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METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ko išeities iš panašių sąlygų.
Latvija, kurios žemės ūkis yChicagoj iškeliama kova rara giminingas Skandinavijos
kieteriams. Kriminaliniam tei
. . ..
,,
Per 1920—29 metus nusau- žemės ūkiui, yra suinteresuo
sme vyriausias teisejas Mc- . .
- . .
. smta iš viso Lietuvoje apie ta ta konferencija, kadangi
,<<joor y
? j 100,000 hektarų plotas. Iš to ['Latvija, kaip šalis, importuovesti tardymus rakieterių rei-Į
viso ploto apie vieną trečdalį janti javus, turi žinoti, kokius
Tale tikslu juos išnaikinti Chitenka vieniems 1929 metams, siekimus turi valstybės, impo(cagoj. Kadangi šiandie rakieNusausinimo darbai kaštavo rtuojančios javus.
teriai yra sužnybę visus “biz
daugiau kaip 8 mil. litų. Prie
Toliau laikraštis pažymi,
nius” ir visą žmonių gyveniARGENTINOS VALDŽIA IŠKELIA ALY
tų darbų kasmet dirbo apie kad Lenkijos ūkio organizaci
Čia atvaizduojamu arkliu priguli George Wilcox iš mą. Kasdien vis blogiau. '
VOS ŠAKELĘ J. VALSTYBĖMS
4,000 samdytų darbininkų, 62 ja, kuriai Vokietijos, SSSR ir
Greenville, O. Jay apskrities bazare (fahrj Portland, Ind.,l Cook apskrities prokuroras
kultūrtechnikai ir apie tiek pat Lietuvos sienos dėl politinių
šiedu arkliu patraukė (vežė) 46,102 svarų sunkenybės. ,Swanson paskelbė, kad jis taiGRANDĮ IŠVYKO I
jų padėjėjų.
VOKIETIJOJ POLITINĖ
priežasčių yra uždarytos, ste
Tai pasaulinė pirmenybė (rekordas).
*j pat panaudosiąs visas priei
Šiais
1930
m.
nusausinimo
KAMPANIJA
ngiasi išplėsti savo ekonomi
ITALIJĄ
i
įmones šių piktadarių išgaudydarbai varomi dar smarkiau. nę ekspansiją į - Balkanus ir
DVIEJŲ VYSKUPŲ ŠVEN- AMERIKIETIS TEISINASI mui ir išnaikinimui
Numatyta nusausinti 65,000 h. Pabaltijį. Latvija neturinti
GENEVA, rūgs. 10. — Pi BERLYNAS, rūgs. 11. — TINIMAI JVYKS SPALIŲ 28
Prie visų darbų dirba apie 6,- priežasčių tam trukdyti. Ir
rm atidarysiant šiandie T. Są Vokietijoj baigias karšta ir
LIMA, Peru, rūgs. 11. —
Už elektros tvorą
590 darbininkų, o pavasario Lietuva “Latvio” nuomone,
jungos vienuoliktąjį metinį labai užimanti politinė kampa- . \VASHINGTON, rūgs. 10. Peru respublikos revoliucio-,
suvažiavimą, staiga Italijon nija. Artimiausiomis dienomis — £;įa
žinių, kad dvie- inierių suimtas amerikietis la- '• J°^n Kulczak, 5320 No. Li- mėnesiais po 8,000. Darbinin- turėtų net sveikinti latvfų da
išvyko vyriausias tos šalies bus renkami atstovai parla-Įj^ naujų vyskupais paskirtų kūnas leitenantas komandie- ndner avė., savo daržo apsau-. kai gauna atlyginimą pagal lyvavimą konferencijoj, nes,
atstovas, ministeris Dino Gra mentan. Nežinia kuri partija (kunigų šventįnimai ivyks spft. irius Grow laikinai paliuosuo-'gai nuo vaiky, vištų, šunų ir'atliktą darbą ir uždirba nuo esą, tuo Latvija garantuojan
laimės. Daugiau už visus ki lių 28 d. Naujais vyskupais .tas iš kalėjimo. Bus pašauk- kt apjuosė elektrizuota viela. 8 ligi 12 litų dienai. Dabar ti, jog konferencijoj nebus pri
ndį.
Niekas nežino ir negali, iš tus darbuojasi tautininkai.u /yra: kun. Dr. E. V. O’Hara į tas karo teisman. Kaltinamas, I Tas nePatiko kaimynams, ku- nusausinimai atliekami grio- imta jokių prieš Lietuvą nu
aiškinti to įvykio.
Daug maišosi ir komunistei.^ kū„ L B Kncera. Pirma. kad norėjęs iš oro bombuoti
vištas ir vaikus elektra viu kasimu ir uniu reuuliavi- kreiptų sprendimų. Kai dėl
dažnai
purtydavo.
Pastarieji norėtų savo jėgas „ig paskirtag Great Falis> Mo. revoliucionierius.
mu.
R. Vilniaus parodos, tai latvių
padidinti
parlamente
Žmogus
patrauktas
teisman.
i firmų dalyvavimas gali page
T. SĄJUNGOS SUVAŽIA
nt., vyskupu, antrasis — LinAmerikietis
teisinasi.
Sako,
Užsimokėjo
25
dolerius
bau

rinti Latvijos labai nepalankų
VIMO PROGRAMjA
MIRIMAI MAŽĖJA
Kampanija vedama pasinauNeb?, vyskupu
•jo tikslas buvęs išmėtyti val- dos. Liepta pašalinti elektri
prekybos, balansą su Lenkija.
dojant visomis priemonėmis:!
Per
pirmuosius
šių
metų
3
tdžios
atsiliepimus
revoliucio

zuotą vielą.
GENEVA, rgs. 11. — Va radio, atsiliepimais, ir t.t Išė-I Krmaals bus vyskupu šveReikalauti, kad Latvija nedanierių
tarpe.
Orlaivy
turėjęs
iš
viso
•
menesius
Lietuvoje
»
prekybini, žygių
mus
triukšmaujančius
komu-,
n,i
"
“
nas
Ore.,
kakar formaliai atidarytas me
vien
25
svarų
bombą,
kurią
j
a
nure 9,010 asmens iš J9 P™- Vilniaus kraSte, negahma. fet
Už paštos vogimą
tinis T. Sąjungos suvažiavi nistus, kampanija vedama pri- ' tedroje^ Gi kun. Kucera
/vartos mirtum 121, nusižudė-!
įr garta
jokios
žalos
/legaljina
atlikti,
Dubuąuė,
Iowa,
katedroj.
mas. Suvažiavimo pirmininku derančiai, be didelių užsipuoFederaliai .agentai suėmė
r Pagaliau;
pildęs bu
iatgigakaati
išrinktas Rumunijos vyriau ilimų ir be savo priešų purviLatvija ,,
septytrtS',V<rikhlus,'^18 ligi 20. ^2: 54,
* -senatvės marazmu
vusios
valdžios
parėdymus,
tr
ŠVENTĄJAM SOStUI
.
v
v
v.
j. 380, nėštumo ir gimdymo li
sias atstovas N. fTitųlescu.
nimo.
'savo aiškios neutralios
įmetu amžiaus, uz pastos de’
®
J
todėl
jį
kaltinti
už
priešrevo

gonvs
103,
vėžio
liga
231,
džio

NEAPEINA
HAPSSuvažiavime vyraujamą ro Visa nelaimė politinėms pa- (
žūčių apvogimą privatiniuose
jog Vilniaus ginče.
va
837, šiltine 100 ir kit. Per
liucinį
veikimą
būtų
nesąmo-Į
BURGŲ
DINASTIJA
lę užima Erancijos ministeris rtijoms, kad jos neturi pakak
namuose.
tą patį laikotarpį 1929 m. mi
nė.
Esą,
jam
ne
galvoje
reBriand su savo draugingųjų tinai pinigų vesti šią kampaPENKI ŽUVO ŪKIO
i Komisionierius Walker kierė
11,851
ir
1928
m.
9,010.
ROMA,
rūgs.
10.
:
—
Havas
vbliucija,
ar
kas
kita.
Pirmoje
,
kvienam
j
pagkvrė
1>500
KUBILE ’
valstybių atstovais. Britani- miją. Vokietijoj yra blogi lai- 1
‘
R. n
agentūros
atstovas
aną
dien$
vietoje
jam
rūpėję
vystyti
ordolerių
kog
;
jos atstovas nuduoda esąs kai.
IIEBRON, N. D., nigs. lOt
Radio naudojimas apribuo- norėjo patirti, ką Apaštalų mivystę Peru respublikoj.
neutralus.
“LATVIS” DEL LIETUVIŲ — Čia vienam ūky į rauginar
Suvažiavimo programon į- tas, nes radio yra valdžios ži -Sostas mano apie galimą HaAtimta 1,100 dolerlą
mo gyvuliams ėdesio didelį
psburgų dinastijos gryžimą ARGENTINOS VALDŽIA
LATVIŲ DERYBŲ
eina šie svarbiausi klausimai; nyboje.
Vienas:
plėšikas užpuolė
kubilą (šilo) įsileido ūkininUngarijos sostan.
APIE DRAUGINGUMĄ
Briando sumanoma Europos
Miss Erma Siegel, 19 m., We- Ryga, VIII. 21 K. Latvių'kgg T Neidliarį]t. Apačioje
Vatikano Miesto valstybės
valstybių unija ar federacija. UŽLIETA ŠIMTAI KINIE
stern—Southern Life Insura- nacionalistų
icionalistų organas “Latvis” nu0 rangalų buvo gūgidariu.
sekretoriaus ofisas į tai atsa BUENOS AIRES, rūgs. 11.
Kelloggo-Briando nekdriaČIŲ SODYBŲ
.
,.
.
ince Co. kasininkę, kada si ne- vedamajam,
svarstydamas sios nuodingosios dujos (metkė štai kokiu pareiškimu;
— Argentinos nauja valdžia v. . .
. . ,
»,
vimo sutartis. „
.
. . T
.
., ise pinigus į banką. Atėmė lr Kauno lietuvių latvių preky hane gas). Ūkininkas tuojaus
...... v
.
SHANGHAI, rūgs. 11.—1 “Apaštalų Sostas neužim. 'tvarkosi. Laikinas preziden-'
Nusiginklavimas.
t
tt •!_
i iv 100 dolerių pinigais ir čekiais, bos derybas, pareiškia, kad, užtroško.
.
Pinigiška ir, abelnai, med Vanduo išlaužė Geltonosios u- ’taa !okiai" ^3™*" Painiais tas gen. Jose Unburu skelbia,
tos derybos prasidėjo po lai Jį gelbėti pašoko jo vaikai;
pylymus per klausimais, gi Hapeburgų gry- kad Argentina draugingai at
žiaginė pagelba užpultąjai va pės šiaurinius
minga žvaigžde tuo momentu, sūnus Fred, 20 metų, dukte
Automobilių aukos '
_
_
Irlniiaim-no irt* o nAlitimo Y, sineša į Am. J. (Valstybes. Ir!
lstybei, kuri priguli T. Sąjun 220 pėdų. Peipingo ir Tienttodėl respublika aktiviai da-! 704 žmonės žuvo nuo auto- kada ypatingai aktuali mintis rys Margaret, 19 m., ir Fre
sin apylinkes vanduo užliejo.
gai.
mobilių šįmet ligi rugsėjo 10 apie abiejų tautų susiartini da, 18 m. Kiti pasku'j kitus
Susitaikymas ir arbitražas. Panardyta šimtai sodybų. Ga T. SĄJUNGOS -RŪPESČIAI lyvaus bendrai su J. Valsty d. Cook apskrity.
mą. Vis dėlto, pastebi laikraš įsilipo į kubilą ir tenai mirė.
bėmis visuose Pan-AmerikoniNuolatinė tautinėms mažu lėjo žūti nemažas žmonių skai
tis, gera abiejų delegacijų va Pagaliau įsilipo vyriausias
, GENEVA, rūgs. 10. — T. škos Unijos darbuose.
moms globoti komisija,
čius.
i Namų, 4236 Kenmore avė., lia gali pasirodyti bejėgė, jei sūnus George, 24 m. KaimySąjunga turi naują didelį ne
z T. Sąjungos sekretarijatas.
/vienam pagyvenime nušautas deryboms turės įtakos politi- naĮ sį
tar%jį i5trank4 j,.
malonumą.
Suvažiavimui
pra

MRS.
McCORMICK
ATSI

Muitų tarifos paliaubos.
ISPANIJOJ RINKIMAI
G. Harrison. Suimta kažkokia niai klausimai. Tokių politi
gyvą. Bet paskiau ir jis mirė.
nešta, kad Italija su Franci- SUKA PRIEŠ SAUSŲJŲ
! Teisėjo rinkimai į Tarptau
BOSIĄ GRUODY
Josephine Patterson.
nių
momentų
kėlimu
laikraš

