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Musų Dienraščio Valanda Per Radio
PIRMAS KONCERTAS (VYKSTA
PIRMADIENYJE

t ,

PREZIDENTO ŽMONA PRIIMA GĖLĖLĖS

HELSINKI, rūgs. 19. —
Suomių ūkininkų unija Viborge paskelbė atsiliepimų. Pei
kia suomių įmones (firmas),
kurios iš Rusijos bolševikų piįgiai perka javus, kuriais soivietai darbuojasi užpilti visas
■pasaulio rinkas ir tuo būdu
pakenkti suomiams ūkininka
ms.
......... ~
Ūkininkų unija pareiškia,
kad jei įmonės nenutrauks
bolševikų javų pirkimo, jų va
rdai viešai bus paskelbti ir
joms bus paskelbtas boikotas.

PAIMTA WHFC RADIO STOTIS

Dainuoja Artistas J. Babravičius

Ir Kiti
Senai lietuvių visuomenės
laukiamieji dienraščio “Drau
go” ir The Peoples Furniture
Co. radio koncertai prasideda.
Paimta ta pati radio stotis,
per kurių praeitų pavasarį gi
rdėjome pirmadienio vakarais
nuo '7 iki 8 valandos gražias
dainas, muzikų ir kitokias įvairenybes, tai yra WHFC
stotis. Koncertai įvyks tuo
pačiu laiku: pirmadienio va
karais .tarp septintos ir aštun
tos valandos.

r

Į SUOMIAI GRĘSIA BOIKO
TU ĮMONĖMS

rų, stiprina lietuviškųsias įmo/nes, biznius, garsina, lietuvių
tautos vardų plačioje Ameri
koje.

Del to nei “Draugas,” nei
The Peoples Furniture Co. ne
Ta pati ūkininkų unija im
sigaili panešti didelių išlaidų
tais priemonių prieš bolševikų
ir darbo, kuris yra surištas su
sienojų įvežimų į Suomiją.
■radio koncertų ruošimu, kad
tik pasitarnauti kilniems lie
ANGLIJA BAIGS TIESTI
tuvybės stiprinimo idealams,
j KINIJOS GELEŽINKELI
lietuvių išeivijos vienijimui ir
savo tautos .vardo kėlimui.
SHANGHAI, rūgs. 19. —
Paliegusių Karo Veteranų atstovas kapit. Kochli Bal
Pradėdami šį darbų mes pil tuose Rūmuose prezidento Hoover žmonai įteikia dvi le- 1904 metais amerikiečiai pra
Šiuos radio koncertus at niausia pasitikime, kad ir šiuo pukes (gėleles), kurias prezidentas su žmona prisisegs dėjo tiesti Kantono ir Hankonaujinti mus verčia pati lie kartu susilauksime iš visuome Paliaubų dienoje. Šią dieną yra pagerbiami žuvę ir pa wo geležinkelį 700 mylių ilgų.
tuvių visuomenė. Prieš porų nės pusės įvertinimo ir mo liegę kareiviai.
______________
Trumpu laiku atsisakė.to. dar
mėnesių buvo išsiuntinėta ke ralės bei medžiaginės para
bo. 'Kinija tad pavedė Angli
i Policija nesuranda gaujų jai. Pasaulio karas nutraukė
liolika tūkstančių laiškų su mos, kad lietuviškųjų valandų
vadų
keliais klausimais: ar mėgsta galėtumėme palaikyti kuoliidarbus. Dabar Anglija, sutiko
įgiausia.
ma klausyti radio koncertų,
Chicagos policija nesuran- baigti geležinkelio tiesimų, kas
ar labiau mėgstama lietuvių i Ateinančiame pirmadienyje Suimtas nėra reikalaujamas ida gaujų vadų, kuriuos areš atsieis keliolika milionų. Išlai
liaudies dainos ir lietuvių ko ji girdėsime operos artistų p. J.
Louisville mieste, Ky., su tuoti teisėjas Lyle išdavė dos bus padengtos prigulin
mpozitorių kuriniai ar kiti i Babravičių, kuris maloniai suimtas Geisking pripažintas nė “warantus.” Jų yra 26 ir vi čiu Anglijai atlyginimu iš Kidalykai ! Apie aštuoniasdeši- Į tiko trejetų pirmadienių daly
ra ieškomu žmogžudžiu, kurs si išsislapstė. Jie buvo išvar- •nijos iš bokserių sukilimų lai
mts nuošimčių atsakė, kad ko vauti Lietuvių Valandos per
nužudė laikraščio “Tribūne” tdinti laikraščiuose ir gavo pro škų.
ncertus mėgsta ir kad mėgsta ■radio koncerte. Chicagos lie
,reporterį. Iš Chicagos nuvy gos pasišalinti.
klausytis tik lietuviškų dainų tuviai pirmu kartu išgirs per
NUŠAUTAS MEKSIKOS
kę liudininkai tai pripažino.
•radio dainuojant ponių Mari
ir lietuviškos muzikos.
GENEROLAS
Taigi reporterį nužudė kas ki žmogžudis nesurandamas
Tuo padrųsinti mės ir pra jonų Čižauskienę ir muzikų
ltas.
i
Policijai kol-kas nepavyko
dedame darbų. Jį pradedame Jonų Čižauskų, kurie Ameri
MEXICO CITY, rūgs. 18Geiskingo
sugavimui
išleis

i
surasti žmogžudžio, 'kurs anų
su daug didesniu entuziazmu kos lietuviams gerai yra ži
ta tūkstančiai dolerių. Ir tiks naktį šiaurvakarinėj miesto — Minint nepriklausomybės
ir su daug rūpestingesnių pa nomi ir kaipo dainininkai ir
sukaktuves čia gatvėj-e nušau
las neatsiektas.
(jaly nužudė gryžtančių iš da
siruošimu, nes dabar aiškiai kaipo muzikai. Taipgi pirmu
tas generolas »Gobea, Jalisco
rbo Mrs. Mary Jakubiak.
žinome, kad mūsų pastangos kartu per radio dainuos 'dai
valstijos kariško viršininko
Policija puola unijų ofisus
yra įvertinamos, kad radio nininkė p-lė Leonora Nemčauštabo vyresnysis.
Suimti trys jtarlaml
koncertai neša lietuvių visuo skaitė (Nimhosk), kurios de Rakieterių susekimui Chica
■ * Gen. Gobea ėjo su žmona,
Policija suėmė tris, įtaria
menei naudų, kad jie mums ne biutas praeitų pavasarį pra gos policija puolė kelių unijų
kada prie jo prišoko civiliniai
tik malonumo duoda, bet mus ėjo su dideliu pasisekimu. Be ofisus ir paėmė jų rekordus. mus vaistininko Fiddelka,
apsitaisęs vyras ir paleido ke
vienija, kelia mumyse tautinį to, dalyvaus mūsų mylimas I Policijai buvo nurodytos tos 6560 So. AVestern avė., nužu
letu šūvių. Paimtas į ligoninę
susipratimų, kelia mūsų kultū kompozitorius Antanas Pocius. unijos, kuriose viršininkauja dyme. Tarp suimtųjų yra vie
iuž valandos mirė. Pirm mir
na jauna moteriškė.
gaujų vadai.
siant tik tiek jis pasakė, kad
SUDEGE TROBOS SU tvoros, ir smarkiai susižeidė,
jį peršovė pulkininkas. Bet ne
bus pristatyti
bet neužsimušė. Tardomas to Rekordai
JAVAIS IR ŪKIO PA
I. VALSTYBES PRIPAŽI
“
grand
jury
”
,
jei
bus
atras

pasakė žmogžudžio vardo ir
liau Bajorifinas prisipažino
DARGAIS
NO NAUJAS VALDŽIAS
priežasties.
,
norėjęs pabėgti bijodamas, ta kas tokio neaiškaus unijų
Rugp. 26 d. Radviliškio v., kad latvių valdžia grųžins pajamose ir išlaidose.
AVASHINGTON, rūgs. 19.
OKLAHOMOS DEMOKRA
Monciškių km. kilo gaispas. juos į Lietuvų. Bajoriūnas bu
— Amerikos J. Valstybės pri
TAI UŽ PROHIBICIJĄ
Sudegė K. Liubo trobos su vo Tauragės “putčo” dalyvis. Zurlch ežerėlio klausimas pažino naujas Argentinos, Pe
“R.”
javais ir ūkio padargais. Prie
Netoli Chicago ties Zuricb ru ir Bolivijos valdžias.
TULSA, Okla., rūgs. 19. —
daržinės durų rastas sudegęs
ežerėliu daugelis čikagiečių
pil. Liubo sūnaus Jono 2 me SUSIRGO 53 STUDENTAI turi vasarnamius. Ilgas laikas 50 SUŽEISTA SPROGIME Šios valstybės demokratų pa
rtijos suvažiavime išspręsta
tų amžiaus kūnas. Turtas bu
jie vasaros metu ežerėliu nau
•
, EVERETT, Wasb., rūgs. ir toliaus vykinti prohibicijų
vo neapdraustas. Nuostolių PORTLAND, Ore., rūgs. 19. dojosi.
padaryta 2,000 litų.
“R.” — Reed kolegijos 53 studen
Pagaliau atsirado vienas •19. — Puget Sound and Ala- taip, kaip šiandie vykinama.
tai susirgo pavakarieniavus ko žmogus, kurs pasisakė esųs nska Powder Co. dirbtuvėje įNUŠOVĖ KALINI
LIETUVOS EMIGRANTAS legijos valgykloje. Gydytojai ežerėlio savininku ir žmonė vvko baisus dinamito sprogi
tvirtina, kad maistas buvęs ms uždraudė irstytis ir kų no mas, 50 darbininkų sužeista.
IŠŠOKO PRO LANGĄ
PEORIA, III., rūgs. 19. —
nuodingas.
ri daryti.
Iš vietos kalėjimo mėgino pa
Apie 11 *?.!.
Vasarnamių savininkai krei
ŽUVO ĮŽYMI LAKŪNE
bėgti kalinys Cubit. Vienas sapias į teismus.
7 ŽUVO KASYKLOJE
SAN DIEGO, Cal., nigs. 19. ■ rgų jį nušovė.

CHICAGOJE

latvių

iš

iššoko

raštinės

tuvos

dasi

polit.

pro

emigrantas

riūnas.

PIRM VISAKO ŽIAURIAI PERSEKIOJA
MI STAČIATIKIŲ DVASIŠKIAI

Vokietijos Fašistai Jungias

Su Monarchistais
VOKIEČIAI FAŠISTAI
JUNGIAS SU MO
NARCHISTAIS

RUSIJOJ NENUTRAUKIA
MAS RAUDONASIS
TERORAS

BERLYNAS, rūgs. 18. —
Pastaraisiais rinkimais daug
laimėjusi vokiečių fašistų par
tija jungiasi su monarchistų
partija. Tas atkreipta prieš
socialistus, kurie parlamente
turės 143 atstovus. Susijungę
fašistai su monarchistais tu
rės 148 atstovus. Tada šiems
pastariesiems parlamente teks
pirmenybė ir jiems bus pave
sta sudaryti naujų kabinetų.

RYGA, rūgs. 18. — Rusi
jos sovietų laikraštis “Bezbožnik*’ praneša, kad črezvičaikos agentai šiandie Rusijoje
be daugelio 'kitų žmonių su
ima ir žudo pravoslavų šven
tikus neva už sidabrinių pinigų
krovimų ir pas save laikymų.

