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LIETUVIŲ DIENA “HITE CITY”
RUOŠIAMA LABDARIŲ PASTANGOMIS

BAIGIAS

SAULES

ŠVIE

SOS TAUPYMAS

Ateinančią naktį — iš šeš
tadienio į sekmadienį, Chicagoj baigias taip vadinamas
saulės šviesos taupymas. Lai
krodžiai bus nustatyti viena
valanda atgal.

Rado slaptą policijos
raštą
Policija puolė pietinėj mie
sto daly vieną viešbutį, kuria
me dažnai turi prieglaudos
didesnieji piktadariai.
Vienam kambary lovoje po
pagalve tarp kitko rasta slap
tas raštas apie piktadarių areštavimus.
Niekas negali žinoti, kaip
tas raštas pakliuvo iš policijos
stoties.
Sulaikytos dvi įtariamos

St. Louis policija sulaikė
dvi mergiščias, kurios ar tik
nebus prisidėjusios prie vais
tininko Fiddelke nužudymo
rūgs. ]J) <1. vaistinėje 6560 So.
AVestern avė. Iš Chicagos iš
vyko detektivai sulaikytų iš
klausinėti.
Turėsią būt “džentelmonals”
Prohibicijos
administrato
rius Herbert pranešė, kad pro
hibiciniai agentui C’hicagoj
bus mokinami būti ne kokiais
storžieviais, bet “džentelme

nais.
.T. Zeiglerį, 26 m., guminių
lankų krautuvės savininką,
kurs aną vakarą nušovė plė
šiką, koronerio teismas ištei

sino.
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ATSISTATYDINO AUSTRUOS
KANCLIERIS SU MEISTERIAIS

Belgų Senatorius Iškelia
Kaltinimų Italijai
ATSISTATYDINO AUSTRU HITLER SUKĖLĖ TRIUKŠJOS KABINETAS
i VIENNA, Austrija, rūgs.
>26. — Atsistatydino Austrijos
(kanciieris Schober su savo miSenovės miestely Stroebeck, Vokietijoj, visi lošia šachmatais. Atvaizduojama at
nisterių kabinetu. Prezidentas
viram ore mokykla. Vaikai mokomito lošimo.
jMiklas atsistatydinimą, pripaDEŠIMTYS TŪKSTAN- (žino. Kabinetas pasiliks vietoJPIRM 30 M,ETŲ APLEI
ČIŲ ŽMONIŲ EUCHA- ' je, kol bus paskirtas naujas
DĘS BAŽNYČIĄ KUNI
RIŠTINĖJE PROCESIJOJE kanciieris.

LIETUVOJE

GAS GRYŽO ATGAL

MĄ

EUROPOJE

LONDONAS, rūgs. 26. —
Vokietijos fašistų (tautinių
socialistų) vadas A. Hitler vi
soj Europoj sukėlė, daug triu
kšmo liudijant jam Leipcigo
teisme, kur vedama byla tri
ms vokiečių karininkams.

Tarp kitko jis tenai sakė,
Atsistatydinęs kabinetas bu- kad kada fašistai laimėsią Vo
OMAHA, Neb., rūgs. 2G. —
AMARILLO, Tex., rūgs. 26.
'jvo koalicinis, t. y. sudarytas kietijos parlamente didžiumą
Vakar čia baigės Šalies (Nar
— Kun. Bernardas Fresenriš įvairių partijų narių. Kai (gi tas įvyksią kitaip rinki
cionalis) Eucharistinis KongRyga,
IX-1.
M.
Latvijos
lie
borg, kurs pirm. 30 metų ap
po toksai nepatiko fašistams. mais), tada. jie paneigsią vi
resas.
tuvių
sumanymas
turėti
savo
I
Kanciieris Schober pranešė, sas tarptautines sutartis, ku
leido Katalikų Bažnyčią ir eEucharistinės procesijos me
kskomunikuotas, t. y. išskir- teatrą jau įvykdytas. Ligi šiol
riomis šiandie Vokietija užkad jis išeisiąs iš politikos.
tu
lijo.
Nežiūrint
to,
dešimtys
■ tas iš tikinčiųjų tarpo, ir ku- rengiami atskiri vaidinimai ir
springdyta, ir atgaivinsią Vo
RINKLIAVA
LIETUVIŲ
tūkstančių
žmonių
ėmė
dalyts parašė knygą vardu
I ris- pakarĮkainag skaičius įgudusių
kietijos imperiją.
KITA FRANCIJAI BAIMĖ
LABDARYBEI
vumą.
(dešimts Metų Pragare”, ku
jėgų paskatino dr lietuvius ieTas begalo daug užgavo
Šventojo Tėvo Pijaus XI atrioje puolama Bažnyčia, savaPARYŽIUS, rūgs. 27. — Franciją ir kitas valstybes,
atro reikale pastatyti ant tvi- j stoya8 (legatas) arkivyskupas
Kur praeitą sekmadienį noriai išpažino savo klaidas,
rto pamato. Rugpiūčio 25 d. Fumasoni-Biondi, pirm pietų Francijos valdiškuose sluogs- kurios ima gražų pokarinį peLabdaringosios Sąjungos ri atšaukė tą savo parašytą kny
niuose kilo daug baimės paty- Į Iną iš Vokietijos. Pirmutiniai
nkliava bažnyčiose neįvyko, gą ir tuo būdu susitaikė su įvyko lietuvių teatro steigia- į kalbėdamas į dvasiškiją pareirus apie Austrijos kabineto Francijos aukštieji viršininkai
masis susirinkimas. Teatro į-i škė, kad Kongresas visais žvilten ji įvyks rytoj. Dėlto vi Bažnyčia.
atsistatydinimą.
atsiliepė, kad Francijos ka
statai jau patvirtinti.
igsniais pavyko, kad iškilmin
suomenės prašome nuošird
Kad gryžti Bažnyčion išpa
Francijos valdžia yra nuo riuomenė visuomet esanti pa
gosios apeigos j>adarė nepažiai paremti kilnius lietuvių žintis savo paklydimą,
kun.
Teatro vadovybėn išrinkti:
prasto įspūdžio ir į nekatali- monės, kad ir Austrijoj fa ruošta, tegul tik Vokietija mė
labdarybės darbus.
Fresenborg atvyko į Amaril- pirmininku p. E. Paliakausšistai nori iškilti, kaip jie iš gina neprisitaikinti Versaillekus.
lo. Ilgus metus jis gyveno Ho- kaitė, vice-pirm. men. St. Vaikilę Vokietijoj. Ir tada būsią so taikos sutarties sąlygoms.
Suimta du, daugiau
oker, Okla. Eina 84 metus.! niūnas, kasininku adv. K. Vi- DAUG JAPONIEČIŲ AT
kesintasi. Austriją prijungti
Policija suėmė ITarry ir Šiandie jis gyvena mažuose zbaras, sekretorium A. PurviVERČIAMA KATALIVokietijon. Francija begalo AMERIKOS JŪRININKAI
nameliuose,
prigulinčiuose
St.
uis,
administratorium
A.
GuSam Guzikus, Jack Guziko
KYBEN
KOVOJA RAUDONUOSIUS
bijo tos unijos.
broliu. Šis pastarasis yra į.i'Mary Akademijai ir tenai ant dzinskaitė-Tolskaitė. Revizijos
skaitytas visuomenes pnesų kilnojamo altoriaus atnašauja, komisijon: mgr. A. Juodval
SHANGHAI, rūgs. 27. —
SAO PAULO,
Brazilija DRĄSUS ITALIJAI KAL
šv. Mišias.
sąraše.
kis, stud. J. Poliakauskas, stuYangtze upėje du amerikoniš
TINIMAS
(per paštą). — Japoniečių ko
ku karo laivu užpuolė komu
Gryžti atgal Bažnyčion jis den. S. Gudelytė. Be to meno loniją čia sudaro virš 900 žmo
I0WA VALSTYBĘ PA 1927 metais laišku kreipės į kolegijon numatyta sutraukti nių ir iš jų jau apie 800 at BRIUSELIS, Belgija, rūgs. nistų gau jas. Amerikos jūri
LIETĖ VĖTRA
Amarilio vyskupą (Gerken. Ta visus lietuvių teatrui pasidar versta katalikybėm
27. — Jauno italo De Rosa, ninkai užpuolikus išblaškė ku
bavusius
asmenis.
- '
da jisai gyveno' dar Hooker
kurs praeitais metais kėsino lkosvaidžiais.
Jų tarpe nenuilstamai miDĖS MOINES, Ia., rūgs. 26. ir sirgo. Meldė vyskupo jį aLatvijos lietuvių plačioji vi
si prieš Italijos sosto įpėdinį,
sionieriauja kun. dėl Toro,
— Kai-kurias Iowa valstybės plankyti. Vyskupas išpildė jo
PENSIJA SENATVĖJE
byloje kaltinamąjį gynė belgu
suomenė šį žygį vertina, kaip
Jėzuitas italas, kurį 1929 me
dalis palietė baisi vėtra. Daug irneldimą, bet tada jis dar ne
KANADOJ
didelį kultūrinį laimėjimą.
senatorius Louis de Broucketais Šventoji Tikėjimo Pro
žmonių sužeista. Medžiaginiai buvo pasiruošęs gryžti Baž
re.
pagandos Kongregacija pas
nuostoliai dideli.
nyčion. Pasveikęs atvyko į AKLAIPĖDOS VYTAUTO kyrė vyresniuoju misionierium Tarp kitko jis iškėlė kalti OTTAAVA, rūgs. 27. — Ka
imarillo ir čia viešai notaro
DIDŽ. GIMNAZIJĄ AP tarp japoniečių Brazilijoje. nimų Italijos valdžiai. Jis sa- nadoje mokama senatvės pen
SNIEGO PŪGA WY0tir kelių nekatalikų liudininkų
■kė, kad Mussolini darąs są sija! 47,291 žmogui ir į metus
LANKĖ TELŠIŲ VYS
Japoniečių
atvertimui
kun.
MINGE
patvirtintu raštu atšaukė saKUPAS
mokslą sukelti karns Jugosla tam tikslui išleidžiama virš 10
dėl Toro čia įkūrė specialę
(vo klaidas ir tai visa, ką yra
vijai ir Francijai. Kad Mus niilionų dolerių.
mokyklą.
LARAMIE, Wyo., rūgs. 26. bloga kalbėjęs ar rašęs apie
Prieš keletą dienų Klaipė
solini yra sąjungoje su Vokie
— Kalnuotas AVvomingo vals Bažnyčią ir jos vyriausybę.
tija. Dėlto, šiandie Vokietijos NORI SULAIKYTI AUTO
doje lankėsi J. E. Telšių vys
NUSIŠOVĖ
tybės dalis palietė pirmoji žie
MOBILIŲ ĮVEŽIMĄ
kupas J. Staugaitis. Be Susti
tautininkai fašistai ir pasiro
ma — didelė sniego pūga.
DIDELĖ ŠEIMOS TRA prinimo Sakramento teikimo Osijos km. (Vilkaviškio ap.) do begalo drąsus savo kalboJOHANNESBURG, P. Af
GEDIJA
bei kitų iškilmingų apeigų, J. rugpiūčio 29 d. nusišovė 18 m. t mis ir veikimu.
IŠ ANGLIJOS J JAPONIJĄ
rika, rūgs. 27. — Iškeltas su
E. vyskupas Staugaitis teikė ▼yrukas Osijos miškely.
Šilinė (Jurbarko valse.) Ru si atvykti į Vytauto Didžiojo
ALKSTA 800 ŽMONIŲ manymas visai uždrausti ame
Pasirodo, kad tėvas buvo
LONDONAS, rūgs. 27. — gpiūčio 25 d. pil. Urbelis, na
rikoniškų automobilių įvežimų
gimnaziją. Pirmiausia į J. E. parsiuntęs jo vardu 2000 lit.
Mrs. Victor Brueo pati viena ktį išgirdęs šunis lojant, išė
HAVANA, Kuba, rūgs. 27. į Pietų Afriką.
vyskupą Staugaitį prabilo gi- rimtam reikalui. Bet jis su
orlaiviu išvyko į Japoniją.
jo laukan. Paskui jį, atsikėlus mnazijos kapelionas kun. Ba- geru “draugu” juos greit — Planetas apylinkėje apie
jo žmona iškišo galvą pro la jerčius, pranešdamas Jo’Eks- prašvilpė. Tada nusivedęs sa- 800 mažažemių ūkininkų alk
PINIGŲ KURSAS
BUENOS ATRĖŠ, Argenti
ngą pažiūrėti, kas kieme de celencijai Klaipėdos Vytauto vo draugą į miškelį pasiūlė sta. Jie būriais lanko Placeta
na, rūgs. 27. — Atsistatydino
dasi. Urbelis pamatęs pro la Didž. gimnazijos katalikų mo kartu nusižudyti. Jo “drau miestelį ir maldauja duonos.
Lietuvos 100 litų
$10.00
A. Justo, kurs po įvykusios
ngą kažką žiūrint, paklausė: kinių būklę bei darbuotę ti gas” spruko į šalį, o drąsuo
Britanijos 1 sv. sterl.
4.86
revoliucijos buvo paskirtas ka
“Kas čia?” Šovė. Ir dviem kybos srity. Į tai Ekscelenci lis vienas sumanymą įvykdė.
AVASHINGTON, rūgs. 27.
Francijos 100 frankų
3.92
riuomenės vadu.
brauningo šūviais peršovė sa ja palankiai atsakė. Po pusės
“R.” — Amerikos Darbo Federaci
Italijos 100 lirų
5.23
vo žmoną: vienu per pečius, valandos J. E. vyskupas su
jos prezidentas Green pareiš
Belgijos 100 belgų
13.94
CHICAGO IR APYLIN antru per krūtinę. Gyvybė pa sirinkusius apleido, suteikda SKAITYKITE IR PLATOM. kia, kad Saly iškįla vis dau Šveicarijos 100 frankų 19.41
vojuje.
"R.” mas palaiminimų.
KES. — Saulėta ir šalta.
"R.”
giau visokio darbo.
Vokietijos 100 markių 23.81
KITĘ “DRAUGĄ".

Šiomis dienomis Labdari- Spėjama, kad tai bus vienas
ngosios Sąjungos Centrai iš didžiausių įvykių Chicagos ir apylinkių lietuvių gy
galutinai nutarė ruošti ,1931
venime. Prisiruošimo darbai
metais, birželio 14 d., Lietu-; jau pra(jėti. Del to draugijų
vių Dieną. Tai įvyks garsio- įr įstaigų prašoma tą dieną
je Chicagos “White City.” ! nieko nerengti

CHICAGOJE

A

FRANCIJA BIJO, KAD AUSTRIJA GALI
JUNGTIS SU VOKIETIJA

DALYVAUJA LIETUVOS KONSULAS IR
“DRAUGO” REDAKTORIUS
KENOSITA, AVise. — Rytoj koncertas ir prakalbos. Kal
čia Įvyksta retos iškilmės. Vie dins aukšti miesto valdininkai,
tos lietuviai iškilmingai minės iLietuvos konsulas p. A. Kal
Vytauto Didžiojo 500 metų vaitis, “Draugo” redaktorius
mirties sukaktuves. Įvyks gra p. L. Šimutis ir kiti. Parapijos
žus parodavimas gatvėse au choras yra. pasiruošęs gražiai
tomobiliais ir gražiai išpuoš f padainuoti. Iškilmėse dalyvaus
tais flotais. 30:30 vai. Iryte visos tautiniai nusistačiusios
bus iškilmingos pamaldos. Po ' draugijos, visi susipratę šio
parodavimo par. salėj bus miesto lietuviai.

3C

LATVIJOJ" LIETUVIAI
ĮSTEIGĖ SAVO TEATRĄ

i

b

Šeštadienis, Rūgs. 27 d., 1930

DRAUGAS

ziko — kompozitoriaus kapo liūdi visa tauta,
nutekusi doro, darbštaus kunigo ir muziko,
kokių dar nedaug teturime.

