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ATSISTATYDINO LIETUVOS MINISTERIS D. ZAUNIUS
PAINLEVE GRASINA VOKIETIJAI
SUNAIKINIMU

AMERIKOS' J. VALSTYBIŲ PAKRAŠČIŲ APSAUGAI
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Vilniaus Lenkai
Nori Taikos
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Su Lietuva

Didėja Revoliucija Brazilijoj
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SOVIETAI SAVO ATSTOVAMS SIŪLO
BONUSUS AR MIRTĮ
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PATARIA VOKIETIJAI
UŽSILAIKYTI RAMIAI

BRIAUJAS ANT SOSTINES
RIO DE JANEIRO

Pramatomas Visa lieta Kabineto
'
Griovimas

....

rji

H

V

škauskų Antanų. Sargybinis
į ėjo administracijos paliniju ir
j ties Garvinių kaimu buvo už■ BERLYNAS, spal. 9. — Iš Pultas. Tik atsišaudydamas.
Kauno praneša, kad atsista, |nu0 ,užPuolik’ iis 8’14*’ P®,.
T. ,
v . .
. bėgti. Paškauskui peršauta
tydmo Lietuvos užsienių mi
kairė koja.
nisteris Dr. D. Zaunius.
APLEIDO LIETUVOS
KABINETĄ

BUENOS AIRES, Argent
PARYŽIUS, spal. 10. —
Buvusis Francuos ministeris ina, spal. 10. — Brazilijos re
pirmininkas Paul Painleve lai voliucionieriai praneša, kad
krašty “Le Matin” grųsina ijie pradėjo briautis ant sos
Be to, pramatomas viso mi- KRIMINALINĖ POLICIJA
Vokietijai jos išnaikinimu, jei tinės Rio de Janeiro.
nisterių kabineto atsistatydi- SUĖMĖ TRIS ASMENIS
vokiečiai ramiai neužsilaikys
Žiniomis gi iš Rio de Ja
ir nenorės gyventi taikoje su neiro, tenai valdžia savo žinimas.
Kriminalinė policija suėmė
Francija.
nybon paėmė visokį maistų ir
Sandy
Hook,
N.
J.,
pakraščių
apsaugai
pastatytos
naujos
didelės
armotos
(mortitris
asmenis, šnipinėjusius le
Painleve taip atsako į vo dalina gyventojams už jos pa
VILNIAUS LENKAI UŽ SU
ros).
Jas
patikrina
du
generolu:
Hatch
ir
Ely.
nkų naudai: Antanų Jurų, Če
kiečių fašistų skelbimus, būk čios nuskirtas kainas. Be to,
SITARIMĄ SU LIETUVA
slovų Leonikų ir vyresn. pus
jie, kada pateksiu į Vokieti dedama pastangų sostinę, gin
I DIDŽIUOSIUS MIESTUS
VOKIEČIŲ PRIEŠALKOHOjos valdžios viršūnes, tuojaus ti.
Vilnius IV-6 Elta. Miesto karininkį J. Čimbarų. Tarda
PLŪSTA BEDARBIAI
. LINES SĄJUNGOS NA
atsisakysiu mokėti Francijai
salėje įvyko mitingas protes nt
'•»v paaiškėjo, kad jie* palaikė
» ■■■ ■
• ■------------i
RIAI
ROMOJE
J
karo atpildymus.
$EW YORK, spal. 1(Į --- tuoti prieš Treviranaus kalbų ryšius su jau anksčiau suim
AEUOUUCIONIERIAI UŽĖ- • ■ i
Suimta poea Jtariamy i
tais lenkų šnipais Šemberu,
Painleve pareiškia, kad 1918
‘MĖ PERNAMBUCO
ROMA, spal. 9. — Anų die „ Policija suėmė porų įtaria Neturį pastogės ir atatinka- dėl 'ryti} sienos revizijos. Mi Gineika ir Romeika. Be to, pa
metais JFrancija ir santarvė
nų Šventasis Tėvas Pijus XI mųjų plėšikų, kuriedu dalyva mų prieglaudų tūkstančiai be tingas priėmė rezoliucijas, ku aiškėjo, kad Šemberas norėjo
galėjusios Vokietijų suskaldy BUENOS AIRES, Argenti- audiencijon
priėmė vokiečių vę miesto majoro žmonos a- darbių skubiai vyksta į visus riose protestuoja priešvokiečių sudaryti šnipų tinklų kariuo
ti į dalis. Bet pasigailėjusios na, spal. 9.
Brazilijos re- į .maldininkų būrį — Priešalko- pi plėšime. Abu buvo paimta į didesniuosius miestus, kur žie-J siekimus ir reiškia įsitikinimo,
menėj, bet kriminalinė polici
vokiečių tautos, kuri būtų iš voliucionieriai iš savo vyriau- holin5s
narias. Sve- majoro pagyvenimų pasižiūrė ,mos metu tikisi gauti pašto- kad galutinai reikia susitaikija pačioj to darbo pradžioj
nykusi.
įsios stovyklos Porte Alegre n tųj am Tėvui maldininkai pa ti jo žmonai. Sakoma, jinai įgės ir maisto iš įvairių labda nti lenkams su Lietuva, kad
Jei Vokietija tad pakiltų praneša, kad jiems pavykę po
būtų lengviau galima atsispi tai susekė ir gaujų likvidavo.
tiekė savo veikimo programų, nei vieno nepažinus. Bet vie rių organizacijų.
IKI;:
J
“R.’
naujan karan, tada jai jau ne-j
valandų kruvinos kovos u- ,
Nevis Bus linijos kompani rti vokiečių pavojui. Mitingas
remiama
ne
kokia
teisota
nų
pažinęs
majoro
šoferis
pobūtų pasigailėjimo.
------- v—
as
žimti Pernambuco miestą iri prievarta, bet sąžinės balso licmonas.
ja praneša, kad busais važia taip pat pasiuntė sveikinimų
NUBAUDĖ “RYTĄ” IR
Taigi Vokietija, pareiškia uostą. Kovoje žuvę apie 150,nustatymu, atkreipiamu prieš
vimas žymiai papigintas. Be Prūsų lenkams ir lietuviams.
Majoro
žmonų,
kaip
žino

Painleve, turi pasirinkti vie 1 žmonių
“L. ŽINIAS”
darbiai tuomi naudojasi. Nei
svaigiųjų
gerymų
vartojimų.
ma,
apiplėšė
keturi
plėšikai.
nų iš dviejų: arba su Francija
vieneriais metais, sako kompa DOVANOJO BAUSMES
draugingai gyventi arba pra Toliaus revoliucionieriai sa- 1 Šventasis Tėvas programų
Teko patirti, kad Kauno ko
nija, nebuvę tokio didelio žmo
Vakar buvo Iškilmės
žūti.
, į
i ikosi jau apvaldę dešimts vai pripažino atatinkama. Aukšti
mendantas. už “neteisingų_ ži
nių plūdimo iš provincijos į Vytauto Didžiojo karūnavi
i stybių.
no šį garbingų vokiečių orga , Vakar Chicago praleido iš
nių skleidimų” nubaudė “Ry
New Yorkų ir į kitus miestus., mo proga krašto apsaugos
- Brazilijos valdžia skelbia, nizacijos veikimų, kadangi iš kilmes. Miestas su majoru
NAUJAS RUMUNIJOS
ministeris dovanojo arba su tų” 500 litų arba 1 mėnesiu
priešaky
pagerbė
žinomų
laik

KABINETAS
■kad ji turinti vilties revoliu svaigiųjų gerymų vartojimo
mažino pabaudų 28 asmenims, kalėjimo, o “L. Žinias” —
IŠSKRIDO I ANGLIJĄ
raščių
leidėjų
W.
R.
Hearstų,
cijų sutriuškinti.
iškyla visokis piktas.
ištremtiems į koncentracijos 200 litų arba 2 savaitėm kalė
kurį
nesenai
Francija
ištrėmė
VIENNA, Austrija, spal.
,
;“R.”
HARBOR GRACE, N. F., stovyklų Varniuos. Jų daugu- jimo.
iš
savo
šalies
už
jo
nepalan

10. — Naujų Rumunijos mini- . MASKVA ATŠAUKIA 40
AMERIKOS VYSKUPŲ
spal. 9. — Iš čia į Angliju per ’ mas visai paleisti, o kitiems
kumų
Francijai.
sterių kabinetų sudarė buvu i ŽMONIŲ Iš FRANCUOS
SUVAŽIAVIMAS WAAtlantikų šiandie išskrido ka-. sutrumpintas sėdėjimo laikas. Dr. Rozenbaumas, Lietuvos
Miesto
gatvėmis
popiety
įsis užsienių ministeris George
SHINGTONE
pit. Boyd ir Įeit. Connor. Pir- K. Bajerčius, kuris buvo iš- garbės konsulas Palestinoj
vyko automobiliais parodavi- masis yra kanadietis, gi an tremtas 6 mėnesiams, palik- pdovanotas II-jo laipsnio Ge
Mironescu. Kabinetan įeina
BįYGA, spal. 10. — Iš Mas
keli buvusio ministerio pirmi kvos per radio sovietų. vald WASHINGTON, spal. 9. — maš, Soldiers’ Field stadiju- trasis yra tarnavęs Am. J. tas stovykloj iki sausio 1 d. dimino ordenu. Ordenų įteikė
I
ninko Maniu ministeriai. Pra žia paskelbė, kad iš'Paryžiaus Generalinis Am. J. Valstybių me, Grant parke, prakalbos, Valstybių kariuomenėje.
Iš ištrėmimo grįžti leista 34 užsienių reik. ministerijos tei. :1
»
nešta, kad pavojaus iš fašis ji tuojaus atšaukia 40 narių vyskupų (hierarchijos) suva- gi vakare — keliuose viešbu
žmonėms, o dovanotos arba šių ir administracijos d-to di
čiuose
pokyliai.
tų pusės prasilenkta.
iš ambasados ir prekybos de žiavimas šįmet įvyks Ameri
sumažintos piniginės pabau rektorius p. Aukštuolis. “R.”
ŽEMES DREBĖJIMAS
legacijos.
kos Katalikų Universitete la
EUROPOJE
dos 182 žmonėms.
Ežero
pakraščių
gerinimui
SUMAŽĖJO DANIJOS
Visiems atšaukiamiems ir pkričio 12 ir 13 d.
PARYŽIUS, spal. 9. — Už Iš to skaičiaus Kauno ko Illinois Steel Company dirb
Lincoln
parko
komisija
iš

IŠLAIDOS
gryžusiems į Rusijų žadama
praeitų naktį žemės drebėji mendantūros ištremtų iš kon tuvėje, So. Chicago, keltuvę
sprendė
parduoti
3
milionų
DIRBDINS KITĄ OR
bonusai, lygūs trijų mėnesių
mas palietė įvairias Europos centracijos stovyklos paleisti užmuštas darbininkas P. AnCOPENHAGEN, spal. 10.
dolerių
bonus
spalių
29
d.
Tai
LAIVI
taigoms. Negryžusiems-gi —
dalis, kaip tai Alzasų, Šveica diu (Z. Minkovas ir Ch. Ve- derson, 38 metų.
— Žiemos sesijai atidarytas
ežero pakraščių gerinimui.
mirties bausmė.
riją, Vokietijų ir Austriją. cho), iš ištrėmimo paleisti Ad.
Danijos parlamentas. Iždo mi
. LONDONAS, spal. 9. — JKai-kur būtai suskilę. Parei Čereška, J. Javgelavičius, J.
CHICAGO IR APYLIN
nisteris pranešė, kad ižde yra
Ambasadorius Belgijai
vykusi baisi nelaimė su orlai
Švalkas,
Ch.
Furmanskis
ir
ĮRA MĘKSIKOS KA- Į
nąs taipat nukentėjęs — išsi
KĖS. — Dalinai debesiuota;
virš 3 milionai dolerių per
Chicagoj
viu R—101 britų neatbaido
O. Karčiauskienė. Piniginės
liejusios upės.
BINETAS
vakare pramatomas lietus ir
viršio. Tas paeina iš išlaidų
Chicagoj trumpai viešėjo Anuo naujų lengvesnių už orų
Praeitų naktį smarkiai su pabaudos dovanotos arba su
sumažinimo karo reikalams.
vešiau.
meriko8 ambasadorius Belgi
orlaivių įsigijimų.
. MEXIC0 CITY, spal. 10. —
purtytas Teheranas, Persijos mažintos 24. Voldemarui bau
jai Hugh Gibson.
“R.”
(Meksikos revoliucionierių par i Praneša, bus dirbdinamas
sostinė. Gyventojai apleido smė nesumažinta.

