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Bus Atidėta Nusiginklavimo Konferencija?
SUKONEVEIKTA KILUSI PORTUGALI

JOJ REVOLIUCIJA%

BRITANIJOS DARBO PARTIJA ATSISU
KO PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

Nenustelbta Klibos 

Revoliucija

ė
GRIAUJAMA GARSI VOKIEČIŲ TVIRTOVE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠVEDAI KASINĖJA 
APUOLĘ

Skuodas. Rugpiūčio 5 dienų 
atvyko į Skuodu visa ekspe
dicija Apuolės piliakalniui iš
tirti. Iš Švedijos atvyko prof. 
Birger Nerman, konservato

rius Erik Sorling, Cand. pi. 
Jan Eris Anderbjoerk, Erik 
Bellander, Elis Behmer. Iš

SMARDONES SIEROS 
ŠALTINIAI YRA LABAI 
TINKAMI KURORTUI

Atatinkamos įstaigos ištyrė, 
kad arti Pasvalio esantieji 
Smardonės sieros šaltiniai nė 
kiek neblogesni už Latvijos 
Kemerių kurorto sieros šal
tinius. Dėl to kilo sumanymas

BUS SUTRUKDYTA 
KONFERENCIJA?

PORTUGALIJOJ BUVO 
KILUSI REVOLIUCIJA

PARYŽIUS, rugp. 28. — Iš 
Londono gauta žinių, kad dėl 
įvykusių svarbių Anglijos vy
riausybėje aftmainų, gal An
glija norės toliaus atidėti nu
siginklavimo konferencijų, ku
ri turi prasidėti vasario pra
džioje 1932 m.

; čia įsteigti kurortų. Tam tik- 
lietuvių pusės dalyvauja; prof.. sM čia yra nusa-
E. Volteris, generolas Nage- vinusi didokų žemės plotų. Ma-

Tarvydasvieius, mokytojai: 
ir Mekas.

Prof. Birge1 Nerman j t-

Vokietijoj griaujama čia atvaizduojamą sena Kuestrin tvirtovė, rytuose nuo Ber-įnešė, kad pernai metais Gruo- 

lyno. Ją sugriauti panaudota daug dinamito; bine, kurs, be abejo, yra ta pa

ti pilis, garsi senovėje Zee-

- •

KATALIKŲ UNIVERSITE
TO REKTORIUS AUKŠ
TINA KOLUMBO VYČIUS

CHICAGOJE PERDAUG ŠNEKĖJO burg, rasta apčiuopiami įrody
mai, kad tenai skandinavų bū

LISBONA, rugp. 27. — Va
kar čia visai netikėtai buvo 
kilusi revoliucija atkreipta 
prieš prezidentų gen. Carmo- 
na.

Visų dienų kovota. Apie 50
žmonių, žuvo ir keli šimtai su- AVASHINGTON, rugp. 27. 
žeistų. Ištikimoji prezidentui — Amerikos Katalikų Unive- 

Kol-kas apie šį klausimų kariuomenė suėmė keletu re- rsiteto rektorius monsign. J.
nieko tikra nežinoma. Bet jei 
Anglija norės tai atlikti, ji 
pirmiausia turės gauti Itali
jos ir Francijos sutikimų.

UŽGINA REVOLIUCIJOS 
NUTRAUKIMĄ

voliucijos vadu.
Revoliucijon be civilinių bu-, Vyčių oęganizacijų už įkuri

vo pakilęs vienas artilerijos In^ fundacijos šioje įstaigoje 
pulkas, kulkasvaidžių batalio-1 gaminti pasaulinius katalikų 
no kuopa ir keletas lakūnų,1
Nukentėjo daug nekaltų žmo

nių.

Rochelle, III., suimtas J. Mi- |a Apie Apuolę to pasakyti 
ller, kurs per Dixonų automo- egą negalima. ta pilis esanti 
biliu važiuodamas apdaužė ki-ipastatyta
tų automobilių ir mėgffio pa-, Dabartinių darbų tikslag e.

g“’ !sus trejopas: ištirti pilies kon-
H. Rvan aukština Kolumbo i Chicago, su trinus vaikais kaž- Uždarytas i policijos stoties strukcijų; surasti vietų, kaime, 

... ... Lni» i S n irlrn ei rvdiilnrinfi noeln i kalėjimų, jis kitiems ten kali- ke abej0> stovėjo miestas arba
niams ėmė pasakoti apie savo papdyg įr kaime to miesto ka-

i vadus. Ši organizacija pilnai 
• pildo Šventojo Tėvo norus.

HAVANA, rugp. 27. — Ku
bos revoliucionierių vadai grie 
žtai užgina prezidento Macha-
do vyriausybės pranešimus, LONDONAS, rugp. 28. — ‘ SAN FRANCISCO, 
būk revoliucija jau sutriuški- Darbo partija pakilo kovoti ru£P- 27- ~ Naujos *Reno, 
nta ir pasibaigus. naujų Anglijos vyriausybę, ku- Nev-> vyskupijos naujas vys-

Revoliucionierių vadai sa-rį pasirengusi sumažinti be- kūpąs Gorman smerkia poli- 
ko, taip nėra. Revoliucionieriai darbiams mokamų pašelpų. tikierius, kurie ten yra įvedę 
pasiskirstę j neskaitlingus bū- Partija skleidžia savo atsilie- lengvomis sųlygomis divorsus 
tins ii daugiausia veikia Ori- piinus j darbininkus. Savo at- *r loštuves. Kaip tie, taip ki- 
ente provincijoje. stovams parlamente nurodo li yra negarbingi dalykai. Vy-

Revoliucionieriams veikimų visomis priemonėmis vyriau- skupas pasitiki, kad katalikai 
sutrukdė amunicijos stoka. Gi'

DARBO PARTIJA PAKILO 
KOVON

VYSKUPAS GORMAN 
SMERKIA POLITIKIERIUS

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
VYRAS

Park Ridge miestely, netoli 
licago, su trinus vaikais kaž

kur išnykusi pasiturinti našlė 
Mrs. Asta Buięk Eicher. Jos 
namus parduoti‘pasisuko kaž
koks C. O Pierson iš W. Vir- 
ginia.

Kada policija jį įtarė, jis 
pasprūdo. Vakar tečiaus su
imtas W. Virginijoj. Kol-kas 
jis nesako, kur yra išnykusi 
našlė su vaikais. Pasirodė, kad 

Cal., į jis jai daug laiškų rašęs jų vi
liodamas. ,

KOMPANIJA MAŽINA 
KAINAS

pinigij jie turi daugiau, negu 
pati Macbado vyriausybė. 
Šiuokart amunicijos ir ginklų 
parsltraukimas yra apsunkin
tas.

sybei priešintis.

NYKSTA POTVINIAI 
KINIJOJ

stovės atokiai nuo tų negarbin 
gųjų įvedimų pelno tikslais.

MOKESČIUS IMS PRO
DUKTAIS

MASKVA UŽ PROPA
GANDĄ ANGLIJOJ

RYGA, rugp. 27. — Rusi
jos bolševikų laikraščiai suki
lo prieš Anglijos ministerį pi
rmininkų, kurs, kaip sako bo
lševikai, susisėbravo su kapi
talistais darbininkų nenaudai.

Laikraščiai ragina Anglijos 
komunistus išvystyti ten rau
donųjų propagandų ir būtinai 
paimti savo žinybon darbo 
partijų.

HANK0W, Kinija, rugp.; ------------
28. — Yangtze paupiu dideli VARŠAVA, rugp. 27. — Iš 

i potviniai ima nykti. Vanduo neturinčių pinigų valstiečių 
palengva nupuola. Paskui sa- Lenkų vyriausybė išsprendė 
ve palieka tik išnaikintus plo- mokesčius imti įvairiais žemės 
tus ir dumblus. Dumbluose y- ūkio produktais. Tai visa bū
rą daugybė žmonių lavonų. šių panaudota bedarbių šelpi-

Šimtai tūkstančių žmonių mui. 
be pastogės ir be maisto. Juos' 
engia įvairios ligos. Vyriau-’ 
svbė yra bejėgė.

LAKŪNU NETURI 
LAISVĖS

ŽUVO LAKŪNE

NAUJA POLITINE 
PARTIJA

ROGERS, Ark., rugp. 27. 
— Iškilo nauja politinė parti
ja, pasivadinusi “Liberty pa- 
rtyw. Turėjo suvažiavimų. Iš
rinkta kandidatu į preziden
tus ir vice-prezidentus.

TOKYO, rugp. 28. — Japo
nija iškilmingai sveikina ir 
pagerbia čia atvykusį lakūnų 
pulk. Lindberghų. Bet ji dar 
Vis neduoda laisvės kitiem 
dviem amerikiečiam lakūnam. 
Pilnai nepaliuosuoja.

Praneša, jog Cook apskri
ties ligoninė perdaug kupina 
sergančių.

pergyventus laikus. Nugirdo pynas. Taį cs^s šiųmečių dar-
P°Hcya- ■ bų uždavinys.