Tas pinigų krovimas yra ne
kitkas, tik iš žmonių kolefetuojami pinigai išlaikyti išll-*'
kusias arba statyti naujas eerkves.
t
KELLOGG PASAULIO
Einant bolševikų įstatymais,
TEISMAN
pinigų kolektavimas yra leis
tinas, bet didesnių sumų pini
GENEVA, rūgs. 18. — T. gų laikymas aštriai draudžia
Sąjungos suvažiavimas teisė mas.
ju į tarptautinį teismų Hagoj i Areštuoti šventikai ir šiaip
išrinko buvusį Am. J. Valsty ,žmonės, jei ne žudomi, tai su'nkiuoju kalėjimu baudžiami.
bių sekretorių Kellogg.
I Del pinigų “krovimo” Rui sijoj kasdien nužudoma apie
KINIJOJ ATNAUJINTI
180 žmonių.
MŪŠIAI
VESULOS AUKŲ SKAI
PEIPING, rūgs. 19.
18ČIUS SAN DOMINGO
ilgai Peiping—Hankow
nkelio atnaujinti kiniečių ar
mijų mūšiai. Pasekmės nežino SAN DOMINGO, rūgs. 18.
i— Paskelbta, kad vėsuloje žu
mos.
vusių žmonių tikrojo skai
čiaus gal nebus sužinota. Pa
DIDINA IŠLAIDAS AP
viršutiniai patirta, kad žuvo
SAUGAI
apie 2,000, gi sužeistų apie
PARYŽIUS, rūgs. 19. — 6,000. Be Jo, apie 2,500 žmoFrancija didina išlaidas šalies inių reikalingi gydytojų prieapsaugai, nors kabineto na i žiūros ir slaugos.

riai daug kalba apie taikų.
Apsaugai sąmata padidinta
750 milionų frankų.

ROMA, rūgs. 18. — Vati
kano observatorijos direkto
rium Šventasis Tėvas Pijus
SHANGHAI, rūgs. 19. —
XI paskyrė olandų Jėzuitą,
Kinijos valdžia patvirtino su
kun. Stein.
Am. J. Valstybėmis padarytų
Jis paskirtas į mirusio ku
arbitražo sutartį.
nigo Hagen vietų.
.. . —

MATYT, NUSKENDO
SU ĮGULA

Policijos

5-me

joriūnas

aukšte.
nukrito

Mikas

Iššokęs

SAN FRANCISCO, Cal., ru

. .Slo.o

Britanijos 1 sv. sterl

Lie

Bajo-

raštinė

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų

policijos

langų

NAUJAS VATIKANO OB
SERVATORIJOS DIREK
TORIUS

KINIJA PATVIRTINO SU
TARTI SU AMERIKA

VIII. 29.

Ryga,

ryto

RUSIJOJ VIENOS BAISYBES, ŽUDO
MA DAUG ŽMONIŲ

ran
Ba

ąnt geležinės

TRUKO, N. S., rūgs. 19. —

Vakar vakare Chioagoj bu

gs. 18. Reiškiama baimės, kad

— Ties Loma Fortai su or
Oregono pakraščiuos nusken
Victoria kasykloje ties Biver vo sveikinamu ir vaišinamu laiviu nukrito ir žuvo pasižyCHICAGO IR APYLIN do garlaivis South Coast su
Hęjbert įvyko sprogimas. 'Žu frahcūzu lakūnu, Coste ir Be- jmėjusi jauna Amerikos lakū KES. — Išdalies debesiuota; 18 vyrų įgulos. Tikrų žinių avo 7 darbininkai
Uonte.
nė Ruth Alexander.
Ipie tai dar neturima.
šilčiau.
If ■

.....

'■ lt

M

3.91
Italijos 100 lirų
5.2?
Belgijos 100 belgų
13.9*
Sveicaaijoe 100 frankų 193*
Vokietijos 100 merkio 23 P
Francijog 100 franke

Penktadienis, Rūgs. 19, 1930

“DRAUGAS"
kMdlan. Uakyrtu artini
PąjanjpiKUATOS KAINA: Metama — •• •», ra
mi Mitų — f*.60, -ĮTljpa Mėnesiam* —
Vfcanam
Mtaaatul — 7Be. Europoje — Metama >7.»|. Putei M*
N — |4M, Kopija .•»«.
Bandradarbiame Ir korespondentams r*M« WF»Ina, Jei neprašoma UI padaryti Ir neprislunčlama tam

ventojų stojo savanoriais į musų kariuomenę?
telkėsi j partizanų būrius, norėdami savo žy
giais grobuonių žygius sutrukdyti.
Nuo rugpjūčio 25 d. iki spalių 9 d. lietu- j
vių taikus krašto valdymas nebuvo sukėlęs:
menkiausio šešėlio neapykantos ar nepasiten
kinimo prieš lietuvius.

Aplink Afriką.
Prof.

K.

Pakštas

PAR8IN1NKŲ SKYRIUS
LAIŠKAS

PENKTAS.