CHICĄGOJE
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VOKIETIJA TURI VIRŠ
3 MILIONUS BEDARBIŲ

tija, kuri yra valdžios prieša kitas oro milžinas, didesnis už
namus ir per naktį bijojo gryTies Ridgeland avė. Oak
ky, ima skaldytis. Kilo nesu- R—100, kurs šįmet lyra apla
ižti.
Park viršutinio geležinkelio
tikimų. Del to ima irti ir ka-_ ________
,
Kanadą.
BERLYNAS, spal 10. — binetas. Jau ateistatydino praįnkęs
traukinis sudaužė busų. Kele , LONDONAS, spal. 9. —
Snd
Oficialiai pranešta, kad šian
tas sužeista.
Britanijos valdžia turi suma
monės, prekybos ir darbo se
die Vokietijoj yra virš trys
R—101 britams mažai buvo
nymų bedarbiams duoti ata
kretorius Luis Leon.
milionai bedarbių. Iš Įbo apie
žinomas. Jis pirmu kartu lei i Keli piktadariai pagrobė ir tinkamus sklypus žemės ir te
Iš
Monterey
į
Mexico
City
pusantro miliono bedarbių mo
dosi į tolimesnę kelionę — In- piplėšė Paul Brockman, an gul jie sau sveiki žinosi, tegul
■dijų.
kama valdžios pašelpa.
1 » atvyksta Calles.
glių pirklį. .
užsiima žemės ūkiu.
1 tH

PINIGŲ KURSAS

POLICININKĄ SUŽEIDĖ

Iš Trakų apskrities prane-,
šama, kad rugsėjo 7 d. 9 vai.
j50 min. vienas lenkų kareivis
ir keturi civiliai apsirengę as
menys apšaudė mūsų adminis
tracijos linijos policininkų Pa-

Lietuvos 100 litų
$10.00
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
Francijos 100 frankų 3.92
Italijos 100 lirų
5.23
Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.41
Vokietijo a 10Q markių 23.81

/
6 ft

“DRAUGAS”
neina knediea.
.__
RBNUMERATOS KAIMA; Metam* — <«-•<, H— |t.6t. Trim* M«nealMna —
— 7 to. Europoje — Metama |7.tt. Puaet Me»

t« —
Kopija .aso.
Bendradarbiams Ir korespondentams n*to| ai
Jei neprašoma tat padaryti Ir nepilslundlama
Uksini pakto kenkiu.
y
Redaktorius priima — nue
iki !«:•• ral

i
-B
samųjį gerbūvį, bet nieko praktiško nepada
ryta tam gerbūviui grąžinti it tuomi apsau
goti Jungtines Valstybes nuo besiplietimo to
kių elementų, kurie knisasi po jų pamatais,
norėdami ir, joms užtraukti tokių nelaimę, ko
kių užtraukė vargšei Rusijai.

A

Penktadienis, Spalio 10, 1930
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Aplink Afriką.
-Prof.

K.

Pakštas. - ■

LAUKAS SESTAS
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| riešutų. Žodžiu, šitame mažat•me miestely gyvenimas verda1
kaip katile, ypač kad jis sus- ■
turatas beveik į vienų ilgų
gatvę.

rantį uostų iš vakarų pusės ir Nemėgiamas statybinio trupaliekantį tik (pakankamus kšmo ir bėgdamas nuo bran
Išlipant iš laivo mūsų pa
SU PILSUDSKIU, AK BE.
sų ir vizų kaž kodėl visai ne laivams įeiti vartus. Pats smė gumo, atvykau į senų ir dides
Skelbimu kainos prlslunfflamos parelkalarun
lio liežuvis turi arti 5 kilome nį miestelį Benguelų ir apsi
------------------ ?
r
žiūrėjo. Peržiurėjo tik bagažų
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Šio mėnesio .šešioliktoj vyksta Lenkijos
ir rausėsi žymiai daugiau ne trų ilgio ir apię 360 metrų gyvenau “Hotel Valentini”.
vai. po piet.
seimo* rinkimai. Rinkimai bus gana įdomus.
atmosferoje
gu Europos muitinėse. Man vidutiniško pločio. Jame su Čia ramesnėje
Kaip žinoinay Pilsudskis, diktatorius buvusįjį
telpa beveik visas Lobito mies stebiu vietos gyveninių ir gani
per muitinę pavyko greit pra
seimų išvaikė, paskelbė naujus rinkimus, pil
“DRAUGAS”
smukti, nes neturėjau ginklų. telis. Liežuvio nuo jūros ats tų ir pabaigęs stebėjimų ci
niausia
pasitikėdamas,
kad
jis
ir
jo
šalinin..
L1THUAN1AN DAILY FRIEND
kirtas gilus vandens .baseinas klų po kelių dienų vėl siųsiu
kai
laimės.
Pilsudskis
savo
partijos
surašau
J*
muziejaus
Publlshed Daily, Efrcept Sunday.
turi apie 12 kvadratinių kilo gerbiamiems “Ryto” if “Dr-i
SUASCRIPTIONS: Ona Tear
ft.Ot. Elz Moatb*
įrašė ir savo vardų, tuomi save lyg ir kvo- e. S^>e C1?a S^.ai **aU
metrų. Kai kurios, baseino da augo” skaitytojams savo ke-1
— ft.tt, Three Months — »»■••. Ona Month — T tu.
timan
išstatydamas.
Aišku,
kas
norės,
kad
į
r|
di
en
ų
vai
loja
nuo
ino
Barope — One Tear — |T
Elz Months — 14-M
lys prie krantinių turi 15 me- lionės pastabų. Atvirutes sus
Oo»y — J»e.
toliam Lenkijoj Pilsudskio diktatūra viešpa-^aas P
posių
. i
gilumo, todėl prieinamos
tojau iš čia draugams siuntęs,
K'dTOrtialn< ln "DRAUGAS” nrings best rosnlts,
gali savo šautuvų atsiimti iri
.
’
5
tautų, balsuos už jo kandidatų sųrašų.
Adrortislng rates on appllcatlon.
, . nežiūrint
v. • , žymių
» • mokslo
i i -įs- patiems
didžiausiems ' lai nes čia jos jau keleriopai bran
tai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A V., Chicagc
, •
/m.-i
j i ...
ir
i i vams. Krantinių* dabar
Iš daugumos lenkų laikraščių ir iš as taigų
(Philadelphijos
Mokslų
.
/yra gesnės, lygiai kaip ir pašto
l
........................... ............. :— ■ ---------- "■I
išlaidos. Gerų vaizdų net ne
meniško pasikalbėjimo su šių vasarų Lenkiją Akademijos) rekomendacijų
.
aplankiusių žmonių tenka patirti, kad Pil- įr gaĮįngos Amerikos presti- greitu laiku Paruostl dar 900 galima ir gauti, tūd reikia
sudskis didelės Lenkijos žmonių dalies yra
j koionijas europiečiai metrų. Uosto judėjimas nuolat pačiam juos fotografuoti. O
! nekenčiamas. Jo nekenčia nevien skaudžiai1^. bijo ginklų įsileigti> nes auga ir 1929 m. jį aplankė 162 filmų išaiškinimas ir atviru
PKĖŽIDBNTAS PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
persekiojamos mažumos, bet ir lenkų visuo-Į- kartais pakliuva į negnj garlaiviai su 931,000 brutto čių atmušimas čia vėl pustre
menė, o ypač inteligentija, kuri skaito, kad rftnkag ir pasidaro
valdy. tonų. Kai bus užbaigtas gelž- čio karto brangiau kaip Kau-/ William Randolph Ileafst,
kelis per pietinį Kongo (Ka- ne. Tad reikia laukti piges- ,arptautolIai ,ynonlus laik.
Antradienyje, King’s Mountain Battle- Pilsudskis yra kažkoks nenormalus žmogus irkojams labai pavojingi
tangų), tai uosto apyvarta ir nių progų, kitaip subankrufield, S. C., prezidento Hooverio pasakytoji dėl to kuogreičiausia jo norėtų nusikratyti.4
račių leidėjas, kurį Prancūzi
Išėjęš į Lobito miestų sus
pats miestas dar sparčiau tuočiau
kalba jau buvo ne apie krašto gerbūvį, bet Be abejo, jei būsimuose rinkimuose demokra
jos vyriausybė iš Prancūzijos
tojau to paties vardo viešbu
augs ir praturtės. Apskričio
prieš socializmų, bolševizmų ir kitokį “iz- tiškai nusiteikusioji visuomenė turėtų pilnų
ištrėmė ir kuris vakar Cliicaty, kurs pasinaudodamas ke
valdyboje sužinojau, kad da SEIMUI ARTĮNANTIES.
mų”, kuris priešinami Amerikos principams. laisvę, Pilsudskis visu frontu pralaimėtų. Bet,
goje gana iškilmingai pagerb
leivių gausumu lupa už valgį
bar Lobito miestas turi 5,000
Jisai gana griežtoje savo kalboje ragino A- turint galvoj tų faktų, kad jis su savimi tutas.
ir kambarį į dienų po 80 ansu viršum gyventojų, tame Pilnųjų blaivininkų seimas
merikos visuomenę sutriuškinti “raudonųjų”; ri kariuomenę ir milicijų, kad. jo valdžios agolarų (arti 40 litų), nors jis
pastangas, daromas šio krašto nenaudai. Pre- paratas kontroliuos rinkimus, dabar dar sun- nėra geresnis už antraeilius skaičiuje negrų vyrų 3,000, ne jau čia pat. Labai malonu bū- į
grių moterų 500, baltųjų iri tų matyti delegatus iš visų l^ifablcihiintil if pašitarizldentos uždrožė ir kongreso radikališkųjam ku yra pasakyti kokie išeis rinkimų davi
Lietuvos viešbučius. Prie to mulatų vyrų 1,200, moterų ar- j lietuvių kolonijų Cliicagos ir manas apie busimų veikimų
elementui, gindamas savo administracijos niai. Prieš rinkinius Pilsudskis pasirūpino okio brangumo nebebuvo jokio
ti 500. Svetimšalių čia esama, apielinkių.
konservaty vį. nusistatymų. Socializmų prė- pozicijos partijos vadus areštuoti ir į kalėji
išrokavimo ir net reikalo dautik apie 50, pirmoj eilėje an- j
yra
zidentas vadina komunizmo broliu. Tai yra mus sukišti. Bet ar tas jo> aktas išeis jo part Kun.
. . ' A. Briška,
giau poros dienų čia pasilikti. ,
,.
. „.
.
,
------Blaivininkų pirtnininkas.
neginčijama tiesai
tuos naudon, gerokai tenka paabejoti. Galy pcj.
,aika
sp5jau ap. gl'i, ptusk.au vokiečių, belgų
. ir svaržtyl(luite manei** klt'J.™
!K>
„M°' j klausimų, liečiančių organizaįr gužinp£
Be abejo, prezidentas visiškai teisingai gale, Pilsudskis yra tokios rųšies žmogus, Į
torų
miestely
maža,
jis
uzpil-U.
rdkalus ir nustatymui
sako, kad socializmas ir bolševizmas yra di kad jis visvien pasiliks Lenkijos diktatorium, įdoma)vo
dytas padieniais darbininkais,
ir nuola(inio sekming0
delis šio krašto tvarkos priešas. Bet, jei pre jei rinkimus ir pralaimėtų, nes su juo yra kaIki
šiol
dar
neteko
žemėla