Pasirodė, jis liepos pradžio- Į --------
je pabėgęs iš Jolieto kalėjimo, 
kur buvo uždarytas visam gy-

ATSARGUMAS VISUR 
REIKALINGAS

noma iš urbti k; rorto steigi
mo plan kuris būtų įvykdy
tas per lėtų metų. Kurorto 
įsteigimą: čia pareikalautų a- 
pie 10 mil. litų. Kurorto stei
gėjais greičiausiai bus akcinė 
b-vė, kurių sudarys vyriausy
bė ir šiaip piliečiai. “R.”

5 ŽUVO KALĖJIME

MARQUETTE, Mich., ru
gp. 28. — Iš vietos valstybi
nio kalėjimo norėjo pabėgti 
keturi kaliniai. Jiems kelių pa
stojo kalėjimo ligoninės gydy
tojas. Jį nušovė ir patys pa-

“R.“ sislėpė. Kada kalėjimo sargai 
juos apsupo, jie visi keturi pa-
sidarė sau galų nusišaudami.

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 27. — San Juan 
provincijoje nukrito nedidis o- 
rlaivis, kurį vairavo šveicarie- 
tė lakūnė, buvusioji aktorė 
Myriam Stefford.

Be jos žuvo dar mechani
kas ir vienas nežinomas žmo
gus.

WINNIPEG, Man., Kanada, 
rugp. 27. — Du plėšiku čia 
apiplėšė Kanados Karališko
sios bankos šakų. Pagrobta a- 
pie 8,000 dolerių.

Gazo kompanija Chicagoje 
paskelbė, kad spalių mėnesio 
pradžioje ji sumažinsianti ga- 
zui kainų apie trimis, ar kiek 
daugiau nuošimčiais, kada pra 
dėsiariti dirbamų gazų maišy
ti su natūraliniu gazu. Pasta
rasis į Chicagų bus pristato
mas vamzdžiais iš Texas vals
tybės.

Gazo kainos sumažinimų > 
jau pasiūlusi Illinois preky
bos komisijai.

PALIKO VOS 60,000 DO
LERIŲ VERTES TURTŲ

Miręs Chicagos politikas 
Dr. J. D. Robertson paliko a- 
pie 60,000 dolerių vertės tur
tų. Daug kas spėjo, kad jis 
turtingesnis.

IŠĖJO IŠ POLICIJOS 
TARNYBOS

Aurora mieste iš policijos 
tarnybos išėjo Misa Mary Phi
llips. Jinai ištarnavo 15 metų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ga
li būt lietaus, griaustinių; va
kare vėsiau.

venimui už žmogžudystę.
Tauragė. Čia statomos ske- 

NUŠOVE NAMŲ NUOMŲ rdyklos mūrai greitai auga. 
AGENTĄ Prie darbų dirba apie 180 da-
------------ rbininkų. Per statybos darbus

J. S. Rivera, 25 m. klerkas, atsitiko dvi nelaimės. Darbų 
1810 W. North avė., savo na- metu du darbininkai buvo len- 
muose nušovė J. Boselman, gvai sužeisti. Kur plačiai va- 
namų nuomų agentų. Rivera romi darbai ten reikalingas 
sako, kad agentas užpuolęs jo didelis atsargumas. “R.” 
motinų.

KAIMO JAUNIMAS VIS 
LABIAU PAMĖGSTA 

SPORTĄ
“Grand jury” veda tardy-: 

mus uždarytų bankų reikale. 
Praneša, kai-kas būsiųs patrau 
ktas teisman. Utena. Rugpiūčio 2 d. vietos
----------------------------------— “Pavasario“ kuopos sporto
PAŠALINTI Iš PARTIJOS j sekcija surengė didelę, retų

------------ savo programų visoj apylin-
MEXICO MIESTAS, rugp. k(\j gegužinę. Pažymėtina, kad 

27. — Iš valdančiosios revo- Utenos pavasarininkai yra ge- 
liucionierių partijos pašalinti rį sportininkai ir netingi vi- 
keturi iš Jalisco valstijos ko- sur savo darbais pasirodyti, 
ngreso atstovai, kurie užvakar štai kad ir liepos 5 d. — Su- 
kongreso rūmuose sukėlė šau- bačiaus ir liepos 12 d. — Any- 
dymus, kada vienas atstovas kščių kongresėliuose uteniš- 
nužudvta ir keletas kitų sužei- kjaį sportininkai stebino savo 
sta. gudrybėmis.

Gegužinės programoj buvo 
mergaičių ir berniukų pira
midės, komiškas sportas, p. 
V. Grigaliūno vedamas cho
ras ir čigonų šokis. Viskas pa

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
NEW YORKE

NEVY YORK, rugp. 28. —
Vakar čia atskrido didžiau
sias pasauly vokiečių orlaivis' vyko labai gerai. Publikos bu-
—laivas, žinomas DO—X. vo daug. z “R.“

Čia atskrido .aplankęs Pie
tų Amerikų. Į New Yorkų at
skrido su 60 keleivių.

WASHINGTON, rugp. 27. 
— Cenzo biuras paskelbė, kad 
praeitais metais šioj šaly su
rašyta 13,366,407 svetur gimę 
baltieji gyventojai.

MISTERIJA

Griškabūdy,ii rugpiūčio ) 
įvyko po atviru dangumi mis
terija “Kruvinais Keliais“. 
Tai pavasarininkų judrumas, 

nematytu dalyku nustebino 
apylinkę. “M. L.’’

AMERIKOS PASKOLA 
ANGLIJAI

NEW YORK, rugp. 28. — 
Amerikos bankininkai Angli
jai skolina 300 milionų dole
rių.

LIETUVOS KONSULATO 
JURISDIKCIJOS PRA- 

PLYTIMAS BRITU
POSESIJOSE.

Lietuvos Konsulas Pietų 
Afrikos Unijoje V. K. Rač
kauskas, reziduojąs Cape To- 
wn’e, gavo Anglijos kara
liaus ir Anglijos Užsienių 
Reikalų Ministerio p. A. Hen- 
dersonę pasirašytų balandžio 
mėnesy ekzekvatūrų Šiaurės 
ir Pietų Rodezijų kolonijoms, 
Bechuanaland Protektoratui, 
Kenya Kolonijai, Tanganyika 
Teritorijai ir Uganda Protek
toratui. Be to Pietų Afrikos 
Unijųs Vyriausybė paskelbė 
savo oficioze “Government* 
Gazette“, birželio mėn. 19 d., 
kad Lietuvos Konsulo Cape 
Town’e jurisdikcijų pratęsia
ma ir Pietų — Vakarų Afri
kos Mandato Teritorijai.

PINIGŲ KURSAS

Lietu\ 100 i ų $10.00 
Britani is 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.96
19.48
23.70
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t IENOS KLAUSIMAI

/NEDARBAS IR VALSTYBE.

Rėš lygiai privalo naudotis žemės vaisiais. 
Darbdaviai ir darbininkai turi jiirbti iš vie
no, neskriausdami vieni kitų. 0 kada įvyksta 
nesusipratimai, nesusitaiko, darbdaviai dar
bininkus skriaudžia, tada valstybė turi į 
tuos reikalus įsikišti.

Kito kelio nėra. Toje kriptvje ir Preziden 
to komisija turėtų dirbti. Ji turėtų rekomen-

draugas

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
AMERIKOJ.

segama, kad gerieji laikai jau 
esu arti.

NĖRA TEISYBĖS MEKSI 

KOJ.

Kareivių durtuvais išrinkti 
ir palaikomi Meksikos koligre-'

, . į so atstovai kaip seniau, taip
. Nežūna, kaip ilgai tęsis to-: šiundie 

žinoma, kia tvarka ir toks keistas šios' prįeš Bažnyčių.Kiekvienam yru
duoti vyriausybei suvesti kapitalo ir darbo kad šiandie šioj šaly gyvuoja šalies politikų nusistatymas
atstovus į krūvų bendram pasitarimui ir iš- didis nedarbas. Apie bloguo- 

I diarbimui planų nedarbo pašalinimui. Tai sius laikus ir nedarbu šiandie 
, būtų galima padaryti, jei vieni ir kiti laiky- visur daug kalbama ir rašo- 
I tus krikščioniškų dėsnių, jei valstybė tarpi- nia. \ isur girdimi nusiskundi- 
i ninkautų. Jei Prezidento komisija tai pada- mai ir aimanavimai. Bet nie- 
J rytų — ji daug padalytų

PASTABĖLĖS.

Akstinas.

FORDO GALVOJIMAI.

Milionierius Fordas turi a- 
kam nėra žinoma tikrasis be- tostogas Iron Mountain, Mieli, 
darbių skaičius. Luikraščiuo- Ten jis turi savo dirbtuves ir 
se paduodami vien spėlioji-1 kitas prabangos gyvenimo .vie
niai. Pati vyriausybė to neži- tas. Būdamas vienam kliube

htkakliai nusistatę 
Tuomi klau-! 

simu tokiam kongresui teisy
bė nežinoma. Tik jam žiiroma, 
kad Bažnyčia turi būt kovo
jama visomis galimomis prie
monėmis.

Kada Vera Cruz valstijoj i 
raudonasis gubernatorius Te-i 
jeda paskelbė Bažnyčiai kova,' 
Meksikos kongresas jam pil- .

