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Majoras Vytauto Didžiojo Sukaktuvėse
VYTAUTO DIENA CICEROJ ŠAUNIAI1
PAVYKO

AMERIKOS

J.

VALSTYBIŲ

KARO

LAIVAS

LOUISVILLE

LENKIJOI KRUVINOS RIAUŠES; YRA
ŽUVUSIŲ IR SUŽEISTŲ

Dalyvavo Apie Dešimts

VOKIETIJOJ RINKIMUOSE LAIMĖJO
KRAŠTUTINIEJI GAIVALAI

Tūkstančių Žmonių

2 ŽUVĘ, 15 SUŽEISTA
VARŠAVOJ

VOKIETIJOJ LAIMĖJO
KRAŠTUTINOSIOS
PARTIJOS

CICERO, ILL. — Apskait-|,kad lietuvių, tauta be Vilniaus
linojaina, kad Vytauto Didžio- nenurims, kad ar anksčiau, ar
VARŠAVA, rūgs. 15. —
jo 500 m. mirties sukaktuvių vėliau Vilnius bus mūsų. Po
BERLYNAS, rūgs. 16. — Čia ir kituose Lenkijos mies
paminėjime, įvykusiame pra-'jo kalbos choras galingai už
Praeitų sekmadienį Vokietijos tuose vakar įvyko demonstra
eitų, sekmadienį, dalyvavo a- traukė dainų “Mes be Vilniaus
parlamentan rinkimuose dau- cijos prieš ministerio pirminipie dešimts tūkstančių žmo nenurimsim!” Kalba Cicero
Avaizduojatha, kaip naujas karo laivas (kruizeris) Louisville iš sausųjų dokų įtei-'gĮausia nar,Ų laimei° taiP va-mko Pilsudskio diktatūrų. A aigių, kurių tarpe matėsi sve miesto majoras p. Joseph Z.
a 1.
—— zY
dinami fašistai, kuriems vado- džia
buvo uždraudus
demon
čių iš Chieagos ir net iš toli Klenha. Kalba mums prielan džiamas j vandenį Bremerton, Wash.
vauja Hitler, ir socialistai. Pi- stracijas.
mesnių miestų. Senai Ciceros kiai, primena Vytautų, jam di
ČIKAGIEČIAI APLANKE j rmieji parlamente turės 107
Minįų su policija kruvinas
NAKČIA NUŽUDYTA
lietuviai tokių iškilmę turėjo. delę pagarbų atiduoda, kaipo
atstovus,
gi
antrieji
—
143.
susirėmimas įvyko svarbiau
MERGAITE
ŠVENTĄJĮ TĖVĄ,
Vytauto sukaktuvių iškil vienam iš žymiausių savo lai
Centro
partijai
tenka
68.
sioj Varšavos gatvėje: — Alė
MUSSOLINI
mės prasidėjo iškilminga su kų karžygiui, politikui ir dip
SOUTH BEND., Ind., ruSUIMTA DU JUOD/ Prainatomas koalicinis ka- ja Ujazdowska. 2 asmeniu žu
ma, kurių celebravo gerb. kun. lomatui. Vėl dainuoja choras.
vo ir keliolika sužeista. De
RANK3AI
(gs. 16. — Anksti sekmadienio
ROMA, rūgs. 15. — 50 ci- binetas.
J. Vaičiūnas, vietos klebonas, Kalba p. L. Šimutis “Drau
monstrantai panaudojo ranki
ryte piktadaris per fengų an- kagiečių (iš Chicago) italų ap
kun. M. Švarliui ir kun. Pr. go” redaktorius. Klausytojuo
nes granatas. 150 areštuota.
Kongreso atstovas Oscar de trųjam aukšte įlindo į kamba lankė minister j pirmininkųį
Juškevičiui asistuojant. Gražų se sukeliama didelis entuziaz
KINIJOS VALDŽIOS
Kituose miestuoi
ir turiningų pamokslų apie mas. Dar kalba keli miesto Priest, negras, anų dienų ga rį ir tenai papjovė miegančių Mussolini. Pirmininkui jie įPERSPĖJIMAI
vo
grųsinantį
laiškų.
Reika

Alice
Woltman,
17
metų.
Tam
teikė 5,000 dolerių čekį dova(daug žmonių
Vytautų pasakė žinomas pa valdininkai ir gale pakviečia
lauta
10,000
dolerių.
Priešin

pačiam
kambary
miegojo
jos,;
mokslininkas ir visuomenės mas kalbėti gerb. p. A. Kal
“SC.
. - .....
SHANGHAi, rngsz 15.
gai gi grųsinta mirtimi.
dvi
vyresflJ6«re»
seserys
ir
KOVOJA KARALIŪNĄ
vadas gerb. kun. Jonas Jakai vaitis, Lietuvos konsulas, kuPeipinge
susidarė šiaurines
Mussolini kalbėdamas palanieko
negirdėjusios.
Tėvai
tis. Didžiulė bažnyčia buvo iris trumpai, bet karštai ir tuOTTO
Susitaręs su policija, kongnkiai atsiliepė apie Am. J. Va-''Kinijos valdžia. Tad Nankinmiegojo
apačioj.
pilnutėlė žmonių.
riningai kalife apie Vytautų, resmonas padėjo nurodytoje
lstybes. Skatino savo tautie-1 go valdžia skelbia perspėjimų
Vilnių ir mūsų tautai vieny vietoje suženklintų .200 dolečius būti ištikimais Amerikai, svetimšaliams su ta valdžia GENEVA, rūgs. 16. —
Parodavfmas gatvėmis
ILLINOIS
DARBO
SU

Paskiau šių svečių dalį Šve- nedaryti jokių kontraktų ar- ‘Mažosios ententės” atstovai
Apie pirmų valandų minios bės reikhliugumų. Programų irių. Policija buvo sargyboje.
VAŽIAVIMAS
ntasis Tėvas Pijus XI prie- ba pirkti iš tos valdžios bent Čia privatiškai tarėsi, kas tu
žmonių pradėjo rinktis prie (baigia gražia kalba gerb. kun.
Suimta du. Ieškoma dau
mė audiencijon.
'
'kokių senovės brangintinų dbi- rima veikti, jei Ungarijos sosbažnyčios. Apie antrų valandų iJ. Vaičiūnas, reikšdamas vi giau. Suimtu yra; pieno išveSPRINGFIELD,
Ilk,
rup.
■
jiktų. Nes ta valdžia yra netei- tan būtų priimtas karaliūnas
prasidėjo parodavimas ketu-' siems padėkų už prisidėji- žiotojas S. Lason, 25 m., ir J. e 15. — Illinois Darbo Federariems skaitlingiems benamsj^' suru°šti gražių Vytauto J. Link, 28 m., politikierius,. c-a giįįiKiie pradėjo suvažia- INDIJOS KATALIKAI NORi;8ota valdžia> pareiškiama Na- Otto, Hapsburgų dinastijai
prigulįs.
nkinge.
vadovaujant. Pirma ėjo uni- iškilmę.
kongreso atstovo de Priest di-!
„ svarstytinQ reikalų
DALYVAUTI KONFE
Tartasi apie ekonominį Uformuota Kareivių Draugija,
Bravo, ciceriečiai! Jų gra'e‘
|. svarbiausias yra nedarbo klau
RENCIJOJE
ARGENTINOJ
EINA
ngarijos blokavimų, kadangi į
jų sekė mokyklos vaikučiai, žų pavyzdį teseka ir kitų miez simas.
AREŠTAVIMAI
Ungarijų įsiveržimas reikštų
gražiai pasipuošę, vėliavomis stų lietuviai!
AUKSO JUBILIEJUS
MADRAS, Indija (Fides).
karų, gi tas priešinga gyvuo
nešini. Paskui juos ėjo visa
— Indijos katalikų įvykusioj
PLANUOIA UŽLIETI
BUENOS
AIRES,
rūgs.
15.
PLĖŠIKAI
UŽPUOLĖ
NA

jančioms sutartims.
eilė didžiulių draugijų, kliūbų
Daromi planai pagerbti Sekonferencijoj išspręsta, kad
DIDELIUS PLOTUS
—
Nauja
Argentinos
valdžia
MUS;
PARĖJUSIUS
ir kuopų. Pėkščiomis paroduoi8erj M. Annunzijatų, Ražanruošiamoj Londone konferen
APIPLĖŠĖ
KOVA DEL M^UITŲ
jančius sekė keli šimtai vėlia
įčiaus Kolegijos įkūrėjų, Riveri SHANGHAI, rūgs. 15. — cijoj Indijos reikalais būtų susekanti gyvavusius plačius
papirkimus
prezidento
Yrigovomis pasipuošusių automobi
/
t
Šeštadienio vakare du plė Forest.
Kinijos valdžia patyrusi, kad priimta ir Indijos katalikų at yen laikais. Kasdien suima
15.
BTJKARESTAS,
rngs
lių ir gražiai išpuoštas flotas
Šįmet sukanka 50 metų, šiaurinių sukilėlių armijų va stovybė.
I t . t
šikai užėmė Julibus J. Janeliuma po keliolikų senosios val — Tarp Rumunijos ir Grai
su Vytautu, kuriuo buvo pa
kaip
jinai
yra
vienuole.
Tad
no namus, 6338 So. Mozart
dai planuoju sugriauti »GeltoIndijos katalikai nieko kita džios šalininkų.
t
kijos iškilo muitinė kova. Ru
sirengęs vaist. p. Jankauskas.
įbus
minimas
jos
aukso
jubi-i
osj<)8 npėg užtTantas ir už.
įgat. Namuose rado tris asme
nenori,
kaip
tik
saugoti
ir
gi

munija išsprendė į savo uos
Paroduojančių eilė buvo di
nis; Janeliuno motinų, 65 m., iliejus.
lieti šiaurinę Honan provinci nti savo ir Bažnyčios teises.
GRYŽO
ATGAL
I
JA

tus neįsileisti/nei vieno grai
delė, tvarkinga ir įvairi. Ji at
.ir du augintiniu — Viktorų, 16
jos. dalį. Tuo būdu norima su
PONIJĄ
kreipė į save visų ciceriečių
kų laivo.
metų, ir Jozefinų, 12 metų. U- Ieškomas įtariamas žmog- laikyti valdžios kariuomenės MIRĖ KUNIGAS VALSTY-1
dėmesį. Žiūrovų šalygatviai
žudls' I
!ižėmę namus piktadariai kuo
briovimų8i.
TOKYO, rūgs. 16. — Du ABININKAS
buvo pilni. Daugybė namų ma
MEKSIKA MINĖJO NE
ne ligi pusiaunakčio laukė pa- Vidurinių vakarų valstybių
merikos lakūnu iš Japonijos
tesi išpuoštų Amerikos ir Lie
PRIKLAUSOMYBĘ
rvykstančio Janeliuno, kurs miestuose policija ieško Ted
PAŠALINTA 200 PO
BUDAPEŠTAS,,
rūgs.
15.
leidosi
skristi
į
Amerikų
per
tuvos vėliavomis.
yra automobilių agentu par Geisking, Indiana valstybės
LICININKŲ
- Mirė monsign. J. Vass, U- Ramųjį vandenynų (Pacifikų). MEXICŪ CITY, rūgs. 16.
Kada paroduojantieji suėjo
davėju, 3222 So. Halsted gat. piktadario,
kurs įtariamas
ngarijos socialės gerovės ir Praskridę keliasdešimts mylių
j! Cicero.Community “tennis”
Meksika vakar minėjo. ne
JERUZALĖ, rūgs. 16. — darbo ministeris. Ne kartų ve
Pagaliau Janeliunas parvy Chicago Tribūne reporterio
pasuko
atgal
ir
gryžo
į
.Tapopriklausomybę.
Čia įvyko kadidžiulę aikštę, tuoj jų užpil
Šio miesto policijos viršinin lionis buvo ėjęs ir ministerio mjų.
|
ko namo su žmona, uošviu Ku- iLingle nužudyme.
dė.
riuomenės paradas, kuriame
kas iš tarnybos paliuosavo pirmininko pareigas.
del iš Melrose Parko ir kitais.
Trys jo sėbrai suimti mie
dalyvavo tik vienų generolų
Tada piktadariai visus juos ste Kondon, Ky., bet Geisking 200 britų policininkų už įvai
Prakalbos Ir dainos
UŽGINA REVOLIUCINI
arti šimto.
.
riausius nusižengimus. Vyks
Nuo specialiai prirengtos ir suvarė į vienų kambarių, atė pabėgo, ir kažkur pasislėpė,
ŠV. VINCENTO De PAUL
VEIKIMĄ
vėliavomis išpuoštos platfor mė 1,207 dolerių brangenybė
ta į Angliju gauti naujų vyrų
i Tas Geisking, sakoma tar
DR-JOS SUVAŽ1AVIMĄS
ATĖNAI, rūgs. 15. — Comos įvyko prakalbos ir kon mis ir pinigais ir pabėgo. Sa navęs nužudytam piktadariui policijai.
, IVASHINGTON,' rūgs. 15. rinthų ir apylinkes palietė 50
certas. Po keletu kartų grojo koma, gatvėje jų laukę kiti Zuta.
WASHINGTON, rūgs. 16. — Kulms respublikos valdžia ižemės drebėjimų. Sugriauta
'
paeiliui visi benai. Šv. Anta .trys sėbrai iautomobiliuje.
NEPAVYKO PAKILTI
—1 Šv. Vincento de Paul Drau užgina revoliucinį veikimų sa keletas namų. , ’
no par. choras, muz. A. MonORAN
Mirė R. Holan, 18 mėnesių,'
gija čia turės suvažiavimų ru loję. Sako, ko panašaus nesa
deikai vadovaujant, atgieda
Viena sesuo žuvo, kita
Westcbester. Apsvilo užside AUGSBURG, Vokietija, rū gsėjo 27—30 d.
/
ma.
/
PINIGŲ KURSAS
himnus. Prabįla programo ve
sužeista
gs.
16.
—
Šį
sekmadienį
norė