atėjūnais
iš
Angolos
gilumos:
‘
veikimo
zidentas būtų nurodęs šaltinį, iš kur socializ- riuomenė, kurios vadus jisai pasirflpifio me
Spalių m. 13 d. — Spalių 26
nias ir bolševizmas atsiranda, jo kalba būt daliais apdovanoti, jiems algas pakelti ir piuose rasti pažymėto Lobito tai ir gi vos dygstančio mies
d., FrUčkville, Pa.
“karališkų” gyvenimu aprūpino, nežiūrint miesto, nes jis dar kūdikis. to žymė. Miestelis turi gerai Tais pačiais tikslais yra Spalių ,m, _ 27 Įfc— Lapkr. 9
buvusi daug pilnesnė,
X
■* 1
‘
■ & to fakto, kad lenkų liaudis didžiausių skurdų Seniau (prieš 1904-tn.) čia nie išplanubtaš’, - kdi- kur puikiais šaukiamas ir blaivininkų seiŽmonių tamsumas ir skurdas, tai sočiako nebuvo, o prekės iš Ango medžiais ir gėlėmis nusodin- Inas> kuriame bus rišami įvai- d., Mount Carinei, Pa.
turi kęsti:
lizmo ir bolševizmo geriausi prieteliai. Kada
los centro ėjo į Benguelos uos tas gatves, nedidelius, bet daž- rūs mūsų organizacijos klau- Lapkričio m. 10 d. — Lapkr.
kuriam krašte iškila politinis krizis,
tų, 36 klm. Į pietus nuo Lobi nai puošnius namus, elektrų, simai ir nustatymas tikslaus, 23 d., Shenandoah, Pa.
KASTAS APIE VYTAUTĄ.
streikai, užeina nedarbas, tada atsiranda skur
to. Bet Benguelos uostas būvo kanalizacijų, radio stotį ir į bendro, sėkmingo veikimo
Lapkričio m. 24 d.
Lapkr.
dus, kuris duoda progos bolševikų ir socia
Šiomis dienomis savo dienraščio atkar negilus ir be patogumų; lai daug užsienio firmų atstovy- j blaivybės reikale.
30 d/ St. Clair, Pa.
listų agitatoriams kurstyti žmones ir juose
Blaivybės klausimas mums
poje pradėsime spausdinti įdomų ir moksliš vų tonažui vis didėjant, pri bių. Kadangi miesto gyventosavo kvailų, niekuomet neįvykinamų svajonių
kų dr. A. M. Račkaus raštų apie Lietuvos pi reikė ir Angolai gilesnio uos- jai sparčiau auga negu trobe turi rūpėti nei kiek mažiau, Lapkričio m. 28 d. — Lapkr.
sėklų sėti.
nigus Vytauto Didžiojo gadynėje. Mes nore-j to. ,Tifinėjimai parodė, kad šiai, tai būtai ir bendrai pra kaip ir visi kiti klausimai, 30 d. Pittsburgh, Pa.
Jungtinėse Valstybėse, kaip ir kituose tumėme
įc, kad visi mūsų malonūs skaitytojai tų'tokl uostą lengviausia bus į- gyvenimas čia brangiai kai- liepiantieji visuomenės labų. Gruodžio m. 1 d. — Gruod.
•r*
_ į'
pasaulio kraštuose, dabar siaučia nedarbas. raštų skaitytų, nepraleisdami nei vieno ‘"Dr-/engti Lobito įlankoje, kur į nuoja ir jaučiama daug spėkų-' Kolonijose, kur nėra kuopų, o 14 d.,
Malianoy, Pa.
Jau šiandien rasime daug darbininkų šeimy uugo” numerio. Nes pats autorius sako, kas Pa^ gani ta sukūrė beveik ga- liacijos. Pav.: už 400 kv. met- i randasi šiek tiek blaivininkų,
nų, kurios didelį skurdų kenčia. Ta padėtimi ant pinigo yra įspausta, tūkstančiai metų ^vų uostų. Mat 13 klm. į pie- rų sklypų dabar jau mokama 'ar|,a pritariančių šiam klau- Gruodžio m. 15 d. — Gruod.
naudojosi socialistai ir bolševikai. Jie, žino praeis, nesuklis ir nemeluos. ‘ ‘ Mūsų prabočių ^us nuo Lobito į Atlantu įte- apio 2,000 dolerių. Miestely ! simui, ir tuos kviečiame į sei- 21 d., So. Chicago, III.
ma, neina skurstantiems į pagelbų bet juos užkasti žemėje pinigai, kuomet šimtmečius iŠ-,ka Catumbelos upė, nešdama maišosi daug trumpam laikui,
Gruodžio m. 15 d. — Gruod.
revoliucijos dvasia mėgina užkrėsti, sėja ne gulėję vėl saulės šviesų išvysta, kuomet jie į okeanan daugybę dumblo ir sustojančių keleivių įvairiau
21 d., Rbchester, N. Y.
Biaurios
girtavimo
sėkmės
pasitikėjimų ir kerštų vyriausybei ir visai šio mokslininkų rankas patenka, tai nemažai pra-' smėlio, kurį iš pietų einanti sių tautų. Vieni pėr čia ver
Nepažymėtos dienos yra
labai
liūdnai
atsiliepia
į
lie
krašto demokratinei tvarka.
laisvos. Prašytume gerb. kle
ei ties paslapčių papasakoja ir senovės istori Šaltoji Benguelos srovė stu žiasi į Afrikos gilumų į Kon
tuvių
šeimynas.
Labai
gaila
Mums rodos, kad geriausios priemonės jos neaiškumų paaiškina”. Tai tikra tiesa. mia į šiaurę ir supila į pana go, kiti grįžta iš jos plačių tų nelaimingų šeimynų. Tad- bonų, kurie norėtų tose die
nose turėti pas save Marijonų
Šiais metais minime Vytauto Didžiojo 500 ( šų smėlio liežuvį, kokį mes tu- jų savanų ir primityvių miš
kovai prieš socializmų ir bolševizmų yra pa
gi stokime į tų šventų ir nau
misijas, kreiptis Šiuo adresu:
šalinti, ant kiek tik galima, esamųjį nedar metų mirties sukaktuves, kuriose privalome /ime Kuršių Nerijos pavidale kų. Eina nemąžas ir ekspor
dingų
darbų,
mokydami
blai

Marian Pathers 2336 So. Oak
nių, gerinti darbininkų būklę. Vyriausybė kuogeriausia pažinti šavo tautos didvyrį ir,Prie Klaipėdos. Šitas smėlio tas: gyvulių, odų, kukuruzų,
vaus
gyvenimo.
Kas
'
gyvas,
ley Aire., Chicago, UI.
daug gali prie to prisidėti. Iki šiol vis tuščiais visų Lietuvos istorijų. Dr. Al. Račkaus ras-'liežuvis sudaro Lobito uostui žuvų, vaško, cukraus, drus
Tėvai Marijonai.
'puikų gamtinį molų, užda- kos, alejinių grudų ir paimu važiuokime į seimų bendram
Žodžiais būdavo kalbama apie jau senai nebe- tas tam tikslui gerai pasitarnaus.
- —-.........
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jis pradėjo gerti, bet per šį trumpų laikų mušdavo. Savu šuneliu jis visiškai nesi- čiame kaimo pakraštyje. Jo veide matėĮėjęs į vidų, Dorotėjas tiesiog priėjo
si
apmaudas.
Ir
štai
to
apmaudo
priežas

jis jau spėjo pragerti visų savo ir savo rūpino ir, galima sakyti, net jo nė nepažiprie lentynos, pasiėmė pypkę o taipogi
tis:
namuose
ant
lentynos
jis
pamiršo
ir kirvį, kurį manė galėsiųs nunešti smu
žmonos turtų Jo namus nesenai iš var- į no.
—A. Edelman. --------savo
pypkę
ir
todėl
dabar
turėjo
mesti
klininkui, ir buvo jau beeinųs lauk, kaip
žytynių dėl nesumokėtų skolų pardavė, j
Dar nesenai DoroVėjas Nilovas buvo
$ienų lietingų dienų purvina Vin- Žemės gabalų kurį jam dar paliko, neno- laikomas turtingiausių žmogumi Vindir- smuklėj gėręs ir eiti į namus jos pasiimti. staiga kambaryje pasigirdo skambus vai
Pagaliau pasiekė savo namelį ir įėjo ko juokas. Dorotėjas greit atsigręžė...
dirkovo gatve dideliais žingsniais ėjo vie rėdamas pats jos dirbti, išdavė nuotnai, ir j kove. Jis turėjo didelius puikius namus,
nas kaimietis, kokių 30 metų vyras, bet Į nuomos pinigus per vienų savaitę pragė- daug žemės, galvijų ir kitokio turto. Savo vidun. Žmonos namie nebuvo: ji išėjo pas Lopšyje išskėtęs rankeles, vieneriais marš
žmonų Malanjų, kuri, kai dar buvo neiš- kaimynų savo vaikui pasiskolinti keletos kineliais Stovėjo, nuo tėvo žingsnių pa
atfodė daug senesnis. Jis vilkėjo suply- rė.
budęs, šviesaplaukis vaikutis. Mažutėse
Susius marškinius, pro kuriuos matėsi lie- j
Nuo ankstaus ryto lig valaus vakaro tekėjusi, buvo turtingiausia ir gražiausia bhlbių.
Namelio vidus tebuvo tik maža lin lūpelėse žaidė linksma šypsena ir, links
ta krūtinė. Jo apavas buvo irgi negeres- jis laikų praleisdavo smuklėje ir viskų, visame kaime, jis aistringai mylėjo. Uo
Dift — lopas ant lopo. Ant galvos buvo už-' i kas tik jam įraukus patekdavo, tuojau liai darbuodamasis visų Vindirkoviečių dynė, kurios didesniųjų dalį užėmė pe mai kraipydamas garbanuotų galvelę, vai
mauta suplyšusi, suplekiuota vilnonė ke- . nešdavo smuklininkui, kurs dėl savo gera- gerbiamas jis ramiai gyveno. Bet “ne am čius. Be pečiaus dar buvo dvi kėdės, sta kas plepėjo:
“Tėveli! Tetytel..”
purė. Jo rudas, beformis girtas veidas, širdingumo nesigėdydavo imti iš jo net žinai tęsiasi džiaugsmai ir liūdesiai”, sa las iš suskilusių lentų, maža dėžė, kurio
Kaž kas sujudėjo kietojoj Dorotėjo
kuriapie dar buvo likę šiek tiek pirmykš paskutinių atneštų Skurlių. Mūsų DorotČ- ko priežodis. Džiaugsmingosios dienos je buvo laikomas visas dar užsilikęs ne
čio gražumo žymių, buvo visas raudonais jus Nilovas buvo kartu blogas vyras ir praėjo ir mūsų Dorotėjui, bet jis pats bu laimingųjų turtas ir vienintelis šios lin sieloj. Pamažu jis priėjo prie lopšio, iš
išpurtusiais sptiogasi išmėtytas. Akys rau tėvas. Jis niekuomet negalvodavo apie sa vo viso to priežastimi, ,nes susidraugavo dynės papuošalas — maža, senoviška ėmė savo nedailiomis rankomsi vaikų
donos ir iššokę, galva jau kiliose vietose vo alkanų šeimų ir jo rami, gera žmona su blogais draugais, pradėjo girtuokliau stovylėlė. Be to, prie lubų dar buvo pri ir pabučiavo jį. Vaikas savo rankytėmis
pražilusi... Vienu žodžių, jau vien iš kai Malanja kasdienų siuvimu, skalbimu ar ti, paleistuvauti, ir štai viskas apsivertė taisytas lopšys, kuriame ramiai miego apkabino tėvo kaklų ir, prisiglaudęs
miečio išvaizdos buvo galima spręsti apie ba kuriuo kitu darbu turėdavo uždirbti kojom aukštyn, o vienerių metų Dorotė- damas ilsėjos Dorotėjo synelis. Visur ma priėjo krūtinės, linksmai plepėjo: “Tė
maistų sau, savo vyrui ir vaikui — dvie jui nieko nebeliko — viskas perėjo į smu tėsi neturto pėdsakai, tačiau viskas bu veli!’ Tetyte!” žodžius, kuriuos jis jau
jo vedamų paleistuvingų gyvenimų.
vo švaru ir tvarkinga, ir visur buvo ga- laisvai galėjo ištarti.
6is kaimietis, Dorotėjas Nilovas, bu jų metų sūneliui. Bet Dorotėjus už t«li ne klminko rankas.
Dabar mes matome Dorotėjų grįžtan- f Įima pastebėti geros ir rūpestingos šeimivo nepaprastai didelis girtuoklis. Štai vos tik kad nebuvo dėkingas jai, bėt dar be(Bus* daugiau)
praėjo vieneri metai nuo to laiko, kada veik kasdien, nugrįžęs namon girtas, jų t) į- savo menkų namelį, kūris radosi pa- ninkės ranka.
Lobito uostas ir miestas.
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DRAUGAS