NAUJAS DAKTARAS IR 
DIPLOMATAS.

Prezidentas Hooveris paskyrė _ komisija, 
kurios pareiga bus ieškoti nedarbo priežas
čių ir būdų nedarbo pašalinimui. Kadan
gi nedarbas tęsiasi toliau, toji komisija var
gti kų daugiau galės padaryti, kaip tik pas- 
ttoneti kai kuriuos valstybės statybos darbus. 
Sėt ir čia ji nedaug kų galės nuveikti.

Sakoma, kad Prezidentas yra pasiryžęs 
fUlaikyti kongresų, kutus manus pravesti taip 
Vadinamų “Federa'l dole”, tai yra dalinimų 
pinigų ar maisto produktų reikalaujantiems 
pašalpos. 'Galvojanti visuomenė tuo yra susi
rūpinusi. Laikantis konstitucijos dėsnių kon
gresas to negalįs padaryti. Esu tai būtų su
darytas labai blogas precedetisas.

Ekonomai sako, kad “dole” sistema pa
dėtį dar labiau apsunkintų. Tai užkrautų di
desnius žmonėms mokesčius, kurie ir dabar 
daugeliui yra nebepanešami. Juk ir dabar 
žmonės suka savo galvas, iš kur būtų galima 
paimti pinigų užmokėti už -maistų ir buto 
•somų. Tokiai “pašalpai” valdžia iš tų pa
čių žmonių pinigus turėtų suimti. “Dole” sis
tema tik nesuardė Didžiosios Britanijos finan
sus, vyriausybę — gi nuvertė. Naujoji vyriau
sybė, sušidariusi iš visų stambiųjų partijų, 
tų sistemų panaikina.

Tačiau, Jungtinių Valstybių Prezidento 
paskirtoji komisija neprivalo pasitenkinti 
griovimu manomos pravesti valstybinės pa
šalpos teikimų reikalingiems. Ji turi ieškoti 
konstruktyvesnio plano.

Ptežidento komisija, betyrinėdama ne
darbu, ieškodama jo priežasčių, lengvai, ro
dos, turėtų pastebėti, kad nedarbu užtraukė 
ir milijonus darbininkų į vargų įstūmė ne kas 
kitas, kaip darbdavių nekrikščioniškas ir ne
tesingas pasilegimas su darbininkais. Turtas 
“šflkdncentruotas kelių rankose”, sako Pijus

no, kaip nežino nei organizuo- jis tarp kitko pareiškė: “Ger- na^ Pr‘tar®. Kada vienas jau- čia matome p. Grigų Salan
to darbo viršaičiai. Vieni jų būvis, didžiausias tikras ger- nas pakvaišėlis prieš gnber- čių, pasižymėjusi mūsų ir Lie-
paduoda tokius, kiti kitokius! būvis, kokį mes tegalėjome uatoriU pasikėsino, kongresas .tuvos laikraščiu bendradarbį, 

Vieni sako, kad kada nors ’ pergyventi, yra jam Pasiuntė «ųjausmo paraiš-, kuris nesenai baigė Vienos u-
šiandie bedarbių būsiu ligi 4 čia pat ir jis čia pasiliks”. ^ų. Bet kuomet "Vera Cruz nūeisitetų daktaro laipsniu,
milionų, gi kiti - apie 7 mi-Į Jį« pripažįsta, jog ekono- • vaLsti> katalikai tam pa-1 Dabar yra* Lietuvos vyriausy-

. ’ . . „ čiam kongresui pasiuntė pro- bes paskirtas konsulu Vienoje,minės sųlygos, karnos ir uz- .« 1 J • . i
. _ Darbo departamento statis-'niokesniai kai-kuriose pratilo- te‘sh} pnes vguj!, , .7? J.e' . ~miau dedame

santykiai tarp Lietuvos ir Vatikano nėra nu- tikų biuras yra užimtas ,&u ny t bernatoriaus žygius varžyti jo laiškeli, kuriame dėkoja K-
’ kunigams pareigas, jis atmetė deracijai ir kai kuriems pa

ivaniams asmenims uz si teik
t , ... tų paramų einant aukštusesųs svarbiau-i ras pat

Vakar dienos numeryje gana plačiai ra- 
rčme apie Apaštalų Sosto ir Jietuvos vy
riausybės santykius. Tam progų dthvė per Lon skaįgjug 
donų atėjusi žinia, būk tie santykiai visai nu- 
traukti. Einant laikraščiui į spaudų, gavome 
telegramų iš Lietuvos Pasiuntinybės Vešing- jįonaį 
tone, kuriame toji žinia užginčijama. Ksų,

nėse jau ne tokios, kokios bu-
riausiomis statistikomis. Kai- vo pirm kelelių metų. Bet tai'

i.,.I , • t - x , kuriuos dalykus tas biuras esųs tik medžiaginis dalykas, itu0S Protestus
thktas tarp Apaštalų Sosto ir Lietuvos, ku- ar.uuQ: n, • .. .. i n, . ,. .? . .. i x • nuodugniai ir teisingai apskai- visa verte esųs svarbiau-i Tas pat kongresas

traukti. Tas gerai. Bet kartu reikia linkėti, 
kad greitu laiku būtų likviduota kilęs kon-

ris tuos santykius tikrai gali suardyti. O tai
įsspren-

čiuoja. Bet bedarbius apskai- sias daiktas. Sako, šiandie’dė pašalinti vienos valstijos
butų didelis mūsų tautai nuostolis, kaip jau £juoįj biuras, tarytum, ven- žmonės ima daugiau mintyti i gubernatorių už tai, kad tasai
vakar tai esame pabrėžę

mokslus-

Širdingai dėkoju
gia. Tik apičiuopomis, tik abel apie tai, ko jie reikalingi ir. nevedus reikalingų Bažnyčios Į visiems geraširdžiams Amer>- 
nais ruožais, be jokių smulk- kaip patiems save gelbėti, persekiojimų. .kos Lietuviams parėmasiemssave
menybių jis iškelia bedarbių Kada jie nuolat mintydami iš i 
skaičių ir randa jų neper- galvos savo gelbėjimui prie- 
daugiausia. Gal tai toks pa- mėmių, tada ir bus visų lau-Į 
čios vyriausybės nusistaty- kūnas gerbūvis.
nias tik apičiupomis* skaičiuo-

Reikia pasakyti, kad anglų partijų vadai 
pasirodė esu tikri savo krašto patriotai. Kada 
Didžiųjai Britanijai iškilo didelis finansinis 
ir ekonominis susmukimo pavojus, sugriovus 
MacDonaldp, Darbo Partijos, kabinetų, suda
ryta stiprus koalicinis kabinetas ir pastatytu įį bedarbius, idant visuomenei 
bendras frontas išsigelbėjimui iš gręsiamo nebūtų žinomas tikrasis bedar 
pavojaus. Pats MacDonaldas nepaisė net nei bįų skaičius, 
to, kad jo partija jį lA tai pasmerkė. Iš tokio Net prueitų metų atliktas fe 
anglų politikų elgesio tikrai gali pasimokinti deraūms cenzas kaip reikiant 
ir kitų valstybių politikai, neišimant, žino- nesuskaičiavo bedarbių. Cen- 
ma, nei Lietuvos politikų. Z/O- Uietu nedarbo klausimas

v užrašymuose taip buvo supai-
Taip vadinamoji “voldemarininkų” bv- niotas, kad iš tų skaitlinių 

la karo teisme vedama prie uždarytų -Mūrų. nepatirta tikrosios padėties.
“ Voldemarininkus”, kaip praneša Lietuvos Tai vienas įdomiausių šioj 
spauda, gina 15 gynėjų, o liūdinmkų skaičius žaly dalykų. Kitose valstybė- 
siekia apie 1(M). Be liudininkų teisme dalyvau- se visi bedarbiai registruo
ja ginklų, kaligrafijos ir kitokie ekspertai, jarni ir vyriausybei yra žino- 
Taigi, galimas daiktas, jog toji sensacingoji nias jų skaičius. Čia gi nėra 
byla gana ilgai užsitęs. ko panašaus.

----------— Tuo svarbiu reikalu nesirū-
Šį rudenį Latvijoj įvyks Seimo rinkimai, pina nei kongresas, kadangi dirbtuvės turi būt uždarytos,,šin\boję Ąia visos 

Latvių partijos rengiasi. Ūkininkų sųjunga visuomenė jam nestato griež- i^id.tuo budu duoti progos į jėgos. Tas ir svarbiausia, 
pirmųjų kandidatu išstato Urmanį, sočia- to reikalavimo. Nei nereikalin darbininkams paremti savo j pats Meksikos prezidentas 
listai dr. Katninš, demokratų centras — buvu- ga, jei visuomenė tyli. Gi ka- daržus, ty. užsiimti žemės dar- Buiji0 nėra aitriausias Bažnv- 
sį prezidentų Žemgalį. Taip — latviai prie da tylima, tai šalies adatinis-
rinkimų ruošiasi. Bet kada tokie rintrimai bus tracijai tas patinka ir štai šis

Toliaus jis sakė, kad jo pa
ties dirbtuvėse darbai būsią

Tik Meksikoj yra galimi to
ki įvykiai, kad kongresas ga
lėtų reikalauti pašalinti guber 
natorių. Už didelius ir sunkius 
valstybei nusižengimus kun 
gresas gali tik pasiūlyti, bet

atnaujinti, kada “biznis” bū-'ne reikalauti pašalinti gūber- 
siųs jo reikalams palankus.! natorių. Meksikoj yrą atvirkš- 
Jis nesurnazinsiųs užmokesnivėiai, nes kongresas yra svar- 
savo darbininkams.

