“DRAUGAS”
Vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

“DRAUGAS'

The most
Lithuanian

iuflueutiai
Daily in

America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 229

v e c 0 p v
“ Drav'gas,” 2334 So. Oakley Averr<c

CHICAGO, ILLINOIS
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EUROPA APRIMUS; BET ATEITIS
APSIBLAUSUSI
NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA
ATIDEDAMA LIGI 1932 M.

Bolševikai Žmonių Žudymą
Vadina Savo Laimėjimu
EUROPA LAIKINAI
APRIMUS

PARYŽIUS, rūgs. 28. —
Pastaromis dienomis Europa
politiniai kiek aprimo, nežiū
rint kai-kuriose valstybėse vi
dujinių įvykių. Atrodo, kad
kiekviena valstybė
šiandie
pirm vi sako užimta savo vi
dujiniais reikalais daugiau,
negu tarptautiniu įtempimu.

PIRMADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 29 D., 1930 M.

ATIDĖTA TOLIAU NUSI
GINKLAVIMO KONFE
RENCIJA

GENEVA, rūgs. 28. — Ka
dangi Italijos su Francija ne
buvo galima sutaikinti karo
laivynu klausimu, tad T. Są-

TĖVUKAS SU ANŪKAIS
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DR. K. AMBROZAITIS JAU SUSITARĖ LIETUVOS IR
LAISVAS NUO RUGPIŪ- !
LATVIJOS TEATRŲ
Ties 46-a ir State gatvėm
CIO 28 D.
VADOVYBES

Plėšikai Įveikė policmoną

laukiantį gatvekario policmoną J. Pauley užpuolė du neg
ru-plėšiku ir atėmė revolve
rį. Norėdami kraustyti kišenius piktadariu pastebėjo žvai
gždę ir akimirkoj pabėgo tik
su revolveriu. Policmonas bu
vo civiliniuose drabužiuose.

Į Raseinių apskr. buvo iš- ' Lietuvos ir Latvijos teatrų
siųstas Kauno karo komenda- -vadovybėms susitarus, šių mento vasario 28 d. Gyveno salapkričio mėn. Lietuvos ovo ūky. Dabar Dr. K. Ambro- Peros solistų ansamblis gastzaitis atrodo visai gerai, iš ro^uos Latvijos operoj. Bus
veido bruožų ir akių trykšta e- pastatytos operos Aida ir
nergija ir pasiryžimas dirbti.’* Trubadūras. Gastrolėse daKur šį laiką dar mano pasl- 1Jrvaus žymiausios Lietuvos oUž prohibicijos peržengimą
likti gyventi savo tėviškėje P0™8 *‘gos. Tuo pat laiku toProliibicijos agentai arešta Rotulių k
se Pa^ operose gastroliuos la
vo J Zeigler, 26 m., kurs aną
tvių operos ansamblis Lietuvakarą nušovė jį užpuolusį Pasiinteresavus dėl dabartį- voj. Xumatytas taip pat pie
plėšiką. Agentai šalę jo krau nių įvykių yra pesimistas. Del ,tuvos dramos viešėjimas Rytuvės namuose rado katilą savotiškos mokyklose norimos goj ir Latvių _ Kaune. pasi_'
įvesti “politikos” juokiasi ir keitimas dramos gastrolėmis
Marininkų korpuso majoro Fordney trys vaikai lan “munšainei” gaminti ir kati
paskutinės rū- tajp paį jyyjęg vienu laiku. Akosi pas savo tėvuką Washingtone. Šis jt^ tėvukas yra lui užkaisti gazo vamzdis bu-Įsako’ ka<^
---- _____
kompromitavimasis.
‘R.’ x_:x_____________________________
x_~ia_
su,Sies
jo krautuvės
pGS kompromitavimasis
teity gastrolės,
kaip x„
turinčios•
įninku viršininkas majoras generolas B. H. Fuller vo sujungtas
Štai kaip anūkai jam saliutuoja.
gazo saikrodžiu. Paliuosuotag
didelės reikšmės abiejų tautų
DEGTUKŲ
MONOPOLIS
padėjus 1,000 dol. parankos.
meno auklėjimui, įvyks kiek
DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ , NEW YORKO REPUBL’KOKLAIPĖDOJ SUTINKA
< ‘1 99
galint dažniau.

jungos nusiginklavimo komisi
ja nubalsavo nusiginklavimo
ŽMONIŲ DALYVAVO
1
konferenciją sušaukti ne 1931,
bet 1932 metais. I
BELGŲ EUCHARISTINIAM
KONGRESE
Tą atidėjimą kovojo Italija,
Vokietija ir kitos valstybės.
BRIUSELIS, rūgs. 27. —
Nieko negelbėjo.
Šio mėnesio pradžioje Belgija
ESĄ DIDIS PROLETARIA turėjo nepaprastas iškilmes.
Malinęs mieste įvyko Tautiš
TO LAIMĖJIMAS
kas Eucharistinis Kongresas.

NAI VIRTO ŠLAP1AUSIAIS

Areštavo gaisrininkų viršaitį

KLIŪČIŲ

NUŠOVĖ MEILUŽĘ IR
Calumet Park policijos vir
Tas Įvyko gal dėlto, kad T.
Kaip
žinoma,
įgydamas)
dePATS SAVE
šaitis Weilgorecki areštavo
ALBANY, N. Y., rūgs. 29. gaisrininkų viršaitį-Yakas už «lukl* “"“I*’1/ Lietuvoj ŠveSąjungos suvažiavime nei vie
— New Yorko valstybės repu- tai, kad jis kalbėjosi su kokia <hMn,8t“ ^a Prižadėjęs tana valstybių viešai neiškėlė
Telšiai. Rugsėjo 1 d. naktĮ
blikonų partija vienbalsiai iš ______________
sienų keitimo klausimo. Pas
P
irkti
visus
Lietuvoj
esančius
10
_12 vaL metūj Nauj0joj gatai svetima .žmona
sprendė darbuotis atšaukti
kui — nei viena griežtai ne
Moteriškę paliuosavo jos'^egtuky fabrikus. Švedai pa(galia Goeldnerio vaistiVolsteado (prohibicijos) įstar
sipriešino ministerio Briando
vyras padėjęs paranką, gi vir togiomis sąlygomis susitarė ,nės) įvyko žudynės. Šauiy» Atymą. Kandidatu Į gubernato
iškelto Europos valstybių uni
su savininkais Didž. Lietuvoj, nt^ag Utakis peršovė įatffČjf"
Š*i«i _ miestelio majoras.
jos sumanymui.
vv
*•
MASKA A, rūgs. 28. —-Aną Malinęs miestas turi a.pie rius išrinkus Ch. H. Tuttle,
o Klaipcdos-krašte dėl pasiū-ipanelę p Opulskaitę ir pats
buvusį
iederalį
distrikto
proĮ
Tečiau Europos ateitis la dieną čekos agentai nužudė 48 70,000 gyventojų. Tenai yra
• • • • lIf Chicagą palietė vėtra, lytos per žemos kainos iabri- nusįgOvė. P. Opulskaitei padakurorą,
žinomą
prohibicijos
bai neaiški — apsiblaususi.
įtariamus veikime prieš vai- Belgų primato kardinolo Van
_________
k° “Elnias” išpirkti nepavy- ryįa operacija jOs gyvybė dišaltas oras
kovotoją.
džią žmones.
Praeitą penktadienį staiga ko' Pa^al vyriausybės sutartį deHame pavojuje. Sveikatos
Roey sėdyba.
Sausieji
republikonai
bend

Bolševikų
laikraščiai
rašo
KINIJOJ ATSISUKTA
oras atšalo ir miestą palietė su trustu švedams kurio fa- stovį tįrįa dr Zienkovičius.
Apskaičiuota, kad į Kong
rai
su
prohibicionistais
išs

kad
tų
sąmokslininkų
nužu

PRIEŠ KOMUNISTŲ
smarki vėtra, kuri per dienų briko ^išpirkus, vyriausybė žmonių ka)bamaj esą Utakis
resą buvo suvykę apie 150,prendė
pasiskirti
nuosavą
dymas
esąs
“
didis
proleta

GAUJAS
daužės. Atlikta nemaži nuos-, turi jį prievarta nusavinti. norėjęS jau visą savaitę, kaip
000 maldininkų specialiniais
riato laimėjimas.”
sausąjį
kandidatą.
toliai.
| Nusavinti reikėtų nuo rugp. nūžudyti p. Opulskaitę. Kaltraukiniais, busais ir autornoSHANGHAI, rūgs. 28. — . Dar prisega, kad sovietų
New Yorko demokratų par
26 d., tik kažin ar seimelis
kad antrasis jos “kaKinijos valdžia parėdė karino priešams tas turi būt pamovįsas Malines miestas būvo tija visais laikais yra šlapia.
duos sutikimą.
R. vafierius” norėjęs nusižudyti,
Policija ieško šnipo
menei ir policijai visur gala- ka.
nupuoštas tautinėmis ir Pope- Jos kandidatu į gubernato Policijos viršininko pareigas
vo jam atimtas peilis. Žudybinti sugriebtus komunistus, i Proletariatas pajėgs gintis ;žiaus veliavomis Kuone W(.k rius yra šiandieninis gubern.
PUOLE
PO
TRAUKINIU
metu, sakoma, buvę net
einąs Alcock parėdė surasti
Kasdien žūva šimtai komunis- švino kulipkomis.
ir jų svečiai įkaušę, jie patys
vienų namų languose matėsi Roosevelt.
detektivų biure šnipą, kuris
tų Yangtze upės klony. Val
Rugpiūčio
31
d.,
apie
18
v.
“i
taip pat.
pastatytos Kristaus statulės.
triukšmadariams^išduoda biu
džia pareiškia, kad komunis FRANCIJA SUSTIPRINO j Visur šalimais gatvių matėsi RENGIAMA EUCHARISTI
50 m. ties Kauno plačiųjų ge
ro paslaptis ir net pačius tik
tai reikalingi tos bausmėR už
ležinkelių dirbtuvėms Marijo
. KORSIKĄ
NE
DIENA
PITTSSUDEGE
j vien gėlės ir tautiniai paparpolicijai žinomus raštus;
Čangša miesto išteriojimą.
na
Vandonytė,
“
Eros
”
fabri