mintojai turi nemažas išlai
das sale darbininkų apmokė
Uksini palto tankių.
jimo.
Redaktorius priima — nuo
Iki
vai
Esant šiandie nupuolusiam Kuone visi ekonomistai priSkelbimų kalno* prisiunčiamos parelkalarua
visokiam “bizniui”, laikrašj- į pažįsta, kad šiandie darbi
Skelbimai sekančiai dienai prilipami iki 5
čiuose dažnai pastebiama pa ninkai yra reikalingi aukštes
vai. po piet.
reiškimai, kad užmokesniai / bū nių užmokesnių. Tik tuo budn
šių mažinami, kad viskam kai “biznis” išnaujo ant kojų
“DRAUGAS”
nos pulsiančios ir tada page būtų pastatytas.
Vieno daikto nereikia užrėsiu laikai.
UTHUANIAN DAILY FR1END
Tos rūšies pareiškimai yra j miršti, kad šiandieninėse sųPubllshed Daily, Except Sunday.
SUBSCRJPTIONS: One Tear — |6.00. Et* MOBthe
dainiesi ir papirkinedami pažadais ir tei- smėlio juostos prasidėjo za'
*
, .
perdėm klaidingi. Nes kada J lygose gyventi, ypač pramonės
M-M. W»roe Montbs — |S.0t. One Montft — Tkt
F
'
F
i
*
’ t ' konservuotų žuvų (stambių
kianiomis
“
lengvatomis
”
Vilniaus
krašto
gy-^lias
Afrikos
fonas,
bus mąžinapii darbininkams1 centruose, žmogus reikalingas
Cprope — One Y*er — »7.M. Stz Montba — »M»
silkių, sardinų ir k.), kurias
W - IK
ventojus.
[žemas, kitur aukštas ir sta.
.
.
užmokesniai, nebus galima nei [pinigų. Jis turi pirkti ir “bizAdvertlsin* In “DRAUGAS** bringa best resni t*.
Bet galima drųsiai sakyti, kad Vilniaus čias. Iš žemų džiunglių paklo- m_‘gl dl a 1 ia S8 •
tsikro- laukti laikų pagerėjimo.
jnį” palaikyti. Kad turėti piAdvertlslng rate* on Application.
prie Lietuvos grįžimo būtinumas ten, anapus dės daug kur stiebėsi į padan 'e .
niais^
a 60 P^P’b
Pirmiausia dėlto, kad žy- nigų, jis turi dirbti ir jam
DRAUGAS”2334 S. Oakley Av., Chįpagc
■
I
,
, ».
x-' . kurios eis i Europą.
.... retos, aukštos, tiesios
. ,
„ mus visako atpigimas negali- užmokesniai neturi būt mėži
administratyvinės linijos, labiau jaučiamas, ges
..v*.
j Bendrai kalbant. Aukso Pakaip žvakes, pabnos.
nei šiapus — nepriklausomoj Lietuvoj.
•v
’
krante (238,000 kv. kl.) apie mas daiktas. Gi antra — jei narni, bet dA’* didinami. MažiIr mes tikime, neužilgo išmuš ta lemiama Rugpiučio 2 d. įplaukom į keturis kartus didesnė u2'tdarbl‘ninkai mazai tm’<8 Pini' a“t uzi. Ox.t.;n..:.J
DIENOS KLAUSIMAI
navvalandu Trečių kartų suplevėsuos baltas Vy- .Takorųdį, kurs skaitosi ge- Lietuvą be Vilnijos. Gyventada
mažlau visko jas gar, . bos perviršis ir tąda
PRIE* DEŠIMTS METŲ.
lis Gedimino bokšte, ir jokia pasaulio galybė rįausįas šios kolonijos uostas/tojų turi jau netoli 3 milijonų, pirks ir tuo budu visokia Su-,bflll?
blogiau.
nebepalies jo daugiau: Vilnius sulauks sa- ^abar tebebaigiamas statyti ir1 susiskirsčiusių į daug mažųimyba turėS būtsusiaurinta<
Aguona,
įkainavęs apie 150 milijonų Ii- ' tautelių. Prie Akkros, koloni-Susiaurinus gamybų,
suma“Ryto” bendradarbis p. P. R—tas rašo: vo amžino tikrojo šeimininko.
žės
darbai.
Tokiu
būdu
be
kitj
Lygiai prieš dešimtį metų — rugpiučio
“————
tų. Pats Takoradi ilgi visai jOs sostinės, gyvena daugiau26-tų dienų Vilniuj, Gedimino bokšte, antrą
Brooklyno laisvamanių laikraštis vis-gi jaunutįs ir mažas miestelis,5 bįa Ca tauta arba ganai ir gre ko turėtų griūti aukštojo laip,‘ Palengvin
1
ki tą
kart suplevėsavo nepriklausomos, atgimusios dėl to pripažįsta, kad didžiai gerb. kun. prof. tad nei suvenirų pardavėjai i ta jų Fanti tauta. Negrai jau snio gyvenimas.
Lietuvos vėliava. Iškėlė ją mūsų karžygiai— Bučio paaukštinimas rytų apeigų vyskupu y- čia mus laivo neapsupo uoste, j pradeda lankyti misijų ir val Musų laikais žmonių gyve
Bereika
remiasi ant supainiotos
kariai, patys ginklu laimėję Lietuvos sostinę, ra svarbus dalykas. Del to “V-bė” rašo: “Jei nes jie šiame miestely dar ne- džios mokyklas, kuriose yra į nimas
'
lingą
reikšdami ir remdami visuotinę lietuvių tau lietuviai mokėtų savę taip suprasti, kaip mus bpėj0 įsikurti. Kadangi čia per 30,000 juodų mokinių. 1927 sistemos. Kapitalas išlaiko
Skausmą
"”.7
7.*”' (gamybai mašinerijas ir iš to
kiti moka įvertinti, mes daug laimėt umėm! 11Jums nebuvo daug kų žiūrėti, m. atidaryta
tos valią.
čia pirmoji ko- >
:
apturi
didžiausių
pelno
dali.
i
Mūsų
nedaug,
bet
ne
dauguma
yra
nulemiųs
į
a
į
susidėjo
trijuose
(prancuGalvos
Deja, vėlyvesnieji Lietuvos priešų smurto
legija (gimnazija).
Darbininkams
už
tų
mašinų
Šalčių
įaktorįus.
Lietuviai,
visi
be
tikėjimo
skirtu-^
za
j.
įnženierius
ir
kinemotažygiai vėl aptraukė gedulo šydu Gedimino
Aukso
Pakrantei
vardų
valdymą
tenka
vos
maža
dalis
Reumatizmo
kalne plevėsavusią tautos vėliavą. Bet mū mo, turi priežasties pasidžiaugti ir Pasidi-į grafįgtas buvo mano kompani
Neuritis
davė pirmieji čia patekę por- to, ką mašinomis pagaminasų širdyse
neišnyko dėl to žūtbūtinis pasi- onių01) Vyskupo Bučio paaukštinimu. įverti- ijonai) pasįsamdėm aplužusį
e
tugalai. Ir šis vųrdas gerai nia. Darbininkams pragyventi
ryžimas atstatyti rugpiūčio 26 d. laimėjimą, nimas vieno piūsų tautiečio visai tautai teikia 'automobiliuką, kuriam š,ofešiam kraštui tinka, nes čiu |QS dalies nepakanka. Jįę jnas
atsiteisti už begėdiškai sumindžiotą Lietuvos gaibę . Nois kartą šis laikraštis turėjo drą-!jjave jaunas negriukas. Va
garbę.
>
'
gos teisybę pasakyti.
Įžiavom į Sekondį miestelį už pilna visokių turtų, kurių žai gauna, tad mažai ko gatarpe auksas neužima pirmo-*H pirkti. Dar daugiau suiru
~~.
v
‘ 9 kilometrų į yakarus. Šis
Rugpiučio 26 diena atmintina mums dar
Cliieagos dieninis bolševikų šlamštas jau nijesfelis jau senas, jame yra sios vietos, tačiau už visus žirnis tą gaunamą dalį darbiir todėl, kad tą dienų kurdinomės Gedimino
amžiaus. Bet juk produktus galima auksinį 'ninkai sustotų pirkę ir tada
sostinėj ne kaip uzurpatoriai, ne kaip grobuo- žodžių neberanda Vytauto Didžiojo, mūsų1^ iš
tautos didvyrio, niekinimui. Pradėjo piešti miestukas nustojo plėstis, kai pinigą gauti. Kolonija dau gamybai būtų pražūtis. Nors I^^/^^'a^Uainiai, bet kaip tikr i šeimininkai.
vedama masinė ga-(dri*no užsibaigę Greitai paiengviMykščiąusiu būdu jo paveikslus. Tai yra skau’j patogesnes Takoradi sąlygas giausia išveža kakao, o neniu- mašinomis
”
.'
į.- > •*
.' 2
na. Nfcstaguaa Širdies. -Nereijtia, baiJautė ir pripažino tų Lietuvos teisę ir
zai
fr
pųljmų
aliejaus.
kidoA
mybą
iptas
pigiau
atsieina,
mintis Veikriiu, jei pirksit panike?
patys lenkai, -nes Vilniaus tu taip pasiekt ne dus mūsų tautos užgavimas. Del to, lietuviai tapo nukeltas uostas. Kelias į- pupų, medvilnės, akažu me negu dirbant rankomis,’ bet
tokius šlamštus tuii sluot lauk iš savo tarpo. Sc&ondi buvo labai geras: negalėjo, kaip tik laužydami jų pačių pasirašy
džio, įvairių aliejų ir vaisių,'daiktų žvmus papiginimas ne- ko k«8ti skausm0- kuomet galit tu.
.v
Į
*
e>
.^1 greita palengvinimą kaip Dayer
i blogesnis už tą Laisvės Alėjos
tas ir kitas tarptautines sutartis, inscenizuo
Mabanojaus “Saulė” apie save taip pa-j kąsneli, kurs tęsiasi prieš mu- kurių tarpe- gerai čia auga begalipias. Tai dėlto, kad ga- ’Aspirin suteikia, vyram turintiems
dami tariamų'Želigovskio kariuomenės “maiapelsinai, bananai, ananasai, [
S
sisako: “Taip, ‘Saulė’szvieczia dėl visu: ge-'Sų Valstybės Teatrų. Nebe
šių”, suvaidindami “Litvos Srodkovos” ko
papaya, maugo ir kiti. 1929 m. , m
•
—
•
I
eiom reguliari sistematišką ukausma,
JacJĮ lr
m
pat. J, aiye
beveik Bayer Aspirinas tai yra palaiminiru ir piktu (Mūsų pabraukta — “Dr.” Red.), pirmą kartų
jau susiduriam' papaja, cxxx6 x xvx x
mediją.
x_irshl v
ataijkn m
i ' nę
nMW- dėžcle
NatJdokitLaikykit
^! Nesiokit
kiseniKonia per pusamži musu iszdavystes, kokis su trumpučiais, bet lųbąi ge- aukso
in
....iškasta
... ir i išplauta
v • j nz\
j kasdien n
uzgirsiu
Katalikų
nuekonom«k,i
Šiandien sukanka lygiai dešimt metų nuo turį būti (aikrasztis ir da sziandien ir mo-'rais keliais Vakarų Afrikoje 40 milijonų litų, tanai aaug gjjonierįų gįnĄls su minėtais 300
bonkute namie ar ofitos (dienos, kada po ilgų amžių prievartų,
kinsimes iki smert nes žmonių budai mainosi Kada šie keliai bus pra ilgiu - manganenijos, deimantų, bok Europos biznieriai51, kurienls .vartoti kuriuos rasit pakely ir i4skriaudų ir neteisybių Vilnius, pagaliau, buvo tap pat ir su laikrazcziu—visiems reikia in- ti į krašto gilumų, tai Afrika sito ir k. Taipgi jau aptikta ^iktų niatyti negrą amžinai «"<*“
“»*>«•
eusilaųkęs teisėtų ir tikrų šeimininkų. Rug tikti. Mums išrodo, kad to “laikraszczio isz
tuiės kelių tinklą neblogeųnį platinos, švino, arseniko, w ; nusižerainugį ir be saiko pa_ H
piučio 26 d. laimėjimas būtų turėjęs didžiau davikai” ir iki “smert” besimokindami neiš
už Vakarų Europos ar Šiaurės lybdenumo, petholio, marmuro kĮusnų
ir kitų mineralinių turtų.
sios svarbos ne vien lietuviams, bet visiems moks lietuviškai rašyti.
(Bus daugiau)
Amerikos. Šiuo puikiu keliu
Vilniaus krašto gyventojams. Kovodama su
•x . , , ,
.
,v.
Prekyboje čia teko pastebė
greitai lėkdami pro džiung- .. x ,
...
. j
__ 1
__ e ;ti šalę europiečių
savo priešais, Lietuva rėmėsi ne vien durtu
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas °liūs ir
lagūnas, pamatėme
vu, bet ir žmonių teisių pripažinimu bei eko šiemet įvyksta rugsėjo 23 ir 24 dienomis, Šv.
prancūzų, italų ir k.)
vienoje lagūnoje -besimaudan*
nominiu išlaisvinimu.
Petro lietuvių par. salėj, So. Boston, Mass., eius negrus ir grupę jų vaikų, rų, indusų ir Syrijos arabų ar
ba lybaniečių. ** Biznis, sako
Karus tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo »e
kurie mums pasirodė tinka
paprastas dviejų valstybių kruvinas ginčas,
Pilsudskis Lenkijoj “smarkiai” švaisto mais objektais fotografijai ir ma, einąs gerai, nes moder
nizuojant kelius, įvedant mo
bet kova tarp prievartos ir laisvės, tarp dva si. Ar tik nesukurs jisai tenai tokios ugnies,
kinemos filmai. Sustojom ir kyklas ir gudresni ūkininką
ro ir beįmo. Ir Vilniaus krašto gyventojai tai
kurioj pačiam gali tekti apsvilti, arba nuo
savo padarėm. Kermošiui pa vimų krašto produktingumas
paikiai buvo supratę. Apie jų nuotaikų daug jos bėgti?
didinti, metėme į orų keletą sparčiai kįla. Čia einama- to
žinių randame anų laikų Vilniaus spaudoj,
tiktai lenkiškoji spauda lietuvii) atžvilgiu
Nepamirškime,- kad Labdaringosios Są smulkių pinigėlių, į kuriuos kiu pažangos tempu, kokiu
laikėsi rezervuotai, nes jautė jos rėmėjų ruo jungos ripkliųva lietuvių bažnyčiose įvyksta negrai maži ir dideli puolė Senoji Europa jau nebegali.
šiamų smurtų. Daugybė Vilniaus krąšto gy- ateinančiame sekmadienyje, rugsėjo 21 dįfenų. kaip alkani varnai ir įvyko eiti, nes neturi naujų resur
sų ir neaptiktų turtų. Del europejiskos politikos krypties
kolonijose ir čia pat laive ei-į
Žinoma, kad jus jau esate padarę.
nu diskusijos dviejų priešingų 1
Sveikas
protas to reikalauja. Bet ar dabar
srovių: misijonierių ir mate
jis padengia visus jusų reikalus?
rialinio gyvenimo
atstovų.
Peržiūrėjimai jūsų dabartinio Testamen
Mat misijonieriai savo pa
to
arba
patarimas parašyme naujo yra parei
mokslais apie visų žinomų
ga musų
lygybę prieš Dievų
negrų tarpe didesnį, kartais
TĘUST DEPAĘTMENT0
gal tuščią, nesuprastą savo
vert«« pajautimų, ir
troškimų, o nuskriaustuosius
užtaria ir pamokina kur iri
ATWBTCOMPANY
reikia skųstis ir tiesos
lllOVfejttffc Street
ieškoti. Šitoks misijonierių
M|aafc • -• • • AClrtriąg HouteBart
darbas labai nepatinka kai
CHEKMAUSKp DĄRZB
79 St. & Archer Avenue
Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
kuriems plantatoriams, kasyVisus iš vjMir kviečia. Visiems užtikrina, kad bus smagus
savininkams, darbų
I
įžųngps tįkįetųį sų doyaupųiis visiems dy/alTelefonas BOULEVARD 4600
Janis, visokiems kontraktoKviečią
fiENąžJAI
ir ekspluataitoriams.r
rialus
^SSįįįįįgS^
,1W W ĮiMBB

didelės ristynės, kur vienan
Bugpiučio 2 ir 3 d. plaukė"usiviniojo keli fuzinai
juodų
žmogysčių, smar
Praėjo dešimt metų nuo to lietuviams me Aukso Pakrantės (Gold
atmintino laiko, o nauji — laikini Vilųiąps ^oast) vandenyse ir laikomis kiai rėkiančių ir lermųojau“viešpačiai” iš gyventojų sąmonės tų šviesių vį8 arįį pakraščio taip, kad Čįų. Iš tos scenos mūsų kineįspūdžių nestengia išdildyti. Vilnius ilgisi Sausžemio
kontūrai dažnai matografistas buvo labai pa
Lietuvos — tai pakartotinai tikina visi, kas mums matėsi. Horizonto tolu tenkintas. Kaip Takoradi taip
tik Gedimino miestų aplanko.
sioje prie pat jūros vingiavo įr Akkroje (40,000 gyv.) mū
sų laivas iškrovė daug dėžių
Jis i&učia -lenkų grobuoniškos valdžios' geltono smėlio juosta, pana....
T
v
, .
• Iv
• tPalangoje.
> i
•
tta *
laikinumų. Jaučia
tai ir patys lenkai,
gennšiai• ikaip
L z tos su konservuota mėsa čia gyAukso

Pakrantėje.

