pranas ir Julia Dobro- 
ims dalyvumų visos Chica-j vaiskiai, gyv. 1406 W. 14 st., 
gos Apskričio kuopos. Iš vi- susilaukė dukters. Abu Dab- 
sų bus išrinkta gabiausi lo- ravalskiai yra uolus katalikai.
sėjai, ypatingai kurie vieti- -----------------------
niuose vaidinimuose nekarta ŽINELĖS IŠ NORTH SIDE. 

atsižymėjo. Šis vakaras į-
vyks gruodžio mėnesį ir už
baigs iškilmingai šiuos Vy
tauto Didžiojo Metus.

Komisija.
Kadangi tokie milžiniški pla

,nai reikalauja stipraus susi- 
organizavimo, buvo išrinkta 
Finansų Komisija vien tik iš 
kuopų pirmininkų. Pereitam 
trečiadieny komisija posė
džiavo ir praskynė kelių į

Šv. Rožančiaus draugijos 
susirinkimas įvyko 27 d. rug- 

1 piučio.
Susirinkimų atidarius sekė 

įvairūs raportai.

rūgs. 7 d., 2 valandų. Po pa
maldų susirinkimas mokyklos 
kambary. Vakare 6 valandų 
bus “bunco party” parapijos 
salėje. Bus daug laimėjinių. 
Vakaro pelnas bus paaukotos 
Kaišėdorio katedrai ir pasių
stas J. M. vyskupui Kuktai.

Nariai ir narės, ir visi ge
ros širdies, malonėkite parem
ti tų kilnų darbų.

Kun. A. Dexnis.

PAVYZDINGA ŠEIMA.

Dievo Apveizdos parap.

MOTERYS PRIVALO 
IŠMOKTI VARTOTI 

MAGNESIJ^
Moterims, kurios kenčia nuo šir

dies pykime, arba taip vadinamos 
“rytinės ilgos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 
tai žino ir tų pataria žymiausi spe- 
ci ai tatai. Prlrengk blskutį susmulkin
to ledo — sakysim vyninį stiklelį. 
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką 
Phillips Milk of Magnesla. Palengva 
gurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu
mas visiškai praeis. Retai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą artą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesla turi 
priešrugštinlų ypatybių Ir jis teikia 
greitą pageibą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veikmė užtikrina 
regulerį vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia 
rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
mo laiku. r

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk 
Of Magnesla eina pilni nurodymai 
Jo daugybės vartojimų. Visose aptie- 
kose po 2 Be. ir 60c. Reikalauk tik
rosios, daktarų užtikrintos per b0 
metų.

"Milk of Magnesla” buvo Chas. 
H. Phillips- Chemical Kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas ir jo 
plrmtakjino Chas. H. Phillips nuo 
1876.

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. MII ABBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Per pirmų j į šių metų pus
metį protestuotų vekselių bu
vo 20,181,354 lt. Gi 1929 m. 
per tų patį laikotarpį protes
tuotų vekselių būta 30,141,545 
.lit. ir 1928 ir 1930 m. skirtu- 

dar vis dėlto didelis.
“R.”

Brighton Park. — Dr-ja 
Saldžiausios Širdies V. J. No. 
1 shsirinkimas įvyks rugsėjo 
6 d., 7:30 vai. vak., Nekalto 
Prasidėjimo Šv. M. P. parapi-t 
jos mokyklos kambary. Ma
lonėkite nariai skaitlingai su
sirinkti, nes bus renkami dar
bininkai parapijos piknikui, 
kuris įvyks rugsėjo 7 d., Cher. 
nausko darže. Darbininkams 
trokai išeis nuo bažnyčios 8 
vai, ryto.

G. Pakeltis, nut. rašt.

ATIDARĖM BEKERNĘ
Galima gauti įvairių gar

džių keikų ir duonos. Prašo
me paremti.

JONAS ARMALAS 
1500 South 51 Avenue * 

•Cicero, III.

mas

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųfiies 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLKY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežią klausi
nių, Bvlesto ir sūrių. 