BURGHE
------------ Šiai.
Sako, kadangi komunistų gau ĄJACCIO, Korsika, rūgs., Katedro;j ^kilmėse ir E*uko darbininkė, gyv. Kauko g- Rugsėjo iš 3 į 4 d. naktį
Pašalinami iš biržos
Chicago Board of Trade”i,Ve \4’ pU°le P° traakiniui Patašinės k. Kvietiškio y. gyv.
jos kovoja teroru, tad ir juos .’ ~ ? Sa J™ v arPze charistinėje procesijoje gatvėPITTSBURGH, Pa., rūgs.
reikia, kovoti tokia pat prie mių jūroje ir toli arčiau Ita- mis be kitų dalyvavo Belgijos 28. — Čia rengiama Eucha uždraudė bolševikams prekiau,traukinys PerP10ve P^ Pus?-ĮMatukaičio Vinco ūkyje kilo
mone.
.
.
.
.
. ^°S’
Franeijos, nors pa- in£nįsterįs pįrmįninkas su mi- ristinio Karaliaus diena spav
1
v T-r u X 1- ti savo javų grudus.
Tai Prieš ateinant traukiniu M. gaisras. Sudegė kluonas su ja. ..
.
... .
Valdžia visur ,vede šmp.- starųjai priguli.
j „taleriais ir daugelis kitų a„- lių 12 d. Forbes Field tą dieVandonytė sėdėjo pusę met-' vais, tvartas, klėtis, kalvė, ma
nėjimų sistemą. Šnipams gau (Francija pagaliau susekė, kštųjų valdininkų,
ną vakare susinnks dešimtys .
ro atstu nuo bėgių ir tik vi-, šinbūdė, malkinė ir įvairių ūtūkstančių tikinčiųjų viečai tUS apS^__
siai atlyginama už komunistų kad sala strateginiu atžvilgiu
sai arti traukiniui privažia- j kio mašinų bei padargų,
nurodymus policijai ar ka yra svarbi. Tad ją žymiai su- KUNIGUI EMMET SUTEIK pagarbinti Kristų Encharistig
ho
vus ji puolė ant bėgių ir iš-i Nuostolių padaryta 35,000
riuomenei.
joje, vadovaujant vyskupui ,
...
„ .
..
stiprino naujomis tvirtumo-j
TI VYSKUPO ŠVEN* J ’
karo. lakūnas, nušovė savo te- tarė “dabar1 jau sudiev.” M. litų sumai. Turtas buvo apDdyle.
mis ir naujomis armotomis.
TINIMAI
,vą milionierių Rockwell Say- Vandonytė 3 metus gyveno su draustas tik 14,000 litų sumai.
PLANUOJA PANAIKINTI Būsią ten ir kariškų orlaivių.
“R.”
ire, 83 metų. Policija. įsitikinu- meilužiu A. Siemaška. PaskuPAŠELPĄ BEDARBIAMS
PASISAKO
REIKALINGAS
BOSTON, Mass. (per paš
1 si, kad žmogžudis pakvaišęs. į tinėmis dienomis ji sužinojo,
PINIGŲ
15 NUŠAUTA, 60
VOLDEMARAS NĖRA
tą). — Kunigui T. A. Emmet
kad jis jau gyvena su kita ir
BERLYNAS, rūgs. 28. —
SUŽEISTA
suteikti vyskupo šventinimai
KALTINAMAS
DIDELE AUDRA MICHI- sako, kad rugpiūčio 30 d. jis
Vokietijos valdžia sudariusi
NEW
YORK,
rūgs.
28.
M
vietos katedroje. Įspūdingose
ją sumušė.
’R.
GAN EŽERE
planus panaikinti mokamą lig
BOMBAJUS, rūgs. 27. — apeigose pirmininkavo Jo E- Į Ameriką atvyksta koncerAtentato prieš pulk. Rus
šiol valdišką pašelpą bedar Vakarinėj Indijos daly indietuoti
tankų
pianistas
Ig.
Pamu8kE!30N>
nlga
.
27
.
_
teiką byloje, kaip teko patirti,
minencija kardinolas O’ConVYTAUTO DIDŽIOJO
biams. Tai visa norima pakei čių veikimas prieš britų val
dereu-ski.
Jis
nieko
nėslėpda.
Micbigan
TaW
p. Voldemaras nėra kaltina
nell.
MINĖJIMAS
sti kitokia priemone.
mas
sako,
kad
labai
reikalin
džią atnaujintas visu smarku-) Naujas vyskupas nuskirtas
mas. Bent tam nedavė pama
pasibaisėtina audra, kuri vie
gas
pinigų.
Jo
žmona
serga
Pirm visako visoj šaly vi mu. Arti Panvel policija vie- apaštaliniu vikaru Jamaikon,
tomis buvo persimetusi ir į Šiluva. Rugpiūčio 31 d. vie to ligšiol padarytas teismas.
siems darbininkams norima nam miške 15 indieČių nužu- Britų Indijose.
“R.”
1 sausžemį
tos pavasarininkai surengė'
KŪDIKIŲ
PARALYŽIUS
|
------------------sumažinti užmokesnius 10 dė ir 60 sužeidė.
| Nuskendo barža, Salvor už,Vytauto Didž. minėjimą.*Ry-i
VALPARAISO
nuošimčių. Tas veikiama ša
DE ROSA NUBAUSTAS
poros mylių nuo čia. Mirė 6 ,tą 9 vai. griežiant dūdų orPINIGŲ KURSAS
lies ekonominės padėties page NUSKENDO 5 MOTERYS
VALPARAISO, IndL, rūgs. vyrai ir vienas vaikas. 8 kiti ,kestrui organizuotai susirenka
KALĖJIMU
rinimui.
28. ,— Čia iškilo kūdikių pa išgelbėta.
‘jaunimas bažnyčioj, išklauso Lietuvos 100 litų
$10.00
ŽARA, Italijos Dalmatija., BRIUSELIS, Belgija, rūgs. ralyžiaus liga. Išspręsta užda Be to nuskendo keletas ir Mišių ir priima šv. Komuniją, Britanijos 1 sv. sterl. 4.86
BUENOS AIRES, rūgs. rūgs. 28. — Adriatiko jūroj 28. — Už kėsinimosi prieš Ita ryti ir išrūkyti kai-kuriuos kitų įvairaus didumo laivų,/Po pamaldų šalia parapijos t Francijos 100 frankų 3.92
28. — Nauja Argentinos val audra sulamdė laivą, kuriuomi lijos sosto įpėdinį jauną ita mokyklų būtus.
daugiausia prekybinių.
mamų įvyksta bendri pietūs. Italijos 100 lirų
5.23
džia ištrėmė iš šalies buvusį buvd vežamas vynas. Penkios lą Fernando de Rosa čia teis
Visais Michigano ežero pa- Po pietų parapijos salėj pirBelgijos 100 belgų
13.94
vidujinių reikalų ministerį E. moterys žuvo, gi 19 asmenų mas nubaudė penkeriaig me SKAITYKITE IR PLATIN krašČiais atlikta dideli nuos- nuninfen kun. Valančiaus atiŠveicarijos 100 frankų 19.41
toliai,
1 daromas susirinkimas. “R.” Vokietijos 100 markių 23.81
Gonzales.
, , Į Į^įy, išgelbėta.
tais kalėjimo.
KITE “DRAUGĄ”.