GAMYBA

Ifi

UftMGKES-

NIAI.

i

’ i- ' ■'

BAYER
ASPIRIN

Jus Padarėte Savo

Tastamentą

Rudenini uiaeii išvažiavime
Sekmadieny, Rugsėjo - Septenta 21,1930

|

CENTRAl"SSa*BANK

LIETUVIAI AMERIKOJE

susirinkimą. Svarstomi buvo
kuopos reikalai.
Pavakare ir vakare turėjo
pikniką parap. darže ir sve
tainėje. Svečių atsilankė neperdaugiausiai. Piknikas bu
vo gražus ir tvarkus. Pelno,
kad ir neperdaugiausiai, bet
liks.

sau tikslą — remti šv. Petro
ir Povilo parap. mokyklą. Ji
žada darbuotis, kad parama
Moterų Sa gos kuopa.
rbutų daroma materijaliai ir
Kaip kas prikaišioja šiai moraliai.
kuopai vienybės trukumą. Bet
Del to ji nusisprendė su
darbai parodo, kad tame pri drengti “Tango party” rūgs.
Vytauto sukaktuvės.
kaišiojime ne viskas tikra. [ (Sept.) 27 d. vakare, parapi I
Vytauto 500 metų sukaktu
Darbų vaisiai rodo ką kitą. jos svetainėje.
vės bus minimas Rockforde
Štai kuopa jau savo šimtinę
Tas tikslas'yra kilnus. Mū
į altorių fondą pilnai sumokė sų parapijinė -mokykla — tai jspalių 19 d. Galutino progTajo. Tai rodo, kad jų dirbta parapijos ateitis. Remti mo- mo komitetas dar neturi nus
gerai. Bet gal butų dar dau ikyklą — vadinasi rengti gerą tatęs, bet tai padarys. Meda
liai jau pargabenti Rockforgiau nuveikta, jei tobula vie parapijai ateitį. z
dan. Jų galima gauti pas -j
nybė kuopoje
viešpatautų,
Ši mokykla yra ir lietuvy
kaip kas vėl prikiša. Gal, gal! bės palaikytoja. Tat, kas jai vairius asmenis. Vfliau jie bus
į paskelbti.
Nežinau!
padeda, tas tarnauja Bažny
Dabar jau kuopa kitą dar čiai, Lietuvai ir šiai Ameri- I Pienuojama daryti parodą
per Rockfordo miestą -j- vabą pasiėmė, būtent, aprūpinti
, kos šaliai.
žiuote, automobiliais, jei jų
svetainės virtuvę reikalingiau
Kas šį dalyką supranta be užsirašys užtektinas skaičius.
siais dalykais. Ji tai daro ir
abejonės
parems
rengėjų
padarys.
Piknikas.
darbą.

"

ROCKFORD, III.

Rėmėjos.

Jaunutė ir mažutė ‘Rėmėjų’
draugija veikiai Ji pasirinko

I

DRAUGAS
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miesto aldermanas J. W. Ben- VYNUOGIŲ SULTIS VAR Juozo Stonio garinis malūnas.
TOTI NAMUOSE VALIA Nuostolių padaryta 45,000 li
dler.
tų. Turtas buvo apdraustas
Paminėjimas pradėtas baž
valstybinio apdraudimo įstai
nytiniais apvaikščiojimais, su Pilna Apsauga Užtikrinta
goje 26,000 litų sumai. Gaisro
sirinkimu State Armory, ku
Mr. Leonei Moriarty, repre priežastis aiškinama.
rio metu įvyko ir prakalbos.

Per visus piknikus ir paren
gimus visus linksmino “inūzikantai” — Pr. Budvidas, D.
Varašius Šukšteris ir J. Pilipaitis. Jie tai darė be jokio
atlyginimo. Del to dabar ren
giama jų naudai piknikus ir
reikia tikėtis, kad visi skait
lingai susirinks, įvertindami
jų pasiaukojimą.

Vėliau vakare, .Elton viešbu zentantas, California Grape
ty įvyko svečių išleistuvių Control Boardo tik ką' atvyko
vakarienė. Popietinėje pro Chicagon, darbuotis su vyn
gramoje buvo dainų. Atliko, uogių pardavėjais, kad kuola300 asmenų choras, kurį ve biausia išplatinus Chicagoj
Raporteris.
Jisai
dė Alek. Aleksis. P-lė Kat- vynuogių vartojimą.
kauskaitė solo padainavo po Produce Club’e štai ką pareis
ra lietuviškų dainų. Bendrai kė;
minėjimas labai vykęs ir pa ‘ ‘ California vynuogių praWaterbury Lietuviai Minėjo liko publikoje labai malonaus monėn yra investyta $350,000,Vytautą.
įspūdžio.
(XX). Apima daugiau, kaip 25,Apie 5,000 lietuvių iš WaRap.
G(X> augintojus. Jie yra šusior
terbury ir aplinkinių kolonijų
ganizavę ir veikia išvien per
rugsėjo 1 d. minėjo I). L. K.
Šiuomi pranešame Vytauto California Grape Control BoVytauto 500 metų mirties su Didžiojo Sukaktuvių Komite ard. Ta organizacija įsteigta
kaktuves. Kalbėtojų tarpe bu to skyrių valdyboms, kad Vy valdžios pritarimu.
vo ir Lietuvos ministeris tauto jubiliejiniai medaliai Tos vynuogių augintojų or
Washingtone p. B. K. Balutis, jau yra platinami. Norintieji ganizacijos tikslas kasdien ir
gubernatoriaus padėjėjas Rod ’jų gauti, kreipkities į p. Joną tvarkingai siųsti vynuoges į
Rūgs. 21 d. parap. darže gers, majoras Peter Griffin, Krotkų, komiteto finansų ko rytines valstijas. Antras daik
A. L. R. K. Susiv. kuopa.
daromas bus piknikas “muzi- teisėjas J. P. MoGrath, kun. misijos iždininką, Metropoli tas tai sureguliuoti sunaudo
Rūgs. 14 d. ji turėjo savo kantų naudai”.
Ambot, kun. A. Šmulkštys ir tan State Bank, 2201 W. 22 jimą likusių vvnogių. Šiemet
per organizacijos rankas eis
400,000 tonų vynogių,
Organizacijos valdyba pa
reiškė, kad kainos nebus ke
liamos ir spekuliacijos nebus.
Taip kad visuomenė gali
būti užtikrinta vynuogių var
tojimo legal iškurnu ir kainu
teisingumu.

WATEfiBURY, GONN.

Kitas — Marijono Chodokausko — garinis malūnas su
visais įrengimais sudegė rugpiūčio 21 dieną 24 vai. Vitartų dvare Pasvalio valsčiuje.
Nuostolių padaryta 150,000 li
tų. Malūnas buvo taip pat ap
draustas valstybinio apdraudi
mo įstaigoje 50,000 litų sumai.
Gaisro priežastis taip pat aiš
kinama.
“R.”
SUDEGE NAMAI, 4 METŲ
VAIKAS IR APDEGE
ŽMONA

Rugp. 15 d. naktį Panev.
apskr. Pušaloto v. Mickaičių
k. perkūnas sudegino pil. Ju
rgio Gižo gyv. namą ir tvar
tą, vertės 8,000 litų. Gaisro
metu apdegė Gižo žmona, ku
ri padėta ligoninėn ir visai
sudegė 4 metų vaikas. Turtas
buvo apdraustas 5,500 litų.
‘R. n

SUDEGE DARŽINĖ IR
TVARTAS SU GYVULIAIS

Rugp. 11 d. Panev. apskr.
Pušaloto v. Buojaragių k. su
SUDEGE DU GARINIAI degė pil. K. Balčiūno daržinė
su joje buvusiu pašaru ir tva
MALŪNAI
rtas. Tvarte sudegė buvusieji
Rugpjūčio 19 d. naktį Pane
vėžio apskrity Šimonių vals gyvuliai: 12 karvių ir 4 kiau
čiuje Šileikių vienkiemyje su lės. Trobesiai nebuvo apdrau
degė pil. Felikso Jokanto ir sti.

Vynuogių Sultis Namams

Yra Legalės
Žiūrėkite, kad tai būtų tyri,
švarus WINGS dūmai
EKURIE žmonės natūraliai yra giliai užtraukiantys rūkytojai. Kiti gi yra lengvus papsėtojai. Gilus rūkytojas tikrai nori “pasiskonėti” savo
rūkymu. Papsėtojas gi pasitenkina vien savo cigareto
prieskoniu. Kaip nė rūkysite, jus vistiek įkvėpuosite
kiek dūmų.

N

Ir kaip nė rūkysite, jus vistiek gausite naują sma
gumą iš švarių, šviežių, ORU IŠVĖDINTU WINGS
Gigaretų.

Kiekviena dalelė WINGS tabako yra “oru išskalbta”.
Visi erzinantys nesvarumai — visos dulkės, žvirgždai,
purvai — yra “oru išskalbti” lauk. Nebėra deginimo,
kartumo, negi graužimo.
WINGS Cigaretuose jus gaunate gryną, kvėpiantį,
kristaliniai-švarų tabaką — skaniausį mišinį, kokį jus
kada rūkėt! Užsirūkykite vieną šiandie — ir jus
gausite smagumą gero vėsaus rūkymo. Tai yra tokio,
kokio jus visuomet ir visuomet pageidausite!

-

,..... ............

Nėr Daugiau Sutrintų ar
Pustuščių Cigaretų!

Pilna Apsauga Užtikrinta
Kalifornijos vynuogių augintojams
valdžia užtikrino kad nebus jokio au
torizuoto Federalio trukdymo varto
tojams, kurie nori pirkti vynuogių issidirbimui vaisių sulčių vien namų
naudojimui.
PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ

DABAR PO VALDŽIOS
KONTROLES PLENU
Vynuogės noksta dviem savaitėm
anksčiau, negu paprastai — vėliau
oras gali pagadinti gerumų uogų, ku
rių dabar galima gauti prie

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ
VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

California Grape Control
►V

v Ji."

Board, Ltd.

O?

San Francisco, California
85% of the entira California grape prodaction is being
marketed this year by agencies cooperating with the
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.

The

AIR-COOLED

Cigarette

tOru Išvėdintai Cigaretei)

11 '<10, Brown & WiUiam*?n Tobacco Corporation, Louiiril'.o, K y.

These agencies are:

California Frniti Ezchange
California Vineyardists Arsociation
San Joa<iuin Orower-S'nippeT Ao.ociation

‘R.

T
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DRAUGE
Pas p. Gudų, 901 W. 33 St riausio pasisekime moksle, jų
Beethoveno
Conservatory, -gi tėvelius sveikindami, lin
kime, kad jų pasišventimas
3261 S. Halsted St.
prisirengti prie šio nepapras Keistučio “spuljcoj”, 840 dėl savo vaikelių labo suteik
tų jiems daug džiaugsmo gy
to įvykio. Turime rengtis ne W. 33rd St.
juokais. Įsigykit kiekvienas Vėliau bus pranešta kitos venime.