Paskiau išimti ir kiti visi la
ja jokiu būdu negali susitar
.LYGĄ
tinį Teismą.
tis
vadina
paskutinius
lietu

vonai.
Be to, yra ir kitų sumany MADRIDAS, rūgs. 11. — ti ir susitaikinti karo laivynų
Susekta, kad Evanstone be vių spaudos straipsnius apie
klausimu.
Kaip
žinoma,
FraPEORIA, UI., rūgs. TO. —
mų. Tarp šių pastarųjų — Ispanijos ministeris pirminin
“laisnių”
negalima duoti Latvijos dalyvavimą agrari Kada imta rūpintis iškelti
ncija
nori
turėti
didesnį
už Mrs. McConųick, kandidatė
sienų keitimo klausimas. Šis kas D. Berenguer paskelbė,
smuikos pamokų. Suimti keli nėj konferencijoj Varšuvoj ir kovą rakieteriams Chicagoj,
pastarasis klausimas gal bus kad parlamentan rinkimai į- Italijos karo laiyyną. 1 * . republikortė į, senatą! jau veda smuikininkai.
Vilniaus parodoj.
kuone kas naktis vienur-kitur
•politinę kampaniją — sako
svarstomas privatiškai.
vyksią gruody. Bet neleistini
“Latvis” pabrėžia, kad La plaišinamos bombos.
NESISKUBINA PRI
prakalbas. miestiniai ir. provincijiniai ri
18 PRIEDAS PAGRINDI tvijos sprendimas dalyvauti
PAŽINTI
Jinai čia kalbėdama aštriais
nkimai. *
6 ŽUVO SU ORLAIVIU
ar nedalyvauti šitoj agrarinėj
NIAI KLAIDINGAS
Rugsėjo 26 d. Illinoise bus
žodžiais atsisuko prieš Antikonferencijoj
jokiu
būdu
ne

minima “Indionų Diena.”
MERTDA, Yukatanas, Mek PREZIDENTAS UŽ ATEI- WASHINGTON, rūgs. 11. Saloon lygą, kuri žmonėms
CONNEAUT Lake Park, gali pareiti nuo to, kad ją šau
i
—
Gyvuoja
nusistatymas
ne

diktuoja savo norus. Ji paga
sika, rūgs. 10. — Vietos val
VYBĖS VARŽYMĄ
,Pa., rūgs. 8. — Vakarų Penn- kia Lenkija. Priežastį konfe
CHICAGO IR APYLIN
siskubinti
pripažinti
naujas
liau pareiškė, jog nepasiduodžios naudojamas Sikorskio rū
sylvanijos distrikto federalis rencijai
sušaukti
laikraštis
KES. — Ištlalies debesiuotaf
šies orlaivis šio miesto apyli WASHINGTON, rūgs. 11. ivaldžias po įvykusių revoliu- įsianti tos lygos tironybei.
teisėjas Thomson “Bar As- mato sunkioj lenkų žemės ūnkėse nukrito ir sudegė. Žu- - Prezidentas Hoover ėmėsi cijų Argentinoj, Peru ir Bo Kaip žinoma, sakoma lyga soeiation” susirinkime kalbė kio padėty, kurią lenkų spau- šilčiau.
vo 6 žmonės. Vairininku bu- priemonių daugiau suvaržyti livijoj.
paskelbė, Jcad neremsianti jos damas pareiškė, kad 18-asis da ne kartą vadino katastrovo kariuomenės kapitonas J. ateivybę.
Tuo būdu norima
PINIGŲ KURSAS
kandidatūros.
priedas (prohibicija) yra pa finga ir kuri privertė pasku
,
NAUJAS^
DETROITO
gelbėti šios šalies bedarbiams.
Llerenas.
grindiniai klaidingas.
tiniu laiku lenkų vyriausybę
Lietuvos 100 litų . .SlOUi
MAJORAS
Konsuliams Europos šalyse
Federalė “grand jury”
Anot jo, visi kiti konstitu pakelti eksporto premiją jaBritanijos 1 sv. sterl
O
KARO PADĖTIS LA PAZ’E įbus parėdyta nevizuoti pasų
DETROIT, Mich., rūgs. 11. i (Federalis teisėjas Wood- cijos priedai saugoja ar ga
i Varna, 'bekonui ir riebalams.
Francijos 100 franku 8»
(tiems, kurie nori atvykti į A- ,— Vietoj pašalinto šio mies- fW*rd prisiekdino rugsėjo fe- rantuoja tokias
ir kitokias Laikraštis laiko visai natūra
Italijos 100 lirų
5>
SANTIAGO, Čili, rūgs. 11. įmeriką darbo gauti. Pagerė įto majoro Bowles majoru iš (deralę “grand jury.” Bus užmonių teises. Gi 18-asis prie lu, kad Lenkija nori apsvars
Belgijos 100 belgų
— Bolivijos sostinėje La Paz jus laikams pasų vizavimas rinktas Fr. Murphy, buvusia žimta daugiausia prohibicijos
das kaip tik atvirkščiai — už tyti savo sunkią padėtį su ki
Šveicarijos 100 frankų 1&|*
paskelbta karo padėtis.
taipat bus varžomas.
teisėjas.
reikalais.
,. ,
gina teises.
tomis valstybėmis, kurios iešVokietijos 100 markių SLft
Kova rekieterlams

Vokietijoj Baigias Didelė

Politinė Kampanija

žimo klausimas yra politinis.’

NUSAUSINIMO DARBAI
LIETUVOJE

D R A U 0 A S

“DRAUGAS”
kasdien. Uskyrua askcnadlenloa
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Paatstu — *1.50, Trims Mėneotama — II.M. Vtenam
— T»c. nuropoję j— Metama IT.II, Pusei Ma— 14.11, Kopija .««o.
Bendradarbiams Ir koreepondentama raipu neerv
Jel neprašoma tai padaryti ir neprlsluaClama tam
pakto lankiu.

Bddaktorlae prlhna — nue 11:M iki 11:11 vai
Skalbimu kalnas prisiunčiamos parelkalavua.

lbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

katalikų laikraščiuose plačiai aprašytų apie
Vytautų, kaipo didelį katalikybės apaštalų.
Katalikiškoji spauda mielu noru mūsų tokius
raštus sunaudos. Gerų pavyzdį turime iš ka
talikų savaitinio žurnalo “America”, kuris
įdėjo gražų ii^ turiningų apie Vytautų stu- •
dentd A. Matelio straipsnį pačioje pirmoje'
žurnalo vietoje. Visi galintieji anglų kalboje J
Tašyti, turėtų pasekti studento A. Matelio;

Ketvirtadienis, Rūgs. 11, 1930

Aplink Afriką.

Į!

Prof. K Pakšto-------------- —-- -------------- Ji

Labdarybės Skyrius.

—________ ________________ __________— .

tautiniai, bet ir tikybiniai
PIKNIKAMS PRAĖJUS
(Phoenix canariensis) ir dra-!
pražūsta svetimtaučių priekono medį (Dracaena draco)J
Labdaringosios Sųjungos : glaudose, ar šiaip jau ne į geKanarijų salos.
kurį tenka skaityti keisteny-1 centras šių vasarų neruošė nas rankas patekę,
be dėl savo formų: jo kelmas piknikų, o tik suorganizavo į Kaip reikalinga yra varyti
(Tęsinys).
..
’ atrodo tarsi bukietas kelių į du išvažiavimu į savąjį ūkį. šelpimo darbas, kaip reikalinIš viso
narijos. susi eviaiivįenąišvažiavimai °
gerai
buvo--------------ligoninė,’ taip
reika’ keinią
’ suaugusių
-------w—’ med-'Abu
~ ,------- ------------------------- pa- -ga
-----------—r -------TREČIAS LAIŠKAS.

gražų pavyzdį. Jei žurnalas “America”, ku-1

ris yra vienas geriausių ir rimčiausių Ame-i .
a; i“U, 0 jo lapai panašus į kair- vyko. Ir pirmame (birželio 1 linga yra prieglaudos, kurių
žievę ir d.) ir antrame (rugp. 31 d.) 'pastatymų negalima atidėrikos žurnalų, įdėjo straipsnį apie Vytautų,
tos
mažytės
yra
šiaurėje
sa
y;gakus
senov
g
s
guančiai
varto-'suplaukė daug žmonių, paro-; liuoti. •
kaipo svarbiausi dienos reikalų, tuo labiau
dės paprastieji katalikų savaitraščiai. Tik no’.
saulės iškepinti žemės davo iavonų mumifikacijai. dydami labdarių sąjungai di-Į Taigi, ot, tiems dahk
į
“DRAUGAS”
ams r
... i j i
. . . .
v x- • x -i lopinėliai, kuriuose tačiau ran—
—
‘
i
°
Tenerifoje (prie Icod) tebė- delį palankumų,
įvyksta kolekta rugsėjo 21 d.,
UTHUANIAN DAILY FRIEND
..
dama branginamos dažų me ra dar tas drakono medis, ku-į Išvažiavimais buvo atsiekta
dėl to labdariai ir trokšta,
Publlshed Daily. Eioept Uunday.
džiagos, orčilla (orcliilla) va- rio pavėsy guančių parla- trijų svarbių dalykų: 1) Su•UB8CRIPTIONS: One Tear — |«.»0. Slx Mostu*
r.O
t
xkad ta kolekta kuogeriausia
- *d.M. Tkrae Months — |1.M, One Konto — TU
Tų patį reikia daryti ir su kitais Ame dinamos. Lanzerota ir FuerteHMMPo — One Tear — |1A«. Mx Montks — M-M
mentas posėdžiaudavo prieš pažindinta Chicagos ir apy- pavyktų ir prie jos rūpestin
rikos laikraščiais ir žurnalais. Kada daroma ventura yra žemesnės ir guli
daugelį šimtų metų.
linkių lietuvių visuomenė su gai ruošiasi.
▲dvarttainf In “DRAUGAS” Prince best resalta
sukaktuvių
paminėjimas,
reikia
apie
tai
lai
apie
100
kl.
nuo
Afrikos,
to