l«
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SVEIKINAME!
šia Amerikos lietuvių iniciatyva plėsti pre
kybinius santykius su Lietuva, ypač remiant
įtrina kaadlen. Itskyrua Mkm&dlMlM
josios produktų eksportų j Ameriką.
PRENUMERATOS KAINA:
— !«.••, P»Visi čia suminėti uždaviniai yra jau FORDO PAŽIŪROS APIE kams pinigų vesti durbus ir
wi Metų — IS.fiO, Trtma Mėnesi tune — tilt. ▼lenam
Mtaeetul — T Be. Europoje — Metama |T.M. Pusei Me
NEDARBĄ.
apmokėti darbininkus. Kada-j
pribrendę ir tiek mūsų visuomenė, tiek vy
tų — M-M. Kopija .Mc.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų netrrųriausybė turi imtis šiuos uždavinius nebeatigi gaminių niekas neperka,
ttna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
dėliodamos
vykdyti
praktikoje.
Ir
aišku,
jog
Tai
ne
darbdavių
kaltė,
jei
pramoninkai yra be pinigų.
Uksini palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 raL čia pats svarbusis vaidmuo tenka mūsų vy-' gyvuoja nedarbas, sako For- Taip pat kongresas neguli ver
kasdien.
riausybei, kurios rankose ir valdyme kon- das, svarstydamas naujų su-Įsti pramoninkų (darbdavių)
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
centruojasi resursai. Ir patsai santykių su manymą', kad pramonės įsta-!apmokėti nedirbančius darbi-'
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
išeivija plėtinio darbas geriau seksis, kai tymais būtų priverstos rūpin- įlinkus nedarbo laiku. Jie vivai. po piet.
jam vadovaus ir jį vainikuos vyriausybės au- tis bedarbiais.
sos pramonės būtų pakeistos !
toritetas, nes tuomet ir amerikiečiai ir Lie-! Anot Fordo, nedarbo klau- našlaičių prieglaudomis, jas
“DRAUGAS”
tuvos lietuviai labiau tuo darbu pasitikės ir simu reiškiama daug klaidin- turėtų išlaikyti visuomenė. Vi-'
iš to bus daugau kraštui naudos. Tačiau iš gy minčių, iškeliama neata- suomenė dirbtuves palaiko'
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Except Sundsy.
antros pusės, jei ir valdžia imsis šiame dar-Rinkamų sumanymų. Tolesniai pirkdama gaminius. Ka la ji
BUBSCR1PTIONS: One Tear — 3«.00. 61x Moatbs
— fl.ll. Threr Montfce — 13.11. One Month — TBo. be iniciatyvos, gyvai bus reikalinga atsirem- įto visa bus daugiau. Kai-ku- nutraukia pirkimus, ką jai
Vnrope — One Tear — f 7 0*. Slx Montbs — |4.»t ti ir platesne visuomene, kurios tarpe, be a- rįems politikieriams norėtųsi, padarysi? Nedirbančius dar-'
Copy — .tie.
bėjo, atsiras nusimanančių ir žinančių san- j<a(| kas-nors be niekur nieko bininkus apmokėti būtų labai :
Adrertlslng ln "DRAUGAS" brlnffs beet resnlts,
tykius žmonių, kurie galėtų teikti valdiškai ką-nors turėtų išlaikyti.
opus dalykas. Tada reikėtų'
Adverttsing rates on appllcatlon.
į Ford sakosi, kad jis nedar- visais laikais atsisveikinti su'
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.t Chicajzo įstaigai savo naudingų patarimų.
Panašios valdiškos įstaigos reikalų pui-'bą. smerkiąs lygiai kaip karų. gerbūviu. Daugelis darbiniu- j
kiai yra išdėstęs D-ras Kazys Sruoga savo Kur nedarbas ima pradžių! kų nenorėtų nei matyti darbo.1
straipsnyje “Lietuvos santykių su Amerikos'žįnoma, dirbtuvėje, kada pa- Tečiaus yra kitų dalykų,
lietuviais organizavimas”. (“Tautos Ūkis” ^mosuojami darbininkai. Kų kų kongresas galėtų atlikti,
LIETUVA IR JOS IŠEIVIJA.
N r. —8, 1930 m.).
tas reiškia? Reiškia, kad dirb- sako Fordas, štai, kongresas
------------t
Nelengva bus išspręsti klausimas, prie tuvėje darbinin. darbo nėra. įgalėtų patirti, kur yra tie vi-Į
Mes jau nuo senai keliame klausimų, Į kurios ministerijos visų šį darbų reikėtų kon-' Darbo nėra, nes sumažėja ar- si pinigai, kuriuos gerbūvio!
J. M. didž:ii gerb. pral. M. L. Klusas, Cvento
kad Lietuva turi pradėti rūpintis savo išeivi centruoti. Juk beveik visos mūsų ministerijos ba ir visai nutraukiamas ga-j laiku kontroliuoja visuomenė,
Jurgio
parapijos klebonas ir Vytauto Didžiojo Su
ja. Buvo laikai, kada išeivija ėjo savo tė daugiau ar mažiau savo darbuotėje susiduria' minių pirkimas. Kad žmonės kurių galybės yra cirkuliacikaktuvių Renginio Komiteto garbės pirmininkas,
vynei į pagalbų, bet dabar jau atėjo laikas išeivvbės reikalais, o kai kurios jų, k. a. už- neperka, matyt, kas-nors įvvk- joje. Šiandie žmonės mažai tu
šiandien mini savo vardines, dėl to sveikiname, lin
išeiviams rankų ištiesti.
»
sienio, vidaus, finansų ir k. gyvai yra suinte- ’ sta. Kame nepirkimo priežas- ri pinigų, nes kas-nors pinigų
kėdami kuodaugiausia sveikatos ir laimėj
Tuo klausimu “Ryte” rašo ir kun. dr. į resuotos tokiu ar kitokiu įvairių problemų, tis? Aišku, žmonėse kas-nors daugelį yra sukrovę į bankas
gus užsiėmimus.- Tie žmonės
F. Kemėšis, buvusia “Draugo” redaktorius susiėjusių su išeivijos reikalais, išsprendimu, sukelia įtakos sumažinti pir ir jose laiko. Šalies vyriaUr CENZO BIURAS APIE
yra dar pilni energijos ir
DARBUS.
ir gerai pažįstas
išeivijos gyvenimų. Jisai sasybė tų pinigų juk neatšauke,
Tik viena aišku, kad tokia valdiška įs- kimo j'ėgų’.
%
•< lenktv,niauja su jaunesniaiko:
taiga yra būtinai reikalinga, kad, josios stei
Už nedarbu kaltinti darb jie turi rastis pais žmonės,
Amerikos J. Valstybių cen- siais.
“Dar tik neseniai tepradėję giliau į- gimo toli atidėlioti nebegalima ir kad toji'davius yra neišmintinga. Darb bet kurgi jie yra?
žvelgti į mūsų išeivijos reikalus, tačiau jau įstaiga turės būti sukurta prie visos kurios daviai juk nestato dirbtuvių,' Tad kongresas ln galėtų pa!20 biuro direktorius W. M. Ap-a vienag mįiįonas asmc.
.kad jos stovėtų tuščios ir jo- tirti, kas tuos pinigus, kurie į Stewart skelbia, kad šioj
Ly jgjaįkoma viešose ar pra
imame suprasti, kad ne tik išeiviai turi pa ministerijos.”
reigų savo senajai tėvynei, bet kad ir mes,
šiame straipsnyje iškeltos mintis tik-,se nebūtų vedami joki dar- pirmiau buvo tautos gyveni- ty aP’e
milionų moterų tu- tįnafejC įstaigose visuomenės
kurie vadinamės ir esame jų broliai, taip ’ rai yra sveikintinos. Jau senai yra laikas pra-,bai. Dirbtuvės statomos, kad ni0 krauju ir milžiniška pir- /i pelningus užsiėmimus. ^os j
visose didesnėse ligopat turime svarbių pareigų jų atžvilgiu.
dėti sistematingai rūpintis ir grįžtančių į būtų darbo, kad iš to darbo kimo jėga, šiandie turi. Jei tie
dirba įvairiose Pra' nįnęS0 yra apje 250,000 asmeTiems, kurie bangos išmesti jau gyvena Lietuvų ir iškeliaujančių reikalais. Iki šiol butų naudos darbdaviams ir pinigai seniau prigulėjo žmo-!n'1°nėse,ofisuose, krautuvėse,!^. federalėse ir valstybių
svetur, mes turime padėti išlaikyti savo tau tik tepajėgdavo Klaipėdoje prie laivo grižu- darbininkams. Darbdaviai no- nėnis, tad ir šiandie žmonės ’r bt. Anot jo, šiandie tiek bepročių ligoninėse — 265,000,
tybę ir religijų. Čia tik prisiminkime, jog ir sius amerikiečius su orkestru pasitikti ir pa-^ri turėti pelno ;ir darbinin-, turi jais naudotis. Žmonės tu- daug moterų turi pelningus federaliuose ir valstybių ka
„i, ,,X
_A bet
V a ne- kams
Varne? duoti
rlnnli nuždarbių. TTorlo
~ 31- — 1 .-.4-1 1 —
i tie nžsipmimns.
šiandien kai kurios didžiulės mūsų kolonijos vaišinti Z(žinoma,
už 4.,
jų dolerius),
Kada —r_i teisės reikalauti,,
kad
užsiėmimus, ko
ko nebūta.
nebūta Salios
šalies lėjimuos^ — .125,(XX) asmenų.
Pietų Amerikoje nesusilaukia kunigo, jog buvo organizacijos,
jos, ___
kuri padėtų
tai visa'pinigai išnaujo būtų paleisti,istorijoj.
r___ T ogrįžusiems
.t.__ ___ _ dirbtuvėse dirbsSha,
y
Šiaurės Amerikos lietuviams grafeo didžiau ir norintiems Lietuvoje pasilikti įsigyventi, ir atsiekiama. Tada yra ger-! cirkuliacijom
į Šalis turi apie 122 milionu _ Imant aplamai, kiekvienam
,
Tas reikalas buvo paliktas visokiems spėkų- būvis. Sustojus darbams darb-1 Fordo nuomonė, pinigus iš gyventojų. Iš to skaičiaus a- * ar 1®in U1 S^J sa y į metus
sias pavojus ištautėti.
ameri- davis dažnai daugiau kenčia cirkuliacijos ištraukę ir susi- pie 47 milionai žmonių dirbai ^puo a apie o ienos daibo.
Tiems, kurie gali ir nori Lietuvon grįžti lintams ir agentams, kurie ne vieno
tai šventės,
mes turim pradėti tinkamai įsikurti bei atve kiečio sunkiai uždirbtus centus išviliojo ir už darbininkų. Tai-gi, sakyti, krovę daugiausia spekuliantai, apie tris ketvirtdalis laiko, ^^os ienos
žtus kapitalus saugiai ir pelningai įvesdinti. pražudė. Tokie atsitikimai daugybę išeivių kad už .nedarbą kalti darbda- Į Visokia spekuliacija yra ne- Tarp 16 ir 64 metų amžiaus atostogos, i0os ar a nedar
Tiems, kurie nebegali čia surasti dar sulaikė nuo grįžimo į savo tėvynę. Su kėliau- viai ir yra
neišmintinga. j teisingas “biznis”. Teisingas yra apie 38 milionai vyrų ir as'
bo ir uždarbio (gyventojų priauga daugiau, jančiais iš Lietuvos į Braziliją, Argentiną,' Kas mintija, kad kongre-i “biznis” pinigus ima ir iš- apie 37 milionai moterų. Iš to Žemės ūky dirba apie 19
negu krašto ūkis gali observuoti), mes tu Kanadą ir kitur ir-gi nėra geriau. Ten išei- sas galipriversti darbda-' naujo leidžia cirkuliacijom
skaičiaus pelningus užsiėmi-‘ milionų asmenų,
rime naujųsias kolonijas * taip sukurti, kad viai pirmausią susitinka su išnaudojimu, dva- vius savo
dirbtuvėse vesti dažniausia didelės sumas pa- mus turi 90 nuošimčių vyrų ir
D. C.
jos turėtų galimumo plėstis ūkiškai ir išlai siniu ir medžiaginiu skurdu. Tat, ištikro jau darbus,
tas nebežino
kų glemžia ir uždaro į bankas. . 25 nuošimčiai moterų.
kyti savo tautinį charakterį.
laikas Lietuvos valstybei rimtai susirūpinti turi mintyti. Yra daug daly-! Štai ir yra kongreso parei- Anot direktoriaus apie 23 .
kų, ko kongresas ar kas kitas ga išgriauti visokias nesąži- milionai moterų užsiima viso-j ŽUDOSI GELEŽINKELIO
.
Visiems svetur keliaujantiems mes turi savo išeivija.
VIRŠININKAS
negali atlikti, kad ir labai (ningas spekuliacijas. Tuo bū- kiais namų darbais, jų didžiume užtikrinti globų ir prieš iškeliaujant ir
Ir latvių spauda plačiai pamini Vytau norėt’ų. Juk kongresas negali du būtų palaikoma teisingos ina šeimininkavimu. Šios mojau nukeliavus. Gi toms privatinėms įstai
BALTIMORE, Md., rūgs.
goms, kurios imsis teikti pagalbos grįžtan to Didžiojo 500 m. mirties sukaktuves. Kai priversti žmonių pirkti auto- pramonės. Visokios pramonės terys taip put gali būt pas24. — AVestern Maryland ge
tiems į tėvynę ir norintiems čia įsikurti (to kurie jų laikraščiai įdėjo rašytojos Emilijos mobilius arba kitokius daik- šėmi neturi būt paremti spe- kaitytos darbininkėmis,
tus,
kaip negali
priver- kuliacijos pagrindu, bet turi 65—70 metų amžiaus žmo ležinkelio ofise šio geležinkeraštus,7 kuriuose nušviečiama Vykios įstaigom yra gyvai reikalingos) reikėtų Prusienės
»
*
sudaryti stiprių valdiškų kontrolę, kad kar tauto gadynė ir karūnavimosi gadynė. Aiš sti pramoninkų, kad jų dirb-'būti garantuoti lygiai kai pi- nių šioj šaly direktorius at-!^° v‘(,e-prezidentas Gray nutais jų vedėjams neateitų pagunda išnaudoti kiai pabrėžiama, kad Vytauto karūnos pagro tuvėse būtų nuolat vedami nigai (banknotes), Tada ne- randa apie pusšešto miliono. įsov® prezidentą Bjers ir pa
bimas buvęs lenkų darbas. Straipsniuose apie darkai ir gaminiai būtų krau- j reikėtų už nedarbą kaltinti Gi virš 70 metų amžiaus —, tsai tuojaus nusišovė. Ilgas
bei apgaudinėti savo klijentų.
ligi 3 milionų. Iš anų pirmų- i laikas tarp abiejų gyvavo neTaip pat mūsų pareiga yra nuoširdžiai Vytautų pažymima, kad ir latviai prieš Vy jami į sandelius. Juk kongre darbdavių.
jų apie 2 milionu turi pclnin-1 susipratimai.
Akstinas.
sas negali duoti pramonin
paremti ir kooperuoti su gražiai pasireišku- tautą Didįjį turi nulenkti galvas,

“ D R A U G A S”

Scenos

Vaizdai

Parašė

Trijų

SEIRIJŲ

Atidengimų.

JUOZAS.

(Tęsinys).
Scena 2.

