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PRAŪŽĖ

KAI

VĖSULA

ŠVENTAS (TĖVAS SVEI
KUTĖLIS; UŽIMTAS
SAVO PAREIGOMIS

BUENOS AIRES, rūgs. 8.
— Argentiną valdo kariškoji ROMA, rūgs. 9. — Paskli
valdžia, kurios priešaky yra do kalbų, kad sirguliuojąs
gen. Jose Evaristo Uriburu. Šventasis Tėvas Pijus XL

VYTAUTINES IŠKILMĖS
LIETUVOJE

JURBARKO KRONIKA

Tremtinys Dr. K. Ambroj: KAUNAS, rūgs. 8. — Va zaitis Rotuliuose, dabar pasi
kar čia įvyko didelės iškilmės.1, nėręs filosofiniuose moksluo
Kauno airdrome susirinko se. Kritikuoja mūsų Univerdešimtys tūkstančių lietuvių. ■ sitetė humanit. fak. prof. Ka
rsavino “Asmens problemos”
Komunistai andai buvo susirinkę protestuoti dėl savo sėbrų Sacco ir Vanzetti nu- Buvo skaitlingai atstovaujami
veikalą. Kitą dalį laiko pra
8alabinim0 einant teismo išsprendimu Mass. valstybėje. Komunistai pasidirbdino elek- žydai, rusai ir totoriai. Jie leidžia savo ūkio reikalams,
trinės galabinimo kėdės pavidalą, kas atvaizde matoma. Kalbėtojai šaukė: šalin tai viiškilmingai pasitiko iš provi mat dabar kaime pati darbya! Tuomi ir baigės jų protestai.
ncijos grąžintą Kaunan D. K. metė.
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Vytauto paveikslą.
PASIMOKINS MANDA
GRĘSIA ALKIS IR LIGOS

Gyventojai nepasitenkino
Tas neteisybė. Šventasis Tė
prezidento Yrigoyen pasitrau vas yra sveikas ir kasdien ei
NUPIEŠĖ BIRUTĖS
kimu iš valdžios. Kaip žino na savo sunkias pareigas.
GUMO
PAVEIKSLĄ
SANTO DOMINGO, rūgs.
ma, jis savo prezidentystę pe Vakar, be kitko, audienciI KAUNA ATVAŽIAVO
rdavė vice-prezidentui Marti- jon priėmė ministerio pirmini- 9. — Nukentėjusiems nuo vė- MIRĖ LIETUVE MERGAITĖ Detektivų automobiliaus ve
LIETUVOS BIČIULIS
Dail. Al. Šepetys nupieš
nez. Gyventojai tuotarpu rei nko Mussolinio žentą grafą G. įsulos (uragano) San Dominžėjas policmonas R. Catanese
i'go respublikos gyventojams
kalavo, kad visa jo valdžia pa Ciano su žmona.
Willow Springs sudegė A. aną dieną pastatė savo auto- * I Kauną atvažiavo žinomas (’ didelio formato Vytauto Didž.
sišalintų.
T
i. •» , x . 'gręsia alkis ir ligos. Imtasi Kučinsko nahlfli, Jcuriuose bu mobilių ties vyriausiąja poli- Lietuvos bičiulis, Helsinkio u-- motinos Birutės paveikslą.
Jaunas grafas išvyksta į
.
. .
,
“R.’fi
.. . , *
x ipnemomų juos apdrausti nuo vo ir valgykla. Antrąjam na cijos stotimi, State gat. Tuo niversiteto prof. Niemi. Prof.'
Kada kruvinos riaušės čia
Shanghajų, Kinijoj, būti ten, A
..............
tęsės, staiga kariuomenė, pas _ ...
.. . .
.. itų nelaimių. Žmones ciepija- mų aukšte dūmais užtroško jo laiku automobiliu atvyko ki-j Niemi žada praleisti porą sa-(
Italijos generaliniu konsuliu. U.
.. .
kui ir karo laivynas atsisuko
jmi nuo šiltines. Daugeliui su- podukrė Mamie Palonis, 9 me tas vyras ir atsiliepėj į polic- »vaičių Lietuvoj.
“R.”
SUMUŠĖ IR PAKORĖ
Popiety
priėmė
audiencijon
7
žeistų
gręsia
gangrena.
prieš valdžią. Kariuomenė už
tų. Suspėta ji išnešti laukan, moną, kad jis savo autoi^ų...
. .
.
„ .
plūdo sostinę. Viena policija iš Amerikos karo laivo “Chebilių toliaus patrauktų ir duo KIEK NAUJŲ MOKYTOJŲ? Rugsėjo 7 d. ryte Town af ■
' »1G
valymas neirta •bet neatgaivhita.
kokį laiką paliko ištikima val ster” jurininkų burj.
.
.
x •
. ,
t
tų jam vietos.
Lake, 4405 So. Wood st. u*pirmyn. Neturima trokų. Laudžiai. Ji pasipriešino kariuo Šiandie bus daugiau audi-'kiama prisiunčiant iš užsie•
Praėjusiais
metais
mokyto

Audftorfume golfas
pakaly namo, rastas pakartas
Policmonas Catanese šiurk
menei. Greitai įveikta. Įtūpu encijų. Ir taip kasdien.
jų
seminarijas
Lietuvoje
bai

žmogus. Apie tai pranešta po
nių. '
Auditorium teatre, 56 East ščiai atsiliepė, kokiu tikslu jis
sios minios sunaikino kelių
gė 248 mokytojai ir 13 žydų licijai. Policija lavoną paėmė
Congress gat., kurs ilgiausius turi pasišalinti.
laikraščių spaustuves. Tie lai
'mokytojų. Baigusių liet. moSAN DOMINGO 4,000
ANGLIJA PRIPAŽJSTA
metus Chicagoj buvo meno ir Nežinomas vyras atsakė, kytojų skaičius atskiromis se- į Eudeikio laidojimo įstaigą,
kraščiai buvo valdžios pusėje.
4605 So. Hermitage. Iki šiol
ŽUVUSIŲ
muzikos centru, taisomas ma jkad jis liepiąs taip elgtis.
PASIŪLYMUS
Kuone visą naktį ėjo kruvi
/minarijomis atrodo taip;
niekas velionies nepažino. Ko
žasis daržas golfui.
nas teroras. Be kitko sunai SAN DOMINGO, San Do
“Eik sau pardavinėti aių>-Marijampolės 18 vyr. ir 19 mot. ronerio ištyrimas parodė, kad
kinta buvusio prezidento vi mingo respublika, rūgs. 8. — GENEVA, rūgs. 9. — T.
Kada Chicago Civic Opera atsikirto policmonas ir tuo- Panevėžio
29 ”
.36 ” velionis buvo pirma žvėriškai
Sąjungos
komisija
patiekė
su
sas namų vidus. Net baldai
Co. pasistatydino nuosavus (jaus paklausė: “Kas tamsta
14 ”
22 ”
mušamas ir po to pakartas.
i Naujausiais apskaičiavimais, manymų, kaip Anglija turėtų
sudaužyti.
rūmus, Auditorium teatras esi!”
12 ”
13
”
Tauragės
Velionis sveria apie 155 sva
į visoj šioj respublikoj siautusi (patvarkyti Palestiną ir ten
nebeteko
buvusios
savo
reikš

Telšių
10
”
14
”
rus, 5 p.6-7c. aukščio.
Yrigoyen mėgino pabėgti iš vėsula į kapus nuvarė apie gyvenančius žydus, kad ateity
Pasirodė, kad nežinomas vy
. ,
mės.
Ir
štai
šis
teatras
keičia

....
. Mot. kult. dr. — ”
23 ”
Jei kas žino apie prapuoluArgentinos. Bett jis La Plata 4/100 žmonių.
ras yra pirmasis policijos vir-'
TA .
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nebūtų ten kruvinų riaušių. mas “biznio” vieta.
n
,
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to
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Sun. Daukan. 19
sį žmogų teatsilanko į Eudei
mieste suimtas. ‘
sminko
padėjėjas
J.
Scanlon.
m
Nukentėjusių šelpimas išvyAnglija pripažino komisi
—
”
19
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Saulės
”
kio laidojimo įstaigą, gal ve
Terorą mieste panaikino tik , ,
. .
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,
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,
stytas visais ruožais. Pagelba jos pasiūlymus ir darbuosis
'
Policmonas
mėgino
atsipra

Mjrė
finansininkas
lionį pažis.
atvykusi iš provincijos ka-„ /
siunčiama iš visų kaiminingų tai visa vykinti.
šyti.
Nežiūrint to, jis grąžin
KAUNO
LENKAI
STIP

riuomenė.
Iš New Yorko praneša, kad
šalių ir iš Am. J. Valstybių.
tas į stotį būti paprastu eili
RINASI
FRANCŪZU LAKUNU1
Čia kovoje apie 160 žmonių
tenai miręs finansininkas Siniu
policmonu,
kad
išmoktų
SVARSTOMAS
BRIANDO
VVASHINGTONE
žuvo. Daug sužeistų.
mon W. Straus.
MEKSIKOS VALDŽIA AT
mandagumo.
SUMANYMAS
Kauno lenkų bankas ant
SISUKA PRIEŠ PRO
Duonelaičio Ožeškienės g. ka VVASHINGTON, rūgs. 8.
UNGARIJOJ KOMUNISTŲ
Organizuojasi Illinois mote
GENEVA, rūgs. 9. — Fra
TESTANTUS
MIRĖ
KUN.
HAGEN
mpo
netrukus pradės statyti — Šiandie čia lankėsi franSĄMOKSLAS; 224
ncuos užsienių ministeris Bri- rys kovoti prohibiciją ateina
didelius trijų aukštų namus, cūzu lakūnu, Coste ir BellonSUIMTA
nčiais lapkrity rinkimais.
MEXIC0 CITY, rūgs. 8.
and su 26-šių valstybių užsieROMA, rūgs. 8.
Mirė kur tilps “Dz. Kowienski” re- te. Priimtu prezidento Hoover.
Meksikos
valdžia
pradėjo
dar‘
nių
ministeriais
uždarytomis
kun. J. Hagen, ilgus, metus Jakcija, lenkų spastuvė ir kai
BUDAPEŠTAS, rūgs. 8. —
Melrose Park mirė automo
rbuotis
visus
protestantų ma- durimis svarsto Europos vai
buvęs Vatikano observatori- kurios lenkų organizacijos. Šie
LONDONAS, rūgs. 9. — IUngarijoj susektas komunistų
ldnamius
ir savastis suvalsty- stybių federacijos sumanymą, biliaus primuštas G. Bockus, jos direktorius.
Į namai Kaune jau bus iš eilės ndijoj iš kalėjimo paliuosuosąmokslas. Norėta sugriauti
35 metų.
binti, lygiai kaip tas atlikta
ketvirti, priklausą lenkams,
tas sergąs indiečių vadas P.
valdžią ir įvesti sovietus. 224
su katalikų bažnyčiomis ir sa
MEKSIKOJ
SUIMTA
ŽUDO
UŽ
MAISTO
į
“
R.
”
M. Nehru. Sakosi, vyksiąB į
komunistai tuojaus atsidūrė
Artimoj ateity Chicagoj gal
vastimis. Iki šio laiko Meksi
50
STUDENTŲ
KROVIMĄ
kalėjiman. Kiti dar ieškomi.
Angliją.
bus dirbdinami požeminiai ge
koj protestantai nebuvo kliu
ŽEMĖS BANKAS PABRAN
domi.
MEXICO CITY, rūgs. 9. — ležinkeliai. Gaus darbo apie MASKVA, rūgs. 9. — Če
GINO KREDITĄ
BERLYNAS, rūgs. 9. — AŽUVO 10 MOTERŲ
J Čia lankosi J. Valstybių ad- 15,000 darbininkų.
ką paskelbė, kad sušaudyta 6
teinantį sekmadienį Vokieti
žmonės už neteisotą maisto Išleistu šiais metais nauju joj įvykp parlamentan atsto
PARYŽIUS, rūgs. 8. — A- RADĘ TREČIOJO ŽMO- mir. Campbell. Šimtai meksiikonų studentų pakilo demonGAUS GRIAUČIUS
krovimą. Sako, tie žmonės Žemės banko įstatymu žymiai vų inkimai.
ŽUVO DU ARABU
rti Briscy parako dirbtuvėje
istruoti prieš šį karišką vadą.
klastingai įsigydavę daug mai apsunkintas kredito gavimas.
įvyko sprogimas. Žuvo 10 da
JERUZALE, rūgs. 8. — sto ir parduodavę aukštomis Pagal senąjį įstatymą įkeiti
rbininkių. Keturios kitos pa STOCKHOLM, rūgs. 8. — (Įsimaišė policija. Nemažas
CHICAGO IR APYLIN
Praneša, ekspedicija White studentų skaičius sužeista. 50 Del kapinių nepasidalinimo kainomis.
mo aktai buvo atleidžiami nuo KĖS. — Dailus oras; vėsiau.
vojingai sužeistos.
saloje suradusi trečiojo vyro areštuota.
Haifoj susikovė arabai krikšžyminio ir kitų mokesčių. Gi
griaučius (grobus) ir kaukuonais. Žuvo vienas krikščionis LENKAI PROTESTUOJA pagal dabar esamą įstatymą
JAPONIJOS KABINETAS
PINIGŲ KURSAS
lę.
Matyt,
bus
tai
Knut
FranPALIUOSAVO
IŠ
KA