f
Įdirbamos žemės salose la-' ‘“Marių nupirktuoju ūkiu ir
LabdaringasaT ~ darbas yra
Kdvartlslnc ratas on applleatlon.
kraščius painformuoti, suteikti jiems kuodau- dėl dažnai gauna Saliaros
•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagf giausia apie Vytautų žinių. Mes džiaugėmės, karščio ir smulkaus smėlio, bai maža. Del lietaus stokos bend,ai su « dirbamu darbu; katalikiškas darbas. Paties
- ------- —' x"’
..La-.r.S3g5
....
įsakyta mylėti sakada “Numizmatist”, numizmatistų žurnalas nuo kurio apsilankymo nėra ir ganyklos labai liesos. Tad 2> P^ta vienas kitas lab- Dievo yra
r.0ts sa.
pirmoje vietoje įdėjo Dr. Račkaus straipsnį jaįsvos ir tolimesnės salos ožka pavaduoja čia karvę. Ge- dar5be*T doleris ir 3) gauta,vo artįmp
apie Vytauto laikų pinigus, kaip smagu bu-i Smulkaus Saharos smėlio pus resni ų ganyklų ir daržų gali- ”auW Labd»v>ngai Sujungei ve. Del to pasitikime, kad vi
si lietuviai katalikai rugsėjo
vo skaityti “Tribūne” įdėtos žinios apie Vy-’nis teko matyti ir Gran Cana- ma sutikti Uk vakariniuose Prieteli« ir rtn,5«
kalnų
šlaituose,
atkreiptuose
1
p
^nikų
sezonui
praėjus,
Į
21 d bus dUOsnūs, kad savo
VYTAUTO SUKAKTUVES MININT.
!tauto iškilmes Kaune 1 Taigi, kuo daugiau'rįa saloje.
(dalį kiekvienas įdės į Labda
Amerikos spauda rašys apie Vytautų, tuo ge Nors salos randasi prie 28 į vakarų drėgnus vėjus ir ap- kitI darbai Prasideda,
Tautiškai nusiteikusioji spauda šiemet riau amerikiečiai pažins mūsų tautų, tuo la- paralelės ir dažnai jas aplan- saugotuose nuo harmattamo.1
ringosios Sąjungos dirbamus
RINKLIAVA
BAŽNYČIOSE.
laog rašo apie Vytautų Didįjį, Lietuvos ku- biau jų gerbs, nes sužinos, kad Lietuva pra
darbus.
ko sausas ir karštas Saharos Iš stambesnių gyvulių dažnai
Lkštį. Ir gerai daro. Mūsų tautos istori- eityje turėjo garsių ir daug užsipelniusių vy
D. S.
vėjas, tačiau šių salų klima sutinkami asilas ir mulas.
Vietinės kilmės kauarkos tu- Labdari« “Utres ir kuopos
nėra didesnių nuopelnų vyro už Vy- rų ir kad mūsų tauta tais laikais begalo svar
tas nežino didelių Saharos
ri žalias plunksnas, bet ne Ku0 tlsrPu ’ra grupinę nnkutų. Tat, minint jo mirties 500 metų sukak- bių rolę Europos gyvenime yra suvaidinusi.
PADĖKA.
kraštutinumų ir sutraukia čia
*
gieda. Giedančios jų veislės kliava' knri’ ™ X E' Kardl
įves, kaip tik yra proga įsigilinti į Vytaudaug sveikatos ir poilsio iešTat,
studijuokime
Lietuvos
istorijų,
mi-,
gyvenimų ir darbus, studijuoti Lietuvos
gautos tik kryžiuojant jas su nolo žinia, planuojama turėti Šiuomi Labdaringosios Sųnėkimė garsiojo Vytauto 500 metų mirties kančių žmonių. lenerifos sa- kitomis rūšimis.
.visose bažnyčiose Chicagos jung0S vardu nuoširdžiausia
ūmų jo laikais, pažinti geriau visų mu
sukaktuves ir kuodaugiausia garsinkime a-^°je Dratavos miestely trijų
v
...
Archidiecezijoj. Rinkliava į-1 dėkuoju visiems mūsų prietetanto! praeitį.
pie jo didelius darbus Amerikos spaudoje.
įvasaros mėnesių (birželio, lie Gamtos gražumu ir įvairu- ,vyks rugsgj0 21 dienų. Tam
draugams ir Vėjams,
Lietūvoje ir čia, Amerikos lietuvių kolo
pos ir rugpiučio) vidutinė mn labiausia pasižymi Tene- tikslui yra atspausdinti voke-'kurie tik kokiu nors būdu pri_
je yra ruošiama iškilmingi Vytauto su
' temperatūra 22 C., o absoliutis rifą. Tenenfos žymiausias
kurie prieš tų sekmadie-1 eid6jo prie pasįsekįmo labdakaktuvių paminėjimai, kurie daug prisideda
Pastaruoju laiku daug kalbama ir rašo- ‘maksimumas tik 32 C., taigi miestas ir uostas tai Santa nį žmonėms bus išdalinti. rilJ įvažiavimo rugpiučio 31
prie tautinio entuziazmo sukėlimo. Labai ge ma apie “blogus laikus”. Darbininkai kalba mažiau negu Lietuvos abso Cruz (Šventas Kryžius), zmo-, Svarbu, kad kiekvienas lie-*d,
gerbiamiems klebotai daroma, kad į tas iškilmes yra kviečiami apie nedarbą, biznieriai apie biznio sumažė liutis maksimumas. O absoliu
mas
uror
ir iš n ,$uvįs
vokelį gautų ir kad, nams> biznieriams už dovanas,
tymus amerikiečiai. Tokiu būdu ir jie yra jimų, o pramonės vadai visai nieko nebesa- tis minimumas Monte de Iza- ne vieta. Žymesnis pz ji pre- kiek gaiėdamas> labdarybei ‘ kuriog daug prįsįdejo prįe į§.
priversti susipažinti su mūsų tautos didvyrio , ko. Nebekalba apie gerbūvį ir prezidentas na kalne nusileidžia iki 9 C. kybos centras ir didesnis uos
paaukotų.
važiavirūo pasisekimo.
imu ir darbais ir jie kartn su mumis , Hooveris, nebedaro didelių ir drąsių gerbūvio Kadangi oras čia sausas, tai tas tai L-as Palmas, GranAčių visoms kuopoms, vi
irbia didelio lietuvio ir didelio penkiolik- pažadėjimų ir politikai, eidami į rinkimus — karštis daug lengviau paken Canųria saloje. Penki kilome Nereikia, berods?, aiškinti,
lygtos kam ta kolekta eina. Visi ge- siems svečiams ir kalbėtošimtmečio karžygio, politiko ir krikščio balsuotojų dėmesį į prohibicijos ir “Pasauli čiamas. Šitame klynate auga trai nuo &
nes atmint}.
‘
nio teismo” (World Court) klausinius mė puikiai bananai, vynuogės ir gilus ir patogus naujas uos Ta'i žino, kiek daug Labdariu-įju-ms. Ačiū dr. Jonui Poškai,
goji Sąjunga šelpia varguo-.mūsų narini, kuris gražiai nu
Tenka pagirti New Torko, ir Philadel- ginama nukreipti.
kiti pietų vaisiai, nes reti tas Puerio de la Luz, kur su
lių ir našlaičių, kaip susirūpi- rodė labdarių tikslų. Taipgi
hijos lietuvius, kad jie sumanė Vytauto su
daug laivų plaukiojau.x.
. . XT
...
. -,
Bet nežiūrint tų kalbų ir raštų apie “blo šalčiai aplanko tik aukštųjų stoja
či, tarp Europa dr, Afrikos na81
kad kuogreremusia p,nei A. Nausedienei, 5 kp. na
kaktuves paminėti tų didmiesčių katedrose,
kalnų
viršūnes.
gus” laikus, padėtis darbo ir biznio žvilgsniu
išmokėjus nupirktojo ūkio sko rei, kuri savo gražioje kalboVuruošiant atatinkamų, programų, pamaldas,
šiomis dienomis šiek tiek yra pagerėjusi. Sta Didžiausias pajamas gyven arba Pietų Amerikos. Gyven las ir kad neužilgo būtų gali- je pasidžiaugė kilniais labdacvieČiant dalyvauti pamaldose kardinolus,
tistikos daviniai rodo, kad savaitė iš savai tojai turi iš bananų, kurie čia tojai ispanai, bet jų veiduose ma daryti planus senelių ir rrų darbais, nupirktuoju ūgražų pavyzdį žada pasekti Chicagos ir
tės ir darbų (įaugau atsiranda ir biznis eina įvesti iš Kinijos. Taipgi stan: dažnai matoma truputis ne į našlaičių prieglaudų statymui, kiu, pastatytąja ligonine ir
ino lietuviai, kur turima laimės turėti
geryn. Jei tokia pažanga bus ir toliau daro bių pajamų gyventojai gauna griškų, o gal ir senųjų guan-Į Nieks šiandien neabejoja n- varomu šelpimo darbu.
ios kunigaikščius — kardinolus. Gratarp Europos ir Afrikos
ma, galima tikėtis, kad apie spalio pabaiga iš dažams vartojamų vabalų čių
Žodžin, ačiū visiems!
k„
daržų
didumo. Šalę ūkio Pie P™Slaad’J reikalingom,.
»u Vytauto atmintį paminėti Amerikoje kabiznio reikalai ateis į normalų padėjimų. Tas “cochineal” (kočineal), augi
A. Nausėda, Centro pirm.
į Yra daug senelių, kuriuos ver
«r bebūtų galima sugalvoti.
daug priklausys ir nuo “Federal Resetve”, namų ant medžio rnopal (bot.: darbų, šių salų moterys mez- kiant reikia priglausti, priOpuntia). Kaip šitie vabalai, jgia puikius mezginius ir išsiuVytautas katalikybei Lietuvoje yra daug
kaip jis savo kreditus pasuks. Darbo ir biznio
žiūrėti, užlaikyti ir globoti, IS CENTRO SUSIRINKIMO.
padaręs. Jo pastangomis pakrikštyta
taip ir nopalio arba opunci-Iviuėja didžiai skoningas man.
,
gerėjimas priklausys ir nuo industrijos vadų, jos
medis
yra
meksikoniškos
tillas.
Prie
papildomų
užsiėmf^
ra
.
au
&
y
asaicll
b
une
Į
,
ičiai, jisai pastatė virš trisdešimts bažkurie dabar drąsiai galėtų pasakyti; “nuo
delį vargų kenčia, lmrie ne tik Praeito mėnesio paskutinįjį
lų Lietuvoje, jisai darė pastangų pravosmūsų dabai? priklauso, ar biznis eis daug ge kilmės. Vynuogės puikiai au- mų reikia dar pridėti ir žuvi„
. _-_j
į trečiadieni
įvyko labdarių
atvesti Katalikų Bažnyčion, jisai poga vulkaniškų pelenų dirvose, ninkystę, nes šie Afrikos paryn, ar daug blogyn”.
' centro skaitlingas susirinki
laus buvo paskirtas Bažnyčios globėju
Auginama šiek tiek ir javų, jflriai garsūs savo žuvimi. Pir- karų ir Pietų Afrikon čia su
mas, kuriame išklausyta cenroję ir rusuose. Del to labai yra graypač kukurųzų, kurių stiebai kliu tarpe teko pastebėti šiek stoja ir palaikė dažnų ir paJuokų laikraštis “Judgo” pastebi Šių di« čia labai maži. Dažniau sutin- (tiek iš Indijos atvykusių indu- togų susisiekimų su didžiai- .,ro valdybos, kuopų ir komi
kad ir Amerikos aukštieji Bažnyčios digraportai.
iai yra kviečiaYni pagerbti lietuvį tiek nų keistenybę šitaip: “Kada matai šunį ve kamų medžių tarpe reikia čia sų, kas dar labiau padidina sinis Vakarų Europos Uostais. '
t Rinkliavos bažnyčiose rūgs.
krikščionybei nusipelniusį.
dant vyrų, žinai, kad vyras yra- aklas. skaityti: Kanarijų laurų (Lai? šių gražiųjų salų egzotiškumų Tad salų gyvenime dabar nekomisija pranešė, kad
Čia gal vietoje bus priminti mūsų spau- Bet kada matai vyrų vedant šunį, žinai, kad rus canariensis), Erica arbo ir spalvingumų. Ispanų ir ki-; bejaučiama senųjų laikų izo--^
rea, Kanarijų datulių palmę tų tautų laivai einantieji Va- {liacijos.
I
(Tąsa ant 1 pusi.)
darbininkams, kad jie visuose Ainerikds jisai yra vedęs”.
esi

reikia,
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NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.
-Stasius Būdavas.

APYSAKA.
(Tąsa)

Aš nenoriu. Paleisk mftne tamsta...
Visomis jėgomis ji atrėmė į jo krutinę
Stis ir piktai iškreipė lūpas... Smilkitvinksi karštas kraujas.
— Klausyk, Angelytė,

nusiramink.

kad

kas

pasirūpintų

parašyti

ir

įteik-

.r

maišyčių,

’

negyvenamų.

Si- ,d(Į

Drakono

.

Jis paleido jų. Angelė stovėjo. Pilkš
džia — visomis vyriškomis jėgomis sus
paudė jų. Angelė baisiai supyksta... Pa va vasaros naktis supo juos... Bulbėse
birbė apsvaigę žiogai...
raudonuoja ir spiauna jam veidan...
— Nu, bėk dabar. Angelė... Į kurią
— Na matai kokia nemandagi-. To
tik’ pusę nori. Nebelaikysiu... Che- che.,.
kia graži mergelė, o taip...
— Sakau leisk... Fu... Aš mušiu tam Nu nebijok... Manai, kad aš be širdies...
Oi ir aš, Angelyt, turiu širdelę...
stų...
Angelė traukias atbula, J augę lis sto
— Na mušk... Kur tik nork Aš lei
džiu. Ar toks angelėlis gali mane mušti... vi vietoje ir šlykščiai šypsodamasis žiū
Ji baisiai susigėsta ir nurimsta. Pas ri į jų... Nė kiek akių nepakrutina... Pas
kui praveria lūpas:
kui vėl praveria nekantrias lūpeles...
— Klausyk, Angelytė, tu iš tolo dar
— Begėdis tamsta. Paleisk, savo juk
gražiau atrodai... Pasiutusiai gražiai...
turi... Dar prie svetimos...
Tai buvau aš tada aklas...
— Kad skanesnė...
Ji staigiai pašoka ir kiek tik iškel
— Ar tamstai negėda...
— Ar prieš tave, Angelytė-. Prieš to ta leidžiasi iš Jaugelio kiemo... Pasiekia
kių gražių... Sakyk, kur tu pirmiau bu kaimo gatvelę ir atsisuka. Jaugelis jokiąsi ir kinkuoja'galvą. Angelė biauriai su
vai įliudusi... Būčiau apiovęs į Anelę...
sigėsta ir kiek pastovėjusi palengva grįž
— Kų tamsta kalbi f L
ta į namus... širdin, rodos, kažkas karčios
— O kodėl 1...
neramybės įpylė...
— Turi savo mylėti...

Aš su tavimi tik porų žodžių...
O kų — aš neturiu laiko f
.— Nu tai klausyk — tu pašėlusiai
mergelė... Biesas, turbūt, man ir
buvo apmonijęs, kad tavęs ligi šio
nepastebėjau... Sakyk, Angelė, kur
ivai įlindusi prieš mano vestuves...
Ji valandėlę susimaišo.
Bet paskui
•naigriebia. Pasistumia ir bando išsi— Tai kas... kad man ji jau... Jok
iš daugelio glėbio. Jos kaktoj daurankšlelių susirangė... Jis. nepalei ir aš jų myliu-.

-

medžio

Naktelė skuba pro sodų. Žiogai :i
beria rimai a...

dai!... — perbėga jos galvoj Jaugelio žo

džiai... Ji pasipurto ir tik beria,
smulkučius žingsniukus...

Parbėgo Angelė į namus ir puolė }
svirnų. Nerėsiį pagalvį... Kaista jos gal
velė... Ak, kaip kaista... Kaip pragaras
dega... Sąžinę apriepė kažkas... Biauriai
apriepė... Labai negražiai ji padarė... Bet
ji juk nekalta — Jaugelis užpuolė ir
tiek...

, Baisus nerimas vistiek drasko An
gelės širdį... Pasikėlė nuo pagalvės ir
stovi... Ūžia kažkas aplinkui... Prakaitas
sunkiasi iš kaktos... Ima drebėti... Pirma
kartų taip jai atsitiko... Susimaišo mer
gelė ir nebežino kas daryti— Tik linksta,
linksta galvelė... Staiga kažkas dunkste
li širdin ir ji šoka lovon— Atsiklaupia
ir priglaudžia veidų prie sienos — prie
kryželio... Viaomis jėgomis Angelė bu
čiuoja Nukryžiuotojo kojas ir kankinas...
Į sodus slenka tirštesnė naktis...
— ... Tu iš tolo dįar gražiau atro Paskui vėl nulinksta ant pagalvio ..