ŠV. MYKOLAS. Tik ką po ilgo mie
go iš priežasties vergijos prabudai... Štai,
akyvaizdoje tavo prižadėtoji laimė ir mir
tis...
MIRTIS. (Stoja greta Lietuvos ir
lenkiasi jai.)
LIETUVA, (sudreba.) Šventasis Arkangele... ar jau taip greit reiks žūti?
ŠV. MYKOLAS. Dabar tu jos dar
nesibijok, iki šiam laikui ji veikia tavo
naudai — ji kirto galvas tayo priešams
galiūnams, ji guldė, patalan plikomis jų
tarnų — Ji ištikima bus tau ir kartu su
tavimi tavo naudai kariaus, gindama nuo

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

priešų, — jeigu ištikima būsi tu, Lietuva,
Dievui.
LIETUVA. Šventasis Arkangele, aš
nemokėsiu už tą viską Viešpačiui atsidė
koti. Tu pareiškie Jam mano ir viso kraš
to vardu tikrą, karštą, širdingą dėkingu; rn9"
ŠV. MYKOLAS. Lietuva...
Dievas
mato tavo širdį, mato jos jausmus, gir
di tavo nužemintą maldą, malda tavo pri
imta. Tebūna garbė Jam, visur esančiam,
'tepalaima Dievo būna su tavimi.
LIETUVA (klaupia.)
ŠV. MYKOLAS, (deda ant jos gal
vos ranką.) Kelkis, Lietuva... Gyvuok...
Augkie ir pletokis... Retežiai ir erškėčių
vainikas teatmena tau tavo praeitį, o šį
mirtis (rodo) tuvo ateitį.
LIETUVA. Ačiū tau, Arkangele, už
patarimus, buk su manim visuomet, per
spėk mane nuo pavojų.
Norėčiau aš žinoti, ar turiu priešų it
kas jie yra?

ŠV. MYKOLAS. Brangioji Lietuva.
Turi juos ir turėsi. Vieni jų tavo žemės
ribose, kiti — tai kaimynai. Ir vienus ir
kitus kurstys piktoji dvasia su savo pa
dėjėjais. (įeina kipšas.)
Scena 3.

KIPŠAS, (linksmai įbėga, bet pama
tęs Arkangėlą pradeda drebėti. Rankoje
laiko juodas šakes, kurių galai raudoni.)
ŠV. MYKOLAS. Kipšai... Kas tave
čion siuntė?
KIPŠAS. Liuciperis, pragaro valdo
vas.
ŠV. MYKOLAS. Kokiuo tikslu čion
atėjai?
Kll ŠAS. Atsiųstas esu susipažin
ti su tik ką prabudusią Lietuva (prieš
Lietuvą lenkia galvą) ir vardu Liuciperio
prižadėti jai savo pagelbą.
ŠV. MYKOLAS. Kokią pagelbą tu
jai gali suteikti?

LIETUVA. Šalin iš čia... Vįen Die
vas bus mano ir globėju ir apgynėju...

KIPŠAS. Nesikarščiuokie Lietuva.
Alano valdovas’ galingesnis yra už Die
vą...
ŠV. MYKOLAS, (kelia kardą ir eina
pirmyn, kipšas atstato šakes, nuduoda
įniršimą ir norą pasipriešinimo.)
ŠV. MYKOLAS. Už pažeminimą Vi
sagalio Dievo būsi nubaustas, (kerta kip
šui į šakes, šakės išmuša iš rankų ir ncdaleidžia kipšui jų paimti, paskui sušun
ka) Tebune Jėzus, tikras Dievas ir tik
rais Žmogus, pagerbtas, o tavo Liuciperis
prakeiktas...
KIPŠAS, (puola ant kelių.) Neminėk
to vardo... »
ŠV. MYKOLAS. Dabar, vardan Jė
zaus, sakau tau: šalin iš čia.
KIPŠAS. (Antrą sykį puola amt kelių
ir palikdamas šakes bėga šaukdamas.)
Vargas man! (atsisuka, suspaudęs kumš
tis grąsina Lietuvai.)
ŠV. MYKOLAS. Nenusiminkie Lietu' va.. Vardam Jėzaus ir Motinos Švenčiau

sios, visuomet nugalėsi savo priešus.
MIRTIS. Aš nužeminta Jų tarnaitė
visuomet tau pagelbėsiu.
ŠV. MYKOLAS. Būkie ištikima Die
vui, o aš niekuomet tavęs neapleisiu.

VISI. (gieda ar balsiai kalba.)
Ačiū Tau, Dieve, už tas malones,
Kurias Lietuvai teikeis suteikt.
Šelpk Ją visuomet malonėms savo,
Kad Tavo garbei galėtų veikt.
Apsaugok Dieve Ją nuo nelaimių,
Žmonių širdyse auklėk doras,
Tuomet, kaip brangint tikrąją laisvę,
Kiek vien’s lietuvis aiškiai supras.

UŽDANGA

PASTABA: Uždangai nusileidus lai
ke pertraukos gali kas nors padeklemuoti
sekančias eiles:
(Bus daugiau)

Pirmadienis, Rngs. 29, 1930

Dujos Būsimuose Karuose.
Pasauliniame kare aviacijai
buvo statomi reikalavimai:
žvalgyti priešo jėgas, sekti sa
vo artilerijos šaudymą ir bo
mbarduoti priešo užpakali ap
mėtant jį dujų bombomis. Pa
saulinio karo pradžioje dujos
iš karto padarė didelę permainų, ir, palyginti, gana greit
jos buvo jau vartojamos artilerijos ir aviacijos veiksmuose.

9

DRAUGAS
DAINUOS PER RADIO

Sveikata - Musų Turtas.

degimas. Mirtingumais
nuo 20 iki 25 nuoš.

yra

Apsireiškimai.

viacija galėdavo tik kokį de
šimtį kilometrų priešo pozici
jų išžvalgyti, o krovinių tai
tik 10 didelių bombų tepakeldavo, o busimajame kare avi
acija raižys orų tūkstančiais
kilometrų ir bombų galės ke
lti keletu tonų; tų pilniausiai J
patvirtina šių dienų išradimai.
Paskutiniuoju metu skelbiama apie išradimų lėktuvų, kurie skraido be lakūno ir vai- j
domi nuo žemės. Šie lėktuvai i

PSITTAOOSIS ARBA PA čių uždegimas pasirodė. Jis
Nuo 7 iki 12 dienų pasiro
pradėjo
vesti
tyrinėjimus
ir
PŪGŲ LIGA.
do liga. Tuoj šiurpuliai užpuo
priėjo nuomonės, kad ar ne la (pradžioje liga panaši į
Susekus psittacosis keliuo tik tie paukščiai žmones už kraštligę); galvų pradeda bai
se miestuose, sveikatos pri krečia.
siai skaudėti; karštis kįla iki
žiūrėtojai labai susirūpino a1892 m. 500 papūgų buvo 102 arba 104 laipsnių; pulso
pie tos ligos išsiplėtojimų. Ir išsiųsta iš Pietų Amerikos į mušimas yra 100 arba 120 į
'su didele baime jie žiūri į Paryžių, bet 300 jų išgaišo rainutę.; kvėpavimas
daros
visus tuos paukščius šioje ša- kelionėj. Kuomet likusios pa greitesnis; prasideda kosėji
lyje. Bet, kiek yra žinoma, siekė Paryžių ir parduotos į- mas, seilės būna pilnos užkrė
nėra ko bijotis, jeigu paukš I vairiems žmonėms, į 2G die timų; kvėpuojant, girdėt bair&
čiai randasi šeimynose per nas pasirodė psittacosis epide kėjimas plaučiuose; kliedėji
Nuo 1918 metų, kai kauty
i ilga laikų. Bet jeigu paukštis I mija. Susirgo 49 žmonės ir mas pasididina, liežuvis b(uia
nės buvo sustabdytos, visų va-! pagal tam tikrų planų gali
ir nesenai pirktas, vistiek
labai išdžiuvęs; prasideda vi
lstybių chemikai ir technikai skraidyti numatytuose punk Art. Juozas Babravičius šį (nėra ko bijotis, jeigu nepasi- 16 iš jų mirė.
duriavimas arba vidurių su
dar labiau ėmė tobulinti įvai tuose ir bombarduoti priešų. vakarų (tarp 7 ir 8 vai.) dai
1893 ir 1894 m. mažesnės kietėjimas, ant odos pasirodo
'rodo liga.
Bet baisiausias būsimo ka nuos “Draugo” ir Peoples
rius išradimus, kaip aviacijos,
pasirodė epidemijos, 1895 m. raudonos plėtmos; ligonis bfcKas tai yra psittacosis?
ro
įrankis
bus
dujos,
apie
jų
taip ir dujų srityje, ir šiuo
radio koncerte iš WHFC sto
liga pasirodė Cologne ir Pa na labai nerangus ir taip bū
Liga buvo susektą prieš
metu eina įtemptas darbas įvairias rūšis bei žalingumų ties. Taipgi primename, kad
ryžiuje; 1897 m. — Genoa, I- na per kelias dienas. Pasveik
,50 metą. Ritter, vokiečių mok
mokslininkų kabinetuose ir di- ir pakalbėsime.
jo atsisveikinimo koncertas įtalijoj; 1898 m. — vėl Cologrbtuvėse.
1 Dujų yra tokių, kurios vei- vyks spalio 5 d., Eight Street slininkas, buvo pirmas, kurs ne; 1901 m. — Elpidio, Anco- sta tarp 15 iki 20 dieų, jei
'manė, jog buvo koks nors
gu neatsitinka plaučių užde
Nors ne labai tikėtina, bet kia tik vienų kurių žmogaus teatre, nes spalio 18 d. Skanna ir Huli ir 1904 m. — New gimas. Gavus plaučių uždegi
panašumas
tarpe plaučių už
busimųjų karų uždavinys bus organizmo dalį, ir jos suskir- dinavian
American
Line
Hampshire.
mų, yra pavojus, nes ligonis
4
ne tik išnaikinti priešo kariuo- stomos į nuodingąsias, troški- “Frederick VIII” vyksta Lie degimo epidemijų ir papūgų
menę, bet sunaikinti kartu vi-J nančias, ašarojančias, čiaudo- tuvon, kaipo ekskursijos va- , ligos tarpe paukščių tuose Papūgos liga panaši į in- lieka aršesnis ir, paprastai,
pačiuose namuose, kur plau- fluenzų, kurių seka plaučių už greitai miršta.
sus priešo rezervus, užnuody- mųsias ir kurtinamąsias. Tosj^as
ti vandenį, maistų ir t.t.
dujos kiekviena skyrium nors I
t

Sąryšyje su tokiu greitu te- tik į vienų organizmo dalį vei- RAKIETINIS ORLAIVIS.
chnikos plėtojimosi, keičiasi i kia, tačiau pakanka, kad pakautynių taktika ir metodai.1 darytų žmogų bejėgį.
Žmonių pažanga technikoje
Pradžioje pasaulinio karo a-!<
(Bus daugiau).
musų laikais tikrai nepapras
ta. Kas seniau buvo vien pa
^llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllilllllllllL£. sakos, šaindie tas virsta tik
renybė. Žmogus jau nepasiten
kiną tuom, kad jis išmoko
skrajoti aplink savo žemę au
kštai dausomis. Jam norisi pa
kilti toli aukščiau į dausas,
gal dar siekti artimesniųjų
1
KALDROS IR BLANKETAI
| žemei planetų. Žmogui norė
tųsi patirti, kas veikias tuose
Dabar galima įsigyti už daug žemesnę kainą | beribiuose tarpe planetų plo
tuose.
Kadangi nei tokiais nei ki
Į
j
tokiais šių dienų orlaiviais
KRAUTUVĖSE
| negalima pasiekti tų beribių
aukštybių, tai galvojama pa
Prisirengkite dėl. šalto oro dabar, ir pasinaudokite didesniu pasi- S
rinkimu visokių žiemos reikmenų, kuriuos dabar galite rasti PEOP- = dirbdinti savotiškus orlaivius
UES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE.
- rakietines oru skristi ma

po..