“DRAUGAS”

hf

Uelna kasdien. Ualcyrua sakni&dlanloa
PRENUMERATOS KAINA: Metama —

P»-

Metų — (S.60. Trinu Mėnesiams — 48.10. Vienam
■namui — Tie. Europoje — Metama |7.M. Puael Me-

DARBO KLAUSIMAI.

ti rezoliucijomis.
Visokios
susirinkimuose kalbos be re
*
j Buvusioje rugsėjo 1 d. Dar- zoliucijų yra tuščios kalbos
Klaipėdos krašto taip vadinamieji did- j)O £>įCnos šventėje įvairiuose ir jų niekas negirdi. Tik re
vokiečiai, norėdami pasirodyti ištikimi Ber-, prwnončs centruose darbinin zoliucijomis žmonių reikalavi
lynui,( padavė skundų Tautų Sąjungai, stong kams buvo suruoštos prakal mai gali pasiekti atatinkamus
damies įrodyti, kad Lietuva skriaudžianti, bos. Buvo įvairiausių kalbėto- aukštesniuosius
ir
neteisėtai leidžianti įstatymus. Tuo skundu jų, daugiausia pačių darbi- gali duoti kokios
nors nautikisi įsigyti didesnę vokiečių vyriausybės' nįnk,} Vadų.
dos.
simpatijų. Skunde pažymimu, kad Lietuvos, Anot paduotų žinių laikraš-‘ Nežiūrint tų trukumų Durvyriausybė laužanti Klaipėdos autonomijų 'f.iu0SC| ton,is prakalbomis iš- 1,0 Dienoje darbininkų 'iškelti

IR KLAIPĖDIEČIAI SKUNDĖSI.

■ — M.ee. Kopija .eae.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųU Jei nepraioma tai padaryti Ir neprlatunčtama tam
ikalul palto lenkių.

Redaktorius priima
taadlen.

— nuo 11:00 iki 14:40 eal.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
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diktatoriškais išsišokimais. Klaipėdiečiai tl- kelta daugybe darbo klausi- reikalavimai

Publlshed Daily, Except Sundny.
SUBSCRIPT1ONS: One Tear — 04.00. Sis Month«
- 91.61, Tbree Montha — 04.44, One Montb — 7tu.
Bnrope — One Tear — 07 04. 81x MoDtba — 94.00,

!o»y — ,98c.
Advertlalng In ''DRAUGAS'* brlnge beot raanlta,
Advertlalng rates on appllcatlon.

SULAUKĖ 50 M. AMŽIAUS.

ĮVAIRUS STRAIPSNI Al

į

I
į

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

PRIE NAUJO KAPO.

Vakar trumpai pranešėme kad rugsėjo;
10 dienų Muncliene mirė muzikos žinovas,
tompozitorius prelatas Teodoras Brazys. Mū
sų tauta ir vėl neteko didelio kultūros darbi
ninko, kuris visų savo amžių pašventė lietu
vių muzikos kėlimui.
“Lietuvos Albume” raudame, kad a. a.
lapRn-j
Teodoras Brazys buvo gimęs 1871)
1870 m. lapkriEio 20 d. Pabiržės par., Biržų apskrity. Mokės
Bauskėje, Kurše. Kelerius metus vargoninin-

pasirod* dideli
kiši, kad jų skundų stiprini jaremsianti Vo-, ir galingi. Kas pageidauja !
kietijos delegacija. Kaip žinoma, Tuntų Sųviena,n
r„nnsylvanįjo8 saliili g(!rov«, tas turi pripajungos taryboje mažumos negavo satisfakci-1
d
darMninklj reiMuvimus 1
jos. Negavo nei klaipėdiečiai, nes jų skundas tamento sekrotoriu8 Davis. teisingais. Darbininkai nekoypatingai nebuvo niekuo pamatuotas. Tai ne,
-a|let. administracijos voja kapitalo. Tik reikalauja,
pirmas Klaipėdos vokiečių žygis skustis Tau-1j ____
...... i......
narys, jis kalbėjo apie 4..:
tai, i.„.i
kad jiems
butų duota darbo
tų Są-gai ir mėginti pakenkti Lietuvos vals
; kad šaly nesama tokio dide- ir už darbų teisingai atlygi,natvbės reikalams.
Įlio nedarbo, kaip kad kai-ku- ma. Kitaip-gi gyvenimas neI rių žmonių atvaizduojama.
; galimas.
Aguona.
Prieš porų savaičių Briusely, Belgijoj, įvySekretorius Davis nurodė,i
ko tarptautinis katalikų spaudos atstovų kuli:
eUonominio persilau- DELKO MAŽINAMAS BEgresas, kuriame dalyvavo virs sesi šimtai zimo
v.
. laiku nebuvę
,
r masinių
. . j
piatujttt
at^tttc9
VAtusiy skaičių o.'
viso pasaulio žurnalistų, jų tarpe ir Lietuvos
darbininkų paliuosavimų iš
katalikų žurnalistai. Kongrese tartųsi šiais1
....
, ,
1
t.,
. ... .darbu tais tikslais, kad atCenzo biuras piaeitų balan-.
svarbiais katalikų
spaudos klausimais:
1)...
ka-! naujinus darbus sumažinti c‘i surasmedamas bėdaibius,| l
..
.
.
tulikų
informacijos
suorganizavimas,
istei-į
d
.
vsiuos
.
,
.
..
.
v..
...
, • jiems užmokesmus.
pastai uosius paskirstė r
g,ant žinių teikimo agentūra; 2) spaudos,d
1 -v.
tai-,.- •
,x6
I
Q
0
n;
0
„
koto
Vai™
niv-irlrusis.
Atskirtai
įraše
tuos, l
darbo suderinimas su katalikiškųjų akcija;
Seniau butą kaip tik atvirk-s

i

cnV5 coirrotnrin« Hulfn kurie neturi darbo, ieško irt

3} katalikų žurnalistų sujungimas ir medžią- stiab
sekretorius. Dėlto
_
„s^ardiTinmi1'
'cmnion Panrr Pnntrinn vrn nn negali gOlUtl. Šie UZVai'dl.nami.,
Gerb. kun, L. Draugelis , dabartinis Aušros Vartų pa
gims aprūpinimas; 4) katalikų spaudos i*“'ir n»tv, n™mLnkč i‘baisiais bedarbiais. Atski-1
Cbicaj
rupijos, unicagūje,
kleoona gimė 188G metais, 27 ru s-ėjo,
kos praplėtimas pasauly; 5) visų kraštų ka- kenleję ir patys pramoninkai.i
Gudelių kaime.
ų parapijoje.
parapijoje, Žiūriu
talikų spaudos protestas prieš tikėjimo perse- (Geizdami padidinti sau pelnų, ■
npa;rba ' kurie tik lai-' Punsku
Lygiai atski-,'
1893 m. baigė 'pas tėvų' — mokytojų pradinę
no/lb-lv, boti
. ,r •mokyki;.
,
kavęs, 1896 m. įstojo į Vilniaus kunigų semi klojimus Rusijoj. Ši katalikų spaudos kon- pramoninkai po darbininkų,
gresų nuoširdžiai sveikino ir laimino šv. Tė- paliuosavimo į darbus pri-!nai ir
’ ' .
’
, Bardauskuose, Vilkaviškio parapijoje ir įstojo Monanipolos
narijų, o 1900 m. įšventintas kunigu. Keletu
vag
j imdavo darbininkus skirdami , eK apmokami.
. • gįninazijon antron klasėn.
metų iškunigavęs Baltstogėje, įstojo į Haber__________
į jiems mažesnius atlyginimus, j Tikrųjų bedarbių cenzas vi--’
1898 m. iš penktos klasės perėje Seinų Dvasinėn seiniio vedamųjų aukštųjų bažnytinės muzikos
Voldemarui vietos Lietuvoje neberanda-,^110 budu pramoninkai ,ne °j šaly ati ado, kaip jau bu , naiijon.
mokyklų Ilegensburge, Bavarijoje, kur jisai
ma. Iš Platelių, kur jis iki šiol buvo ištrėini-,vien Griaudė darbininkus, vo numeta, 2,508,lai. Kitos (
1893 m. subdiakonu baigė seminarijų; 12 liepos J. E. \ ar
studijavo polifonijos kompozicijų pas
M.
me, jisai perkraustytas į Gaudučius, kur dar bct ir save- Jiems atrod®» kad,bedarbių rūšys dar neapskai-; šavo.s pavyskupis Kazimieras Buškevičius, Šv. Kryžiaus bažlaberlj. Ten jisai parašė konkursinę ketu
stropiau vra saugojamas’ Su juo kartu esanti 3ie aPturi da«g’au Pelno ma- duotos. Jų bus irgi imlionai., nyčioje, įšventino diakonu, gi spalių m. 25 d., kartu su Vinriems balsams “Missų” ir fugų, už kų gavo
jo žmona ir žmonos motina, kuri tik rusiškai /indami atlyginimus. Mažiau
Klausimas, delko bedarbiai centų Ambraziejum - kunigu. 28 spalių atlaikė primicijas Seidiplomų su pasižymėjimu.
temokanti kalbėti. Žemaičiai stebisi, kas per'už darb9 pelnydami darbinin- paskirstytiLengva nų seminarijos koplyčioje. Spalių 31 d., kaipo rezidentas, apNuo 1907 iki 1917 metų Velionis išbuvo
vienas tas tautininkų vadas, kad jo šeima, 'kai mažiau visko Pydavo atsakyti. Būtent, kad kartu „Įgyveno Sasnavoje ir ten pat į antrus metus buvo patvirtinVilniaus seminarijos giedojimo profesorius ir
Lietuvoj gyvendama, lietuviškai kalbėti ne- ir
dirbtuvėse nebuvo pa-^mus visus bedarbius pasiro-Įtas “ad interim” vikaru.
katedros choro dirigentas. Jis ten įvedė Gri
moka. Į Varnius p. Voldemarų vyriausybė, kankamai darbų.
koki^ sesi ar daugiau!
1908 m. dalyvavo maldininkų kelionėje Romon ii tuojau
galiaus giedojimo reformų. Kadangi velionis
matomai, bijo siųsti, kad jo “nenulinčiuotų”
Sekretoriaus Davis nuomo- Ambonų. Iš to butų salios ad-<p0 to buvo perkeltas Mariampolės vikaru,
uvo susipratęs lietuvis pabijotas, iš lenkų
tie tremtiniai, kurie Voldemarui diktatoriau- ne> pramoninkai praeitimi pa- įmimstracijai daug nemalonu-,
1913 m. gavo ypatingų pa skyrimų - patarnauti katalikišsusilaukdavo persekiojimų ir visokių nemalo
• _t t__ i Kiinnkinn ir šiuokart iie ianiuiU- GiIsimokino
siandil ir šiuokart jie jau!
mdie
paduodama,-kam
lietuvių veikimui bei “katalikiškai akcijai”, pasiruošnumų. O kada pasirašė memorialų prieš len jant ten pateko.
darbininkų masėmis neatlei-įkad štai tik apie du nuošim-j damas šiam darbui 1914 m. Petrograde lankė untialkogolikų Lietuvos užgrobimo politika, vyskupijos
do, kad pa.-skiau mažinti už- čiu visų gyventojų neturi nius kursus. Užstojus karui ir užėmus vokiečiams pirmu
valdytojo, kun. Michalkevičiaus buvo pašalin
darbo. Tai esąs visai nykus kart Mariampolę, gyveno pas kun. Mironą Valkininke, Vii.
Pasirodo, kad ir New Yorko valstybės re mokesnius.
tas iš užimamos vietos su dideliu Bažnyčios
publikonai jau “sušlapo”. Savo valstybės kon ] New Yorko valstybėje kai-.'nu<Jšimtis ir nesama tokių gub.
muzikai ,nuostoliu.
1915 m. vokiečiams antrą kart užėmus Mariampolę, gyvencijoje jie padarė nutarimų, kuriuo prita- ■ būdamas Amerikos Darbo Fe- į b^°nV lakių, kai kad šalies'
A. a. prelatas Teodoras Brazys buvo
Smieloje
į'iania probibicijos atšaukimo sumanymui, deracijos prezidentas Green administracijos priešų tvirti- veno menesį Vilniuje, penkis mėnesius Čerkasų
vienas iš didžiausių ir rimčiausių mūsų tau
i (Kijevo gub.) pas savo draugą kun. Kazimierą Bridžių, vieną
įvykis. Probibi-' ragino visus darbdavius pasi-, narna.
tos kompozitorių. Jisai buvo gilus muzikos Tai visai nesitikėtas
cijos šalininkai sumušti 733 balsais prieš 258. j darbuoti — duoti nors kiek! Kiekvienas musų žino, kad nu nesi Kujalnyko limane Dr. Jakimavičiaus sanatorijoje ir
žinovas ir mokslinės lietuvių muzikos lite
Bepublikonų didžiuma, kuri vis dar iki šiol darbo kikevienam darbiniu- šįmet visas laikas gyvuoja virs šešių metą Odesoje, km išbuvo pri< Senosios Dangun
ratūros kūrėjas. Velionis sukomponavo daug
gana griežtai stovėjo už probibicijos įstatv-'kui, kad bedarbiai galėtą nedarbas ir blogi laikai var-^Lmimo bažnyčioj rezidentu du metu, prie Naujosios šv, Kle
netik bažnytinės muzikos kūrinių, sukompo
mo vykdymą, tuo įvykiu yra nustebinta ir'nors kiek sau ir savo šeimy- giai bus panaikinti. Nežiūrint metiso
vikaru vienus melus ir virš trijų metų organizatonavo ir suharmonizavo daugybę lietuviškų
to, štai dar ir paties organi-. rium klebonu Šv. Šeimynėlės ir Šv. Vincento koplyčių ir tredainų. Jo liaudies dainų harmonizacija pasi susirūpinusi. Esąs susirūpinęs ir pats Jung- noms duonos pelnyti
Pirm to prezidentas Green zuoto darbo vadai tą pačią ciosios kataliką parapijos didžiuliame Odesos mieste,
tinių Valstybių prezidentas. Mūsų nusimany
žymi gyvu tautiškumu ir savotiškumu.
spaudai
patiekė pareiškimų,'giesmę pradeda giedoti. Antai j
Odesos gyvenimo laikotarpyje 1916 m. atstovavo vietinę
mu, Nevv Yorko valstybės republikonui pada
Iš muzikos kurinių, kiek mums yra ži rė žingsnį pirmyn. Jie suprato, kad įstatymų kad blogieji laikai jau imu'Amerikos Darbo Federacijos lietuvių koloniją Tatjanos Komitete, 1917 m. miesto Durnoje
“slūgti”, kad kaskart vis'prezidentas Green, kurs pirm 'ir pirmume Rusijos Lietuvių Seime Petrograde. 1918 m. panoma, atspausdinta: “Mūsų Dainelės” pirma keliu pilnosios blaivybės neįvykinsi.
ir antra dalis — viso septyniosdešimts dainų
daugiau bedarbių surandu sau'kelių mėnesių patį prezidentą i baigoje ir 1919 m. pradžioje, kuomet Odesa buvo užimtu prandviem, trims ir keturiems balsams. Mišios
Cliicagos miestas vis dar neišeina iš to'darbo. Tokiu budu mažėjąs perspėjo imtis priemonių prie, euzų eskadros, buvo Ananijeve ir dviejose vietinėse gimnazi
“Pulkim ant kelių”, dviem baisams, vargo užburo rato, į kurį jį įvėlė įvairus smurtinin patsai didelis nedarbas.
! nedarbą, šiandie sako, kad ne jose katalikų tikybos mokino ir nuo 1917 m. visą laiką dar
nams pritariant. Jo moksliški muzikos vei kai, bekovodami už pelnų, kurį jie padaro
Cliicagoj skaitlingam darbi-.darbas jau pradedąs mažėti, ėjo Lietuvos Dr-jos nukentėjusioms nuo karo šelpti įga
kalai yra išleisti: “Die Sing\veise,n der Ii-j laužydami probibicijos įstatymų. Nors šiomis ninku susirinkime Grant par-jkad gryžtų geresnieji laikai, liotinio pareigas Cbersono, Taurydos ir Besarabijos guberni
tauischen Melodien”, “Giedojimo mokykla”, dienomis daug kalbama ir rašoma apie mies ke kalbėtojai perspėjo darb Green yra šalies administra jose. Iš Odesos grįžo Lietuvon 26 lapkričio, 1921 m. Ligi 8 d.
— vadovėlis, “Muzikos Teorijos Vadovėlis” to išvalymų, tačiau nedidelė dar pažanga tėra davius nemažinti darbinin cijos šalininkas. 1928 metų rin lapkr., 1922 m., gyveno Kaune pas brolį Dr. Eliziejų ir darba
ir “Apie lietuvių liaudies raeliodijas”. Be'
kams atlyginimų. Nes tas ma- kiniais jis dirbo republikonų vosi “Ūkininkų Sąjungoje”, kaipo organizatorius taupymo
padaryta.
to, yra surinkęs daugybę lietuvių liaudies
žinimas dar daugiau praplėstų naudai. Demokratai darbui1 bendrovių ir įsteigėjas Centrulinio Lkininkų Sąjungos Banko,
meliodijų, ypatingai daug iš Kietaviškių pa- j
3922 m. 8 d. lapkričio išlojo Marijonų Yienuolynan MaYra žinių, kad Lietuvos Latvijos preky bloguosius laikus ir nebūtų daugiau visko siūlė, buvo iš-.
rapijos. O kiek velionis yra parašęs atskirų bos derybose jau prieita prie susitarimo. Kai sulaukta pageidaujamo geibu kėlę plačių darbo programų. į rijaiupolėje.
muzikos šmotų ir dainų, kiek grynai bažnyti redakcijos komisija patieks tekstų, sutartis vio.
1923 m. šv. Martino dienoje padarė pirmuosius apžadus
Deja, demokratų priešaky bu-'
nių veikalų, kuriais naudojasi mūsų chorai ir bus pasirašyta. Ir mes lauksime šios svarbios
Marijonų
Vienuolijoje, Mariampolėje.
Kitur kalbėta apie penkių.v° katalikai.
atskiri dainininkai, naudojasi mokyklos.
3925 m., gegužės 27 d. iškeliavo į Amerikos Jungtines
sutarties teksto, kad supažindinti su ja skai-(dienų darbų savaitėje, apie' Šiandie šalies administraciNeveltui a. a. preb Brazys buvo pakvies tytojus.
(bedarbių šelpimų, pensijų se- ja nesirūpina darbininkų ge- Valstijas ir su misijomis važinėjo Lietuvių kolonijose šių val
tas į Kauno seminarijų muzikos profesorium,
--------------Jnatvėje ir kitus klausimus, rovė, bet darbininkių vadams stijų: Illinois, Miejiigan, New York, Connccticut, New Jersey,
o docentu į Lietuvos Universitetų. Be to ir
Mussa 'liusetts, Ne\v Ilempsbire, Pennsylvania, Neluaska, Kuli
Per 1930 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje Reikalauta, kad pramonėse ji yra gera.
Kaišedorių vyskupijoje velionis užėmė aukš išleistos 466 knygos, iš kurių, 374 Kaune, būtų įvesta penkių dienų dar-' Ir štai bedarbių skaičių sas, Iowa, Indiana ir M isconsin.
tų vietų, kaipo kapitulos prelatas.
1926 m., liejies 5 d., kun. Draugeliui buvo jiavesbi dien
36 Moriampolėj, 17 Šiauliuose, 15 Klaipėdoj ir bas savaitėje ir šešių valandų mažina ne tik administracija.
raščio