Atsisukęs atgal į žmonių 
mintijimų save gelbėti, Fordas 
sakė, jog niekam verta ta 
darbininko šeimyna, kuri turi 
daržų ir laiko vien apaugusį

biausias bedievybės lizdas. 
Kas ne prieš Bažnyčių, tas, a- 
not kongreso narių, esųs res- 
publikos priešas.

Šių betvarkės ir smurto naš
tų velka milionai gyventojų.

žolėmis. Anot jo, kiekvienas j Kaip Rusijoj valstiečiai ir dar 
darbininkams purenti savo bininkai yra bejėgiai kovoti 
išdirbti ir nors dalį reikalin
gų žiemai daržovių pnsiau-

komunistų partijų, taip Meksi 
kos gyventojai yra bejėgiai at

ginti. Tuo būdu jis turi pats sikratvti bedieviškos vyriau- 
save gelbėti. Vasaros melu į syl>ės. Kaip anų, taip ir šių 

ginkluotos

mane materialiai ir tuo padė
jusioms man baigi' aukštuo
sius mokslus. Yp.dingos padė- 
1 ts reiškiu x\.. I. R. K. Fede- 
latijos Fondo vaidybai sutei
kusiai man $500 paskolos stu
dijų pradžiai. Kaita giliausiai 
dėkoju p-lei Kazimierai Kis- 
įrinaitei, Cicero, Ilk, kuri. I)r. 
J. Navickui, M. I. C., kun. J. 
A. Vaitekūnui, p. L. Šimučiui, 
kun. A. Linkui paredžiusiems 
man tiek daug prielankumo 
ir suteikusiems man taip bran 
gios paramos. Stengsiuosi il\ 
gui netrukus atsiteisti mano 
fkolintojams i: 'isimns ki 
tiems geradariams.

Giliai dėkingas ir atsidavęs

Dr. G. Valančius 
Liet. Konsulas a. i. Vienoje.

Lietuvoje?

Neužilgo prasidės mokslo metai. Lietu
viai nepamirškime, kad mergaitėms turime

Iredarbių skaičiaus klausimas 
pasilieka neišspręstas. Vyriau 
sybė pasitenkina tik gavusi 
žinių, kad ten ar kitur atsi
radę daugiau darbų. Tas skel

bsis. z čios priešas, bet podraug ir

Ford paskelbė, kad tas dar- įtikimas Bažnyčiai. Jis yra 
binmkas, kurs neapdirba savo!kitlH° Parti> VBch> knyP’^. 
daržo, nevertas darbo nei dirb ta’P kaip jam lie
tuvėje. ■ iPian,a

NUBAUDĖ STUDENTĄ 

ATEITININKĄ IG. 

POVILAITI

šv. Kazimiero Akademijų Cbicagoje, o bernai- 

XI savo Darbo Enciklikoje, kuomet visi žmo- čiams šv. Marijos Kolegijų, Thompson, Conn. biarna pirmoje vietoje ir pri- liAl^tiliTĖS “BRAIlfiE’

Šiaulių karo komendantas 
Gi tų kitų jo partijos už nepildymų jo įsakymų stv 

dentų ateitininkų Ignų Pov 
laitį nubaudė 3,000 litų arba 2 
mėn. arešto. *XR.’;

vadų virsunese yra ir Žino
mas naujovinis kaligula Gai
lės.

TUltUlAS,
(Tąsa)

Prelegentas, kalbėdamas apie atskir
tas žvaigždes, tūri parodyti, kur jos yra. 
Jis tat ima savo vamzdelį ir jo aki pa- 
kreipia į reikiamų vietų. Pas žvaigždę pa 
sirodo šviesi strėlė. K lankytojai žino, apie 

*kų jis kalba. Prelegerttas su savo strėle 

apveda linijų apie keletu žvaigždžių, ka
da jis-kalba apie žvaigždynus. Tada klau- 
aytojai mato tų žvaigždynų ribas.

Prelegėntas šalia savęs dar turi ne
didelį, bet labai gerų epidioskopų. Aiškin
damas kokios nors žvaigždės, ar .planetos 
savybes, kalbėtojas dažnai mini ir moks- 
Iinink.ų, kuris tų dangaus kūnų ištyrė. Ta
da prelegentas įdeda astronomo fotogra
fijų į epidioskopų ir tarp žvaigždžių pa
sirodo ’ žmogaus paveikslas.

-Paskaitoms paįvairinti kalbėtojas 
kartais paleidžia kinematografų, kurį jis 
turi šalia savęs. Tada žiūrovai mato vw-

U'■!■■■ 11 —i*'
nų paskui kitų einančius vaizdus, kaip iš 
rodytų, jei patektume ant Marso, ant .Ju
piterio, ant Saturno, ant Urano, ant Nep
tūno, arba ant tų mažyčių planetų, kimios 
bėgioja tarp Marso ir Jupiterio. Tie ki
nematografo vaizdai tai į eilę sustatytos 
astronominių fotografijų nuotraukos. Kai 
tais ir artisto vaizduotė kai kų prideda, 
ko mokslui trūksta.

Iki šiol minėjau šituos prelegento 
prietaisus: planetarų, suskirstymų lentų. 
Šviesos strėlę, epididakopų ir kinemato 
grafų; bet ir pati salė taip pat yra astro 
nonrijos popularizavimo prietaisas. Ta sa 
lė turi būti apskrita, o jos lubos — ap 
skriti skliautai visai ve jokių kolonų, kad 
niekas netrukdytų spindulių, einančių rš 
plauetaro aparato, arba iš prietaisų kal
bėtojo užtvaroje.

Dar reikia, kaif kalbėtojo balsas ly
giai sklistų po salę, kad jis nedingtų sie- 
nose arba skliautuose, kad gatvės bilde
sys jam netrukdytų. Reikia salė vėdinti, 
bet negalima laikyti skliautuose atdaros 
skylės, nes viaos vietos reikia žvaigž

dėms. Taigi, plauetaro salės įrengimas 
yra nelengvas statybos uždavinys. Romos 
planetaras, nors yra prie didžiulės aikš
tės, bet tokiame jos kampe, kur beveik 
niekas neų'ažinėja. Sienos ir skliautai pa
statyti viduje senos labai storų mūrų 
triobos, ir tos sienos dar apkabintos sun
kiais uždangalais. Vidurinės tat sienos 
su savo skliautais Romoje sudary
tos iš kryžiavai sujungtų .pailgų plieno 
gabalų. Iš vidaus tat visa aptraukta bal
ta drobe, o iš viršaus apkabinta nepm- 
matomais sunkiais uždangalais. Žibam 
papratiems žiburiams, per drobę matyt 
plieno kibyklai.bet stiprioms šviesoms už 
gestis ir tik planetaro prietaisui tevei 
kiant nei kihyklų, nei drobės nematyt.

I>robės baltumas sustiprina žvaigždės 
šviesų tik ten, kur krinta spinduliai iš pla 
uetaro aparato, o jie tik tiek vietos ap
šviečia kiek skirta žvaigždei.

Pasirodė, kad planetarų skliautams 
statyti geriausia medžiaga yra kryžiavai 
sukabintos geležys. Jenos planeta rui su
naudota 7992 geležies virbalai 60 centi

metrų ilgio ir 28x8 milimetrų storio 
kiekvienas. Sutvirtinimams tenka panau
doti ir kitokio ilgio. Jenoje sunaudota 
53 įvairūs ilgiai. Tenai geležies tinklas 
apklotas 6 centimetro storio cementiniu 
klodu. Romoje cemento nevartota; pasi
tenkinta vien drobe.

Planetaras atvaizdilftja vadinamų sto
vinčiųjų žvaigždžių daugybę su visu pli
komis akimis mųtomu jų dydžių įvairu
mu. Kari lengviau būtų susivokti toje dan
gaus žiburių daugybėje, planetaras palei
džia į skliautus astronominių meridianų, 
pusiaujo ir zodiako linijų tinklų. Atlikęs 
savo uždavinį tas tinklas vėl. išnyksta 'ir 
belieka grynai skaistus- žvaigždėtas dan
gus.

Žmogui, .keliaujančiam iš Žiemių į 
Pietus ir žiūrint į dangų, keičiasi žvaigž
džių reginys. Juo toliau į Pietus, juo 'že
miau būva Žiemių Žvaižgdė. Pervažiavus 
-Žemės pusiauji ji išnyksta. Taip ir dau
gelis kitų žvaigždžių. Jų kyla aukštyn, tos 
žvaigždės, kurios Pietų šone bnvo žemai: 
ilgainiui -atsnuncla ir tokių, kurių pirma

visai nebuvo matyti. Šitas reginys labai 
įdomus. Planetare sėdėdamas rainiai kė
dėje ir žiūrėdamas į skliautus, prelegen
to padedamas, gali pradėti kelionę iš ,mt 
Žiemių ašigalio ir nuvykti iki pat Pietų 
ašigalio.