C H I C A G O J E
ĮSIGYKIT VYTAUTO DI
DŽIOJO MEDALIUS.
Vytauto 500 metų mirties
sukaktuvių, medaliai yra pla
tinami visu smarkumu. Spalių
26 d. bus , apvaikščiojiinas. Iš
visų kolonijų lietuviai su
plauks į Ashland Auditorijų.
Laikas jau trumpas. Reikia

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold
Medai Haarlem Oil Capsules
stabdo skausmus ir gėlimą dėl
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas,
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti.
Visose vaistinėse trijų dydžių.
Ieškokite “Gold Medai” vardo
kiekvienoje dėžutėje.

ssekss
HAARLEM OIL
C A I’ S U L E S

brangiai atminčiai medalius. vietos.
Medaliai yra gražūs ir pigūs
Komisija.
— tik 30c. Su Lietuvos vėliavute.
DIEVO APVBIZDOS PAR.
Ant vienos pusės Vytauto
ŽINUTĖS.
paveikslas su parašu: “Vy
tautas Didysis Lietuvos Ku Parapijos batams gražiai
nigaikštis”. Ant kitos pusės sekasi ir tęsiamas toliau. Pražirgvaikis ir Gedimino Pilies 'eito sekmadienio vakaras suvaizdas su parašu: “Vytauto 'traukė labai daug amonių,'
500 metų mirties sukaktuvės, kad sunkų buvo pasijudinti iš
Chicago, Ilk, 1430-1930”.
vietos. Daug visokių “surpriBe medalio nebbs įleidžia
mas nei vienas į salę laike iš
kilmių ir gražaus programo.
Medalius galima gauti šiose
vietose:
Pas fin. kom. pirm. B. Ja
kaitį, 826 W. 34 Place.
Pas fin. kom. rast. p. A.
Nausėdienę, 917 W. 33 St.
Pas spaudos komisijų O. Aleliunienę, 3251 S. Union Avė.
Pas V. Stulpinų, 3255 South
Halsted St.

Daktaras

WISSIG.

Kapitonu

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Beno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJL’SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljimą, kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti nekalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. ▼. Nedėllomls iki 12 d.
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573

===

A -f A.

STANISLAVA ŽUKAUSKIENĖ
(Po pirmu vyru Buginienė)
(Po tėvais Bernotaitė)
mirė rūgs. 18, 1930 m. 50 metų amžiaus. Kilo iš Tel
šių Apskričio, Plungės Parap., Varnaičių Kaimo.
Amerikoje išgyveno 22 metu.
. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Povilų, 4 sūnūs
Pranciškų, Vaclovų, Gabrielių ir Stanislovų ir seserį
Petronėlę Kareckienę.
Kūnas pašarvotas sesers Petronėlės Kareckienės
namuose 10752 So. Wabash avė. Laidotuvės įvyks
subatoj rugsėjo 20 d. Iš namų 8:30 vai. bus atlydėta
į Visų Šventų bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir.
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sunai ir Sesuo.

zų”. Linksmai orkestrai griežant, kuriai vadovavo Ig. Bru
žas, ne tik jauni, bet ir seni
turėjo progos pasilinksminti.
Ateinantiems šeštadienio ir
sekmadienio vakarams rengia
ma ,dar daugiau visokių
naujienybių. Lauksime malo
nių svečių atsilankymo.

PILNAS EGŽAMINAS

Mano Radlo — 8cope — kaggt
I X-Ray Roentgeno Aparatas
fi
nikas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gyrūmas sugryfi jums taip kaip buvę
pirmiau. Jeigu kenčiat aup ilgų škilrio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reulnatlsmo,
kirminų,
uždegimo Žarnų, silpnų plaučių arba
JOIgu turit kokią užsisenėjusią, |af
j kerėjusią, ebronišką ligų, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidsiiokit
neatėj* pas
I mane.

DB.

J.

E. ZAREMBA

SPECIALISTU
Inėjimai Romas lli«

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Į Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkt
po pietų, vakavau nuo i Md t
Nedėllomls nao Iš ryto Iki X

PADĖKONĖ

A. | A.
PAULINA RUDIS
Mirė rugsėjo 14, o palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse rugsėjo 17.

Šiuo norime išreikšti širdingos padėkos žodžius
dvasiškam tėveliui už atlaikytas gedulingas pamal
das Aušros Vartų bažnyčioje, būtent gerb. klebonui
kun. L. Draugeliui už šv. Mišias ir įspūdingų pamok
slų kapinėse. Toliau dėkuojame giminėms, pažįsta
miems ir draugams už gėlės ir šv. Mišių aukas, dė
kuojame grabnešianis, gėlių nešėjoms, esame dėkin
gi visiems, kurie lankė pašarvotų velionę namie, ku
rie atsilankė į gedulingas pamaldas ir lydėjo į ka
pines. Ypač esame dėkingi giminėms atvykusiems
iš tolimesnių kolonijų.
Ačių, ačiū visiems. O tau, musų Barbora, lai
Dievas suteikia amžina atilsį.
Masiliūnų dairayna.
Nuliūdusį

(Po tėvais Masiunaitė)

Mirė rūgs. 18. 1930 m. 10:15
vai. ryt. 25 metų amžiaus. Gi
mė Athol, Mas*.

Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Antaną, dukrelę Antani
ną. 8 mėnesių, 2 seserį Anta
niną Kadės ir Allce, švogefj
Joną ir gimines, o Lietuvoj tė
vus Ir mažą seserj.
Kūnas pašarvotas 6740 So.
Campbell avė. Laidotuvės Įvyks
panedėky. Rugsėjo II. Iš naknų
8 vai. bus atlydėta | Gimimo
I’anefės 0v. Itažnyčią.
kurioj
įvyks gedulingos pamaldos ui
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Laidotuvėms patarnauja grab.
‘Mažeika, Yardu 1188.

Kai atsikeli su galvos skaudėjimu,
tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai
štai kuriuo budu gali pagerėti.
Imk truputį Phillips Milk of Magnosla su vandeniu arba lamonadu.
Du ar keturi šaukštai yra suaugu
sio doea. Imant su lemonadu Phi
llips Milif of Magnesia veikla, kaip
Citrate of magnesia. Gerk už valan
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na
mų, tai pasijusi naujas žmogus.
Kaipo švelnų, sausų, malonų liuosuotoją Phillips Mllk of Magnesia
užgyrė žyttiiaUšl daktarai. Kaipo
priešrugštinis vaistas pataisymui su
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo
daktarų Buvo laikomas geriausiu per
50 metų. Kad žinoti jo greitą pa
lengvinimų virškinimui
ir vidurių
valymui vyrams, moterims, valkams
ir kūdikiams, tai reikia laikyti bu
teli visada po ranka.
Pilni nurodymai ant kiekvieno
butelio. Visose aptleose
po 25c. ir
60c.

DIDESNIS IR GERESNIS -BASKETBALL DANCE
Rengia RED ROSE A. & B. CLUB
New Liberty Salėj, 14-tų g-vė ir 49 Court, Cicero, Illinois

Subatoj, Rugsėjo Sept. 20, 1930
Įžanga 75c. su rūbų padėjimu
Muzika Buck Jonės Harniony Kings
Visūs maloniai kviečia atsilankyti.
RENGĖJAI.

Pradžia 8 vai. vakare

ngSMir.

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

Iš JĖZNO PALANGĖS

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
1 tikrą specialistą, na pas koki nepaj tyrėl). Tikras specialistu arba proĮfėsorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys
po pilno lšegzaminavimo. Jus
Ipysit laiką ir pinigus. Daugeli* kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums del| to. kad jie neturi reikalingo patyrlĮ mo, suradymui žmogau* kenksmln|gumų.

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS
RįltlES

Prasidėjus mokslo metams
parapijos mokykla jau pilnai
susitvarkė. Virš trijų šimtų
vaikelių lanko jų ir naudojasi
gerb. seserų
pasišventimu.
Koinoroijos mokykla keliais
padidėjo. Malonu
P*3““"**1 j grąžę jaunuolių
būrį, kurie rimtai dirba ir sie
• Ažtnonlolikietis.
.^roliai, ,Buk“ ?ta- P° 2V»
kia Sugšteshio mokslo. Užbai
, , y
pėdas aukščio.
gę komercijos kursų, jie ge
naus pasiruoš gyvenimui ir AR MATEI PENKIS BRO Tų komedijantų kvietėjas
LIUS suktis?
yra kun. Valančius, Vyčių reužtikrins savo šviesesnę atei
-----------mėjas.
tį. Gaila yra tų, kurie leidžia
“Milk of Magnesia" buvo Chas.
laiką’, veltui ir dykinėdami pa (Špič—Bukas ir Bum—Bukas Apie tų supraizų nugirdo H. Phillips Chemical kompanijos S.
V. registruotas vuizbos ženklas ir jos
Brighton Park. — Tik pir-tik —
virsta į visokius nenaudėlius,
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
1875.
Einis.
kūrie daro gėdų savo tėvams mų kartų viešai paskelbta!
ir savo tautai. Tokių praeida
S J v I ■<»'
mas gatve matai būrius susė
dusius prie namų “gemble-

Mūsų parapija jau sušilau-’ KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
PAVARGUSIO DARBIkė dviejų studentų Cliicagos
KINKO,
Kunigų Seminarijoje. Be gerb.
"Mane
kelių
kūdikio viPr. Lukošiaus, kuris šitoje dnrėiial sukietėjosavaičių
nuo mano pie
įstaigoje jau pradėjo ketvir no”, pasakė viena motina iš Ne‘‘Jis neleido miegott naktį-’
tus mokslo metus, dar išvyko braskos.
mis ir mano vyras snausdavo ant
ofise. Po to daktaras patarė
Stasys Valuckis, kurio tėve desko
duoti khdlklul Castorijos ir jau se
liai vrb seni mūsų parapijonai. kančią dieną vaikas buvo geresnis.
Jo vldurėll&i veikė gerai ir jis dau
Gerb. Valuėkių šeimyna yra giau netrukdė musų poilsio". Saugo
kis CaJtorljos imitacijų. Šleicherio
visa siela atsidavus Bažny parašas
reiškia "tikrą Caštoriją, gry
čios ir tautos reikalams, uo nai augmeninę, nekenksmiligą, dak
tarai visur pataria ją vaikams ir
liai darbdojasi 'ir rėmiau A- kūdikiams nuo sukietėjiimo, degllo,
(68)
biem jaunuoliam linkime ge- slogų, nerimavimo ir tt.

Po Piktų

BARBORA MASILIUNIENĖ

riaujant”. Reikėtų tėvams su Du broliu mažučiu, atlėku
sirūpinti jų ateitimi, kad ne siu iš Prancūzijos, su nesenai
atskridusiais prancūzų lakū
reikėtų paskui gailėtis.
nais. Jie buvo pasislėpę gazo
Praeitų sekmadienį gerb. lino tankoj, kur jų nesurado,
klebonas paskelbė, kad šiomis kol orlaivis neatsidurė New
dienomis pradės daryti cenzų Yorke. Dabar jie lanko lietu
arba šios parapijos katalikų viškus bankietus ir linksmina
sųrašų. Tokiu būdu norime susirinkusius.
’
prisidėti prie visuotino šios Sekmadienyje, nigs. 21 d.,
vyskupijos katalikų
cenzo. jie pasirodys Brighton Parke,
Tuo tikslu gerb. kun. P. Ga- L. Vyčių 36 kp. jubiliejiniame
siunas pradės lankyti hamtis. vakarėlyje. Nepraleiskite šios
Todėl mūsų pareiga pagelbėti progos. Gal daugiau jų nepair palengvinti šitų kunigfems matysite Cliicagoje.