4. Verkiančioj valandos.

Žvalgos žiemužės snaigės. Kaip gy
vos...
Keistos naujienos aplėkė Žerelius.
Kaip liepsnos — nudegino visų ausis...
Šių naktį Jaugelis valdžios miškų vo
gęs. Užklupo girininkas ir norėjo jį į na
mus nusivesti... Jaugelis baisiai nusigan
do... O girininkas nepaleidžia... Pradžioj
baimė, o paskui pyktis širdfcn Jaugelį...
Jis pagriebęs mietų ir drožęs girininkui
galvon... Neužmušė. Tik gerokai pritren
kė... Tuo pačiu metu atpuolė ir keli ūki
ninkai. Šoko prie Jaugelio ir suėmė.
Kartu su vežimu ir arkliu nusivarė poli
cijom..
1
Neužilgo buvo ir teismas. Jaugelį ap
kaltino ir nuteisė dvejiems metams kalė
jimo... kaip žmogžudį kokį... Pajuodo Jau
gelio vardas — tamsūs šešėliai apkolojo
Antanėlio garbę... .
(Bus daugiau)

Ttadlenis, Rūgs. 11, 1930
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof. Kampininkas.------------PROF. KAMPININKO
RADIO.

ra. Prabėgusieji lOrnetų yra
Į visa jų praeitis. Visų kitų pra
eitį, visus

- ....

faktus

jie rago-

PILNAS EGZAMINAS
■turbut iš proto jis kraustosi. Teisėjas, prisilaikydamas tei
95.00 TIKTAI 95 00
Čia yra koks nors ‘•umbugas’, sių, palaikė Kurpinsko pusę,
pripažinamas Šliurinsku kaltu
,*ne kas kitas.”'
8PECIAC.I8T.AR
Taigi nenusiminkit, bet eikit peš
ir skolingu už tris, iki metų tikra
specialistą, ne pu kok| nepa
Šliurinskas, pasisamdęs ad
tyrei). Tikrai specialistai, arba pro
nedagyventus, mėnesius.
vokatų, stojo ’ teisman pasitei
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums kenYra
jau
senai
pripažinta,
k1
*- kur ■k*“da- bet pasakys pats,
sinti, turėdamas stiprių viltį
po pilno lfiegsamlnavlmo. Jus šutauRašo Adv. JOHN B. BORDEN
kad Kurpinskas jokiu būdu netik Amerikos, bet ir Angli- pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
in« tekmn ieiini
savininkių d*ktar,» negalėjo pagelbėt Jums delneturi reikaiingo patyrt2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9080
negali savo užvestos bylos jos teismų, jeigu savininKas t0 kad
išnuomuoja
butų
arba
'žemę
mo
surėdymui žmogaus kenksmin
išlošti, — jei bent kaip nors
gumų.
VIENAM, NUEINANT
kiti žingeiduoliai ūžė kai bitės daiykQ, susuktų, bet kitaip, ne. vieniems metams, arba ilgiau, Mano Radio — scope — itaggt
KITAM, PAREINANT.
___ _____________
bakterlologttkas egzamlnavlavily: vieni palaikydami sa-i Kurpinsko
advokatas ____
teis ir, pasibaigus sutarties laikui,

Teisiu

Skyrius

New Yorke nesenai buvo žum apvertę laiko. Dėlto tastrošnus atsitikimas. Sušauk-' vorščius ir išvadų apie ko
tą tavorščių mitingas ir pra- jmunistus padarė aiškių: “grai
dėta lipti ant žmonių gyvas- bosi gyvenime kaip aklas avininko pusę, o kiti raudau- lme įrodg> kad šliurinskas bu- j nepadaręs
su randauninku
čių apdraudos bildingo. Pa pje sienų. >>
ninko, taip kad tvarkvedys! vo padaręs sų Kurpinsku raš-' naujos sutarties, priima nuo
™lk£,plrb££
(Pabaiga)
matę tai buožės, anot nelais
Kurpinskas su šliurinsku, turėjo juos išskirstyti, mies tiškų sutartį, nuomuoti nuo .'<1° randų sulig senos sutarties, pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų suivės, tavorščius “akrobatus” PRAŠAU NESIJUOKTI!
pastarojo butų vieniems me-jtai minėta senoji nuomavimo
Saiek^^^timo,^^
viens kitų gerokai pažodaiavę, toks užimąs buvo girdėtis net
pradėjo traukti žemyn ir tran Į
pati
uždegimo
žarnų, silpnų plaučių arba
teismo kambary ir trukdė tams; kad, pasibaigus minė- j nutartis, automatiškai
’ Jeigu turit kokią užslsenėjualą, |atMūsų gražkalbystė.
persiskyrė, kaip nemaži prie
kė į gatvę. O vienam draugui
atsinaujina vje- - kerėjusią, chronišką ligą, kur} n*»
šai. Kurpinskas, nieko nelauk tvarkingų kitų bylų vedimų.' įieins metams, be padarymo i P^r save,
kaž koks juodas šimto pro (Nugirsta per telefonų).
dytojul, neatldėlloklt
neatėję pas
damas, tuojau nuvyko pas Pirm atsiskirsiant, šliurinskas, jokios naujos sutarties, Kup-i nieins metams tomis pačiomis mane.
centų net kojų akmeniu išmu- — Alo!
tarė Kurpinskui:
rinskas priėmė nuo šliurinsko,! sąlygomis. Tokia, automatiš
žo.
DR. J. E. ZAREMBA
— Alo! Kas čia! Džianas? advokatų ir užvedė bylų prieš
kai atnaujinta sutartis riša arandų
uiž
tryliktų
mėnesį
ir,
SPECIALISTAS
Įšliurinską,
reikalaudamas
tei

“
Tiek
pelnei
kiek
Zablockis
Komunistinis Darbininkų — Yes! Alo! Alo!
Inėjlmas Rūmas lėlė
bi
pusi
—
kaip
savininką,
taip
smo, kad jam priteistų butų ant muilo. Kur dabar akis j tokiu būdu, atnaujino senųjų
Mulkinimo Fondas nūn kiki- — Džianas, yes!
20 W. JACKSON BLVD.
ir randauninku.
(ir įsakytų Šliurinskui išsi- dėsi, kų? Pasimokinai, kitų raštiškų sutartį dar vieniems
na sukoliečytus tavorščius, — O kur Jienė?
ArU SUte Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 1# ryto Ikž
metams;
kad
už
dviejų
mėnej kraustyti. Kurpinskas, ar pa- syk žinosi geriau. Jeigu nori,
kodėl jie pirm darysiant ak— Jienė da slipina.
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki f
PADĖKOS ŽODIS.
duosiu dabar randų, gal netupasibajgius minėtai sutarNedėllomls nuo lt ryto Iki 1
ar
tyčia,
apie
tuorobatiškus triksus, neįšiurino
— Alo! Eik pašauk Jienę! ,miršo>
po pietų
Kurpinskas buvo įteikęs
tame bildinge savo kojų ir ~ Orait, vaideminutl
| metinę raštiškų sutartį savo ri kuom advokatui užsimokėDraugystei Amžinojo Rakitų člunkų. Dabar fondas
(Už valandėlės ateina Ona), advokatui nieko neminėjo, pa- ti už pralošimų bylos, jog už Šliurinskui legalų pranešimą,
davė jam tiktai originalų Šliu dykų jis nevėpsojo teisme. Į ^a< «P® apleistų butų, bet pas- žančiaus šv., Tow,n of Lake,
kaliniams vaduoti turės tavo- — Alo! Alo! Uz dis?
rinskui įteikto 30 dienų pra-1 Aklas aklų vedė, abudu į duo-: taras^s I*“r savo advokatų tei- už surengtų “bunco party”,
sčių išmuštas kojas taisyti, — Jienė.
ABIEM PUSĖM
nešimo, kuriuo pasiremiant,! bę įpuolė. Sakiau tau, kad už
gynėsi, sakydamas, jog nuo kurio liko pelno $75.50 •
,ųr č lunkui s lyginti.. Vis tai be
— Jiene, yes, Jienė!
AŠTRUS
bambų aukščiau
neiššoksi,! KurPinskas atnaujinęs sutar-j Kaišedorių katedrai. Vardan j
Geriausias skustuvas
reikalingi ekspensai.
Ko dėl taip ilgai miegi? ;t>yla tapo užvesta,
— arba grąžiname
pinigus
Uz dis? Mama? No ma, i Į teismų atėjo netik Kur- taip ir buvo; kur buvai ten ir tį vieniems metams priimda- J. M. vyskupo Kuktos, tariu !
Jei ant vietos negau
Vienas tavorščius komunis- aš neslipinau, aš buvau beiz- pinskai ir ŠLiurinskai, ir jų palikai, nė žingsnio pirmyn, mas nuo jo randų už tryliktų ačiū dr-jai ir visiems atšilau
ni, kreipkis J mus.
mėnesį
ir,
pertai,
negalįs
jo
kiusicms
tame
vakarėly,
50c. už 5 — $1 už 10
tik
lengvesnė
bus
tavo
kiše

tų lape deda citatų iš knygos fmante, kur visos auzos paipos advokatai, bet prisirinko apsSempells — ioc.
Su pagarba
“Art of Reading”: Žmogui, I gufrozi>no įr d£d)ar ngrai vate-L'iai kaimynų iš abiejų pusių nė, nežvangės tiek sidabri iš buto išvaryti; kad tokis
PROBAK CORPORATION
Šliurinsko pareiškimas pirmo
Kun. A. Dėsnis.
kur neskaito, nėra praeities. rio. O, koks man triubelis:, išgirsti kaip baigsis dviejų nių.”
•M
Žmonės gyveno, kovojo ir mi baderiuokis su visokiais tink- i“erštų” byla. Kurpinsku ad- “Negirk dienos be vakaro, je byloje buvo aiškus jo pri
Ivokatas teisėjui įrodinėjo, kad dalykas anaiptol dar neužbaig sipažinimas, jog senoji sutar
rė, bet neskaitančiam tas ne sais. O kada būsite hom?
tis tapo atnaujinta vieniems
žinoma”.
— O, nežinau. Džianas ne- Šliurinskas, būdamas mėnesi tas”, atsakė Kurpinskas ne
Relieve Goughs, Colds,
metams; kad Šliurinskas, ge
smagiu
balsu,
raudonuodamas
niu
randauninku
ir
gavęs
raš

Headache, Rheumatism
Kaip tik pataikyta komu- j labai rušina. Gud bai.
rai žinodamas, jog jis yra atdelei
nepasisekimo.
tu
teisėtu
pranešimų,
privalė

and
Ali Aches and Pains
lustams, kuriems praeities nė-' —Gud bai.
sakomingas už visus antruoTiesa,
dalykas
tuoini
nepajo, sulig teisių, išsikraustyti;
Pirm. A. Nausėda
bet kadangi to nepadaręs, tai sibaigė. Vienam nueinant, o i s*us metus, privalėjo pilnus
1024 Center St.
dabar teismas privalo pri-1 kitam pareinant, — sulig se- metus išgyventi, arba už ne
Tel. Lincoln 3044
versti jį tų padaryti.
'nos patarlės. Kurpinskas ir išgyventų laikų užsimokėti.
Kiirpinsko advokatas darė Rašt. P. Fabijonaitis
Šliurinsko advokatas, pa- ‘ Šliurinskas da sykį atsidūrė
Ali dro Uiati-35e tnd 65e |«ri ud
Children'i MuUerole (milder (orai) 38a.
KATALIKAI RUMUNIJOJ. j ten buvo labai reikalinga, y- rodęs
teisėjui pasibaigusių * teisme. Buvo taip:
2350 So. Oakley Avė.
tolesnius išvadžiojimus, šakyBetter than a Muštard Plastsr
įk
------------pač atsispirti rusų pravosla- raštiškų metinę sutartį, arba,! Teisėjui išsprendus, kad!damas, jeigu,Kurpinskas ne- Ižd. Kun. F. Kudirka
'Po pasaulio karo su virs de- vijos spaudimui,
anglų kalboj taip vadinamų j Kurpinskas, priimdamas nuo ' galėjęs be' metų Šliurinsko
2334 So. Oakley Avė.
šimts metų Rumunijos katali-1 Per 350 metų §ioj mokykloj “lease”, argumentavo, kad Šliurinsko randą, atnaujino iškraustyti, tai ir Šliurinskas 1
AGITATORIAI;
kai pergyveno sunkius laikus. javįnosį .nemažas skaičius ven Kurpinskas, priimdamas nuo vieniems metams senąją su- negalėjęs be metų išeiti, nes,
Age
Rumuniją valdė liberalų par-,^ rumunų ir vokiečhj jau. Šliurinsko randų, pasibaigus tartį, Šliurinskas mokėjo ran- girdi, tokia sutartis yra dvi Kun. K. Matulaitis
Moteries gyvenime yra trys
tija. Katalikai buvo persekio- Įnjmo> jg jų daugelis paskiau raštiškai sutarčiai, be pakeiti dų, kaip mokėjęs, ir gyveno, ipusiška, — riša abi pusi. Baig
2334 S. Oakley Avė.
išbandymo laikai: kuomet
jami. Daug kur net pamaldos
geraįs įr įžymiaįs ka- mo sąlygų ir nieko nesakyda didžiuodamasis kad namų sa- damas argumentą, meldė tei- V. Duoba
mergaitė bręsta U merginą,
pirmas gimdymas ir vidur
jiems buvo varžomos. Rurriu- tai ikų vadais ir darbuotojais. mas, sulig teisių ir senai įsi vininkų prilupęs teisme
įs- sėjo Šliurinską rasti kaltu ir
2328 W. 23rd St.
amžis. Tada I.ydia E. Pinknijoj oficialis tikėjimas yra Tos rūšies katalikų iškilmės gyvenusių precedentų, auto lošdamas bylą.
namis Vegetable Compound
priteisti Kurpinskui trijų me J. Diinša
gelbsti atgauti sveikatą ir
stačiatikių tikėjimas, artimas 1 Rumunijos valdomoj Transyl- matiškai atnaujino senųjų šu Šliurinskas, išgyvenęs 9 mė- nesių randų.
3230 So. Emerald Avė.,
gajumą.
ą
žinomai rusų pravoslavijai. ivanjjoj nebūtų buvę galimos, tartį vieniems metams, todėl, nesiūs antrųjų metų, Kurpins Šliurinsko advokatas nw"gi-'M. Šlikas
I \ »l \ E. PI\KHA\1’S
10555 So. State St.
Tad Rumunijoj pirm visako
Rumunijos valdžios prie- j dabar, neturįs teisės Šliurins kui nieko nesakydamas, išsi no visokiais būdais teisėjų į į
\ I GE1 ABI E COMFOl \ Ii
Visokiais Labdarybės rei
ir buvo statoma stačiatikybė. gaky būtų buvę liberalai. Kad ko iš buto varyti, by tik užsi kraustė paskutinę dieną gegu- Įtikinti, kad jo klientas nepriLaikai keitės. Liberalų vai- j ĮmtaijĮmį įgijo laisvę, yra Ju moka sutarty pažymėtų ran Sės mėnesio. Kurpinskui nepa- valo mokėti reikalaujamos i kalais kreiptis į valdyba arba
dria sugriauta. Valstybės prie djaus Maniu nuopelnas,
dųi’iiir vyko Šliurinsko flato išran- randoš, bet tas jam nepavyko.' agitatorius.
šaky iškilo rumunų valstiečių
j
Teisėjas pripažino, kad Šliu duoti virš keturių mėnesių.
partijai Vyriausiuoju šios par-Įrinsko advokato argumentai
tijos vadu yra Julius Maniu, j VYTAUTO MEDALIAI PLA- yra logiški ir legaliai pama- rinsko išsikraustymo, Kurpin
katalikas. Jis yra ministeriu;
tuoti, todėl nusprendė, kad skas patraukė Šliurinską teisTINAMI.