gus drabužėliams.
dėjas gerb. kun. J. Vaičiūnas.
Mrs. Anna G r ant antomojo pakilti 50,000 pėdų aukštuSUŽEISTAS KUNIGAS
ALKOHOLIO AUKOS
Lietuvos 100 litų ..$1001
Pirmutinį pakviečia kalbėti ibiliu važiuodama Aberdeen ir Niles Center susidaužė trys mon prof. Auguste Picoard.
LAKŪNAS
Britanijos 1 sv. sterL
4.8f
gerb. adv. J. Borden, kuris 82 gatvių skersgatvy suvaži- (automobiliai. 1 asmuo žuvo ir (Bet balionas negalėjo pakelti
NEW YORK, rūgs. 15. —
Prancijos 100 frankų 8.9)
kalbėjo anglų kalboje. Kalbė- mejo Mrs. Mary O’Neill, 55 j sužeista,
ididelio svaidinio, į kurį pro
ST. JAMES, Mo., rūgs. 16. Nuo atmiežto nuodais alkoho
-
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CHICAGOJE

jo turiningai. Suteikė daug ži- ,m., ir jos seserį Rose. Pirmo
nių klausytojams iš Vytauto

gyvenimo.

cesorius su kitu buvo aklai ųž- — Nukritus orlaiviui sužeis lio vartojimo šiame mieste to
APYLIN- <sidarę. Matyt, balione buvo tas katalikų kunigas lakūnas mis dienomis 5 žmonės mirė

CHICAGO IR
ji žuvo ant vietos, antroji —
sužeista.
j
KĖS. — Dailus oras; vėsiau. .permaža gazo.

Drųsiai pabrėžia, mirtinai

P. Barabino.

I

ir 21 susirgo.

Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų
Vokietijos 100 markiu

5.21*
13.91
1935
233

draugas

zviiiraaienis, jtiugsejo iu, -laou
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“DRAUGAS”
Ueln* kasdien, llskyru* aekmadleolM
PRENUMERATOS KAINA: Metama —. »t.W P»
•et Metų — 33.50, Trims Mėneilaan* — tl.O. Vienam
Mtneelul — 75c. Europoje — Metama |7.M, Puaei Me
tų —
Kopija -Oto.
Bendradarbiams ir korespondentams raJ^ų negrų■na, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tan>
tikslai pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 ra)

Del to nestebėtina, kad tiek daug degeneratų
atsiranda, kurie Amerikos gražų vardų ter
šia. Nerasi tos dienos, kurioj nebūt sučiuptąjį
jauni plėšikai, ištvirkėliai. Skaudu, kad ir
lietuvių tarpe jau tokių atsiranda.

—. .... »■■■ " "■
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J. A. V. SAUSYBĖS DABOTOJŲ AUTOMOBILIUS.

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakitas.
KETVIRTAS LAIŠKAS.

Ar-gi stebėtina, dėl to, jei šiandien vi- ( Freetown — Sierra Leone i panašiu į nupeštos vištos kūSostinė.
Iną. Kaip Kanarijose, taip ir
suomenė pradeda neberimti. Tai vienoj, tai j
kitoj valstybėj jau rimtai kįla balsai prieš Liepos m. 30 d. atsikėliau ičia laiv* greit TUP° didelis
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
tų “išsvajotų” prohibicijų, kuri kažkokį “ro- jvisę> valandų prieš švintant, !burye laivelių, tik juose visa
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 jų” Jungtinėms Valstybėms žadėjo duoti, kad gerįau prisižiūrėti Free- publika buvo juoda. Vieni jų
vai. po piet.
bet savotiškos rūšies pragarų pagamino.
town’o įlankos ir uosto vaiz buvo narai, kurie vandenin
metamus ' varinius pinigus
Štai ateinantį rudenį Illinois valstybė ža dams ir savo sąsiuviniu nu
nerdami vikriai pasiveja ir
“DRAUGAS”
da atšaukti prohibicijos įstatymų. New Yor- braižyti pirmuosius pakrančių
pagauna. Kiti gi, jų dauguko gubernatorius* reikalauja, kad kongresas kontūrus. Saulei tekant jau imas, buvo visokių suvenirų
LITHUANIAN DAILY FRIEND
pavestų valstybėms alkoholinių gėrimų kon- buvo matyti toli kairėje pajū
Publlsbed Daily, Except 8unday.
SUBSCR1PTIONS: One Tear — *0.00. 61x Mentbe
ry ‘kįlanti džiunglių žema pardavėjai. Buvo pas juos
trolę.
Daugelis
net
fanatiškų
prohibicijos
.
įs

•>.*0, Tkree Montbs — *3.00. One Montn — 7 tu
•negriškų ginklų, kardų, pui
— One Tear — *7 «0. Blz Montbs — *4 00 tatymo šalininkų jau pripažįsta, kad įstatymo i juosta su kur ne kur pasistiekiai išpuoštomis odos ranke
>py — OSc.
keliu nebus galima visuotinos blaivybės į- busiais aukštais medžiais —
Advertisln* In “DRAUGAS” brlnge best resulta
nomis ir makštimis; visokių
vėsti. To nevykusio įstatymo klausimas kiek painiomis; dešnėje gi iš jūros
Advertising rates on appllcatlon.
pintinių, pintų iš medžių šak
DRAUGAS” ^334 S. Oakley Av., Chicaec vienais rinkiniais darosi vis labiau aktuališ- išsinėręs pusiasalis su aukšto nių ir negriškai suderintų spai
kalnais, sudarančiais
kesnis. Būsiinais-gi 1932 m. prezidento rinki kais
vų; vietinių vaisių, kurių mes',
J. A. V. prohibicijos biuras padirbdino atvaizde paro
mais tas klausimas visiškai aiškiai būsiąs grandinę ir einančiais iš pu
dar nematėme ir nežinotume domų “pleitų” kurios bus agentų naudojamos jt~r‘amien: i
siasalio į kontinento gilumų.
pastatytas: už probibicijų ar prieš jų?
ar valgyti ir kaip valgyti. Be automobiliams sustabdyti. Butleriais, p .matę sekant automo
Tokias grandines ispanai ir
Tai-gk, matote, smuklė buvo, tebėra ir
to, negrai išgudrėjo greitesniu bilių su tokia “paina” turi tuojau sustoti. Dešinėj stovi pa
portugalai visur
pramina
SMUKLĖ POLITIKOJE.
dar ilgai bus aktualus klausimas netik šiaip
ir pigesniu būdu padaryti vi tį prohibicijos vykinimo galva — An.os Woodcock.
“sienomis”. Šio vardo neiš
sokių suvenirų atsilankan
jau gyvenime, bet ir politikoje.
vengė ir šis pakraštys, kurį
Vienas iš svarbiausių argumentų už įve
tiems europiečiams: dėžutės
Visuomenės blaivinimas, tai nėra politi pirmieji lankė
portugalai.
dimų prohibicijos Jungtinėse Valstybėse bu
nuo konservų, butelius aptrau
vo, kad smuklė ir politika per daug buvo kos ar įstatymų dalykas. Pilnoji blaivybė—įSierra Leone tai Liūtų Gran- kia negrišku skoniu nudažyta
susigyvenusios, kad smuklininkai (saliūriinin- žmogaus laisvos valios dalykas. Prievarta nic- dinė. Tiktai liūtų dabar čia1 oda, savaip apipina, išbraižo
--------------- Rašo prof. Kampininkas.------------kai) didelės įtakos turėdavę politiniame A- ko nepadarysi. Tam reikalingas yra sistema- jau maža kur beužsiliko.
ir še tau: mokėk pinigų kaip
prof. Kampininkas gus zjc.zdų, visus gengsterius
merikos gyvenime. Tada su dideliu entuziaz tingas visuomenės auklėjimas ir švietimas.
Sierra Leone kolonija da- už tikrų originalų. Iš visų ma Jūsų
mu agituota: “Panaikinkime smukles, įves
ibar anglams priklauso. Free- tytų čia negrų išdirbinių įdo nei kiek neklydo anų syk ra-: ir komisarus išvaręs pro duŠiomis dienomis Vokietijos katalikai tu-,town’o miestelis, — jų pa miausias buvo tai jų muzikos šydamas, kad po to, kai viena' ris ir dėl to neįvykęs raidas,
dami probibicijų, tada iškart pašalinsime tų
įsigyvenusių blogybę.”
rėjo milžiniškų kongresų, į kurį buvo susirin- krikštytas anglišku vardu. Jo j instrumentas balafonas, susi komunistinė širšė Lietuvių Au! Oleikos ‘andarokai dabar
Aišku, negalėjo būti gražesnio obalsio, kę atstovai iš visos Vokietijos. Kongresas iš'uostas neturi krantinių ir ki-’dedųs iš šešiolikos nedidelių ditorijoj policmonui pirštai žada savo maršalkų į didelį
kaip įvedimas prohibicijos, kuri turėjo panai Ulės šešiosdešimts devintasis. Referatai skai- tų dideliems laivams įrengi- klentelių, kurių apačioje įtaisy- įkando ir dėl to visi tavorš-. cinų pakelti, ba tai narsus vy
kinti smukle?, kartu su jomis girtuokliavimų, tyta šiais klausimais; “Socializmo dvasia ir m^, tad prie kranto priplauk- Lį tušti odiniai maišeliai (kal- čiai turėjo laukan išmaršuoti;! ras.
------------------išimti politikų iš smuklininkų įtakos, panai Katalikų Bažnyčių, Mamonizmo dvasia ir ti negalėjom ir sustojom įlan- basai). Lentelės užgaunamos kai po to komunistai pradėjo.
kinti visus blogumus, kurie išeina iš girtno- Katalikų Bažnyčia , Keturiosdesimts me- koje. čia tuojau į laivų įlipo kaučuku apviniotu šakalio ga  su cilistų, sandarokais SLA.1' PRAŠAU NESIJUOKTI!
klavimo. Įėjus į galę prohibicijos įstatymui, lų katalikų kultūrinio veikimo” ir “Labda- pirmieji kontrolieriai
žan- ju įr išleidžia labai švelnų, vajėvotis, nariai ^valdyboms
Amerikoje turėjo įvykti kažkoks rojus: iš rybė išreikšta žodžiuose ir veikime”. Vokieti- darai. Visi jie buvo aukšti, melodingų balsų. Už jį negras lioldapus daryti (kaip nesenai Ar ne keista atrodo, kai kai
nyks saliūnai, nebereiks kalėjimų, ištuštės «i°s katalikai yra susipratę ir gerai organi-, pĮOni negrai, tarp savęs kai-j prašė 35 šilingus (apie 85 įvyko vienoj SLA. kuopoj), kuriose vietose, kur ant sienų
zuoti. Jie šiandien Vokietijos kultūriniame ir basi mums nesuprantama, bet
bet manau būt atidavęs ta vaina nueis Cliicagos butle- pakabinta sainės “Spjaudyti
bepročių namai.
gėrių keliais: vieni nepriete-' ant grindų draudžiama”, e
Bet gyvenimas visai' kųUkitąJpr.rodė. Po net politiniame gyvenime labai svarbų vaid- jgražia kalba, su aiškiu ištari-«už 20 šilingų, nes,, jįk.čia
suomet užsiprašo
dešimts metų prohibicijos įj/Jtyftio vykdymo meni vaidina. Nors ten katalikai nėra dau- mū. Į baltuosius, žinoma,1 ąuomet
užsiprašo dvigubai
dvigubai ir liai kitus gaudys ir duos fri spiaudyklių niekur nematyti,
gumoje,
tačiau
su
jais
visi
skaitosi.
Tai
dėl
! Spiaudy tojams tada lieka viekreipiasi angliškai ir ištaria net trigubai, o paskiaus greit raid.
pasirodė, kad ne tik kad smuklės neišnyko,
to,
kad
ten
katalikiškoji
akcija
yra
plačiai
gana gerai. Pirmų kartų ma- pradeda, nuleisti, jei pamato Mano pasakymas pildosi ir j na išeitis: arba spiaudyti
bet smuklininkai ir butlegeriai dar labiau su
išvystyta.
Vokietijos
katalikai
yra
geru
pa