darbu. Nereikia manyti, kad ris galėtų vienu žygiu spėkų- kričio 4 dienos rinkimams. Tų džiai kviečia atsilankyti, o už-1 Sąjungą kų rengė, niekad puir tas greitu laiku pagerintų liuoti biržoje ir pasekmingai dienų įvairiose valstybėse bus j tikrina, kad smagiai laikų j blikos neužvilė.
Alma.
'padėtį. Nors tai yra lengviau vesti “biznį”. Tai yra du vi renkama nemažas skaičius se- praleisite, nes kada Moterų
---------------- Rašo prof. Kampininkas.---------------sia patvarkymui, bet nereikia sai skirtingu dalyku.
natorių ir kongresmonų. Jie
bijo, kad būsimais rinkimais
Akstinas.
PROF. KAMPININKO
ma ablavos ant jausnesnių tikėtis didelio palengvinimo
demokratai nelaimėtų kon
vilkų ir manoma visai juos į§. ■ kadir ateinančių žiemų
RADIO.
Pasirodo, kad daug kas už KALTINA DEMOKRATUS. grese atstovų didžiumos. Gi
naikinti. Ale seni gaspadoriai
šis demokratų laimėjimas ga
Brooklyno lietuviai katali kitaip mano. Esu, kol nebus bloguosius laikus kaltina ga
kai parodė kg, gali: Vytauto išnaikinta visa vilkų pakale mybos perviršį. Šioj šaly vis- Amreikos Darbo Federaci li iškilti, kadangi jie pirmoko ligi ausų prigaminta, ga-’jos suvažiavime prezidentas jon vieton stato prohibicijos
mirties sukaktuves minėjo nta, gera vis vien nebusiu.
miniais užversti sandeliai. Vi- Hoover kalbėdamas iš dalies klausimų, skaitomų šiandie
puošnioj New Yorko katedroj, Razumnas manymas.
________
sas vargas nėra kam jų pirk- pripažino gyvuojančius blo- svarbiausiuoju klausimu. Repajėgė gauti monsignorų pa
Tavorščiai dėmesio! Meskit
žmonių nedirba guosius darbininkams laikus publikonų vadai šio klausimo
maldoms laikyti, katedros cho
rų ir varg., susiorganizuoti rūkę cigaretus, cigarus bei ar^a ina^d dirba ir neturi pi- ir nedarbu. Už tų padėtį pre-j nenori pripažinti svarbiuoju
zidentas kaltino gamybos per nes ir toliaus pasilieka Sau
savo jungtinį 500 giesminin pypkę. Ba rūkymas stiprina ni^
ttB
žkų chorų, kuriam vadovavo niilitarizmų. Antai, J. A. Vai-’ Kad iš tos Pad^“ties išsisuk- viršį ir kompeticijų (konku- sųjų fanatikų žnyplėse.
A<.p:rif.
Demokratų partija nėra ša
muzikas Žilevičius, tik nepa-'stybių mokesčių daviniai roreikalinga didesniam dar- rencijų).
^jėgė surasti katalikų tvarkda- !do, kad mokesčiais už tabakų
skaičiui parūpinti j Bet štai kongreso žemes- lies valdžios priešaky. Tad
rių tvarkai bažnyčioj palai- į valdžia surenka 400 milionus darb°. Bet to dar negana. Rei- niųjų rūmų pirmininkas (spe- jiems prikaišioti kaltybę už
kyti, tat pasikvietė laisvus Įdol. ir jų pakanka laivynui
Pems duoti aukštesnį at- aker) Nicholas Longworth, bloguosius laikus yra nesąmo
lyginimas.
rep. iš Ohio, yra kitokių pa nė.
vyrus, kuriems vadovavo lais išlaikyti.
Aguona.
žiūrų. Už bloguosius laikus Republikonų partijai visa
vamanių laikraščio preziden
Jei kitę. syk galvos skausmas
I.jis kaltina demokratų parti nelaimė yra ta, kad' ji 1928
PRAŠAU NESIJUOKTI!
tas.
privers jus būt namie —
“
ŽENGIANT
PIRMYN
A.r kokis kitas skausmas su
jų,
daugiausia
kongreso
at

metais
daug
visko
visiems
Po tokio šumnaus pasirody
laikys atlikti sutartj —
stovus demokratus. Sako, jei žadėjo ir to visa šiandie ne
mo, Grandstryčio laisvamanių Rudeniui atėjus ir vaisiams
Atmink Bayer Aspirin! Nes
New
Tokiu
vardu
vargu
yra skausmas kurio jts
Yorke
tie
atstovai
nebūtų
trukdę
gali
išpildyti.
tarka dabar pasakys — ir [pradėjus nuo medžių kristi,
nepalengvintų,
ir palengvintų
Akstinas.
greitai.
mes arėm, kaip anoj pasakė pasibaigė ir visi medžiuose išleista knyga. Joje iSdėsty-, muitų tarifos pataisymų, būtų
Šie tabletai suteikia tikrą pa
tos automobilių gamintojo H. buvę kitaip. Sako, ligšiol būčioj musė tupėdama nnt jau sėdėjimo kontestai.
lengvinimą, ar milionai jų ne
Fordo pažiūros apie bloguo-jtų gryžęs gerbūvis. Bet jie PAGERBIMO VAKARĖLIS.
imtų be sustojimo. Jie yra nei
čio rago.
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašlnėtų.
Pavyzdis kitų kolonijų ka Kinija savo vidaus gyveni sius laikus — nedarbą ir nu- visas laikas statę kliūčių. Tad Town of Lake. — Moterų
puolusį “biznį”.
'tarifos pataisymas užvilktas
Nebūk kankiniu nereikalingo
talikams, kad panašiose iškil mu yra gyva “perpetue mobi
skausmo. Nuo šalčio kuris taip
Sąjungos
21
kuopos
naujų
Už šiandieninį “biznio” įr gerbūvio grvžimas sutruklengvai sustabdomas, nuo neumėse be laisvamanių niekur le”.
•v
narių pagerbimo vakarėlis įritis, neuralgia,
nuo ypatingų
nupuolimų
Fordas
kaltina
pa[
dytas.
nė kulno nekeltų!
moterų skausmų, ar nuo bile
biznio i Kaip šalies administraci- vyks 12 spalių, Šv. Kryžiaus
Pasauly yra vienas “spa-1 čius biznierius
kitų kentėjimų kuriem Bayer
pats. Niekad
nespaudžia šir
parapijos svetainėj. SųjungieAspirin yra toks veiklus anti
dies, dėlto vartok taip tankiai
Pastaruoju laiku Lietuvoje tas”, kur komunistai be revo vedėjus. 'Sako jie daugiau rū-ja, taip ir pirmininkas Long- tės pagerbs savo naujas nares,
dotas.
kaip reikia: bet priežastis bile
buvo labai daug privisę vil liucijos, be kraujo galėtų savo pinasi Šerais biržoje, negu, Worth tvirtina, kad laikai tai- turės programų kuris susidės
Save apsaugoti,
pirk tikrą.
skausmo gali būti gydoma tik
kų, kurie visur didelių nuos sovietus įsteigti. Tai Antrak- vedamais “bizniais”. Jis ma-!sosi) tik labai palengva.
Bayer yra saugus. Visada tas
per daktarą.
iš kalbų, lošimo ir dainų. Be
no,
kad
šaliai
gerbūvį
galima
tolių darė. Dabar, sugavus se tikas, kur kom. Byrdas nese
grąžinti tik masine visako ga Republikonų vadai suskato to, bus ir užkandžių.
nąjį aršų vilkų, visur daro- nai važinėjo.
myba ir intensyviu gerosios daugiau kalbėti artinantis lap Sųjungietės visus nuošir- Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicyllcacid
rūšies prekių pardavimu.
Fordas stovi už aukštų dar
ARBA
bininkams už darbą atlygini
mų. Sako, kad šiandie nesama
DARBININKŲ SKYRIUS
tikrojo gamyboje perviršio.
NEDARBO KLAUSIMU.
pagelbėti daugeliui vargstan- Taip pat nurodo, kad 1950
metais darbininkams mažiau
čių bedarbių.
------------>h in>!
Generaliniam Labdarybių Kun. Dr. J. A. Ryan kalbė- sias (minirųuių) atlyginimas
lconferencijos
suvažiavime , damas apie nedarbą pareiškė, dienoje būsiąs 27 doleriai.
Washingtone nemažai laiko Į kad tos visos kalbos ir dis- Jis tiki, kad kiekvienas
pašvęsta nedarbo klausimo, kusijos apie nedarbą yra tuš- žmogus turi teisę gauti dar
bo ir dirbdamas daryti pra
diskusijoms. Tuo klausimu čios ir kaipo tokios — nenau
gyvenimą. Tečiaus gauti dar
kalbėjo daug įžymiųjų atsto dingos. Retkarčiais tuščiomis
bų teisė priguli visupirma
vų, tarp kurių ir kun. Dr. J. kalbomis galima dar ir geriau
huo jo galimybės atatinkamai
A. Ryan iš Katalikų Univer siems dalykams pakenkti. Ne
visuomet ir optimizmas yra atlikti darbų.
siteto, žinomas sociologas.
Fordas tiki, kad kompani
geras dalykas.
“Travelers’ Aid” organiza
jos turi rūpintis savo darbicijos prezidentas ir pramo ‘4 Aš turiu nuosavas idėjas,, ninkais, yra tik tradicinis pa-:
ninkas Flanncry iš Pitts- kų gali atlikti tas ar kitas likimas. Senovėje juk sakyta'
burgho, Pa., apie nedarbą valsčius,” kalbėjo kun. Dr. įr taikintasi, kad ponas turi1
Puikios naujos materijos stebėtinai gra
Ryan. “Nei as, nei jūs, nei ^ūpintis savo tarnu,
tarp kitko sakė:
žini išaustos...lamos vilnos, tweeds, twists ir
kas kitas negali būt atsakoFordas nepakenčia šiandie“Šiandie mes turime di
ševiotai dailiausiose sezono madose pilkų, raus
mingi už šiandieninę padėtį. ninj0 visur šauksmo “Duokidžiausių pirkimo jėgų, ko ne
vų, juosvų, mėlynų...vienlinkos krutinės, RagŠiandie — mūsiškiais laikais Į te darbininkams darbo!” Jis
turi nei viena kita pasauly
lan, dvilinkos krutinės ir Chesterfield modeliai,
— mes esame atsidūrę į ypa-i nurodo, lęas būtų, jei pramovalstybė. Ši jėga tečiau turi
taip atsižymėję stailėj kaip tie, kurie parduo
tingų pozicijų
esame prį-1 pinkai visa kosere visur imbendrai žygiuoti su gamyba.
dam už augščiausias kainas...puikiai ir stipriai
smaugti visokių gerybių kau- tų šukauti “Duokite užsakyTas bendrumas galima atsiek
pasiūti.
pu. Mes tiek daug visko grei-!mus!” Taigi, jo nuomone
ti ne kitaip, kaip tik atatinka
tu laiku pagaminame, kad tarp
abiejų šauksmų nesiKo daugiau pageidautum, jei už overkotį
mai ir teisingai paskirstant
,nežinome nei kur tai visa dė- mato j0kio skirtumo. Pramo
mokėtum $50? Mūsų, vienok, kaina, iš dirbtuvės
apturimų iš gamybos pelną.
ti, nei kas daryti. Mes esame pinkai gali duoti darbo, kaip
tiesiai jums, yra tik $22.50.
Jfada ir didžiausių gamyba ne
linkę ir turime noro ir gali- gappa užsakymus. Kitaipgi
bus perdidelė. Kas tiesa ga
Musų milžiniškas' stakas teikia progą pla
me dar daugiau visko gamin- (
anas pirmasis šauksmas
myboje išnašumas ir gaminto
čiam
pasirinkimui...mes galime jums pritaikyti
ti, jei tik žinotume, kur tai yra betikslis.
jui pelnas yra būtini. Bet ne visa parduoti. Galime toli daui “Biznio” dėsnių pagrindai,
kuogeriausia stailės, materijos ir spalvos at
reikia pamiršti ir tų, kurie tų
žvilgiais.
giau pagaminti kadir maisto anot Fordo, yra šie:
gamybų suvartoja. Kas-gi yra ar drabužių. Bet visa nelai
BILE OVERKOTIS, BIZNIO SIUTAS ARBA
1. Gamink vis daugiau vis
tie vartotojai? Didžiumoje —
mė, kad vartotojai nebesuspė- geresnių prekių kuopigiau,
IŠEIGINIS KIEKVIENOJ RIOHMAN BRO
darbininkai, kurie viskų gami
ja visko išpirkti ir suvartoti. I kaip tik galima ir darbuokis
THERS KRAUTUVĖJ YRA VISAD VIENA
na. Yra reikalinga, kad jie
IR TA PATI KAINA.
“Kas gi daryti, kad išsigel-Jtuojaus surasti joms rinkas,
jaustųsi patenkinti ir laimin
bėti iš tos padėties? Yra du
2. Darbuokis, kad gaminaai ”
: v* i#,
S1!
išėjimu, ty. dvi priemoni: ar-'mos prekės nuolat būtų ge8 7 9
Flannery iškėlė sumanymą, l>a sumažinti visako gamybą resnėR kokybės ir žemos kaikad šiandie visos, kaip di arba vartotojams duoti pro- no8<
džiosios, taip mažosios, pra gos, kad jie daugiau visko var 3. Nuolat laipsniškai didink
monės duotų darbd kuodidžiau totų. Šiam pastairųjam atsiti- darbininkams
atlyginimus,
MAN
šiam darbininkų skaičiui. A- kime reikalinga, kad vartoto- bet saugokis mažinti,
not jo, tegul didesnis skaičius jai turėtų daugiau pinigų iš
i 4- Prekes vartotojams prižmonių naudojasi darbu dirb laidoms
6400 South Halsted Street
114 - 118 South State Street
dami trumpesnes valandai, ne “To įvykinti greitu laiku statyk <’k™»miskai. teiP kad
8au naud°’ iS
gu mažas parinktinų darbinin negalima. Jei taip, yra reiks- *
3220 Lincoln Avė.
4011 W. Madison Street
kų skaičius ilgas valandas. linga trumpinti darbo valan- PPOS’OS Kamybos.
Tik tuo budu lapisniškai bus das, kad didesnis darbinin Pagaliau Fordas sako, jog
galima 8umaržinti nedarbu ir kų skaičius galėtų naudotis dar negimęs toks žmogus, ku-
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Bereikalingas
Kentej imas!
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kurie rodo naujai
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Jokio sunkumo nejaučiama.
Jos dainavimo klausytis —
vien tik malonumas.
lietuviškųjų visuomenę. Tai Sulaukę spalio 19 dienos
mūsų mylimoji dainininkė. tikrai turėsime dainos šventę.
Jos tik vardas reikia paminė
Tyla.
ti ir publikoje kįla furoras.
Gerb. Rakauskienės 6uprano
X Ona Janulytė, duktė pla
balsas kaip žinome yra dide čiai žinomo Bridgeporto dar
lis, turiningas, malonus, švel buotojo p-no T. S. Janulio,
nutis, it aksomas, lengvai iš buvo staiga susirgus. Tėvai
širdies plaukiąs. Aukštosios pasirūpino tuoj nugabenti li
gaidos pasiekiamos lengvai. goninėn, kur pasirodė, kad be
sąs apendiko uždegimas. Pa
dalyta operacija, kuri sėk
mingai pavyko.
,