čionys su arabais magometo-i
PRIEŠ VOKIEČIUS
tie pat aktai atleidžiami tik
UŽ LAIVYNŲ SUTARTI
ckel, buvęs pirm 33 metų AnLĖJIMO
ir vienas magometonas. 6 ki
nuo žyminio mokesčio, o visi Lietuvos 100 litų . -tlU.O
TOKYO, rūgs. 9. — Japo dree šiaurinėj ekspedicijoj.
ti sužeista.
POZNANIUS, rūgs. 8. — kiti mokesčiai neatleidžiami.
Britanijos 1 sv. sterl
4L8t
nijos ministerių kabinetas pa
PERU, Peru respublika, rū
Vakar čia Laisvės aikštėje su /Tokiu būdu už kiekvieną pa Francijos 100 franku 3.91
sisakė stovįs už karo laivynų
COPENHAGEN, rūgs. 9. — gs. 9. — Kariškoji valdžia iš
BERLYNAS, rūgs. 8. — sirinko apie 40,000 lenkų. Pro skolos aktą, nors ir keleto ši
Italijos 100 lirų
5.2:sutartį. Kabinetas, be to, nu Arti šio miesto Fordas statys kalėjimo paliuosavo du ame Hamburgo miesto daly San testuota prieš Vokietiją už jos
mtų litų, turės mokėti aktų
Belgijos 100 belgu
13.9*
peikė valstybės tarybą, kuri automobiliams dirbtuvę. Jau rikiečiu, suimtu revoliucijos Pauli įvyko rinkimai. 1 žmo <reiškiamus norus keisti ryti
mokestį, ko seniau nebuvo.
Šveicarijos 100 frankų 19. .T
išgautas valdžios leidimas.
priešinas sutarčiai.
metu.
,
' į! j |j’ gus užmušta ir 20 sužeista*.
nes sienas.
“R.” Vokietijos 100 markių 23.8

CHICĄGOJE

ORAUUAS

Antradienis, Rūgs.

9,

1930

“Jau dalindama neutralių aonų admi
ĮDOMUS LAIKRODIS.
nistracijos tikslams, Tautų Sųjungos taryba
Uela* kMdlea. llakyra* askmsdlsates
numatė reikalų apsaugoti nelenkiškų elemerė
VRSMIJMBKATOS KAINA: Metam* — !«.•<
• Prof. K. PaUtas.M Metų — U.50. Trim* MėnaaRuni — 92.M. Vienam tų, kurį sudaro Vilniaus teritorijos gyvento
MmMuI — 76c. Europoje — Metama |7.9K Pusei Me- jų didžiuma. Rezoliucijoj, kurių priėmė sa
ANTRASAI LAIŠKAS.
pa irgi pradeda pakirsti pran
B — |4.99, Kopija .99©.
cūzų prestižų. Jų valdžia tik
Bendndarblama Ir korespondentam* raktų ne*rųvo 1923 m. vasario 1 d. posėdy, ji pareiškė,'
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam
rai didelį žygį padarytų, jeigu
Pirmosios pažintys.
kad bendros mažumų apsaugos taisyklės bus •
pakto ženklų.
paleistų bent vienų ar kelias
Redaktorių* priima — nuo 11:99 Iki 19:99 vai
taip pat taikomos lietuviams, gudams ir žy-j
(Tęsinys).
kariuomenės divizijas ir ke
dams, gyvenantiems gineijainoj teritorijoj, ir;
Skelbimų kalno* prisiunčiamos parelkalarua
Prancūzai.
tai niekame nepaveikianti Lietuvos ir Len-! Jeigu vokiečius pavadintu lias dešimtis milijonų frankų
lbimai sekančiai dienai priimami iki 5
paskirtų moksliniams tyrinėji!
kijos teritorialinių teisių. me Europos sųžine, tai pran
vai. po piet
“Lenkų atstovo tvirtinimas, kad, šaukda- cūzus tektų pavadinti viso matus ir mokslo darbams or
mųsi Tautų Sųjungos, Lietuvos vyriausybė ki pasaulio gyvenimo formų kū ganizuoti ir spausdinti. Pran
“DRAUGAS”
šasi į Lenkijos vidaus reikalus, yra priešin rėjais. Šita nepaprastai mai cfizijos prestižui tai reikštų
gas Vilniaus klausimo juridiniam ir politi šytų rasių tauta sukūrė tiek daug daugiau negu keli armi
LITHUANIAN DAILY FR1END
niam padėjimui ir tarptautiniems pasižadėji universališkas, tiek švelnias, jos korpusai.
PuMlehed Daily. Ezcept 8unday.
BUBSCRIPTfONS: One Tear — »S.00. Slz Moatha
mams, kuriuos Lenkija pasiėmė Tautų Sų malonias ir turtingas gyveni Kitų tautų šiuom tarpu ne
~
Tbree Montha — 92.0k. One Montn — 7»a
trope — One Tear — |7.kk. BU Manta* — 94-te
jungos atžvilgiu. Prieš šitų lenkų atstovo mo formas, kurias mielai pri beminėsiu, nes šiuo momentu
3opy — .llc.
tvirtinimų aš leidžiu sau formuluoti gyviau- imsi visos tautos. Kas yra bent turiu išnaudoti gerų progų i
▲dvevtista* ln ‘•DRAUGAS” brings best resulta
j sį Lietuvos vyriausybės protestų.”
▲dvertlsing rate* on appllcatlon.
kiek pagyvenęs Prancūzijoj ii Kanarų salų įdomybėms foto- i
Kai kas spėja, kad šis protestas' iškels pramokęs prancūzų kalbos, grafuoti, apie kurias sekan
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chieagr
ir Vilniaus sprendimo klausimų. Bet mes kad ir nemėgtų atskirų pran čiame laiške teks prisiminti.
tam nenorime tikėti. Spėliojimai pradėta da cūziškų individų, Prancūziją
Sabaros Įtakoje.
DIENOS KLAUSIMAI
ryti po to,, kai pasirodė pranešimas būk pats vadia savo antrųja 'tėvyne.
Plaukiame tarp fantastiškų
Pilsudskis į Tautų Sųjungos sesijų atvyksta. Šitokios reputacijos neturi
TAUTŲ SĄJUNGAI SUSIRINKUS.
Gandus padidino ir vokiečių iškeltas lenkų joks kitas kraštas. Gražiųjų salų, maudomų jūros ir nepa
Vienatinis J. A. Valstybėse, o gal ir visam pasauly, vankoridoriaus per Vokietijų' klausimas ir jų prancūziškojo gyvenimo for prastos šviesos, kurių dar la-1
Vakar prasidėjo Tautų Sųjungos metinė “pasiūlymas” lenkams duoti išėjimų Į jurų mų esmę keliais žodžiais sun biau sustiprinu okeano ban- dens varomas laikrodis, kurį matome atvaizde, yra Detroite
ija. Susirinkę į Genevų dvidešimts septy- per Lietuvų, kitaip kalbant, pavesti Lietuvų ku nusakyti: pas juos suhu- gos, atmušdamos saulės spin-: Waterworks parke. Jau 40 m. kaip jis eina ir da nė 1c.
ių valstybių atstovai svarstys p. Briando Lenkijai už kalbamųjį koridorių. Bet apie manizuota visa aplinkuma, dulius. Kanarų grupė suside- j neišleista jo pataisymui. Šis laikrodis reikia kasdien nustatyiektą Jungtinių Europos Valstybių planų. tai ir kalbos būti negali.švelniai garbinama ir graži da iš septynių didesnių salų, ti, sulig vandens spaudimo.
— —.
. .
—i
■ Nors iŠ esmės Briando planas yra geras, ta
Lietuva šiandien yra valstybė, pasaulio nama moteris, skoningai rė- ir kelių labai mažų, negyvena-1
čiau tenka stipriai paabejoti, ar jis kada nors de facto ir de jure pripažinta. Lenkija ar Vo domasi ir valgoma, puikiai mų. Salos Lanzarote ir Fuer-1 _______________________________ , . . . , __________
bus įgyvendintas. Del ko, mes savo laiku esa kietija jos negali, kaip kokiu daiktu, dalintis, apstatomi namai, vartojama teventura yra tik apie 100
me į
jau rasę.
Pagaliau, to padaryti ir nebepajėgtų, nes lie rafinuota kalba, pilna esprit; kilometrų ,nuo Sabaros pa
Europa dar nepriaugo prie to, kad ji ga tuvių tauta šiandien jau gerai yra organizuo visur jaučiamas darnumas, bar kraščio, iš kur atsisukęs rytų CENZAS NEDARBO KLAU- lo priekaištų, kad tas biuras
monija, Visa tai ir dar dau vėjas atneša į salas smulkučių.
lėtų sujungti visas savo valstybes Amerikos ta.
SIMU.
įveikia republikonų partijos
Savo laiku buvo pranešta, kad Klaipėdos giau prancūzai išreiškia žo smilčių ir supusto minkštas
Jungtinių Valstybių pavyzdžiu. Nors Briando
------------ naudai, mažina bedarbių skaiplanas nedaug teturi panašumo j šio krausto vokiečiai Tautų Sųjungaii apskundę Lietuvų džiu civilization. Tai elito? pusnis, panašias i Lietuvos1, Cenzo biuras paskelbė, kad čių, paskirstydamas bedar
pajūrio kopas. Prie tokios ■
.
. v
valdžios formų, vis gi dėl to jame yra kalba dėl jų teisių “varžymo’4. Nors šis skundas ne tauta, kurios gyvenime jaučia
,
-r
. . , . balandžio mėnesiu visoi šaly bius į grupes, kad tuo budu
Lamarotoje laiJ
ma apie bendrus politinius, ekonominius ir ki daug reikšmės teturi, vis-gi dėl to Lietuvos ma daug inteligencijos ir di aplinkumos
supainioti
tikrųjų
padėtį,
.ponu. ir
. ,kuprianugariai,
.
-iku- rasta 2,508,151
bedarbių,
’ ’
atstovui teks4 į vokiečių daromas intrygas at delių gabumų.. Jei neskaityti
tokius valstybių reikalus.
r.'e visai tinka sunkenybėms Tas reiškia, kad tiek rasta kad (nebūtų galima patirti tik
sakyti ir jiems galų padaryti.
pačių
paskutinių
dešimtmečių,
Europoje perdaug yra neapykantos tau
nešioti. Viso šito ispaniško sa žmonių, kurie ilgokų laikų rojo skaičiaus. Nes kasgi nau
Gal
lenkų
ir
vokiečių
intrygavimai
Lie