tydamas juodųjų policijų — kad nebegali kitaip kliento už znokai rėdosi. Oleikoj anų
arba pro langų,
politika susipynė, susigyveno. Įvyko dar blo
vyzdžiu
.netik
Lietuvos,
bet
viso
pasaulio
ka

gerai
į
jų
įsižiūrėjau
ir
lygiinteresuoti.
giau: netik restoranai, saldainių krautuvės,
dien ėjo “pažangiųjų su ‘An
talikams.
nau
su
lietuviškąja.
Aprėdy1
Nevedusiems žmonėmis mei
bet daugybė namų smuklėmis — saliunais
Atlikus
mažus formalu- darokais skodas, kuriame vosI
f
ta ji tamsiai melinais rūbais.
lė yra didžiausias nepriete
virto. Kalėjimai pilni netik prohibicijos įsta
mus, už vienų šilingų motori vos neįvyko praktika komu
tymo laužytojų, bet plėšikams, kriminalis
Amerikoje dar neišeina iš praktikos mi Uniforma bent kiek panaši į nė valtis nuvežė norinčius į nistinės revoliucijos. Jau bu lius. Kiekvienam žingsny ji
tams ten vietos nebeužtenka. Daugelis valsty nios arba “lynčavimo” baisus teismas. Sta- anglų kareivių. Švarūs, nedulvo pradėta stumdytis ir, anot tykoja jiems išplėšti laisvę ir
tistikos
daviniai
sako,
kad
pirmais
šešiais
šiųi^b
neapsivėlę,
barzdas
makrant
*
čia
3
aū
nebedaug
mabių turėjo skubotai naujus ir erdvius ka
pačių tovorščių, jeigu ne sa amžinai supančioti... moterys
metų
mėnesiais
nulineiuota
devyni
asmenys.
I
skutasi
kasdien,
kaip
antesi
gerai
apsirėdžiusių
žmolėjimams rūmus statyti.-Ir bepročių namai
lės savininko įsikišimas, bala
kupinai prisipildė. Statistikos daviniai aiš Ši skaitlinė yra beveik dvigubai didesnė, .ne glai, todėl darė mums visai nių. Yra ir pusnuogių neg- žino kaip būtų išėję.
Up to date.
kiausia parodo, kad daugelis alkoholikų, gu 1929 ir 1928 metais. Iš to skaičiaus vie gerų įspūdį?. Juos galima pri- rų, tačiau daugumas nešiojo
.Tavorščių
gengsterių
būrys,
“munšainę” begerdami, iš proto išėjo. Del nas buvo baltosios rasės žmogus, kiti astuo lyginti prie geriau išsiprau- vicnjj eilę kokio nors europesakoma, skode pas duris sė Sakoma, kad mūsų važiuo
Kauno policininkų, bet __ ______
,
to, kad jie gėrė ne specialistų ir po valdžios ni buvo negrai. Tokie teismai įvyksta dau- susių
..
.
„ . įsko labai pigaus ir plono au- dėjęs, o lauke stovėjęs auto toji policija dabar viskuo ap
iktų aukščiau statyti už visugįuto
kontrole padarytų degtinę, bet gėrė tikruosius giausia pietinėse valstybėse, kur yra didelis ire
....
_
...
maišo pavida- mobilius, kuriuo turėję pa- rūpinta. Net ir radio automo
dutini
musų
provincijos
por
nuodus ar tai namie padarytus, ar tai kokių nusistatymas prieš negrus, katalikus ir žy- f,ntlTn mūsų nenvinciios uo
biliuos įtaisyta.
licininkų
ar
valdininkę,
kurs
lu:
ir
atrodo
kartais
P
ana^u i runyti savo aukas.
kriminalistų — šmugelninkų parduotus.
dus. Ten baisiausia netolerancija viešpatauja.
Laimė, kad SLA. per nau
O kų jau besakyti apie tas skriaudas, ko Del to ir minios žiaurus teismas ten dar ir europiečiui daro kiek slėgiam kelnes, kartais į spadnyčių, o
SKAITYKITE MANO
kios yra daromos jaunimui. Jisai baisiausia šiame dvidešimtame amžiuje sau gerų vietų ;<'i° įspūdžio savo neprosin- d®1 dažniau į ilgus marški- jus įdėtus buvo išsirinkęs
KAMPELĮ.
spaunų maršalkų, kuris, baiĮ tais rūbais ir veido reliefc,
yra demoralizuojamas ir kartus nuodijamas. suranda.
——, —1 .. -.J——į———b—■■■»
, vedė arklius pagirdyti. Juozelis su šuniu- ! ti... Ir kų nors gražaus mąstyti. Apie ko- liūdnai! žiūrėjo į mergelę. Ji pradėjo kuk cių mergelę paėmė glėbin... Staiga prasis
čioti ir drebėti. Angelas nebeištvėrė. Nu kyrė kapinių medžiai ir jis su mergele pro
, kio nors švento žmogaus gyvenimų...
1I ku sodelv* žaidžia.
Jos galvelė nulinko... Akelės ėmė žiū linko jo šviesi galva ir penkios ašaros nu jų tarpus padangėn iškilo... Ilgai skrido
Angelė sėdi troboj. Sėdi ir aiškiai
Stasius Būdavas_________
jaučia, kaip jos širdin tamsi, tamsi banga rėti pačios nežinodamos kur... Ji prisi krito į kapinių smėlį. Toje vietoje greit angelas... Ten, kur kilsavo jo sparnai,
atplaukia — liūdesys. Mintys aptemo ir minė kažką. — Buvo jauna mergelė. Be išdygo penkios lelijos; gražios, baltos ir oras kvepėjo lelijomis... Atėjo vidurnak
mergelės akys nusileido 'žemyn. Ji pati galo graži, meili ir nekalta mergelė... Vi begalo kvapios lelijos... Nežemiškas kva tis. Angelas vis skrido. Mergelė, padėjusi
APYSAKA.
nežino kas jai pasidarė. Ot, užpuolė kaž sų jaunų vyrų akys pavydžiai žiūrėjo i pas pasklido kapinėse. Mergelė pakėlė galvų ant jo pečių miegojo... Rytuose jau
(Tąsa)
gražuolę... Jie negalėjo ja atsigėrėti ir galvų ir apsižvalgė. Ji netoli, vidury ta misibarstė aušriniai spinduliai. Angelas
kokie tamsuliai ir tiek...
— Antanėli, tu nebeik į griovį kojų ,
Dienelė graži ir linksma — kaip ne svaigo. Vienas drąsesnis sutiko jų nuoša- kelio, pamatė lelijas. Ji pašoko jų nus suretino sparnų plazdenimų ir nusileido
plauti: aš tau šilto vandens duosiu. Pa kaltos mergelės akys... Antanėlis toks ge 1 lėj vietelėj ir prašė būti jo. Mergelė rau kinti ir atnešti ant motinos kapo. Ji bė- į vienų didelę, neįeinamų girių. Ten buvo
lauk, aš tuoj atnešiu...
ras ir meilus Juozelis niekados nesitrau donavo, gailėjos jo, bet nieko nesakė. Jai go prie lelijų. Angelas pasitraukė už vie prasta trobelė. Jis atnešė prie jos miegan
— Gerai, Angelė...
kia nuo jos. Aptilo ir žmonių kalbos. Ret taip buvo gėda apie tai kalbėti... Bet jau no krūmelio ir meiliai žiūrėjo į jų. Mer čių mergelę ir vėl savo delnų padėjo ant
Ji tuoj išbėgo. Kieme lakstė Juoze karčiais kokia palaida bobelė kų bepasa nuolis nerimo — prašė ir prašė jos. Dic- gelė pasilenkė ir skynė vienų lelijų. An jos galvos. Mergelė atsibudo ir stebėjos.
lis, Ji pribėgo prie įo ir karštai pabučia ko... Bet Angelės tas neramina. Įpuolė (vas pasigailėjo nekaltos mergelės. Jis pa gelas priėjo ir uždėjo rankų ant jos. gal Angelas jai daug papasakojo... Ji pakri
vo... Karštai karštai... Kaip motina... Į širdelėn keistas jausmas. Stiprus, stiprus siuntė "'žemėn angelų ir jam liepė? jų sau velės.. Ji nusigando ir pasižiūrėjo j jį. Jis to ant kelių ir dėkojo jam... Praėjo daug
kibirų pripylė šilto vandens ir nunešė ilgesys. Pati tikrai nežino ko ilgisi, bet goti.. Angelas vaikščiojo paskui mergelę tylėjo. Mergelė pradėjo verkti. Angelui metų. Mergelė meldės ir gyveno vienu
trobon. Suieškojo Antanui ir mažutę kė ilgisi. Rodos kažkokios vienumos ir at ir žiūrėjo. Bet mergelė jo nematė... Ji bu pagailo jos. Mergelė buvo dar labai jauna moj. Ji daugiau nebeverkė. Toj girioj ne
siskyrimo... Šiandien bažnyčioje ji matė vo našlaitė. Kartų ji nuėjo į kapines. Bu ' ir turėjo ilgokai gyventi. Jis pabijojo, kad apsilankė nė vienas žmogus, nes angelas
delę...
vienuolę... Jaunų, gražių vienuolę... Jai vo jau tamsu. Per žemę slinko naktelė. mergelė nepražūtų pasauly. Angelas vėl ją budriai saugojo. Ji mąstė ir mųstė. Ji
Ji ligi šiol taip nedarydavo...
Jo ne
gerai pažįstama vienuolė pirmiau buvusi Mergelė atrado motinos kapų ir verkė. Il uždėjo,rankų ant mergelės galvos ir ji daug mąstė: apie Dievo
8. Taip Angelė' save apgaudinėjo...
gai, ilgai ji verkė. Ašaros sunkėsi į kapo bematant užmigo. Užmigo ir nusviro ant pabaigiamų' garbę ir amžinųjų laimę... Kai
Šventadienio saulelė jau iš vidurdie dvaro panelė...
Keista valandėlė jų užpuola Įniršta sūrelį ir drėkino jį... Patekėjo mėnulis ir jo rankų. Jis nuskynė kų tik pražydusias mergelė mirė, tas pats angelas jų nunešė
nio pasisuko. Dangaus pakraščiuose eilė
mis susiklostę debesėliai popiečio guli... ji ant žmonių: kam jie jai prieš akis pai sustojo vidury dangaus — jis girdėjo ver lelijas, keturias padėjo ant motinos ka-i į dangų...
Kų' tik iš bažnyčios parvažiavo An niojasi... Kodėl ją vienų nors dienelę ne kiant mergelę... Ji baisiai gailėjosi moti po, o vienų mergelei ant krūtinės. Paskui !
(Bus daugiau)
nos..., Tarp dievmedžių stovėjo angelas ir išsimetė jo sparnai ir Angelas niiegian-'
gelė eu Antanu ir Juozeliu. Jis pats ii- palieka...
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Sveikata - Laimės Šaltinis