4144 SO. PAULINA. STREET 
Tel. Boulevard 1381

Perkam Mortgečlus ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir lšmalnom visokį 

turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallškus 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 8i CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Tunijių ir taisau players ir repro- 
dueing pianus. Darbą atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju J' bile ku
rią miesto dalį. ,

WM. KANAPACKAS 

6522 So. Rockwell St.
Tel. Republlc 8305

Iš Labdariu pranešė, kad p<)nai savininkai di
ruošiamos prie išvažiavimo. Mmo nnmenl w ,

Iš Akademijos Bemėjy, jog 'J8 yra šei. j

irbuojamos, kiek galima. į- i i ' '

MARQUETTE JEWELRY 
ARABIO

Savininkas R. Andrellunas

darbuojamos 
Rengiamos prie vakarėlio ru
deny. ' i '

Iš draugijos jubilėjaus va-
darbą. Nors pramatoma, kad karOj kurls įvyks 19 spa|i0) 
susidarys nepaprastai didelės ' komisya jog
lėšos, bet bus -reikalinga ir ’mos smarkumu p
begalo daug triūso tinkamam 
priruošimui tokios didelės

žmonių grupės. Šiame ir žymi Teįfeja E
pirmame susirinkime komisi-, yjĮkeĮĮe^

mai išpildyti pakviesta jauna 
rezisorė, North Side geriausia

Li

Užlaikau visokių 
lukslnlų ir sida
brinių daiktų, vė- 
ląuBos mados f»- 

planų rolių,
ordų Ir t t 
sau laikrodžius 

Ir muzikos Instru
mentus

2650 West 63rd St. Ohicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

ĮVAIRŪS KONTRAKTORI AI:

ja nutiesė planus, kad sutrauk 
ti tūkstantinę publikų spek
taklio pamatyti. Visa tai ro
do, jog šis vakaras visais žvil 
gsniais bus tikrai grandiozi
nis.

Raporteris.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Petras ir Elzbieta Sko

Buvo atsilankęs mūsų gerb. 
dvasios vadas kun. J. Svirs- 
kas ir kvietė draugijų į būsi
mų parap. bazarų. Kvietimas 
priimtas ir komisija išrinkta 
iš sekančių: O. Kizelevičienė, 
M. Grigalienė, M. Sutkienė ir 

; AL Dumbliauskaitė. Dovanas

M. ZIZAS
Namų Btatymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namu prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFČRNIA AVĖ. 
Telefonas. Hemlock 6524

A. ALESl$SKAS 

MOTOS BIPRESS

nies permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito- 

■ atnešti pasižadėjo kiekviena. dalykus.
Kurios narės nebuvo susirin-
kime, ir gi tikimos kad neat-

džiai su savo šuneliu Vytautu ' - •,u lai cu a. v ou v iu v j u nes muSų draugija yra
šiandienų apleidžia West Si- i 
dę ir išvažiuoja apsigyventi 
Lietuvon Panevėžio apskrity
je. Linkime jiems laimingos 
kelionės.

pasižymėjus dovanomis.
O. D.

Dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 203 
j numery (rugpiučio 28 d.) til-i 

X Ryt po antrųjų šv. Mišių po klaidos atitaisymas dėl 
besiruošiantiems prie šv. Sut
virtinimo Sakramento bus pa
moka Aušros Vartų mokyklo
je. Kas pamokų nelankys,

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus'.

7126 So. Rockwell Street

Telėf. Repuhlic 5099

Jei. Lafayette 8662 Ofisas ir Rez. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C, ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfield

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo 

Kontraktorins 
4556 So. Rockvrell Street

ES
Bndavojam naujas 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Pigiai 5 kamb. rakandai, radlo, 
knygos, indai, pardavėm prapertę ir 

namna I išvažiuojam, prašomi perkupčiai. namus, 4#14 w 24 cicero, m.

Telef. Republlc 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro • taip ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.

FOUR LEAF CLOVER 

CONSTRUCTION
Fundamentai į
Cementiniai bioksal 
Garadžiai, porčiai

2 metų lakto Išmokėjimui 
Taipgi būdavo jam visokius naujus

namus.

Mes pervežam® daiktus ir j|E-£ ^el“«°o.:• a • A ' , i-- m — AA.a

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Ganai 5065

Riešuto medžio valg. setas, 4 šm. 
mleg.. Pu 11 man daybed. Freese da- 
venport. vietrola, vacuum cleaner, 
kėdės, lempos, indai. 6746 E. End 
avė., apt. 1-F.

GERAS BIZNIS PIGIAI.