PROBAK

į sme

R»T AVINUI

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

(VAIRįlS STRAIPSNIAI

From Youth to

111)1 \ I

Už

pirmininku. Net grįžus sostan

trijų

mėnesių

po

Šliu

Siuomi pranešame Vytauto Šliurinskas turi teisę gyventi man> reikalaudamas, kad jis

karai iunui Karoliui šis minis- Didžiojo Sukaktuvių Komite da vienus metus po išsibaigiteris pirmininkas paliktas sa- to skyrių valdyboms, kad Vy mui originalės sutarties, užsi

užmokėtų jam randą už tris,
antrųjų metų nedagyventus
vo vietoje, nes visoj šaly nejubiliejiniai
medaliai mokėdamas minėtoje sutarty mėnesius. Šliurinskas
tiesiog
surasta tinkamesnio ir teisin- jau
platinami. Norintieji
je pažymėtų nuomų arba ran nustebo, gavęs iš teismo to
^gesnio žmogaus.
jų gauti, kreipkities į p. Jonų dų.
kį pranešimų. Jis mintijo sau:
Kada valstiečių partija pra Krotkų, komiteto finansų koPo nuosprendžio,
išėję iš “Kaip Kurpinskas gali rei
dėjo vyrauti, tuojaus paleng misijos iždininkų, Metropoli-. teismo kambario
kuluaruose kalauti nuo manęs raudos, jei
vėjo katalikams.
Ministeris tąn Stato Bank, 2201 W. 22 susirinkę htigantai,
savinin- gu aš jo name per tuos tris
pirmininkas Maniu paskelbė, str., Chicago, UI.
kai, nuomininkai ir įvairus mėnesius visai negyvenau;

Daktaras

WISS1G,
*

Pasauliniame

Kapitonas

gw
Nesenai Transylvanijos ka

talikai nepaprastai

iškilmin

gai minėjo vienos savo Alba
^ Julia mokyklos 350 metų su

kaktuves.

Įvyko iškilmingos

pamaldos, į kurias buvo atvy
kę nemažas buvusių tos mo

kyklos mokinių skaičius.
Sakomų mokyklų įkūrė 1580
metais Transylvanijos kuni
gaikštis
Steponas
Batory !

(paskiau jis buvo Lenkijos ka 1
ralium). Tais laikais

kiška

katali- i

mokykla — gimnazija 1

TUBBY

kare

it savos

4200 West 28 St.

kampas Kcelcr Avė.,

He Doesn’t Tbink Much of Hi» Teacber.

TcL Crawford 5573

-

Neneik mokėti 50c. už
dantų mostj. Llsterine Tooth Pašte gaunama po 26c.
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotariamas per
metus sutaupai 83.00.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
ITEŽIURIOT KAIP UASIS'ETIĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMO® JOS
YRA. Speclalifikal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uinuodijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Prakukuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. ▼. Nedėllomls iki 18 d.

naudojasi visiška laisve, kad
stačiatikybė negali turėti pir

Buy gloves with what

Seno Krajaus

Specialistas iš

kad Rumunijoj visi tikėjimai

menybės, nei ypatingų privile-

PlShltril Ml I). C <>.. I ' W M A s s

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

N*

25‘

Ketvirtadienis, Rūgs. 11, 1930
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X Ciceros miestas vis gra- nienė, L. Banioniutė, A. Mužinamas, dabinamas. Dabar a levičienė, Valerija Mulevičiepie viešąją mokyklą, kurį ran nė, J. Pečkaitis, O. PečkaitieP. S. Susirinkimas 5 kuo
I& SUSIRINKIMO.
Radio SAZ.
dasi skersai gatvės nuo šv. nė į Cleveland, Ohio, A. BlaL. Krekščiuno orkestrą gra
pos įvyks sekmadienį, rugsėjo
bažnyčios, aptvėrė žis, Ona Davidineė, A. Tamužiai išpildė tris muzikos ku X Mūsų gerb. klebonas kun. Antano
14 d., 2 vai. po pietą, t&v. Jur(Tąsa nuo 2 pusi.)
Vaičiūnas po poros ea- aukį&a tvora. Tvora neleis laitis į New Yorką, S. Goo' „ '
! M.* <*.
gio parapijos svetainėj. Visi VYTAUTO SUKAKTUVĖS. rinius.
Toliau trumpai bet įspūdin vaičių atostogų rytuose, jau vaikučiams luošai gatvėse žai- dis į dOast Orange, Julius Jur
prie to reikalo yra ruošianų- ,aariai melUžialn SBeiti ir nau.
sugrįžo. Sakos, gerai pasilsė- gtį ir me<fteUu8 laužyti. Apie gele, M. Urban į Blizabeth,
ei, atspausdinta konverteliai, jų atsiveskit. Bus išduota ra- Išeina ant estrados Ona gai kalbėjo policijos Viršinin
jo ir patikęs jam sūrūs Atlant bažnyčią augs gražus žolynai. N. J., E. Kupstienė, R. Urba
kuriuos kuopos privalo pusiirBvarrton,a Butrumienė JAukSkalnaitS) kas p. B. Gee.
imli
ic **
Vu/1 VYiorc
.
. ..
. .
...
‘en zlnl/lomnniia,
n 2 i fioa
X Rugsėjo 11 d. seminaris navičienė ir Kl. Zakaitis į
imti iš
“TYranan
Draugo?”’ , kad
rūgs. daug
į'su
deklamacija onio
apie m
mūšį
ties Po jo gražiai kalbėjo vietos vanduo. Taip pat dalyvavo K.
kitą svarbių reikalą.
F.
20
Kongrese,
Newark,
N.
tai: Petrauskas, Urba, Šileikis: Woroester, Mass., Aug. Libe14 ' d. išdalinus bažnyčiose.
J Žalgiriu. Deklamacija publi klebonas kun. J. B. Kloris,
Rast.
J.
ir Kiškunas važiuoja semina- ris į Amsterdam, N. Y., Vac
Prašoma susitart su gerb.
ką taip sujaudino, jog buvo dainuoja p. Jokūbaitis ir kal
X
Rugsėjo
7
d.
po
pietų
rijon, Mundelcin, III. tęsti sa- lovas Mik ei ima sr A. Vaitk gi
kun. klebonais, užpirkti tą ATSIIMKIT DOVANAS. : priversta daugiau padeklemuo ba kun. J. Sitavičius, vietos
parapijos
asistentas.
prasidėjo
mūsą
parapijos
^
aj
Vo'mokslo. Visą atostogų lai- lias į Brooklyui, N. Y., J. Nordieną mišias už mirusius lab
ti. Ilgai ji nebus pamiršta
A. J. Sutkus,"pranešęs, jog zaras-.............................
'ką minėti seminaristai pralei- butas į Waterbury, Conn., Odarius.
Bridgeport. — Malonėkit waukeganiečių tarpe.
X
Cioeriečiai
visą
šturmu
na Pikelienė, J. Paulauskas,
Išvažiavimo komisija p ra-, atsiimti dovanas visi laimin- Kalba gerb. -kun. J. Jakai po programos bus traukiami ruošiasi prie Vytauto sukak- do pas mūsų kleboną.
J.
Ramoška, M. Takazauskiepaveikslai
komiteto
narių
ir
ne&ė, kad prie išvažiavimo ge-1 gieji, kurie laimėjo! Labdariu tis, Marijoną kolegijos profevisų veikėjų, perstatė Lake tavj’ »Pvaikš«iejimo, toris SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS. nė į Pittsburg, Pa., P. Palesrai prisirengusi.
( Aky? rngp. 81 d. Paukštelį J gorius, plačiai •žinomas kaipo
įvyks rugsėjo 14 d. Ryte baž
tanavičienė į Midland, Pa., O.
Del “Lietuvių Dienos” Wki [‘‘“T,1?"!“
3345'įžymus kalbėtojas ir visuome- Forest policijos viršininką, ir nyčioje bus iškilmingos šv.
Pereitą sekmadienį rugsėjo Šalkauskienė ir B. Šelko į
busimąjį Lake County šerifą,
te City palikta veikti toliau ir 8' Halsted St“ ^ankštelis ran
darbuotojas. Jis pirmą kar
Mišios
ir
tai
iškilmei
pritai

7 d. į New Yorką atplaukė' Philadelpbia, Pa., Jieva Tredasi pas p. Sutkų, 3225 Lime
Waukegaaie kalbėjo, bet jo p. L. Tiffany, kuris visus svei kintas pamokslas. Po pietų
Scandinavian
— American Li- bmkienė ir Albinas Trečiokas
jei bus galima ją rengti 1931
kino. Po jo kalbos šv. Baltra
kalbą waukeganiečiai ilgai mi
m. rudenį.
j
laimėjo J. Degi
miejaus parapijos choras pro bus didelė paroda — maršavi-.l.nijog laivas «Frederik vni gu> į Newark, N. J., Kun. St. Venį
nės.
Nupiešė
anų
laiką
lietu