,ris tik norėjo darbo gauti, Tad, broliai katalikai, vie
j tas įsirašė draugijon, lankė nas kitam spauskite broliškas
bažnyčių. Šiandie, netekę dar rankas ir dirbkite.
Vargo vaikas.
apie J. Kesminų, arba gimi bo, visi šiaudiniai tautiečiai
nes, kreipkitės sekančiu adre apleidžia katalikų eiles. Mano
nuomonė, vertėtų atkreipti
su:
Pamirštas veikėjas.
demėsio į tai, kas kur rašosi.
Mr. D. Siaustai,
Stojantis draugijon tegu pa
Veikėjas
ir katalikiškos
1804 Woodland avė.,
sižiūri į konstitucijų, ko ji iš
spaudos platintojas Juozas
Racine, Wis.nario reikalauja.
Kesminas, kuris dažnai rašy
davo “Draugui”, “Darbinin-' Be to, visos katalikų laikVakaras.
kui”, “Garsui”, “Laivui” a- raščių redakcijos turėtų iš paRugsėjo 20 d. vietinės papie katalikų veikimų Racine, sigailėjimo jam veltui siunti..
. .
dabar, nelaimingas/ pamirš- »«i savo laikraštį
vardu tr jos nauda,
rengiamas vakaras su vaidini
S. V.
tas. Jau trečias metas eina,
mu. Bus vaidinama “Piršliai”
kaip negali nieko apie save
, (juokas), senelio monologas ir
pranešti. Jis randasi miesto
t. t. Programai vadovauja J.
prieglaudoj
su parai ižuotas,
Krasauskas ir V. Ramanaus
kaip sakoma viena pusė atim
Baigiama taisyti.
kas. Programa, numatoma,
ta. Gali vaikščioti lazdelė paSv. Kazimiero
bažnyčia bus «erai atlikta'.Prie “° va
sjkramščiuodamas. Save vai- 1 — -----------...
. .
...
. • . _-----. -•— , karo vertėtų
visiems
lietu
“Mano sunaus viduriai dažnai
do, bet parašyti negali. Ir pro- P<> gaisro 3au baigiama taisy- ?
___
...
•
m
* ■ v ■ viams katalikams prisidėti, gesdavo ir sirgdavo slogomis,” sa
tu susilpnėjęs. Visados sakos ti: stogas jau uždengtas. Visit ....
..
ko Mrs. Frank V. Sheets, 4926 W.
v •
m
•» •
1 naraniionai laukia kad kain dalyvaut» ir paremti savo pa- Division st., Chicago. "Jis karš
parasysiųs “Draugui ir pra- parapijonai laukia, kad kaip
-k ,
ne<?
čiavo ir jo kvapas buvo namaloPatėmijau, kad viduriai su
nėšius apie savo nelaimę, vie- Smičiaus susirinkus pagar- PJ_. . v
‘ f? PJ ; nus.
kietėję.
nok te Uryti negalįs Kai- binti Jėz, Sv. Sakramente.
*
“Mano motina vartodavo Californla Fig Syrup, tai aš ir vabedamas apie drangns verkia,! Gerb. knn. A. Bakūnas ap- “ . , ' b
v
"
kui daviau.
Nusistebėjau, kaip
greit pašalino karfttj, blogą, kvapą,
kaip mažas vaikas. Vienatinis leido Philadelphia ir išvyko (
ų e emo a'
nuvalė liežuvį ir sutaisė vidurius;
jo prietelius, Domininkas Slau i Reading, Pa., paklydusių a-. Reikėtų katalikams sukrus-Į ™rtlPrln° « lr su«™ilno energistas, surinkęs laikraščių mine vėlių grąžinti Kristaus avy- ti, vienas kitų raginti, dirbti;
Greitas saugus būdas išvalyti
ir sureguliuoti suirusius vaikų vidų
ša ir tuo labai buvo patenkin- <&n.
‘vienybėje, stengtis parapijos rius yra su Califarnla, Fig Syrup. Jo
duok jiems tuoj kai tik pastebėsi
tas, ypač visa jam laimė ma- Tegul Dievas jam duoda Ija3anias padidinti, kad nebau blogą
kvapą, apsivėlusį liežuvį,
blogą ūpą arba karštį, kiekvienas
tyti “Drangų”.
sveikatos darbuotis tarp lie- ghltų kalb°8’ jog vyskūPas vaikas
mėgsta jo malonų, vaisinį

MARIJONy MISIJOS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Prieškalėdiniame sezone Tė
su “stoek niarket” skaitlinė- vai Marijonai -yra apsiėmę
KRAUJO SPAUDIMAS.
mis
laikyti
šiose ParaPi'
Gydymas. — Čion būtinai J°se:
Kraujo spau
reikalinga ištirti
kraujo! 2. Mount Carmel, Pa. nuo
dimas arte
j spaudimo padidėjimo priežas- 29 rugsėjo iki spalių 12 d.
rijose
pri
tvs ir jos pašalinti ir kiti svei | 3. Fraekville, Pa. nuo 13
klauso nuo:
katos trukumai atvesti prie 8Pabll iki 26 spalių d.
1) kairiojo
normalumo. Jeigu randasi bent caS°, Id- nu0 b lapkričio iki
žemutinio šir
kurioje vietoje ar tai dantyse,
lapkričio.
dies pilvelio
ar tonsiluose, ar kur kitur IiRockford, III. nuo 1 lap(left ventricgos perų lizdai, juos būtinai kričio iki 9 d.
le) susitrau
Shenandoah, Pa. nuo 10
kimo parė- Dr. a. g. Rakauskas i reikia pašalinti. Tokiam ligo-!
gos, 2) pas- Rd.3 GrovehujX,l3262 • niui yra svarbu turėti proto lapkričio iki 23 lapkr. ji.
Apmėto kraujo kiekybės į di- poilsį ir ramybę. Taipgi' rei-\ 7-Pdt8burSb> Pa. S. S. nuo
dijį kraujo takų vadinamų kalinga geras, ilgų valandų 28 iki 30 lapkr. d.
aorta laike susitraukimo, 3) kūno poilsis. Pasivaikščioji-! & Mahanoy, Pa. nuo 1 gruo
arterijų padėties, ypatingai; mas ir golfas su saiku tik nedžio iki 14 gruodžio d.
jų galimybės išsiskėsti ir su- iki nuovargio yra geriausia' 9- South Chicago, III. nuo
sitraukti (elasticity), 4) taip Į kūnui mankšta. Geros atosto- b gruodžio iki 7 gruodžio d.
vadinamo vaso — motor tone gos taipgi išeina ant nauSL Clair, Pa. nuo 15 iki
mažiausių kraujo takų (ca- dos, ir ypač. jeigu kam yra 21 gruodžio.
pillaries), 5) pasipriešinimo] galimybės nuvykti ten, kur; Nepažymėtos dienos yra
praleisti tekantį kraujų iš ! yra šaltiniai. Vienų dienų į laisvos. Prašytume gerb. klekraujo takų pusės ir 6) krau- j savaitę pagulėti lovoje taip-*jbooV, kurie norėtų tose diejo tirštumo. Žmogui esant pil-Jgi yra naudinga. Maistas bū- ,nose turati Pas1 saJe Marijonų
Woje sveikatoje, kraujo spau-‘ tinai reikalinga sureguliuoti..misijas, kreiptis Šiuo adresu:
dimas nėra nuolatos vienodas, Mėsos ar žuvies valgyti tik , Marian Fathers 2336 So. OakAvė., Chicago, III.
|\ bet keičiasi, ypatingai su sykį į dienų ir mažoje kiekyPokalėdiniame
žiemos Mimankšta ir nervų padėtimi.1 bėję. Grudų valgiai —-cereals,
skonį ir jis veikia be sukimo Ir
daržovės, o ypač vaisiai turi fsezone yra numatytos Minemalonumo. Jis gerina apetitą,
Kesminas
buvo
labai
uolus
^uvių.
R
.
ek
Per didelis kraujo spaudi
Pittstone,
gelbsti virškinimui, stiprina pil
bflt daugiausiai vartojami. sijos Brooklyne,
vą ir vidurius.
mas yra tik tada, kada jis ydarbuotojas
tarpe
Racino
liekiek visko supirkta, prirūpinKavos, arbatos, jeigu neper- Detroite, Elizabethport, N. J.
Per 50 metų daktarai indorra nuolatinis ir siekia mažiau
suodavo tą tyrą augmenįnį vaistą.
bet maršrutas tuvių. Tveriant draugijas, jisj
Įta!
daug, galima vartoti, tik ne ir kitur,
Tikras vaistas paženklinamas žo
šia 160 sum. Hg. Svarbiausios
visur darbavos, kaipo organi- j
______
džiu Callfomia. Pirkdamas pažiū
tūri būt stipri. Svaigiųjų gė nėra galutinai nustatytas.
rėk, kad butų tas žodis.
tam priežastys yra: 1) kairio
zatorius
ir
visur
buvo
valdy-L.
.
m
J Žinutes iš Lietuvių gyvenpno.
rimų nei lašo! Vandens ger Kas dar norėtų tame sezone ,
JEI
TURIT
KĄ
PARDUO