“Draugo”

Administracija,

o

gruodžio

4

d., liko

šv.

Manome, kad jį arčiau pažinę jo augai Į likusios kituose miestuose. Tai vis-gi žymi darbas paroje, kad didesnis bet jau ir patys darbo vadai,
Petro lietuvių par. klebonu, Kenosba, Wis.
Akstinas.
skaičius darbininkų
galėtų
kunigai ir mūsų muzikai plačiau parašys iš į pažanga.
1927 nu, 18 d. birželio perkeltas į Aušros Vartų lietuvių
velionius gyvenimo ir geriau įvertins jo dide
1
SKAITYK IR PLATINK paraj/ijų klebonu. Tas pareigas ir dabar tebeina. Rytoj, Auš
lius nuopelnus mūsų tautos muzikos kėlimui,
ros \’artų j>ar. salėj, parapijiečiai ruošia gerb. kun. Drauge
TIKTAI KATALIKIŠ
jo sukurtus veikalus. Mes tuo tarpu tik tiek
liui pagerbimo puotų.
KUS LAIKRAŠČIUS.
galime pasakyti, kad šiandien prie mūsų mu>
I
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DAINUOS MUSŲ RADIO KONCERTE.

Prašau Į Mano Kampelį

1. Ką gali.duoti Latvijai po- niynij politiniu žaisliuku. Bet J1|US re]||,-,„iko
litinė ir miUtarinė sąjunga |svarstydami klausimą apie j j,inSl<,ji
uopasį|lei.
su Lenkija?
.politinę ir militarinę sąjunga ' . irdah<1|, Apie audary„,,

veido, prohibieijos žymes —
mėlinumas ant nosies ir k.
------------- [Visu* tai galima bus užtatuo-

PROF. KAMPININKO
RADIO.

Kai kurios naujai įsikūru
sios po Didžiojo Karo valsty
bės ja i žuvo. Taip pat ir mu
ms esant ugnies sankryžoje
tarptautinių
rungtynių dėl
valdžios ir turtu, mūsų tautis-

Leides! štai, jums naujiena! t i ir neviena tada galės
Sinart Izmdono taip vadina- karuli kituoti Į “Miss l’ni vėr
ines “society” moterys sagai- .e” pasaulio grožio karalienę,
vojo būdą bet kokiam kūno
----------

iną vadina rašymus tam tik- [daugiausia sau kapitalo susira adata įvairių ant kūno .grobti. Antai skelbė parduopagrųžinimų, kaip matyti dau [šią pusiasalį Kamčuką, o da
gelio eigonkų arba kareivių bar parduoda jau Rytų — Kiant rankų, o kaikurių ir ant nu geležinkelį. Nebus naujiekrutinės bei nugaros). Kojų na, kada išgirsime išstatytus
aukščiau
kelių
tatavimui, pardavimui: Maskvą, Leningra
smart Londono budės pasirin- dą ir kitus didžiuosius Kasi
ke bites, drugius ir įvairias jos miestus.
pyles. Viena labai plačiai Lon- j
-----------<lo.ne žinoma leid'ė, sakoma,; Lietuviški bedieviai savo ,
drugiu užtatavo (padengė) mirusius garsina tiktai savo,
net operacijos paliktas ant kū- bedieviškuose,
laikraščiuose
no žymes.
[ir laidoja savo kapinėse.
Tas Londono leidžiu paten-! Ka'alikai-gi savo mirusius
tas, sakoma, jau persimetąs garsina bedievių laikraščiuoir Amerikon, nes ir čia dau- [se, o su bažnytinėm iškilmėm
gelis sinart leidžiu nebe kvol- laidoja katalikiškose kapinėčių, kurios visiems matomos se.
ant kojų ir veido, pav., se- [ Ar didesnio da reikia katanatvės žymės — raukšlės ant likams susipratimo?

Rašo:

Dr. AL M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago
Tel. Canal G7C4

NETIKUSI AVALINĖ SVEIKATAI KENKIA.

su kitais — mes visuomet tu jtingos su Rusija ar Vokietija
rime atsiminti, kad sąjunga I pas mus niekas nemano (ne
uždeda sąjungininkams sun bent Menderis, Lat. soc. der.i.
kias pareigas ir kad sąjungi vadas).
ninkai dažnai atsisako jas Priešingai, pas mus esama

pildyti, stengdamiesi kiek ga. . . .
. .
,
b darni visas tas pareigas, arkai-valstvbi,nei nepriklausomv ,
,
.
ba nors sunkesnes užkrauti
bei gresia pavojus.
i savo sąjungininkui.
I įliedami idealiai saoigani-, Sąjunga, padaryta dviejų
zuotas mūsų karo jėgas ir pusių, kurių nejungia bendri
me; vieni galėtumėm būti
; politiniai, ekonominiai bei tau
tenkamai galingi, kad su niu";tįnjaį interesai, ar bent ir
mis skait\tųsi, kaip su
bendra istorija, dažniausia ne
.p >,os taktoiium, nes dėl į'a'i-Jtik išira, bet ir sąjunginin

negražumui,
kitaip sakant
Rusijos komunistu komisakvolčiui, uždengti. Jos prade*- Tai visu uolumu vykina “penjo savo kūmą tūtuoti. (Tatavi-Įkių metu planą”, t. y. kim

TURTAS

X
’nos ir kūjo antros, o trečioji

■

-------------- Rašo prof. Kampininkas.--------------

SVEIKATA - B

SU KUO LATVIJAI PAKELIUI! LENKIJA AR LIETUVA?

rių ir skaitlingų priežasčių kus padaro aršiausiais prie
nei viena iš mūsų kaimyniniu šais. Todėl norėdami sudary-

valstybių
\<u. -iŲ negalėtu
ių

nukreipti
miKitipii

•
• n
□ •
sąjungą,
mes vis
tik nedrp

grupių, kurios randa, jog su
Lenkija mes ne tik gėlimo su
daryti sąjungą, bet kad Len
kija, girdi, esanti vienintelė
valstybė, su kuria mums rei
kalinga dėtis į tvirtą ir neri
botą utilitarinę sąjungą, nes,
girdi, Lenkija yra galinga val
stybė.
Apie tai, kad istorija nms
su Lenkija nejungia, kad mes
neturime
ir to,
. . . su v.ja bendrų
.

ii mus
kariškai .skaitli.n- suue
•
i i ai• dėtis
.-x- j• sąjungą
•
tauimi. savo iv.iunivrti
ai-j
su.įbau
. . siekiančių. . politinių,
,

-■ e persvara — negalėtu mus
inun i[)eĮx
kepurėmis užmėtyti”
1

K 1 1

r UVusiU
•
]><uo
a1ĮJ,
;uo p
pakliuvusiu

, •
n-1
•
•
. nakelvie.
pakelyje. Dėdamiesi

.v u .

111U1US
| tmių,
.
. ekonominių bei kullū.i11
1
Llll interesų, o tik yra visus

...

su knn
kuo (

r.ors butų gerai suorga- nors į sąjungą mes pirmoj, komplektas įvairių priešginunizuota ir ištobulinta mūsoj ■ „jlėj turime numatyti, kadi""*; U“ Ines s» I«nkiju ne
karo pajėga - mes vis dėlto ; sąjungą galime daryti tik su1?“!"™
Wit‘
niekad negalime būti perdaug I mums lvgiu ir tik su tokiais,! 81^
tai tie
u™,-,j-i;«a
i
1
, .
,
, Imūsų Lenkijos šalininkai nestipiu.-. degų perieklius me- su kuriais mes turime bendskaito reikalingu pagalvoti.
kam
ir niekad nepakenkia, rus tautinius, politinius, eko-

Gerai žinomas dainininkas p. Kastas Sabonis, kuris pir
, niadienio vakare, tarp 7 ir S vai., dainuos “Draugo” ir Peoplės Furniture Co. koncerte iš radio stoties AVTIFC. Apart jo,
i koncerte dalyvaus art. p. J. Babravičius, p-lė Genovaitė šidiš[ kiūto, komp. A. Pocius ir kiti. Šia proga primename, kad
riam. K. Sabonis dainuos ryt vakare gerb. kun. L. Draugelio
į 50 m. sukaktuvių paminėjimo iškilmėj, Aušros Vartų par.
salėj.

APSINUODIJIMAS GRYBAIS.

Sąjungos su kitais — papras- l uominius bei kultūrinius in- Kadangi šita lenkiškoji očiausia priemonė gauti sau[ teresus, arba su kuriais mus rientacija, arba nusilenkimas
rezervuotų jėgų.
Lenkijos didybės stabui, sus
riša istorija.
Apie sąjungas su kitais tuPolitiniu absurdu, kūri? [pėjo įleisti palyginti giliai
rime pagalvoti, kadangi Lat-j mus pačius gali pražudyti, y- šaknis ir kartais gali pasida
vija yra. maža valstybė ir to ra bėgimas paskui stiprų it ryti pražūtinga mūsų, lygiai
<iel jai reikalinga turėti stip- galingą sąjungininką, nesis taip pat ir Lietuvos tautiniai
rios politiniai — strateginės kaitant su aukščiau minėto- — valstybinei nepriklauscmybei bei laisvei, lai pro šią len
bei ekonominės bazės ir stip mis tezėmis.
Mums
kaimynystėje yra kišką orientaciją negalime pra
atspirties punktai. Taip
pat ji apie tai turi rūpintis trys didžiulės valstybės: Ru- eiti ramiai ir abejingai.
ir todėl, kad, ištikus tarptauti- sija, Lenkija ir Vokietija. Mū
Lenkija skaitosi didelė vainiems konfliktams mes nepa- sų ir lietuvių istorija moko,' stybė su proporcionaliai stamsiliktumėm izoliuoti ir be drau 1 kad mūsų likimą tarp tų tri-.besniu, palyginus su jos gyi •
• •
I
*
•
•
gų, patapę mūsų didelių kai-J jų didelių valstybių galim# Lventojų skaitlingumu, karo

Cevervkas rodos yra menkas dalykas,( o vienok yra prie
žastimi nemažai ligų. Ankšta avalinė ir čevervkų aukštos knl-Dabar yra kaip tik grybų , bus išvengta rimtų nelaimių,
nvs labai daug moterų perankstyvai pasendina. Atvažiuoja iš laikas. Jie yra renkami, ga- [ Apsinuodijimas grybais taip
Lietuvos graži, sveikutė mergaitė-, bet po kelių mėnesių iš- benami parduoti, arba ir su- pasireiškia: ima skaudėti vi-į
blykšta, pasidaro nervuota, pradeda nesveikuoti, ant veido valgomi. Bet ne visi grybai duriai, dažnai varo lauk, ar- į
pradeda raukšlės rastis. Kurgi jos sveikata nenyks, jei kas- tinka valgiui. Jų tarpe yra ba verčia vemti, ligonis silpdien dėvi čeverykus, turinčius aukštas kulnis. Pareina iš daug pavojingų,
nuodingų, neja ir alpsta. Šie reiškiniai
darbo, kojos rodos degte dega.’, net miegant jas sopa. Vėliau Kasmet dėl neatsargaus grybų pasirodo arba tuojau po vaL ,
su tokia padėtimi apsipranta, anot priežodžio ir šuva ka- Aart°jim° apserga gana daug gio, arba tik po kelių valan- ;
■žmonių. Todėl yra labai svar- du. Apsinuodijus, tuojau reiliautas apsipranta”, bet sveikata geryn neeina.
Nuo aukštų avalinės kulnų visųpinna moteris gauna li bu mokėti gerai su grybais ap kia kreiptis pas gydytoją. Kol
■ gydytojas atvyks, reikia pa-[
gą, vadinamą “pseudo talipes eųuinus”. Kulkštimai pasida sieiti.
sistengti, kad ligonis kuo dau ;
ro silpni ir neretai galima išsinarinti kulnį. Po to atsiranda
-’irmo.ji apsinuodijimo prieant pirštų skaudžios, nervus erzinančios, užtrinos (corns and žastis vra nuodingų grybų, ■giau vemtu. Jam reikia duo-;
, .
, .
. .
.ti kiek galima daugiau šalto,
bunions). Vėliau kojos pradeda šalti, arba pradeda perdaug kaip
antai, musmirių, sungry- j
...
“ v.
1
m
nevirinto
pieno.
Tačiau
ge-į
šlapiuoti ir susti, kas yra nesveika. Be to da kaikurioms mo biu ir kitų, suvalgymas, lo- .
.
1
,v .
.
,
‘
x
1
i
l
iausiąs
būdas
įssisaugoti
nuo
terims pradeda strėnas skaudėti, o kitomrt galvą labai sopėti. dėl renkant grybus tenka bu-,
......
. _
.
.
vr
-i • 1 apsinuodijimo
vra
būti atsarNuo aukštų avalinės kulnų, kojų nervai yra nuolatos dilgina ti ypačv atsargiems.
Nereikia i . .
d
"
[
.
,
xv
giems
renkant,
perkant
ir gami ir tokiu būdu gaunama visokiausių chroniškų ligų.
siųsti grybauti žmonių, nemo
Lietuvės, meskite šalin jūsų sveikatą naikinančius čeve- Į Į<ančiy atskirti gerų grybų !ni'nant grybus.
( R. ).

rykus! Žemų kulnų avalinė yra sveikiausia avalinė.