LIETUVIAI AMERIKOJE
DAININKĖS RAKAUSKIE

šeštadienyje, spalių 11 d. ža
NĖS KONCERTAS.
da sėsti laivan.
Laimingos jam kelionės ir
Chicagiečiams jau žinoma,
Sekmad. spalių 5 d. Moterų linksnio gyvenimo Lietuvos
kad grįžusi iš Italijos, kur
Sujungus kuopa turėjo savo gimtinėje šalelėje.
žymiai patobulino savo gražų
mėnesinį susirinkimų. Narių
balsų, dainininkė Elena Ra
susirinko tik vidutiniai. Keis Spalių 6 d. Sodalicija turėjo
kauskienė duoda koncertų,
ta, kad nekurios narės nesi savo susirinkimų.. Narės nusi
spalių 19 dienų, Lietuvių Au
lanko į susirinkimus. Rodos, tarė rengtis prie savo metinės
ditorium Bridgeporte.
kad joms visiškai nerupi, šventės Nekalto Prasidėjimo
Padangėje mirga daug žvaig
kaip kuopa gyvuoja, kg ji vei 6v. P. Marijos.
ždelių. Vienos jų tamsesnės—
kia ir kad ji dar daugiau ga Žada laikyti “Novenų'”, o
tolymesnės, kitos šviesesnės.
lėtų nuveikti, negu dabar.
šventės dienoje bendrus pus
Gi viena jų šviesiausia — arSusirinkusios narės rinitai ryčius, a vakare gražių pramo
tymiausia.
PILNAS EGZAMINAS
svarstė savo reikalus. Komi gėlę.
$5.00 TIKTAI 15.00
sija “parės” rengimo davė Narės išsidalino laikrašti,
Musų lietuviškoje padangė
atskaitų. Pasirodė, kad jos už sodaliečių organų.
Kuomet kankina rėmuo, gesal, ar
je yra ir-gi nemaža daininin
1PECIALI8TAS
ba nevirškinimas,
tai to priežastis
Taigi
nenusiminkit, bet eikit pas
dirbo apie 40 dolerių. Tie pi
Šias dvi mergaiti argentiniečiai išsirinko grožio karalie kių žvaigždelių. Jų-gi tarpe paprastai yra rūgšties perviršis. Ge tlkr^ specialistų, ne pas koki nepa— greičiausias būdas — pa
nigai skiriami aprūpinimui Spalių 6 d. atkeliavo Rock-' nėmis.
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
šviesiausia ir artymiausia mū riausias
šalinti jūsų
trubelĮ yra
Phillips
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
svetainės virtuvės visais rei fordan sesuo Pranciška pava
Mllk
of
Magnesia.
Šaukštas
Jo
van

sų visų mėgiamoji daininin
kia,-ar kur skauda, bet pasakys pats,
denyje panaikina rūgščių kelis sy
po pilno lšegzaminavlmo. Jus sutau
kalingais indais.
duoti sergančiųjų seserį Au tus lanko Northwestem uni ,nų apie juos prašomi praneš kė — Elena Rakauskienė, ku kius daugiau už save ir tą atlieka pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų
akimirkoj. Simptomai išnyksta J pea
Susirinkusios narės išspren gustinų. Tokiu budu mokyklo
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
rios koncerto laukiame su ne kiag minutas.
to, kad jie neturi reikalingo patyri
ti
ieškomųjų
adresus
Lietu

versiteto
medicinos
fakultetų
Kaip tik pažinsi Phillips Mllk. tai mo, suradymul žmogaus kenksmin
dė, kad Moterų Sąjunga ir je darbas parėjo tvarkom
kantrumu.
atmesi
visus
kitus
nemalonius
bu

ir yra nariu — plaukikų Chi- vos pasiuntinybei:
gumų.
toliau rūpinsis pradėtu dar
dus. Ir jus nekuomet neįeisite save
Mano Radlo — Bcope — Raggi.
Visuomenė
ponios
Rakaus

cagos Atliletic Association.
kankinti rūgšties porviršui Tai ge X-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
bu. Palikta ta pati komisija.
Lithuanian Lcgation,
Spalių 7 d. turėjo savo su
riausias
priešrugštlmls
vaistas
ir
per
siškas bakterlologlškas egzaminavi
kienės jau yra išsiilgusi ir 50 metų daktarai tokiu laikė.
Pereitais
metais
jis
buvo
fut

Atstovės į vietini Federa sirinkimų vietinis katalikų Fe
2622 l'6th Street,
kraujo atidengs man jūsų tik
labai, nes bemaž du meteliai, Phillips- Mllk of Magnesia aptie- mas
bolo
žaidėju
Elmhurst
kolegi

ras
negeroves,
(r jeigu aš paimsiu
cijos skyrių darė pranešimų, deracijos skyrius. Susirinku
' Northwest,
kose po 25c. Ir 50c. buteliuose. Pil Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
kaip
jos
negirdėjome.
O
vis

ni
nurodymai
ant
kiekvieno
pakievumas sugryš jums taip kaip buvo
kas Federacijos veikiama. Nu sieji draugijų atstovai susi jos tyme, Elmhurst, III. Pra
Washington, D. C.
Reikalauk tikro.
Netikras ne pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
gi ponia Rakauskienė savo ta to.
dinę
mokyklų
yra
baigęs
Šv.
veiks taip gerai.
'•
tarta remti Federacijos dar rūpinę svarstė Vytauto 500
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
lentingu, gražiu balsu, dikci- “Mllk of Magnesia" buvo Chas. vų, širdies, reumatizmo, kirminų,
Jurgio
parapijos,
Bridgeporbas.
.
.
i ••
v,
.H. Phillips Chemical
Kompanijas uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
metų sukaktuvių minėjimų.
■ : jį£'-Ž$
šiuomi pranešame Vytauto ja ir akcija yra užkariavusi B. V. registruotas vaizbos ženklas ir jeigu turit kokią užslaenėjusią, |si.
Moterų Sąjungos kuopai Daug pareikšta abejonių, ar te.
daugelį širdžių ir sužavėjusi
Cha*nu0 kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
reikalinga gauti daugiaus na- galės įvykti iškilminga mies Jauniems linkima šviesios Didžiojo Sukaktuvių Komite
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėjo pas
to skyrių valdyboins, kad Vy
, • .'
: L*
te paroda. Bet nusitarta spa ateities.
tauto jubiliejiniai medaliai
DR. j. E. ZAREMBA
lių 19 d. daryti sukaktuvių
SPECIALISTAS
jau
yra
platinami.
Norintieji
Penktad. spalių 3 d., tuo- minėjimų’ bažnyčioje ir sveInėjimas Rūmas 1#1<
jų gauti, kreipkities į p. Jonų
jaus po pamaldų bažnyčioje, tainžje> jeį nepasiseks
20 W. JAOKSON BLVD.
Krotkų, komiteto finansų ko
įvyko gražus Švenčiausios ryti kas nors iškilmingiau.
« Arti State Gatvės
Ofiso
Valandos: Nuo Iš ryto Iki
misijos
iždininkų,
Metropoli

Jėzaus Širdies brolijos narių Be to sukaktuvių atminimui
1 ptf pietų. Vakarais nuo 6 iki f
tan State Bank, 2201 W. 22
Nedėliotais nuo Iš ryto Iki 1
susirinkimas. Susirinko gana nusitarta pasodinti medelius
DO Dietą
daug, bet ne visos narės. Bro parapijos darže.
IEŠKOMI:
lija reiškė pageidavimų, kad
TĖVAI LAIMINGI, KUO
ADVOKATAI
Vytauto sukaktuvių meda
MET VAIKAI GERAI
kas tik priklauso prie broli
liai yra pardavinėjami. Tas 1. Adolfas, Juozas ir Bene
jos, lankytųsi susirinkimam
MIEGA.
Telephone Dearborn *067
platinimas eina pamaži, kaip diktas PetkeVieiai, kilę iš Ty. i1 - *
Pasirodė, kad brolija gy pas lietuvius. Daugelis lietu tavėnų miestelio, Raseinių ap štai būdas greitai Ir lengvai nu
raminti Ir užmlgdlnti verkianti val
vuoja gan gerai. Iždas pama vių mėgsta atidėlioti itin ne skrities; prieš karų jie gyve ką. Tai būdas, kuri daktarai indorsuoja ir milionai motinų pripa
ži auga. Tikybinis uolumas di kurtuos svarbesnius dalykuą. nę Ghicago, III.
Advokatas
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios
dėja. Buvo gražu, kaip sek
Raporteris.
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
2. Jonas Mončio (Mončius), Fletėherio Castorijos, nuramina ne
Mes
apvaikščiojame
musų
aštuoniolikos
CHICAGO, ILL.
madienyje beveik visa broli
kūdikį ar vaiką ir užmig
kilęs iš Kaspariškių kaimo, ramiausia
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
do i keletą minutų! O nuo dieglio,
ja ėjo bendrai prie šv. komu
metų tarnavimo šiai apylinkei. Kviečiame
Local Office: 1900 S. UNJON AVM.
sukietėjimu, slogų nėra lygios CasPlungėnų valsčiaus.
Tel. Roosevelt 871#
torijai.
Chas.
H.
Fletcherio
parašas
nijos. Jei taip pasilaikys
jus atsilankyti ir musų vieškambary pama
Vai. nuo 0 iki 9 vai. vak.
Ieškomieji arba asmens Hii“.,IX“"'"''
(Išskiriant seredos)
ir dar paaugs, tai turės ant
tyti
indomių liekanų nuo 1912 metų.
Padėka.
Rockfordo kristi daugiau Die/e
vo palaiminimų.
Mes, tretininkai, labai dė
Yra vilties, kad ta brolija kojam mūsų gerb. kleb. kun.
ADVOKATAS
augs. Jos tikslas prakilnus, Vaičiūnui už aprūpinimų dva
11 So. La Šalie St., Room 1701
o darbo dirva Rockforde jai sinių reikalų, kad pakvietė
TeL Randolph 0381-0332 Vai. 9-4
Kapitonas
feaaanltatauš
kare
labai plati.
ATKVSTCOMPANY
mums misionierių Tėvų Al
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
Seno
Krajaus
1110
Vfcst35&
Street
Specialistas E
fonsų Kazlauską, pranciško
Tel. Victory 0542
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Susirgo sesuo Augustina. nų, iš Grand Rapids, Mich.,
GYDO VISAS MGAS VyRŲ Dt MOTERŲ
Pėtnyčlos
NEŽIŪRINT KAIP CftSIEENfcJUSIOS tr NEIŠGYDOMO* JOS
Teko jai iškeliauti net į ligo kuris davė tretininkams re
Valstijinis Batikas
Biržos Bankas
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir purtės, užninę. Jos aplankyti atkelia kolekcijas nuo 1 iki 5 spalių.
Buodijlmą kraujo, iodks, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmuk nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą tr pas
vo Seserų Kazimieriečių Vir Ne tik tretininkai, bet ir ki
laptingas ligas. Jeigu kiti begalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Telefonas BOULEVARD 4600
šininkė Motina Marija. Ji ir ti parapijonys klausė gražių
(John Bagdzlunas Borden)
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
mokykloje pasidarbavo, užim pamokslų ir prie išpažinties
OFISO VALANDOS: nuo IŠ ryto Mkl t v. i. Redėlloml, iki 12 d.
ADVOKATAS
dama ligonės vietų.
ėjo. Spalių 5 d,., 2 vai. po pie
105 W. Adams St. Rm. 2117
Spalių 3 d. po pietų ji iš tų, misioniorius prirašė naujų
Telephone Randolph (727
keliavo Chicagon, pažadėjus narių į tretininkus, pirmiau
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. “
prisiųsti mokytojų, kuri užim sia jaunų mūsų kunigėlį Pran
Telephone Roosevelt 909#
tų ligonės vietų.
ciškų Juškiančių ir 16 vyrų ir
Name: I iki 9 ryte Tel. Repub. 9444
moterų. Taigi matome, kad
Spalių 8 d. apleido Rock- mūsų parapijoje Dievo kara
fordų Jonas Balčiūnas. Jis iš lystė išsiplatinus. Tai visa
važiavo Lietuvon. Jei ten jam priguli nuo gero vado, kuriuo
LIETUVIS ADVOKATAS
viskas tiks, tai apsigyvens ten yra mūsų kleb. kun. Vaičiū
visiškai, jei sutiks sunkumų, nas.
2221 West 22nd Street
žadėjo gryžti Rockfordan.
Arti Leavitt Street
Tretininkai Šv. Pranciškaus.