jo žemutinio širdies pilvelio
bose. J autos Fondan daug su-1
CAI.I FORNIA
ti kada tik pasinori, ypač tar pas save Misijas daryti, pra rinko aukų, daug pardavė j Rugsėjo mėn. 7 d. įvyko TI ARBA NORIT KĄ PIRK
padidėjimas, 2) taip vadina
šome, ilgai nelaukus, pranešti
pe valgių.
Laisvės Paskolos Bonų, daug šv. Jono draugijos susirinki- TI PASISKELBKIT “DRAU LAXATIVE-TONlC CHILDREN
essential hypertension, 3) ink
mums nurodytu adresu.
Lietuvai aukojo. Yra buvęs'mas. Nutarta surengti Vytau- GE”.
stų ligose, 4) arterijų sukietė Maudynę imti drungnam
Tėvai Marijonai.
parapijos sekretorium, buvo to 500 metų sukaktuvių pajime, 5) nesuderintame endo- vandeny yra geriausia. Vidu
ADVOKATAI
didelis rėmėjas katalikų spau-' minėjimų, sudarant tam tikrų TĖVAI SUPRATO VAIKO
‘ erine liaukųveikime, 6) krau riai privalo visados būt Ruo
riebalų suvartojime, kas gimjo kiekybės padidėjime, 7) šiau išsituštinami ir tuo reidos ir jos platintojas. Daug programų
KALBA.
Telephone Dearborn 0067
kalu
galima
paimti
citrate
of
do
kSne
’
Tairias
.
rflgštis
>
,
1
™
i
••
4.
‘
Mes
jau
kad v:
[nutukime bei suriebėjime, 8)
yra surengęs prakalbų, vaka Idraugijos susirinkimų at- mlrs, kuoinctmaneme,
dantukal
dyg0
...
pa
rių kiekybei padidėjus, ligo
lujo sutirštėjime, ir 9) magnesum iš ryto prieš pus
rų. Visur ir visados -buvo pir- silankė neperdaug narių, dau- Eakė motina iš Kentucky. "Jis nieko
r
1 t
lr ♦ l’lr
OTVOTI I
~
_.
.
I negalėjo
negalėjo virškinti
virsKlllu lr
ir kasdien
Kasuieii blogėuiogeryčius. Kai-kuriems yra nau nio gyvybei darosi rimto" pa mas. 11
įjotekiu ant smegenų.
vei
10
ir
KaiaiiKų
spaugumas,
esą,
pamiršę
tų
die‘
jo.
Po
vienos neramios nakties aš
ADVOKATAS
dinga išplauti vidurius sykį vojaus
ATSAKYMAS — M. S. iš
j° TBr<laS
”’aWSi’ n«- 0 ki«>
iSvyk« k«r
’Symptomai. — Per didelio
160
No. La Šalie St. Rm. 1431
ar du į savaitę. Vaistai ir jų
veikėjo, o katalikų prie ,BOrs
i ° po keliu dožų jis jau buvo visai;
[kraujo spaudimo ženklai bei kiekybė reikia priskirti atsi- i^aukegano. Kadangi tamsta i kaipo
t kltokls vaikas”. Daktarai visur reCHICAGO, ILU
(ja*naj jį neteisingai šmeiž j
Nuo 9:3U Iki 6 vai. vak.
•
i ,
komenduoja grynai augmeninę ne[nusiskundimai yra įvairūs. žiūrint į kiekvieno ligonio rei ^duodate ne! savo pilnos t
< oeniau būdavo vietinis kle- kenksmingą Fletcherto Castoria nuo Local Office: 1900 S. UNION AVH.
davo.
ulogų, sukietėjimo,
dieglio ir kitų
Tel Rooaevelt 8710
iKaikuriuose
atsitikimuose l<alę
pavardės, nei antrašo, jums „ J v
.
'j bonas katalikiškų draugijų su vaikų
negallų lr miI1Jona, motlnų
Vai. nuo ( Iki 9 vai. vak.
[žmogus jaučiasi visiškai nor(Išskiriant seredos)
patarimo kaipo nežinomam Bet dabar, atskirtas ir,
sirmkirnus pabarsindavo. Tai
švelnią, veikmę, saugokis
parašas yra
tt >
‘
r
ix•
•
imitacijų.
Fietcherio
pu.i
Klausimai
ir
Atsakymai.
Imalus ir sveikas ir tik iš nesj kartų negaliu suteikti. Kaip nma sakyti, visų pamirštas, būdavo geriausias paskelbi-, ženklas tikrosios Castorijos.
<6T)
i
.
.. -kas reikalinga,
.z,.
.ikaipo niekam nereikalingas.
_ -i
_
—————■ Ityčių daktarui pasitaiko už KLAUSIMAS.
T. P. Ma-1 padarysite
tamas. Bet paskutiniu laiku,
PILNAS EGZAMINAS
leki ar tai priimant dirbtnvėn lonus Daktare: meldžiu paaiš-;da suteiksiu patarimų,
I Labai mažai kas jį aplanko. nežjnia dėl kokių priežasčįų,
$5.00 TIKTAI 1500
larba norint apdrausti savo kinti man kas tai yra cukrinė
Kai sveikas ir pinigų žmogus į0 jiesigirdi. Nejaugi bijomas,
ADVOKATAS
[sveikatų. Galvos skaudėjimas, liga.
ŠVENTAS KRYŽIUS.
turi, tai visiems reikalingas, o kad daugiau narių neatsilan- j s p KCIACT8TA6
11 So. La Šalie St., Room 1701
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
Cukrinė
(svaigulys, pilnumo bei sunku-' ATSAKMAS.
kai ištinka nelaimė, tai visų kytų?
! tikrą specialistą, ne pas kokį nepa Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
Vakarais
tyrė!). Tikras specialistas, arba pro
mo galvoje jausmas yra tai liga (diabetes mellitus) yra; Kryžius, prie kurio buvo pri-braut- pamirštas,
3241 SO. HALSTED STREET
ŠV. Jono draugija iki Šiol ^"Orlus. neklaus jūsų kas Jums ken
Tel. Victory 0562
dažnus nusiskundimai, žmo- j metabolizmo liga, kuomet žmo kaltas Kristus, turi 4 metrus! t
Ho+mrrAio tnvi
,
... v K1
*> ar kur
tuntauo*.
«i pasakys
kia,
skauda, d
bet
pasakys pats
pats
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
inSs, paprastai, kenčia dan- gaus kūnas negali suvartoti ir go centimetrų aukščio, joL^
ir ik
knriJLta,. a“g°’
" ar Pr"/’° /f
*Sk?TSSS."£.iSl."!S;
Pėtnyčlos
•
. . myn pu
nes Jau braukta daktarų negalėjo pagelbėt jums dei
Įgiau nuo žinojimo, kad jie ypatingai cukrinio ir krakmo skersinis _ 2 metrus ir 30 •
Ituri per didelį kraujo spau linio maisto ir dėl tos priešas-'cm.; SVeria apie 100 kilogra-1tlagal gyv5”a'_ “sirgę8 P“‘’|Virs 20 narių. Priežastis —
Lig šiol mokslas dar ne- 89 netureJ0-Raaine g,m,ini9 daUgeli“
Rml
dimų, negu nuo paties to spau ties cukraus kiekybė krauju-'™
'm9Sl°‘
8 “ “ "-SS
D. Siaustas, kurs a,, kiti nepasitenkinę vadoS“S.
<John Bagdzlunu Borden)
limo padidėjimo. Jie studijuo- je padidėja ir iš ten patenka J nustatė, iš kurio medžio jis
slškaa
bakteriologtškaa
egsamlnavl, ,
v.
... .. , paeina iš vieno kaimo, Lietu- vybės elgesiu, nes kartais suADVOKATAS
ja savo kraujo spaudimo skait į šlapumų.
padarytas: Žinoma tik tiek,
, . ..
j-iv
!
O
>
mae kraujo atidengė man juaų tikPrie to atsiranda trukumai •
♦
-i
i
į V0Je» 3° nelaimėj yra didžiau- sirinkime narys jaučiasi lyg r»» ndgerovoa. tr jeigu ai paimam
lines taip, kaip kaikurie daro rne to atsiranda trukumai -,og tas medls pnklause spy- . drftnffas rffl?nai anlanko I
* *
r
- » J»ydyt,> tal Ju’ų
'sias draugas,Z uaznai aplanko,
i suvaržytas,
negali ne žodžio vumaa «ugry» jums taip kaip buvo 105 W. Adams St. Rm. 2117
A
ZOVIVCll
O V llU
Telephone Randolph <787
ghnočių šeimai. Kryžius ilg,
.1DrMOT„( -Darbinin-!praritarti.
I pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų akli
no,
žarnų,
inkstų,
odos.
kraujo,
nėrlaikų išbuvo užkastas žemėje. kų”, “Laivų” pasiskaitymui
. v
.
,
{širdies, reumatizmo.
kirminą, į 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Antra priežastis, tai nedar- , uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbe 1
Telephone Rooaevelt t09t
326 meteis šventoji Elena, eie Jr |ai8kus j Lie(uvą poražo
,_
TJ
vr t\ • ii
Jalgu turit kokią užslsenėjusią, lai Name; imt ryte TeL Repub. Ittt
soriaus Konstantino žmona,;
bas, P as V. Danielius, kon- karėjusią, chronišką ligą. knrj nenuvyko
į
Jeruzalę
ieškoti
tol
Broliai
ir
seserys,
racinietraktorius, neturi visiems dar dytejul,
Jaf,d.a?4 neatlaėlioklt neatėję po
tf
Puikius Rezultatus
J
T___
r
______
k-t__
y___ ________ •__ t 1
----------------------------------------------------- (Kryžiaus. Vietos krikščionysMūsų šventa pareiga J. bininkams darbo. Pereitų žie mane.
DR. J. E. ZAREMBA
Diamond Dažai talpina savyj nuo trijų
larg jai kasti Kalvarijos Kesminų aplankyti ir tuomi
p
. !
< SPECIALISTAS
iki penkių sykių daugiau amlino, negu bile * ,
m
,
. mažinti io kančias Jis labai ,
K P’ JJanie,lūS lurej01
LIETUVIS ADVOKATAS
Tnėjimas RumM 1018
kokie kiti dažai. Sekantį sykį manydamas kaln$- Tariau ten rado ne vie’
darbo, nemažai lietuvių dirbo,’
20 W. JAOKSON BLVD.
kų nors dažyti bandyk juos. Pamatysi, kaip nų, o tris kryžius, ir nieks Pras0 lr norb kad kas nors
.
2221 Wwt 22nd Street
Arti State Gatvėe
lengva vartoti. Po to palyginkite rezulta- negalėjo žinoti, kuris jų buvo ii
aplankytų nelaimingam ,nes dar ( avia ^eras hetuvis
Oflao Va-andoe: Nuo lt ryto Iki
Arti Leavitt Street
tus. Tėmyk, kad drabužis neišrodo perdažy-'Krigtaus KryžiUs. Tada Die-' padėjime. Ta prieglauda ran- katalikes, tat lietuviams ir ,
p*įn Vakarai* nuo I iki 1
nuo lt ryto Iki 1
Telefonu Canal 2552
^k,km^i^kš^wšSXfa7%rodaSti vas stebuklu nurodė, kuris jų^daaj už 4 mylių nuo Racino ir teikia pirmenybės.. Taigi, ku™
olėtu
■Rašo Dr. A. G. Rakauskas

RACINE, WIS.

RHILADELPHIA, PA.

ILLINOIS VAIKAS
STEBINA MOTINĄ

TORANTO, KANADA

FIG SYRLP

F. W. CHERNAUCKAS

A. A. OLIS

JOHN B. BORDEN
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Tikri Dažai Duoda

JOHN UIGHINSKAS

ipalva, ir nesimainanti. Jei nepripažįsi, kad Diamond Dažai rtė- tikras Išganytojo Kryžius, nes visiems žinoma. Daugumas tu- •
ra geresni, tai jų pardavėjas sugrųžjs jums pinigus. Baltas pa-'atneštas ligonis, jo prisilietęs, rde automobilius. Važiuodami
\ie.tas Diamond Dažų yra originaliai “vįsų tikslų” dažai viso.
’
Elena dl? pasivažinėti, sustokit ant 10.
tiam atsitikimui ir visokiai medžiagai. Jie dažo arba varsuo- 8taj£a P e o. 8 .
rr,:T,„x;„
k*Šilkų, vilnas, bovelnų, lininius audeklus, rayon arba bile U to Kryžiaus nusiuntė sū- arba 15 minučių ir atlankykit..
ludėtinį audeklų. Mėlynas pakietas yra specialiai dažai vien nui į Konstantinopolį, -kitų Tuomi atliksite gailestingų
Įilkui :irl)!i vilnoms. Su jomis jus galite dažyti savo brangius
_ į Romų, o trečių pali- darb$. Beje Chicagoj yra J.
ilkinius arba vilnonius su rezultatais, kurie yra gali prilygbažnvčioie Jeru- Kismino Švogeriai: Jonas ir L.
Ii geriausiam profesionališkam darbui. Perkant tų atsimink — Ro _ • ',rar>o oaznynoje, ,jeru
Mėlynas pakietas dažo tik šilkų ir vilnas. Jūsų pardavėjas žalėje, kur jis ir šiandien te- K*micai .
I"" ab"
1
bėra. Smulkių gabalėlių to Kas norėtų platesnių žinių
hpv T A 'A/r/^kKTT\
C* Kryžiaus, kaino rplikviias. tu-Į ,

J

v-/ A v

JL^ X Jl2/

Lengva vartoti — Geriausi Rezultatai.

VISOSE APTIEKOSE

r’ k®* kurios bažnyčios. Viena nikuotas Kristus, yra ir Lietu
tokia 8v. Kryžiaus druoželė
voje, Vilniaus Katedroje.

kartu su spygliu iš erškėčių
vainiko, kuriuo buvo apvai-j

I

J

(“V.”).

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va*
care. Seredemis ir Pėtnyčiemis nuo 9 iki 6.

Daktaras

WI$SIG.

Kapitonu

Pasauliniame kare

J. P, WAITGHUS

Specialistas ii

Seno Krajaus

LIETUVIS ADVOKATAS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
HEZIURINT KAIP CZSIFENfcJUKIOS Ir KEIZGYDOMOS JOS
YRA. Speclnllškal rydo liras pilvo, plaučių. Inkstų lr puolės, užnuodljlmą kraujo, odes, ligas, žaizdų, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr pulapttngu Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus Išgydyti, steikite čia Ir
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li' metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomlo 1M 13 d.
<800 Mest M St.
kampu Keeler Are.,
Tel. Orawtord 5578

127 No. Dearborn Street
Room 938
Tel. Franklln 4177
Nuo I Iki 1 Iiėenus Subatu

52 Eaat 107-th Street
Kampu Mlchlgsn Ava.
Tel. Pullman 8885
Nae 8 iki I vak. Ir auhatosale

D R A U n * '

Antradienis, Rugsėjo 16, 1931
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West Side, altho far from
lašt season’s average, liad no
sefious trouble to defeat Bridgeport 3 straight, excepting
the lašt gante which was decided in the finai fraine. Peter Zaur, a Veteran in the K
or L league, sėt the pace for
his team.

The boys from Gary are yMlllllinilllllllllllllllllHIIIIIIMIIIHlil
all very promising bowlers,
They beat North Side the
first gaine, got in to aslump
during the socond encounter,
rallied ratlier nicely in the
thirdj būt lošt it by 13 pins
in the lašt fraine.
.

NORTH SIDE
B. Juškevičius 174 152 139
Kisielius
129 169 168
WEST SIDE
LING LYGA JAU
147 224 130
P. Šeputis
117 150 153
172 176 162 Naikebs
Vaičiūnas
PRASIDĖJO.
158 106 166
'J. Švilpa
128 150 132 I
164 144 157 Kaminskas
Žemaitis
154 154 180
172 210 159 Manstavičius
Zaur
Pereitą, antradienį, rugsėjo Totais
779 805 782
190 169 164
159 171 191 Drazdauskas
Vaboląs
9 d., oficialiai prasidėjo rung
180 168 165
Ged rainis
tynės Lietuvos Vyčių Chica-J ROSELAND
Totais
718 792
gos Apskričio Bowbng Ly-'Al Sabai
193 193 180 Totais
833 826
gos. Ši sporto šaka kasmet < \v. Gricius
172 150 158
GARY, 1ND.
sutraukia nemažą skaičių pa- A. MalkeviČius 175 144 148
J. Pažėra
sižymėjusių lošėjų iš beveik J. Venskus
144 168 148
Sliakes
visų Chicagos apielinkių ir i- M. Pavilonis 181 168 152
Sirvinskas
Micevičius
veda nepaprastai daug gyvu-, Totais
R65 823 786 Grigaitis
P. Pažėra
mo Lietuvos Vyčių gyvenime
Al Bukas
Zamb
vasaros kaitroms pasibaigus. !
G ramontas
Vasaros ŠALČIAI
Kaip ir kitais metais, ši
Totais
766 71 784
Greitas pa
Vyčių sporto šaka atsižymi
(Tąsa 6-ąjain pusi )
847 869 834
Totais
lengvinimai
gausiomis dovanomis
lošė-’1,
bet kuriam
jams, kurios siekia $900.00 pi.
šalčiui,
nigais ir puiki vaza, verta apie $150.00, kurią suteiks Al-1 skaudėjimui
Galvos
dermonas Josepli McDonough
ar kitiems
iš 13-to Wardo, didelis lietu
skaudėji
vių prietelius.
mam
Skaudančia
i
Tymai, kurie jau lošia su
gerklei,
sideda iš sekančių kuopų: 4tos, 5-tos, 8-tos iš Roselando,!
16-tos — Bridgeporto, 24-tos
BARBORA MASILIUNIENE
iš West Side, 36-tos iš Brighton Park, 82-ros iš Gary, In-1
Mirė rugsėjo 14, 1930 m. 12:30 vai. po pietų, 55 metų
amžiaus. Kilo iš Panevėžio Apskr., Truskavos parap.
diana, ir 114-tos kp. iš South > 1^ egydykit "mažo šalčio” įensAmerikoje išgyveno 26 metus.
Chicago. Visi losimai įvyksta lengvai išsivystys ( pavojinga ligą.
Paliko dideliame nubudime vyių Antaną, 2 sunu
antradieniais 9 vai. vak.,’ pui-.'įp
1 aPsileislt- vic"šaltį
a]Harsulaikys
.
į Bayer Aspirino
taip
Antaną ir Jurgį, 5 dukteris Agniešką Dudienę, Oną
kiame BruckAVeisner Recrea- greit, kaip pasirodys, ir tuoj paiengTvrolt, Marijoną Ketnrakienę,4 Viktoriją ir Virginiją,
-T
omooo vins galvos skaudėjimą, kuris paprabrolį Petrą Jucį ir dvi seserį Marijona Meiliunienę
tlOn Salione, po N T. 819-823 štai paeina nuo šalčio. Jei skauda
ir Rozaliją Petkevičienę Nety Yorko valstijoje.
Wp<st 35th Str Chicnurn ant ' gerklę, sutrinkit dvi piliukes 4 šaukiVVesr
oom oir., Vilna,-,O, am stU08e vandens, ir plaukit gerklę.
Kūnas pašarvotas 7715 W. 45 Pi. Lyons, III.
antrų lubų. Visi kviečiami Tie kurie žino tikrą Bayer Aspirin
| vertę niekuomet neapseina be Jų,
Laidotuvės įvyks trečiadienyje, rugsėjo 17, iš na
atsilankyti ir pamatyti, kaip bet kuriam meto sezone. Jis visuomų
9 vai. bus atlydėta į1 Aušros Vartų par. bažnyčią,
pmnžini Lietuvos
*vln» galvos
skaudėjimus,
gražiai
I sietinos Vvčiai
vyčiai nrn
pia-.met
neur]tĮPalen
neuralgiją,
ir visokius
skaukurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
leidžia savo liuosą laiką. T-'amus; žiūrėkit nurodytų būdų varPo pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
T toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer
žanga visiems veltui. Mergi Aspirin neslogina širdies. Kiekviena
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
vaistinė turi tikrus.
ir
p«žystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
nos ir-gi neatsilikite.
Nubudę Vyras, Sunai, Dukterys, Brolis, žentai, ir
LIETUVOS VYČIŲ BOW-