nuo nuodingųjų. Taip pat rei- j
kia parneštus namo grybus [
DAKTARO RAČKAUS ATSAKYMAI LIGONIAMS.
visada perrinkti kad per ne- j
^ATSAKYMAS V. J. K. — Raudoną nosį turi ne tik tie, apsižiūrėjimą į juos nebūtų |
kurie alkoholinius gėrimus girkšnoja, bet taipgi ir tie, kurie:patekę negerų.
B.augiausias pašto ženklas,
labai daug kavos geria. Taipgi nosis parausta ir tiems, kurių Antroji, taip pat labai svarbi; ^*° mėnesio 12
21 d. Berkraujo cirkuliacija yra pablogėjusi. Vien tik su zinkinės mos- nuodijimosi grybais priežastis
iv>k° tai plautinis Il
ties tepimu, be sisteminio gydymo, raudonumą iš nosies.pra- yra nemokėjimas grybus pa-Ja^^s^ (pašto ženklų rinkėSalinti negalima.
gaminti. Reikia atminti, kad -i’l) kongresas ir ryšy su juo
ATSxAKYMjAS P. T. — Žmogų gelta aptraukia nuo įvai- gaminami valgyti grybai turi I)asau'*n^ Pa>^° ženklų parorių ligų. Gelta nėra savaimi liga, o tik ligos simptomas. Iš būti švieži. ŽSenų, blogai kveS< dalyvavo tilatelaiško sunku spręsti, ar tamsta turi kepenų ligą,ar tulžies Ii- piančių išpampusių ir lietaus ’’s^a* i* v*so pasaulio kraštų,
gą, gal kraujo ligą, gal vėžį, gal kitką. Nelauk, tuoj eik pas permirkytų grybų virti ir va! 1 a^° ženkli/ parodoje buvo iš
daktarą. Per laikraštį jokio patarimo nei recepto tamstai su- gyti negalima, nes jie yra pa
labai brangūs egzemteikti negalima.
vojingi. Surinktų, arba pirktų 1 P^or'aL ^arP .iU ’r brangiauATSAKYALAS M. Š. — Tamsta turi arba “liyperclilorliy- grybų niekad nereikia ilgai H08 Past,) ženklas pasauly.*
dria” arba kitokią skilvio ligų. Patariu kreiptis prie dakta- laikyti nesutvarkius. Grybai rai >’ra
Luayanos (Pie-1
ro, nes kitaip tamstą rėmuo kaskart vis labiau kamuos ir privalo būti tuojau perrinkti
Amerikoj) vieno cento
dar kitokios pavojingos komplikacijos gali susidaryti.
ir nuvalyti, viršutinė oda nu- /''aklas, kuiį žinomas pašto (
ATSAKYMAS A. P. L. — Naujausias, patogiausias ir lupta ir išspiaustyti koteliai./’“1^'11- rinkėjas^ amerikietis
geriausias būdas pagydyti varikosines gyslas ant blauzdų iš- Taip sutvarkyti grybai gali(^e*n nnP’l,u> I aryžiuje už
kilusios, — tai įleisti siu adata tam tikrų vaistų į tas gyslas, stovėti ištisą parą nepagesda- 140,000 dolerių.

MARGUMYNAI

Leidimas į gyslas vaistų nėra skaudus, marinti nereikia, gu- mi, tik jų nereikia uždengti, j -------------------- —--------------- Į
lėti arba iš darbo pasitraukti taipgi nereikia. Be to, bjaurių nes grybus uždengus, tuojau JEI TURIT KĄ PARDUO- [
ramių nepalieka, išnyksta pūpsančios gyslos ir dauginu ne- atsiranda juose nuodų, kurie TI ARBA NORIT KĄ PIRK- i
bepasikartoja, blauzdos pasidaro gražesnės, ir kojose jaučiasi gali būti labai pavojingi. Taip|TI PASISKELBKIT “DRAU
didelis palengvėjimas.
*
[elgiantis su grybais, visada GE”.
į
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STATE BANK
(“Roll of Honor” Bank)
VIENAS IŠ PENKIŲ GARBINGŲJŲ BANKŲ

R jus žinote, ką bankui reiškia būti
Garbingųjų Bankų skaičiuje? Kadangi
Metropolitan State Bank yra tų Garbin
gųjų Bankų skaičiuje ir kadangi Metro
politan State Bank yra lietuvių bankas,
tai kiekvienas lietuvis apie tai privalo
žinoti ir turi pamato tuomi didžiuotis.
Yra taip: Depozitorių apsaugojimui
valdžia iš visų bankų reikalauja atidėti
tam tikrą sumą kaipo atsargą. O Metro
politan State Bank padėjo atsargos fondan penkis sykius daugiau, negu Illinois
valstija reikalauja. Tik penki bankai tą
tepadarė. Tie tai bankai ir sudarė Gar
bingųjų Bankų skaičių. Vienas iš tų Gar
bingųjų. Bankų yra Metropolitan State
Bank.

A

Metropolitan
State Bank mo
kėjo atsistoti į
‘‘Roll of Ho
nor.” Tai su
prantama, kad
tame banke vi

si reikalai kuogeriausia veda
mi. Norėdamas
geriausio banki
nio' patarnavimo
ateik pas mus.

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22-nd St. Kampas Leavitt St.
Kapitalas ...................................... $200,000.00
Surplusas ir Nepadalvtas Pelnas $300,000.00

U

Šeštadienis, Rūgs. 27 d., 1930

D R A U

Jau šiandie darbuojamasi,
eikalanis biudžetu ir lubai di-«uiuus
okupavimas rimčiau- įlinko, pavyzdžiui mes tarp kilių valstybių savitų valdy- Šiandie Iraku dar valdo An jungoje, kada Anglija grųžins
glija ir priešais tuos perse- Irako valdymo mandatų. Bus kad T. Sąjungų Irako krikš
Įdeie taikos meto armija. Šitai Į siu būdu verčia saugotis Len- besivaržančių Rusijos ir An- mųsi.
Praeitais dvidešimts penke- kiojinius ji užsimerkia. Jei reikalauta, kad Irako nepriim- čionių likimo klausimu suda
daugeli labai imponuoja ir su-ji
su- k i jos, kaip mums nepriimtino glijos, mums ir kaip mažam
[daugelį
Įdarė kai kuriose sferose psi-i politinio
sąjungininko, nes Į “drauguži ui” gali būti tikru riais metais, sakė atstovas! šiandie krikščionims ten gy- ti T. Sųjungon, tai yra nepri- rytų komisijų ir jai pavestų
Ichozę apie lenkų militarinę ir niekad mes negalime būti ti-'draugu arba sąjungininku to- Beck, jau sugriauti kaikurie i veninius nepakenčiamas, tai pažinti nepriklausomybės, kol į ten krikščionių padėtį patikIpolitinę galybę. Tai yra vie kri, kad Lenkija galėtų bū-'imlesnysis, kurs ne turi toliau konstituciniai dėsniui. Kons-Į kus’galės būti, kada Anglija tenai krikščionims nebus ga- rinti.
ti mums ištikimu sųjunginin- siekiančių minčių mums pa- titueija šiandie jau nėra t«i visai is ten pasitrauks?
j rantuota laisvė ir lygios teiKitados Anglija siek-tiek
la medalio pusė.
.
kenkti.
konstitucija, kokia buvo pirm j Nėra koks menkas dalykus .sės. ,
skaitėsi krikščionių ginėja.
Bet Lenkija yra žinoma pa ku.
Jei Lenkija dalyvavo PaVisų suglaudus tenka pa-i 50 metų. Šiandie jos aiškini-'— 200,000 krikščionių pavesti j =------ --------------- jj--.
- ------- ---------------------- ■■
•=
lvo agresyviu ir ekspansiniu
imperializmu. Nuo Odesos ir j baltes valstybių sųjungos ku- sakyti, kad tie, kurie prie, mai toli kitaip keičiami, kas magometonų
malonei, kas
Sevastopolio prie
Juodųjų rimo konferencijose, jei 1920 esamos būklės nori dėtis i į visuomet neigiamai atsiliepia reiškia baisiems persekioji-

$$$$

marių iki Liepojaus ir Vent- m. spalių 7 dienų jinai suda- politinę bei militarinę
sųjun-p visų jos struktūrų. mams! Anglija padaryta supilio prie Baltijos — siekia rė su Lietuva Suvalkų su- gų su Lenkija — yra aukšKonstitucijos paruošėjai tu tartimi savų reikalų nemiršo
Lenkiško imperializmo nuties-(tartį, kurioje ji garantavo tau čiausios rūšies Joniukai kvai- rėjo omenyje, kad tik tokia apdrausti, bet apie krikščioĮtos sienos. Kuržemė. Žemga- tiniai
valstybinę
Lietuvos liukai arba sųmoningi ar nc- vyriausybė gali būt gera, kuri nių apsaugų — nei žodžio.
Įlė, Vidžemė ir Letgalė, visai nepriklausomybę su sostine sųmoningi Lenkijos imperia-! kuomaziau gali valdyti ir ku-iKrikscioniskosvalstybės tų
[nekalbant apie Lietuvų ir Vilniumi ir jos teritorialine lizino agentai, pal ikai, nes.ri pati žmonių valdoma. Šian-klausimų noriiškelti T. Sų|Rytų Prūsijų— įeina į lenkų neliečiamybe, o tik po 2 die- tas, kas gali logiškai galvoti j die vyriausybė jau maišosi įj
[imperialistų paženklintų Len- nų klastingai užėmė Vilnių — neieškos sau draugo ir pa-^įvairiausius net pavienių zmo
Įkijos sųstatų; tų įrodo lenkų ir laiko jį iki šiai dienai, tai dėjėjo ten, kur stengiamasi, nių reikalus. Kuodaugiaus ji
Imokyklose vartojami geogra- ir mes neturime mažiausio pa- pačiupti i savo letenas ioskan-į centralizuojama. Ir tas kaip
Ifijos žemėlapiai, o taip pat grindo tikėti, kad Lenkija ne- t Į draugiškumą.
įkartas via priešinga kon^titu-

Ar Tamsta žinai, kad gali gauti pas mus
paskolą j vienų dienų, iki $300.00 be komiso
ir nereik mokėt už padarymų arba peržiurę
jimų popierių. Musų tokia pirma Lietuvių
Finansinė Kompanija Amerikoj suorgani
zuota per J. Namon. Chicagoj, kuri yra po
Valstijos priežiūra. Paskola duodam nuo 3
iki 20 mėnesių; nuošimtis mokamas tik
ant neišmokėtos sumos. Pinigai jūsų reika
lams kaip tai: taksų mokėjimui, procen
tams. numokėjimo dalies mortgiėio, special
assessments, pataisymui namo,
pirkimui
automobilio, furnišius,
bizniui, be darbo
esančiam, arba kitiems jusųj reikalams. Ka
dangi laikai dabar blogi, mes esame dėl
daug žmonių pagelbėję, kurie yra teisingi.
Kiekvienam paskolų darydami atliekam
visų biznį musų privatiškame ofise.

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

J. A. Liberts. Icijos ir demokratijos dvasiai.
lir lenkų nacionalistų vedama1
Panaši&i ir su mumis,
Pirm. A. Nausėda
“M. V.” į
--------------------į kaip ji “riteriškai” pasielgė i
2
| propaganda.
1024 Center St.
Įsu mūsų viengenčiais lietu-'
KRIKŠČIONYS — MAGO
Aišku, šie lenkų planai da
Tel. Lincoln 3044
j viais.
METONŲ MALONĖJE.
ilinai gali būti pateisinti, ka
J. NAMON
Rast. P. Fabijonaitis
Pa.-kolu Uankiciiiis
Į
Būtinumų
valdyti
Vilnių
dangi teoretiškai galvojant,
2350 So. Oakley Avė.
Anglija po karo visas lai
lenkai (žiūrint pro jų prizinę) 'lenkai remia tuo, kad, girdi,
Ižd. Kun. F. Kudirka
kas valdžiusi Iraku (Mesopo-i
įveikia teisingai: kas nenori t Vilnius jiems esųs reikalin2334 So. Oakley Avė.
tamijų) pagaliau grąžino šiam
būti mušamas, tas stengiasi ^as strateginiu atžvilgiu. Tai
AGITATORIAI;
Anų dienų minėta 143 mo kraštui nepriklausomybę. Tai
tiesa,
bet
Vilnius
lenkams
paimti forplacų, kuris patar(
Kum K. Matulaitis
nautę jam barjeru. Bet dol to', reikalinBas net ta“'> kad su’lt,) sukaktuvės kaiP Pas*ražy- atlikta ei’nant padaryta An
2334 S. Oakley Avė.
darytų
strateginę
apsaugų,ta
Amerikos
J. Valstybių glijos su Iraku sutartimi bir
savo agresingo ir ekspansinio
V. Duoba
6755 So. Western Avė. Grovehill 1038
nuo
rusų,
nes
ne
blogesnę,
o'šiandieninė
konstitucija,
žely\
š.
m.
Šia
sutartimi
Ang