Tai bedarant, Grįžo Ratai, iš pra
džių buvę aukštai, ima rodytis vis že
miau, kol visiškai pranyksta. Bet pasi
rodo Vidudienio Kryžius, kurio pirma 
nebuvo matyti, paskui jis kyla augštvu 
ir augštvn. šalia jo teka Oktanta ir dau 
gelis kitų žvaigždžių, kurių niekad ne
same matę.

Žinoma, kad Žemės Žiemių ašigalis 
krypčioja. Per 26.IMM) metų jis apibrėžia 
pilnų ratų, nuo Žiemių Žvaigždės ir Ma
žojo Gri'žračio per 11,000 metų nukryp
damas iki Gulbės, {vaškui per 14,000 pa
krypdamas prie Lyros žvaigždyno ir pro 
Tegu grįždamas į-pirminę vietų. Hitų 
įdomų reginį, būtent, žvaigždžių vietų 
pasikeitimų Žiemių ašigaliui bekrrps- 
tant, planetare galim pamatyti per kele

tu sekundžių. (Bus daugiau)
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JUBILIEJINIS DIENRAŠČIO

DRAUGO" PIKNIKAS
Įvyks

Sekmadienyje, Rugpjūčio 30 d., 1931 m
BIRUTĖS DARŽE

Archer Avė. ir 79 Str., Jus tie e, Illinois

Šiemet sukanka 15 mėty nuo tos dienos, kada mūsų “Draugas”, nuo 1908 mėty ėjęs savaitraščiu, virto dienraščiu. Šis jubiliejus bus 
minimas “Draugo” rudieniniame piknike, kurį ir pavadiname jubiliejiniu. Tam tikslui rengiamas specialis programas.

Bus kalbų, dainų, muzikos ir kitokių pamarginimų.
Lietuvių visuomenė, kuriai dienraštis “Draugas” tarnauja, nuoširdžiai kviečiama į šį jubiliejinį piknikų

MILŽINŲ IMTYNES “DRAUGO” PIKNIKE
, 1' I I

GARSIAUSI RISTININKAI IMSIS DEL 
ČAMPIONATO

Štai drapiežnas Dzūkas 
BANCEVIČIUS susirėrnęs 
su savo priešininku. “Dr
augo” piknike Bancevįeius 
risis su O. G,. Bull, latvių 
milžinu sveriančiu 240 sva
rų.

G. G. BULL Latvių drutuolis milžinas, sveri ųs 240 svarų 
Jisai įimsis “Draugo” piknike su lietuvių galinčium Bance- 
vičium. /

DALYVAUS DRAPIEŽNAS DZŪKAS 
JOE BANCEVIČIUS

L. MINGILA, didžios galybės vyras. Jisai “Draugo” 
Jįpiknike imsis su lenkų čempionu T. Rulewicz.

i

Šitų drutuolių imtynės prasidės 3 vai. po pietų. Visi laiku pribukite, kad pilnai pamatyti tų milžinų imtynes. Ristininkus laimėtojus 
laukia garbė ir dovanos. Tai jų susirėmimas ir imtynės bus įspūdingos ir visus patraukiančios. Tad visi i “Draugo” piknikų ir nesivėlinkit.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
bocafobd, m

Žinelės.

X Šeštadieny, rugp. 22 d. 
avo dvejos sutuoktuvės: u) 
„’.ozapo Stoffied su Julija 
'rentaite ryte 9 vai. su šv. 
•šiomis; b) Izidoriaus No- 
ikos su Buth Maria Wein-
rtner 2:30 vai. po pietų.
X Sekmadieny, rugp. 23 d. 
oj po sumos šv. Petro ir 
jvilo dr-jos buvo sus-mas. 
raugija stiprėja ir nuošir- 

’Liaf darbuojasi parapijos la- 
i.
X Antradieny, rugp. 25 d.
30 vai. vak. įvyko Federa- 
jos sus-mas, kuriame daly- 
'.vo įžymus skaičius narių, 
oderacija uoliai ir sumaniai 
irbuojasi parapijos gerovei. 
;s kilnūs nutarimai parapi
ja naudai: a) Merg. Šv. P. M.

P. Sodalieija parengs ido- 
-ų teatrėlį; b) Susivienijimo 
57 kp. tuojau atsilygins ža
lų aukų už altorius; c) Nu- 
rta surengti naujam klel>o- 
d priimtuves ir varduves; 
) nutarta daryti sekmadie- 
ais įvairias pramogėlės pa- 
'pijos naudai; e) Šv. Vardo 
•-ja dar galvoja kokiu bū- 
.i prisidėti prie parapijos 
.įkėlimo; f) sus-me p. S. 
eliolis pranešė, kad parapi- 
>s piknikas, įvykęs liepos 
ėnesyje, gerai pavyko.
Lai gyvuoja rockfordiečiai.

Rap.

kuris pasiryžęs su visais pa- 
jiapijiečiams darbuotis.

Džiaugiamės, kad mums 
teko toks malonus ir darbštus, 
visų mylimas, klebonas. Visi1 būsime su juo.

Parapijos, piknikas.
Tų pačių dienų bus1 parapi

jos piknikas.
| Piknikas bus didelis, įvai
rus; bus muzika, laimių nešė- 
jai, o vienam laimingam teks 
net gražus veršiukas.

Anot gerb. klebono, kas pa
sakyta, ar parašyta, nevisados 
gali tikėti; reikia pasirodyti.

Taigi, mes, waukeganie- 
čiai, turime pasirodyti ne tik 
įžodžiais, bet ir darbais.

Visi kviečiami į tų smagų 
piknikų; ne vien waukeganie 

,čiai, bet ir apielinkių — Clii- 
Icagos, Rockfordo, Kenošos ir 
Kacino lietuviai.I

I Visų lauksime ir visus mie
lai priimsime.

J. N. S.

po kaikurio laiko net su šiuo 
pasauliu atsiskiria.

ISvyko į naujų Kolegijų.
Marijonų vedamo j lietuvių 

kolegijoj Chicagoj iš musų ko 
llonijos mokinas Ant. Švedas. 
Porų metų nematęs tėvų An
tanas labai pasilgo. Taigi šių 
vasarų svečiavos namie. Ir tė- 

' vams buvo džiaugsmo.

Dabar, atsidarius naujai lie- 
, tuvių kolegijai, Thompson, 
Conn., gavęs pakvietimų An
tanukas išvyko į jų. Suruošta 
gražus atsisveikinimo banke- 

, telis, per kurį Antanukui su
keikta dovanų: kun. Kava
liauskas ir J. Bagdonas paau- 

, ko jo po $5, A. O. Avižinis $2, 
o A. L. Zvinglienė $1.

Linkime studentui sėkmin
gai mokytis.

Providencietis.

sija smarkiai pardavinėja Cen' 
tro išvažiavimo tikietus. Lšva- J 
žiavimas įvyks 6 d. rugsėjo 
Labdarių ūky.

X Cicero padaugėjo vie-, 
nu profesionalu, t. y. Dr. Pet-

C H I C A G O J E
DĖKINGUMO ŽODELIS.

Draugo ’ ’ Redaktoriaus
rų Atkociunu, dentistu, kuris žmonų, p-ni Angelė Šimutienė, 
otisų atidarė h o. 144b* S. 49 jau sugrįžo iš šv. Kryžiaus 
Court., (ant p. Jankausko Lietuvių Ligoninės, kurioj ji- 
aptiekos). nai išbuvo dešimts dineų. Ji- kaip gera, kad

Itadio stotis AJJ. linki nau- j nai ir sūnelis, kuris pavadi- draugų, kurie
jam dentistui kuogeriausių namas Reimundu — Algiman- _____________
sekinių. tu, sveiki. Paklausus apie prie

X Daugelis ciceriečių ap- žiūrų ligoninėje, jinai pasakė: 
gailestauja, kad “Draugo”

gražias dovanėles mano mažy
čiui. Man nekartų atėjo gal
von mintis, kaip gera, kad 
turime nuosavų ligoninę, sa
vus, lietuvius gydytojus ir*

žmogus turi 
ir ligoninėje

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Kryžiaus SPECIALISTAS 
Tui<l nunuauninklt, bet eikit pas l

PROVIDENCE, R, I.
Nedarbas.

Kaip visur kitur, taip ir pas 
mus siaučia didelis (nedarbas. 
Kurios dirbtuvės dirba, ir tos 
sutrumpino valandas, o gele
žies dirbtuvės visai sustojo.

Nežiūrint blogų laikų, žmo
nės betgi mėgsta munšainelę 
girkšnoti. Ypač moterys. Dau
gelis nuolatinių girkšnotojų

CICERO, ILL
Pataisymas.

Ciceros radio stoties AJJ. 
Trečiadienio, rugpiučio 26 d., 
laidoj tilpo padėka ponios O- 
nos Rimkienės už operaciją 
padarytų jos sunui Edverdui, 

IŠv. Kryžiaus ligoninėj. Vietoj 
| Dr. Račkui turėjo būti Dr. Ra- 
įkauskui.