=x=±:
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Rūgpiūčio 27 d. surengta ri
nkliavų Nepriklausomybės pa
minklui statyti. Aukojusieji
pageidavo, kad parniūkiąs bū
tų statomas vidury rinkos,
bet ne toj vietoj, kur stovi ba
ro paminklo pamatai. Pamin
klo statymČ komitetas turėtų
visuomenės norų patenkinti.
Valsčiaus valdyba kelia Jėzno miestelio kultūrų, įsaky
dama gyventojams pagražinti
namus, padirbti šaligatvius.
Šie darbai eina gerai. Lieka
dafr rinkų grindimas. Darbas
didelis ir brangus. Savivaldy
bė turėtų išsirūpinti iš vyriau
sybės pašalpų, šiam reikalui,
nes valsčiaus gyventojams bū
tų didelė naŠta^ turint vieške
lius it keliuB taisyti, uždėti
dar tinku grindinio reikalų.

Javų suėmimas ntlo laukų
pasibaigė. Liko tik sėkliniai
dobilai. Šiųmetinis derlius pa
kenčiamas. Javų pigumas tie
siog sensacingas. Esant tokio
ms kainoms, daugelis ūkinin
kų Mtslsaku- pirkti trąšas, pa
likdami kitų metų derlių Die
i <« R
vo valiai
STATYS PAMINKLĄ
BIRUTEI

Lauksodis, (įšiaulių apskr.)
Lftuksodietės moterys minėjo
Vytinto Didž. motinos Biru
tės ir bUVo skyriaus keturių
«
metu
gyvavimo sukaktuvių
šventę.

statyti paminklas
Birutei. Paminklui statyti su
sidarė komitetas iš skyriaus
pirmininkėm p. Bernotavičie‘nės. klebono kun. Vaitekūno,
pulk. Įeit. Stapulionio, stud.
B. Čepaitės, p. St. Poželaitės,
p. EI. Lapšvtės Ir p. Freibergio.
,
“R.”

’ ir*

ATLIBKAMK

Spaudos Darbui
SPAUSDINAME:

-C •

<'

Greitai, Gerai ir Pigiai

>

• 1 ; ■

Plakatus,

Bilas, '
Laiškus,

Berijąs,

Konvfertus,

Pregramns,

Draugijoms Bbtlras,

Tosterius,

Konstitucijas,

Įvairius atsišaukimus,

Kvitų knygeles.

TikietUs,

1

'

\
* \į

v

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės, ) ’š

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVBNUE ; ‘
• CHICAGO, ILL. F

j \

i

į

Ntttarta

Įi |

Telefonas Roo9evelt 7791

_ •

.

-......................... ■

...

laaaaaaoanaamn^

Penktadieuis, Rūgs.

diadgii

10, 1930
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STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems

Tel. Roosevelt 7688

rel

J. Lulevičius

iniams. Kaina prieinama.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS į

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. LACHAWICZ

*108 S. Halsted
St. Chicago, III.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglaueia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel.

Roosevelt

2515

arba

2 518

2314 West 23rd Place

Tel. Victory 1118

I. J. ZOLP
GRABORIUS

Chicago, Illinois

SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.

SSTS

l

DAKTARAI:

ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ

G R A B O R I A I:
Telefonu Tardė 11S 8

I

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

C H I C A G O J R
CHHJAGOS APSKRIČIU
BLAIVININKAMS.
PAKVIETIMAS.

Pirm dviejų metų Cliicagos
Apskričio blaivininkų seimas,
D. 0. kun. Saurusaičiui vado
vaujant, išrinko organizacijos
komisijų visose lietuvių pa
rapijose — vienyti blaivinin
kus ir steigti jų kuopas. Ir
taip: Westsidėje apsėmė dar

v.

y.

....

v.

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KQWARSKIS

Of.

Res.

Ir

Hemlock

Tel.

237f

e

.

GYDYTOJAS

Ir

Kun. A. Briško,

Ofiso Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren

/.

Pirmininkas, <
Kun. L. Draugelis,

Sekretorius.

Rezidencija 2359 So. Leavltt
Tel. Canal 2380

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir

St.

Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėlloj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939

OR. T. DUNDULIS

Tel. Canal 6764

Dr. S. A, Brenza
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki

Nedaliomis nuo 10 iki 12 ryto

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE

Bridgeport. - šv. PrancišX Netoli 46th S t
buotis M. RŪkėviSutė, Brig.:ka’,s
Eem6« 1 sky---------------------------------- ;-----------

Republic 8466

DR. A. RAČKUS

Ofiso Valandos:

Vab: 11 ryto iki 1 po pietų
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

j

DR. J. P. POŠKA

ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 62 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

6868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue

PADĖKONĖ.
—

Gydytojas

CHIRURGAS

uzjam-iancius ve.l^us , sei,
w MABQŪETTE ROAD
mų, spalių 12 d-, 1930 m., Ne_ 12 val. n.t0. nuo 2 vai. kalto Prasidėjimo šv. P. Alab ir 7 iki 9 vai. vakare,
rijos parapijos svetainėje, 3 seredomi* nuo » — 12 vai. ryto.
'Nedėliomis pagal sutarti.
vai. po pietų. Brighton Parke, *
Chicago, III. \
|

—-

Ofiso Tel. Victory 3687

Telefoną* Groveblll 8281

.

IR OBSTETRIKAS

Gydo

Chicago, III.

staigias ir chroniškas Ilgas
moterų ir vaikų

, vyrų,

DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Victory 1891
ton
Parke
km.
Vaitukaitis,
risus
pikniko
rengimo
komiu.,
, .
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
Tel. Boulevard 6203 - 8413
J. Volskis, K. Anužis ir P. sija taria širdingų ačiū vi
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės Gubistienė; Nortlisidęje — E. siems geradariams ir prieteGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
'iškažno susitarus
prie - manęs,
patarnausiu simpatiš
liams už parėmimų pikniko, Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau Andriuškevičienė;
T
omui
of
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
Ofisas ir Laboratorija
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Telef. Wilmette 195 arba
rengto rugpj. 31 d. Maiųuette
Rusai Gydytojas ir Chirurgas
CHS3A0OJE
Lake — S. OlberĮds i1’ & Če
dykai.
Ir X-RAY
Canal 1718
Laidotuvėse pa
Parke. Dėkojam kun. A. Mar- Valandoe: 2 iki 4 p. p. PanedėllaU Specialistas Moteriškų, Vyriškų
pas;
Bridgeporte
—
p.
Diinšą,
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų
2130 ĮVEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
tinkui ir kun. J. Šaulinskiui
Ir Ketvertais vakarų
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Aštuoniolikiečių
tarpe
—
p.
Ofisai 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
už
dalyvųvįmų
piknike
ir
Kampai
31
Street
»
sau prie grabų 15Matjošaitis, Marųuette parke
UNDERTAKINO CO.
dlrbystės.
gausių paramų. Ačiū gerb. Tek Wentworth 3000
VALANDOS: 1—8 po plet, 1+ vak.
Tel. Lafayette 5798
— kun. Jasevičia ir M. FiesOFISAS
P. B. Hadley Llc.
p-nui
J.
J.
Eliajui,
Universal
888 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Nedėliomis Ir šventadieniai! 10-12
Rez.
TeL
Stewurt
8101
tininkienė.
TeleJ.
Canal
8174
710 ĮVEST 18th STREFT
State Banko prezidentui už
SKYRIUS: 8288 S.
Canal
8161
Tad būtino reikalo yra vi stambių aukų — $10.00, taipHalsted Street, Tel.
PRANEŠIMAI
Victory 4088.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak.
siems blaivininkams ir 34 gi J. Smilgiui
$10.00. Lai
Gydytojas ir .Chirurgas
Office: 4459 S. California Avė.
(darbuotojams
susirinkti
BinnKti eir" pievas visiems Šimteriopai ^ g0 UALOTBD STREET
Pitone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutarti.
ir 7-9
7J) vai. vakarų (atidarė
LIETUVIS GRABORIUS ! padaryti visų savro nuveiktų Atlygina. Dar dėkuojam p-nui I Vld
Vai.:. 2-4 ir
antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščlo aptie
Nauja graži koplyčia dykai darbų apyskaitų, ypač šiais, Liesiui už veltui nuvežimų
kos) po nr. 2422 West Marųuette Rd.
prohibicijos bankroto laikais, piknikierių, broliui Andrie
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet Tek
Prospect 1989.
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
I
kad naudingų blaivinimo ir jui už pasidarbavimų piknike
Senai ofisai toj
pačioj
vietoj:
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Z
švietimo darbų' sėkmingai to prie saldainių, visiems biznie 8910 80. MICHIGAN AVENUE 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 1
Tel. Virginia 1290
Musų patarnavimas
S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas Ir
Tel. Kenwood 6107
liau varyti.
Rpa <641 S. Albapy Avė. Tek Prosriams aukuotojams pikniko
nebrangus, nes neturi
Valandos:
ject 1929. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 3201 West ?2nd Street
me Išlaidų užlaikymui
Šiuo tikslu Chicagos Blai reikalams, pirkusierns tikieNuo 9 iki 11 valandai ryte: arti.
Cor. So. Leavltt St. Tek Canal 6222
akyrly.
6 Iki 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
vininkų Apskričio Valdyba tus ir dalyvavusiems piknike. apartNuošventadienio
Ir ketvirtadienio
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclld 817
šaukia visų lietuvių kolonijų Ačiū visoms pagelbininkėms,
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v.
Ofisai
plyčia dykai.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
ir parapijų blaivininkus,ku kurios daug pasidarbavo se
OFISAI:
4603 S. Marsbfield
Avenue
* ’ T*
— 14 St.
2324 Waahlngtor
1
3307 AUBURN AVENUE
nigus darbuotojus ir jiems selių naudai. Pelno liko $145. 4901
Tel. Boulevard 9277
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Canal 0267
Les. Prospect 668$
10-18, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
iue i
Tel. Cicero 662. Tek Kedzle 2450-2451 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
Taip-gi
dienraščiui
,ušl
.
“Draugui” už parėmimų pik
Išskiriant aeredos, ned. 10-11
l*,,, 1 1
■ UIHV
niko.
Gydytojas ir Chirurgas
Tel.

Cicero

5927

t i

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

DR. A. J. JAV01Š

JB. H. BARTOM

OR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

A. L DAVICONIS, M. D.

EZERSKI

DR. HARVYOOO

p

Komisija.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija

Aš M. Rimutienė nuo savęs 4729 W. 12 PI.
Nedtllomh
Susitarų*
turiu padėkuoti visoms pa Tel. Cicero 2888
gelbininkėms,
padėjusioms.
Ofiso Ir Rea Boulevard 5918
platinti tikietų pikniko, reng
to seserų Pranciškiečių nau
dai. Nors buvo minėta laik
8464 SO. HALSTED STREET
rašty, kad aš viena pardavus Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 po
pietų Ir 9 Iki S vai. vakare
100 tikietų, bet turiu prisipa Res. 2201 8. WALLACE STREET
žinti, 'kad to nepadariau —
pagelbėjo man geros draugės.
AKIŲ GYDYTOJAI:
Ačiū joms.