imperializmo Lenkija turi su
2328 W. 23rd St.
V
Tų dienų per radio kalbėjo lija visiškai pasitrauks iš Ira
tikti su tuo, kad mes turime gal dar geresnę strateginę apJ. Dimša
išaugų
nuo
rusų
lenkai
turėtų,
kongreso
atstovas
J.
M.
Becli,
ko
1932
m.,
kada
ji
pasiūlys
»]lll!!llli!lllllilllllllllllillllllllllillllllll||llllllllllllllll|||||illlllllllllllllllllllllllllllll
jų skaityti mums pavojingu
3230 So. Emerald Avė.,
republikonas iš Pensylvania Iraką priimti T. Sųjungon kai i
|
J
jei
Vilnius
būtų
lietuvių
rankaimynu.
M. Šilkas
's
valstybės. Atstovas Becli yra po nepriklausomų valstybę, i
T . .
. T i ••
•
' koše.
10555 So. State St.
Ir kadangi Lenkijos impe...
.
, ,.
.
Vilnius lenkams via reika- įžymus konstitucinis advoka Anglija su Iraku bus surišta'
Visokiais Labdarybės rei- j =
iializmas pasirodė aktingas ir
.
. . .
.
, ., ,.
ilingas svarbiausia kaip strate- tas, ty. konstitucijos žinovas. tik kariškąja (militarinę) sų
kalais kreiptis į valdyba arba į |
absoliuciai nesiskaitantis su 1
.
. .
1
Tarp kitko jis sakė, kad junga.
Ignus atspirties taskas tiems
agitatorius.
[priemonėmis (istorijos irody-l
žygiams, kuriais Latvijos ir konstitucija yra pagrindinis
Dabar iškelta aikštėn, kad
mai), lygiai ir su nieku nesis
Lietuvos pusėn lenkai stengia-1 šalies įstatymas ir šis įstaty- i Anglija Irakui davusi neprikaitantis siekdamas savo už
ADVOKATAI
si realizuoti savo Didžlenkijos Imas jau atsiduria pavojum į klausomybę, bet ji tenai neapIš Stoties WCFL 970 kiloc. nuo 6 iki 7 vai.
brėžtų tikslų, tai tik todėl mes
Kituomet kiekviena atskira i draudusi krikščionių likimo,
idėjų.
turime būti daugiau rezervuo
— DALYVAUJA —
Be to, Lenkija skaitosi di valstybė pati viena savo rei- Į Irake gyvena apie 200,000 Telepbone Dearborn 0057
ti darydami bet kurias militadelė, o Latvija maža valstybė. kalais rūpinosi. Visos jos bu-, krikščionių ir jų didžiuma yra
J, BUTĖNAS, OLŠAUSKAS,
rines sutartis su Lenkija, jei
Politinė abėcėlė moko, kadivo laimingos ir patenkintos, katalikai. Jie gyvenų išsisklaigu mes nenorime imti dėmeŽURONAS ir kiti artistai.
• stambesnis “draugas” daž<Šiandie konstitucija aplopyta dę tarp arabų magometonų ir
ADVOKATAS
ein tų aksiomų, kad susijungę
Šiandie grieš graži orkestrą visą vakarę:
niausiu noriai suvalgo savo įvairiausiais priedais. Kai- pastarųjų nežmoniškai perse- 160 No. La Šalie St. Rm. 1431 '|
su Lenkija mes būsime įtrau-»
CHICAGO, ILL.
kurie tų priedų jau varžo ats- , kiojami.
KRONE BROS. ir PETER KLEM
kti i fokias avantiūras, kurios!
J
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
,
. .
., i atveju, kada mažas “drauguLocal Office: 1900 S. UNION AVĖ
neduos mums nieko pozity-L. ,,
.
,
Tel Roosevelt 8710
1
, ,
................ .....
izis yra greta didelio drauVai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
vaus, bet neginčijamai bus
®
,
(Išskiriant soredos)
v_,.
_
, .
. . go”. Tik kai didvsis “drauprazutingos musų laisvei ir
įgas esti toliau, o jo mažasis
gerovei.
draugužis” greta jo priešiPasauliniams kars
Kapitonas
Be to, Lenkiją mes jokiu bū'
'du negalime skaityti tikru
PILNAg EGZAMINAS
Seno Krajaui
Specialistas ii
ADVOKATAS
sųjungininku nei politiniame j
95.00 TIKTAI 95.00
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
11 80. La Šalie St., Room 1701
nei militariniai — etiškame i
BEŽIŪRINT KAIP LŽSIFENfcJUSIOS ir NEI8GYDOMO8 JOS
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
SPECIALISTAI
YRA. SpecialiSkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užVakarais
Santykyje, o tik abejotinu ir.' Taigi nenusiminkit, bet eikit pa. i
nuodijlmų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
3241 SO. HALSTED STREET
tikrų apeclalletų, ne paa kokį nepa
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
Tel. Victory 0562
veidmainišku partneriu. Jau tyrė!}.
Tikra. specialisto*, arba pro
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir
K
7-5 vai. vak. apart Panedėllo ir
Latvijos išsivadavimo kovų f***1-*““, neklaus Jūsų kas Jums keapersitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Pėtnyčlos
**
.Lt Ufc, *r kur "kauda. bet pasakys pata
lį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
metu lenkai nenusileisdami po pilno įsegaaminartmo. Jus iuubOPISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki < ▼. ▼. Nedėllomts Iki 12 d.
,
. T ,
,
...
pyslt laika Ir pinigus. Daugelis kitų
Ž300 Wcst 20 St.
kampas Koeler Ava.,
Tel. Cravrford 5573
pretendavo į Letgalę, kaip is- auon, „...im. nt«iMt m, d«i.
toniniai buvusi, Lenkijos dalį »
(John Bagdzlunaa Borden)
ir nenorėjo iš jos evakuotis.
1 Mano Ratilo — Bcope — Rami.
ADVOKATAS
Ir tikrai bus pasakyta, kad X-Ray Roratgeno Aparatas Ir ntik lenkų armijos nepasiseki- ^‘^kr^jVerX<Tn^“man<^^,ntik;
105 W. Adams St. Bm. 2115
mai raudonųjų frante davė rM "^terovęs, u jeigu «* paimam
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
Telephone Randolph <727
, Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy.
mums galimybę atsiimti Let- ramu Bugryt Jums taip kaip buvo
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
i
t
i ••
a
••
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skllgalę. Lenkija savo pretenzijas , yjo, tarnų, inkstų, odos, kraujo, n«rTelepbone Roosevelt 9090
Musų žemos kainos ant Radio
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9(91
motyvavo tuo, kad Letgalę yreumatUmo
kirminų,
52
E.
107
St.
Kampas
Michigan
Avenue
J
° v J . uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
R. C. A. Radiola, 66. $200, už . ..
$135
ra būtina, kaip strategijos Joigu turit kouų užstsen«just«. |a(Telefonas Pullman 5930
, ,
. - t-.
i kerėjusių, ehronlžkų ligų, kurį n»
Majestic, 92, vertės $167, už....................... $98
punktas prieš Rus'ljų.
pasidavė net gabiam ielmynos gy
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
Dar ir dabar visiems yra
neat,dėlloklt neatėjp p-«
Atvvater Kent, 60 modelis, $190, už........... $98
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
UETUVIS ADVOKATAS
žinoma, kad lenkų iridentistai Į
Sparton Radio, $169, už................................ $88
DR. J. E. ZAREMBA
ar atskalūnai, palaikomi pini- '
ėPEClALISTAH
2221 West 22nd Street
Zenith Radio, $175, už........... ....................... $98
[gaiš iš užsienio, plačiai orga-'
Inėjlmas Rūmas 1011
Arti Jjsavitt Street
| nizuojasi Letgalėje ir Aukš-' 20 W. JAOKSON BLVD.
Victor, 10 tūbų, už...........
$109
Telefoną* Ganai 2552
toje Žemgaloje, kad gerai pro- o(u<>
m K
Philco B.aby Grand........... ............................ $49
LEKUODAMAS kelionę Europon vi«nda naudokis grcivinusiiiis
gat pasitaikius galėtų padėti t po pistų, tnkarnis nuo s iki i
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
ir
naujausiais
Nortli
Gennan
Llovdo
laivais.
Visad
reikalauk
Msdėllomls nuo 11 ryto Iki 1
Did-žTemkijos realizavimui. Vii
iš savo artimiausio aęento laivakortės per
kare. Seredoais ir Pėtnyčio
po platų
Didelis pasirinkimas Radio ir Victroly krū
N O R T H
G E R M A N
L L O Y D
mis nuo 9 iki 0.

PAGRINDINIAI ĮSTATY
MAI YRA PAVOJUJE

J.Namon & Co.

BUDR1K0 KRAUTUVES
RADIO PROGRAMAS ŠIANDIE

F. W. CHERNAUGKAS !|

Daktaras

A. A. DLIS

JDHN B, BDRDEN

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
WAITCHES BROLIįl RAŠTINĖJE

JDHN KUGHINSKAS

PATOGUS KELIAS EUROPON

P

voje. Visų geriausių išdirbysčiy.

Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bilc vietą Ccntralčj
Europoj. (Serai žinomi laivai

MES MOKAME CASII
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

$65.00

Monev Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St,
.................. -.'■fr-,,

B

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

CHICAGO, ILL.

ū

BREMEN — EUROPE
COLUMBUS—BERLIN— STUTTGART—DRESDEN
turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
mi šauniais valgiais ir užkandžiais.
Išplaukimai kas savaitė. Specijaliai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BERLIN —,-------- Dec. 11
BREMEN — — Dec.
asmeniškai vedama ekskursi
EUROPE — — Dec.
ja iš Cbieagos
Išanksto užsisakyk vietas pan vietinį agentą ar

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH STREET

CHICAGO. ILL.

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street
Nuo

Room 998
Tel. Franklla 4177
9 Iki 1 Ižėmus SubatM

52 Kast 107-th. Street
Rampa. Mlcblgan Ava.
T«l. Pullman <969

Nao 9 iki 9 vak. Ir flubatomi.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

JOS. F.

Ine.

3417 S. HALSTED ST.
, Telefonas Boulevard 4705 .r
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DRAUGAS

S I LIETUVIAI AMERIKOJE

{sekmadienį kožno mėnesio, 1

po pietų, Liet. Liuosybės
| svetainėj.
Sekret.
—————
girsti. Sueikime vietiniai ir
Pas mumis randasi tokių
iš apylinkių. •
žmonių. Jie vadinasi lietuVietinis.
Bedievių kliubas ir Vytautas.
viai, lietuviškai kalba (kiRūgs. 20 d. bedievių kliu
taip, turbūt, nemoka), bet
bas, kuris turi D. L. K. Vykas tik lietuviška, tas negera,
Visi augščiau paminėti čem-i tauto vardų, surengė 500 metų
ŠARKIO — CAMPOLO
pragaištinga.
RADIO AZ.
RUNGTYNES SPALIŲ
'pionatai įvyks nedėlioj, spalio Vytauto mirties paminėjimų.
Nesenai čia buvo Vytauto
Štai,
kaip
vietos
laikraščiai
X Ciceros'lietuviai Vytau
3 D.
5 d., 8 vai. ryto. Moterų ir
aprašė jų iškilmes:
to 500 m. sukaktuvės jau mi- 500 m. suk. paminėjimas. Iš
jaunuolių 12 vai. diena.
“Feds make big raid in nėjo savo kolonijoj. Žada ir kilmės tokios šaunios buvo,
Pasitikome pranešdami va
Lietuvių golfo kliubo meti1 idracut. Feds raid Litliuaman ! cbicagiečiams padėti, spalio kad net Cbicagos Tribūne ant
karykščiam “Drauge”, kad
rytojaus apie tai rašė, pažymė
Šarkio su Campolo rungtynės, į nis 18 skylių lošimas. Dr. Nai-;rvs01‘t near Lakevieiv. Get 30 26 d.
kuriosturėjo įvykti rūgs. 25 ] kelis išlošėjas, Dr. Zalatpris j cases oi beer and 10 gallons
X Parapijos bazaras būna damas, jog dalyvavo apie de
d., atidėtos į rugsėjo 26 d. sekantis. Trofijų įsisteigė pa-;°f alleged moonsbine”.
nedėliomis po pietų ir vaka šimts tūkstančių žmonių-lieKumštynės tapo nukeltos į j ties kliubo nariai.
Į Gaila musų kolonijos rim- rais. Seredomis ir subatomis tuvių. O tūli gaivalui fališ
ka, kad1 saujelė gatvėmis marspalių 3 d. Šarkiui garantuota Į Prezidento Trofijos — llan- jtes.niųjų lietuvių. Senai minė- tik vakarais.
$100,000, Campolai — $7,500. !dicap susikirtimas. J. Augus-j tas kliubas yra po įtaka LawX Bazare yra labai gražių šavo ir vargšai pavėlina šauk
ti prakalbininkus ir aiškinti
,-------------------- tas išlošėjas. Dr. Karalius duo į reneo lietuvių nezležninkų. dalykų. Klebonas kviečia viapie Vytaute, Jeigu jiems lie
da trofijų ir prizus.
Silpnesnės valios katalikai pa- ■ sus į parapijos bazarų.
GOLFAS LIETUVIUOSE.
X Mūsų gerb. klebonas šio- tuviškumas neapeina, tai ka
Meno vazas — metinis Zi.il- sidavė tūliems bedieviams dajie gali aiškinti? Vytautas iš
šeštas tautinis golfo čempio diinas. “Medai” “Blind Bo- ryti iš viso lietuvių veikimo j mis dienomis buvo išvykęs 1,, ,
gey” “mateli” išlošėjais yra d.idį pajuokimų. Lietuviams Eucharistinį Kongresų, O-115etuvilJ neišdįlo ir neišdils.
natas.
Pirmu lietuvuose golfo čem J. Mackieivich, Dr. Biežis, J.;šiomis dienomis .nelinksma su- malia, Neb. Grįžo kupinas įs- Gak sakytl> kaip kam patinj vai.

LOWELL, MASS.

cm il

pionu buvo A. K. Menas ir lai
kėsi iki pereitų metų. Dabar
vyriausiu čemp. R. Stanley
'(Čižas), D. Pivariunas, sekan
tis. Medai — kirtinis 36 sky
lių lošimo būdas. Gali daly
vauti amatoriai ir profesiona
liai golfininkai. Kompeticijai
kontestantai dalinasi į 3 kla
ses:
Klasė A lošia Par iki 90 kirčių.
Klasė B — 90 iki 110.
Klasė C — 110 ir daugiau,
Su registrarija pažymėkite,
kurioj klasėj dalyvausite. Metropolitan statė bankos prezidentas p. Jonas J. Brenza duo
da trofijų ir prizus.
Ketvirtas amatorių golfo čempionatas.

K. Savickas yra amatorių
čempionu. Mateli — rungty
nių 18 skylių lošio būdas.
Kontestantai dalinasi į 3 sky
rius kvalifikacija iš tautinio
čempionato. Trofijų ir prizus
duoda p. J. Mackiewičia, mortgage’ų bankininkas.
Penktas moterų golfo čempionatas.

Lilija Žilvičiutė

antru syk

moterų golfo čempionė. P. V.
Olienė sekanti. Lošimas kaip
amatorių. Dalyvauja tiktai
lietuvaitės. Trofijas duoda A.
K. Menas, golfo instruktorius.
Antras jaunuolių golfo čem
pionatas.

ka.
Kazickas. Vazų aukoja ir dau sitikti rimtesnį svetimtautį, pudžių.
Lowellio laikraščiai didžiau
x Pas mūsų gerb. klebonų
gybę prizų duoda A. K. Me
šiomis raidėmis pirmame pus-. viešėjo svečiai kunigai: A.
nas.
Visi mėgsta “Silver Lake” lapvje išdėstė šį lietuvių var- Ežerskis, Čepulis ir Bartkus.
X Šv. Antano bažnyčioje
golfo aikštę, todėl ir paskirta dui dergti žinių.
Gaila.
dabar laikoma dvi novenos.
šių metų liet. turnamentų lo
Rap.
Viena 'prie šv. Teresės, kita
šimui nauja aikštė, kuri atro
prie Šv. Pranciškaus. Pamal
do gražiai.
dos būna kas vakaras 7:30
Registracija užsidaro šešta
vai.
dieny, spalio 4 d., 12 vai. naktį. Prie registracijos pridėkite
Šaunus koncertas.
Iš kareivių dr-jos.
$3 padengimui turnamentų ir
Ateinantį sekmadienį, rug
Draugija Lietuvos Kareivių
golfininkų bankieto lėšų. Registruokitės: ĮVestsidėje pas p. sėjo 28 d. lietuvių šv. Kazi turėjo mėnesinį susirinkimų
p. J. B. Brenzą, J. Mackie- miero par. salėj įvyks nepap pereitų sekmadienį, Liet. Lino
wicli ir Dr. Biežj. Town of rastas koncertas. Programų sybės svet.
Narių susirinko nemažai.
Lake pas pp. D. Pivariunų ir išpildys p. A. Šlapelis, 8 me
J. Kazlauskų. Bridgeporte pas tai tam atgal čionai vargoni Reikalai svarstyta labai nuo
Dr. Karalių, Dr. Zimontų, Dr. ninkavęs per 5 metus. Be p-no sekliai. Išklausyta įvairių ko
Naikelį. Aštuonioliktoj pas Šlapelio programe dalyvaus misijų raportai/ - Naujos uni
Dr. Zalatorių ir Dr. Kliaugų. p-lė G. šidiškiutė ir p. K. Gau formos užgirta ir bilos išmoProgramas keta. Pasipuošimas dr-jai at
Brighton Parke pas Dr. Yuš- bis iš Cbicagos.
kų ir p A. Tūlį. Marųuette bus įvairus ir tikrai geras. Ki- j sėjo apie $1,100.1X1, už tai
Parke pas A. Bielskį ir “M” to tokio šiame sezone gal ir viskas pirmos rūšies ir tas ne
red. Golfo aikštėje pas A. K. nesulauksime. Todėl visi pa- vienai dienai.
Prie lietuviškos vėliavos šv.
Menų, 5250 So. Cicero avė. ar- {spauduokime proga ir suėję
ti Archer avė. Čia gaunama turėkime “good time”. Pra- Kazimiero seserims paaukuo
ta $5, kaip už gražų darbą.visos informacijos.
džia programo 7 vai. vak.
Golfo Komitetas.
Cia reikia priminti, kad p. Tiesų sakant, be pasigyrimo,
J. A. Y. National Arnateur Šlapelis apleidęs musų kolo- kareiviai, t. y. draugija stovi
golfo čempiontas baigsis šian- 1,l-)U buvo išvykęs į Italiją, pilnoj tvarkoj, k. t. skaitlinjdien, Jis tęsėsi ištisų savaite. kur Pas goriausius mokytojus ga nariais ir turt. kapitalu,
i Lošiama Philadelpbijoj, Pa. Į- lavinosi dainavime ir giedoji- Bet da turi daug vietų ir Ri
domu, kas landės čempionatų. me. Taigi dabar mums vi- tiems sveikiems vyrams. Su-1
sietus bus labai įdomu jį iš- sirinkiinoi būna kas trečių]
G. K.

Tas pats.