Ona Rimkienė.

Radio A. J. J.

X Praetam sekmadieny dau 
gybės ciceriečių dalyvavo šv. 

ĮKaz. Akademijos Rėmėjų Dr- 
jos piknike, Marąuette Parke.

X Labdarių 3, kuopos komi-

.. .. .... .. Nuvykau i svpiknikas pasitaiko sykiu su.- . ... .... ----  ------------ - -- - .
a * x ligoninę nekokiam padėjime Ukay opeciahsty, ne pas kokj nepa-

Ciceros ŠV. Antano parapijos!- z;n ... snairfirkiniic To Tikros Bpecialistas, arba pro-
uikniku “Drautro” Diknikas1 ’ no lub susirupinus. -ta- neKlaut. Jusų ktuj JUIU8 ken.pikniku. uraugo piknikas įrniose valandose k,a. ar kur skauda. bet pasakys pats
bus Birutės darže, o Ciceros .. ... , A »»llno uessMuuinavtana. Jus su- iv .ligonines ir gydytojo priešių- taupysit laiką ir pinigus. Uaugelis ’
Vytauto darže. i _ . • txi i- • kily daktarų negalėjo pagelbėt Jums1

t, . , . , , .'n1^ ^ nuiimau. Išbuvus ligoni- ueito. kaa jie neturi reikalingo pa- į
Bet atsiran a avanorių ^ J() dį jaučiausi esanti badymui žmogaus kenks--

uiingumų.
čia Alano Itadio — Scopo —* Kaggi

.priežiūra šauni, rūpestingu- x.‘“uy ,K®entK®no .Aparatas ir vi- 
d«rh-i Tirib didžiosios p-pitos - > b siskaa baktenologiškas egzamlnavi-

4 P 8 ‘‘imas nepaprastas. Esu dėkin- n*“» kraujo atidengs man juąy tik-
Sako, atlikę savo darbų, atlėk . - v . , . . , !«» negeroves, ir jeigu aS paimsiu

darbuotojų, kurie nori prie |. savųjų tarpe, it namie.
“Draugo” prisidėti ir užimti

siime į parapijos piknikų.

esant nepamiršta. Tat vi
siems vienu žodžiu tariu šii^ 
dingų, lietuviškų ačiū.”

SUN ITGHINli [IDS
*vhen aooihlng Žemo fa usatfi

Right from the firat touch, antiseptte 
healing Žemo takea the itching 
misery out of moeąuito bites, rastas, 
and many other akin afflietions. Tiy 
it also lor itching, peeling toes. 
Bathera and other outdoor (alka 

į thank cooling Žemo for relief frosn 
sunburo. Douse it on ivy-poiaoning. 

j Pimples and dandruff fade when aafe, 
antiseptic Žemo is applied. It i»- 
stantly eases raaor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggigt. 86c, 60c, $1.00.

VAUKE6AN, ILL
v. Baltramiejaus parapijos 

vardinės.

Mūsų parapija švenčia savo 
arduvių dienų rugp. 39 d. 
idelėm iškilniem. Tų diena 
us iškilmingos pirmos Mi- 
ios, 8 valandų ryto. Per tas 
lišias, Šv. Baltramiejaus dr- 
i, kuri yra seniausia Wauke- 
ane, eis in corpore prie šv. 
Komunijos.
Antros šv. Mišios bus 19:30 

u palaiminimu. Bus svetimų 
unigų.
Mūsų choras, kuris irgi ne- 

ioja parapijos patrono vardų, 
ražiai per Mišias giedos, va
dovaujant varg. S. Žiliui.

Džiaugiamės.
Džiaugiamės sulaukę naujo 

debono gerb, kun. Čužausko,

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1924 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avo.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybų arta 
agitatorius.

Pavyzdingiausia lietuvai
tėms mokykla. Geras, pato
gus, gražus privažiavimas. Il
linois Valstybės ir Illinois U- 
niversiteto patvirtinta ir už- 
girta lligli School ir Coramer- 
cial. Šiemet bus galima pri
imti žymiai didesnį studenčių 
būrį, kambarių skaičius Aka
demijoj padaugintas. Graži a- 
pielinkė, — arti Marąuette 
Park. Akademija turi erdvų 
sodų. Mokykloj geri įtaisymai, 
katalikiškas ir lietuviškas au
klėjimas, rūpestinga priežiūra, 
sveikas valgis. Mergaitės mo
kosi: muzikos, dramos, dai
lės, įvairių svetimų kalbų, na
mų ruošos, rankdarbių, komer
cijos pratybos, sporto, kūno 
kultūros ir t. t.

Užsiregistruokite šių savaitę 
dar yra vietos.

AKADEMIJOS VEDEJA 
2601 W. Marquette Road, Chicago, III.

Buy gloves wlth who» 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. st 
danty mos t}. Listerine To- į 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji v«d- ’ 
kia. Ją. vartotadamas psr 
oaetus sutaupai $3 00.

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

ga ligoninės užvaizdai ir dr. |jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-
Riovini biirin nutrrimuv • f vumas sugryfl jums taip kaip buvo b. Bieziui, kili 10 patyrimas ll jplrmtau/ jeigu kenčiat nuo ligų skil-

nuoširdus rūpestingumas, kiek v‘°- inkstų, odos. kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

i n jeigu turit kokia, užsisenejusia, laidelių gyvybei pavojų įsgelbs--kereJusl4i k*rį 4ue
ti. Esu dėkinga visiems ina-|k)tt8Kluvė net gabiam šeimynos gy

dytojui, neatldėliokit neatėję ša
lie atlankiusiems draugams - mane.

DR. J. E. ZAREMBA

MELROSE PARA, IL ! patyriau, daug žmonių iš di

Lietuvių dėmesiui.

Šv. Širdies parapijos moky
kla mokslo metus pradės rug
sėjo 8 d. Parapijos klebonas,
kun. H. Lieblang, kviečia ne ! kuri°jc’ šale vis« kitV ,lul-vk,l’ 
tik savo tautos, bet ir lietu-' mokinama tikėjimo dalykų ir 
vius tėvus — leisti savo vai- [ skatinama vaikus .nepamiršti 
kus parapijinen mokyklon,1 savo šalies, kalbos ir papročių.

ir prieteliams, o taip pat už
SPECIALISTAS 

Inčjiiuas Rumaa 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 po 

piet

ADVOKATAI »

Telefonas Canal 4310

MODEL DAIRY CO
IŠDIRBAME IR PRISTATOME

PIENO PRODUKTUS
2003 5-7-9 W. 18 PLACE, CHICAGO, ILL.

t
Musų kompanijos produktai yra augščiau- 

sios rųšies. Užlaikome 59 trokų. Pristatome į 
storus ir namus. Lietuviškose kolonijose ap
tarnauja lietuviai draiveriai. Naudokitės mu
sų gerais produktais ir musų geru patarna
vimu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Koain 1602 Tel. Central i»78

Valandos; 9 ryto iki 4 po piety

Vakarais: Utarn., Ketv., ir S ubą tos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Uyde Park 3396

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Itandolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Itoosevelt 9090 

Naaue: 8 iki 9 ryto Tel. Kepub. 9600

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERN AUCKAS
ADVOKATAS 

169 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. eak.

Local Office: 1900 S. UNION AVsL 
Tel. Roosevelt 8710

Vai., nuo 6 iki 9 vai.
(Išskiriant Seredas)

A. A. 0LIS
ADVOKATAS
11 South La 8alle Street 

Room 1701 Tel. Randolph MSI

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
1141 S. Halsted St. Tel. Victory •««»

Valandos — 7 Iki »
Utarn., Ketv. Ir Subatoe

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 

senorl T JI pati to nežino, 
jos kvapas nemalonus. O 
to vist aekeačla. Išgarga- 

Uuodaml su Listerine, iSva- 

tysfcae burng Ir užmušima 
Vartok kas-

USTERINE

[j.r»3tįŲ3VC£g



Penktadienis, Rugp. 28, I9P1

IŠ VYČIŲ SEIMO
X________

(Pabaiga)
kun. M. Urbanavičius. J Lite- 
ratinę Komisijų — kun. Pr. 
Vaitukaitis, kun. M. Urbana
vičius, J. Vaškevičius, A. J. 
Mažeika ir J. B. laučka.

Į Barbės Teisiu* pririnktas 
nariu Kazys J. Viesulą.

Nutarta 1932 m. suorgani
zuoti. didžiulę ekskursijų j Lie 
tuvų ir aplankyti Pavasarinin
kų Jubiliejini Kongresų. Eks
kursijos organizatorium iš
rinktas K. J. Viesulą.

Kitas seimas, kurs bus jubi
liejinis, nutarta šaukti Boston, 
Mass.

I

Tel. Olc et o <766

DRAUGAS

BR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COUKT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

DAKTARAI:
jas kalbėjo apie Vyčių kata
likiškumų, lietuviškumų ii ri
teriškumų.