ROCKFORD, HL

NEVIRŠKINIMAS
DINGSTA - GREITAI,
ŠVELNIAI

IŠ LIETUVOS ATSTOVY
BE WASHIN6TQNE.

J

E. W. CHERNAUGKAS

CICERO, ILL

A. A. GUS

Daktaro

WISSIG

JOHN R. BORDEN

JOHN KUCHINSKAS

Jonas ilgus metus buvo ge
ROSELAND, ILL.
ras “Draugo” skaitytojas.
Tai jį apsaugojo nuo subolšeSužieduotuvės.
vikėjimo, kaip atsitiko su
daugeliu kitų “singelių”. Jis
Plačiai Roselande žinomi'
buvo stiprus rėmėjas 6v. Pe pp. J, S. Nedzelskiai praneša,
tro ir Povilo parapijos. Ne kad jų duktė Phyllis susižie
kartų jis jų parėmė žymiomis davo su Albertu Kumskiu iš
aukomis.
Marąuette parko.
Jonas Balčiūnas sako vi P-lė Phyllis yra populari
siems rockfordiečiams su mergaitė. Priklauso prie Vy
čių 8 kp. ir kitų lietuvių drdiev.
Povilas Baltutis į trumpų jų. Ji yra baigus Mercy high
laikų išrūpino jam visus rei Achool.
kalingus popierius ir Jonas. A. Kumskis jau antrus me-

Telefone* Canal 2552
1. Dienraštis "Draugas”

pasiekia žymiausius

lietuvius,

kurie

gali su Tamsta padaryti gerą. bizni.
2.

"Draugas" yra organizuoti)

lietuvių

katalikų

organas.

Jis

atstovauja katalikiškų mint} išeivijoje. O kur organizacija — ten

Valandos 9 ijrto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčiotnifl nuo 9 iki 6.
u

galybė.

3. Dienrašti "Draugų" skaito tūkstančiai Šeimynų ne vien Chl-

J, P. WAITCHES

cagoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

Jeigu norite greitai išduoti miomon: namus, kambarius, garadiių, parduoti lotus, gauti naujų kosSumerių — garslnkltės "Drau-

LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue

Tek Roosevelt 7791

3 vai.

kortuose—nuo 3

Iki 9

52 East 107th Street
Kampas
Tel. Pullman

Miesto

Michigan Avenue
5950-Namų Pult' 4377

ofise

pagal sutarti

127 North Dearborn St.
Ketvertais ofisai uždaryti.

ą

1

Diiuoai
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Telefonas Yarda 1188

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

. 3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau

sia.
Reikale meldžiu atsišaukti,
mano darbu busite užganėdinti.
Tel.

Roosevelt

o

2515 arba 2516

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois

į

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

5927
Kampas 46th Ir Paulina St*
Tel. Boulevard 5203 - 8418

J. F. RADZIUS

Nubudimo

valandoje

kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpadė
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHKAGOJE
dykai.
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdlrbystės.
OFISAS
8(8 West 18 Street
Telef. Canal <174
SKYRIUS: 3288 S.
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

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

710 ĮVEST 18th STREET
Canal

3141

A. PETKUS GU.

Pbone Boulevard 4139

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.

Tel. Virginia 1290

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir

nebrangus, nes neturi

EZERSKI

me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

O f 1 a a ■

4603 S. Marshfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE

į

WEST SIDE ŽINIOS.

Ofiso Tel. Victory 3497

DR.
J.
J.
KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehlll 8281

Of.

Brighton Park.

Ir

Tol. Hemlock

Rez.

2874

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

1439 S*. 49 Court Cicero, III.
Cicero

BAZARAS

X Aušros Vartų Blaivybės
Šiltosios
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718 WEST 18 STREET
ir gražiosios vasaros dienelės draugijų Blaivininkų seime, 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2408 WEST (3 8TREET
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tol. Roosevelt 7 681
prabėgo. Piknikai ir išvažia 12 spalių, Brigliton parke, Kuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2—vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
S Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2859 So. Leavitt St.
vimai baigėsi. Prasideda šal atstovaus Jokūbas ir Apolo
Tel. Canal 2330
-6504 S. ARTESIAN AVĖ.
J. Lulevičius tesnės dienos ir ilgesni vaka- nija Kamarauskai ir Magdele* Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼. Ofiso Vai.' Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
GRABORIUS IR
Nedėliomla pagal autartĮ.
Nedėlioj pagal ausitarUnų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
BALSAMUOTOJAS rai.
, na Rinkevičiūtė, o Aušros
•
piet. U ta rn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido-1
Išvažiavimams užsibaigus, Vartų parapijų klebonas ir V. Ofiso Tel. Virginia 003#
Šventadieniais pagal sutarimą.
etots*rTl"miesteiių tai šen, tai ten, prasideda ki-; Duoba,
Telefonas Boulevard 1939 I__________________________
Rezidencijos: Van Buren 5868
dalyse.
ModernlšTel. Canal 6764
Republlc 8466
ktyko'piyeia veum. tokis, parapijinėse svetainėse.
X Vytauto iškilmių ChicaDr.
Si
A.
Brenza
ii®3 s. Haieted
Vienur rengiama vakarai, ki gos komitetas pereitų trečia
S*. Chicago, iu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
tur prakalbos, o šiuo tarpu dienyje Aušros Vartų mokyTel. Vieton UI*
4142 Archer Avenue
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
_ Brighton Parke,
parapijos. kloję turėjo visų iškilmėms
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30
vakare
CHIRURGAS
S
Iki
4
ir
6
iki
8
'v.
v.
svetainėje prasidėjo didelis' pasiruošimo darbų apžvalgų
I. J. ZOLP triukšmas ir judėjimas prie jįr pasirodo, kati 26 spalių Ghi- Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Namų Ofisas 3413 Kranklln Blvd.
Chicago,
III.
.
Gydo
stalgias
Ir chroniškas Ilgas
Netoli 46th St
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
b ’
‘j
vyrų, moterų ir vaikų
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
metinio parapijos bazaro. Ra- eagos lietuviai bus pilnai susi-

SKYRIUS
Tel.

D A K TA R A

C H I C A G O J E

G R A B O R I A Is

Tel. Boulevard 9277

■X.

DR. A. RAUKUS

tai krutėdami tik sukasi, neš-; organizavę paroduoti keliau
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Victory 6892
dami tai vienam, tai kitam jaut į Ashland Auditorijų i Rez. Tel. Mldvvay 5513
Ligonius priima kasdlenų nuo
Rezidencijos Tel. Drenai 9191
“liukę” ir antklodės, laikro- puikų programų, kuris prasipietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomis Ir seredomls tik
džiai bei kitokios gerybės lai dės 3 vai. po piet.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
Oakley
Avenue ir 21-tas Street
mėtojaans tenka. Ūpas geras',
X Aušros Vartų parapijos
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
visi linksmus. Prie tokio ūpo asistentas kun. Andriušis šių
Ir X-RAY
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
smagu darbuotojams ir sve savaitę pradeda su komitetu valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėiiais
Vaikų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
T
T_
v
,v.
,
Ir Ketvergais vakare
čiams.
CHICAGO
Ig.
Kryževičium
lankytis
Ofisas 8102 So. Halsted St.
j----------------------------------Parapijoje esančios draugi Westsidės lietuvių namuose.
Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—8 po piet, 7 41 vak.
jos ir kuopos stojo į darbų ir
Tel. Lafayette 5791
4919
80.
MICHIGAN
AVENUE
Nedėliomla
Ir
šventadieniais
10-11
smarkiai dirba. Mat, reikia
BAZARAS.
Tel. Kenurood 6107
skubintis į svarbų skolų lik
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto;
PRANEŠIMAS
vidavimo jubiliejų.
j
North Side. — Mūsų paraNuo 6 iki 8 valandai vakare
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Darbųotojų susirinkime nu- j pi jos bazaras šįmet bus įvyk- apart šventadienio ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. Califomia Avė.
tarta bazarų laikyti trečiadie- dintas visai trumpu laiku,
OFISAI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutartj.
— 14 St.
2924 VVashington atidarė antrų ofisų (bu Dr. Laurai
trimi sekmadienių vakarais. 4901
niais ir sekmadieniais.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptleTel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451 kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd.
Jau
du
vakaru
praleidome,
o
Sekmadienyje, spalio 5 d.,
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
trečio
ir
paskutinio
dar
lau

Prospect 1930.
pirmų vietų laimėjo parapi
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
jos būda, antrų — Nekaltp kiame.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
S
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7820
X — Spinduliai
Prasidėjimo draugija, paskui Pirmu du gana gerai nusi
Rez. 6041 8. Albany Avė. Tel. ProsRezidencija
Ofisas 2201 West ?2nd Street
4729 W. 12 PL
NedSliomlt pect 1980. Nedėtomis tik pagal susekė parapijos choręZ/ Vyčių sekė. Tikimės kad ir paskuti Tel.
cartį.
Cicero 2888
Susitarus
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
nis nepraščiau nusiseks.
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
36 kuopa ir kitos.
Per du praeitu - sekmadie Ofiso ir Res. Boulevard 6918
Avenue
Tel. Republio 7808
Tel. Hemlock 8700
Valandos 1-— S & 7 — 8 v. v. '
Laimingos kloties darbuoto^ niu klebonas iš sakyklos skel
Rez. Tel. Prospect 0010
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
jams ir svečiams.
bė tų žmonių vardus, kurie
Namiškis.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
8464 80. HALSTED STREET
priėmė, pardftvė ir atsilygino
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
Ofisas 0165 South Kedzie
už bazaro laimėjimų penkių
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakaro
Rez. 8622 So. Whlpple
dešimtų dolerių tikietus. Ir Res. 8201 S. WALLACE STREET Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
ragino kad visi juos sugrųGydytojas ir Chirurgas
AKIŲ
GYDYTOJAI:
žintų ir už juos atsilygintų
Tel. Wentwortli 3000
1821 SOUTH HALSTED ST.
lig ateinančio sekmadienio,
Rez. Tel. Stewart 819L Rezidencija 6600 So. Artesian A*ve.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
spalių — Oct. 12 dienos.
6 iki 8:30 vakare
Į paskutinį bazaro vakarų
p
visi yra kviečiami atsilanky
Gydytojas ir Chirurgas
ti. Tų vakarų’ bus daromi ir
6558 SO. HALSTED STREET'.
traukiami visokie laimėjimai,
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
su jas ir penkių dešimtų dole
4729 SO. ASHLAND AVI.
LIETUVIS akių;
rių laimėjimai. Po to bus “liDENTIST AI Dšlovų,SPECUALISTAS
SPECIALISTAS
citacija”. Daiktai, kurie liks
Moterų Ir Vyrų Ligų
▼si.:
ryto
nuo 19—18 nuo 8—4 M
Palengvins
akių
{tempimų
kuris
nuo laimėjimų, bus parduoda
pietų: 7—8:39 vakaru
esti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
Tel. Boulevard 7042
mi ta pačia kaina,' kuri yra svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuNedėllomis II Iki 11
mo, skaudamų aklų karšt]. Atital
Telef.
Midway 2880
nustatyta “IVhole salio” ir sau
kreivas akla. nulmu cataractus.
TlTPM'T
’
TGT
’
A
Q
parapija turėtų mokėti. Ta Atitaisau trumpų regystp Ir tolimų
ntrat*.
1545 WEST 47 STREET
Tel. Boulevardl 1401
proga pasinaudokite visi.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Sale Depositors State Bank skersai
Bazaro paskutinis vakaras, atsitikimuose, egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
mas su elektra, parodančia ip&Hau
Ashland Avenue
arba užbaigimo vakaras; pra sias klaidaa
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
sidės 4 vai. po pietų, spalio- Speclale atyda atkreipiama moky
turime ambulance patar
3343 S. HALSTED STREET
klos vaikučiams.
Tel. Canal 6222
Oct. 12. Neužmirškite.