“Draugo” No. 224 pasira- vo kreiptasi Lietuvon. 'Matot,

šęs “Buvęs puskarininkas”
daro pastabų Ciceros kareiviams. Puiku. Bet ar tas pataisys kareivių netikslumus/
Butų labai malonu puskarininku arba kokį karininkų
turėti savo tarpe už vadų, bet
bėda, kad negalime surasti.
Kareivių dr-ja gyvuoja jau 20
metų, dalyvauja svarbesnėse
tautinėse iškilmėse. Kiek su
gebėdami savo tarpe lavinasi,
nenustoja vilties. 20 metų at
gal, kų lietuviai Amerikoj tu
rėjo? Esu tikras kad ir puskarininko čia nebuvo. Šian
dien yra visai kas kita. Tad
vietoj daryti pastabas, kvie
čiame buv. puskarininkų at
eiti ir palavinti. Bus garbė.
Kaslink drabužių, nepamirš
kite jog mes nesam ir nema
nom būti Lietuvoj. Mes garsi
name Lietuvą, bet neturim

pamiršti ir šios šalies. Prieš
taisant naujas uniformas bu-

kareivių tarpo buvo kjlus mintis, kad nauja uniforma atatiktų Lietuvos kareivių uniformoms po ilgo laukinio gauta atsakymas (per konsulų p.
A. Kalvaitį), jog Amerikoj
gyvenantiems nevalia dėvėti
Lietuvos karių uniformos ir
t. t.
Jeigu būtumėm turėję sa
vo tarpe p. puskarininkų, gal;
būtų ir išreikalavęs. O dabar
turim dėvėti tuos pačius ir
nauja uniforma daug geresnė
už senųjų, kų dėvėjome per 20
metų.
Tamista, ponas puskarininke, jeigu brangini Lietuvą ir
čia lietuvių garbę, prisidėk
prie kareivių dr-jos ir lavink,
o lavintis mes norim ir reika
linga.
Dr-jos kareivių skyriaus se
kretorius.
K. P. Deveikis,

1518 So. 48 Ct..
------------ -----------

SaugumasIrPalarnavimas

BARY, INDIANA.

SUDEGĖ NAMAI IR
BEPROTĖ

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LIETUVĄ

Rugpiūčio 27 d. Lygumų v.
J. Azukas yra pirmas vai
kinų čempionas. E Mackie-{Armonaičių km. sudegė gyvewich, sekantis. Kirtinis 18 .namas namas ir jo šeimininskylių kol kas lošimas. Gali kė Muizytė Teklė, 60 metų adalyvauti tiktai iki 18 metų. jmžiaus. Per kvotų nustatyta,

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Trofijų ir prizus duoda stam- ^kad Muizytė buvo beprotė,
bus biznierius.
i
“R.”

PATOGUS SUSISIEKIMAS

Visada Buvo Obalsiu

DIDŽIOJO SOUTH
SIDĖS BANKO
Nuo pat jo atidarymo dienos
bizniui 1868
'•4.

-Al

|

Kuomet jus depozituojate savo sutaupytus pi
nigus .čionai arba kuomet jus atidarote eliecking
account arba atliekat kitokius finansinius biznio rei
kalus šiame banke, tai jus žinote, kad turite rei
kalų su didžiu banku, turinčiu virš $30,000,(XX)
turto.

Be to ši įstaiga yra ]m> priežiūra Federalės ir
Valstijos valdžių, taip-gi Chicago Clearing House.
Verta čionai taupyti, kur “Safety First”, tai yra
saugumas pirmoj vietoj kartu ir rūpestingas patar
navimas yra laikoma omenėje.

t t P v
t

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT COMPANY A
4150 So. Halsted Street

Narys Federal Reserve System Ir Chicago Clearing House Association

(Swedish American Line)

NEW YORK - KLAIPĖDA

Dry Cleaning ir Prosijimas

(Via Gethenburg)

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sa-ga Amerikoje
Rengia RUDENINI EKSKURSIJĄ

N A UJA M M( )TORLAIVĮ

KUNGSHOLM
Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas

Išplauks iš New York SPALIO 11, V. D. M.
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NFAV YORKO
M. S. GRIPSHOLM ..................................... šešt. Spalio 4
M. S. KUNGSHOLM ............................. šešt. Spalio 11
M. S. GRIPSHOLH ............................. šešt. Lapkričio 1
Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuva.
S. S. DROTTNINGHOLM........................ šešt. Spalio 18
Del

platesnių informacijų kreipkitės pas arč.iausį Tam

stai agentų arba bent kurių musų Linijos raštinę. Gauk

lietuvių kalboj specialiai atspaustą: cirkuliorį apie Lini
jų. Gaunami pas agentus

ir musų raštinėse.

RAŠYK:
Bantboo, keturių metų senumo gorila (beždžionė) Phi-

ladelphia, Pa., žvėryne.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avenue
Chicago, Illinois.

A. Yushas
Šiandie protingi vyrai, taip-gi protingos moterys — kuo
met jiems reikia klynyti drabužius, žino, kur kreiptis! Nereikia

. nei sakyti, kad A. YUSHAS yra geriausias žmogus mieste,
kuomet reikia pašaukti ir įteikti drabužius išklynytl ir suprosytl.

BROOKLYN NEW YORK SIUVĖJAI
Siūtus darome ant orderių. Kainos nuo $22.50 ir Aukščiau. Klynijimas, Dažy
mas ir Taisymas* — Kailių darbas specialybė.

4457 So. Talman Avė.
2633’/2 West 39th Place
4895 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2536
Tel. Lafayette 5767
Tel. Lafayette 4558

Šeštadienis, Rūgs. 27 d., 1930

DRAUGAS
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RED. ATSAKAI.
X Marijonų misionierius, vakarienę ruošiu West Sidės
Tėvas Antanas Petrauskas, moterys ir merginos. Jos tikėšią savaitę keliauja į Bostoną si daug sVečių iš Kenoshos, Lankytojai. — Apie tai,
su šv. Misijomis. Svečias, Tė- Marąuėtte Parko ir kitų kolo- kad serga p. K. Rumovičienė
vas Ivazimieras taiposgi ap-jnijų. Vakarienė bus sekma- j“Drauge” jau buvo kelis syk
:rašyta. Smagu būtų išgirsti
leidžia West Sidę ir keliauja dienyje, rūgs. 28.
'linksmesnių žinių, kad ligonė
Pensilvanijon.
sveiksta arba visiškai pasveii X Marijonų misijonieriui

P-LĖ PRANCIŠKA GARUCKAITĖ,

C H l C A G O I E
0WN 0F LAKE NAUJIE- žiaus parap. prieteliams. Ačiū
NOS.
i visiems, kurie darbavosi ir
prisidėjo parama išvažiavime!
^v. Kazimiero Akademijos Dėkoja
Kun. A. Linkus,
lėmėjų ‘‘bunco party” yra
Klebono pavaduotojas.
lukelta iš spalių 5 d. i lap
aičio 9 d. iš priežasties kleWEST SIDE ŽINIOS.
lono kun. A. Skripkaus sutikuvių vakarienės. Kurios tu■ite pardavusios tikietus, praX Šiandien visiems besilomos pranešti, kad “bunco” ruošiantiemsiems prie Sutvir
vyks 9 d. lapkričio, toj pačioj tinimo
Sakramento Aušros
svetainėj.
Vartų bažnyčioje bus pamoka
l>o piet 3 valandą drauge su
Labdaringos Sąjungos 1 Novena prie Šv. Dvasios. Taip
tuopos susirinkimas įvyks gi bus padarytas bandymas
įgsėjo 28 d., Šv. Kryžiaus kaip ir kokioje tvarkoje rei
įokyklos kambary, 2 valandą kės artintis prie Sutvirtinimo
po pietų. Visi nariai širdingai Sakramento.
X Ryt pirmą kartą Aušros
tviečiami susirinkti, nes rei?s aptarti, kaip tinkamiau Vartų bažnyčioje 9 valandą
prisirengus prie seimo kuris sv Mišias laikys kun. Antavyks mūsų kolonijoj, lapkri- nas Andriušis jaunas marijono 1G d., Krenčiaus svetainėj. nas tik ką iš Lietuvos grįžęs,
kur baigė dvasinę seminariją

jkun. Dr. Vaitkevičiui per šv. PLATINKITE “DRAUGA"
Mykolą, t. y. ateinančiame pir
madienyje sukanka penkias
dešimts metų amžiaus. Užtat
Aušros Vartų parapijos komi
tetai didžiai gerbiamąjį profe
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu]
sorių prašo dalyvauti ateinan
per
KLAIPĖDĄ
čio sekmadienio puotoje, kad
Greitas susisiekimas via Koptinliagen
Puikus Laivui
—
—
Ganėtinai Geno Maisto
turėti progos viešai pareikšti
švaniuias Ir Patogumas
—
Malonus Patarnavimas
savo nuoširdžius pasveikini
Lnlvi It-'laukiniai Iš Nriv York:
mus bei linkėjimus.
S. S. “UNITED STATES“ ........ Rugsėjo 27
S. S. “HELLIG OLAV“ .......... Spalio 4
X Rugsėjo 28 d. susirinks
S. S. “OSCAR II“ ............... Spalio 11
visi Aušros Vartą per. Vladis
Informacijų Ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo arentų arba:
lovai. Nuo 2 vai. po pietų dar
že bandys savo gabumus. Kas
27 VYHITEHALL ST.
248 WA$HIN&TOM ST.
1)0 N. LA SALLE ST.
liks čampionas — vakare
NEW YOR.K, N.Y.
BOSTON, MASS.
CHICAGO, ILL.
sveikins kleboną visų vardu.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ

SCANDIHAVIAN-AMERICAN LINE

X Be galo skanią parapijos

A. Vaišbuto. O rytoj ji dalyvaus programe laike vakarienės,
surengtos gerb. praloto kun. Kroso varduvėms paminėti.

Federacijos 3 skyriaus ir Vytauto iškilmių rengėjų — tuo
jau po sumos, b) Aušros Var
tų moterų ir merginų — 1 vai.
po pietų; c) Tretininkų —
2:30 vai.; d) 3 vai. po pietų
visų besiruošiančiųjų prie Su
tvirtinimo Sakramento bažny
čioje susirinkimas ir ekzaminas su pamoka; e) vakare S
vai. 8 parapijos svetainėje

Vynuogių Sultis Namams
Yra Legalės

Alma.

RADI0 ŽŽŽ.
X Labdarių Šą-gos Centro
Seimas šįmet įvyks Town of
Lake, lapkr. 16 d. Krenčiaus
salėje.
X Šv. Pranciškaus seserų
vienuolyno rėmėjų susirinki
mas įvyks rūgs. 28 d., 3 vai.
X Daug perka įžangos ti-1
kietus į gerb. klėb. kun. A.
Skripkaus pagerbimo vakarie
nę, kurį bus spalių 5 d., Kren
čiaus salėje.
X Holy Name Soviety na
riai subruskite. Kas dar nepri
klausote prie Šv. Vardo drau
gijos, prisirašykite. Visi geri1
vyrai ir vaikinai yra nariai S.
Vardo draugijos.
PADĖKA.

Rūgs. 21 d., š. m., įvyko Šv. Į
Kryžiaus parap. išvažiavimas,
Chernausko darže. Sėkmės bu
vo geros. Ačiū visiems, kurie
prie to prisidėjo, ir kurie dar
bavosi. Ačiū p. J. Chernauskui už daržą veltui duotą. A
čiu p. p. Norkui, Drukteniui, J
Stugiui,
Mandzejauskui ir
Šniurevičiui už trokus, kuriais
vežė žmones be užmokesčio.
Ačiū biznieriams už dovanas,
kurios buvo duotos išlaimėti
prie įžangos tikietų. Ant ti- j
kietų nebuvo pažymėta dova
na p. S. Kezwell, realtimnko.
Žodžiu, ačiū visiems parapijonams, svečiams ir Šv. Kry

I DIDŽIAUSI BARGENAII

DR. P. P. ŠIMAITIS

Townoflaikiečiai su nekan- Kaune ir iš J. E. Arkivysku-l
□ • • • i • a- j- •• • i
ruinu laukia spalio 5 d. Mat. P» Skvirecko gavo Kmigys. P-pulenSka Brrfgeporto damm.nke. S.and,e j, g,«los sv.
» dietų įvyksta mūs, gerb.|tf» šventimus.
par. baznycoj per shub, p-les M. Stumbnutes tr p-no
’.lėbono sutiktuvių vakarienė.! X Ryt Aušros Vartų kleboTsi galės su klebonu asme-inas dėliai aukso jubiliejaus
liai pasikalbėti ir sužinoti aJcelebruos sumą padėkos inten»ie savuosius Lietuvoj bei iš- cDa
parapijoms, geradėjus
ir
visus
linkinčius jam ištiki
;irsti naujienų. Rengėjai sten
moje Dievo tarnyboje tęsėti
;sis visus patenkinti.
lig amžiaus pabaigos. Šia proBiznierių tarpe randasi p.,£a Per sumą pamokslą sakys
[Urbelis, turįs kepyklą 1800 W. D. G. kun. J. Jakaitis.
X Aušros Vartų nepapras46 St. Jis visuomet remia visus katalikiškus parengimus i ^as bavaras subatoj prasidės
ir duosniai prisideda. Perei-|6
vakare.
X Ryt Aušros Vartų moky
tam parapijos išvažiavimui
aukojo šimtą bandykių, o ki- kloje bus šie susirinkimai: a)
tas; pardavė labai žema kaina.
P. Urbelis yra aukojęs ir
Labdaringos Sąjungos išvažia
vimams.
Townoflakečiams reikia rem
ti tokius biznierius, kurie re
mia gerus tikslus.

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiitiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii *

Pilna Apsauga Užtikrinta

aukso jubiliejaus Aušros Vartų klebono puota. Programoj
dalyvaus ir adv. J. Bagdžiunas.
<4 ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ ■

■ Reumatizmas sausgėlė.■
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Nesikankykite savęs skaus
mais,
Reumatizmu, Sausgėlė,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mostis lengvai prašalina viršminėta ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštą. 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKATOS” augalais gydyties,kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259

SO. HALSTED ST.
Chlcago, III.

■

g

■
■

g

NAPRAPATAS
Rengiasi išvažiuo
ti j Los Angeles.
California, kurie
žada eit gydytis,
pasiskubinkit iki
daktaras
tebėra
Chicagoj po nu
meriu
2346 AVEST 69 STREET
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 6
iki 9 vak. ir pagal susitarimą.
Tel. Hemlock 1881

ant

RADIO ir PIJANU |
Dabar galima rasti

A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ ||
3958 West 111 Street

J

Chicago, 111.

Matykite šias vertybes tuojaus.

Tel. Bevelry 0005

■
■

Vienatinė He- ' =
-tuvis, kuris iš- ~
'dirba europlško ir ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
didžiausias,
kainos žemiau =
si 08.
E
Pirmas prie- ' E
šals šv. Kasi- ■ E
naiero kapinių j E
vartus.

g

1
■

g

:
■
•
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Kalifornijos vynuogių augintojams
valdžia užtikrino kad nebus jokio au
torizuoto Federalio trukdymo varto
tojams, kurie nori pirkti vynuogių išsidirbimui vaisių sulčių vien namų
naudojimui.

VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

Vynuoges noksta dviem savaitėm
anksčiau, negu paprastai — vėliau
oras gali pagadinti gerumą uogų, ku
rių dabar galima gauti prie
VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ

PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ
DABAR PO VALDŽIOS
KONTROLES PLENU

California Grape Control

Board, Ltd.
San Francisco, California
85% of the entire California grape produetion is being
marketed this year by agencies cooperating with the
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.
These agencies are:
California Frait Eichange
California Vineyardista AssociatiOn
San Joaąuin Grower Sbipper Aasociation

Peoples Furniture
|
Kompanijos Krautuvėse

■ SVARBUS PRANEŠIMAS gi
{ CHICAGOS LIETUVIAMS g |

3 J. F. Radžius

i

! GRABŲ ISŪIRBYSTĖJ Į
gg
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerel- |
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar ■
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- H
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- |
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- j
bų dėl sekamą priežasčių:
■> =
1. Nereikės mokėti komišlnas graboriui už
grabą,
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų klšeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

$100.00
$250.00
$375.00
$600.00
$195.00
$125.00
$214.00
$275.00
$300.00

Vertės puikūs pijanai po ............... $22.00
Vertės grojikliai pijanai po............... 60.00
Vertės grojikliai pijanai po ........... 95.00
Vertės grojikliai pijanai po ........... 225.00
Vertės R. C. A. Naujos radiolos po . . 70.00
Atwater Kent Radios po ............... 58.00
Vertės Zenith Radios po...................... 120.00
Spartan Radio pilnai įrengti ........... 140.00
Vertės Atwater Kent kombinacijos ra
dio su gramafonu ............................ 120.00
$850.00 Naujos R. C. A. Radiolos už ...... 195.00
1931 metų nauji Majestic radios pilnai įrengti 95.00
1931 metų nauji Philco Radio pilnai įrengti
68.00

Peoples Krautuvės yra autorizuotos pardavinėti
ir jau turi pilną eilę naujų 1931 metų modelių sekan
čių išdirbysčių radios:
Parsiduoda už daug žemesnes kainas kaip kitur

Seni, Vartoti, Muzikališki instrumentai arba ra
kandai imami į mainus ant naujų ir duodame didelę
nuolaidą.