Kitais kalbėtojais buvo išrinktas buvęs pirmasis vico T«M.„ a...
Kunigų Vienybės pirui. kun. pirmininkas, “Vyties” redak-į Tei. Grovehni 0617

N. Pakalnis, vice-konsulas P. [torius, Antanas L. Lapinskas. DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHItURGAS * 

2422 West Marųuette Roud 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. NedėlloJ nusitarus

Daužvardis, kun. Pr Vaitu- Seimo paprašytas, jis tuojau 
kaitis, kun. K. Paulonis, A. pasakė kalbų, padėkodamas už 
Visminas, Alb. Onaitis, A. La- pasitikėjimų ir kviesdamas
pinskas, p. Subatienė, p. Mi- visus Vyčius j darbų; pažymė- -------------- ——-------------
kulskienė, . pavasarininkų ir jo, kad šių metų obalsis: dar- tukaitis.

B. 'bai, o ne žodžiai. ' Vakare Klasčiaus salėje į-
Kitais C. V. nariais išrink- į vyko šokiai, į kuriuos atsilan- 

ta: 1-niu vice-pirmininku «— kė apie 500 gražaus jaunimo.

ateitininkų atstovas 
Laučka ir kiti.

J.

didžiu

Tel. Canal 6764

DR. A, RAUKUS
IR OB8TETRIKAS 

GYDYTOJAS., CHIRURGAS

Gydo stulgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ' ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

t‘telefonas Grovehill 3262

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 -vai. ryto. Nuo 1 vai. -— 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare

Seredomls nuo 9 — 18 vai. ryto 
Nedėliomis pūga' sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 W"EST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
NedėlloJ pagal susitarimą

Vakarienė praėjo 
pasisekimu ir sukėlė gražių

Trečiosios dienos rytmetį. Homestead, Pa.; sekreto-[ Vrsi Seimo delegatai, is.it

Organizacijos skoloms likvi l’niame posėdyje vėl svarstyta lium ~ Alk- Manętavičiun k,vėtydami i savo gyvenama, 
ui ganizacijos Skoloms IIKVI^ i y Chicago, UI., iždininke — p-lė vietas, vieni su kitais atsisvei-.

duoti išrinkta speciali komi-j(vaims sumanymai orgamza. Akindami, karštai spaudė dedi-1"
sija, kuri turės sprąsti bMus *> «<•»*« ~ A- Onaitis,1 nięsias, pasiryžę dirbti vie-:
nusikratyti organizacijai snn-|ti, kad patys atstovai lai® A j Ma.; nint51ei Amerikos lietuvių ka- į

Vakarienės pagnmimiu kob l-vo organizacijos reikaius »■*> «"**»> «• '

A. Visminas, Brooklyn, N. Y. Šokiams grojo vyties Kivytos 
Il-ru vice-pirm. — p-lė Petrai- vedamas orkestras.

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X <— spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Jor. So. Leavitt Sr. Tel. Canal 6821 
teaidencljtt: 6628 So. Richmond Avė 

Tel. Republlc 7868 
valandos 1 — 1 & 7 — 8 vai. vak 

NedėlloJ pagal su tart]

bėtoju buvo kun. J. Balkiams, Daug gyvumo sukėlė Centro
tuvės direktorių pirmininku—' ganizacijai — Lietuvos 
nutarimų ir reikia tikėtis, kadl čiams.

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
Vy- DR. J. P. POŠKA

kuriu turininga, gyva, karšta Valdybos rinkimai. Pirminiu- 'metas'Vrga^znė’ija T - Buvęs stud. K. Baltrą.;3133 S- hALSTEU STKEET
ir įdomi kalba tiesiog sužavė- kas rinktas iš trųy kandidatu sustiprė-? nmitis Vyčių seime buvo pr.-
jo visus klausytojus. Kalbėto-, slaptu balsavimu. Pirmininku p p • iš organiznciios Per 1 S' ABTEblAN AVK

i Baigiant Seimų delegatai' nai jis buvo Vyčių Centro vi-,v*k- *ntr° ,Of\, Yal':x Nu0 „3’6 po 
[išreiškė gražios padėkos Sei- ce-piTmininkas. ,šventadieniais pagal sutarimą.

*Jnio rengėjams, buvusiai Cen
G R AB OR I Ą I:

J.f.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

S. D. IACHAV1CR
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Randolph 0993—0994

SVARBI 2nrUTt

i.n.W
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect* 1930.

Ofise Tel. Victory <693 

Realdencljoe Tel. Drezel 9191

DR. A. A. RŪTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 31^2 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis Ir šv jntadlenlais 10-18

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOtš
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S- KALSTEI) STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Kės. Phone 
Engiewood 6641 
Wentwortn aooO

Office Phons 
Wentworth 8006

Z \

tTo Valdybai Kunigų Vieny-,

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

bei .ir tt.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. j Seimas pasteikint/ Biookll 
Reikale meldžiu ataišaukti. o mano; UQ Vyskupų, LietUVOS Kata-

darbu busite užganėdinti.
Te!, ltooseveit 2525 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
sk yrIus

668 West 18 Street J439 g. 49 Court, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 So. TeL Cicero 5927
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

.JĮNauja, graži ko
plyčia dykai.

3.307 Auburn Avenue

EZERSK1
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603\ S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277 ,

A. PETKUS •
LIETUVIS GRABORIUS.

4443 So. Talman Avė. 
TeL Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago, T1J

ni

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABOJRIĮJS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

<ierii8 reikalams. Kaina priei 
uama?

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

likų Veikimo Centrų, Pavasa
rininkus, Ateitininkus, Lietu
vos Episkopatų.

Paskutinis posėdis baigėsi 
rugpiučio 20 d. 5 vai. vakare. 
Maldų sukalbėjo kun. Pr. Vai-

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532
--------------------------- fc

I. J. ZOLP
GRA«ORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 6203-8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu aimpatiš- 

Į kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį«[ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų® 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas I

L F. EUDEIKIS & CO.
7^(7 GRABOR1AJ 

Didysis Ofisas
4605^07 South Hermitage Avenue

Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

+
a| a

DR. EDGAR W. CRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį ir gerklę
39 So. State St, Chicago

Meritor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:30—4:30

TONAS KRUŠA
mirė rugpj. 26, 1931 m. 8 vai. 
ryt, sulaukęs pusamžio. Kilo Iš 
Tauragės Apskričio, Šilalės 
I*arap. Amerikoje išgyveno 2 3 
metų.

Paliko dideliame ųuliudime 
moterį Eleną, po tėvais Eudei- 
kaitė, dvi dukteris, Marijoną ir 
Eleną, du aunu Joną ir Adol
fą. 3 pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 143 W. 
Swan St- Laidotuvės Jvyks Su- 
batoj, Rugpj. 2 9. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam; visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. •

Nuliūdę:
Moteris. Dukterys. Sunai,, 
Pusbroliai 1r Giminės.

Laidotuvėzi.'s patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

JUOZAS BENETAS
mirė rugpj. 26, 1931 m. 1:45 
vai. po pietų i sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Tauragės Aps
kričio, Žigaičių Parap, Gaude- 
lių Kaimo. Amerikoje išgyveno 
22 metų.

Paliko dideliame nuliūdimai 
moterį Oną du sunu Vincą ir 
Juozą, 4 dukteris Marijoną, 
Htellą, Juzefą, Daratą ir Oną 
ir 4 žentus Praną Jarą, Mlch- 
ael O'Connell, Lary Boyne ir 
Ed. Casper, 2 broliu Joną ir 
Kazimierą i& giminės.

•Kūnas pąfervotas 4 507 Bo. 
Hermitage. Laidotuvės Įvyks 
Panedėlyje rugpj. 31 d. Iš narnų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; ,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
žentai. Broliai ,‘lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

Hemlock 8151

DR. V, S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

DENI 1S T A I
Pilone Boulevaid 7041

DR. G. Z. VEZELIS
-DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

7ei. Canal <223

ANTANAS
YUSEVIŪIUS

mirė rugpj. 26, 1931 m. 2 vai. 
ryto, 22 metų amžinus, apie 
10 metų Išbuvo Oak Foreat li
goninėj. A. a. Antanas gimė 
Chlrngo, III.

Paliko dideliam.* nuliūdime 
dėdę Ir dėdleną Ruzgius, gi
mines Ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46 St. LAidotuvės (vyks suba- 
toj rugpj. 29. Iš Holpo 'koply
čios 7:80 vai. bus atlydėtas Į 
šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rtoj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
, Nubudę:

DMė. Dėdlesia ir Giminės.. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Tsl. Boulevard 6803

AKIU GYDYTOJAI

Tsl. Yards 1889

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIAIASTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halstsd st. 
Valandos: nuo 10—4; nuo <—I

Nsdėliomls: nuo 10 Iki 13.
Tsl. Ordvehlll 3242

T

DR. K. NURKAB 0. D.
Akyniai $2.50 Ir aukščiau

2417 WE8T <9th STREET

DR. G.LBLDŽIS
DENTlsTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Ssredoj pagaf sutarti

tfoulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tele. Cicero 1Ž60

DR.GUSSEN

Tel. Canal 0267 Kės. Prospect 666

DR. f. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTBD 9TREE7

Rezidencija 6600 S. Artesian Ar« 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Midway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wtlmette 196 arba

' Ganai 1711

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllafc 
Ir ‘Ketvertais vakare

DR. CHARLES SEgT
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVIį 
SPEdJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:90 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 18

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. MGCRADE\ - 5:
UYU1TUJJU3 Ir CHIRURGAS

6558 SU. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 T^l. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. IM)WtAT< I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888 «.