$1■ 3

*9.75

s<

Peoples Krautuvėse labai že
mos kainos ant kaldrų ir
ir blanketų. Pilno didžio
kaldros

po .......

*1.95

Dubeltavos pusvilnončs blanketos po ..................... . . $3.45

Seklyčioms Šildytuvai
Geriausių padarymų puikiau
šių išvaizdų, dabar parsiduo
da už labai žemą kainą.
Verti $45.00
Ir aukščiau

*29.50

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
Krautuvės atviros; Antradienio, Ketvirtadienio ir
šeštadienio vakarais.

Kiekvieną

O

Pirmadienio

'

Vakarą

Paprastu šių dienų orlaiviu
negalima pakilti į didelę aukš
tumų, kur yra labai skystas oras, gi aukščiau, gal jo ir vi
sai nėra. Skystam ore žmogus
negali alsuoti, be to, patsai or
laivis negali išsilaikyti. Ar
čiau žemės tirštam ore orlai
vis skrizdamas savo propele
riu kai grąžtu gręžia orų. Grę
žiamas oras skleidžias į šalis
ir jis palaiko už save sunkes
I nį orlaivį. Didelėje aukštumo
je skystam ore orlaiviu ne
būtų galima to atlikti.
Štai ir sugalvotas naujos rū
sies rakietinis orlaivis. Jo
skridimo principas yra: akci
ja ir reakcija yra lygios. Iš
tam tikro inžino seka,kiti pas
kui kitus trenksmingi sprogi
mai kai žaibai ir mašinų kaip
į šovinį sviedžia pirmyn.
Yra jau padirbdintas tuo
principu rakietinis automobi
lius. Frankforte, Vokietijoj,
dirbdinamas rakietinis orlai
vis. Daromi išmėginimai. Kolkas mažai sėkmingi. Bet juk
išpradžių taip pat būta su
šiandieniniais orlaiviais.

ATLEIDO DARBININKUS
ji

4177-83 Archer Avė.
;
|

Brigldon Park
Phone Lafayette 3171

Klaipėdos celuliozos fabri
kas atleido apie 900 darbinin
kų. Tuo būdu miestui teks mai
•tinti 2500 bedarbių.
“R.”

2536-40 W. 63 St.
Marųuette Park
Phone Hemlock 8400
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A. Dėdelė Kauno karo ko
i mendanto nutarimu išsiųstas
Į į Kybartus.

“R.”

Saločiai. Pavasarininkai Vy
tauto Did. pagerbti pastatė
misterijų “Vytauto Gadynė”,
kurių parašė stud. J. Trima
kas. Artistų buvo apie 50. Su
vaidinta labai gerai. Po vai
dinimo sukeltos ovacijos. ‘R.’

WHFC Radio Stoties

šinas.

$2
°
dabar

F. L. I. S.

Iš

Peoples Furniture Co.

Minkštiems angliams arba
medžiais kūrenami šildytu
vai, labai parankus dėl var
tojimo, 13 colių ugniavietes
didžio, veri! $15.00,
už .................
ir aukščiau

Jeigu tik tiki, kad tavo
paukštis arba kito paukštis
serga kokia nors liga, pranešk
vietos sveikatos organizacijai.
Jie suras, ar jis serga užkre
čiama liga ir kaip reikia gy
dyti.

Lietuviu Valanda

I Šildomi Pečiai)

Virtuvių Šildytuvai
(Kitchen Heaters)
Pilnos mieros padaryti iŠ
plieno ir lietos geležies, pui
kiai
apnikeliuoti,
verti

Dabartinės epidemijos už
krėsti paukščiai visuose atsi
tikimuose paeina iš Pietų Amerikos. Kuomet jie čionai
atvežami, turi būti kvarantuoti per kelias savaites pirm
negu būna parduoti. Niekados
nereik duoti paukščiams val
gio iš savo burnos ir labai
reikia juos sanitariškai lai
kyti.

Tarp 7-8 Valandos

Šį vakarą (tarp 7. ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražy Lie
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

1)
2)
3
4)
5)
6)
7

Art. Juozas Babravičius
P-lė Genovaitė Šidiškiūtė
Dain. Kastas Sabonis >
Komp. Antanas Pocius
Kalbės Dr. S. Biežis
“Prof.” Kampininko Minutėlė
Kitokie Įvairumai
/•

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Furniture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”
L‘

f

Z t

D R A
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mais, kad toli gražu taip nėra i sulatas iš savo pusės reiškia
su lietuviškomis krautuvėmis: p. Kripaičiui nuoširdžių padekad tūlos lietuviškos biznio1 kų.
vietos atrodo perdaug apšepu-j
V. Paieškoma:
šios.’ langai neplauti, durys,
Kasperas-Casper Borisas, ii
nedažytos, vidujų dulkės ir ne Į
...
A
,
igti laika gvvenęs Detroit,
Gavo
katedrą.
tvarka. Žinoma, to negalima , .
,
,
.
West Side.
kretoriams.
,
ch. ir dirbęs Kordo dirbtuveaeolrvli
omo
mcoa
naftini.!
Į Vietos lietuviai
kunigai
m
t *
i__ -u.
pasakyti apie visas lietuviš ,
_ .
,
,
Gerb. kun. I. Boreišiui kvie
III. Del Švaros Importo 17
,. . .
. sc. Jeigu kam žinoma i>as kų
išvagždys, Virmau.>kis ir Juš'kas biznio vietas; jų esama ir'
čiant, Šv. Pranciškaus Sese
Krautuvėse
, , .
.....
. . p. Kasperas gyveno ir kurioje
! kailis lankėsi pas J. E. Kar
laba.
P
u.k.a.
.r
pavyaiiuga.
(lil.btuv,jc (|įrb (ai
rys šįmet atvyko mokytojau
Yra patirta, kad produkto rengtų ir užlaikomų, ypač Cidinolų O’Conell pinšyti kate
painformuoti Konsulatų, i
ti nesenai čia įkurtoje para
kaina paeina netik nuo jo ko-:ĮjagOje
dros Vytauto iškilmėms ir
Jurgis ir Vladas Grigaliū
pijinėje mokykloje. Mokinių
kybės,’ bet ir nuo djo išvaizdos.
*.
. norėtųsi
... pareikšti
y.. pa
kvo sti J. E. duoti palaimini
i
Šiuomi
renkasi kaskart daugiau ir
Švarumas
maisto produktams!
. •» nai ir Elena Vaitkevičienė,
mų tu Švenčiausiu. J. E. tuo
.
.
1
j
geidavnnų,
kad
visos
lietuvisLauryno ir Marijonos vaikai,
daugiau.
._______ _________
P*™aeUė sąlyga. Sąryšy
-r
met buvo linksmaus ūpo ir
prieš 3 metus gyvenę 1317
Svarumas krautuvės.) im
krautmėS, laip
Pirmų dienų pribuvo 142 maloniai priėmė lietuvius ku- Adolf Hitler, vadas Vokie-'™
Freeman Avė., Racine, AVis.
mokinių. Gerb. klebonas su'mgus. Noriai užleidi lietuvių tijos fašistų partijos, kuri; kurioje pardavinėjami mais-jw
kll>
Tėvui mirus, motina nori su
produktai, taipgi turi ypa- kvieno praeivio. Lietuvos Gen.
savo žmonėmis rūpinasi rei- ceiebracijai katedrą spalių 12 pereituose rinkimuose laimėjo
tingos reikšmės. Kiekviena Konsulatas turi keliolikų dai-1 sirašvti su vaikais.
kalingais mokiniams ir moky d. 4 vai. po pietų ir apsiėmė 107 reichstage vietas.
krautuvė (shop), kuri nėra lių plakatų iš Lietuvos, ku- į
tojoms patogumais.
suteikti palaiminimų su Švenšvariai ir gražiai užlaikoma, riuos mielai perleistų tiems,' NĖR
Linkime Šv. Antano moky-, čiausiu.
1 informacijas davinės tai Lie- negali tikėtis gero biznio.
klai spartaus augimo ir gra čia lietuviai daug gavo. Su įUVOs Generalinis Konsulatas,
kas jų norėtų.
DAUGIAU
Lietuviškos krautuvės ir bi
žios ateities.
kardinolu plieky, jeigu tik
Amerikos Lietuvių Ekonoznio vietos netik kad prekes! IV. Dovana Vytauto Didžiojo RAUMATIZMO
Rap.
sugebės, jie galės publikuotis mįnįs Centras, tai atskirų VaiUniversitetui •
Naujos ir Pagerintos Gold
siūlo, bet dar ir reprezentuo
Medai Haarlem Oil Capsules
»eraizbos Butų valdybos. Ekon. Ceja savo kolonijos lietuvius, o
Vytauto
Didžiojo
Universistabdo skausmus ir gėlimą dėl
Pamokslų, girdėtis sakys di- ntro įnf0rmacijos bus ženkliypatingai tos lietuviškos krau tetui Kaune p. Juozas Kripai Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvardelis pamokslininkas Tėvas namos raįdėmįs; A. L. E. C.
.. (321 c.So. tv
• •
kos. Ne20Q
naujoviškas išradimas,
tuvės, kurios importuoja Lie tis
Division St, Ann bet
įetų gyduolž dau.
Petrauskas
Marijonas.
Pageidaujama:
kad
Vaizbos
Vytauto sukaktuvės.
tuvos produktus. Todėl lietu- Arbor, Mielu) per šių įstaigų geliui ligų. Malonios vartoti.
Cambridges, Ylontello, Norsekretoriai darytų sau
[viškos krautuvės ir lietuviškos padovanojo 10 tomų visuoti- Visose vaistinėse trijų dydžių.
Praėjus \asaios sezonui, tai;voodo ir Bostono parodninkai fokui pranešimų ištraukas (iš-},... •
ė , ,
The‘story ot Icškol“tc .“Go.ld ¥edal” vardo
visi pradėjo rengtis prie vai- ruošiasi.
.karpas), kad galėtų informuoP™ o būti sva- nos istorijos
kiekvienoje dėžutėje.
nės,
dailios
ir
jaukios.
the
Greatest
Nations,
by
E.
diniino ir šokių. Teko nuKad giesmės katedroje ir! tį vįsus fcįtus Vaizbos Buto
andjmpr
Deja, A. L. Ekonom. Cent S. Ellis.” Knygos netrukus
girsti, kad mūsų kolonijoj į- dainos salėje kuogeriausiai 1 narius ir nereikėtų gaišinti
ras yra pastebėjęs ir ši įstai siunčiamos sulig prigulmybės.
vyksta kas nepaprasta tai pavyktų garsus muzikas Žile laiko susirašinėjimui.
haarlem oil
ga gauna laiškų su nurodyLietuvos Generalinis Konc a p s u L. e s
Vytauto - paminėjimo šventė, vičius iš Elizabeth, N. J. pa
lapkričio 9 d,, 4 vai. po pie deda vargoninkams tvarkyti II. A. L. Ekonominio Centro
Adresas
tų, kur dalyvaus iš 500 dai- chorus. Su tokiais pamatais
Kaip yra visiems žinoma,
ninkų choras, sudarytas iš išrodo kad Bostono apylinkės
New Yorko ir New Jersey apvaikščiojimas lietuvių gar laike pirmosios Am. Liet. Ekonom. Konferencijos naujai
chorų, kuriems
vadovauja bei bus visai didelis.
DUOKITE VISUS SPAUDOS
išrinktas Ekon. Centras krei
muzikai p. Žilevičius, Vismi
Rap.
pėsi į Lietuvos (Generalinį Ko
nas, Bružą, Dulkė ir vietinis
DARBUS ‘ DRAUGUI ’
nsulų New York’e, prašyda
p. Stanšauskas. Po koncerto
mas suteikti patalpų Ek. Cen
bus pasilinksminimo ir susi
tro raštine į(office). Tas pra
pažinimo vakaras. Būtų gerai,
šymas buvo patenkintas ir to
kad tų dienų niekas nerengtų
dėl; visi Vaizbos Būtai ir as
kitokių pramogų, bet dalyvau
mens, kurie interesuojasi Vai
tų Vytauto šventėje.
zbos Butų organizavimo rei
Antras įvykis, tai p. P. Pe I. Ekonominių/Informacijų
kalais, malonės kreiptis seka
traičio koncertas, kuris bus
Teikimo Tvarka
nčiu adresu:
ATLIEKAME
apie pabaigų lapkričio. Mūsų
Vaizbos Butų organizavimo
A. L. Ekonom. Centrui,
choras žada jam pagelbėti.
reikalais ir kitais ekonominio
15 Park Row, Room 534,
New York City.
Dabar choras žada važiuoti pobūdžio reikalais informaciĮvairūs pasiūlymai, patari
į Brooklynų Vilniaus vadavi- jos teikiamos per spaudų. Tas
mo šventėj dalyvauti, 23 rūgs.1 —-.-—r------- j - .■ ------------------o spalių 5 d. važiuos dalyvau
ti Vytauto šventėj, kuri įvyks
Greitai, Gerai ir Pigiai
New Yorko katedroj.
Spalių 19 d. pas mus bus
Puaullnleme kur*
Kapitone*
J. M. vietinis vyskupas ir su
teiks Sutvirtinimo SakramenSeno Krajans
Specialistas ii