DR. A. J. BERTASH

Ambulance Patarnavimas
Mes e$ame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance 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:

PRANEŠIMAI.
Draugijos “Lietuvos Ūki
ninkas” mėn. susirinkimas įvyks Meldažio svet., 2242 W.
23 PI., rugsėjo 21 d., 1 valan
dų. Norinčius įsirašyti į mi
nėtų draugijų valdyba kvie
čia atsilankyti į susirinkimų.
Stefa Lenkauskienė.

AR ŽINOTE, KAD

Tel. Yarite 1741 ir 1742

DR. B. ARON

Valandos 11
4 iki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. <622 So. Whipple
• VaJ. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

4447 So. Fairfield Avenue

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Tel. Boulevard 3201

Platt Bldg, kųmp. 13 8t. | aukštas
Pastebėklt mane Iškabas >
»:»0 ryt Iki
yaje fjsredo9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 8
Phone Canal 9688

Avė,

Iki

8:80

8

pietų

po

vakare

savo

ofisų

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DENTISTAI

SPECUALISTAS
Džiovų,

Tel.

Boulevard

Moterų

Ir

Vyrų

Ligų

Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 3—4
pietų: 7—9:89 vakaro
Nedėliomis 19 iki 12

7042

DR. G. Z. VEZELIS

pe

Telef. Midway 2880

1545 WEST 47 STREET
Sale

Tel. Boulevardl 1401

Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS
I

<

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

LIETUVIS AKIŲ

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų
kuris
esti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aktų aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpų regystų ir tolinau
regyst®.

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

DENTISTAS

OR. HERZMAN

2201 ĮVEST 22nd STREET
(Kampas

Leavltt

St.)'*

IŠ RUSIJOS

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

9'
Gerai lietuviams žinomas per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias
Ir chroniškai il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.

3

AVĖ.

DR. GUSSEN
Tel. Yards 1829
Vai.:

LIETUVIS DENTISTAS
kasdien nuo 10 v. ryto iki
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

9

Cicero, III.

OPTOMETRISTAS

J 410 So. 49th Ct., Cicero

8o.

ryto

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4847 W. 14 ST.

Tel. Lafayette 0727

ST.

HALSTED

6400

Rezidencija

DR. A. P. KAZLAUSKIS

JOHN SMETANA, 0. D.

SOUTH

DENTISTAS

DR. G. SERNER

SKYRIUS

1821

Prospect ' 9919

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai mas su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7689
atvažiuoja
ir' visiems
čampionams sias klaidas.
Res. Hemlock 7691
per nosis duoda.
Speciale atyda atkreipiama moky
Taip Ir T. A. D. tonikas visiems klos vaikučiams.
seniems tonlkams duoda ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Valandos nuo 10 ryto Iki S va
mo, o jau tūri tūkstančius vartoto kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
DENTISTAS
jų ir nuo Jų padėkavonlų. T. A D. 12 po pietų.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
4712 So. Ashland Avenue
Kainos pigesnės, kaip kitur
ligų. Reikalaukit iš savo apttekos ar
Vai.; Nuo 9 ryto Iki
vakare
ba išdlrbystės.
S. ASHLAND
T. A. D. PRODUCTS
8133 Ko. Halsted Rt.
Chicago. 811.
Tel. Boulevard 7589
Tel. Cicero 1260

SKYRIUS

3201 Auburn Avenue

Tel. Hemlock 8709
Res. Tel.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

4712

4605-07 South Hermitage Avenue

p, t, ZALATŪRIS

.r.amr,

DR. G. A. ŪOWIAT

Tel.

Ofisas ir Akinių DirbtnvS

756 Wešt 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 1Q iki 12.

Cicero

2962

DR. S. ASHER
DBNTI8TAJJ
4901 W. 14St.
Cicero, IU.
Viršuj National Tea Store
I
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai. i
vakare. Ned. susitarus
1

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan

Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 —*18 pietų Ir
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shorš
3288, arba Randolph <800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos

Tel.

Plaza

8200

VALANDOS:

Nuo 10 iki

1

12 dienų

Nuo 2 iki
PO Pietų
Nup 7 Iki 9 vakare
Nedėk nuo IU Iki 12 dienų

0RAU0A8

Penktadienis, Rūgs. 19, 1930

Svarbus Pranešimas L. Visuomenei
Sekmadienyje, Rugsėjo 21 d., visose lietuvių bažnyčiose Chicagos Archidiecezjjoj įvyksta kolekta Lietu
vių Labdaringąjai Sąjungai šelpimo darbui dirbti. Visa lietuvių visuomenė yra prašoma gausiai aukoti kil

niam lietuvių labdaringam darbui.

L. R. K. LABD. SĄJUNGA.

*

B

•BBE

—

tuvią dvidešimtojo šimtmečio buvo geri lietuviai patrijotai, niversitetą už universiteto sie- Vacį. Biržiška buvęs lig šiol
pradžioje.
rėmė tautinį darbą ir gerbė nų liko šie profesoriai: prof. universiteto bibliotekos vedė
Aš daviau skelbimą, duok ir lietuvią tautos didžiavyrius, J. Yčas (jo vieton manoma ju pasitraukia ir iš šių parei
Tamsta. Lai būna žinoma, kad kurie amžinos pagarbos ver kviesti rusą Lappo-Danilev- gą.
“R.”
•ūą laiką Chicagos lietuviai, ti, kaip D. L. K. Vytautas, ski), prof. Vaclovas Biržiška
SKAITYK IR PLATINK
nevien buvo žymūs profesijo- miręs 27 dieną spalią, 1430,
ir doc. J. Augustaitis. Prof.
TIKTAI KATALIKIŠ
Skelbimą davęs.
žastifes šv. Kryžiaus par. iš- Didžiojo Liet. Kunig. Vy nalai, atsakantys pramonėje- m.
KUS LAIKRAŠČIUS.
važiaivimo, sekmad., rūgs. 21 tauto mirties sukaktuvėms bizhyje, bet tuo pačiu laiku
ATLEISTI
PROFESORIAI
d., neįvyks, bet bus rūgs. 26 surengti Chicagoje, finansą
d., (Penktadienio vakare).
Tunijių ir taisau players ir reprokomisija nutarė spausdinti
Naujai pertvarkant Liet. uducing pianus. Darbų
atieku atsa
X Rūgs. 13 d. įvyko susi programą knygutės formoje,
kančiai ir pigiai. Važiuoju i blle ku
rių miesto dalį.
biznierią
rinkimas komisijos ir draugi su profesionalą,
WM. KANAPACKAS
Savininkas
R.
AndreUuhas
Wm. J. Kareiva
ATMINK SAVO
ją atstovą reikale D. L. K. skelbimais, nuo penkią iki
Užlaikau vtooklų
6522 So. RockweU St.
Savininku
NAUDAI,
auksinių Ir sžda
Vytauto 500 m. apvaikščioji- dešimts tukstančią egzemplioDel geriausios rųšies
Tel. Republic 8305
orinių daiktų. vė
Ir patarnavimo, šaaliausios mados ra
mo. Iš šią draugiją buvo at rią. Kaina už pasiskelbimą Kad vesdamas visus reikalus per
klt
lio, pianų rolių,
GREEN VALLEY
stovai: Šv. Agotos, Šv. Fran nustatyta nebrangi.
rekordų ir L t ISRENDAVIMUI
PRODUCTS
Taisau laikrodžius
ciškos, Šv. Kazimiero, Mote Biznieriams ir profesiona
809 West 35th Street
Olselis šviežių kiauši
Ir muzikos instru
Rendon 3534 Huron, 5 kamb. sau
nių, sviesto ir sūrių.
mentus.
CHICAGO
rą Sąrgos, Vytauto, parap. ko lams bus naudinga šiame pro
lės parl., kamp. št š., gera transp.,
4844 so. PAULINA STREET
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
2650 West 83rd St. Chicago. naujai Išt. Rendos 852. Norint gar.
TeL Boulevard 1388
mitetai. Visi paėmė platinti grame pasiskelbti, nes jį skai Visados sutaupysi daug išlaidų
Telefonu HEMLOCK 8880
Tel. Van Buren 6093.
Sapvaikščiojimo medalius. Ki tys visos Chicagos lietuviai.
Perkala Mortgečlua Ir Bonus.
Rendon — 1704 W. 22 St. mod. 6
pinigus ant Namų.
tas susirinkimas bus Penk- Šis programas nebus pa- Skolinam.
kamb., pečius, >25. Sav. 1922 So.
Parduodam
ir ifimaln-om
visokį
turtų.
ĮVAIRŪS KO NTR A K TORI AI: Central Pk. avė. Lawndale 7353.
tad. rūgs. 26 d. par. mokykloj, prastas, kasmetinis
vienos
Padarom davernastes ir Pirkimo
FLATAS RENDA
Visos draugijos kviečiamos dienos įvykis, bet Chicagos bei Pardavimo Notarialifikus raštus
"Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Išsirenduoja flatas 6 kamb.
dalyvauti tame susilipkime, lietuvią perijodinis leidinys ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
ES
Tinkamas daktarui, advoka
Reikia aptarti, kad Town of — istorinė knyga. Programe Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
Budavojam naujas namus,
MES GVARANTUOJAM SAVO
Namų
Statymo
Koųfraktorius
tui ar kitokiam profesionalui.
Lake gerai pasirodytą.
I tilps nemaža literatūros apie
ATLIKTĄ DARBĄ.
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
'.............
'i
..................1
Randasi ant antrą lubą.
kaina.
X Visi šneka, visi rengiasi 'Vytautą', apie Lietuvos didy- 1111
damentus saidvokns, taipgi
3327 So. Halsted St.
7217 S. CALIFORNIA
AVĖ. muro darbus, iš medinią pa
ši sekmadienį, rūgs. 21 d., bę, galybę ir ga,rbę Vytauto
'
X
SKOLINAM PINIGUS
Telefonu Hemlock 5520
važiuoti į Šv. Kryžiaus par. didžiojo viešpatavimo laikais.
darom mūrinius,, apmnrinam
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Paskolas suteikiam į 24 vai.
Phone Vlrginia 2054
išvažiavimą, kuris bus Cher- Jame tilps paveikslai, sąsta
medinį
namą po vieną plytą.
■' ——s——
'■
neimam komiso nuo
JO8SPH VILIMAS
82 St lt Raclne
avė.
3 kamb.
nansko darže. Įžangos tikietai tas programo dalyviu žymią
Atrodo mūrinis, po to jau ne- rendon. Roll-a-way lova. Pusryčiu
$50 iM $300.
Namą Statymo
dovanai visiems ir da su išlai- Amerikoną ir lietuvią kalbė
reik pentyt. Turim namą ant kamp. >50. Sav. 1212 W. 82 st.
Kontraktorius
mėjimais kas bus darže. Dar tojų, žymią Lietuvos ir A- J. NAMON & CO.
8 šmotų valg.
setas,
$10, lovos,
pardavimo ir mainymo.
indai, virtuvės rak. ir tt. pigiai. 6459
4556
So.
Rockwell
Street
merikos
valdininką,
imančią
Po Valstijos Priežiūra
že bus ir linksmumo ir sma
JOKANTAS BROS.
Minerva avė. Hyde Park 6831.
dalyvumą
šioje
Chicagos
lie
6755
So.
Westem
Avė.
Telef. Republic 6390
gumo.
4138 Archer Avenue
REAL ESTATE
D, GRICIUS ’
tuvią šventėje.
Telefonas Grovehill 1038
Tel. Lafayette 7674
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Ši programa tiktą pavadin
5 kamb. plytų bung. oct. frontas,
WEST SIDZ ŽINIOS.
Statau namus kaip muro taip Ir
paveiksluoto stiklo
langai, plasteJONAS PUDZIUVELIS
ti didesniu vardu, kad ir Chi- AUTOMOBILIAI medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
riuotas porčlus, asla atike, furn. š.,
Kainos prleinamlauslos.
g-vė bruk., gera transp,,
mokykla,
GENERALIS KONTRAKTORIUS
X Gauta žinia, kad kun. A. cag°s lietuvią Vytauto Di2452 WĖST 69th STREET
Statau naujus namus ir pertaisau Štarai. Pigiai 6131 School St
senus. Senus namus priimu j mai
Andriušis, Marijonas šį pa—džiojo meto leidinys. Šis lei5 kamb. med. bung. 1 blok. į
Tel. Lafayette 86(2
Ofisas ir Res. nus.
vak. Western avė., tarp 144-145 st.
vasarį Lietuvoje priėmęs šv. ^dinys — programas, bus tai
ir 2884
4401 H. Mozart St
2650 West 69 Street
Posen i p. Blue įsi and, 50 p. lotas,
Kunigystės Sakramentą, šio .tikras veidrodis Chicagos lie- Geriausios Rūšies Automobi J. C. ENCHER & CO.
k. v, š., gesas, elektra, pigiai 84,Telef. Hemlock 4576
liai.
500. Sav. 11009 Longwood Dr. Tel.
GENERALIAI KONTRAKTORIAt
mėnesio 8 dieną iš Hamburgo
Bevelry 3442.
FOUR
LEAF
CLOVER
Ateik pažiūrėti musą nau Real Estate Ir visokių apdraudų
išvažiavo Amerikon. Reikia Paieškau brolio Vinco RaNotary Public
2 fl; plytų nam., 5-6, ąžuolo tri
CONSTRUCTION
jausią
DE
SOTO
ir
PLY