tai
daugumas
pasaulio
didžiųskelbti
tų ir Valstybių tarpe, perdaug imperializmo
lyno sostinė Las Palinas ran nedirba, kurie reikalingi dar dos administracijai
tuvos
nepriklausomybei
pavojų
ir
nesudaro,'jų
išradimų
priklauso
prancūimilionus bedarbių, sakyta.
dvasios, perdaug dar yra pasilikę dalykų, ku
vienok būtų labai svarbu, kad Lietuvos vy ssų protui. Todėl gal sakysite, dasi Gran Canaria saloje. Čia bo, nori dirbti, ieško, bet ne
rie ar ankščiau, ar vėliau dar turės būti išly
Cenae »laurai- tuojaus ir
apžiūrėsime įdon.y suranda.
riausybė turėtų Genevoje stipriausių atstovy kad prancūzai tai pažangiam
ginti.
paskelbė- Į r!toos priekAiStuš
bę, kuri sugebėtų tinkamai apginti Lietuvos šia pasaulio tauta? Ne visai bės ir plauksime f Liūtų Pi- Bet tai no viskas, kų' atrado
Dar daug laiko praeis, kol valstybes, ykraščio uostų Freetoįvn, kurį atliktas cenzas (gyventojų tsakymų. Jis išaiškino, kad
interesus.
taip.
jo paskelbti bedarbiai yra tik
pae didžiosios, išsigydys iš imperializmo li
Senai susiformavęs prancū tikimės pasiekti liepos m. 29 surašymas). Balandžio mėne
rieji bedarbiai, jų tarpe nėra
gos, kol turės užtektinai drųsos visoms pa
“P. B.” apie mokytojus taip rauso: “Jei zų gyvenimas radikalių atmai d. Iš ten seks “Ryto” ir “Dr siu daugiau milionų darbi
tokių, kurie nehorėtų gauti
saulio tautoms, mažoms ar didelėms, lygias
mokytojai nenori pažinti savo krašto, jei jis nų neieško ir nemėgsta. Tai augo” Gerbiamiems skaityto ninkų nedirbo. Vieni jų laiki
teises pripažinti. O kol to nebus, visos tos sukasi į priešingų lietuviams visuomenę, jei
nai nedirbo, kiti dirbo tik iš- darbo ir gavę nenorėtų dirb
yra konservatoriška tauta, ku jams trečias mano laiškas.
kalhos apie Europos Jungtines Valstybės
dalies, ty. gal porų dienų sa- ti. Pareiškė, kaip aukščiau
jis vengia Lietuvos reikalų ir jei “gudriai’ rianti daug naujų formų smul
tuščias pasiliks dalykas.
jvaitėje. Dar kiti turėjo atos- sakyta, kad kitos bedarbių
skiepija besimokinančiai jaunuomenei Lietu kmenose, bet vengianti jų gygrupės bus paskelbtos vėliau.
1 togų.
vos ir lietuvių tautos reikalų ‘pribukinimą’, j veninio pamatuose. Jei ko jai
Ši Tautų Sųjungos sesija ir daugiau
Galima pasitenkinti tuo pa
į Kiekviena ta darbininkų
— tai didelė blėdis daroma tai pačiai jaunuo trūksta, tai gal labiausia nu ___
BYTAUTO
MEDALIAI
PLA-į
g
rU
pg
skyrium
buvo
įrašoma.
avarbių reikalų svarstys. Bus paliesta ir Lie
aiškinimu.
Deja, vienas daly
menei, kraštui, auklėjimui ir mūsų tautos as vokimo tikrosios esmės tų nau
tuvos reikalai. Kaip jau buvo paskelbta, Lie
TINAMI.
Sakyta, kad kai-kurios nedir- kas yra neaiškus. Jei cenzo
piracijoms.
jų ir gilių pasikeitimų moder
tuvos vyriausybė yra pasiuntusi skundų Tau
niškajame pasaulio gyvenime, Biuomi pranešame Vytaute | kančios balandy grupės nėra biuras skelbia įvairiausias statą Sąjungai dėl Mitraukos įvykių.
itistikas, kurios nereikalingos
Ir lietuvių jau atsiranda, kurie nusis kurie vyksta nuolat mažėjan Didžiojo Sukaktuvių Komite- (bedarbiai.
Lenkai, atsakydami Į Lietuvos notų, pa kundžia, kad vaikai tėvų nebeklauso, kad į čioje tautų ir individų izolia to skyrių valdyboms, kad Vy Prezidentas Hoover paskyrė jokių pašalinių komisijų, tai
reiškė, esu, nota dėl Mitraukoe incidento y- kalėjimus už šelmystes patenka. Del to ir tė cijoje. Jei prancūzai mažai tauto jubiliejiniai medaliai komisijų, kuriai pavesta tas Jdelko tas pat cenzo biuras
ia Lietuvos vyriausybės kišimųsis į Lenkijos vams savo vaikų mokymu ir auklėjimu reikia keliaus ir mažai studijuos nan jau yra platinami Norintieji nedirbusių žmonių grupes pa- pats vienas negalėjo apskeividaus reikalus. Lietuvos vyriausybė dėl to daugiau susirūpinti,, ir plačiai visuomenei dau jausiąs gyveninio apraiškas, jų gauti, kreipkities į p. Jonų tvarkyti ir paskiau bus pas- jčiuoti visų bedarbių grupių
Vėl turėjo progos griežtai pasisakyti, kad giau kreipti dėmesio į jaunuomenės organi ypač jaunosą valstybėse, tai Krotkų, komiteto finansų ko- kelbta visų grupių skaičius, ir tai visa paskelbti ? Kam
^Vilniaus teritorija teisiškai ir faktiškai tebė- zavimų. Katalikiškos mokyklos ir katalikiš jiems gali išsprukti iš rankų misijos iždininką, Metropoli- - Kada cenzo biuras anų die- reikalinga specialė prezidento
ginčijama teritorija. Notoje, tarp kito ko, kos jaunimo organizacijos jaunimo auklėjimo Europos tono vadovybė. Silp tan State Bank, 2201 W. 22 nų paskelbė tikrųjų bedarbių nuskirta komisija?
Akstinas.
[skaičių, tuojau spaudoje iškidarbe vaidina patį svarbiausi vaidmenį.
nėjanti mokslinio darbo įtain- str., Chicago, III.
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tesnis dulkių debesėlis praskrisdavo pro
— Neparėjo, Angelė, — liūdnai šne- tu nekalta. Nesisiūlei. Pats atėjo ir pu- , barbena lietus. Nuo stogo krinta stambūs
lašai. Biauri akla naktis žiūri į vidų...
prašė...
'mergelių akis... Užguldavo širdis ir kan ka Jaugeiienė.
Jaugeiienė stipriai kosti, griebiasi krū
— Je, je, paukšteli, pasisiūlė. Kad bū
kindavo, kankindavo...
— Iš kur neparėjo...
Kaktoj susilanksto
— Iš miesto... Angelė tyli. Nustebo tų kas tuomet pasakęs... Kojeles šiandien tinės ir spaudžia...
Ruduo pasižiūrėjo į Jaugelių trobelę.
tam bučiuočiau. Nebuvo mergai proto. smulkutė raukšlelė...
Pasižiūrėjo ir papūtė šiurkščiu vėjeliu. ir tyli.
— Ot čia, Angelyt, po krūtinės, toj
APYSAKA.
Pašiaušė stogo šonų ir palankstė kelias
— Iš miesto! Tiek vėlai. O kas ten! Pamačiau vyrų su kelinėmis ir nebeliko
galvos... Ale kanu čia ir bekalbėti... Juk vietoj, kažkas man'taip negerai. Jau
jaunas vyšnias. Žemelė drėgna — apsi
(Tąsa)
— Nežinau, paukšteli, neklausiu — nebesugrųžinsim...
koks trečias mėnuo. Kartais kosiu, kar
verkusia. Saulelė pabėgo ir nesirodo —
A Dvi klaidžiojaafioa sielos.
nenoriu užpykinti... Vis kažko toks su
Abi nutilo. Karti tyla. Ant krosnies tais ne... Ale vis smarkiau skauda...
bijo savo sidabrinių spindulėlių supur
Angelė Daugerytė — našlaitė. Dar
niuręs. Vos tik žodj galiu ištraukti... Sa krašto mirga lempelė. Liepsnelė kaip sa
Vėl skuba liūdnos valandos.
vinti... Paukšteliai it kažkų pametę: bė
Prieš šv. Oną pabaigė dvide
ko, viršaitį žadu rinkti. Žinai, Angelytė, gutė. Blūpčioja retkarčiais. Trobelėj be
Už langų, gatvėj, kažkas sumykia.
šimt antruosius. Labai švelni ir gaili mer- giojo, ieškinėja ir klausinėjasi vienas an inehesikišu aš į jo reikalus. Tesižino. Neveik tamsu... kvepia drėgnė. Prie kros Jaugeiienė krūpteli...
tro... Nieko neranda. Vargšai...
Tamauti pradėjo jau keturiolikos
' patinka jam mano kalbėlė ir tiek. Nesuko nies, ant virvelės, padžiauti Juozelio vys— Jau turbūt mano Antanėlis. Pa
Palengva atėjo vakaras. Šiurpus ir tiesiai į akis, bet numanau... Vis toks wu. Kaip tik našlė motina mirė ir išbūk tu, Angelė, prie Vaiko •— aš bėgsiu
Tėvai jokio turtelio neturėjo. Buvo kiek ankstyvas vakarėlis. Šešėlių daug. siręs... O kų aš bepadarysiu. Nebelaikąs tykliai... Ant gyvuliinis kibirų zirzia ne
jį priimti...
ramios musės...
rairo kalniečiai. Dvaro ponas juos ilgai
Pro duris įslinko Angelė.
dabar... Paverkiu, paverkiu... Ale žinai,
— Kų tu šneki, Anelė, tokia sergan
— Ale ir neparvažiuvimas!’ Pakelk,
įjudinėjo. Ir nuskurdino...
kad
ir
tų
ašarų
pritrūksta
beverkianti..
O
— Dėkui, mano balandėli. Maniau,
Angelytė, lempelę — pažiūrėsim į laik ti, vos kruta, ir ji bėgs į laukų, į tokį
Anelė Jaugeiienė ir Angelė — kaip
paskui
tik
pykstu
ant
savęs
ir
tiek...
Ir
jį
kad neateisi... Suprantu tave gerai —
rodį... Na, matai — jau pusė vienuolik vėjų. Kų pamanei. Jau nebijok. Įeis ir
Tik du sūnai. Jaunimo būrely
ir
save
į
bėdų
įtraukiau...
Juk
matau,
kad
tos... Šiame laike visi geri žmonės jau vienas... Geriau aš išeisiu, jei bijai”.
is perpintu. Ankštesnės vietelės ieško- tarnystė...
aš jam nebepatinku. Numanau gerai — namuose...
— Nieko, Angelyt, aš pratus... Anta
— Kų čia, Anelyt — juk gaspadorius
Taip karčių gyveninio dulktų jų sie
t žmogus ne gyvulys, širdis viską pasuko*..
Angelė nieko nebesako. Nemaloniais nėlis juk man neliepia. Aš pati geriau.
mane išleidžia... O pas tave, žmonelė, man
tą baisiai nerimo... Taip trošku paaidaNė verksmas nebe padeda...
kartumais persunktos minutės... Susiglau- Kaip jis dabar ten vienus.
taip gvrai... Neturiu kur kitur nusidauž- j
»vo... Retkarčiais valandėlę jas neri(Bus daugiau)
Nu ką padarysi, Anei y tė., r, Juk dė abi ir tyli. Juozelis miega. J langus
jas apleisdavo. Bet neilgai. Dar tirs- ti... Ir nenoria... O kur tavo Antanas?
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jtingumo. Pastaruoju laiku aš rai pavalgau, praradau net
įžymiai sumenkėjau, nors ir ge keliolika svarų. Esu labai nėr
vuotn. Bile menkniekis mane
Prieškalėdiniame sezone Tė
--------------- Rašo prof. Kampininkas.----------------------------- Rašo Dr. A. G. Rakauskas--------------išveda iš lygsvaros. Nuolatos
vai Marijonai yra apsiėmę KRONIŠKAS PILVO UŽDE ir vemti. Viduriai beveik vijaučiu greitų širdies plakimų