LIETUVIAI AMERIKOJE

TŠO? BOSTON, MASS.

DETROIT. MICH.

NEWARK, N. J.

,,^

^

Iš LIETUVOS RESPUBUKOS GENERALINIO
KONSULATO.

Spaudos Darbus

Daktaras

U-

* <S1

Spalių 18 d. prasideda para
pijos metinis kermošius (ba
žaras).
Tai mat kiek yra judėjimo,
tik reikia dirbjti.
“D.”

Sadauskas Juozas, Simono
ir Onos sūnus, gyvenęs Yonkers, N. Y. ir kitose New Yo
rk’o apylinkėse. Jis pats arba
apie jį kų nors žinantieji pra
,šomi skubiai atsiliepti (101232).

mai, paklausimai Vaizbos Bu
tų bendram reikalais reikia
siųsti aukščiau nurodytu adresu. Reikalais, kurie liečia
atskirus Vaizbos Butus, — rei
kia rašyti tų Vaizbos Butų se

tlISSIfi,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENEJCSIOS Ir NEI6GYDOMO8 JOS
zYRA. Speclallšknl gydo liras pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodijlmų kraujo, odos, ligas, Saiidas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 14 ryte Iki S ▼. ▼. Nedėllomls Iki 11 d.
4300 West 38 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573

SPAUSDINAME:
Tikietus,
Plakatus.

Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Dry Cleaning ir Prosijimas

A. Yushas
Šiandie protingi vyrai, taip-gi protingos moterys — kuo-

%

,

y

.

..

Ieškomieji arba apie juos
kų nors žinantieji maloniai
kvie£.iami atsiliepti j:

Consulate Gen. of Lithuania
15 Park Row,
New York City.
PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5,00

BPECIALI8TAB
Teigi nenusiminkit, bet eikit pea
tikrų specialistų, ne pas ko kJ nepa
tyrei]. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys 0ata,
po pilno iiegzamln&vimo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Bcope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man, jūsų tik
ras negerove*. Ir jeigu 43 paintolu
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryė jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skllnervų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
i uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokių užslsenėjuslų, JslI kerėjusių, chroniškų ligų, knr{ nvpaaidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėję pas

tzi&iie.

DR. J. £. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1»1<

20 W. JAOKSON BLtD.
Arti šute Gatvėš
Ofiso Valandos: Nuo 1< ryto Iki
l po pietų. VakarAls nuo S Iki f
Nedėllomls nuo 18 ryto Iki 1
po pistų

ADVOKATAI
Telephone Oearborn 40S7

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO. ILL.
Nuo 1:16 iki 6 vai. vak.
Local Office: 1904 8. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8719
Vai. nuo 9 iki 4 vai. Vnk(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 8-6
Vakarais
3241 30. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir

Pėtnyčloe

JOHN B. BOROEN

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas,
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

(John Bagdzlunas Bdrden)

ADVOKATAI
105 W. Adams St. Ari. 2117
Telephone Randolph 9747
2151 W. 22 St. 0 iki 0 iak.
Telephone Roosevelt 4094
Name; 8 Iki t ryto Tel. Repub. >444

Ir Kitokius Spaudos Darbus

JOHN KUCHINSKAS

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

UETUVIS ADVOKATAS

>
2221 Weat 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

Draugas Pub. Co.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčiomie nuo
iki S.

met jiems reikia klynyti drabužius, žino, kur kreiptis! Nereikia

nei sakyti, kad A< YUSHAS yra geriausias žmogus mieste,

1

9

2334 S. OAKLEY AVENUE

kuomet reikia pašaukti ir įteikti drabužius išklynyti ir suprosyfi.

BROOKLYN NEW YORK SIUVĖJAI
Siūtus darome ant orderių. Kainos nuo $22.50 Ir Aukščiau. Klynijlmas, Dažymas ir Taisymas* — Kailių darbas specialybe.

4457 So. Talman Avė.
2633'/t West 39th Place
4895 Archer Avenue

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

J. P. WAITCHUS

C1IICAGO, ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas lloosevelt 7791

127 No. Dearborn Street
, Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatoe

7/ W

|B■■■■■■■■■HHBHH■■■H■■■HMH

f

62 East 107-th Street
Kampan Mlcklgan AvA
Tel. Pullman 6954
Nae S iki 4 vak. Ir Bubatomle

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR

B
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Tel. Roossvelt 7512

BALSAMUOTOJAS

D A K T A R A

ISilGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ
MARGUMYNA 1 PRANEŠIMAS. !
1

][r taip remia žemės ūkį
Žemės ūkio

krizis

VYTAUTO MEDALIAI PLATINAMI.

lbar
dt

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. J. J. KOVVARSKIS

Telefonas Grovehlll 126S

Of. ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas

Ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
I ir 7 Iki 9 7al. vakare.

3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir
Rezidencija
-------------------- kankina visų pasauli ir visur
Rezidencija 2359 So. Leavitt S t.
Siuomi pranešame Vytauto Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
Tel. Canal 2330
• 6504 S. ARTESLAN AVĖ.
J. Luievičius įegjęonia kūjų ta krizį nugaGRABORIU8 IR
»
, •
Valandos:
2-4
po
pietų
ir
7-9
v
v.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomls pagal sutarti.
Didžiojo Sukaktuvių Komite
balsamuotojas lėti. Įdomų žemės ūkio rėnu3319 AUBURN AVENUE
Nedėlloj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnaujn laido- hl0 būdų sugalvojo Vengrijos to skyrių valdyboms, kad Vy
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso
Tel.
Virglnia
0088
tuvėse visose mis....
■to
ir
miestelių krašto
apsaugos mimsteris. tauto jubiliejiniai medaliai
Telefonas Boulevard 1939 '_________________________
Rezidencijos: Van Buren 5858
kad kareiviams iŠ
3™ platinami. Norintieji
Tel. Canal 6764
Republic 8466
ryto
būtų
duodama
ne
juoda
g
a
utl.
kreip
i
les
į
p.
Janą
Dr.
S,
A.
Brenza
UOS 8. Haisted
LIETUVIS GRABORIUS
S t- Chicago, III.
kava, kaip iki Šiol buvo, bot KrottaJ’ komitet° f“ans« ko’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauTel. Victory 1118
4142
Archer
Avenue
eia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
pienas. Šituo būdu ministeris misli°s iždininką, Metropoli9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
nori pasiekti dvigubą tikslą :tan State Bank’ 2201 W' 22
9:30 vakare
CHIRURGAS
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
I. J. Z O L P iš vienos pusės paremti Ven- į..................
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomls
nuo
10
iki
12
ryto
—---------Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
staigios
ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
GRABORIUS IR LAIDOTUVIV
Chicago, III.
grijos pieno ūkį, iš kitos — Paryžium nežinomas asmuo j Vai.* nuo 8:30 iki 9:30 vak. Netoli 46th St.
vyrų, moterų Ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
sumažinti kavos įvežimų iš mėgino pavogti keleivinį lėk- ________________
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Victory 6893
svetur.
jtuvų. Jis jau buvo paleidęs Rez. Tei. Midway 6512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
------------į motorų, bet pakilti nesugebėTel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėiiomis ir seredomis tik
Grįžo
po
15
metų
nelaisvės,
i
jo;
matomai,
nebuvo
susipažiNubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškaino susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Neseniai Silezijon grįžo du nęs su tos rūšies lėktuvais. Oakley Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai, gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS
Telef- wumette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų vokiečiai karo belaisviai Kutz , Vagis, pastebėjęs, kad jį vėją-1
CHI3AGOJE
Ir X-RAY
dykai.
Laidotuvėse pa
ir Mišalskis, kurie bemaž 12 si, šoko iš lėktuvo ir pasislė-' Valand08. 2 į“* įmp PanedėUal# 8pecialistas Moteriškų, Vyriškų
2130 WEST 22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
metų išgyveno Sibire. Revo- i pė. Lėktuvas, pabėgėjęs žemės
u- Ketvergais vakare
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Haleted St
todėl, kad priklau
liucijos
metu
rusai
juos
išsiun
paviršium,
atsimušė
į
iškilumų
Kampas
31
Street
sau prie grabų lšUNDERTAKING CO.
Tek Wentworth 3000
dlrbystės.
tė į labai tolimus, nuošalius ir sudužo.
VALANDOS: 1—3 po plet. 7 8 vak.
Tel. Lafayette 5791
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
Sibiro kaimus, ir juodu tik
-----------Rez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomis ir šventadieniais 10-12
(68 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREFT pernai sužinoję, kad karas jau , Cukraus vartojimas įvairiuose
SKYRIUS: S238 S.
Ha'.sted Street, Tel.
Canal 3161
pasibaigęs prieš dešimtį metų. Į
kraštuose.
PRANEŠIMAS
Victory 4088.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Nesulaukdami
pagelbos iš
Kaip rodo Amerikos preky .
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. Califomia Avė.
valdžios pusės, jie dar su vie bos departamento surinktos 6558 SO. IIALSTED STREET
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutarti.
LIETUVIS GRABORIUS nu draugu leidosi į Vokietijų, statistikos žinios ‘ ‘ saldžiau- * Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsk.o-Rakščlo aptleNauja graži koplyčia dykai pėsti. Po 15 mėnesių kelionės sias kraštas” pasaulyje yra;________________________ kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel.
jų draugas mirė netoli Kau Australija: kiekvienas austraProspect 1939.
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
no, o Kutz ir Mišalskis pa lietis sunaudoja per metus vi
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel. Virgiuia 1290
siekė Vokietijų. Jie pasakoja, dutiniškai 54 kilogramus cuk 4910 80. MICHIOAN AVENUE 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 ■
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 5107
visuomet sąžiningas Ir
Re*. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros- I
kad
nuošaliuose
Sibiro
kai

raus.
Kituose
kraštuose
cuk

nebrangus, nes neturi
Valandos:
pect 1989. Nedėtomis tik pagal snOfisas 2201 West ?2nd Street
me išlaidų užlaikymui
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
tartj.
muose
esu
ir
daugiau
vokiečių
raus
vartojimas
atrodo
šitaip
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal (229
skyrių.
Nuo 4 lai 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
karo belaisvių.
(vienam piliečiui per metus): apart šventadienio ir ketvirtadienio
LIETUVI? GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
Valandos 1 — 8 & 7 —
Jungtinės Amerikos Valstybės
Ofisą*
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
-o
Mėgino pavogti lėktuvų.
OFISAI:
— 53, Anglija — 46, Šveica4603 S. Marskfield Avenue
r
4901 — 14 St.
2924 VVashington
3307 AUBURN AVENUE
Le Bourget aerodrome, ties i rija — 42, Olandija
32, Vo- 10-12, 2-4, 7-9
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Canal 0267 Rea Prospect •CM
12-2, 4-6, Blvd.
Tek Boulevard 9277
v4*nf*
. ............. ■ i
■—* Į kietija — 2G-kilogramai ir t. TeL Cicero 662. Tel; Kedzle 2450-2451 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue ,