■

Pirmieji lošimai.

Nors pirmųjų žaidimų re
zultatai nebuvo labai aukšti,
bet visgi buvo pilni gyvumo ir
aštrios kompeticijos tarpe vi-,
sų tymų. Trumpoj ateityj ga
lima tikėtis kur kas aukš-,
tesnių “scores”, nes lošėjų
tarpe yra daugelis pasižymė
jusių ritinėtojų. Visi tymai
yra pasiryžę kovoti ligi pas-1
kutinio žaidimo ne tiek už pinigiškas dovanas, kiek už tą
ląbai brangintinų pirmos vie
tos taurę. Kuriai kuopai teks
toji garbė, labai sunku atspė-1
ti, bet Bridgeportiečiai svajoja kad jiems pasiseks Alder-1
mono
McDonough
garbės
ženklą palaikyti jų kuopoj. Ar
West Side pereitų metų čem-1
pionai — pasiduosi O kitos
kuopos irgi nėra menkesnės.
į

RESULTS OF GAMĖS

ROLLED SEPT. 9TH.

On ai Ietys 9 and 10 Roseland
succeeded in taking tbree
straight fipm Brigliton Parkil
altho the lašt 2 games were i |
so close tliat they put both
teams on theiT nerves edge. į I
Charles Šeputis1 and Al Sabai
were the stars ctf the evening ]
with series of 565 each, while
Peter Šeputis aidėti the Brigh
toncrs iimnensely with his |
224, wining the gan$e prize of
$1.00.
\
s
I

BAYER
ASPIRIN

Jos. F. Budrik. k

n
i

Sumažintos Kainos

i

Radio, Piano, Parlor Setų ir Skalbimui Masiny

E

S
UPRIGHT PIANO
Grojikbai pianai biskį vartoti,
labai gerai atrodo ir labai gražiai
groja tik $ "I 0.00 tereiki*
įmokėti.
*

Baby Grand Pianas vertės $1,000.00 už

$225.00
Kiti Grand Pianu nuo $350
ii aukščiau. ,

seserys.

COMBINATION RADIO

RADIO

a
PADEKONfi

Didelis pasirinkimas Brunswick
Radio, Victor, RCA, Pliilco, Majestic, Sparton, Zenitli, Atwater Kent
ir General Motors. Jus galite gau
ti pas mus už daug žemesnės kai
nas negu kur kitur.

Atwater Kent naujas radio ir
plionografas sykiu vertės $25O.(X)
dabar už
$149.00

Brunswick combination radio ir
plionografas už $185.00

■
!
i
5

NUO KAREIVĮ7 ŠEIMYNOS

Dievui padedant buvom besulaukiu ramios ir laimingos senatvės.
Iš Dievo malonės susidėjome turtelio, įsigijome gero velijančių drau
gų kaip paprastų darbininkų taip ir mūsų biznierių Ir profesionalų
tarpe. Mylimą dukterį ir brangų sūnų užauginome ir išauklėjonie į
Dievą mylinčius katalikus, gerus šios šalies piliečius ir Uolius lietu
vius.
Vienok, likimo buvo lemta apardyti mūsų laimę. Prieš porą mė
nesių visai netikėtai įnirtis išplėšė iš mūsų tarpo mūsų mylimą duk
relę Sofiją, o dabar štai su miniomis mums užjhučiančių giminių,
drangų, kaimynų ir pažystamų laidojome sūnų Edvardą.
Už tokį mums užjautimą mūsų budėjimo valandose savo gimi
nėms, draugams ir pažystamiems šinomi reiškiame gilios padėkos žo
džius. Ypatingai esame dėkingi tiems, kurie aukojo gėlių vainikus
ir šv. Mišių 'aukas. Lenkiame galvą gerb. dvasiškijai už gedulingas
pamaldas: knn. A. Linkui už atlaikytas šv. Mišias, jam. asistuojusienis kuli. A. Deksnini, vebonies draugam kun. Jurgaičiui ir klieri
kui Katanskui. Toliau, dėkojame vargoninkui p-Uui V. Daukšai, su
taisiusiam giedorių būrį iš vargoninkų, p-niai Pleržinekieaiei už pagiedojinią Avė Maria per šv. Mišias. Už gražiai pritaikintą pamoks
lą bažnyčioje dėkojame gerb. kun. Linkui, o už pamokslą anglų kal
boj kapinėse dėkojame kun. Jurgaičiui. Už pritinkamą altorių pa
puošimą dėkojame gerb. Seserims Kaziinierietėms.
Už rūpestingą ir prietelingą patarnavimą laidotuvių rengime ir
tvarkyme nuo pat pasffikįmo stoty iki pat palaidojimo esame giliai
m. J. Kareivai, brolienei Elenai, p-nų Brazauskų
dėkingi broliai
šeimynai, p-nams Pierzvnskiams ir graboriui Eudeikiui. Ačiū gėlių
.nešėjoms ir grabnešiams.
Už palankia publikaciją ir užuojautos mums parodymą gilios
padėkos žodžius teiškfchne dienraščiui “Draugui.”

Gailestingojo Dievo lai šviečia Amžinoji Šviesa.
Nuliūdę
Antanas ir Kotrina Kareivai.

Naujos Skalbimui Mašinos
Thor, Maytag ir Hoover Karpetų
Valymui Mašina
Pliilco Radios su scrcen grid tūbomis dynainic spyke-

$72.00

ris už ..................................................................

$109.00
$109.00
$59.00
$59.00

Atwater Kent modelis 60 su viskuo už ...
Victor su 10 j tūbų su viskuo už___;........

Cub Radio su viskuo už ----

Majestic 8 tūbų su viskuo už ..........
.-4..v?hZ ■ >
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PARDUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

GENERAL MOTORS
RADIOS

Tel. Boulevard 4705

3343 South Halsted Street

BRIGHTON PARK

C. Šeputis

185 179

A. Kupris „ ’ 115

144
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DBA U O A 8

(Antradienis, Rugsėjo lti, 1030

| ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ

GRABORIAI:
Teutonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABOItlUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WE8T 18 STREET

C H I C A G O J E

DAKTARAI:

J. J. KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehill 8289

Ofiso Tel. Vlctory 3687
or. ir Rcz. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

dinys •— programas,
bus tai' 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
..
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tai.
Roosevelt
T
191
tikras veidrodis Cliicagos
Chicagos lie
lie- Nuo , _ 12 vtU ryt0. Nu0 , val. _
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir
Rezidencija
6 ir 7 iki 9 vai. vakare,
tuvių dvidešimtojo šimtmečio
Turiu automobilius visokiems rei
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
J.
Lulevičiua
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
į Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
pradžioje.
GRABORIUS na
Valandos:
2-4
po
pietų
ir
7-9
v.
v.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomifl pagal sutartį.
BALSAM l()TOJAS
Aš daviau skelbimų, duok ir <
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlioj pagal susitarimų
Patarnauju laido
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
—■
žinoma, F kad
Chicago, Illinois
tuvėse visose mie
Šventadieniais pagal sutarimą.
1 Tamsta. Lai būna
.
Ofiso Tel. Virglnla 0036
sto ir miestelių
Didžiojo Liet. Kunig. Vy-*’ių laikų Clucagos lietuviai,
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse. Moderniš
i
mirties sukaktuvėms nevien buvo žymūs profesijoka koplyčia veltui. tauto
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Dr.
S,
A.
Brenza
8103 S. Halsted surengti
Cliicagoje, finansų ; nalai, atsakantys pramonėje- i
LIETUVIS GRABORIUS
St Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
spausdinti1 biznyje, \bet tuo pačiu laiku
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiauTel. Vlctory III* komisija nutarė
4142 Archer Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
programų knygutės formoje,' buvo geri lietuviai patrijotai,
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
su profesionalų, ' biznierių i rėmė tautinį darbų ir gerbė
9:30 vakare
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
I.
J.
Z
O
L
P
2314 West 23rd Place
Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAS
skelbimais, nuo penkių iki lietuvių tautos didžiavyrius,
Namų Ofisas 3413 Krankliu Blvd.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chicago, Illinois
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
Netoli 46th St.
Chicago, III.
dešimts tūkstančių egzemplio- | kurie amžinos pagarbos verVai.; nuo 8:30 iki.9:30 vak.
VEDĖJAS
vyrų,
moterų
ir vaikų
SKYRIUS
rių.
Kaina
už
pasiskelbimų
,ti,
kaip
D.
L.
K.
Vytautas,
—
---------------------1G50
West
46th
St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel- Vlctory 6898
nustatyta nebrangi.
į miręs 27 dienų spalių, 1430»Rez. Tei. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampai 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
Biznieriams ir profesiona- m.
Tel. Boulevard 6208 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis
ir seredomis tik
Skelbimų
davęs.
lams
bus
naudinga
Šiame
pro
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškaJno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Oakley Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai ir pigiau grame pasiskelbti, nes jį skai
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų tys visos Cliicagos lietuviai.
VIETA, KUR NĖRA kJLOGŲ
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
CHBCAGOJE
dykai.
Ir X-RAY
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
LAIKŲ.
Šis programas nebus pa
Valandos:
2
iki
4
p.
p.
Panedėllals
Vaikų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
ir Ketvergais vakare
prastas, kasmetinis
vienos
ir pigiau negu kttl
CHICAGO
Ofisas
>102
So.
Halsted
St
todėl, kad priklau
Ne
visas
vietas
palietė
šių
dienos
įvykis,
bet
Chicagos
Kampas
31
Street
sau prie grabų iš
UNDERTAKINO CO.
dirby st ės.
lietuvių perijodinis leidinys laikų blogrnetis. Yra vietų, į Tel Wentworth 3000
VALANDOS: 1—S po piet, 7-S vak.
Tel. Lafayette 5798
P. B. Hadley Lic.
OFISAS
kur
žmonės
turi
tikrų
“
prosJ
Koplyčia Dykai
648 West 18 Street
— istorinė knyga. Programe
Rez. Tol. Stewart 8191 Nedėliotais Ir šventadieniais 10-12
Telef. Canal 6174
710
WEST
18th
STREFT
I
perity
”
.
tilps nemaža literatūros apie
SKYRIUS: 3238 S.
/■
a X
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
Jonas Locaitis, Universal>
PRANEŠIMAS
Vytautų,
apie
Lietuvos
didy