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šeiminnikei
sunešti
už
50c/laikyti
Misijas
šiose
parapiGIMAS.
PROF. KAMPININKO
Jr viduriuose netvarkų — daž
sados yra sukietinti, bet kar
Tokiu
būdu
turiu
nuolatinių
jose:
RADIO.
nai jie yra liuosi. Šiaip jokie
tais jie ir labai pasiliuosuoja,
kostiumerių ir liuosu laiku I 1. 6v. Panelės Gimimo par.
Priežastys,
skausmai nevargina.
taip kad nesuvirškinto mais
Po lietuviškas Chicagos, ir užsidirbu pinigų, kuriuos tau- Marąuette Park. Chicago, III
Atsakymas. — Tamsta grei
vedančios
to dalys išeina su išmatomis.
nuo rugsėjo 7 d. iki 15.
kitų didelių miestų, grinčias pau aiškulės mokslui”.
prie šios vi
čiausiai turite goiterį,1 kurs
Galvos skaudėjimas vargina
nuo
2. Mount Carmel, Pa.
labai daug randasi 15 — 21 Ir sakysit, kad ateitis to
durių ligos,
naikina jūsų sveikatų. Pasirū
ligonį beveik nuolatos ir dva
metų amžiaus “baibokų”, ku-j“baiboko” nėra šviesi, skai- 29 rugsėjo iki spalių 12 d.
yra
sekan
pinkite pamatyti gerų dakta
sioje jis visuomet nupuolęs.
3.
Frackville,
Pa.
nuo
13
rie tik auštant keletui valan-'dri?
čios:
rų, kurs padarytų tuomi rei
Gydymas priklauso atsižiū
'spalių
iki
26
spalių
d.
dų pareina namo pamiegoti ir
kalu nuodugnius tyrinėjimus.
1) Iš mais
rint į ligos priežastį ir įvai
prie stalo “prisipusti”, oi Lietuviškų tavorščių “der-'cago, UI. nuo 1 lapkričio iki to atžvilgio.
, Čion be operacijos negalėsite
rius ligonio symptomus. Svar
šiaip jau visų savo gyvenimų jvišas” (dervišai yra tam tik- 9 lapkričio.
fapseiti.
t
Netinkamas
bu yra priskirti kiekvienam
ri
mahometoniški
elgetos,
ku-{
5.
Eockford,
III.
nuo
1
lapDr.
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G.
I^a.ka.1
tsKus
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•
•
leidžia saliunuose, pulruimiuo
.............
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rf
arba negerai 2433 w. Marųuette ligoniui atatinkamų maistų;
rie
bastosi
po
Indijų,
prašinėkričio
iki
9
d.
se, kol už kokį “smart” dar
prirengti vai Rd. Grovehtl, 3262 pasirupįntl jo burnos švara,
darni
išmaldos)
Vabaleika,
1
6.
Shenandoah,
Pa.
nuo
10
bų neatsiduria džieloj.
giai, ir ilgas vartojimas už pašalinant ligos perų vietas;
Tokių grinčių tėvams jūsų Valonio kolumnoj, paskelbė, lapkričio iki 23 lapkr. d.
ivhen soofMnp Žemo te userff
gauliojančių vidurius pries ir priskirti atatinkamus vais
vožnas prof. Kampininkas iš (kad, besiartinant dolerių va-,! 7. Pittsburgh, Pa. S. S. nuo konių. Nuolatinis vartoji
Right from the first touch, antiseptic^
EVI8UOMET galtl sulaikyt dartus.
healing Žemo takes the itching
pat' širdies padugnės, ščyrai.jui, lietuviško komunizmo sta- 28 iki 30 lapkr. d.
ta ir pasiduot galvos skaudėji
misery out of moequito bites, rashes,
mas prie valgio karštos duo
mui, bet visuomet galit gaut tokios i
and many other skin afflictions. Try
linki paskaityti žemiau deda-'lyčia — Chicaga, be jokios a- 8. Mahanoy, Pa. nuo 1 gruo nos, karštų pyragaičių, per- Klausimai ir Atsakymai.
kankynės palengvinimą! Piliukė ar
it also for itching, peeling toes.
Bathera and other outdoor folks
.
ri i •
ldvl Bayer Aspirin kiekvieną kartą
gitacijos, jau sukėlė strošnių džio iki 14 gruodžio d.
mų vieno boiso laiškų.
Gerbiamas j palengvins galvos skausmą. Visiškai
thank cooling Žemo for relief from
didelis gėrimas arbatos arba Klausimas.
sunburn. Douae it on ivy-poisoning.
“Esu boisas 11'm. amžiaus. aukų sumų — $25! Ta milži-J 9. South Chicago, III. nuo kavos, o ypatingai svaigiųjų Daktare: Turiu 52 metus ain- ' nekenksmingas: tūkstančių gydyto Pimples
and dandruff fade when safe,
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
Miestely, kuriame mes gyve- niška suma susidarė šitaip: 1 gruodžio iki 7 gruodžio d. gerimų. Paprotys valgyti ne šiauš. Jaučiuosi netaip labai gas priešnuodis skausmui, kurį mi antiseptic Žemo is applied. It intly <eases razor-smart. Always
stantly
vyrų ir moterų naudoja tu
name, nėra geso, todėl pečiai j$14.25 atkėlė North Side, $5 10. St- Clair, Pa. nuo 15 iki laiku arba greitas valgymas gerai. Žymiai pasidariau silp lijonai
have Žemo nearby wherever you go.
rėdami šalti, ir galvos ukaudėjimą;
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
neura'giją ar neurttį; reumatizmą,
kūrenami malkomis. Malkos — Bridgeportas, o Rockford, 21 gruodžio.
ir neužtektinas maisto su- nesnis, negu buvau seniau. strėnų skaudėjimą, skaudančius sąatvežamos vieno saizo, gatavai 111., kur sakoma ir-gi yra bai-Į Nepažymėtos dienos yra, kramtymas Nen#ažai 8uerzina Jau dabar ir dirbti SU'nkiai !nar‘us’ ir
Paskaitykit nurodytus
vartoti kurie eina kartu su
suplautos, kad tiktų pečiun si revoliucionierių mace, per laisvos. Prašytume gerb. kle- ir užgaulioja vidurius perdi- bepajėgiu. Kiek laiko atgai,1 budus
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek
Žiurek, kad
dėti. Už sunešimų vežimo Isavo piknikų, visų dienų pra- bonų, kurie norėtų tose die- delis vartojimas tabokos, y- mano namiškiai pastebėjo kad skaudėjimo šios piliukės jums tik
gautum tikrų
ras Aspirinas. Turi medikai} patvirmalkų beismantan, draiveris kaituodami, komunizmo der- nose turėti pas save Marijonų pač tiems, kurie jų mėgsta mano poakiai dytais būva pati
žinot ką imat. Dėželėj žodis
EAU DE OUININE
1 r
J
“tikras’ raudonai parašytas.
misijas, kreiptis šiuo adresu: *vranitvti
,nę. Aš nė valgyti kaip reik I
I ima 1 dol. Tad aš pasisiūlau višams uždirbo net $5.75c.!
Marian Fathers 2336 So. Oak-1
A
'V"7'
negaliu. Viena, neturiu noro, o
2) Bendrai, kūno nesveika
ley
Avė.,
Chicago,
UI.
kita, pavalgius, retkarčiais
| P. Šležas
— Visam pasaulyj garsus
Pokalėdiniame žiemos Mi tingumo priežastys, vedan priseina vemti. Kaip kada aš
plaukų
tonikas, naikina
pleiskanas,
stiprina
plaukus.
čios
prie
pilvo
netvarkos,
sijų sezone yra numatytos Mi
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
nė atsikvėpti žmoniškai nega
naud, Dept. M, 220 E. 21 St.,
sijos Brooklyne,
Pittstone, taipgi vaidina žymių rolę. Jų liu. Prašau labai gerbiamų
PILNAS EGZAMINAS
New York, N. Y. Sempelis dyDetroite, Elizabethport, N. J. tarpe yra Anemia (kraujo daktarų patarti man kų turė
$5.00 TIKTAI 15-00
ir kitur,
bet
maršrutas liga), įsisenėjus džiova, gout, čiau daryti ir ar nėra kokio
SPECIALISTAS
(520 Mėty Sukaktuves Minint)
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
'nėra galutinai nustatytas. diabetes (cukrinė liga) ir ink pavojaus Su pagarba — G. tikrą
specialistą, ne pas kokį nepa.(Tąsa)
Nepatenkinti kad patys norime gert, o ne van- Kas <jar norėtų tame sezone stų ligos.
,
tyrėlj. Tikras specialistai, arba proJ. S.
' fesoriua, neklaus jūsų kas jums kenjuos Ordinas privertė daly deni.” Lietuviai javų jau va-'pas save Misijas daryti, pra
3) Nesveikata pačiame pil
— Jūsų
nusiskla’ p,j
"nokuyifeegzaminavlmo.
8kauda- /et pa?
kyssutaupaU T FOROVER *
j
ju
u
p©
Jus
vauti žygyje į Maskvų, kad sarų buvo užsisakę Žemaiti- gome, ilgai nelaukus, pranešti ve iš priežasties jo žymaus Atsakymas.
kundimas rodc, kad su iusųipy®14 lalkl*
pinigus. Daugelis kitų
vertė statyti savo žemėje nau joj, o kai atėjo ruduo, nega- mums nurodytu adresu.
i daktarų negalėjo pagelbėt Jums dalpadidėjimo, kepenų sugedi
UlkstaiS yra kas tokio nege- to. kad Jie neturi reikalingo patyri
jas pilis ir mokėti iki šiol jie Įėjo jų išsivežti. Į visus pra-1
mo, Įsisenėjusios širdies li
mo, suradymul žmogaus kenksmin
Tėvai Marijonai.
ra, kad jie neatlieka savo pa gumų.
ms nežinomus mokesčius že šymus ir maldavimus Ordino J
gos, o taipgi ir plaučių.
ounces for2$c9nti
Mano Radlo — Scope — ųaggl
reigi]. Ar jūsų sveikatai yda li X-Ray
maičiai nuolat bruzdėjo. ,Tuo vietininkas trumpai atsakydaRoentgeno
Aparatas ir vl4) Nešvara burnoje, kuo
ture
.tarpu kryžiuočiai uždraudė Į vo: važiuokite sau, grūdų pi- laiškų, kad jums tas lietuvių met joje randasi išpuvę dan mo pavojaus, neišekzamina-1 elškaa bakteriologiškas egsamlnarl, i* -r» , > *i
m&a kraujo atidengs man Jūsų tik••Susisiekti visais keliais su rktis nevalia.
(lankymasis Žemaitijoj nepati- tys ar sugedę tonsilai. Kroniš- VęSj neguliu sakyti. Bev laikas ras negeroves. Ir jeigu' ai paimsiu
brangus,
o sveikata dalįrūmas
“ <ydyt1
’
Jusų r.elktu,
Lietuva paliekant du laisvu , ...Y . ,
.
aka, tada jiems griežtai už kas pilvo uždegimas gali būti yra
J
°
sugryi jums taip kaip buvo ,
brangesnė. Patarčiau kreiptis
kenčiat nuo ilgų aku I
kelia Ir jais susisiekti reikė- _
10
ir.pa ®'drausčiati pereiti sienų. Vie•
x-i
j i x
y
7l0, žarnU. inkstų, odos. kraujo, nerjo gauti iš Ordino vietininko fantas.
sausio 24 nok turiu pakelti balsų prieš’’ sėkmė staigaus uždegimo.
erhcienl’
pne tikro daktaro, kurs pa-j»ų, širdies, reumatizmo, kirminų, I
Symptomai. — Ligonis, pa airnninfn
iStirti
ir
hsfn
fl
.
u2de
klmo
žarnų,
silpnų
plaučių
arba
Į
leidimų. Taip buvo mėgina-L" ?1S para e
šaltyšių, kuris laiko būk Ordi-1
SI Upinių1. tirti JUSI] lI.Kf III, O
jeigu turit kokią užslsenėjusią. Jai Į
itS double acting
prastai yra varginamas gan
kerėjusią,
chronišką
ligą,
kurį
ne