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

S, D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. BAČKOS

DR. R. G. GUPLER

J, F. RADZIUS

DR. A. A. ROTH

i

BUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

A. L. DAVIDONIS, M. D,

EZERSKI

t v. r.

DR. H ARWOOD

lt.
I Mažiausia cukraus suvartoja rusai ir kiniečiai: Rusijoj
— 9 kilogramai, o Kinijoj vos
2 kilogramai — kiekvienam.
Kiek augalai suvartoja van
dens.

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

a

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

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

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

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

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yarete 1741 ir 1742

Vasaros metų, kaip žinome,
augalai suvartoja labai daug
vandens. Lš darytų Anglijoj
bandymų matyti, kad saulėgrųža kiekvienų dienų suvar
toja V2 litro vandens. Vienas
margas žemės apsodintas sau
lėgrąžomis per keturius vasa
ros mėnesius (birželį, liepos,
rugpiūtį ir rugsėjį) suvartoja
milijonų litrų vandens.
Margas žemės apsodintas
kopūstais per tiek pat laiko
suvartoja 2 (A milijono litrų
vandens. Žemaūgių medelių
sodas per tokį pat laikų su
vartoja tiek pat vandens, kiek
ir kopūstai.

DR. S. A. ŪŪVVIAT

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888
Ofiso ir

Res.

Nedėllomls
Susitarus

Boulevard

Tel. Hemlock 8709
Rez. Tel.

6911

DR. A. J. BERTASH
>464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki t po
pietų ir I iki 8 vai. vakar*
Re*. 1201 S. WALLACE STREET

,

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

JOHN SMETANA, 0. D.

Rezidencija 6600 So. Arteelan Are,
Valandos 11 ryto iki 9 po pietų
• iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVS.

DENTIST AI
Tel.

Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nao 19—19 nuo 1—4 p*
pietų: 7—8:89 vakare
Nedėllomls 19 iki 11

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

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

Tel. Boulevardl 1401

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

LIETUVIS AKIŲ

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

SPECIALISTAS

DR. GUSSEN
Tel. Tarda 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

OPTOMETRISTAS

Vai.

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

4847 W. 14 ST.
Tel. Cicero

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių

Tet Boulevard 3201

DR. B. ARON

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Tel. Lafayette 0727

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

1821 SOUTH HALSTED CT.

>610

AR ŽINOTE, KAD

4447 So. Fairfleld Avenue

1410 So. 49th Ct., Cicero

Prospect

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. G. SERNER

SKYRIUS

DR. P. Z. ZALATORIS

Palengvins akių {tempimą
kuris
DENTISTAS
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
mo, skaudamą aklų karšų. Atitai
(Kampas Leavitt St.)
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
’ regystę.
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį
Prirengiu teisingai akinius visuose
* #
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai mas su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7589
atvažiuoja ir visiems čampionams sias klaidas.
Rez. Hemlock 7691
per nosis duoda.
Speclale atyda atkreipiama moky
Taip ir T. A. D. tonikas visiems klos vaikučiams.
seniems tonikams duoda ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto kare. Nedėiiomis nuo 10 ryto iki
DENTISTAS
jų Ir nuo Jų padėkavonių. T. A. D. 12 po pietų.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
4712 So. Ashland Avenue
Kainos pigesnės, kaip kitur
ligų. Reikalaukit lš savo aptiekoa ar
V*l.: Nuo 9 ryto iki t vakare
ba Išdtrbystėa
4712 S. ASHLAND AVĖ.
T. A. D. PRODUCTS
8133 Ro. rinlsfcl Rt."
Clilcago, Dl.
Tel. Boulevard 7589
Tel. Cicero 1260

SKYRIUS

3201 Auburn Avenue

Prie Garfield Park "L”
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
Išskiriant seredos, ned. 10-11

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ofisas ir Akinių Dirbtnvi

Platt Bldg.. karną, lt St 2 aukštas
Pastebėktt mano Iškabas
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mls 9:20 iki 12 v.'Nedėllomls nėr
skirtų balandų. Room .9
Phone Canal 9629

756 West 35th St.

Cicero, III.

2962

DR. S. ASHER

DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero, III.
Kampas Haisted St.
Viršuj
National
Tca
Store
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
Nedėiiomis; nuo 10 iki 12.
vakare. Ned. susitarus

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias
Ir chroniška* Il
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
12 pietų ir
VALANDOS: Nuo 10
duo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shor*
2238, arba Randolph 6809.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
'Nuo 7 iki 9 vakare*
*
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Pirmadienis, Rūgs. 29, 1930

DRAUGAS

VYTAUTO DIENA CHIGAGOJ SPALIO 26 D,

DAINUOS MUSŲ RADIO
KONCERTE.

Da kalbėjo J. Bulevičius, L. li” ištraukų ir iš “Cukrinio eina “Top Speed.” Yra tai
LIETUVOS VYČIŲ 36-TOS
V. Chicagos Apskr. pirminin Kareivio” (operetės).
smagi komedija.
KUOPOS SUKAKTU
kas, kun. J. Mačulionis, L. V. Baigdamas kun. A. Valan
United Artists teatre rodo
VĖS.
Chicagos Apskr. Dvasios Va čius programų padėkojo vi ma
Tolloic

C H I C A G
VYTAUTO DIDŽIOJO
MEDALIAI.

Federacijos Cbicagos Aps
krities mėnesinis susirinkimas
įvyks spalio 1, 8 vai. vakare,
Aušros Vartų par. mokykloj.
Susirinkimas bus svarbus.
Visų kolonijų atstovai prašo
mi jame dalyvauti.

Thrn.”

Daug das ir kun. A. Briška kuopos siems vardu Lietuvos Vyčių
ISRENDAVIMUI
36 kuopos. Red Cherris.
darbo padėta, kol viskas pri- organizatorius.
r^hgtai.
Pilni 4 kamil .rakandai.
Plano
Špic-Bukas ir IIum-Bukas
|250. Renda $43 su fili., 3939 N.
Rūgs. 21 d. ryto visi kuo žmones taip prijuokino, kad
TEATRUOSE
Albany
pos nariai per 8 vai. Mišias, kaikurie vos nuo kėdžių ne
Rendon 6951
Laflln, 5 kanib.
pečiu klld., Šiltos vanduo. Rcndiu $35
pasipuošę su gėlėmis, priėmė nuvirto. Buvo du broliu. Reži
Chicagos teatre dabar ro- Htewart 2561
Šv. Komunijų “in corpore” savo kun. A. Valančius, o p-lė Įdoma “Go&d News.” Paveiks Rendon 4 kainb. flatai, ąžuolo as
la, indams klozetai, didel. porčius.
Pirmų valandų po pietų nu S. Ališauskaitė pianu skam las labai indomus.
$25 — $28. 114 So. Wood St.
sifotagrafavo prieš bažnyčių. bino. Komedijų atliko S. RoRoosevelt teatre rodoma
ANT RENDOS
Vakare 6:30 pradėjo rink kaitis ir A. Kavalauskas su “Journey’s End.” Dalyvauja
2 kambariai, elektros šviesa.
tis žmones į parapijos salę. pagelba A. ir J. Lindžiaus. La Colin Clive.
Daugelis vėliau atėję turėjo bai gerai rolės atliktos ir ver
McVickers teatre rodoma Renda nebrangi. Atsišaukite
namo grįžti, nes vietų truko. ta yra da kelis kartus pama “The Spoilers,” dalyvauja po 6 vai. vakaro.
4100 So. Albany Avė.
Bankietų atidarė kuopos tyti.
Gary Cooper.
pirm. P. Lindžaįtė ir paprašė Kalba kun. P. Vaitukaitis,
Oriental teatre šiuo sykiu
ANT RENDOS
kun. A. Valančių atkalbėti
Šviesus, naujai ištaisytas
L. V. Centro ir L. V. 36 kuo
maldų ir būti vakaro vedė- pos Dv. Vadas, ragindamas
flatas. 2-ros lubos.
jum.
..
3131 So. Emerald avė.
jaunuolius nesančius nariais L.
Po skanių valgių, vakaro Vyčių įsirašyti kuopon ir pra
Chicago, III.
—■ I
. »■■■■■.._
ima
vedėjas perstatė kalbėti p.
šo tėvelių paragyti savo vai Savininkas R. Andreliunas
L. Šimutį, “Draugo” redak., kelius, baigusius pradinį mok
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Užlaikau visokių
kuris savo kalboje nupiešė
tukslnlų ir sld*slų prisidėti prie kuopos ir sy
orlntų daiktų, vė | Parsiduoda senai įsteigtas Cartage
Lietuvos Vyčių darbuotę.
liausios
mados ra biznis, tinkamas žmogus darys pi
kiu veikti, kad 25 ar 50 m.
lio,
pianų
rolių, nigus, geras gar., pigi renda. Už
Toliau pakvesta A. Lapins
rekordų Ir t. t. cash. Rašyk Box 514. Draugas 2334
sukaktuves švęstų koleriopai
Taisau laikrodžius So. Oakley Avė.
kas “Vyties” redak., kuris
didesnė kuopa.
Ir muzikos instru
Pardavimui bučernė ir grotaip pat apibudino Vyčių dar
Seka dainos: P-lė A. Ančių 2650 West 63rdmentus.
St.
Chic&go.
eernė netoli vienuolyno. Pi
buotę ir linkėjo geriausio kp.
tė dainuoja “Ko liūdi berže
Telefonas
HEMLOCK
8380
giai iš priežasties ligos.
pasisekimo. Jam baigus, gau
6010 So. Sacramento Avė.
ta telegrama nuo C. BaltraTel. Republic 10110
maieio, Centro Valdybos vice- ĮVAIRŪS
KONTRAKTO RIAI:
pirm., kuris sveikino L. V. 36
REIKIA DARBININKŲ
kp.
Brighton Park.