Vlctory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki I vak.
bę, galybę ir garbę Vytauto ĮState Banko reprezentantus, ’
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. California Avė.
didžiojo viešpatavimo laikais. buvo nuvykęs su šeimyna a- '655g S0< HALSTED STREET
Pbone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
Nedėliojo pagal sutarti.
LIETUVIS GRABORIUS Jame tilps paveikslai, sųsta- tostogoms į Micliigan valstijų
. £-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Beisk.o-Rakščio aptleNauja graži koplyčia dykai tas programo dalyvių žymių pas brolį Pranų, kurs turi di- f
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Amerikonų ir lietuvių kalbė detę fuirmų prie Kalamazoo .
nilflIMlMIO
11
n
^rospect 1939.
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
tojų, žymių Lietuvos ir A- upės, netoli Allegan miesto. Ai Li uAvIuuNISj Mi Di Senas ofisas toj pačioj vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel. Virginia 1290
merikos valdininkų, imančių Pasirodė, kad toje apylinkėje 4910 SO. MICHIGAN AVHNUE I iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 5107
visuomet sąžiningas tr
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Proežmonės
turi
tikrų
“
prosperidalyvumų
šioje
Chicagos
lie

nebrangus, nes neturi
Valandos:
>ect 1980. Nedėtomis tik -pagal su- '
Ofisas 2201 West ?2nd Street
me išlaidų užlaikymui
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
artj.
ty”. Ir farmeriai ir kiti dar
tuvių
šventėje.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4222
skyrių.
.
. ■
Nuo 6 iai 8 valandai vakare
Rezidencija: 6540 So. Mnplefvood
Ši programa tiktų pavadin bininkai turi darbo ir gerai, apart šventadienjo ir ketvirtadienio
LIETUVI3 GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. T.
ti didesniu vardu, kad ir Chi uždirba. Farmeriai visus savo______ ___ ___ ___________ Tel. Euclid 817
Ofisas
Nedėlioj: 10 —- 12 ryto
plyčia dykai.
4603 S. Marsbfield Avenue cagos lietuvių Vytauto Di produktus parduoda už mies 4901 — 14 St.OFISAI:
--------------------------------------——
2324 IVashingtor
3307 AUBURN AVENUE
GYDYTOJAS ir. CHIRURGAS
džiojo metę ^įdinys. Šis Jei- tiškas kainas.
Tel. canal 9257 Res. Proei
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4^, Blvd
Tel. Boulevard 9277
1169
So. Oak Park Avenue
Be to farmeriai pelnys ki Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451 Ofisas:Prie831Garfield
Park “L"
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
tais budais. Dalykas yra ta
Išskiriant seredos, ned. 10-11
me. Ant Kalamazoo upės sta
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tomas didžiulis
tvenkinys.
Tat
Hemlock
8706
Rezidencija
1821 SOUTH HAL8TED ST.
Rez. Tel. Prospect 9616
Prie tvenkinio bus statoma di-1 4729 W. 12 PI.
Nedfillomh
į Rezidencija 6600 So. Artenlan Ava.
Susitariu
dėlė elektros gamybos stotis, Tel. Cicero 2888
' Valandos 11 ryto iki 9 po pietų
iš kurios bus aptarnaujama e6 iki 8:80 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso ir Res. Boulevard 5912
Ofisas
6155
South
Kedzie
lektra keletas aplinkinių mie
Rez. 6622 So. Whlpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
stų. Tai dabar ten dirba daug
žmonių ir jie sunaudoja visus
8464 SO. HALSTED STREET
Perkėlė savo ofisą po numeriu
farmerių produktus ir užmo Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų Ir I iki 8 vai. vakare
4729 SO. ASHLAND AVB.
ka geras kainas.
Rea 8201 S. WALLACE STREET
SPECUALISTAS
DENTIST AI
Užtvenkiant upę, vanduo iš
Džiovų, Moterų ir Vyrų U*ų
silies ant paupinių žemesnių
į Tat: ryto nno 19—ll nuo S—4 pa
AKIŲ GYDYTOJAI:
pietų: 7—S:86 vakare
Tel. Boulevard 7042
laukų. Todėl tie laukai turi
Nedėliomis 16 Iki 18
būt iš farmerių išpirkti. Už
Telef. Midway 2880
tas žemes mokama geros kai-1
DENTISTAS
nos. Pavyzdžiui iš Pr. Locai- j
1545 WEST 47 STREET
Tel. Boulevardl 1401
GRABORIUS IR

LIETUVIAMS, PROTESIJONALAMS IR BIZ- NIERIAMS!

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. GUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

RUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. B1EZ1S

EZERSKI

DR. HARWOOD

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR.B.ARON

DR. A. J. BERTASH

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ambulance Patarnavimas

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

i

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:

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. HERZMAN

DR. A. P. KAZLAUSKIS

AR ŽINOTE, KAD

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakaro
Nedėliomis pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
atvažiuoja ir visiems čamptonams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
Tel. Cicero 2962
seniems tonlkams duoda ir apgali
T. A. D, dar tik kelių metų senu
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų Ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
756 West 35th St.
DENTISTAS
būdamas vienoj formoj, gydo daug
4961 W. 148t.
Cicero. III
Kampu Halsted St.
ligų. Reikalaukit |6 savo aptlekoa ar
Virtu) National Tea Storo
' ■
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
ba iždlrbystėa
Valandos: 10 vai. ryto iki t va..
t. a. n" PRonrers ,

DR. S. ASHER

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue

Tel. ofiso Canal 8110 Res So. Shorė
2238, arba Randolph 6809.

DR. GUSSEN

Vietinis.

Tel. Yarite 1741 ir 1742
SKYRIUS

DR. C. Z. VEZELIS

dale Depositors State Bank skersai
čio farmos bus paimta trečia j
Peoples National Bank arti
jo žemės/ dalis. Už jų jam siu- į
Ashland- Avenue
j Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
lo tiek, kiek jis mokėjo už vi
'3343 S. HALSTED STREET
sų farmų. Kol kas dar nesu
Tel. Canal 6222
LIETUVIS AKIŲ
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
tinka ir tikisi daugiau gauti. '
7—9 vakare
SPECIALISTAS
Tokiu budu pasipelnys dauge
akių Įtempimą kuris
DENTISTAS
I
lis farmerių, kurių tarpe yra Į estiPalengvins
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
apie pustuzinis lietuvių.
mo, skaudamą aklų karštj. Atitai
(Kampas Leavltt St.)
Kalamazoo upė yra pagarsė sau kreivas akis, nulmu cataractus.
IŠ RUSIJOS
trumpą regystę ir tolimą
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
jusi savo “clamsais”, iš ku Atitaisau
regystę.
nuo 1 iki 9 vakare
Gerai lietuviams žinomas per 91
Seredoj pagal sutarti
rių kevalų daroma geriausios’ Prirengiu teisingai akinius visuose
metus
kaipo patyręs gydytojas, chi
atsitikimuose, egzaminavimas daro
rurgas ir akušeris.
rūšies guzikai. Tai farmerių mas
su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7589
Gydo stalgias
ir chroniškas li
vaikai plačiai užsiima clnm- sias klaidas.
Rea Hemlock 7691 gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Speclale
atyda
atkreipiama
moky

sų žvejojimu ir padaro gero klos vaikučiams.
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.
pelno. Pavyzdžiui
lietuvio Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Ofisas ir Laboratorija
farmerio I/ocaičio sūnūs per kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
DENTISTAS
12 po pietų.
Netoli Morgan Street
nai už clainsų kevalus gavo
4712
So.
Ashland
Avenue
Kainos pigesnės, kaip kitur
1025 WEST 18 STREET
$500. Už kevalų tonų pernui
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
£712
S.
ASHLAND
AVĖ.
VALANDOS:
Nuo 10 — 12 pietų Ir
mokėjo po $80.00. Bet šiemet
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.
temoka po $55 už tonų.
Tel. Boulevard 7589
Tol. Cicero 1260

4605-07 South Hermitage Avenue
4447 So. Fairfield Avenue

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Boulevard 3201

8133 So. Halsted St.

Chicago, Ui.

Nedaliomis; />uo 10 iki 12.

vakare. Ned. auažtarua

I

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
• Rozldencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Niro 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Antradienis, Rugsėjo 10, l!)30

D R A U O A S

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G O J B
WEST SIDE ŽINIOS.

Minėtos

dienos

plėšikai apvaldė

vakare

du

rezidenciją.

X Tėvas Kazimieras, pran Tąsyk namuose buvo tik vai

pirma kai ir senelė p-no

ciškonas iš Lietuvos,

dienio vakare

bažnyčioje

tretinin-«kai buvo beizmente ir skaitė

konferenci laikraščius. Tuo tarpu vienas

kams trijų dienų

jas, kurias

Janeliuno

Aušros Vartų, motina, 65 metų amžiaus. Vai-

pradėjo

penkių plėšikas pro langą suriko ati

užbaigs

žaizdų Šv. Pranciškaus dieno daryti duris. Vaikai tą pada
rė. Plėšikai' laukė tada iki na

je, trečiadienio vakare.

X Šiandien Tėvas Pranciš- miškiai sugrįš.

Vėlai vakare

,konas tretininkams konferen p. Janeliunas sugrįžo su žmo

na ir kitais namiškiais. Juos

ciją sako vakare 7:30 vai.

North Side. — Vytautui pa
ĮDOMI PASKAITA
minėti komiteto ir Federaci
Švėkšna. Čia rugpiūčio 10
X Perėtą sekmadienį šv. jos 23 skyriaus susirinkimas
d.
gimnazijos salėje neseniai
Kryžiaus bažnyčioje prelatas jvyksta 16 d. rugsėjo, Šv. My
Vytauto Didžiojo 500 metų M Krušas> asistoje kunigų: kolo parapijos svetainėj, 7:30 grįžęs iš Amerikos prel. Maeiejauskas skaitė savo para
mirties sukaktuvių medaliai Į dr Krušo> Martinkaus, Mačiu- vai. vak.
pijiečiams paskaitą apie lie
jau pagamiti ir labai gražūs. | lionič> ir vietinių Linkaus ir
Visų draugijų atstovai pra
tuvių gyvenimą Amerikoje.
Ant vienos medalio pusės Vy Deksnio pašventino dvi kopšomi skaitlingai susirinkti,
tauto paveikslas ir parašas: lytėli: Alyvų Daržely ir ap
nes yra daug svarbių reikalų
“Vytautas Didysis Lietuvos reiškimas Šv. P. Marijai. Per
svarstymui, kurie neatidėlio
Kunigaikštis”. Ant kitos pu pašventinimą
nepaprastai jant reikia aptarti.
sės žirgvaikis ir parašas “Vy gražiai, varg. Daukšai vargo
Bus svarbus pranešimai iš
tauto 500 metų mirties sukak nais
pritariant, solo“ Salve
Centralinio Vytauto paminė Savininkas R. Andreliunas
tuvės Chicago, BĮ.
Regina” giedojo žinoma mūs
Užlaikau visokių
ti komiteto ir Federacijos
Šiuos medalius
patartina
miežinių ir sida
dainininkė p. Pieržinskienė.
brinių daiktų, vė
įsigyti kiekvienam taip, kad
X Šiomis dienomis buvo su North Side. — Visų draugi
liausio* mados ra4lo, planų rolių,
neliktų nei vieno, kuris meda sirgus p. Brazaitienė, žmona
jų atstovų ir parapijos komi
rekordų Ir t t
lio neturėtų.
Taisau laikrodžius
Aušros Vartų parap. vargoni teto bazaro reikale susirinki
Ir muzikos instru
mentus.
Medaliai nepaprastai pigūs, ninko' p. J. Brazaičio. Gydyto mas įvyks 17 d. rugsėjo, par.
2650
West
63rd
St. Ohieago.
tik 30c. Be medalio niekas ne jo pagelbai ligonė sveiksta. 1 svetainėj
Telefonas HEMLOCK 8380

ĮSIGYKIT VYTAUTO DI
DŽIOJO MEDALIUS.

X 1907 m., rugsėjo 15 d., pasitiko plėšikai, atėmė nuo
J. E. Arkivyskupas Quigley p-nios Janeliunienės žiedus,

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

bus įleidžiamas į salę spalio

pašventino Aušros Vartų baž nuo jos vyro $38, nuo Rudelio’ 26 d., laike iškilmių.
nyčių ir per tad šios iškilmės $22 ir nuo Valavičiaus $47.
Medalius galima gauti šiose
metinės sukaktuvės teko Šv. Apsidirbę plėšikai bėgo lauk,
P. Gimimo oktavai,

Marijos

kuri dabar šv. Bažnyčios yra

skirta Marijos

Sopulių gar

bei. Tad vakar Aušros Vartų

bažnyčia minėjo savo pašven

tinimo 23 metų

sukaktuves.

Sumą laikė Tėvas Kazimieras,

pranciškonas. Mūsų parapijos

choras, vedamas varg. J. Bra
zaičio, ypač dailiai giedojo, o

per Offertorium žmonėms pa
daryta supraizas, kada artis

tai J. ir M. Čižauskai, viešin
tieji Chicagoje, išpildė duetą

“Crucifix”. Tobulas dueto iš
pildymas žmones buvo suža

Malonėsite visi atstovai suseiti ir pranešti, kas draugi
jų veikiama bazaro reikale.