mas gatvėse h po to progra-^50 pasažierių. Jų tarpe buvo.
Padaryta pranešimas apie
mas, 3127 S. Union avė. Laik vių gyvenimą ir Vytauto nuo gramą baigė dainomis ir Lie ma. Kviečiame ir clucagiečius jskait‘lingas būrys'lietuvių pa brt ‘ Weetfield’ «“•» J- Vai
Labd. Są-gos seimą, kuris
tuvos bei Amerikos himnais. 5
rodis randasi pas p. Krinic- pelnus.
tis į Wamdette, Mieli.
bus lapkričio 16 d., Šv. Kry-,
Baigus programą, komisijos mums į pageibą. Mee ar jumg l a^įerįų Atplaukė šie lietu
kienę, 918 W. 32 PI.
žiaus par. salėj, Town of La
Pasibaigus kalbai, A. J. ir programoj dalyvaujantieji padėsime.
viai:
ke. Bus iškilmingos mišios, Komodės užtiesalą laimėjo Sutkus skaito telegramą nuo nariai, vietos kunigai, kun. J.' X Panelė M. Ktftaitė, po Paulina Atkočiunienė į KeADVOKATAI
bendri .pietus, seimas prasidės (Dr. Bartasli, 3201 S. AVallace
j jyons, Illinois State Jakaitis, A. Kalvaitis, L. Ši-jsnnkios
«*- moslia, Wis., V. Bargaila, P.
2 vaL Beimui įteiktos aukos dtr. 'U-žtiesalas randasi p. Reprezentatorio, Springfield, mutis nusitraukė paveiksi,. sta' vaikščioja. Praeitų šešta- Kraučinnas, S. Kaleckis, A.
Naugžemienę, 3202 Auburn III. Telegramoj reiškiama di A. Kalvaitis sakė, jog tas pa dieni p. Lukštienės svetainė Stugis su žmona ir sunumi, Telephone Dearboro 0057 ’
eis ūkio išmokėjimui.
Labdariai šelpia keletą Ii- avė.
■ .1 delis pasitenkinimas Wauke- veikslas bus pasiųstas į Lietu je buvo suruošta jai šauni M. Slavinskienė į Chicago, A.
“surprise party”.
Rast.
gonių. Stud. V. Pajaujis jau
ga.no lietuvių darbuote ir pa vos Valstybinį Muziejų.
Balčinskas į Niagara Falls,
ADVOKATAS
X
Mokykla
jau
prasidėjo.
apleido ligoninę, J. Lapins
sižadama, reikalui esant, sto
Vakarienė.
N. Y., A. Benulis, O. BanioWEST
PULLMAN,
ILL.
160 No. -La Baile St. Rm. 1431
kas dar tebera, o 2 kp. narei
ti už Waulcegano lietuvius ir Paskui visi suėjo į žemutinę Kaip visuomet, taip ir šįmet,CHICAGO, ILL.
vaikučių gana
būsią reikalinga operacija. ,
lietuvių tautą.
svetainę, -kur stalai buvo ga- mokykloje
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Labdarybės Piknikas.
Local Office: 1900 S. UNION AVK.
Nutarta pasitarti su ligoni-,
Po to styginis trio (Ponzio, tavi ir šeimyninkės laukė su daug.
Tel Roosevelt 8710
Labdarybės
centro
piknike,
nės šltabo gydytojais dėl m©-- ;
Vai. nuo 4 iki t vai. vak.
Baronas ir Paluckis) gražiai I gardžiais valgiais. Jos pervsk
X Rugsėjo 7 d. vakare Dr.
(Išskiriant seredos)
kesči© už -labdarių šelpiamų'labdarybės ūky, rugpiučio mandolinomis paskambino. Bu žįavo per lietuvių ūkininkas, ii •S,- Beimto tėvučiai paruošė,
; 31 d. 1930 m., dalyvavo xr«žvo iššaukti kelis kartus at tiek gavo dovanai paukščių, skanią vakarienę, -kurioj da- j
ligonių gydymą.
Nutarta susižinoti su Cln- mūsų 10 kuopa iš West Pull kartoti.
kad visus puikiausiai pavaiši- Iyvavo mūsų parap. visi trys'
pagos Labdarių Sąjunga dėl n1®11, IU. Su pagalba gerų Perstatoma ;p. A. Kalvaitis, no. Sekančios moterys suren- kunigai, klierikai ir daug svc-''
t
ADVOKATAS
sąlygų prie jos prisidėti. U-; žmonių, mūsų kuopai pikniLietuvos konsulas Chicagoj, gė vakarienę: Daujotienė, šei-'čių.
kio namų remontavimas už-kas gerai pasisekė; nes geri
. ................................. —
11 So. La Šalie St., Room 1701
kuris nupiešė dabartinę Lietu- myniūkių pirmininkė, Kamiu-Į .
Tel. Randolph 0321-0332 Vai. 9-5
.
‘
biznieriai
gausiai
aukavo
.
__
.
_
r
.
a
LIETUVIŠKI
REKORDAI
baigta,
kainavę $300.00.
Vakarais
_ „
.1 .
.
.i- {ivos padėti ir Vytauto gyve- skienė, Marcinkiene, Būtkienė, igiiuunnnnnniiinimiiiinninniiiliiiii^
3241 SO. HAUSTED STREET
Iš 'kuopų veikimo ir apie minėtam piknikui. Aukojo!)^.__ nr. .
K„rū„__
10
coliu
75
centai
Jonaitienė,
Stulginškienė,
Ja
nimą. Visi jo kalba gėrėjosi.
' Tel. Victory 0552
šelpimo darbą įdėsime į kitos 'sekančiai: J. Punkauskas 10 Po p. Kalvaičio kalbos, so- kaitienė, Baronienė ir Leskie7-9 vai. vtfk. apart Panedėllo Ir
Budriko Radio Orkestrą
PėtnyčLoe
savaitės skyrių.
įsuriukų, 4 kenus “pyčiu” ir
ne.
Pavalgius
išreikšta
daug
lo dainuoja A. Jokūbaitis, iš
16173 Vakar-vakareli ir Či
A. Nausėda,
■f radio, viso apie $100.00 verChicagos. Dainavo gražiai. linkėjimų ir dėkui šeimyningonai. M. Juozovitas
■Ceatoo pirm. -tės. Bridgeport Fumiture Co.
kėms
it
visiems
komiteto
naTurėjo pakartoti.
16041 Mes be Vilniaus ne
_____________
“Fliorinę”
lempą
vertės
(John Bagdziunas Borden)
Po to sekamai perstatytas
nurimsim ir Girtuoklio
»
$10.00. P. Budrikas gramofoDĖKUI.
ADVOKATAS
daina. J. Bntėnks
t* apie $100.00. P. Cukriai ?
šim“‘is’. “Draugo’' reŠokiai.
ura
- daktorius, kuris savo kalboje Po vakarienės p. L. Zizas pa
16152 Pasaulis stovi ir Man 100 W. Adams «. Rm. B0L17
Bridgeport.
—
Labdarių cigarų už $3.00. Worner ir
•■'apipasakojo Vytauto darbus kvietė visus į linksmą balių
tik rodos. A. Vanagaitis
SMtaOhone Handolph <7S7
Sąjungos 5 kuopos valdyba Oo. kaklaryšį už 80c.
ir
tų
laikų
lietuvių
karus
su
16156
Ar
tau
seselia
ir
Kel

viršutinėje
svet.,
kur
griežė
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
nuoširdžiai dėkoja visiems,'
Vietiniai bučeriai ir beįvairiomis tautomis, kaip Vy Krekščiuno orkestrą, o žemu-i
kis berneli. Mahan. Liet.
Telephone Roosevelt ifrM
aukotojoniK, darbininkams ir beris aukojo sekančiai; A. ZuName;
1 1U i ryte Tet Repub. 9(99
tautas buvo tais laikais galin ti»ej Ežerskio. Abi svetainės*,
Mainieriu
Ork.
ARTOTI karai
prietėliams, kurie kokiu nors bė kilbasiukų 4 sv.; p.. Savisu musų patyru
gas Lietuvoje. Prisiminė ir buvo kupinos ir senų ir jau- ;
būdu prisidėjo prie Labdarių cienė 3 sv. kilbasiukų; p. Sosių
mechanikų
O. K.
dabartinę Lietuvos padėtį, taip nų. Visi linksmai baigė Vy- įs
Lietuvos Polka ir Pasaulinė
Sąjungos pikniko, rugp. 31 d. cilai 4 sv. kilbasiukų ir p. S.,
s
yra pilnoje tvarkoje.
pat nepamiršo ir gerb. vys tauto 500 metų mirties sukak- s jų vertė didelė, ateik
Polka. Šokiu Orkestrą
Per ponią Naugžemienę au Zubienė 4 sv. kilbasiukų. Tie
.
•
•
•
A
v*
V
•
•
lS
•
•
*
*
LIETUVIS ADVOKATAS
kupo Bučio. P. L. Šimučio kal tu vių ^minėjimą. Ačiū šeimi- — įsitikinti.
Nakties sapnai Šokis ir Ge
kojo šie: S. Šiuras, nuolatinis patys “bučeriai” aukojo ei-,
yba visus sudomino, visus už- n inkams p. L. .Žigui, J. Šernu- 'fi
gutė Polka. Šokiu Ork.
1929 Ford Coupe, kaip
labdarių rėmėjas, 915 W. 32 bulių “mustardos” ir taukų,'
2221 West 22nd Street
naujas
...................
$300
i interesavo. Dideliu ratukų plo linui ir J, Drubai už darbštų- Į g
Amatninkų Mazurka ir Po
1929 Ford Tudor; puikiai
bet .nesužinojau katras kiek
St.
Arti LeaVitt Street
išrodo ........................ $295
jimu nulydėtas nuo estrados. mą, .nes balius davė iki $300
puotai Šokis. Šokiu Ork.
1929 Ford Deluxe 8ePonai Kučinskai, duonos ke Antanas Vasiliauskas aukojo
Telefonas Ganai 2552
dan
...........
$335
Vėjo Valcas ir Vilniečiu Ma
rinkįjanK: p.ne; pelno. Šeimyninkės ir-gi neuž
pyklos savininkai, M. Krinic- 15 tuzinų bulkučių. Tai
1927 Ford Tudor; Vėliau
zurka. Šokiu Orkestrą.
Valandos -9 syto, iki 8:00 va
sileido: ir jos atsidarė savo
šio modelio ........... x$100
kienė, M. Tamananskieūė, K. surinkta daiktais.
Kiaupienei, ponei Gudziunie- restoraną ir padarė gražaus
1929 Chevrolet Imp. 8ekare. Seredenūs ir Pėtny&oBUDRIKO RADIO
dan ............................. $325
Pinigais biznieriai suau nei, o ypatingai ačiū p. A
Jutkevičienė, J. Rimučiai, P.
1926 Hudson Coach, pui
tnis nuo 9 iki A
VALANDOS
Dambrauskis, B. Naugžernie- kojo sekančiai: Juozas ir Žitkevičiui, nes per jo trasa, pelno. Žodžiu, kaip progra-1
kiai išrodo ............... "$250
1926 Peerless Sedan; bar
Bubamomis nuo 6 iki 7 v. v.
Domicėlė Griciai $5, Novak mandagumą ir plačią pažin mas, taip ir balius kuopuinė, Šnirienė ir Aleksiunas.
genas ............................. $175
kiausiai
nusisekė,
1927 Hulck Coupe; barIš Stoties WCFL 970 kyl. <
Per poną Sekleckį aukojo 'Agensy & Loan Co. $2.00. tį yra surinkta visa pmigiška
genas ............................. $175
(Bus
daugiau)
šie: P. Martinkus, 3315 Au West Pullman State Bank auka ir didžiosios aukos iš
Mažai {mokėti. Geros
LIETUVIS ADVOKATAS
Ketvertais nuo 7 iki 8 v. v.
burn avė., $14.00 verfes, V. $5.00. Q. M. Sidler $1.00, Dr. didesnių biznierių. Taipgi šir
išlygos.
Ne, neklystu.
Iš Stoties WHFC 1420 kyl.
Doveika, biznierius, $5.00 ver Purlstein $15.00, The Rose- dingai ačių visiems darbinin
127 No. Dearborn Street
tės, P. Stankūnas, fotografas, land State Savings Bank $10, kams ir pikniko dalyviams.
Room 939
Patarlėje sakoma, kad šie
Tel. Fmnklln *X77
3315 Halsted St. $2, S. Shim Finn and Co. $5.00, Univer- Grąųiofoną laimėjo ponia no kupste adata yra sunku
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas
kus, 700 W. 31 ati, $5.00 ver-, sal State Bank $5.00, Dr.. Gredauskienė nuo Bridgepor- surasti. Bet šioje -gadynėje
3417 S. HALSTED ST.
52 Rast 107-tb Street
tės, M. Sliemeris, 3317 Att- Petraitis $5.00, Dr. G. H. to.
sunkiau yra rasti adata «n©-’;
4391 ARCHER AVĖ.
Kampas Mlchlgan Avė.
Chicago, UI.
burn avė., $2 vertės, C. Va Beming $1.00, Korzeniecki &
Tel. Pullman 6969
BUbb&o komisija. terų rankoje. Ar net
Nw»
a «kt • enk. .$r
SjmMiMiinNnmiimHiiiimHiiiiiimi
laitis, 3247 S. Morgam st., $2 Co. $1:00, M. Žukaitė $1.00. Ir
»'y iri
vertės, A. Norbntas, 3264 S. K. Kolomyski $2.00. Smul
’Prihef
Halsted St. $3 vertes, M. A- kiais 50c. Viso pinigais tmon yrt'.yg dld >H tne~wwH>
aukoj©
$58.50.
Ant
Labdarykas, 3747 S. Halsted st., $10
/<SoPVA\e ,C.O OUT"
NK9K.
A
to
eo?eoM«>
bės
Ūkio
piknike,
prie
'
»envertės, L. Lengis, 3337 AuOCWJ ^1K\US
feev'
v«r
tmg
,
.
<
bum avė., $4 vertės, J. Leš-.dvičių ir įvairių kitų biamių '
>SOME NPK.uS-—- J
) H^MHeęu— )
Čauskis, vaistininkas, $5 ver-‘ ifllaukė $25.69. Apmokėjus ri
>us kaštus pikniko, pelno liks
Labdarių 5 kuopa centro i# iapie $10.90.
važiavime puikiai pasidarba j Rengime komisija taria šir
vo.
$1(12. dingui ačių visiems aukofco15. Daug «I.Hkili 1,1 liko ir jų'jams už taip gausią auką, ©;
nenumčb iii. Ivt pasmulem i x(int,ng;ii diicngieėianis, I n
Marijonui iikj. i> kuriu |m<Li- i ip būdami toli
nuo
U osi
ryta gražaus pelno kolegijai. Pullurano, o taip gausiai au« / ;
CĄjrrooN co tu^
Taipgi ačiū ponioms Bud- kojo. Taipgi širdingai ačiū

LABDARYBĖS SKYRIUS.

vttitienei ir Taujenienei, ku
rios padėjo labdariams.

ER0.I1L

LIETUVIAI AMHUKOJE
fKUDSM.lL

f. W. CRERNMICKAS

A. A. OLIS

JSHN «. DBRDEN

V

J8HN AONSUS

J.EWAlTCfflJS

ARCHER ■ KEDZIE
MOTOR CO.

jw

w

t qwąl

JOS. E BUDRIU, INO.

DBA U O A B

Uvirtadienis, Rūgs. 11, 1930

G R A B O R 1 A I;
Telefonas Yards 1188

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR

*.

Tel. Roosevelt 7582

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

J. LuIevLftius

kalams. Kaina prieinama.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir miestelių
dalyae. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted
SI. Chicago, III.
Tel. Vlctory 111*

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. 0. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laid-otuvėse kuopigiausia,
Reikale meldžiu atsišaukti, o
' mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

I. J. Z O L P

2314 West 23rd Place

GRABORIUS

Chicago, Illinois
SKYRIUS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
’

1650 West 46th St.

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

Kampas 46th ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 5203 - 8413

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS CJ.ET. GRABORIUS
CHKAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystės.
OFISAS
«8 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Vlctory 4088.

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

Plione Boulevard 4139

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.