Skyrius 4429 So. Fairfleld
nias, 2 karų gar., Jėla bruk. *4 blo
tikėtis, kad greitu laiku bus manausko, kilęs iš Vitkaičią
Fundamentai
ko mokykla." Įelgų |112 mėn. 7012
Cementiniai bloksal
Morgan St. Vincennes 5154.
Westsidėje.
k., Tauragės p. Gyveno Chi- MOUTH Chrysler išdirbystės
Garadžiai,
porčlal
ILLINOIS .
X Šią savaitę įvyko para- cagoj. Pats ar jį žinantieji ra- automobilią už labai prieina
2 metų laklo išbiokėjJmul
Generalini Kontraktoriai
2 flatų medinis biznio namas, 60
mą kainą.
Taipgi budavojam visokius naujus
šykit.
piją naudojimui Vytauto dar
namus.
mailių nuo Chicagos, tik $700. 1445
Real Estate
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. i
So. 50 avė. Tel. Cicero 3677-J.
MRS.
ANNA
ZUMER
žo pasirinkimas ir sulig jo Auš
436
W.
45
St.
Yards
2124
2621 WEST 71 STREET
4 Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Sav. 5 kamb. namas, 12,700, įmo
ros Vartą parapijai teko at (Po tėvais Ramanauskaitė)
Arba
kėti >500. 3532 No. Ottawa, 7600
Telefonas
Hemlock
0367
GAGE PARK MOTOR
2100 W. 23 St.
Canal 5065 West ant Addlson.
einantiems metams 21 birže 20 E. High St. Coaldale, Pa.
Rez. Grovehill 1680
SALES
i
Tikras bargenas darbininkui, 2 fl.
lio, taip kad Aušros Vartą
Į med., 5-6 kamb., 6652 Hartwell avė.
Telefonas Canal 7238
Joe Bagdonas, Savininkas
PERBUDAVOTI
Phone Republic 4940
Tik >4,000. John McCarthy, 1405 W.
parapijos ateinančią metą iš
5625-27 S. WESTERN AVĖ
63 St Prospect 4130.
INTERNATIONAL
TROKAI
važiavimas galės būti viena
Telefonas
Prospect
5669
>5,500 mokėsi už plytų bung., furn.
Mes turime keletu 12 tonų trekų su
savaite ankščiaus už šią metą gravlty
šlld. gar. Priverstas parduot. 5817 S.
dump bodies — 2 tonų časls
Maliavojimo Kontraktorius
Califomia.
..
2*4 Ir 3*4 tonų trokus su dump
buvusį išvažiavimą į Berg- —
Moliavojimo Kontraktoriua
Maliavų Ir sieninės popleros krau
bodies — Chicago stake bodies — aTtKRAS BARGENAS
tuvė. Naujas atakas.
II ėjau s tankais ir kitokių rūšių bo
manso daržą.
- Už geriausių pasiūlymų gausi 6
dies.
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
CHICAGO kiOilb. bung,, kontraktorius jį paėmė
X Ryt iij ateinančiame sek Taipgi kitokie International Ir ki Jei Tamista nori pirkti Automo Mes-> mollavojlme, dekoruojame Ir 8384 So. LEAVITT ST.
lšpoperluojame
visokius
namus.
už skolų, reik parduot Randasi 6338
tokių iSdirbysčų—% iki 3% tonų di bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas
madienyje Aušros Vartą pa dumo.
Knox avė. Tel. Radcllffe 2098 arba
M. YUSZKA.
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Stewart 3447.
modelių,
kurie
tikrai
Tamlstas
nusbas garantuotas.
rapijos bazaras esant geram International Harvester Co. 1
Plombinę & Heating
tri)lna savo gražumu, • greitumu. Ir
orui bus parapijos darže.
of America
6127 S. Maplewood Ava.
visa
konstrukcija.
Kaina
81,195.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
f.o.b. Ir aukščiau.
nausiu kvogeriausla.
X Laidotuvės a. a. Barbo- jI#19 s- Western Avė. Prospect 4770
Tel. Lafayette 5197
4426 So. Western Avė.
2004 Dlversy Blvd.
Lakevlew 8114
Gali nupirkti pigiau, negu
BALZEKAS MOTORS
ros Masiliunienės buvo labai
Tel. Lafayette 8227
pastatyti 2 flatą muro namą,
6012-14 So. Kedzie Avė.
iškilmingos. ’ Daugybė ją ly
A. ALESAUSKAS
*
Not
Ine.
Telef. Republic >084
6—6 kamb., karštu vandeniu
Namų Telef.
dinčią automobiliais palydovą
Elektros kontraktoriai, suvedam švie šapos Telef.
MOTOR BZPRESS
Republic 8089 šildomas, visas ąžuolo trimas,
sas ir jėgų. Elektros reikmenos ir Hemlock 2847
NAUJI GERIAUSI
tęsėsi ištisais miesto blokais.
fikščlerlal.
gatvė ir iela išmokėtos, arti
AUTOMOBILIAI
L. DOMBROWSKI A 8ON
Į kapus lydėjo patsai klebo Mes permufuojame-perveža3014 West 47 8treet
vienuolyno. Pašaukt.*..............
nas, kuris prie jos duobės pa me pianas, forničius ir kito
i'
Plumblng A Heatlng Lietuvis
REPUBLIC 5551
A. M. BUTCHA8
KONTRAKTORIUS
sakė vyrui, sūnams, dukte kius dalykus.
pilnai garantuotas
I Maliavą ir visokią geležinią Mano darbas
rims, žentams, broliams, sese Taipgi parduodame anglis
8MA.00 F. O. B.
FA RM O S
Kainos prieinamos
jei manai pirkti karų. pirmiausiai daiktą (hardware) krautuvė,
rims ir visiems palydovams geriausios rąšies už prieina ateik
2422
WE8T
69th
STREET
pas Suos Ir persitikrink, kad,
f
S4AN8FIELD, MASS.
— Firma
puikią su velione atsisveikini miausią kainą. Musą. patarna pas mus rasite geriausios rųšies au- Atliekame malįavojimo darapie 2 5 ak., 9 kamb. nam.. kieto
tomoblliue už žemų kalnų.
I,___ .v ,
•
•j
a •_
medžio aslos, karšto oro furn., elek
vimas yra gieitas, gena ir
Taipgi turimo įvairių įvairiausių;bus iš lauko ir vidaus, taipgi
mo kalbą.
tra, miesto vanduo, gesas prleln.,
vartotų karų už labai mažų kalnų. plumerio, taisome elektrikas,
bftraė, vlštlnyčia,
pašiūrės
padar
nebrangus.
Thomas Higgins
gams Ir malkomų sodas, miškelis, 3
7126 So. Rockwell Street
BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
JEI TURIT KĄ PARDUO
greenbouses, boilerio namas, šalę Old
PL (MBERIS

VYTAUTO DIENI CHIMGOJ SPALIO 16 D.
C H I C A G O J E
RADIO žžž.

Lake. — Rūgs. 18
d. klebonas, kun. A. Skripkus,
jau sėda į laivą iš Europos ir
Town of

grįšta namo.

X Rūgs. 15 d. išvyko-į No
tre Dame universitetą Felik
sas ir Edvardas Kraueiunai.
Abu gabūs mokiniai, pasižy
mėję atletai, pavyzdingi kata
likai. Juodu ir Notre Dame
tapo priimti į atletą ratelius,
ir už tai gauna veltui mokinimąsi ir pragyvenimą
Lankime broliukams pasise
kimo moksle ir sporte.
X Dr-tės šv. Franciškos
Rymietės susirinkimas, iš prie

ADVOKATAI
Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAOO, ILK.
Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1800 S. UNION AVĖ.

Tel Roosevelt 4710
▼ai. nuo 8 iki 8 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
11 So. La Salio St, Room 1701
TeL Randolph 0881-0332 Vai. 8-S
Vakarais
>241 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0582
7-8 Vai. vak. apart Panedėllo Ir

Pėtnyčios

/

JOHN B. BORDEN
(John Bagdslunas Borden)
ADVOKATAS

106 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8888
Rame; 8 Iki S ryte Tel. Repub. >888

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street

Street

Telefonas Canal

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

MORGIČIAl-PASKOLOS

S. L. FABIAN & CO.

M.ZIZAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

ADVOKATAS

Arti Leavitt

LIETUVIAMS, PROrESIJONALAMS IR BIZ- NIERIAMS!

2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio-

nuo 9 iki 6.

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. De&rborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 8 Iki 1 Išėmus Bubėtu
62 E&st 107-th Street
Kampu Mlchlgan
Tol. Pullman 8888
Ihu t
> vak. to

JOHN PAKEL & 00.

PETRAS GRIGAS

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

BARGENAS

W. & L, ELECTRIC CO.

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

Tt ARBA NORIT KĄ PIRK
TI PASISKELBKIT "DRAU

01°.

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į

kitos miestus.

INC.
I: Vainoras, J.
_____
Lafayette 0888
3962 Archer Avenue

ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. Rockwell St
Tel. lafayette 4689

Turiu patyrimų per daugelį metų.

Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
2818 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0618

Colony kelio. Rt 140 tarp IVoreester ir Cape Cod. 1% mail. J ge'.žk.
stotį, bažnyčios, S min. į mokyklų.
Lengvi o a išlygos. Klaust C. F. Holmes, Hali St Mansfield, Mass.