ma visai atskirti Lietuvų nuo .
. v.
. . ..
„
nas turįs nuostolių dėl tų lie- ilgus laikus. Jo apetitas kar taipgi ir širdies padėti ir pri pasidavė net gabiam šeimynos gy
... t, x
• • •
įkalbamais,
žiauriais
ir
nežino

skirtų atatinkamų maistų, gė dytolul, neatldėlloklt neatėję pa
, tuvių atsilankymų pas ŽemaiŽemaičiui. Bet šis mėginimas .„ .
niškais valdininkais, krc.pda- čius Jei
lietuvis
iete,is tais Jabai pablogėja, o kartais rimų ir vaistus ir nustatytų manė.
kaip matysim vėliau nepavyko.
DR. J. E. ZAREMBA
gerokai pasitaiso. Po valgio
mas dėmes! į uzdraud.mą su- atTažinoB
užsilaikymo tvarkų.'
This new cheese
Tuo metu Ordinų valdė už
SPECIALISTAS
ligoniui dažnai tenka
sisiekti žemaičiams su Lietu- IĮ, ir šis svečių pavaišins duo- tokiam
Inėjlmaa Rūmas lšlš
.
.
,
.,
.
sispyrėlis, geležinės rankos, etreat
. druska,
, , o arkliui
, v . paduos
,
jausti sunkumų,
vidurių
spau Klausimas. — M. Č. Gerbia- 20 W. JACKSON BLVD.
.
. ,
„ . ,
va, pardavinėti javus, būk tik na ir
1,.
.
’
.
,
nerg-mgas maestras Ulnchaa
w lietnviai
-e_
Arti State Gatvės
dimą, o kartais net ir skausdaktarų meldžiu man su
šieno, juk dėl to šaltyšius nei
Ofiso Va.andos: Nuo Iš ryto Ik*
von Jungingenas, n epe rkalba-, ...
t,«x v
•
,
•
Jmaicius. “Stebina mane tas nieko nustos nei nieko pelnys, mų. Tačiaus skausmas nevi-.teikti “Draugo” skiltyse pa 1 po pietų. Vakarais nuo R Iki
mas ir nepalenkiamas, einąs •
..
. .. . , .
nuo 10 rito Iki 1
,
7 'šaltyšiaus (Ordino vietininko)
» •x v •
i i • sus liečia vienodai: vienus lendarimų kaslink mano nesveika- Nedėllomls po
plot u
pne savo tikslo, tikėdamasis, i
,,
s- v + + ypaž’ Jei Pasteb<'slnie» kad ir
gvai,
kitus
gan
sunkiai.
Kaikad vis vien pasieks.
Atsakymas — rašė Vytautas
žmonėg jūsiškiug taip
kurie skundžiasi jaučių karš
Jo įsakymai trukdą Žemai- ~ “ne8 mums nė > galv’ ”e‘
Taian*’ ir todal jie atsi'
tį bei degininių po krutinę.
tijos prekybą su Lietuva, y- atėjo mintis’ kad man0. žm»’
0 jeigu. mūa« žmoglK
„„v •__ ___ , ,
, „ . . , nės jūsiškius
kurstytų prie su- ,nuskriaudė jūsiškį, juk davė- Tokių ligonių ar daugiau ar
Now—Kraft-Phenix’ new achievepač javų prekybų, kuri tada
J
F
J
.. mažiau liežuvis yra apvilktas
ment! Rich mellow cheese flavor
plūs added health ųualities in
aukštaičiams dėl blogu metu klhn>’- Jnk laik»mes sutarties ,me šaltysiui valdžią, kad jis
Pasauliniame kars
Kapitonas
wholesome, digestible form.
nešvarumu ir burnoje yra vi
buvo labai reikalinga, Lietu-1“ nėra joklos 'Pnežas,ie8 ar-.tokius surištą ir pristatytą
Velveeta retains all the valuable
elementą of rich milk. Milk sugar,
Seno Krajans
Specialistas iš
vai nepatiko Ordino maršalka,
taiką: Bet nu0 aniS’ Pra'
NeraSau jums tal su sados nemalonus skonis. Ret
calcium and minerals. Etery ont
caneatitfreely!
_ _____ . ,
.
.
• • j i itę mūsiškiai lankytis į Žemai- tikslu, kad jūs leistumėt mū- karčiais ligoniui pyksta šir
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
Velveeta spreads, alices, melts
NEŽIŪRINT KAIP UtSIPENtJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
tokio elgesio^ nerkalb^8'nri '*** ir atvirkščiai, žemaičiai aiškius važinėt į Žemaitiją, ti- dis, ypač jis jaučia tai išryto.
and toasts beautifully. Try a half
YRA. Speciallškal gydo Ilgas pilvo, plauCių, inkstų Ir pūslės, užpound package today.
nuodijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mindamas jam au žemaičiais į> Lic'UT*> juo fakian’ “ kai-,Jl?’,> M Dievui padedant iš- Atsirūgimas po valgio tęsiasi
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
KRAJFT
mynystėj atsitikdavo neužde- simaitinsime ir nennmirsime kartais net keletu valandų.
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
padarytų sutartį dėl laisvos
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Protarpiais, draug su atsi
li ' metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
prekybos, nieko nepešė. Nepa rėjimas. Jeigu žinočiau, kad badu, bet rašau, kad žinotute,
rūgimu, išeina kartus skys
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomls Iki 12 d.
tokia jūsų valia ir toks pa- kaip yra dalykai.
sitenkinimas tiek Žemaitijoj,
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Cravvford 5573
timas arba ligoniui tenka net
V Thv Deliciout New Cheese Food
rėdymas, ir jei turėčiau jūsų
(Bus daugiau).
tiek ir Lietuvoj vis augo. Emė sklisti gandai, kad Vytau
tas mėginsiąs atgal grąžinti
A Mystery.
anuos 250 žemaičių bajorų su
tartimi su Ordinu numatytus.
'MeLL.'THKTS MkCHYV
Kryžiuočiai ėmė skųstis, kad
fvmny
Au*nvw
PtSH HAVE 0OME - HA K) K
Vytauto pavaldiniai čia kur
WAS THE OAiLN' OME
sto žmones prie sukilimų, gau
DIDMT EAT THEM, »
do žuvis, grobia šieną, vagi
li liauja. Vytautas, nebesikentęs
kryžiuočių skundų, uždraudė
savo pavaldiniams, be Kauno
seniūno leidimo, susisiekt su
Žemaitija. Tai dar labiau pa
didino nesusipratimus. Ordi
nas uždraudė žemaičiams Lie
tuvai arklius pardavinėti, gy-!
vulius, javus ir p įgaliau mi-j
dų, ironiškai pabrėždamas;!
^“juk gerai žinote, kad midų *

Prašau Į Mano Kampelį

MARIJONŲ MISIJOS.

Sveikata - Laimės Šaltinis

SKIN1TCHING ENDS

BAYER
ASPIRIN

ŽALGIRIS

Pinaud

SAMEPRlą

40 YEAlo

IAKING
R0WDER

MIILIONS

OF

POUNOJ

UfEO BV

OUO GOVERNMENT

Daktaras

WISSIG,

Velveeta

TUBBY

Antradienis, Rūgs. 9, 1930

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

MARIAN HILLS, ILL

I.

J. gėla, V. Raudonaitis — visi
Ponios
Vileišienės surink tis. Po 1 dol. — Navikienė, (pavardė neišskaitoma),
iš New Yorko.
Pranckietienė, D. Biekšienė, Patašius. Viso 26 dol.
tos aukos Vilniaus Lie
Balcileniškių kaimo, Daugė
O. Volienė, < B. Pauliukienė, New Yorke laike ekonominės j Visi <'Draug0>> korespoaden
tuvių našlaičiams.
liškio valšč., Švenčionių apsk.
Kalvelis Antanas,

kilęs

iš

> šiai įstaigai visų plačių apie- apie 40 m. amžiaus, gyvenęs
Įlinkių lietuviai katalikai.
New Yorke. Ieško sesuo ElzIr reikia tiktai pasidžiaugti, Lieta,

Iš Marijonų Kol. Rėmėjų Pik kad mūsų žmonės supranta lie ' Jankus Rapolas, ilgai gyveniko.
' tuviškos mokyklos reikšmę ir^ęs New Yorke, mirė 1928 rae-

J. Bagočius, J. Savickas, S
Prieš išvyksiant Lietuvon,
Eniilija Vileišienė pra- Kačinskienė, Matuzas, K. Kosokas, P. Kirvelevičius, Karšė Lietuvos Generalinio Kon
nickienė, Karneckis, A. Karsulato, New Yorke, papildo
vojienė, V. Žilevičienė, J. Žimai paskelbti Amerikos lietu
levičįus. Smulkių $7.65. Viso
vių spaudoje apie jos surink
$34.65.
tas aukas šiose vįetose:
Vietos L. R. K._Darbininkų
V«Wtown
Ohw

konferencijos, birž. 11 d'.

tai prašomi žinias rašyti

jau

po

įvykio.

gįa

žinia

Po 5 dol. j Gen. Konsulas P. niekam neįdomi; tokių visai
Žadeikis, A. Aldis, kun. N. reiktų nedėti.
Pakalnis, kun. J. Draugelis.
3 dol. P. Pivarūnas iš Pitts TĖVAI LAIMINGI, KUO
burgh, Pa. Po 2 dol.: A. MarMET VAIKAI GIRAI
čiulaitis, (Pittsburgh, Pa.),
MIEGA.
Liet. Šaulių S-gos darbuoto Štai būdas greitai Ir l«ngvai nu
Ir užmlgdintl verkiant) val
jas J. Adomaitis, J. Varkala raminti
ką. Tai būdas, kur) daktarai lniš Chicago, III. Po 1 dol.: J. dorsuoja Ir mUlonat motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
Bagdonas, Kaulakis (Chicas tas lajų grynai augmenlnėa, gardžios
Costorljos, nuramina ne
go, III.), V. Ambrozevičius Fletcherio
ramiausia kudlkĮ ar vaiką ir užmig
(Newark, N. J.), adv. R. J. do ) ke'etą minutų! O nuo dieglio,
sukietėjimu, slogų nėra lygios CasJurevičius, Dr. M. Vinikas, torijai. Chaa H. Fletcberio paradas
yra ženklas tikros Castorioa Vengk
Gen. Konsulato sekr. K. Jur Imitacijų
Ir buk saugus.

remia jų visomis galimybėmis. į
Cancer Institute, Welfa
proga visi Broliai Marijo- ,re Island. Paliktas turtas sienai reiškia savo Prieteliams. Lia virš l,000xdol. Giminės
įr Rėmėjams nuoširdžiausios nežinomi. Prašoma zinaneiųjų
5 dol. — kun. M. Kuliavas;Į ®
1
padėkos žo,tižius už prieteliš- painformuoti Gen. Konsulatu
2 dol. — P. Bakunas.«Po 1 Privačiai: po 5 dol.: M.
kūmų ir suteiktų paramų ne. (10-855).
tiktai šio pikniko metu, boti Žoba ar Žioba, Pranas, Biis dol.: K. Stupinkevičia, Mar. Pavalkis, J. Katilius, Aleks.
ir visuomet, kuomet iSkįla »ville gyventojas, miręs 19281 Bakamene, J. Laukaitis, J. Katilienė. Po 2 dol.: J. MarDaugelis
kolegijos
rėmėjų
ir X iu „XXvo
kad'koksai tikta reikalas, tie g^r- metais Metropolitan Hospital, Ručinskas, Tomas Sireika cinkėnas, A. Liūtas, A. Ribinir prietelių pasidai ba\ o, kad •______ _____
>
s |w..
Smulkiu —
— $1.85.
*1.85. Viso
Viso $13.85.
$13.85 skas, K. Bagdonas. Po 1 dol.:
Smulkių
liktų daugiau pelno bernaičių bingi Prieteliai savo darbinin- J elfare Island. Paliktas tur
Dr. J. Kralikauckas, Helen
Niagara Falls, N. Y.
kolegijai. Daugiausia pelno kų visuomenės kultūros gyvo- tas siekia virš 1,000 dol. Gi
Iminės nežinomi. Velionis iš Kun. J. Steiginanas 5 dol.,
padarė p. Naugžemienė su nime nepamiršta.
Lietuvos atvyko į Connecticut'kun. A.Gelumbis 2 dol.
N.
savo pagelbininkėmis, sukel
ir gyveno Waterbury ir Bridama $67 su centais. Paskui iš
Brooklyn, N. Y.
: dgeporte. Žinantieji prašomi
eilės daugiausia pasidarbavo
: pranešti velionies tikrų ją pa- Morta Raudonaitytė 10 dol.
Brighton Parko 36 rėmėju sky
ivardę, gimimo vietų ir kitas
Eliaabeth, N. J.
DUOKITE VISUS SPAUDOS
rius, laimėdami pelno $65 su
Klebonas sugrįžo.
.informacijas (10-991).
10 dol. — kun. J. Simonaicentais. Daugiausia dirbo p. Kleb. kun. Bičkauskas jau
DARBUS “DRAUGUI”
.
Anužis (su kendėmis), Pau sugrįžo į savo parapijų po apIeškomieji arba apie juos
ADVOKATAI
tienė (su sūriais), p. Navic lankymo tėviškės. Rūgs. 7
nois žiugųtieji prašomi^kienė, pt Kazragienė, p Vai parapijos svetainėj įvyko jo!
1
Telepbone Dearborn 0067
čekauskas ir p. Valskis.
Consulate General of
v
sulauktuvių vakaras.
f. • .■ ‘
Lithuaaia
Lietuvis aptiekorius.
1
P. Tamanauskienė už savus
pirkinius padarė $9 pelno. Ly Arti lietuvių bažnyčios p. ’
New York City.
ADVOKATAS
giai p. Sinkevičienė $10 su Juozapas M. Kromel, R. Ph.
15 Park Row,
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
centais ir p. Tamašauskienė G. atidarė aptiekų, Nahjas ap
ATLIEKAME
CHICAGO, ILL.
su p. Matijošaitiene $9 su cen tiekorius gerai nesusipažinęs
Nuo 0:30 Iki S vai. vak.
Local piflcą: 1900 S. UNION AVĖ.
tais. P. Martinkienė už mezgi su lietuviais, bet jau remia
Tel Roosevelt 8710
nius ir už vištas pelnė keletą parapijos reikalus. Receptus
Vai. nuo * iki * vai. vale
(Išskiriant seredos)
išpildo gerai ir sąžiningai,
dolerių.
Prie stalų irgi buvo peluo, taipgi duoda draugiškų pata
Melrose Parko p. Žvirblis dir rimų. Be to, laiko ice cream
bo prie saldainių; p. Sinkevi ir soda fountain.
Greitai, Gerai ir Pigiai
ADVOKATAS
čius ir p. Matijošaitis prie Harboriškiai, be abejo, lie- !
“monkių”; p. Lesąuskas, p. tuvį aptiekorių parems.
11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
LIETUVIŠKI REKORDAI
Red Gherris.
Kryžeyįčia; p. Urbanavičius
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
10 coliu 75 eentai
prie straikerio; visi padarė
Tel. Vlctory 0562
nemaža įplaukų.
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
SPAUSDINAME:
Budriko Radio Orkestrą
Pėtnyčio*
Žmonių dėmesį daugiausia
16173 Vakar-vakarėli ir Či
traukė automobiliaus laimėji
gonai. M. Juozovitas
mas. Pavakarėje buvo sudary
16041 Mes be Vilniaus ne
Tikietus, •
Bilas,
ta komisija, kuriai buvo pa
(John Bagdzlunaa Borden)
nurimsim ir Girtuoklio
Plakatus,
Laiškus,
vesta. išdirbti visas planas,
daina.
J.
Butėnas
ADVOKATAS
Šie astnenys gyvenų Ame
Serijas,
Konvertus,
kuriuo einant reikia išlaimėt!
16152
Pasaulis
stovi
ir
Man
Draugijoms Blankas,
rikoje yra ieškomi:
Programus,
105 W. Adams St. Rm. 2117
“Auburn” gražus, naujas au
tik rodos. A. Vanagaitis
Posterius,
Vasiliauskas Aleksandras,
Konstitucijas,
Telepbone Randolph <737
tomobilius. Komisijoje buvo
seniau gyvenęs 635 Main St., 16156 Ar tau seselia ir Kel 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
sekanti asmenys: kun. J. Klokis berneli. Maliau. Liet.
Pittston, Pa. Paieško brolis
Telephone Roosevelt <090
ris, p. J. Brenza, p. A. Nau
Mainieriu Ork.
/
Name: S iki 9 ryta TeL Repub. 9«<
Jurgis.
Ir Kitokius Spaudos Darbus
sėdienė ir du pp. Žvirbliu, bū
Budys-Budzevičius Antanas
tent Melrose Park ir Marųuegimęs 1875 m. Alsėdžio par., Lietuvos Polka ir Pasaulinė
tte Park atstovai.
Polka. Šokiu Orkestrai
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
Amerikon atvykęs 1891 m. iš
Visųpirma buvo traukiami
Nakties
sapnai
Šokis
ir
Ge