DR. R. C. GUPLER

DR. A. A. ROTH

A. L DAYIDONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. SIR1K0L

DR. S.BIEZIS

DR. S. A. DŪWIAT

DR. A. J. BERTASH

DR.B.ARON

DR. P. Z. ZALATŪRIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

Ambulance
Patarnavimas
Z

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie
navimą.
r
"> (j 1
•1

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

Raport.

Remkite tuos biznierius ir
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.”

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

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.

Kainos

i

Leavitt

St)

IS RUSIJOS

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Gerai lietuviams žinomas per 28
metus kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas Ir akušerla

Gydo staigias
Ir chroniškas Il
7191 gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3133 SO. HALSTED ST.

756 West 35th St.

Val.:

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliotais:' nuo 10 iki 12.

Tel.

JOHN SMETANA, 0. D.

T. A. D.

Nuo 9 ryto

Netoli

pataisė

kelis

tūkstančius,

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akintų

o dar mlllonal nežino.

1801 S. ASHLAND AVENUE

Tai dabar yra laikas pra

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare
Cicero

1260

Tel. ofiso Canal 2110 Rca. 8o. RhorU
1288, arba Randolph 6806.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.:

kasdien nuo 10 v. ryto Iki
vai. vakare
Nedėllomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

9

Cicero, III.

Tel.

'DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Cicero 2962

DR. S. ASHER

Rezidencijos Tel.

dėt. — Reikalaukite savo

DENTISTAS
z
4901 W. 14St.
Cicero, llt
Halsted St., Chicago L Viršuj National Tea Store
10 vai. ryto Iki
vaL
vakare N ed. susitarus
T. A. D. Product
aptlekoj, arba tiesiai iš

3133 S.

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

iki 8 vakaru

T. A. D. per 8 metus jau

OPTOMETRISTAS
Platt Bldg., kamp. 11 St 1 aukštas
Paatebėklt mano Iškabas
Vai. 6:30 ryt Iki 8:10 vak. fleredomls 9:10 Iki 13 v. Nedėliomla nėr
skirtų valandų. Room S
Pbone Canal 0638

Ofisas ir Laboratorija

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

T.A.D. PRODUCTS

pilvelį ir pilvų sugadintų?

Tel. Boulevard 3201

(Kampas

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Ar Jau žinote kas sutaiso

Tel. Cicero 3*794
SKYRIUS

DR. HERZMAN

2201 WEST 22nd STREET

DR. G. SERNER

Tel. Lafayette 0727
1410 So. 49th Ct., Cicero

DENTISTAS

Tel. Yards 1829
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
iš Europos dėl žmonių, katra liga
8oulevard 7589
daugiausia žmones kankina Amerikoj.
Rez. Hemlock
GYDUOLES, kurios yru sutaisytos T.rETUVIH AKTŲ SPECIALISTAS
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
' naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas gali pasiekti.
Kaina 81-00, gaunamos pas:

T. A. D.

SKYRIUS

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

4447 So. Fairfield Avenue

3201 Aubum Avenue

kaip

RECEPTAI

SKYRIUS

»■*

pigesnės,

Tel. Boulevard 7589

CHICAGO, ILL.

Didysis Ofisas:

.j

DR. V. A. ŠIMKUS

t

Plaze

8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų '
Nuo 2 Iki S po PirtU
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

O R A U O A S

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

CHICAGOJE

Marąuette Park. Namų sa jų jaunimas parėmė. Visi link- <rė

TETĄ.

So. Chicago. — šv. Juoza

po lietuvių parapijos salėj pe
reitų trečiadienį įvyko visuo

meniškas susirinkimas įsteigi

mui Vytauto komiteto. Susirin
ko daug žmonių, dr-jų atsto

vų

ir

parapijos

komitetai.

-namų savi

didžiausių Bridgeporto dr-jų, ninkai! Kiekvienas mūsų esa
turės metinį koncertų ateinan me susirūpinę apie savo na
tį sekmadienį spalio 12 d. Lie mų reikalus, apie visus nedatuvių Auditorijoj. Programų teklius ir kitus reikalus, o yišpildys p-nų Sabonių šeimy patingai su rendauninkais.
na su savo gabiais talkinin Bet, būdami pavieniais, mes
kais. Todėl aišku kad progra esam bejėgiai, mūsų .niekas ne
mas bus pirmos klesos. Pramo klauso ir nekreipia demėsio.
gos rengimu rūpinaisi šie vei Kaip mes šauktumėm vis tušklus vyrai: T. S. Janulis, J. jčias bus mūsų darbas ir šau-

niais pavyks.

PRANEŠIMAI

LIETUVIŲ SKALBYKLA

PROGRESUOJA.
Brightou Park. —

Siuomi

G. Tomkutonaitė,

rdu “acromegaly.” Šios ligos

P. Stogiutė,

laiku rankos ir kojos didėja,

J. Lukošaitė,

NEBUS SULAIKYTAS OR
Amerikoj gyvena apie 35
kenkia regėjimui. Tas surišta
LAIVIŲ STATYMAS
metus, daugiausia Chicagoj

Sloksnaitė,

O.

su dideliais kentėjimais.

A. Sutkus.

Visu ligos laiku Dr. Mark

RUMUNIJOJ IŠKELTOS ’ savo simptomus užrašinėjo.
Pirm mirsiant savo kūnų pa
SUKTYBES
VIENNA,

Kostumeris.

reikalingos mūsų liglaikinėje,
žemiškoje kovoje su įvairiais

ŽINiy-ŽtNEIlS

Austrija,

vedė ligoninei atlikti tyrinėspal. ijimusl

EAST ST. LOUIS, III., spa
lių 10. — Demokratų kandi
datas į federalius senatorius
J. H. Lewis čia kalbėdamas
kritikavo prezidentų Hooverį
už jo pasakytas tris prakal
bas. Sako, jis tomis prakal
bomis nieko naudinga neiškė
lus, nei nepasiūlęs, kas turi
ma veikti šiais blogaisiais lai
kais.

WASHINGTON, spal. 10.
- Brazilijoj revoliucija. Am

Kviečia visus

naktimis, kas reiškia

ir riai bei narės, visais

zimiero dr-ja

balių spalio 12 d. Balius tų

Bridgeporto senai matytų ex- man į namus ir užsimokėkite.
bridgeportietį arkitektų p. Žal Aš,

■MLT.

finansų

rašt. pareigas eiti, narių ad

'

X Bridgeportietė,

užėmęs

naujai

J.

Ka- resų neturiu ir kol kas

touskaitė, penkis metus buvus negalėsiu.

Taigi

gauti

nuoširdžiai

da prašau kreiptis prie manęs,
bar dirba kaipo knygvedė L. adresų 4528 So. Fairfield avė.

Paul Baltučio sekretorė,
Vyčių spaustuvėj.

X Saldžiausios Širdies Vieš

paties Jėzaus dr-ja, viena iš

Chicago, III.
J. Jusevičins,

160 kp. finansų rašt.

bia,

nebus

kad

skel

nutrauktas

lengvesnių

statymas.

turi

ražu

už

orų

di

orlai

Lakūnybė

savo

pažangiuoti.

DARBININKAI TURI BOT
“SAUSI”

gi tų dienų

yra

surengtos

gerb. klebonui kun. A. Baltu

čiui sutiktuvės. Tie, kurie tu
rite baliaus tikietus, laikykite

juos. Jie vėliau Į>us geri. Tėmykite “Draugų”, t>uš pra

Marąuette Park. — Sekma-

MOTOR EZPRE88
me

permufuojame-perveia-

pianus,

forničius

ir

kito

kius dalykus.

Taipgi

parduodame

geriausios

rųšies

ui

anglis
prieina

miausių kainų. Musų patarna
vimas

yra

greitas,

geras

ir

nebrangus.

Telef.

AUTOMOBILIAI

Oto ir

Republlc

3398

D. GRICIUS

plymouth

Geriausios Rūšies Automobi

Savininkas R. Andreliunas
UžlallAu visokių
tuksinlų Ir sidaorinių daiktų. vė
liausios mados ra

Del geriausios rųšies
' Ir patarnavimo, Sau
kit
GRFEN VALLET
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4844 80. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1381

MES
Bndavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun

rolių,

mentus.

2650 West 63rd St.
Telefonas

Wm. J. Kareiva
Savininku

planų

rekordų Ir t t
ralsau laikrodžius
Ir muzikos Instru

Laikraščiai skelbia, kad mili-

onierius Fordas dar kartų y-

Tel. Lafayette 7674

Chicago.

HEMLOCK

8889

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom Ir inšlurinam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo
bei Pardavimo NotariallSkus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

Phone

Republlc

Lafayette 8146

R A D I O

4949

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prieinamiauslos.

PETRAS GRIBAS

2452 WEST 69th STREET

Moliavojimo Kontraktorius

Taisau, perdirbu battery
setus į elektrikinius arba iš
mainau.

liai.
Mes moliavojlme.

Ateik pažiūrėti musų nau

jausių

DE SOTO

Tel. Lafayette 8882
Ofisas Ir Res.
ir 2384
4401 8. Mosart 8t.

ir PLY

J. C. ENCHER & CO.

MOUTH -Chrysler išdirbystės

OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda.
Notary Public
Skyrius 4428 So. Fairfield

automobilių už labai prieina
mų kainų.

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

dekoruojame

Ir

visokius
namus.
Rendon 6 kambarių flatas, pečiu
Musų kainos labai prelnamoe Ir dar šildomt. Norint galima su garadžiu.
Renda pigi.
bas garantuotas.
lBpoperluoJame

3240 South Union

6127

S.

Maplewood

JOHN PAKEL & CO.

SALES

Generaliai Kontraktoriai

Joe Bagdonas, Savininkas

Real Estate

5625-27 S. WESTERN AVĖ.

2621 WEST 71 STREET

Telefonas Prospect 5669

Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS

HUPMOBILE

senus. Senus namus priimu | mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4578

Telefonas Canal 7228

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kositraktorios
Maliavų Ir sieninės popleros krau

Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Tel. Lafayette 6197

tuvė. Naujas atakas.

2884 So. LBAVITT ST.
CHICAGO
Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti paa
mus Ir pamatyti įtUPMOBILE 1981
M.
medelių, kurie tikrai Tamlstas nus
Not Ine.
Plumbing
tebins savo gražumu, greitumu. Ir Elektros kontraktoriai, suvedam švie
visa
konstrukcija.
Kaina
81,198. sas ir Jėgų. Elektros relkmenos Ir
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
f.o.b. Ir aukščiau.
flkičlerlal.
nausiu kaogerlausla.
L. DOMBROW8KI * SOlf
4426 So. Western Avė.
BALZEKAS MOTORS
3014 West 47 Street
Jei

W. & L. ELECTRIC CO.

A. M. BUTCHAS

liavų ir ready mixed.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
PARDUOSIM

su

dideliu

nuosto

liu visus puikius rakandus, Wllton
kaurus Ir viskų musų 4 kamb. apart-

mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis
tuoj. Tikras bargenas.