Kimball, Majestic, R. C. A. Radiolas,
Atwater Kent, Brunswick, Philco,
Victor, Zenith ir kt.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir
Šeštadienio Vakarais ir Nedėldieniais pagal sutartį,
Praneškite Telefonu Hemlock S400 arba Lafayette 3171.
DIDŽIAUSI

LIETUVIAI

RADIO

KRAUTUVININKAI

CHICAGOJE.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Cbicagoje
Ofisas:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

Skyrius:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

4177-83 Archer Avė.
Brighton Parke

CHICAGO, ILL.

2536-40 W. 63 St. |
Marųuette Parke
CHICAGO, ILL.

Kimmmiiiiimimiiiiimiiiiimmmiiiiiimmiimiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitt

ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

7

DISUOiB

Šeštadienis, Rūgs. 27 d., 1930

S. M. SKUDAS
LIETIVIH URABORIUB
Dlde4* graži koplyčia dykai

713 WEST 18 STREET

DAKTARAI
Ofiso Tel. Victory 3687

J. J. KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehlll 8263

C H I C A G O J E

GYDYTOJAS

VYTAUTO DIDŽIOJO
MEDALIAI.

Of. ir Rez. Tel. Hcinlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Ir CHIRURGAS

|ir gera vakarienė, Tai n< ra
2403 WEST 63 STREET
2433 W. MARŲUETTE ItOAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7 631
nei kalbos. Bet svarbiausia, Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezldoncija
6 Ir 7 Iki 9 vai. vakare.
kad pagarba būna teikiama
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Turiu automobilius visokioms rei
J. LuIevLMus \ Jau keletą kartų buvo garTel. Canal 2330
G504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
tam, kas yra užsitarnavęs Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
GRARORIC8 IR | .
,
, „ .
,
.
.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-0
Nedėliomis pagal suUrt).
balsamuotojab sinta, kad Vytauto
medaliai pagarbos. Kiti visi dalykėliai
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlioj pagal susitarimų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju
laida-lyra
gatavi
ir
platinami.
Laitai
tiktai
papuošalas,
Cliicago, Illinois
Šventadieniais pagal suturima.
Ofi»o Tel. Virginia 0036
■to
Ir
miestelių kas juos įsigyti visiems branTelefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6858
kun. M. Krušas
to^piyeu° «u’u*i' M*ai atminčiai, kaipo istorini
Tel. Canal 6764
Republic 8466
savo ilgų metų rūpestinga dar
D
r.
Ss
A.
Brenza
8108 S. Halsted dalyki).
LIETUVIS GRABORIUS
st. cnicago, m. ; y medaliais liūs galima į- buote šioje parapijoje yra už
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiauTel. Vlctor> UI*
”
sitarnavęs pagarbos nuo savo
4142 Archer Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9
iki
12,
3 iki 3 d. ir 6:30 iki
eiti Į salę laikė iškilmių.
'mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS.
parapijom), nes, kaipo klebo
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
Bridgeporte medaliai ran
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
nas, vaidina atsakom ingi) ro
I. J. Z O L P dasi šiose vietose:
2314 West 23rd Place
[4608
S.
ASHLAND
AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto
lę. Kiekvienam klebonui daž Namų Ofisas 3413 Krankliu Blvd.
Chlcago, Illinois
Gydo staigias ir chroniškas ligas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli
46tb
St.
Cliicago,
III.
pas Fin. Kom. pirm. B. Ja
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų. moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
I nai tenka susidurti su kebliais
kaitį,
826
W.
34
PI.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 4Gth St.
klausiniais parapijos valdyme.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel. Victory 6893
pas Fin. Kom. rašt. p.
Rez. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Dresal 9191
I Rengiama jam pagarbos vaNausėdienę, 917 W. 33 St
Tol. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
„ karionė parodo kaip daur
Nedėliomis ir seredomis tik
pas Spaudos Kom. narę
I
l •1
X • *v • •
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įlies, bridgeportiečiai, ji geriškaino susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš Aleliunienę, 3251
S. Union
į
Oakley
Avenue
ir
24
-tas
Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
biame.
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų Avė.
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHE3AGOJE
Ir X-RAY
dykai.
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
pas V. Stulpinų, 3255 So.| Be abejo, į šią jaukią varLaidotuvėse pa
.Valandos:
2
iki
4
p.
p.
Panedėliale
Valkų Ir visų chroniškų ligų
2130 ĮVEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergals vakaro
Ilalsted St.
diniu puotą atsilankvs nevien
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 9102 So. Halsted St.
to(lel, kad priklau
p.
p.
Gudų
krautuvėj,
901
iparapijonai,
bet
ir
svečiai
iš
[
—
Kampas 31 Street
sau prie grabų išUNDERTAKING CO.
dirbystės.
W. 33 St.
' kaimynių
kolonijų linkėji- Tel. Wentworth 3000
VALANDOS: 1—3 po plet, 7 S vak.
Te!. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
Beetlioveno Konservatori- iniams pareikšti vardines šven
668 West 18 Street
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-11
Rez.
Tel.
S
te
w
art
8191
Koplyčia Dykai
i
I
Telef. Canal 6174
710
ĮVEST
18th
STREFT
toj,
3261
S.
Halsted
St.
jčiant.
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Tyla.
Keistučio Spulkoj, 840 AV.'
PRANEŠIMAS
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7' Iki 9 vak.
33 St.
i
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. California Avė.
Universal State Banke prie IŠKILMINGAS ŠLIUBAS. ,6558 SO. HALSTED STREET
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutartį.
langelio No. 2.
LIETUVIS GRABORIUS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
Bridgeportas. — Šiandie f
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd.
Nauja graži koplyčia dykai
VARDINIŲ PUOTA.
rugsėjo 27 d. 2:30 vai. po pie-1 . . n,,finA111« .. _ Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 193>.
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
tų ŠV. Jurgio parapijos bažGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel. Virginia 1290
Briddgeport. — Šv. Jurgio nyčioj bus iškilminga ekskur- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE 4601
Musų patarnavimas
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 782>
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 5107
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 a. Albany Avė. Tel. Prosparapijonai rinitai rengiasi | sija pas altorių. Tą ekskursi-'
nebrangus, nes neturi
Valandos:
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 2201 West ?2nd Street
me Išlaidų užlaikymui
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
arti.
minėti savo klebono, praloto Į ją darys p-lė M. Stumbriutė i
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
skyrių.
.
Ar t
u- *
t
. v- ... .
-rr •
I
Nuo 6 lai 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. Mapletvood
kun.
Al.
L. Kl’USO
vardines,
[ir
p.
A.
\
aisbutas.
Kaip
jauapart šventadienio Ir ketvirtadienio
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
kurios įvyksta' ši sekmadienį, navedis, taip ir nuotaka yra [.
Valandos I — S & 7 — 8 ▼. T.
O f t ■ a a
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
labai tplačiai
žinomi Bridge_____
_______
_______________
,
OFISAI:
4603 S. Marsbfield Avenue rugsėjo 28 d., parap. salėje.
Programas bus turiningas porte ir kitose kolonijose. P- j 10-12^2-4* ra
‘'12-2,^
3307 AUBURN AVENUE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGASTel. Boulevard >277
Tel. Canal #2 57 Res Prospect <<6I»
Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
■A,,,’.
.......
nas A. VaišbutaVyra sekniin-. T®1- Gioero *82- Tel- Kedzie 2450-2451
Prie Garfield Park “L”
Vai.: 9—10 ryt., .6—8 v. v.
gas biznierius, turi nuo senai '
Išskiriant seredos, ncd. 10-11
gerai pastatyta duonos kėpy-;
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ii CHIRURGAS
kln. Todėl laukiama skaitlin- į
Tel. Hemlock 8700
Rezidencija
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rez. Tel. Prospect 0619
gų minių atsilankymo į baž- į 472 9 W. 12 PI.
Ncdeilomlfa
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava
Tel. Cicero 2888
Susi tarų.*
I nycią.
,i
▼e.landoz 11 ryto Iki 2 po pietų

GRABORIUS J K
BALSAM GOTOJ AS

S. D, LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. GUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR. H. BARTOM

i

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

OR. S. BIEZIS

Ai Li DAViCONISj Mi Di

EZERSKI

DR. HARWOOD

i DR. P, Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

Ten busiąs.

DR. GRAIČIUNO JUBILIE
JUS.

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

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

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:

4605-07 South Hermitage Avenue

i Ofiso

Rap.

I

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero

6918

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
plotų Ir t iki 8 vai. vakar*
Res. 8201 S. WALLACE STREET

( iki 8:80 vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

Tel. Boulevard 3201

DR. C. Z. VEZELIS

dilu erių

M

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

Tel. Boulcvardl 1401

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

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt

St.)

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

Rez.

Hcmlock

Nedėliomis: nuo 10 iki

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

Gydo staigias
Ir chroniškas 117691 gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-ltay ir kitokius
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakar*

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Cicero

1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
atvažiuoja ir visiems čampionams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
Tel. Cicero 2962
seniems tonikams 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
4901 W. 14St.
Cicero, III.
Kampas Halsted St.
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
Viršuj National Tca Store
t
ba lšdtrbystės.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

T. A. D. PRODUCTS
3183 So. Halsted St.
Chlcago, IU.

po

pietų: 7—8:86 vakar*
N*dėlioml* 1> iki 12

DR. S. ASHER

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

ofisą

Dčlovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
▼ai
ryto nuo 1*—12 nuo, 1—
Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D.

savo

4729 SO. ASHLAND AVI.
SFECUALISTAS

DENTISTAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

Šiandie lietuvių valandos ,rt“’yste'
| Prirengiu teisingai akinius visuose
per radio. Programas prasidės atsitikimuose, egzaminavimas daro,.
i
,
, ■■
iv/u.’i !mas »u elektra, parodančia mažiau6 vai. vakure iš stoties VvCrJri^ k)al(Ia9>
970 kiloe., (kll\\ ailjant Lietu-j Speciale atyda atkreipiama mokyvos Valstyb. operos artistui p. !klos vaikučiams.
.1. Butėnui: kanklininkui Juo- valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
zui Olšauskui, J. Žuronui ir 12 po pietų.
tiems artistanis, prie gražios
Kainos pigesnės, kaip kitur
ir šaunios Budriko orkestras.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Šią valanda rengia J. F. Bu
Tel. Boulevard 7589
driko muzikos krautuvė.

AR ŽINOTE, KAD

4447 So. Fairfield Avenue

Boulevard

Palengvins akių įtempimą
kuris
lesti
priežastimgal vos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuNEPAMIRŠKITE.
mo, skaudamą akių karšt). Atital.
sau kreivas akis, nuimu- cataractus.
------------------- Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

Ir Res.

r DR. A. J. BERTASH

Šiandie rugsėjo 27 d. Dr.
Graičunas mini 30 metų medi
cinos praktikos sukaktuves.
Gavęs teisę praktikuoti medi
ciną, pirmiausia ofisą atsida
rė 18-tos g-vės kolonijoj. Bet
netrukus persikėlė Bridgeportan, kur po num. 3310 So. Ilal j
sted St. ir dabar tebegyvena.
0 spalio 31 d. Dr. Graičunas
minės 60 savo gimimo dienos
sukaktuves.
..

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

DR. B. ARGN

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

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
vakare. Ne.d. susitarus
i

Tel. ofiso Canal 3110 Res So. Shor*
2238, arba Randolph 6809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. I’laza 8200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
N*4#l. nuo 10 iki 12 dl*u<

Šeštadienis, Bngs. 27 d., 1930

D R A U O A 8

C H I C A G O ] E

žiavo ant moteriškės Duone- i IŠRENDAVIMUI
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
laičio gatvėje ir pamaišęs ją
1931
Spurl on rutilo, reik
ipo automobiliu vilko apie 10 l’llnl 4 karui,. .rakandai. Piano ,uoNuuji
j parduot. Pigiai. 5854 Berenico
$250. IO ndu $43 su šil., 3930 N. ) j^ve.
i metru.
R.’ Albany
I
■
......................

Nausėdienė Felicija
Petraičiui Pov.
Povilioniui J.
Povilams M.
Greibus Anton

las. Ateidami į susi rinkini}} at
siveskite bent po vieni} nauji}
narį, kad padidinus draugijų.
Dabar vyrai ir moterys pri
imami lygiomis teisėmis.
|
Juozas Blankus, pirm.

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

REAL ESTATE

Parsiduoda senai įsteigtas Cartage
biznis, tinkamas
žmogus durys pi
nigus, geras gar., pigi renda. Už
cusb. Rašyk liox 514. Draugas 2334