LIETUVIS
ADVOKATAS
Mažeikių, gyvenęs New Yor-1
burtai kas turės laimės trau ke, Chicagoje, Washingtone 1
gutė Polka. Šokiu Ork.
kti laiminguosius išlaimėjimo
2221 West 22nd Street
ir Bostone (202 Broadway),Į Amatninkų Mazurka ir Po
burtus. Žemiausių numerį iš
Arti Leavitt Street
puotai Šokis. Šokiu Ork..
neva dirbęs ant laivų. Ieško
traukė mergaitė Adelė NedvaTelefoną* Canal 2552
Vėjo Valcas ir Vilniečiu Ma
brolis Anupras.
raitė ir jai teko laimė trauk
zurka. Šokiu Orkestrą.
Češkevičius Juozas, kilęs iš
Valandos 9 vyto, iki 8:00 va
ti liuosus arba užburtąjį lai
Patašinės, Veiverių valšč., gy-;
kare. Seredemis ir Pėtnyčio
BUDRIKO RADIO
mės numerį.
2334 S. OAKLEY AVENUE
mis nuo 9 iki 6.
venęs Gilberton, Mass. Paieš
VALANDOS
Buvo sutarta, kad 25 nu
ko tėvas Jonas.
Subatomis nuo 6 iki 7 v. v.
meris bus laimingasis užbur
Prokopčikas, Steponas, ki- į Iš Stoties WCFL 970 kyl.
CHICAGO, ILL.
tas laimės numeris, kuris teko
«aa • I
lęs iš Raradiškės, Tarnapolio
ir
p. O. Aleknavičienei iš Pont
v
valšč.,
Vilkaviškio apskr., ‘ Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v.
LIETUVIS ADVOKATAS
įCarbon, Pa. Chicago piliečiai
Gardino gub., gyvenęs New* Iš Stoties WHFC 1420 kyl.
Telefonas Roosevelt 7791 Į
gailėjosi, kad gražusis “Au
127 No. Dearborn Street
Yorke. Ieško brolis Jokūbas.
burn” neteko kokiam nors
Room 939
Zinkevičius
Jonas, kilęs1
Tel. Franklin 4177
phicagiečiui, bet kartu įr džia
Nuo 9 Iki 1 Ižėmua Subataa
ngėsi, kad teko moteriškei lie nuo Širvintų, gyvenęs Connec-1 3417 S. HALSTED ST.
ticut valstybėje. Amerikoje
n Šast 107-th Street
tuvaitei.
Kampas Mlcblgan Avė.
Chicago,
III.
apie 24 metus.
Piknike matėsi daug biz
Tat. Pullmaa <»M
Nao * lfcl 9 vak. l» gubatomlg
nierių, profesijonalų ir nema Siaurupevičius Mykolas, se
ža dvasiški jos. Žmonių buvo niau gyvenęs 317 Bank St.,
Halsing the Family
Ali that flilttora la not Pa s money i~\
atvykusių iš .tolymesnių mies Waterbury, Conn. ir 1016 So.
2ud St., Philadelphia, Pa.
tų, kaip Kenosha, Waukegan,
Aurora, Kankakee, Joliet ir Ieško Andrius Počėsa.
visų aplinkinių miestelių. Bu
tą ir tolymesnių svečių, ku 10 PIECE COSMETIC
rie tuo kartu lankėsi pas sa
SĖT <1.97
Thl« I* a Vainotu Vlvanl
aad lavo gimines Chicago ir ąpie- eludea faęe povdar. <2.00; Rouga,
78c,
Tluu* CrMm H.00, Dapllatory lt.40,
<
4
Taniai Aatrlngant |1.78. Bath Salt 1.00,
linkėse.
ToUat Wat«r »1M. Forfume 12.71, Brtl71c, Skiri Whlt««er 78c. Totai
Iš ryto buvo atlaikytos šv. llantlno
Valu* 811.00. Speniai prlce, 11.97 for all
ten »l«ce« to introduoe thla line.
Mišios už visus geradėjus. pri
Vardas ................................... .. •
eidėjusius. Po Mišių kun. J.
Adrese* .......................... ..
Siunčiame per paštą. COD
Mačiulionis pasakė gražų pa
Pinigai grąžinami. l«l
nepatenkinta*.
mokslų, reikšdamas dėkingu- j
mo už tų paramų, kurių teikia
.Vai 3M-2tb Aveanė, N«w Yodr

Darbininkų šventės dienoje,
Marijonų ūkyje, įvyko didelis
piknikas. Diena, pasitaikė labai patogi, šilta, giedri. Žinonių atvyko labai daug. Mat,
automobiliaus
išlaimėjimas
minias sutraukė.

Pasenus

tuo

INO. HARBOR. INO.

F, W. GHERNAUGKAS

Spaudos Darbus

AAOLIS

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

JOHN B. BOROEN

JOHN KOCHINSKAS

Draugas Pub. Co.

J. P. WAITCHUS

JOS. F. BUDRIK, ING.

i .iM

mm

Flshor

Rūgs.

įtradienis,

1930
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I
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GRABORIAI:
Talefonaa Yard* UIS

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SAUDAS

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

I

GRAŽIOS

H MOT. &Ą GOS 1 MOS

SUTIKTUVES.

KPS. VEIKIMO.

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

We&t Siete P-nai Juozas ir

Ofiso Tel. Victory 3687

Telefoną. arovehlll 8269

J. J, KOWARSKIS
BR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas

Of. Ir Rez. Tet Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Mėnesinis M. Paulina Kowarskai, plačiai
Ofisas 2403 WEST <3 STREBT
o
,
,
. . ,. v.
... 2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė So. Western Avenue
3133 S. IIALSTED STREET
Tel.
Rooaevelt
7632
BALSAML'OTOJAS
Są-gos 1-inos kps. susirinki- žmonų, YY ėst bidvs gyventojai, Nuo , _ 12 V(U. ^to. nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir
Rezidencija
6 ir 7 iki 1 vai. vakare.
nias įvyko antradienyje, rug buvo išvykę į Lietuvi}. Ten
Rezidenėlja 2359 So. Leavttt St.
Turiu automobilius vlsokiemf rei
J.
Lulevičiua
Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
sėjo 2 U. Aptarus bėgamuosius prabuvo apie 3 mėnesius. Pa- seredomis nuo » — 12 vai. ryto. Valandos: Tel.
GRABORIUS IR
2-4
po
pietų
ir
7-9
▼.
v,
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
NedėUomls pagal sutart|.
BALhAMUOTOJAB kps. reikalus, buuco party ko- matė Lietuvą po nebuvimo joj
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlioj pagal susitarimų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9'vak.
Patarnauju laido misijos narė, p. B. Bytautienė, per apie 45 metus. Tat įdoniuChicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
Ofiso Tel. Virginla 0036
sto ir miestelių išdavė raportu, kad mūsų kp. mų dabar rado ant kiekvieno
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse. Modemiš
Daugiausia išbuvo
ka koplyčia veltui. “Bunco” j vyks penktadieny- žingsnio.
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Dr.
S.
A.
Brenza
8103 S. Halsted je spalių 10 d., pp. Bytautų gimtinėj Naumiesčio par., .Pa
LIETUVIS GRABORIUS
SI. Chicago, III.
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTeL Vlctory 111B name (911 W. 33 St.) Sųjun-1 nevėžio apskr. Pabuvojo taip4142
Archer
Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
gietės labai dėkingos pp. By-'gi Kaune, Palangoj, Klaipėdoj
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
(
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
CHIRURGAS
tautams už pavedimų savo rui- ir kitose žymesnėse vietose,
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Rooaevelt 2515 arba 2516
I. J. Z O L P mingo apartamento mūsų kuo
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
j 2314 West 23 rd Place
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Sugrįžusiems p-nams Ko- Namų
Ofisas 3413 Franklln Blvd. Netoli 46th St.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
Chicago,
III.
pos pramogai. Tuomi sutau- Yvarskams giminės, draugai ir
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
VEDĖJAS
vyrų, moterų ir vaikų
SKYRIUS
pom
kuopai
$15.00
nuomos
1650 West 46th St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
kaimynai buvo iškėlę gražias
DARO OPERACIJAS
Ofiso Teh Vlctory 6893
Rez. Tel. Mldway 5512
lėšų.
Tel. Cicero 5927
sutiktuves, kurios įvyko pas
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezsl 9191
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Čia pat visos susirinkusios Į žentų p. Antanų Savackj, 58051
Nedėliomis Ir seredomis tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės pasiryžo parduoti
kiekviena • So. Artesian avė. SusirinkuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškatno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Oakley
Avenue
ir
24-tas
Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau “po staliukų”. Šios sųjungie- siems p-nai Kowarskai papa-,
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS DJET. GRABORIUS
Telef. VVilmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
CHJCAGOJE
tės pasiėmė bilietus iš anksto, į šakojo šimtus įdomybių apie
Ir X-RAY
dykai.
Canal 1713
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Laidotuvėse pa
pp. Ambrazas, Bytautienė,' Lietuvą. Taipgi pp. Kowars- valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėiiais
2130 YVEST 22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
s# v*.
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 3102 So. Halsted SL
Burba, Aleksiunas, Mineigie-'kai dėkojo giminėms ir drautodėl, kad priklau
Kampas 31 Street
sau prie grabų Iš
nė, Vyšniauskienė, Aleliunie- gams už surengimų tokių su
UNDERTAKINO CO.
dirbystėa
Tek W«ntworth 3000
VALANDOS: 1—3 po piet. 7 8 vak.
Tel. Lafayette 5793
<nė, Leščauskienė, Nausėdienė. tiktuvių.
P. B. Hadley Lic.
OFISAS
SL
.
Rez. Tel. Stewart 8192 Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13
Koplyčia Dykai
668 West 18 Street
Praizų taipgi visos pasižadė
Ten buvęs.
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
jo — kiekvienas
staliukas
PRANEŠIMAS
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
I Vlctory 4088.
gaus praizų.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
'Office: 4459 S. California Avė.
“Bunco party” vyks spa /
6558 SO. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- Pilone Boulevard 4139
Nedėliojo pagal sutarti. .
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
LIETUVIS GRABORIUS lių 10 d., 8 vai. vakare. Bi atvažiuoja
ir visiems čampionam. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare čiu — viršuj Beisk.o-Rakfičlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
nosis duoda.
Nauja graži koplyčia dykai lietas 50c. Kviečiame sųjun- perTaip
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel,
ir T. A. D. tonikas visiems
Prospect 1934.
gietes iš kitų kuopų atvykti seniems tonikams duoda ir apgali.
4256 SO. MOZART ST.
" GRABORIUS
Senas ofisas toj * pačioj
vietoj:
T. A. D. dar tik kelių metų senu
pas mus į svečius. Jau pasiža mo, o jau turi tūkstančius vartoto
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Virginia 1290
ir nuo jų padėkavonlų. T. A. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
Musų patarnavimas
dėjo viešnių iš 4 kps. ir 20 jų
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
X — Spinduliai
būdamas vienoj formoj, gydo daug
TeL Kenwood 6107
visuomet sąžiningas ir
pect 1936. Nedėiemi. tik
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
nebrangus, nes neturi
Valandos:
Ofisas 2201 West ?2nd Street
kp. “Visuomet malonu drau ba išdirbystėa.
tartj.
me išlaidų užlaikymui
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Cor. So. Leavttt St. Tel. Cianai 6229
T.
A.
D.
PRODUCTS
skyrių.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
gauti su 1 kps. veikėjomis”, 3133 So. Halsted St.
Rezidencija: 6640 So. Mapletvood
Chicago, IU. apart šventadienio ir ketvirtadienio
LIETUVI3 GRABORIUS
Tel. Euclid 817
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
— sako kitų kuopų sųjungieValandos 1 — S&7 — 8 v. r.
Ofisas
Nedėlioj: 19 — 12 ryto
plyčia dykai.
H1'*
OFISAI:
4603 S. Marsbfield Avenue tČS.
4901 — 14 St.
2924 Washington
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR

Brigeport. —

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

DR. H. BARTON

AR ŽINOTE, KAD

A. PETKUS GO.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

A. L. ŪAVIDONIS, M. D.

EZERSKI

DR. HARVVDŪD

iii

3307 AUBURN AVENUE

Rap.