PRANEŠIMAI.

su vietose:
Pas fin. kom. pirm. B. Ja

r

Be to,

SPORTAS

Budavojam

Aušros

RADIO ŽŽŽ.

ning.
Po skanios vakarienės, vi
Town of Lake. — Rūgs. 7 sas vakaras
d. Moterų Są-gos 21 kp. įvyko

susirinkimas kuriame

buvo paverstas

įsirašei viršui suminėtieji

artistai ir-

A. Kibelkis

146

192

163

Žemaitis

140

151

214

114

153

157

110

143

147

209

171

167

Regašius
viena nauja narė. Kuopa ap muzikai.
Kiek ten išpildyta'
Pečiulis
siėmė darbuotis prie užkan bažnytinių ir pasaulinių kūri
C. Kibelkis
džių šv. Kryžiaus par. rude nių, kokių Chicagoj lietuvių
niniame išvažiavime,
kuris tarpe nėra girdėta, kad^ anot
įvyks rūgs. 21 d., Chernausko šeimininko, mudu (su rapor-.
darže ir paėmė 100 Vytauto i teriu) čia turėtume po $5 į-

apvaikščiojimo medalių.

ržangos sudėti, nes tokia pro

!x;.

SO CHICAGO

Totais

749

810

848

PROVIDENCE
Zemek

X Sugrįžo iš Lietuvos p. p. grama, ištikrųjų, buvo to ver
Josephitis
Stngiai.
ta.
Mičionis
X Mrs. Jnlia Rachenske
Vėlai vakare nenoromis sve
Rnby
5711 So. Ashland išlaimėjo 4 čiai skyrėsi su vaišingaisiais
Černauskas
dovaną Šv. Kryžiaus par. pik ir maloniais šeimininkais.
nike, kuris buvo rugp. 17 d.
Rap.
Totais
Dovanos da neatsiėmė. Ji y-

192

167

190

147

171

118

131. 187

196

190

166

156

170

836

884

oFBoTplymddth

2452 WEST 69th STREET
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rez.
ir 2384
4401 S. Mozart St.

»

Geriausios Rūšies Automobi

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfleld

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirhystės
automobilių už labai prieina

JOHN PAKEL & CO.

mą kainą.

Generaliai Kontraktoriai

į

2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367

5625-27

galima gauti dy

kai. Su tais pačiais tikietais
bus galima laimėti gerų do

vanų. Dovanos gautos pasidar

bavus p. J. Čepulienei.
APVOGĖ P-NŲ J AN ULIŪ

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų. automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysnojame, mazgojame, saimanizuojame ir atliekame visą “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

NŲ REZIDENCIJĄ

S. WESTERN AVĖ.

PETRAS GRIBAS

HUPMŪBILE

Moliavojimo Kontraktorius

mas

automobilių

biznierius.

Gyvena po num. 6338 So. Mo-

zart St., o biznio įstaiga ran

dasi Bridgeporte,

3222

So.

Halsted St.
Pereitą šeštadienį

plėšikai

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

Kampas Michigan Avemue

įsibriovė į jo rezidenciją, pa

Telefonas Pullman 5950

vogė brangmenų už apie $1,-

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

000 vertės ir $107 grynrfis.

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

reik pentyt. Turim namų ant

pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Kaina

*1,195.

6127 S. MaplewoOd Avė.
Tel. Lafayette 5197

BALZEKAS MOTORS

W. & L ELECTRIC GO.

6012-14 So. Kedzie Ava.
Telef. Republic 9004

A. M. BUTOHAS

| Maliavų ir visokių geležinių
pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė,

*•45.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų.
ateik pas n>us Ir persitikrink,

kad ,

“

.

..

pas mus rasite geriausios rude* au- į Atliekame maliavojimo dartomoblllus ui žemų kainų.
,
, .
.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
ls lauko ir Vidaus, taipgi
▼artotų karų u« labai mažų kainų, j piumerio, taisome elektrikas,

įBRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius

mc-

■aviniukai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette MM
3962 Archer Avenne

ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

Vidumiesty t roko užmušta
Miss Eva Scott, 45 m.
A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame

geriausios rųšies

anglis

už prieina

miausią kainą Musų patarna

vimas yra

greitas,

geras ir

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į

kitus miestus.

MM-PtSKOLOS
ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO

TEL. BOUL. 0011 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir lšmalnom
vlsok)
turtų.
Padarom davernastes ir Pirkfmo
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

SKOLINAM PINIGUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir pertaisau
senus. Senus namus priimu j mai
nus.

Paskolas suteikiam į 24 vai.
neimant komiso nuo
$50 iki $300.

2650 West 69 Street

J. NAMON & CO.

Telef. Hemlock 4576

Po Valstijos Priežiūra

FOUR LEAF CLOVER

6755 So. Western Avė.

CONSTRUCTION

Telefonas Grovehill 1038

Fundamentai
Cementiniai bloksal .
Garadžlai, porčial

metų, lakto

3

IšfciokėJlmul

•Taipgi budavojam visokius naujus
namus.

Arba

2100 W. 23 St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

35 plienu išraižytos Kalėdų korteYards 2124 J lės, pulkus vokai, *1 su pris. A. W.

436 W. 45 St.

|Thoma,

Canal 5065
7288

Minneral

Point,

Wis.

REAL ESTATE
Lotas 30x125, 4 kamb. narnas, |2,850. lmokėt *200. *35 mėn. 3539 No.
Otark. Lackawanna 7671.

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius
Maliavų Jr steninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas.

GLENCOE
880 Greenleaf avė naujas 9 kamb.
namas, 8 maudynes, extra lav., 2
karų gar. A-l locatlon, lotas pa
dailintas. Kaina *55,000. Sav. Tel.
Glencoe 49.

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausta.
4426 So. Western Avė.

Real estate

Tel. Lafayette 8227
Namų Telef.
Republlc

648*

JOHN YERKES

>

“M. L.”

JONAS PUDZIUVELIS

Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie ftapos Telef.
sas ir jėgų. Elektros retkmenos Ir Hemlock 2847
flklčlerlal.
L. DOMBROWSKI A ROM
8016 West 47 Street

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

žė dovanų.

=fe

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 2*34 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Jei Taralsta nori pirkti Automo
visokius
namus.
bili. pirmiausiai pmdtome ateiti pas ISpoperluojame
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai preinamos ir dar
M. TUSZKA
modelių, kurte tikrai Tamistaa nus bas garantuotas.
Plombing & Heating
tebins savo gražumu, greitumu. Ir

▼įsa konstrukcija.
f.o.b. Ir aukščiau.

pažįstamų iš Amerikos atve

Tel. Lafayette 7674

Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

GRAHAM PAIGE

žino

apmurinam

medinį namą po vieną plytą.

Telefonas Canal

Pbonc Republlc 4949

P-nas J. J. Janeliunas yra
plačiai visoj Chicagoj

taipgi

Rez. Grovehill 1680

Joe Bagdonas, Savininkas

784

Real Estate

saįdvokus,

darom mūrinius,

J. C. ENCHER & CO.

liai.

pakvietimai tiems, kuriems ge
rb. prelatas nur giminių bei

naujas namus,

muro darbus, iš medinių pa

GENERALIS KONTRAKTORltrs

Statau namus kaip muro taip ir
2919 S. Western Avė. Prospect 4770
2004 Diversy Blvd.
Lakevlew 8114 medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prieinamiausios.

I

damentus

D. GRICIUS ’

Telefonas Prospect 5669

rugsėjo 21 d., Chernausko dar

že, tikietų

International Harvester Co.
of America

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
147
GAGE PARĖ MOTOR
176
SALES
.

ra par. ofise.
X Rudeninio šv. Kryžiaus
par. išvažiavimo, kuris bus

MES

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius Darnus prieinama dirbam cemento darbus - fun
kaina.

AUTOMOBILIAI

Po paskaitos buvo išdalyti

L-——-

.

■

Vartų parapi žinskus įvyko jaukus vakarė
(Tąsa nuo 4 pusi.)
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
PERBUDAVOTI
lis,
kuriame,
be
p.
Pieržinsko
jos bazare tapo įtaisyta šioTelefonas Hemlock S534
So. Chicago lošt two ta Pro INTERNATIONAL TROKAI
dalyvavo visi
kiams platforma, kuri nepap ir raporterio,
Phone VirgifliaJM»4
Mes turime keletu''12 tonų trokų su
ir dainininkai Ci- vidence būt took the third hy
rastai užinteresavo visus, vie muzikai,
gravlty dump bodies — 2 tonų časls
JOSEPH VILIMAS
a nice margin. Charles Kibel- -w 2 H ir 3į4 tonųitrokus su dump
Ohio,ni ant oro smagiai pasišokai, o ržauskai, iš Cleveland,
Namų Statymo
kis and Anton Zemek were 1bod,es — Chicago stake bodies — aliejaus tankais ir kitokių rūšių bo
kiti apstoję šošikų mitrumu (dalyvavę iškilmėje), varg. p.
Kontraktorius
dies.
Daukša ir p. Brazaitis; pati the mainslays of their respecbei vikrumu stebisi.
Taipgi kitokie International ir ki
<556 So. Rockwell Street
iki 3 % tonų di
p. Pieržinskienė ir-gi yra įžy tive teams. Providence rolled tokių išdirbysčų—
the highest game of the eve- dumo.
Telef. Republic 6394
mi mūsų dainininkė.
X

Savininkas
Del geriausios rųšlea
Ir patarnavimo, šau
kit
GRKEN VALLET
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4444 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1SSŽ

M. ZIZAS

Komisija.

Žmonių prisirinko labai daug.
Iš paskaitos paaiškėjo, kad
gyvenimas Amerikoje pasku
tiniu laiku pablogėjo. Yra da
ug bedarbių. Didelė dalis lie
tuvių jei gyvenimo sąlygos
nepagerės, žada grįžt į Lietu
vą.

Mes permufuojame-pervežaVm. J. Kareiva

Vienas iš Komiteto.
Moterų Sąjungos Chicagos
kur jų laukė automobilius
Apskričio išrinktoji komisija
trimis kitais plėšikais.
kaitį, 826 W. 34 Place.
surengimui pagerbimo vaka
Rap.
T0WN OF LAKE
Pas fin. kom.
rašt. p. A. ro gerb. Centro Raštininkei,
Visiems gerai žinomas biznierius
p. M. Vaičiūnienei, laikys pir Adomas Stugis buvo išvykęs Lietu
JAUKUS VAKARAUS PAS Nausėdienę, 917 W.,33 St.
Pas spaudos komisiją O. A- mą susirinkimą antradienio von, kur su šeimyna praleido 3 mė
PP. PIERŽINSKUS.
nesius. Dabar sugrįžo Ir gatavas pa
leliunienę, 3251 S. Union Avė. vakare, rugsėjo 16 d., Cicero, tarnauti savo kostotmerlams. Prista
to anglis ir mufuoja.
Tunijių ir taisau players Ir reproPas V. Stulpiną, 3255 South!m. pas p. Petrošienę, 1615 S. Reikale meldžiami kreiptis:
Pereitą sekmadienį Šv. Kry
ducing pianus. Darbų atieku atsa
ADAM STUGIS
kančiai ir pigiai. Važiuoju j bile ku
į 50 Court.
žiaus bažnyčioje buvo gražios Halsted St.
rių miesto dalj.
Pas p. Gudą, 901 W. 33 St. Visos komisijos narės kvieiškilmės: pašventinimas dvie
WM. KANAPACKAS
4642 So. Wood Street
Beethoveno
Conservatory,
jų koplytėlių: “Alyvų Darže
čiamos dalyvauti. Kurios kuo
6522 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 0973
ly” ir “Apreiškimas
Š. P. 3261 S. Halsted St.
Tel. Republlc 8305
pos nedalyvavo Apskr. sus- •
Vėliau bus pranešta kitos me, dabar prašomos atsiųsti į "" ’
Marijai”.
Po pašventinimo
ir iškil vietos.
'atstovės į šią komisiją. O jei ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
Komisija.
mingų mišparų, kuriuos gra
da" nėra išrinktos, tat kviežiai giedojo didelis Šv. Cecili
I čiamos kuopų valdybų narės.

p. Čižauskas jos choras, vedamas varg. V.
vargonais išpildė gražų, sun Daukšos, pas žinomus Town
of Leke biznierius pp. Pierkų bažnytinį kurinį.

vėjęs.

ZINiy-ŽINELĖS

Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422

WEST 69th STREET

Thotnas Higgins
PLUMBERIS
Turtu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai Ir ptgiat
2818 SO. OAKLET AVE.
Telef. Canal 0610*

Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

BARGENAS
Gali nupirkti pigiau, negu
pastatyti 2 flatų muro namą,
6—6 kamb., karštu vandeniu
šildomas, visas ąžuolo trimas,
gatvė ir iela išmokėtos, arti
vienuolyno. Pašaukt;

REPUBLIC 5551

..............