—

Jau keletą kartų buvo gar
sinta, kad Vytauto medaliai
yra gatavi ir platinami. Lai
kas juos įsigyti visiems bran
Valdyba.
giai atminčiai, kaipo istorini
dalykų.
Su medaliais bus galima į- ciam susirinkime baigtumėm
eiti į salę laikė iškilmių.
tų dalykų.
Bridgeporte medaliai ran Į J. E. vyskupo P. Bučio
dasi šiose vietose:
į dalį taipgi skyriai stengiasi F-lė Genovaitė šidiškiutė,
pas Fin. Kom. pirm. B. Ja dėti savo pasižadėtus $10, gražiabalsė dainininkė, šį va
kaitį, 826 W. 34 PI.
kad atpildyti centrui šimtinę, karų dainuos iš WHFC radio
pas Fin. Kom. rast. p. A. kuri paaukota centro vardu. stoties. Dainuos solo ir duetų
Nausėdienę, 917 W. 33 St.
Loto laimėjimų nutarta da su dain. K. Saboniu.
pas Spaudos Kom. narę O. ryti per piknikų ateinančiais
Aleliunienę, 3251 5. Union metais. Tikietus atspauzdinti
SUDEGE FOLVARKAS
Avė.
po 25c.
pas V. Stulpinų, 3255 So. Raportas atstovės į Federa
Rugp. 27 d. dienos metu Ra
Halsted St.
cijos Apskr pranešė, Fed. mygalos v. sudegė Vit. Arap. p. Gudų krautuvėj, 901 rengiasi prie spalio 9 paminė
mavičiaus folvarkas. Gaisras
W. 33 St.
jimo tam tikslui išrinkta ko sunaikino kluonų, daržinę su
Beetboveno Konservatori misija. Daugiausiai tartasi
javais, pašaru, ūkio padargais
joj, 3261 S. Halsted St.
kaslink Vytauto 500 metų mir , ir mašinomis. Gaisras kilo nuo
Keistučio Spulkoj, 840 W. ties sukaktuvių minėjimo ku kuliamosios mašinos — loko33 St.
ris įvyks spalių 26 d. Rėmėjų mobilio. Nuostolių padaryta
Universal State Banke prie centras mielu noru prisidės 155,400 litų sumai. Turtas ne
langelio No. 2.
prie šių nepaprastų, istorinių buvo apdraustas.
MES
Reikia operatorkų patyrusių prie
iškilmių.
Gaisro likviduoti buvo atvy “Trys Mylimos”, 3-jų veik
Budavojam naujas namus, dresių. Lipson Bros. 325 \V. Adams
IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
Namų Statymo Kontraktorius
Pasibaigus susirinkimui, Mo kusi Ramygalos gaisrininkų smų komedija, vaidino: B.
Street.
Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
DARBUOTĖS
tina Maria ir visos dalyvės komanda, bet dėl didelio vėjo Armoška, T. Anuoškaitis, S.
kaina.
TUOJ reikalingas kriaučius.
damentus
saidvokus, taipgi
nuoširdžiai pasimeldė už gerb. gesinimo pastangos nuėjo vel Stokaitis, J. Šusutis ir K. 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa
Kreiptis
Šv. Kazimiero Akademijos pirm. p. A. Nausėdienės ma tui. Pasak, nukentėjusio, per
Telefonas Hemlock 5524
Zarumskis. Gerokai žmones
A. YUSHAS
darom mūrinius, apmuriuam
Rėmėjų Centro susirinkimas mytės sveikatų.
50 minučių gaisras sunaikinęs prijuokino. Režisavo K. Za
Phone Virginia 2054
4457 So. Taiman Avė.
medinį namą po vieną plytą.
įvyko rūgs. 21 d., šv. Kazi
ZV
Korespondentė. trobesius ir juose buvusįjį tu rumskis.
JOSEPH VILIMAS
Tel. Lafayette 2536
Atrodo mūrinis, po to jau nemiero Vienuolyne.
rtą.
“R.”
Namą Statymo
reik pentyt. Turim namų ant
Šis susirinkimas buvo ypa PRIMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ
Kontraktorius
REAL ESTATE
pardavimo ir mainymo.
tingai skaitlingas, net vietų
Wm. J. Kareiva
4556 So. Rockwell Street
JOKANTAS BROS.
PIGIAI 3 PLATŲ MED. NAMAS
pritruko. Neatsilankius gerb.
įayininkas
KUNIGŲ PERMAINOS
v
Rugsėjo 3 d. 19 vai. 30 min.
Arti 63 ir Halsted,
6-6 kamb.,
Del
geriausios
rųBles
4138 Archer Avenue
TELŠIŲ VYSKUPIJOJ
furn., pečius, geram stovy, cemento
pirm. p. A. Nausėdienei, iš p. Petkūnų Juozų, gyvenant/
Ir patarnavimo, Sau
Telef. Republic 6396
pamatas, 1 karo gar., tik $500, TeTel. Lafayette 7674
kit
priežasties sunkiai sergančios Varlių kaime (Kamajų vals
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I $22 savaitėj ineigų, $200 cash. Iš, Tunljlų Ir taisau players Ir reproFundamentai
• važiuojam. 810 Barry avė., 3-čias.
niko.
BILAUSKIS
, ducing planus. Darbą atteku atsa- MOUTH Chrysler išdirbystės
Cementiniai bloksal
Generaliai
Kontraktoriai
j
kančiai
ir
pigiai.
Važiuoju
į
bile
kuMirė Rugsėjo 26, 1930, 9:40
Garadžlal, porčlal
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FA R M O S
Real Estate
brėžti, kad visi skyriai nuo
WM. KANAPACKAS
Taipgi budavojam visokius naujus
Kilo iš Suvalkų Apskr. Aly
■ mų kainą.
2621 WEST 71 STREET
namus.
MICHIGAN
taus Par. Amerikoje išgyveno
širdžiai dirbo: vieni stebėtinai
6522 So. Rockwell St.
•Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
38 metus.
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tė, 5 sūnūs: Robertą, Antaną,
veen, R. F. D. 6, Holland, Mich.
GAGE PARK MOTOR
2100 W. 23 St.
Canal 5065
A. ALESAUSKAS
Juozapą, Adomą, Lauryną ir 3
mas ir noras padėti seselėms.
SALES
dukteris: Eleną, Antaniną ir
MOTOR EZPRESS
JONAS PUDZIUVELIS
Oną, ir seserį Marijoną, 4 bro
Kaikurie skyriai, dėl savo
Telefonas Canal 7231
Joe Bagdonas, Savininkas
lius: Karolį Ignacą, Petrą, SiGENERALIS KONTRAKTORIUS
Mes permufuojame-pervežamaną ir gimines, O Lietuvoje
parapijų piknikų, bei kitokių
5625-27 S. WESTERN AVĖ. Statau naujus namus Ir pertaisau
brolį Juozapą.
me pianus, foraičius ir kito
senus. Senus ntfmus priimu į mai
priežasčių, negalėjo bendrai
ATMINK SAVO
Kūnas pašarvotas 2617 W.
Telefonas Prospect 5669
nus.
kius
dalykus.
40 PI.
dalyvauti Centro piknike. Jie
2650 West 69 Street
NAUDAI,
Mallavojlmo Kontraktorius
T-aldotuvės įvyks Antradieny,
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kė: pardavė daug tikįetų, ren
Prasid. švenč. Panelės
par.
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
Tel. Lafayette 5197
3334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
miausių kainų. Musų patarna
bažnyčią, kurioje įvyks gediulln
Jei Tamlsta nori pirkti Automo
gia “bunco”, ar kitokias pra
809 West 35th Street
gos pamaldos už velionio sielą,
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
vimas yra gi eitas, geras ir mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
M. YUSZKA
po pamaldų bus nulydėtas į šv.
mogėles, kad tik įnešus ir sa
CHICAGO
Kazimiero kapines.
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
nebrangus.
Not Ine.
Plumbing & Heating
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Nuoširdžiai kviečiama visus
vo dalį.
tebina savo gražumu, greitumu. Ir Elektros kontraktoriai, suvedam švie
Visados sutaupysi daug išlaidų
gimines, draugus ir pažystamus
7126 So. Rockwell Street
visa
konstrukcija.
Kaina
$1,195. sas ir jėgą. Elektros relkmenos ir
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Koks malonumas ir jauku
dalyvauti šiose iaidtouvfise.
f.o.b. Ir aukičlau.
nausiu
kuogeriausla.
fikščierial.
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Telef. Republic 5099
Nuliūdę Moteris, Sunal, Duk
L. DOMBROWSKI A SON
Skolinant pinigus ant Namų.
mas dalyvauti ten, kur yra su
4426 So. Western Avė.
terys, Sesuo Ir Broliai.
BALZEKAS
MOTORS
3016 West 47 Street
Mes pervežame daiktus ir j
Parduodam ir Išmainom
visokį
Laidotuvėse
patarnauja
grab.
siklausymas ir vienybė.
Tel.
Lafayette
8227
turtą.
6012-14
So.
Kedzie
Avė.
Eudeikls. Tel. Yards 1741.
kitus miestus.
Padarom davernastes Ir Pirkimo
Šv. Kazimiero Vienuolynas
Telef. Republic 9004
A. M. BUTCHAS
bei Pardavimo Notariallfikus raštus
Namų Telef.
Sapos Telef.
Siunčiam binlgus ir Laivakortes.
yra tikras rojaus kampelis,
Repbbllc $69$
Hemlock 2867
NAUJI GERIAUSI
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
10%
nupiginta
ant
flat
ma

savo gamtos gražumu. Netik
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
AUTOMOBILIAI
MES OVARANTUOJAM
SAVO
liavų ir ready mixed.
malonu pasigerėti iš lauko,
ATI4KTĄ DARBĄ.
Plumbing A Heatlng Lietuvis
bet ir vidui gera kvėpuoti ta
KONTRAKTORIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
malonia atmosfera.
Mano darbas pilnai garantuotas

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

PETRAS GRIDAS

ĮJf SOTO IR PLYMOUTH

JOHN PAKEL & CO.

MORGIČIAI-PASKOLOS

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

S. L. FABIAN & CO.

W, & L. ELECTRIC CO.

PENTUŪJflME AUTOMOBIIUS

Iš raportų pasirodė, šiam pik
nike nemažai padaryta. Nors
oras pasirodė nepastovus, pa
našus į lietų, bet tas gerašir
džių neatbaidė. Da nevisi sky
riai išdavė pilnus raportus.
Kai kurie nesugrąžino tikietų.'
Tat pageidaujama, kad sekan- Į

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;

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

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

Kalne $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųfileo au
tomobilius už žemą kainą.

Taipgi turimą įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

SKOLINAM PINIGUS

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

Thomas Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
Savininkai: Vainoms, J. Laikys
Telefonas Lafayette 46M
3962 Archer Avenue

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Šio krono kaina $3.50
4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

PTjIIMBERIS
Turiu patyrimą per daugelį metų.
Darbą atliekų greitai ir pigiai.
221$

SO.
Telef.

OAKLEY AVB.
Canal 0<10

J. NAMON

8i

CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