Parsiduoda gazolino stotis, 
garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta knogeriausia. 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

kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

PIKNIKAS
-----  Rengia ----- •

NEKALTO PRASIDĖJIMO PAN. SV. 
PAR. BRIGHTON PARK

Ned., Rugsėjo 7 D., 1930
CHERNAUSKO DARŽE,
79 St. & Archer Avė., Justioe, UI.

Pradžia 10 vai. ryto

Puiki muzika, skanus valgiai, gardus gėrimai. Vi
sus nuoširdžiai kviečia

KLEBONAS Ir KOMITETAI.

HU PM 0 BILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu, Ir 
visa konstrukcija. Kaina (1,196.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republlc 9004

DE SŪTŪ IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
;M0UTH Chrysler išdirbystės 
'automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutk $590.00 f.o.b.

1 GAGE PARK MOTOR 

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

| Telefonas Prospect 5662

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAMAM PAIGE
♦846.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik paa nuis Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųfiies au
tomobilius už temą kalnų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

i 2452 WEST 69th STREET

Telefonas Canal 7282

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kantraktorlus 

Maliavų Ir steninės poplsros krau
tuvė. Naujas atakas.

2884 So. LEAVlTT ST. CHICAGO

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 

Elektros kontraktorins 
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

REAL ESTATE

l: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette MM 

3962 Archer Avenue

WILLYS, W1LLYS KNIGHT 
IR MUrPET

Tel. Lafayette 5197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktorlal, suvedam Švie
sas ir Jėgų. Elektros reikmenos ir 
flkščierlal.

L. DOMBROWSKI A 8ON 
>016 West 47 Street

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

Phone Republlc 4942

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes moltavojtme, dekoruojame Ir 
Iftpopertuojamo visokius namua 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette <712

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATB

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Ohicago, III.

Naujas namas, gar. lotas 60x135. 
Box 104, Sta. A., Crystal lake. Iii.

5 kamb. bung., f u mace apš., nau
jas, 26,600, 40 p. lotas, 9707 So. 
Morgan St.

2 U.atų plytų namas, 6-6, žibalu 
šild., 3 karų gar., mod., pigiai. 6437 
No. Spaulding. Keystono 6223.

8 ksfcnb. namas, >013 So. KiĮdare 
avė., g-vė Ir Jėla Iftbrukuotos. Tik 
23,500. šauk Sav. Lawndale 6261.

A. M. BUTOHAS

| Maliavų ir visokių geležinių 
i daiktų (hardware) krautuvė. 

Atliekame maliavojimo dar-

M. YUSZKA . 
Plnmbing A Heating

Kaipo lietuvio, lietuviams patar
nausiu kvogerlausla.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

NAMAI PIGIAI 
Poringe Parko Distriktas

8 kamb. Kellastone rezidencija, 2 
maudlnės, k. v. Sild., frontlnls įva
žiavimas, 2 karų iftrend. gar., lotas 
42x125. Kaina 214,600, greitam par
davimui 210,500. Cash. 22,500. Sav. 
išvažiuoja.
6714 Windsor avė. Tel. Klldare 3644

PARMOS

Talpgl didelis pasirinkimas varto
tų karų už įabat mažų kainų jbus iš lauko ir vidaus, taipgi

Norėdami pirkti pigiai gerų karų. . “J
kreipkitės j mus plumeno, taisome elektrikas,

610 West 35 Street

Tol. Tardė

\

ftapos Telef. 
Hemlock 2847

4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

FARMOS
Žinios apie geras farmas, III., 

_ . Wlsc., Iowa ir Mich. valstijose,
Republlc 6688 | ulp<1 Chlca<oj b|«n|o (r re,|doncljų 

ger lotai. R. Vander Meulen, 10 E. 
108 st. TeL Pullman 1780 Ir 9431.

Namų Telef.

JOHN YERKES
Piumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

)S geros pieno formos, po 300 ak., 
geros pieninės, vlešk., busas, geri 

i namai, 6 mlą. iki pieno stoties ir 
mokyki. 2 H mali. Iki miestelio, 
gelžk. st., elektra, teil, ganaus van- 
du<x Douglas Estate, Theresa, Jef- 
ferson County, N. Y.

. a ».<!»■ IIM,.. '» l',S