Tel. Boulevard 9377

D0M1NIKAS
ALEKSANDRAVIČIUS
mirė rūgs. 5,. 1930 m. 9:20
vai. vak. 39
metų amžiaus
Kilo iš Tauragės
Apskričio,
švėkši^s Parap. Salplnių, Kai
mo. Amerikoje
išgyveno
19
,net,ų.
Paliko dideliame nubudime
dvi seserį Jieva ir Petronėlę,
du švogerlu Kazimierą Damalaųskį, Tamošių Menkuną, bro
lį Juozapą,
2 pusbroliu Joną
Ir Juozapą ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6159 So.
Kolmar avė. Laidotuvės įvyks
utarnlnke rugsėjo 9. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo
Panelės Šv. par. bažnyčią, ku
rioj įvykę gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Seserys, švogerial, Brolis
ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
ų
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

VIKTORAS JUSIS

J. F. Eudeikis Komp.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Rugsėjo 7 d., 5 .vai. ryte, 1930
m., sulaukęs 11 metų amžiaus,
gfmęs Chicago,
Iii. Gegužės
22, 1919 m:
Paliko dideliame nubudime
tėvelius Joną ir Petronėlę Ju
slus dvi seselės Bronlslavą 13
m., Pranciška 7 m. Ir gimines.
Kūnas
pašarvotas
.randasi
4332 So. Rockvvell St.
laidotuvės įvyks trečiadienį
Rugsėjo 10 d . 8 vai. ryto iš
narių, J Nekalto
Prasidėjimo
Panelės šv. par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velton.o stulą, o iš ten
bus n- lydėtas J šv. Kaz'n ,oro kapines.
Visi a. a. Viktoro Justo gi
mines, draugai
ir pažįstami
esat nuoširdi lai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti
Jam paskutinį patarnavimą Ir
atsisveikinimą.
Nubudę liekame:

PAGRABŲ VEDCJA1
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Tėveliai. Sesei**'Ir Glmtoės

Tel. Boulevard 3201

3201 Aubum Avenue

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija
4724 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888
Ofiso

ir

Res.

Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Hemlock 6706
Rez. Tel.

6913

DR. A. J. BERIASH
9444 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
pietų Ir 4 iki 8 vai. vakaro
Rea 3261 8. WALLACE STREET

Laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

Prospect

6616

DR.B.ARON

Nedgllomlfc
Susitartu
Boulevard

1821 SOUTH HALSTED

Rezidencija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DMovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nao 19—11 nuo 1 -8 pe
pietų: 7—8:96 vakare
Nedėllomla 16 Iki 19

DR. G. Z. VEZELIS

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Tel, Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

DR. G. SERNER

DR. HERZMAN

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

Iš

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį
Boulevard 7589

Rez. Hemlock

Gydo stalgias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau7691 i Jauslus metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

DENTISTAS

1025 WEST 18 STREET

4712 So. Ashland Avenue
VAI.- Nuo 9 ryto iki I vakare

VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų Ir
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.

Tel.

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
2238, arba Randolph 6809.

Cicero 1260

DR. GUSSEN
Vai.

LIETUVIS DENTISTAS
kasdien nuo 10 v. ryto iki 4
vrI. vaka.ro
Nedėliomis pagal sutartį
Į

4847 W. 14 ST.

756 West 35th St.

J-

I ...

-. -

GydytOjūS 1F ChirUFgSS

SQ>

ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

DR. S. ASHER

Rezidencijos TeL Plasa 939P
VALANDOS:

DENTISTAS

4901 W. 14St.
Cicero. III
Kampas Ualstod SL
VlrBnj National Te* Stare
(
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
vakare. Ned. susitarus

jį..,.
(

fin MAIIDIPC KAUKI
|J|ll MAUnlUL anllRI

Cicero, III. ^3,

Tol. Clcaro 2962

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

RUSIJOS

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

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

numeriu

Tel. Boulevard 7042

LIETUVIS AKIŲ

Tel. Boulevard 7589

po

SPECUALISTAS

1545 WEST 47 STREET

<712 S. ASHLAND AVĖ.

ofisą

<729 80. ASHLAND AVĖ.

dale Depositora State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

Kainos pigesnės, kaip kitur

savo

PRANEŠIMAS

O
Persikėlė į nauja vietą po num.

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

Artesian Avė.

6 Iki 8:80 vakare

DENTISTAI

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Epeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

6609 8o.

IX.

Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų

AKIŲ GYDYTOJAI:

Palengvins akių įtempimą kuris
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Res. Prospoct 6666

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOVVIAT

SPECIALISTAS

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

.

Tel. Canal >267

10-13, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
Prie Garfield Park "L'*
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
Išskiriant scredos, ne d. 10-11

Nuo 19 iki 13 dieną
Nuo 3 iki 3 PO P'««V

Nuo 7 iki » vakare.
Medi! nuo 1« Iki I> <D«n*

DRAUGAS

5SBS9Begn*a"HBw

Antradienis, Rūgs.

-

9,

1930

SVEIKSTA.
raportų ir svarstoma nauji AKCIZUOJAMŲ PREKFŲ
kolegijų, keliauja į Romų eiti
AURORA, Ui., rūgs. 9. —
reikalui
Susivienijimo
labui.
aukštuosius kunigo mokslus.
GAMYBA
i Čia prasidėjo Amerikos Legi
Town of Lake. — Mūsų Visi nariai ir narės ir visi tie,
Tad šia proga prieteliai westono Illinois departamento su
sidiečiai ateinančiame trečia darbšti veikėja, Anastazija kurie norte prisirašyt, atsiPer pirmąjį šių metų pus
dienyje Aušros Vartų parapi Mažeikaitė, po operacijos svei kinkykit paskirtu laiku.
metį alaus pagaminta 6,598,- važiavimas. Dalyvauja tūksta
Sekretorius.
jos svetainėje 9 vai. vakaro iš ksta. Ji yra priežiūroj Dr. A.
600 litrų, vyno 143,900 litrų, nčiai legionierių.
važiuojantiems
iš
Westsidės
R.
MoCradie,
|kad
tik
apsaugoti
Lietuvą
PAGERBKIME VYTAUTĄ
tabako 416,700 kilgr. Per tų
North Side. _ L. R. K. Mo
P-lė
Mažeikaitė
labai
dar

klierikams
daro
išleistuvių
i
nuo
plėšriųjų
priešų.
Kuri
koDYDĮJĮ.
patį laikotarpį 1929 m. alaus
terų Sąjungos 4 kuopos mė
i loni ja šiandien norėtų tapti vakarienę, į kurių šiuomi už buojas visose draugijose, ypagaminta 5,216,800 litrų, vy
nesinis susirinkimas įvyks
Šie metai yra nepaprasti. išsigimėlė! Kurį draugija ar prašomi visi norintieji klieri pač sodalicijoj, Visos drau
no 119,100 litrų ir tabako 546,ATMINK SAVO
šiandie,rugsėjo 9 d., 8 vai. va
Kaip jau visiems žinomo, visa ba pavieniai asmenys norėtų kus paremti ir jų našlę moti gės ir draugai turėtų nepa
100
kilgr.
Kyla
vartojimas
akare, šv. Mykolo par. svetai
NAUDAI,
miršt jos ir aplankyti adresu
Lietuva' švenčia 500 metų su tapti to negarbingo vardo ša- nų paguosti bei pagerbti.
laus
ir
vyno,
o
maži*ja
taba

Kad
vesdamas
visus reikalus per
nėje. Prašomos visos narės
kaktuves nuo D. L. K. Vytau- lininkai? Spėju, kad tokių ne X Pirmasis sekmadienis 4453 S. Honore St. Visi mes
skaitlingai susirinkti, nes tu ko, kuris dirbinių daugiau į'Aušros Vartų bazaro parapi jai linkim greitai pasveikti.
to mirties. Sukaktuves mini ir siras.
rime daug svarbių dalykų gabena iš užsienio.
“R.”
809 West 35th Street
Draugė.
lietuviai po visų pasaulį. Ne Dabar laikas išmėginimo jos darže perėjo gyvai ir sėk
svarstymui.
CHICAGO
atsilieka ir Amerikos lietu mūsų patrijotizmo. Tuomet mingai. Nors pietumis smarTEL. BOUL. 0«ll ARBA 0774
Valdyba.
Vtsadbs sutaupysi daug išlaidų
viai. Visur, po visas koloni bus proga pasirodyti, kiek kiai lijo ir oras buvo gana vėWm. J. Kareiva
Perkųm Mortgečius ir Bonus.
jas, miestus, ir miestelius, mums apeina ir rūpi mūsų sus, bet vakare parapijos darSavininkas
Skolinam pinigus ant Namų.
ARGENTINOS LIETUVIŲ
Del geriausios rųšlea
Parduodam ir ifimainom
visokį
rengia iškilmingiausius pami brangi tėvynė, Lietuva, mūsų že skaitlingai susirinkę žmoir patarnavimo, Sau
RAUKOS
turtų.
Marąuette Park. — Rugsė
kit
bočių žemelė!
jnės, jautėsi maloniai, ypač,
nėjimus.
Padarom davernastes ir Pirkimo
GREEN VALLEY
jo m. 9 d., 8 vai. vak. įvykę
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus
Pasinaudodami šia proga,
PRODUCTS
Medaliai
įkad buvo puiki muzika ir
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
didžiulis Lietuvos D. K. Vy Argentinos lietuvių komite
Olselis Šviežių kiauši
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
•»r
i
v
«
•
/••iv
daug
įvairių
žaislų,
šokių
ir
neatsilieka nė mūsų milžiniš Medaliai jau gatavi ir labai i .
nių, sviesto ir sūrių.
t
Yra pamatu musų Pųsekmlngumo.
tauto 500 m. mirimo sukaktu tas Vytauto Didžiojo jubilie
4644 SO. PAULINA STREET
MES
GVARANTUOJAM . SAVO
kos Chicago lietuviai.
jui paminėti surinko 1,137 lt.
gražūs. Ant vienos medalio į
Tel. Boulevard 1889
vių
rengimo
komiteto
susirin