Tel. Virginia 1290

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

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS
o f i e a e

Nauja, graži ko
plyčia dykai,
3307 AUBURN AVENUE

C H I C A G O J E

I

4603 S. Marshfield Avenue
Tai. Boulevard 9277

D A K T A R A

Ofiso Tel. Vlctory 8687
seles, kurios pernai pus mus Telefonas Grovehlll 8262
Of. ir Rez. Tel. Hcmlock 2374
taip sunkiai darbavosi. Sesu
Marqu©tte Park. — Pradžia tė Ignacija vyresnioji, be to
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mokslo metų buvo labai gra mokinai, aštuntų skyrių, kurio
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
2433 w. MARQUETTE ROAD
Kertė So. Westem Avenue
3133 S. HALSTED STREET
ži ir įspūdinga.
mokiniai labai džiaugiasi tu Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir
Rezidencija
6 ir 7 iki 9 vai. vakare.
Anksti rytų, rugsėjo 2, bū rėdami jų savo mokytoja.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
riai vaikučių rinkosi į Gimi Kiek teko girdėti, jail apie Seredomis nuo » — 12 vai. ryto
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-8
▼.
V.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomla pagal sutartį.
mo Panelės Švenčiausios mo 450 mokinių yra užsiregistra
NedėlioJ pagal susitarimą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
vę.
1
kyklų.
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginia 0036
Garbė tėveliams, kurie, nors
Devintų valandų atlaikyta
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6858
Šv. Mišios mokinių intencija, sunkiuose laikuose, leidžia
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Dn.
S,
A.
Brenza
suteikta palaiminimas Šv. Sa- ’ savo vaikučius į katalikiškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
kramentu ir pasakyta pritai-! mokyklų. Lauksim da dau4142
Archer
Avenue
kintas pamokslas. Pamaldas ' giau.
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 630 iki
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
atliko gerb. kun. Jusevičius.
Marijona šveikauskaitą
CHIRURGAS
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
4608 S. ASHLAND AVENUE
Elena Kinaitė,
Visa tai darė didelio įspū
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
•
IR OBSTETRIKAS
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
Netoli 46th St.
Chicago, III.
Elena Venckiutė.
džio, nes čia tėveliai ir vai
Vąl.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
kučiai jautė, kad tik su Die
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tet Vlctory 6898
WEST SIDE ŽINIOS.
vu pradedant galima didelius
Rez. Tel. Mldway 5512
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezldencijoa Tel. Drezel'9191
darbus nuveikti. Koks skir
pietų iki 8 vai. vakaro.
X Besiruošiant Aušros Var
Nedėliomis ir seredomis tik
tumas tarp katalikiškos ir vie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iška'tno susitarus
tų bažnyčioje prie Sutvirtini Oakley Avenue ir 24-tas Street
šosios mokyklos!
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmette 195 arba
Po pamaldų visi rinkosi į mo Sakramento priėmimo, aRusaa Gydytojos Ir Chirurgas
Ir X-RAY
Canal 1713
savo kambarius. Čia jų veide part lankančiųjų parapijos Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllola Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
Ir Ketvergals vakare
liai nušvito, nes rado viskų mokyklų, užsirašo ir iš šalies,
CHICAGO
Ofisas 8108 80. Halsted St
gražiai išpuošta. Be to, di- kuriems būtino reikalo yra lan
Kampas 31 Street
džiausiąs džiaugsmas, tai pe- {kyti šeštadienių pamokas ir Tel Wentworth 3000
VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak.
Tel. Lafayette 6798
rėjimas į aukštesnį skyrių. Į kuriose lig šiol da neatsilankė
Rez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13
Labai nuostabu buvo matyti .šie asmenys: Pranas Kloskis,
tokių gražių tvarkų pirmoje -A. Januševičius, O. RaubaiPRANEŠIMAS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
dienoje, mat nė atostogos ne- ’jtė, B. Jačinskaitė, V. JačinsGydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. California Avė.
išdildė to, kas buvo įskiepyta į kis, A. Šemetulskis, O. Bijei- 6558 SO. HALSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėlioja pagal sutartį.
vaikučių širdyse. Garbė jums, jkytė, L. Smilgaitė, O. Globis, i
. g.4 įr
va^ vajįare atidarė
antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlevaikučiai, o labiausiai jūsų į J. Zakarauskas, E. ir A. Mi- ’
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd.
Valandos: nuo S iki 4 po plet. Tel.
mokytojoms!
kaliunai, E. ir K. Paulikonai,
7
Prospect 1939.
Taipgi patėmijom labai daug J. Dolingovskis, P. Kariaus JĮ, Į( DAVIDONISj
Senas ofisas toj
pačioj vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601
So.
Ashlarid
Avė.
Valandos: nuo
naujų mokinių iš viešųjų mo kas, J. Adomavičius, A. Pa- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard
7828
X — Spinduliai
Tel. Kenurood 5107
Rez. (641 8. Albany Avė. Tel. Pros
kyklų. O jau tų mažiukų tai cėsa, A. ir A. Sirtautai.
Į
Valandos:
pect 1089. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 2201 West ?2nd Street
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
arti.
kaip angelėlių, net 64! Sese
Cor. So. Leavltt St. Tei. Canal 6221
X "VVestsidėje po apiplėši
Nuo ( Iki 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. AL*plowood
lei Petronėlei bus darbo!
mo keletos įstaigų, neatsar apart šventadienio ir ketvirtadienio
Avenue
Tei, Republic 78(8
Tel. Euclid 817
Negaliu praleisti nepaminė giems jaunuoliams dabar ten
Valandos 1 —• 3 A 7 — 8 v. v.
Nedėlloj: 10 — lt ryto
jus ir to, kad linksma maty- ka įtarimų iš viešosios tvarOFISAI:
------------------------—----------- .
4901 — 14 St.
2324 Washington
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
tas pačias sugrįžusias Se- į į{OS dabotojų pusėp Tat pata- 10-12, 2-4. 7-9
Tel.
Canal
0267
Rea
Prospect (((*
12-2, 4-6, Blvd.
JT
, ,
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
_________________________ L.
*•
Prie Garfield Park “L”
'
" "
1
' ' ' ' riama saugotis visiems vėlybo
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
' namon grįžimo naktimis. Gerų
Išskiriant seredos, ned. 10-11
vardų pagadinti lengva, bet
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
prarastų garbę atgauti gana
Tel. Hecntock 8709
Rezidencija
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rez. Tel. Prospect 9819
4729 W. 12 Pi.
KedSllomla
sunku.
Tel. Cicero 2888^
Rezidencija 8(00 So. Arteažan Avė.
Susi taruz.X &v. Onos draugijos valValandos 11 ryto Iki 9 po pietų
( iki 8:80 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jdyba šiandien vakare turės Ofiso ir Res. Boulevard 6918
Ofisas 6155 South Kedzie
'savo susirinkimų parapijos oRez. (622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ket.
fise 7 vai. vakarė.

MOKSLO PRADŽIA.

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. GUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

OR. M. T. STRIKŪL

-

Mi Da

DR. S. BIEZIS

DR. KARVVOOD

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. B. ARON

DR. A. J. BERIASH

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie

turime

ambuiance patar

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

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

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

T-

X Aušros Vartų bazaras
pereitų šeštadienį ir sekmadie
nį' prasidėjo su garsia muzi
ka, kurių šeštadienį sudarė
Vladas Atraškevičius, J. Aleliunas ir Antanas Budrfe. Sek
madieny Antanas Budris su
V. Atraškevičium sudarė su
kitais tokių smagių orkestrų,
kad ne tik saviškius patenki
no, bet ir svetimtaučius. Bu
vo daug jaunimo, ne vien vie
tinio, bet ir iš kitur. Buvo ir
Marųuette Parko vyčių veikė
jas Pajaujis ir Vincas Run
gi s, kurs šokiuose pasižymėjo.
Bozare buvo įvairių daiktų,
iš kurių ypač gerai ėjo pro
duktai iš Lietuvos. Giliukingi
buvo Čiprijonas Druktenis,
Marijona Radzevičienė ir Ju
lijonas Raubiškis, rnguvietis.
Dabar visi laukia trečiadienio,
šeštadienio ir sekmadienio,
kad turėt good time prie ge
ros muzikos.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

Tel. Yards 1741 ir 1742

AR ŽINOTE, KAD

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.,-Cicero

DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė

DENTISTAI

DR. G. Z. VEZEUS

Tel. Boulevard 3201

po

numeriu

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET

Į

Tel. Boulevardl 1401

Sale Deposltors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

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

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

Palengvins akių {tempimą kuris
1
DENTISTAS
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
(Kampas Leavltt St.)
sau kreivas akis, nulmu cataractua
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
regyste.
S^redoJ pagal sutarti
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7689
sias klaidas.
Rez. Hemlock 7691
Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.
Kainos pigesnės, kaip kitur

Tel. Boulevard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomu per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias
Ir chroniškas 11g;as vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietatsua

Ofisas ir Laboratorija

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Vai.. Nuo 9 ryto. Iki 8 vakare

VALANDOS: Nue 19 — 18 pietų ir
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Cicero 1260

Tel. ofiso Canal 2110 Rez So. 8hor<
2288, arba Randolph (809.

DR. GUSSEN
TsL Yards 1829

DR. G. SERNER

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki
vai. vakaro
Nedėliomis pagal sutarti

I

i
J

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai T.TRTTTVIfl akių specialistas 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.'
atvažiuoja ir visiems čamplonams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tontkaa visiems
Tel. Cicero 2962
seniems tonlkams duoda Ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Ofisas ir Akinių Dirbtoji
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonlų. T, A. D.
756 West 35th St.
DENTISTAS
būdamas vienoj formoj, gydo daug
4901 W. Ž48t.
Cicero, III.
Kampas Halsted St.
lirų. Reikalaukit H savo apttekoa ar
Viršuj National Taa Store
ba Išdlrbystėa.
Valandos-: nuo 10—4; nuo 6—8
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
T. A. D. PRODUOM
vakare. Ned. susitarė*
8138 8o. Halsted St. . . Chicago, I1L 1 Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. S. ASHER

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

ofisą

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
▼•J.: ryto nuo 19—13 nuo 8—4 pe
pietų: T—8:89 vakar*
Nedėliomis 1( iki 12

Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D.

savo

4729 SO. ASHLAND AVK.
SPECUALISTAS

AKIŲ GYDYTOJAI:

4712 S. ASHLAND AVĖ.

4605-07 South Hermitage Avenue

3201 Aubum Avenue

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 pe
pietų ir 8 iki S vai. .vakare
Rea 8201 S. WALLACE STREET

dr. maurice kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki, 9 vakare
Medei, nuo 10 iki 12

f

Ketvirtadienis, Rūgs. 11, 1930

draugas

C H I C A G O J E
“DAINOS”

pe ypatingai L. R. K. S., kur

STA

CHORAS

jis yra

OPERETĘ.

TO

Chicagos

ĮSIGYKIT VYTAUTO DI
DŽIOJO MEDALIUS.

• •

Vytauto Didžiojo 500 metų

Apskričio

lumnė ir duktė žinomų Bri- naitė, kuri dirba Universal mo, Šv. Kazimiero Kar., Šv.
dgeporto gyventojų pp. Leš- State banke, porai savaičių Pranciškaus 3 Zokono, Nek.
čauskų sunkiai sirgo vasaros į automobiliu su visa šeimynėlė Prasidėjimo moterų ir mergi
metu. Dabar visai jau pasvei išvyko į AVisconsino valstiją nų, ir Šv. Kaz. Akad. Reni.
,',į Į J
ko ir gelbsti savo sesutei Jad atostogoms. Žada aplankyti 6 sk.

pirmininku, taip-gi 15 kuopos mirties sukaktuvių medaliai vygai jos vaistinėj Bridgeport
jau paghnnti ir labai gražūs. Pharmacy.
Aps- pirm.
‘
L. Vyčių Chicagos
Vestuvių bankietas buvo Ant vienos medalio pusės Vy
krieio “Dainos”
choras jau
X Gerai žinomas Town of
pilnai įsisiūbavęs naujo sezo Lietuvių Auditorijoj, svečių tauto paveikslas ir parašas:
Lake biznierius, Adomas Stuno
darbe.
Choras yra žy netilpo prie stalų, ištiestų tri “Vytautas Didysis Lietuvos
gis su žmona ir sūnum, rugsė
miai paaugėjęs narių skaičių- / mis eilėmis. Į puotą buvo at Kunigaikštis”. Ant kitos pu
jo 8 d., parvažiavo iš Lietu
mi ir nesustoja augęs, nors silankęs ir gerb. kun. Ig. Al-4 sės žirgvaikis ir parašas “Vy
vos. Sako, parvežęs daug nautauto 500 metų mirties sukak
už savaitės ar dviejų laiko bavičius.'
jienų.
Visi svečiai buvo labai nuo tuvės Chicago, UI.
naujų narių priėmimas bus
X Dr. J. Poška, kurio ofi
Šiuos medalius
patartina
uždarytas iki! po operetės taip širdžiai vaišinami ir kiekvie

svarbesnes vietas,

kitaip sa

kant paskrajoti po Wisconsi-

no padangę ir apie 21 d. rug

PRANEŠIMAI

KONSERVATORIJOJ

SIDĖJO

Simonaitis,

V.

PRA

buvęs Vaič

kaus artistas.

skyriaus

PAMOKOS.

Beethoveno muzikos konser
reguleris

sezonas

prasidėjo rugsėjo 8 d. Tą die

ness bei Stage Manager. Jis

taip

pat yra

buvęs

narys

Vaičkaus teatro.
B. Armoška vėl eis rašti-

ną buvo moksleivių registra ninko pareigas. Jis atvykęs iš

cija.

AUTOMOBILIŲ PARDA
VĖJAI

Rap.
GRAŽIOS

Telefonas HEMLOCK

P. P. Š. parap. mok. kamba
kitės laišku į Zig. Vyšniaus

Rugpiučio 31 d. kun. A. Dek-

Vytauto Ainys.

snio, asistuojant da dviem ku

nigam: Ig. Albavieini ir (kito

vardo nesužinojau) šv. Jurgio
parapijos bažnyčioj tapo su
rišti moterystės

mazgų

me

NAUJA BIZNIO VIETA.