0040 W. 02 St. 1-mas floras
Bučernė. grocemė, nauji fikščiertal ir stakas, gera vieta, pigiai, nes
nesu bučeris. Galiu perkraustyti ata
kų. 6424 Addison St.

GREAT DANE, vyr., 10 mėn. se
nas, ui 335. 3512 So. Emerald avė.
Pardavimui 5 kamb. fornlšiuotas
apt. *100 cash, vMi kamb. užimti,
pulki vieta. Pigiai, turiu kitų bizni.
8202 Eberhart avė. 1-mas apt.

REAL ESTATE

Greit perkant gausi geromis iš
lygomis už *20,000 roomtnghouse Iš
Namų Telef. 22 kamb. dalinai su forn., štymo šll.,
Republio 5888 gera vieta. 20 mln. | loop, strytk. Ir
L. Kreiptis 1136 Wrightwood avė. iki
5 v. v. arba tel. Avenue 5307 po 5
v. v. dėl susitarimo.

JOHN YERKES

Plumbing & Heatlng Lietuvis

i

KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies aatomobillus už temų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų ut labai mažų kalnų.

3962 Archer Avenue

YUSZKA
& Heating

Sapos Telef.
10% nupiginta ant flat ma Hemlock 2847

Kaina *845.00 F. O. B.

I: Vainoras, J.
Lafayette MII

Rooming House, 20 kamb., štymo
šilima, cash 3800. 1126 W. Monroe
St.

Tel. Lafayette 8227

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

INC.

Avė.

Avė.

Statau naujus namus Ir pertaisau

GAGE PARK MOTOR

GRAMAM PAIGE

Laf. 8227

A. J. ŽVIRBLIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

Telef. Republio 5099

/

MAROUETTE JEWELRY
&RADIO

9. —

spal.

Louis, III.

520 N. 30 St. E. St.

užkandžiais

BRIOHTON MOTOR SALES

Mes pervežame daiktus ir į

ANTANAS VAIŠIS

damentas saidvokus, taipgi
nedalioj 7217 9. CALIFORNIA AVĖ.
Reik prosytoj vyrų patyrusių prie
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 6526
dresių. Lipson Bros., 325 W. Adams
spalio 12, 1930, parapijos dar
darom marinius, apmurinam St
ut-»**$*-♦*
že. Pelnas eis įtaisymui nau
medinį namų po vienų plytų.
Phone Virginia 2054
jų bažnytinių drabužių. Jei
Atrodo mūrinis, po to jau ne- IŠRENDAVIMUI
JOSEPH VILIMAS
bus geras oras, tai bus ir sma
reik pentyt. Turim namų aut
Išsirenduoja 4 kamh. flatas.
Namų Statymo
gi muzika.
pardavimo
ir
mainymo.
Įtaisymai pagal naujausios
Kontraktorius
Visi maloniai ,kviečiami kuo
JOKANTAS BROS.
mados. Pečium šildomas.
4556 So. Rockvvell Street
skaitlingiausia atsilankyti.
4138 Archer Aveuue
4430 So. Mozart Street

gų su

7126 So. Rockvvell Street

kitus miestus.

kaina.

Puošimo dr-ja rengia pramo

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republle 9904

A. ALESAUSKAS

Mes

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama

Aušros Vartų par. Altorių

ir apielinkėse.
Aš turiu svarbių reikalų,
meldžiu atsiliepti, arba kas
jį žinote man praneškite.

lio,

LONDONAS,

M. ZIZAS

dienų įvykti negalės, kadan

nedalyva-

;X Spalio 4 d. teko matyti klių neužsimokėjote, atneškite

departamentas

karo

rengėsi turėti

reika-

vote kp. susirinkime ir duo

nio didėjimų.

laivyno

su

Marąuette Park. — šv. Ka

kadba- lais kreipkitės prie naujo fi-

mos įstaigos neabejotina biz- nansų rašt. Kurie

R—101,

orlaiviu

britų

įvykio

Valdyba,

rių “gengstierių, rakatierių”, kalai būtų tinkamai aprūpin corpore” eis prie Šv. Komu
šaikų veikimų, pavojingų vi ti.
nijos per 8:30 mišias.
suomenei. Bet jei jus žinotu
Laikas tinkamas ir proga
Taipgi visos narės tarnaus
mėt, kad ir lietuviškų tokių gera, tat reikia ja pasinaudo
prie stalų per klebono sutik
gengių jau yra, ar stebėtu- ti visiems, kurie dar nėra ga
tuvių vakarienę.
Visos
tat
metės ir ar tikėtumėt?
vę tojo Sakramento.
prašomos suseiti par. svetai
X Važiuojant per DlinoKun. A, Briška, kleb.
nėn ne vėliau kaip 5:30 vai.
jaus valstijos miestelius, kur
vakare.
lietuviai gyvena, tenka patir
S. L R. K. A. 160 kuopos
Susirinkimas įvyks pirma
ti, kad
tenykščiai lietuviai
nariams,
dieny, spalio 13 d. par. sve
nemažai domisi rengiamu Did.
Laikau sau už pareigų pra tainėje. Visos narės susirin
Liet. Kum. Vytauto apvaikšnešti šios kp. nariams ir na kit ir grųžinkit pinigus už
čiojimu Chicagoj,. spalio 26 d.,
rėms, kurie nesilankė praeitų tikietus buvusio šokių, vaka
Ashland Auditorijoj. Apie St.
sekmaidenį (5 d. spalių) kp. ro, nes komisija norėtų pilnų
Charles gyvenančio vieno lie
susirinkime,
jog Pildomoji raportų išduoti.
tuvio ūkininko sūnus, žada sa
Taryba suspendavo kp. finan
vų eroplanu atskrįsti į apAČIŲ VISIEMS.
sų rašt. p. J. Mikėnų už pra
Vaikščiojimų.
sižengimų kp. ir S. L. R. K. A.
X Turėdamas reikalo MetMarąuette Park. — Pereitų
konstitucijai.
ropalitan Wet Wash Laundry,
ketvirtadienį įvyko “Balloon
Kp. laikytam susirinkime, 5
perėjau vienintelę šios rųšies
ir Confetti” šokiai, kūrinos
lietuviškų įstaigų, Chicagoje, d. spalių, vienbalsiai išrinko
surengė Nek. Prasid. Panelės
kame teko susipažinti su dra finansų rašt. buvusį pirm. J. Šv. Sodalicija.
bužių skalbimo procesu, kuris Jusevičių kp. pirm. pareigas
Vakaras
pavyko
kuopuiyra gana įdomus. P. Balan eis vice-pirm. p M. Rudis.
kiansia, ypatingai kitų kotoniTaigi nuo šio laiko visi na
da sakė, jog tuojau bus pra

operacija

VVASHINGTONAS TEMIJASI I BRAZILIJĄ

pagal nutarimo visų narių.

X Labai daug amerikoniš našiai, ir da labiau, susirūpin dieny, spalių 12 d. Nek. Prakoj spaudoj rašoma, apie įvai kime, kad ir mūsų sielos rei sid. Panelė Šv. Sodalicija “in

dėta skalbimo

baisaus

Nežiūrint

vių

lengvas, tik $2 metams, arba

Kaip stengiamės ir rūpinamės savo kūno reikalais, pa-,

kWASHINGTON, spal. 9. —

delių

veikti. Štai, tas milžinas, kurs kiau pasirodė^ kad tas tune
lis praeito karo metu buvo iš
viskų gali padaryti. Tai Na
mų Savininkų Sųjunga, kuri kastas. Reikėjo jį tik patai

Komiteto narys.

(Musų raporterio užrašai)

’

KRITIKUOJA HOOVERJ

Štai, čia ir yra ta jėga, su turi milionai dolerių geležin
kuria mes galime viskų nu kelio tunelio iškasimui. Pas

nešta, kada balius įvyks.

mūsų dvasios priešais.

pijos, Telšių apsk.

galvos kaulai keičiasi ir pa

metai kaip
gyvuoja. syti.
noriu pranešti, kad lapkričio jau
lietuvių
skalbykla,
Met
9 d., 1930 m., pas mus atsi Tat visi namų savininkai ir
ropolitan Wet — Wash LaunRETA LIGA MIRĖ
lankys Jo Aukštoji Malonybė savininkės, šį vakarų ateikite
dry, kuri randasi 6553 South
GYDYTOJAS
vyskupas B. J. Sheil, D. D., ir įsirašykite Sųjungon, nes
Kedzie Avenue, nuolatos ženreikale
Sutvirtinimo , arba vienybėj — galybė. Jeigu mes
gia pirmyn. Dabar skalbykloj
LONDONAS, spal. 8. _ MiDirmavonės Sakramento. Šiuo visi įstosime, Sųjunga turės
yra įvedama garinis inžinas,
tat prašau visų tų, kurie no apie 2,000 narių. Tada, ištikkuris varys visų skalbyklos
VIS1 ŽINOTE, KAD
rėtų apturėti
Sutvirtinimo rųjų, galėsime daug kų nu
mašinerijų.
Priklausymas
labai
Sakramentų
kuogreičiausiai veikti.

Iki šiol skalbyklos mašine užsirašyti.
<
rija buvo varoma elektrikiniu
Reikalingos pamokas šiame
motoru. Bet po rūpestingo
reikale
prasidės ateinančių
pasiteiravimo skalbyklos ve
savaitę. Norėčiau, kad nei vie
dėjui, Viktorui Balandai, pa
nų šios progos nepraleistuaiškėjo, jog garinis inžinas tų
mėte, nes Sutvirtinimo Sakra
patį darbų gali atlikti žymiai
mentas kataliko žmogaus gy
mažesnėmis išlaidomis.
venime yra tapo reikalingas,
Dabar skalbykla galės su
kaip ir visi kiti Sakramentai.
teikti savo kostumeriams ge
Dievo malonės apturimas per
resnį drabužių išplovimų ir
Sutvirtinimo Sakramentų yra
'patarnavimų.
labai gausios, naudingos ir

J. Valstybių valdžia tuomi j ra parėdęs, kad jo dirbtuvėdaug susidomėjusi. Toj šaly se Anglijoj dirbu darbininkai w
yra įdėta apie 600 milionų do būtų “kuosausiausieji.”
lerių kapitalo. Didžiuma tai
paskolos. Svetimų šalių kapi PATEŠKAU savo pusbrolio
talas ten siekia arti pustrečio Felikso Lileikio, kilęs iš Balbiliono dol.
tinikų kaimo, Janapolio para

ligoninės

sidavė mažai žinomai ligai va

Komisija:

Buvo atvykęs iš Chicagos vei Bubnis, Ben. M. Butkus, A. Įkimas. Kad užbėgus tam vis- 10. — Rumunijoj iškeltos aikš
kėjas J. Mickeliunas. Visi su Vilkis, J. Adomaitis. Aišku, kam už akių ir pagerinus tų tėn didelės suktybės. Iš valssirinkusieji sumanymui prita kad pramoga visais žvilgs reikalų; reikia jėgos.
tybės iždo išmokėta virš ke
rė ir komitetas įkurtas.
Ten buvęs.

Bartolomiejaus

vininkų Sųjungos svarbus su sminosi lig vėlumos ir grįžo štabo gydytojas chirurgas Dr.
sirinkimas įvyks penktadienį, namon pasitenkinę. Todėl vi Leonard P. Mark, 75 m. Pi
spalių 10 d., 7:30 vai. vakare, siems už paramų tariame šir rm keliolikos metų jis moks
liškais tikslais savanoriai pa
G. P. Šv. parapijos svetainėj. dingų ačių.

Marąuette parko
ĮSTEIGĖ VYTAUTO KOMI

Penktadienis, Spalio 10, 1930

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
Šio krono kaina $3.50
4414 So. Rockvvell St

Tel. Lafayette 4689

PLUMBERI8

Turiu patyrimų p>er daugeli metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
8319 SO. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal 0318

Pigiai puiki veik nauja kampinė
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung.
arti viešų ir kat. mokyklų, du bloku
Milvraukee avė. Reik matyt, kad |vertlnt. Kaina 39,750,
Kreiptis po
6 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

3 flatų plytų namas, 6-5, stiklinis
porčlai, 2 šildymo įrengimai. 32 p.
totas, *12,500. 7887 Honore St.
6 kamb. kned. bung.. 2 kary gar..
6 metų senas, dėl mirties pigiai. Pa
bandė 10153.

300 ak. Wla vidury, su pagerini
mais, pigiai. J. Gravelot, 10 No.
CMrk St.