ATLIKTĄ DARBĄ.
_ Vytauto
. , paveikslas,
-i,
Kaikurios kolonijos sukak puses
ant.i> Sekančios
, . bazaro dienos kimas. Kviečiame visų drau 90ct. Vytauto paminklui sta
. .,
y
* d’us: seredoje, subatoje ir attuves jau minėjo, kitos tebsi- kitos
— parašas Vytauto .
v. .
.
gijų atstovus ir kartu prijau tyti. Argentinos lietuviai no
einančioje
nedėlioję.
MALT & HOP
rengia minėti. Ir taip tęsis iki 500 metų sukaktuvės 1430 —
SKOLINAM PINIGUS
ri, kad ši jų pirma auka būtų
čiančius
pavienius
asmenis.
X
Pereitame
sekmadienyje
Parsiduoda
Wliolesale
ir
re-,
spalio mėnesio. Gi spalių 26 1930.” Įsigykit šiuos medalius
$50,00 iki $30,000
paskirta kertiniam akmeniui
Valdyba.
girdėjome
užsakus
Stanislovo
tadl
malt
ir
hop
biznis.
7
metai
d. bus bendras visų kolonijų tuoj, iš anksto. Jie yra pigūs.
neimam komiso iki $300.00
padėti.
°R.”
Ustaitė. Marąuette Park. — Lietu
kaip
įsteigta.
4
registeriai
ir
apvaikščiojimas. Lietuviai su Parsiduoda tik po 30c. Meda-i Kiršiov. su . Bronislava
.
namon
•
*
•
i
'Abu
ciagimiai
ir \ °gražiai iš vos Vyčių 112 kuopos susirin Tunijlų ir taisau players ir repro- Copyright leibeliai. Kreiptis,;
sirinks Į Ashland auditorium. lis vbus ikaipo
įžanga į salę. j
°
duciirjj pianus. Darbų atieku atsa
Po Valstijos Priežiūra
Ten bus išpildyta nepaprastai Be medalio, niekas nebus įlei mokę savo tėvų kklbų. Telai kimas įvyks rugsėjo m. 9 d., kančiai ir pigiai. Važiuoju j' bile ku po 6 vai. vak. Priežastis 6755 So. Westem Avė.
dalį.
einame iš biznio.
graži programa. Bus pakvies džiamas. Dabar jau galima jų , mina jiems Viešpats.
8 vai. vak., parapijos salėj rių miesto
WM. KANAPACKAS
Telefonas Grovehill 1038
2428 West 47 Street
tų įžymių svetimtaučių. Bus gauti pas visus kolonijų vei- 1 X AuSros Vartll parapija Malonėkite visi nariai atšilau.
6522 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 1104
kad J“ tmka iš kyti.
aiškinama garsi Lietuvos pra kūjus, Fed. skyriuose. Visur'
Tel. Republic 8305
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
, Į- . ..----------------,
Jainėti savo mylimo kleboeitis D. L. K. Vytauto lai galima gauti. Žiūrint medalio
Valdyba.
Visokių safety skustuvų ašmenėno,
kun.
L.
Draugelio,
50
m.
kuose.
gražumų ir pigumų ir kartu į- į
lės išgalandamos po 2c. Balou Bros.
Roseland. — Klubų ir Dr- ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI: 715
E. 92 st. Siųsk pinigus.
Bus visų kolonijų chorai, žangą į salę, rods, neturėtu /’uhilf« ir visi rnoSiasi daIy-'
jų
Susivienijimo
susirinkimas
—
........
.. ne vieno
.
rlietuvio,
4 • ikuris
• įvauti jo
bankiete,’
GERAS BIZNIS PIGIAI.
kurie sudarys vienų, bendrų, rastis
d pagerbimo
r ®
įvyks rugsėjo 12 d., 7:30 vai.:
kuris
įvyks
šio
mėnesio
28
d.,
MES
Parsiduoda gazolino stotis,
milžiniškų chorų, susidedantį, drįstų atsisakyti, nenusipir
vakare, svetainėje 341 Ken.parapijos
salėje.
Ruošiama
Budavojam
naujas
namus,
garadžius ir Storas reikalingų
iš trijų tūkstančių narių.
ktų, kaipo atminti, kaipo liu
Namų Statymo Kontraktorlua
sington avė.
Susirinkimas
Iiskani
bakarienė,
daili
progra

dirbam
cemento
darbus
fun

daiktų dėl automobilių. Yra 6
Žodžiu, nepaprastos sukak dytojų retų iškilmių.
Statau įvairiausius namus prieinama
svarbus. Jame bus pranešimų,
kaina.
ma,
kviečiama
svečiai
iš
kitų
damentus
saidvokus,
taipgi
kambarių pagyvenimas. Vis
tuvės bus pirmos tokios mū
Chicagos Spaudos Kom.
Chicagos
lietuvių
kolonijų.
7217
S.
CALIFORNIA.
AVĖ.
muro
darbus,
iš
medinių
pa

kas įrengta kuogeriausia. Biz
sų gyvenime ir paskutinės, nes
Telefonas Hemlock 5586
Bankietas
žada
būti
nepapras

darom
mūrinius,
apmurinam
PAIE&KAU
zakristijono
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
kitų 500 metų mes nė vienas
WEST SIDE ŽINIOS.
tas.
medinį
namų
po
vienų
plytų.
darbo.
Galiu
džanitoriauti
ir
nysiu į prapertę Marąuette
nebesulauksim.
Tat kas-gi
Phone Virginia 2054
Atrodo
mūrinis,
po
to
jau
nereikale
eiti
vargoninko
pa

Parke arba Brighton Parke.
rastųsi iš mūsų, kaži tose neX Šių savaitę Onos ČerX West Sidė parapijos ba-'
J08EPH
VILIMAS
reik pentyt. Turim namų ant Tų biznio šakų suprantantis
pėa^rąstoge & iškilmėse t nenorė nauskienės du Būnu? Viktoras zaro rėmėjais atsiliepė I. Ur-. reigas. Esu t;j darbų dirbęs
Namų
Statymo
pardavimo ir mainymo.
darys gerus pinigus.-Atsišautų dalyvauti?
ir Vincentas apleidžia savo bonaviČius $1.00, J. Kudis 50c. per 9 metus ir turiu gerus
Kontraktorius
JOKANTAS BROS.
kit tuojau.
Juk tai nebūtų vertas va motinėlę; pirmasai Viktoras Juozas Dobrovolskis, kurs par liudijimus.
4556
So.
Rockwell
Street
Julijonas Koncevičius
4138 Archer Avenue
Stanley Kanapackis
dintis save lietuvių, kuris drį išvažiuoja į Mundeleino Semi-'gabens 5 metų kalakutų, St.
S.
Hernjitage
Avenue
Tel.
Lafayette
7674
4430
5158 So. Westem avė.
stų atsisakyti dalyvauti pa narijos penktąjį kursų, o an- Budaitis mano atvesti didelį
Telef. Republic 6398
Chicago,
III.
Tel. Prospect 8157
minėjime karžygio, kuris tiek tras Vincentas jau pereitais avinų su dideliais ragais, Z.
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rez.
D. GRICIUS
Ir
2384
4401
H.
Mozart
St.
-"■ y
daug vargo ir triūso padėjo, metais baigęs Tėvų Marijonų, Dobravolskis siunčia sekma- fĮ.rS' .
GENERALIS KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
Statau namus kplp muro taip Ir J. C. EMCHER & CO.
Įdieniui kašę visokių grocemių AUTOMOBILIAI medžio
nuo mažiausio iki didžiausio. GENERALIAI. KONTRAKTORIAI
NAMAI PIGIAI
Kainos prielnamlauslos.
daiktų, Pranas Petrutis, nau
Real Estate ir visokia apdrauĄa.
Portage Parko Distriktas
2452 WEST 69th STREET
Notary Public
8 kamb. Kellastone rezidencija, 2
jas expressininkas, 2307 So.
Skyrius 4429 So. Falrfleld
maudinės, k. v. šild., frontlnls įva
Leavitt st., aukoją, kankles,
žiavimas, 2 karų išrend. gar., lotas
FOUR LEAF CLOVER , 43x125. Kaina 614,500, greitam par
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se I siuvėjas Simonas Balickas 2 Geriausios Rūšies Automobi
davimui 610,500. Cash 62,500. Sav.
CONSTRUCTION
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas j dėžes čiugamo, Marijona Va
liai.
išvažiuoja.
Fundamentai
5714 Windsor avė. Tel. Kildare 3644
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Ateik pažiūrėti musų nau-j Generaliai Kontraktoriai
Cementiniai bloksal
laitis
taipgi
siunčia
dovanų,
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimaPamatyk šį gražų 6 kamb. plytų
Garadžlai, porčial
jausiu DE SOTO ir PLY
Real Estate
bung. 27x60, 33 p. lotas. 3111 N.
2 metų lakto Išbiokėjlmul
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 'Juozas Balandis siunčia dėžę
Taipgi budavojam visokius naujus Mansfietd, arti Belmont.
2621 WEST 71 STREET
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso i cigarų, Andrius Kaminskas, MOUTH Chrysler išdirbystės
-namus.
Į
LIBERTYVILLE
Telefonas Hemlock 0367
kiais reikalais kreipkitės:
į 2341 So. Leavitt st., atsiuntė automobilių už labai prieina
Vardą
9104
1
Naujas 10 kamb. namas, vertas
436 W. 45 St.
žaras
>17,000, dabar 614,000, arti mokykRez. Grovehill 1680
,$10 ir linkėjimus, kad visi pa- mų kainų.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
1 lų, transp., Wilcox, 212 Douglas avė.,
Arba
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. į
........................ ■
jnašiai padarytų, tai parapijaCanal 5065 'L
y e, 11.
2100 W. 23 St.
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. Telefonas Canal 7288 •
EAST CHICAGO, IND.
turėtų
žymių
paramų.
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL
Phone Republic 4949

VYTAUTO DIENA CHIGAGOJ SPALIO 26 D,

C H ICA G OJ E

MORGIČIAI-PASKOLOS
S. L FABIAN & 00.

PRANEŠIMAI,

j.

& co.

M. ZIZAS

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

DE SOTO IR PLYMOUTH

JOHN PAKEL & 00.

MARQUETTE JEWELRY
&RADIO
Savininkas R. Andrellunas

EDVARDAS A. KAREIVA
mirė rugsėjo 6 d., 1930 m. 4:20 vai. ryto, 24 metų
amžiaus, Albuquerque, N. M. A. a. Edvardas gimė
gausio lt, 1906 Town of Lake, Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime motinų Katrinų, tėvų
Antanų, 2 dėdes Jonų ir Vincentų Kareivius, tėtų 0nų Petraitienę ir gimines. ’
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioj, 4605 So.
Hermitage avė. Laidotuvės įvyks ketverge rugsėjo
11. Iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėtas Į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į
Šv. .Kafcimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidptuvėse.
Nnliudę:
Tėvai, Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis,, Tel.
Yards 3741.

Užlaikau ytaoklų
lukalnlų Ir aidaorinlų daiktų, tAllauaios niadoa ra
lio, planų rolių,
rekordų Ir t. ė
Taisau laikrodžius
Ir muatkoa lnatrumentua

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas

HEMLOCK

8S80

A. ALESAUSKAS

GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamlstas nustririna savo gražumu, greitumu, Ir
visa konstrukcija. Kaina 61,196.
f.o.b. ir aukžčlau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedsie Avė.
Teist Rspublio 9004

MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-pervežame pianus,, forničius ir kito

kius dalykus.

NAŪjf GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

PETRAS CIBULSKIS

CHICAGO

2224 So. LEAVITT ST.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Tel. Lafayette 5197

W. & L ELECTRIC GO,
Not Ine.

anglis

L. BOMBROW8KI

Telef. Republio 5099
Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

3962 Archer Avenue

Mes mollavojtme, dekoruojame Ir
lžpoperiuoja«ne
visokius
namus.
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

A

SON

"

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
Namų Telef.
Republic 6466

JOHN YERKES

A. M. BUTGHAS

Plumbing & Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rodnvell St
Tel. Lafayette 4689

Reik pinigų. Pigiai parduosiu 5
lotus prie 31 ir Normai. Tinka gaz.
stočiai Ir štorui. Sav. 4400 Jackson
Blvd.

6127 S. Maplewood Avė.

8016 West 47 Street

Kaina 1845.00 F. O. B.

INC.
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette MM

Moliavojimo Kontraktorius

Elektros kontraktoriai, suvedam Švie
sas ir jėgų. Elektros reikmenos ir dapos Telef.
fikSČIerlai.
Hemlock 2847

Į Maliavų ir visokių geležinių
jei manai pirkti karų, pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė,
geriausios rųSies už prieina ateik
pas r_us Ir persitikrink, kadi
....
'
miausią kainų. Musų patarna pas mus rasite geriausios rųžies au- j Atliekame maliavojimo dartomoblltus už žarna kainų.
,
, ,
.
. ,
, . .
vimas yra gi eitas, geras ir Taipgi turima Įvairių įvairiausių' »US IŠ lauko ir VldaUS, taipgi
vartotų karų už labai mažų kalnų. plumerio, taisome elektrikas,
nebrangus.
BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
7126 .So.. Rockwell Street
Taipgi parduodame

PETRAS GRIBAS

Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas.

Susirask čia gerų biznio vietų, vi
sokio didumo, kainų. Biznio lotai,
gražus namai. Bermons Realty Co.
Rm. 210 — Calumet Bldg. E. Chi
cago, Ind. Tri. 2981.

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PIAMBERI8
Turiu patyrimų per daugel) metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigia L

2813

SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0410

Real estate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

MAINAS.

Turiu du bizniavus namus
prie Halsted st. Bridgeportc,
2 Storai ir 6 flatai. Noriu
mainyti į nedidelę formų ne
toli Chicagos.
J. MICKEVIČIUS
3201 So. Halsted St.

F A R M O S
120 ak. geros žemės, gyvuliai, ja
John
Kaley,
į Knox, Ind,
.iiu.,
j

vai. 612,000. Rašyk