SUVAŽINĖJO MOTERĮ
BAZARAS. ŠV. MYKOLO | A. Moniką, 2900 W. 40 PI.
.Jei nori pirkti už nupigintą
North Side. — ftv. RažanSo. Oukley Avė.
Tel. I/afayette 5676.
ŠVENTĖ.
kainą gerai pastatytą bungačinus draugijos mėnesinis su Lengvas automobilis užvaATMINK SAVO
------------B. Nausėdą, 1024 Ccnter St.,
Rendon 6951
I^iflin, 5 kamb. low, 2 flatų plytų namą po 4
NAUDAI,
sirinkimas įvyks sekmadieny
pečiu ftiid., Šiltos vanduo. Rcndoj $35
GERA PROGA LIETU
North Side. — Rugsėjo 28'Tel. Lincoln 3044.
kambarius, tai kreipkis neda
Ktewart
2561
Kad
vesdamas
visus
reikalus
per
je, rugsėjo 28 d., 1930 m.,z3:30
d., spalio 5 ir 12 dienomis'
.
VIAMS
Rendon 4 kamb. flutai, ąžuolo as lioj nuo K) vai. ryto iki 2 vai.
Vietinė A’al. vakare, parapijos mokybus Šv. Mykolo jiarapijos baBrighton Park.
Kas turite nuosavybę Lie
la, indams klozetai, didel. po.rčius. po pietų.
Tretininku kuopa susirinkimą kl°s kambaryje.
$25 — $28. 114 So. \Vood St.
809 West 35th Street
tuvoje, ūkį ar mieste namą, o
žaras. Kviečiame per šias tris
4184 Archer Avenue
Visos
narės
malonėsite
kuoCHICAGO
dienas atsilankyti i Imami. laik>s P™Madieny, 26 d., rng
ne manote grįžti į Lietuva ir TEL. nOI’L. 0811 ARBA 0774
ANT RENDOS
atsilankyti,
1 skaitlingiausia
* 7v
Visados sutaupysi daug išlaidų
sėjo,
7
:30
vai.
vak.
PARSIDUODA namas dvieNepamirškite.
jei norėtumėt mainyti, tai aš
2 kambariai, elektros šviesa.
Nekalto Prasidėjimo Šv. M. nes s*s susirinkimas labai
Perkam Mortgečius ir Bonus.
Remia no),rungi. Atsišaukite! i1' flat,l’ 7 " 8 kamlwrių, po
turiu Cliieagoj namą. Kas in Skolinanti
pinigus ant Namų.
šv Mv-' P* ,,1(dorų ir merginą draugi- svarbus.
nurn. 1908 W. Division gat.
teresuotas, tai prašau atsi Parduodam ir išmainom visokĮ įx) G vai. vakaro.
Rugsėjo 29 d. yra
,
Viena.
turtų.
Kaina numažinta, sąlygos la
kolo diena, mūsn North Side, i°s susirinkimas j vyk s sekma- j
šaukti.
Padarom davernastes ir Pirkimo
4100 So. Albany Avė.
bei Pardavimo Notariališkus rastus
bai lengvios. Galima mainytį
Šv Mvkolo hažnvčios vardo dieny, 28 d. rugsėjo, po pa- į
FRANK NAVAKAUSKIS
Siunčiam Pinigus ir I.aivakortes.
LIETUVIŲ
LAIŠKAI
diena, arba šventė'- atlaidai,
’"oll>klos kambaryje
ANT RENDOS
ant tuščio loto apartmentų
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
3961 So. Campbell Avenue
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
CHICAGOS PAŠTOJE
Šviesus, naujai ištaisytas arba rezidencijų apiclinkėje.
kuriuos iškilmingai turėsime i
Valdyba,
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
Chicago, III.
ATLIKTĄ DARBĄ.
Klauskite:
flatas. 2-ros lubos.
apvaikščioti. Kaip girdėt, bus ,
Rugsėjo 28 d. 7 vai. vak.
Sie laiškai yra katėję iš Eu
Tunljlų Ir taisau players Ir reproHumboldt 3393
3131 So. Emerald avė.
svečias kun. prof. Vaitkeviplanus. Darbų atteku atsa
_rengiama
__ o____ “buneo
____ xparty
„ ” na- ropos. Kam jie priklauso, te- dueing
kančiai ir pigiai. Važiuoju i blle ku
Chicago, UI.
čius. Bažnyčioje bus laikomos. muoge
numeru 4350 South gul nueina į vyriausįjį paštą rių miesto daij.
SKOLINAM PINIGUS
WM. KANAPACKAS
iškilmingos pamaldos. Per M i .k<k.Uw<.„ st
(clark ir Adaros gatvių) at.
' '.ik ’ z,
Paskolas suteikiam į 24 vai.
1ŠS1RENPLOJA kambarys,
4
>
IE1hlEWiez
& (g6522 So. Rockwell St.
šias gėdos parapijos choras,
graįjQ dovanų laimėjimui, ’siimti. įteikia klausti prie lan
neimant komiso nuo
garu apšildomas, 2-ras floras,
Tel.
Rcpubiic
8305
vedamas varg. N. Kulio.
$50 iki $300.
CONTRACTORS
Komisija. 1 gelio, kur padėta iškaba “AdĮdel vieno ar dviejų ar vedu
--------ivertised Window” lobėj nuu
Visi kviečiami tą dieną at
J. NAMON & CO. sios poros be vaikų. Su valgiu
Wm. J. Kareiva
REAL ESTATE
Dievo Apveizios Parap. —■Adams gatvės, pasakant laišeiti į bažnyčią ir pasisemti
Po Valstijos Priežiūra
'čir be valgio.
Savininkas
Del geriausios rųSies
Draugija Šv. .Jono Evangelis-! ko NUMERĮ, kaip kad šiame
sau brangių malonių.
Statau naujus namus ir se6755 So. Western Avė.
5939 So. Rockwell St.
Ir patarnavimo, Sau
to vyrų ir moterų laikys mė-j sąraše pažymėta. Laiškus paš
VI. K. choristas.
tjnus priimu į mainus.
kit
Telefonas Grovehill 1038
Tel. Grovehill 0475
GREEN
VALLEY
inesinį susirinkimų rugsėjo 28 tas laiko tam tikrą laiką, o
2608 WEST 47 STREET
PRODUCTS
Olselis
šviežių
kiauši

IŠ DIEVO APVEIZD0S PA-j d., 1 vai. po pietų, mokyklos paskui sunaikina.
Tel. Lafayette 1083
nių, sviesto Ir sūrių
ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
Andresiunienė K.
Ikambarv. Kviečiami visi na-i
RAPIJOS.
4644 sO. PAULINA STREET
PIGIAI 5 KAMB. MED. NAMAS
Tel. Boulevard 1339
Randasi 10127 S. Princeton, furn.
Kasparas W.
jriai ir narės susirinkti ir užsi
S., 30 p. lotas, labai pigiai, reik
Vytauto medalių mūsų ko mokėti visas pasilikusias skoKriemneskaitė J.
$1,000 cash. John Pecujatis, 11633
So. Princeton. Tel. Pullman 7963.
Litvinas Antliony
lonijoj galima gauti pas šiuos
Budavojam naujas namns,
$200 cash, $25 per mėn. naujas
Namų Statymo Kontraktorlua
asmenis:
Mekalauskas S.
Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun 5 kamb. namas. $3,200. 7541 Ad-

S. L. FABIAN & GO.

i

MES

M. ZIZAS

1

MARDUETTE JEWELRY
& RADIO

Reik patyrusių prosytojų prie mo

kaina.

terų dresių. Lipson B,ros.
325 \V.
Pas Mikuškienę, krautuvė- j
!7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Adams St.
PAIEŠKAU brolio Petro
je, 1118 So. Union avė.; pas
Reikia operatorkų patyrusių prie
Telefonas Hemlock 5528
O. Gaizauskienę, 635 W. 18 Savininkas R. Andreiiunas Pundi.no (Bundin), kilęs Len- dresių. Lipson Bros. 325 W, Adams
Phone Virginia 2054
gių k., Girdiškės par., Taura Street.
St.; B. Mantikiene, 3817 So.
Užlaikau visokių
JOSEPH VILIMAS
luk&lntų ir sida- gės apsk. Pats ar jį žinantie REIKALINGA mergaitė prie
Union Avė.; O. Zdanevičiutę,
orlnlų daiktų, vė
Namų Statymo
namų darbo.
liausios mados ra ji praneškit.
1711 Newberry avė.; M. Ka
lio, planų rolių,
Kontraktorius
JOANA PUNDINAITĖ
Kreiptis:
rekordų
Ir t t
valiūnaitę, 1827 So. Union
Taisau laikrodžius 22 E. 110 PI.
4556 So. Rockwell Street
Chioago, UL
6640 So. Maplewood Avė.
Avė.; J. Grisių, 2022 CanalIr muzikos Instru
mentus.
Tel. Reputylic 7868
port avė.; S. Skudą, graborių,
A. ALESAUSKAS
2650 West 63rd St. Chicago. į
Telef. Republic 6396
718 W. 18 St.; A. Grisių, krau
MOTOR EXPRESS
TUOJ reikalingas kriaueihs.
Telefonas HEMI.OCK 8380
D. GRICIUS
tuvėj, 1827 S. Union avė.; P.
Mes permufuojame-pervežaKreiptis
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir
Valuckį, 725 W. 19 St.; J.
me pianus, forničius ir kito
A. YUSHAS
j medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prieinamiausios.
Blankų, 671 W. 18 St.; J. Ja
kius dalykus.
4457 So. Taiman Avė.
2452 WEST 69th STREET
kubauską, krautuvėj 1904 CaTaipgi parduodame anglis
Tel. Lafayette 2536
nalport avė.; S. Remekj, 1817
geriausios rųšies už prieina
8662
Ofisas ir Rez.
S. Union avė:; M. Bankevičią,
miausią kainą. Musų patarna AUTOMOBILIAI Tel. Lafayette
Ir 2384
4401 S. Mozart Si.
628 W. 18 St.; J. Staseli, 1907
vimas yra gi eitas, geras ir
Amcrfean..
J. C. ENCHER & CO.
Canalport avė.
Throagh and
nebrangus.
GENE RALIAI KONTRAKTO RI AI
Througb

7126 So. Rockwell Street

Dabar jau eina paskirsty
mas lošėjams rolių. Kaip buvo
ankščiaus minėta, vaidinime
dalyvaus visos Cbicagos kuo
pos.
Vytukas.

MOUTH Chrysler išdirbystės
J automobilių už labai prieina
mą kainą.
Sudarau geras orkes-, Naujas De goto $885.00 f.o.b.1
tras, kurios sugraji- gaujas Plymouth $590.00 f.o.b
na gražius ir sma
GAGE PARK MOTOR

MUZIKOS VEDĖJAS
Elgin, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias ir tikriausias
iš visų. Mes turime didel} pa
sirinkimų Elginų dėl vyrų ir
moterų, už kainas, kurios yra
prieinamos kiekvienam kišenių)
Parduodam ant išmokėjimo ar
ba cash — kaina ta pati.
Taisymas laikrodžių musų
speciaHškumas.

Pritaikome akinius kiekvienam
Didelis pasirinkimas deimantų
ir auksinių daiktų

J. A. Kass Jewelry
Savininkas
J. A. KAZAKAUSKAS

2045 WEST 35 STREET

PRANEŠIMAI.

Trie pat Archer Avė.
CHICAGO

gius lietuviškus ir a-

SALES
į merikoniškus šokius. Kaina Joe Bagdonas, Savininkas
! prieinama. Patarnauja vardu- i 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669
jvėm, Vestuvėm, baliam, krikšitynoni, bazaram, piknikam ir

Į kitiem reikalam,

j

Reikale kreiptis:

A. BUDRIS
2322 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 1794

Jaunimėli Lietuvių Medici
nos ir Dentisterijos Studen
tų Brolija “Lambda Mu Del
ta” rengia rudeninius šokius,
South Side Masonic Salėje,
rūgs. (Oct.) 25 d., 1930 m.,
'64 St. ir Grcen, sukatoje;
muzika bus “Jinks Bryan”,
kuri groja visoms didžiau
sioms brolijoms.
Bilietų galima gauti pas
šiuos studentus: Dr. J. Simo
naitis, Holy Cross ITospital,
Tel. Hemlock 6700.

Real

Geriausios Rūšies Automobi
Telef. Republic 5099
liai.
Mes pervežame daiktus ir į i Ateik pažiūrėti musų naukitus miestus.______________ jausiu DE SOTO ir PLY-

VYČIŲ VYTAUTO VAKA
RAS GRUODŽIO 14 D.
L. Vyčių Cbicagos Apskri
čio Vytauto Apvaikšeiojimo
Komisija praeitą trečiadienį
turėjo susirinkimą ir galuti
nai paskyrė dieną ir vietą dėl
rengiamo vaidinimo. Diena
šiam paminėjimui paskirta
gruodžio 14 d., sekmadienis,
ir šiam tikslui nutarta paimti
Lietuvių Auditoriją.

DE SŪTO IR PLYMOUTH

Ir

Stipriausi

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

Generaliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Rez. Grovehill 1680

Republic

4949

Tel. Lafayette 5197

5 kamb. plytų bung. su ar be
furn. 2 karų gar., g-vė ir jėla išhr.
ir išmokėta,^ Sauk Berkshire 3621
dei sutarimo apžiūrėti, pigiai, vie
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir na kaina, agentu nereik. 3125 Necišpoperluojame
visokius
namus. nah avė.
Musų kainos labai prelnamos ir dar
4549 N. Mead avė. 6 kamb. bung.
bas garantuotas.
Pigiai, išvažiuojam. Duok pasiūlymą.

6127 S. Maplewood Avė.

FOUR LEAF CLOVER
CONSTRUCTION
Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžiai, porčial

A. M. BUTCHAS
10$o nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

6RAHAM PAI6E

i

Kaina *845.00 F. O. B.

I

Jei manai pirkti karą. pirmiausiai
ateik pas r,.us Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųtlea au- j

436 W. 45 St.

Varde 2124

Naujas stakas.

2384 So. LEAVITT ST.

Sapos Telef.
Hemlock 2867

Namų

Telef.

INC.

V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL

•

DARBININKUI NAMAS

F A R M O S
Minnesota — parsiduoda
gera
pieninė farma. K. M. Thlmsen, Blooming I’rairie, Mlnn.
MICHIGAN

40 ak. farma, gera žemė, geri
namai, elektra, bėg. vanduo, arti
miesto ir Mlch. ežero. Braim Witteveen. R. F. D. 6, Holland, Mich.

PUIKI FARMA

JOHN YERKES

JUOZAS VILIMAS
4556 So. Rockwell St.

Į

Thomaa Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES

Savininkai: Vainoras, J. Laakya
Telefonas Lafayette MM
3962 Archer Avenue

Virginia 2054

30 akrų frukŲj Ir dirbamos že
Republic 5681
mės farma su budinkais, labai pui
ki vieta, 7 mylios nuo Benton Harbor, Mlch. 100 mylių nuo Chlcagos. Randas ant cd.nentinio kelio
Plumbing & Heating Lietuvis
netoli nuo Rakauskio ir Bačuno va
KONTRAKTORIUS
sarinių rezortų. Puiki vieta dėl va
sarnamių. Kaina prieinama. Mainy
Mano darbas pilnai garantuotas
siu ant mažo namo, lotų ar mažos
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET biznis.

įvairiausių1

ROXEE AUTO PAINTING SHOP

neto
įmomai
arba

JUOZAS VILIMAS
4556 So. Rockwell St.

namus.

kainą.

Įvairių

PARDAVIMUI
4 kambarių mūrinė cottage,
li 63 ir Kedzie avė. Kaina pigi,
i kėt $1,000, kitus kaip randa,
nysiu ant loto, grocery store
automobiliaus.

2 metų lakto iShnokėjlmul
Taipgi budavojam visokius naujus

Tel. Lafayette 8227

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

turime

Puikus 5 kamb. plytų bung., elek
tra, refrig., št. S., 2 karų šild. gar.
$8,200, 9424 May St.

Iš sav., 2 flatų medinis namas,
5-4 kamb. furn. apš., 1 karo gar.,
Arba
fonai KAAK lotas 30x125, 2 blokų J N. W. sto2100 W. 23 St.
Lanai OUOO tj( Milwaukee
strytkarlal,
$7,200,
$700 cash, balansas ant lengvų iš
JONAS PUDZIUVELIS
mok. Visi improvementai išmokėti.
Telefonas Canal 723$
Kreiptis Otto Edler, 5454 Higgina
GENERALIS KONTRAKTORIUS
avė., arba Pensacola 8170.
Statau naujus namus ir pertaisau
senus. Senus namus priimu į mai
6 kamb. furn. flatas, $50 rendos,
nus.
$22 savaitėj ineigų, $200 cash. Iš
2650 West 69 Street
Mallavojlmo Kontraktorius
važiuojam. 810 Barry avė., 3-čias.
Maliavų Ir sieninės popleros krau
Telef. Hemlock 4576

6012-14 So. Kedzie Avė.

Taipgi

PIGIAI 3 FLATŲ MED. NAMAS

Arti 63 ir Halsted, 6-6 kamb.,
furn., pečius, geram stovy, cemento
pamatas, 1 karo gar., tik $500, Teninga, 915 W. 63 St. Tel. Normai
7200

Moliavoj imo Kontraktorius

W. & L. ELECTRIC CO,

vartotų karų už labai mažą kalną.

Puikus 2 fl., k. v. šil., 109 p.
frontas, vertas $21,000. Visai pigiai
tu°i perkant. Sav. Tel. Irving 5288

6 kamb. k. v. S. Sav. 4532 No.
Keystone avė., Tel. Keystone 3475

CHICAGO
Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas
M. YUSZKA
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamistas nusNot Ine.
Plumbing & Heating
t«A)lns aavo gražumu, greitumu, ir Elektros kontraktoriai, suvertam Švie
visa
konstrukcija.
Kaina $1,195. sas ir jėgą. Elektros relkmenoa ir
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
f.o.b. Ir aukfičlau.
nausiu kuogerlausia,
fikščierlai.
L. DOMBROIVRKI A SON
4426 So. Western Avė.
BALZEKAS MOTORS
3016 West 47 Street

tomobiliua už žemą

2 fl. med. namas po 6 kamb., elektra, maudinė, 2 karų gar. $6,000.
3249 Elston. Graceląnd 5892.

NAUJAS PLYTŲ NAMAS

PETRAS GRIBAS

tuvė.

Automobiliai.

Telef. Republic 9004

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

JOHN PAKEL & GO.

Phone

dison, Lackawanna 9826

PETRAS CIBULSKIS

HOPMOBILE
Geriausi

Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

damentus saidvokus, taipgi
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam
medinį namą po vieną plytą.
Atrodo mūrinis, po to jau nereik pentyt. Turim namų ant
pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

PLUMBF.RI8

Šio krano kaina $3.50
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689

Turiu patyrimą per daugelį metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai.
2313 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0610

Vlrgtnia 2054

FARMO8
Žinios apie geras ir pagerintas
farmas III., Ind., Wis., Iowa, Mlch.
Ir Chicagoj biznio ir rezidencijų lo
tų pardavimą. R. Vander Meulen,
10 E. 103 St. Tel.
Pullman 1730
ar 9431.