Bartkus su O. Aukštaite, abu statytojas

Bažnyčioj

pianas,

geriausios

nebrangus.

už

prieina

gieitas,

geras

ir

7126 So. Rockwell Street

sos, o žmonių dalyvavo labai Namas įtaisytas moderniškai,
jo matyti visiems žinomų ir' džiuvelis įtaisė gražų ice cre-

rųšies

miausią kainą. Mnsų patarna

vimas yra

dang. Matyt, kiekvienas norė- Priešakinėj namo daly p. Pu-

anglis

parduodame

pastaruoju laiku pasistatė na
W. 69 st.

kito

ir

kius dalykus.

p. J. Pudžiuvelis

degė visos švie- mą po num. 2650

forničins

Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į
kitus

miestus.

pavyzdingų žmonių pp. Aukš- am parlorių.

taičių vienturtės dukrelės šliu

bą.

Ta vieta yra netoli lietuvių

T0WN OF LAKE

Šv. Kryžiaus ligoninės ir ne

Visiems gerai žinomas blinlerlus
bažny- Adomas Stugls buvo Išvykęs Lletu-

Negaliu praleisti nepaminė toli vietinės lietuvių
jęs, kad p. Aukštaičiai yrančios. Tokiam bizniui paranki'tbir^umX

darbuotojas

yra uolus vei varą namų statymo darbą.

visuomenės, tar-*

R*p.

2004 Diversy Blvd:

Lakeview 8114 Kainos prieinamlausios.

pagyvenimas. Vis

kas įrengta kuogeriausia. Biz

809 West 35th Street

nis išdirbtas per 6 metus. Mai

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom
vtsokj
turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo NotariaJiškus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

nysiu

į prapertę

Parke

arba Brighton PaTke.

Tą biznio

Marąuette

šaką suprantantis

darys gerus pinigus. Atsišaukit tuojau.
• Stanley Kanapackis

5158 So. Westem avė.
Tel. Prospect 8157

IŠRENDAVIMUI
SKOLINAM PINIGUS

$50,00 iki $30,000
neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas

Grovehill

1038

Rendon — 420 W. 63 st. 5 kamb.
$45, 4 kamb. $40, štymo šilima.

Rendon 6 šviesus kamb. furn. šil.
stlkl. porčiai gera transp. $55. 1638
Lunt. Briargale 5782.

Rooming House,
12 kamb. švari
vieta, nauji
rak., visi išrenduoti.
2515 W. Monroe St.

MES

Geriausios Rūšies Automobi

KAST CHICAGO, IND.

Susirask čia gerą biznio vietą, vi
sokio didumo, kainų. Biznio lotai,
reik pentyt. Turim namų ant gražus namai. Bermons Realty Co.
Rm. 210 — Calumet Bldg. E. Chi
pardavimo ir mainymo.
cago, Ind. Tel. 2981.

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Reik pinigų. Pigini parduosiu 5
įlotus prie 31 ir Normai. TinRa gaz.
stočiai Ir štorul. Sav. 4400 Jackson
Blvd.
PIGIAI NUO SAVININKO

JONAS PUDŽIUVELIS

•

GENERAI.IAI KONTRAKTORIAI

Real Estate Ir visokia apdrąuda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfield

Ateik pažiūrėti musų nau

ir PLY

MOUTH Ghrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina

JOHN PAKEL & CO.

mą kainą.

Generalini Kontraktoriai

Naujas De Soto $885.00 f.o.b. i

Real Estate

2621 WEST 71 STREET

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b,
GAGE

medinį namą po vieną plytą.

8 kamb. plytų namas, 2 karų gar.,
žibalu šlld., naujos mados, Išvažiuo
jam. Pigiai. 6216 So. Arteslan.

2650 West 69 Street

J. C. ENCHER & CO.

liai.

DE SOTO

darom marinius,

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir pertaisau
Du flatu plytų namu. La Šalie
senus. Senus namus priimu { mai
st. { pietus nuo 55 g-vės. Sav, 7014
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Res. nus.
Vernon avė.
Ir 2884
4401 S. Mozart St.

DE SOTO IR PLYMOUTH
jausių

Pamatyk šį gražų 6 kamb. plytų
bung. 27x60, 33 p. lotas. 3111 N.
apmurinam Mansfield, arti Belmont.

2452 WEST 69th STREET

Telefonas Hemlock 0367

PARK MOTOR

Telef. Hemlock 4576

FOUR LEAF CLOVER
CONSTRUCTION
Fundamentai
Cementiniai bioksai
Garadžlal, porčišl

Pbone Republic 4949

PETRAS GRIRAS

HUPMOBILE

Moliavojimo Kontraktorius

Prie Garfield Parko, 3 augščių,
anglis, beizmentas, plytų namas, ge
roj padėty, 2-7 kamb. apt., 1—6, 1—
5, lotas 50x155, reik parduot rūgs.
m. $18,500, tik $3,000) {mokėt. Balan
sas geros išlygos. -Matyk Mr. Tennis,
[4753 W. Madlson St. Tel. Mansfield
17800 ar Euclid 3126.

2 metų lakto Ižkaokėjinral
Taipgi budavojam visokius naujus
namus.
436

W.

45

St.

Yards 2124

Arba
2100 W. 23 St.

Canal 5065

Rez. Grovehill 1680

SALES

Real estate

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIRULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

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

Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Jei Tamista nori pirkti Automo
išpoperluojama
visokius
namua
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
M. YUSZKA
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai prelnamos Ir dar
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus bas garantuotas.
Plumbing ft Heating
tebins savo grąžomu, greitumu. Ir
6127 S. Maplewood Avė.
visa konstrukcija. Kaina $1,196.
Kaipo lletaria lietuviams, patar
Gražus 2 flatų muro namas,
f.o.b. ir aukščiau.
nausiu kuogeriausia.
6-6
kamb., karštu vandeniu
Tel. Lafayette 6197
4426 So. Western Avė.
BALZEKAS MOTORS
apšildomas, arti ftarąuette
Tel. Lafayette 8227
6012-14 So. Kedzie Avė.
Parko.
Savininkas
parduos
Teist. Republic 9004
Not Ine.
Namų Telef. pigiai.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie šapos Telef.
sas ir jėgą. Elektros relkmenos ir Hemlock 2867
Republic 6681
NAUJI GERIAUSI
flkščierlal.
AUtOMOBIUAl
4 kamb. muro oottage, arti
L. DOMBROWSKI A 8ON
3016 West 47 Street
63 St. ir Kedzie avė., platus

BAROENAI

W. & L. ELECTRIC 00.

GRAHAM PAIGE

JOHNYERKES

1

A. M. BUTOHAS

Maliavų ir visokių geležinių
jei manai pirkti karą, pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė,
Kabia $845.00 P. O. B.

4642 So. Wood Street
Tel. Lafayette 0973

kambarių

8 kamb. Kellastone rezidencija, 2
maudinės, k. v. šlld., frontlnls įva
žiavimas, 2 karų išrend. gar., lotas
Budavojam naujas namus, 43x125. Kaina $14,500, greitam par
Namų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun davimui $10,500. Cash $2,500. Sav.
Išvažiuoja.
kaina.
damentus saidvokus, taipgi 5714 Wlndsor avė. Tel. Kildare 3644

;
p^ ateik paa r..us Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies a«Atliekame maliavojimo dartomobillus ui žema kalną.
, ’
i i
•
*j
. •
•
pavyzdingi katalikai,
tat ir vieta. Atsilankantieji į Mair- tarnauti savo konv*neriam«. PristaTaipgi turime Įvairių {vairiausių DUS 18 lauko ir VldaUS, taipgi
vartotų karų už labai mažą kalną. Į pi ūmeriO, taisome elekŲikaS,
meldžiami
kreiptis:
jų dukrelė Onutė išauginta ka ąuette Parką turi dabar gerą
..Relkale
.......................
.
BRIGHTON MOTOR SALES' įdedame šilto vandens pečius
talikiškoj dvasioj, mylinti Baž užeigą.
ADAM STUGIS
nyčią, tėvelius ir artimą. P.
P^nas Pudžiuvelis po seno-’
INCir tt. Kainos prieinamos.

Juozas Aukštaitis

S. L FABIAN & 00.

M. ZIZAS

Phone Virginia 2054

Telefonas Prospect 5669

permufuojame-perveža-

Taipgi

Marąuette Park. — Plačiai

B. žinomas šios kolonijos namų

iš Brighton Parko.

Mes

daiktų dėl automobilių. Yra 6

NAMAI PIGIAI
Portage Parko Dlstriktas

INTERNATIONAL TROKAI

5625-27 S. WESTERN AVĖ

MOTOR EZPRESS

kas,2517 W. 43 St.

Kad vesdamas visus reikalus per

KONTR AK TORIAI:

ĮVAIRŪS

Telefonas Hemlock 65J6

S S 80

A. ALESAU8KAS

gazolino stotis,

REAL ESTATE

PERBUDAVOTI

Joe Bagdonas, Savininkas

ryj, 7:30 vai. vak. Arba kreip

VESTUVĖS.

Parsiduoda

PIGIAI.

garadžius ir Storas reikalingų

Tel. RepubUc 8305

:
Lietuvos, kur vaidindavo veidumo.
D. GRICIUS
Konservatorija prieš sezono kalus ir yra parašęs daug da- tinkamam 'žmogui,
Nuo $35 International Harvester Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
/
pradžią pertaisyta ir išpuošta. lykelių.
$10° savaitgjof America
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Beethoveno
konservatorija
2919
S.
Western
Ąve.
Prospect
4770
S. Barkauskas eis senuno ir
BRANSTETTER

MAROUETTE JEWELRY
&RADIO

BIZNIS

ATMINK SAVO
NAUDAI,

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockwell St.

Mes turime! keletą 12 tonų trokų su
. JOSEPH VILIMAS
gravlty dump bodies — 2 tonų časls
Namą Statymo
Reikia 2 labai gabių ener- — 2% ir 3% tonj( trokus su dump
bodies — Chicagostake bodies ’— aKontraktorius
pardavėjų pardavinėti liejaus tankais ir kitokių rūšių bo
dies.
4556 So. Rockwell Street
Fordo automobilius ir trekus
Taipgi kitokie International Ir ki
tokių išdlrbysčų—% iki 3*4 tonų di ' Telef, RepubUc 6396
Ser°j viefo.L Labai gera vieta

randasi po num. 3259 So. Hal Stage Manager pareigas.
j
Archer Avė.
sted St., trečiame
to namo*
J. Armoškaitė, S. Stokaitė,
augšte. Konservatorijos direk
B. ir M. Stulgaitės, K. Šim
torius
yra kompozitorius p.
kus, A. Kavalauskas, A. Ba
Pocius. Specialistai visose mu
ranauskas, M. Baranauskaitė,
zikos srityse yra tos konser
H. Stankaitė, A. Mikalauskas,
Savininkas R. Andreliunas
vatorijos mokytojai. Toji kon
B. Vaičulaitė, S. Naiureckaitė,
Užlaikau visokių
servatorija yra
po Illinois
raktinių Ir sldaA. Ančiutė, S. Virbickaitė ir
orinlų daiktų, vėvalstijos priežiūra.
A. Dailidoniutė pasiruošę sce
llauslos mados raKonservatorijos skyriai yra
Slo, planų rolių,
nos darbui.
rekordų Ir t i.
Marąuette
Parke
po num.
ralsau laikrodžius
w
.
Norintieji 'prisirašyti prie
Ir muslkos instru
2419 W. Marąuette Rd. ir po ,, ,
i •
• m u
mentus.
orvcn c,
tt i
, ~
klubo, kviečiami. Klubo susinum. 8059 So. Halsted St.
2650 West 63rd St. Chicago.
rinkimas bus rūgs. 13 d., N.

"geras,

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa

šv. Kazimiero Akademijos aBusi

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4144 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 138*

8 draugi

MORGIČIAI-PASKOLOS

sekančios draugijos

zakristijono X miesto PS’

AUTOMOBILIAI

Zig. Vyšniauskas liko 1 vi-

ce-pirm. ir šio sezono

vatorijoj

X P-lė Zosytė Leščauskaitė

GREKN VALLEY
PRODUCTS

Apsk. rašt.

Brighton Park. — Fed. 19

sinamai, pirmas šio sezono va Brighton Park, toliau, jeigu 3261 S. Halsted St.
darbo. Galiu džanitoriauti ir,
karas bus lapkričio 9 d., Lie bus galima, West Side “Drpa- Į
Pas O. Aleliunienę, 3251 S. reikale eiti vargoninko
tuvių Auditorijoj, kur bus su augo” naudai, Cicero, North Union Avė.
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jaunavedžiams nariui įsigyti taip, kad nelik- jos name, gydo eilę žmonių,
Linkėtina
pilnai
neprisiruošusio
prie
ciškaus Seserų Rėmėjų 2 šk.,
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Viso užsimokėjo
jos.

Wm.

4414 So- KookvoU St3962 Archer Avenue

Tel. Lafayette 4689

Plumbing & Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas „
Kainos prieinamos
2422 WEST

69th

STREET

lotas. Parduos

ant loto geroj vietoj.
Lotas, 30x125,

nuo

Thomas Higgins
Pl.UMBERIS
Turiu patyrimą per daugel} metų.

Darbą atliekų greitai Ir pigiai.
2113 80. O AKLE V AVĖ.
Telef. Canal 0610

arba mainys

Marąuette

pusę bloko
Rd. Kaina

3600.
A. N. MASULIS & CO.

6641 So. Westem Avė.

Tel. Republic 5550