Nedėliomis
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CH1KUKUAS 

4142 Archer Avenue
Vai.:* 11 ryto jikl i po pietų 

S iki 4 Ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliotais nuo 10 iki 18 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------- ' * '■ *

A. L DAYIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valajidai vakare

apart šventadienio is ketvirtadienio

X-Ray

LIETUVIS DENTI8TAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. Z ALLYS
DENTI8TA8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 
, Tel. Pullman 0866

Gazas. X-Ray. etc.

DR. A. W. JACDBS
(JOKUBAUSKAS)

D E N T I S T AB

10758 So. Michigan Avenue
ė

Valandos: Nuo 9-12 1-6 7-9 vak.

telefonas Pūliniam 7235

Tsl. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TA8

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-13 ryto; 1-6 ir <-9 vak. 

Ssrsdoj 9-12 ryto. NedėlloJ susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. I po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlock 8700

Rec. TeL Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615b South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket-

South Side Office North Side Office 
9300 Cottuge Grove 2006 W. Uhic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR, M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGVVOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

Dr. B. G. Lambrakis
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 Plttsficld Bldg., 66 E. Wa»liington St., Chicago, m.

OR. SUSAN A. SLAK15
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis Ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Km Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. Be u L 6014,

DR. BERTASH DR NAIKELIS
756 Wesl 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St>
Vai.: 1-9 ir 4:10-8)30 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nadėlloj susitarus Nsdėlioj susitarus



e DRAUGAS Penktadienis, Rugp. 28, 1931

C H I C A G O J E
Draugija Šv. Jono Evange

listo vyrų ir moterų laikys la
bai svarbų susirinkimų, sek- 

Antradienyje iš WGES ra- madieny, rugp. 30 d., 1 vai. 
dio stoties, laike Peoples Fur- po pietų, mokyklos kambary, 
niture Co. programo, girdėjo-J Visi nariai.kviečiami susirink- 
pae tokį pranešimų: ' iti ir užsimokėti visus pasili

kusius mokesčius ir už miru-

APIE RISTYNES “DRAU
GO” PIKNIKE.

“Lietuviai laikykitės ir ne
pasiduokite! Tai priežodis, sius J. Miškevičių ir M. Mar-
kurį dažnai kartoja prof. Ma-|Unkien«' Pra5omi taiP Pat at 
Stauskas. Sis priežodis tiks slvestl nan« Dabar T?
mūsų galinčiams ristikams,
Juozui Bancevieiui ir M. Min- 
gilai, kurie ateinantį sekma
dienį “Draugo” piknike, Bi
rutės darže risis už ristikų 
čampijonatų. i Ristynes prasi
dės lygiai 3 vai. po pietų.
Taip vadinamas “drapiežnas 
dziukas” — Bancevičius iš
eis prieš latvių galingų risti
kų, sverianti 240 svarų — G.
G. Bull. Mūsų Juozas sako, 
nelengva bus stipri) latvį pri
lenkti, bet lietuvių garbę e- 
sųs pasiryžęs ginti iki pasku
tiniųjų. Latviai kai kada lie
tuvius pajuokia, bet Bancevi
čius- sako, kad sekmadienyje,
“Draugo” piknike, mes iš lat
vių pasijuoksime. Pagyvensi
me, pamatysime!.

Ritas lietuvis Mingiia susi
kibs su lenku čampijonu T.
Rolewicz, tai bus tikra kova.
Žinant tarptautinius mūsų 
santikius ir klausti nereikia, 
kad Mingiia yra susirūpinęs 
lietuvių ristikų vėliavų išlai
kyti garbingai. Nors Rolevicz, 
sakoma, vyras yra nemenkas; 
bet vis dėlto Mingiia 'pasi
duoti lenkui nemano. Lietu
viai turėtų skaitlingai suva
žiuoti ir lietuvius sportinin
kus ristikus kiek galima pri
laikyti, priduoti jiems ūpo.
Tat visi į svarbų lietuvių 
sporto įvyki, į “Draugo” pik
nikų, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį, Rugpiučio — Au
gusi 30 d. Bięutės darže.”

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

, Susivienijimo Brolių ir se
serų Lietuvių draugija buvo 
suruošus šeiminiškų išvažiavi
mų rugp. 23 d. Sakalausko 
darže, Justice Park, III. Išva
žiavimas gerai pasisekė. Dr- 
jai liks gražaus pelno.Dievulis 
įdavė gražių dienų; žmonių pri
važiavo daug.

. Dr-jos vardu, reiškiu padė
kos tiems nariams-ėms, kurie 
kiti šįmet jau antrame išva
žiavime darbavos. Deliai vie
tos stokos negalime jų visų iš
vardinti. Taipgi ačiū ir “Dr
augui” už talpinimų mūsų ko
respondencijų.

Aš, ‘pirmininkas Susivieni
jimo Brolių ir Seserų Lietu
vių ir šv. Jono Evangelisto 
vyrų ir moterų draugijų kvie
čiu visus draugus-es, kam ap
linkybės leidžia ateinantį sek
madienį važiuoti į “Draugo” 
piknikų, kuris įvyks Birutės 
darže, Justice Park.

“Draugas” duoda vietos 
mūsų koresp., tik nereikia tin
gėti parašyti; “Draugas” no
ri tik, kad visi mes jį skaity 
tnmėm ir paremtumėm atsi
lankydami į piknikų.

Juozas Blankus.

vyskupo iš Lietuvos leidimų 
dar porai metų pasilikti A- 
inerikoje. '

X Rugp. 26 d. a. a. mirė J. 
Kruša ir Juozapas Beneta. 
Laidotuvės bus subatoj ir pir
madieny iš Šv. Kryžiaus baž
nyčios.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien Aušros Vartuo
se Sidabrinio Parapijos Jubi
liejaus Komiteto Valdybos 

rai ir moterys priimam lygio- susirinkimas vakare 8 vai. Ju- 
misVteisėmis. biliejaus Komiteto Valdybų

Juosas Blankus, pirm.
P. S. Gerb. nariai ir narės, 

malonėkite anksti susirinkti,’’r ^i°£eris-

'sudaro: V. Duoba, Ig. Kryževi 
,'čius, J. Krotkus, Ig. Sakalas

kad greitai galėtumėm susirin
kimų baigti ir važiuoti į “Dr
augo” piknikų. Matote, kiek 
“Draugas” mums patarnauja. 
Tat ir mes jį paremkime.

X Vakar a a. Juozapo Ju- 
sevičiaus laidotuvėse dalyva
vo labai daug palydovų. Baž
nyčioje graži) pamokslų pasa
kė misijonierius kun. A. Pet
rauskas, kapuose gi kalbėjo 
Aušros Vartų klebonas, kun. 
Draugelis. Nors a. a. Juozapas

sėkmingai padarė žinomas lie
tuvių chirurgas dr. S. Biežis, 
kuris laiko savo ofisų — 2201 
W. 22 str., West Side. A. 
Dubinskienė pasveiko.

M. Mickienei, gyvenančiai 
netoli šv. Kryžiaus ligoninės, 
So. Fairfield avė., padarė sėk
mingų tulžies operacija dr. S. 

,Biežis ir dr. V. Narjauskas.
Žinomo biznieriaus J. At

kočiūno (turi valgomų daiktų 
krautuvę ant W. 71, tarp Rock 
well ir Talman) sūnui dr. Bie
žis padarė gerklės ir nosies 
operacijų.

Aptiekininkas p. Bielskis, 
2423 W. Marąuette Rd., po 
sėkmingos apendiko operaci
jos, kurių padarė dr. Biežis, 
jau darbuojasi savo biznio 
vietoje

Rap. iš Marąuette P.

15

tonsilų operacijų, o p-lei Gur raliai. Gaisras tų pat dienų binė pašelpa bedarbiams, gi
skaitei — apendiko.

PRANEŠIMAI
L. R. K. M. Sų-gos Apskričio 

susirinkimas įvyks penktadie- 
nyj, rugp. (Aug.) 28 d., Auš 
ros Vartų parapijos svetainė
je, 7:30 vai. vakare Visos kuo' 
pt) atstovės prašomos pribūti, 
nes sus-mas yra labai svarbus.

Valdyba.

likviduotas. Išdegė apie 50— 
60 ha. Nuostolių padaryta a- 
pie 150 litų. Išdegusiam plo
te didelių medžių nebuvo; iš
degė tik krūmokšniai

paskiau, kaip pranešta, gal 
bus susiaurintas karaliui ir jo 
Šeimynos nariams išlaikymas, 
šiandie karališkos šeimynos

“R.” išlaikymui į metus išleidžiama 
3,525,650 dolerių.

AREŠTUOTA MOTINA 
SU SŪNUMI

DEGĖ TYTUVĖNŲ 
PELKĖ

DETROIT, Mich., rugp. 27. 
— Areštuota Mrs. R. Veras, 
48 m., ir jos sūnus AVilliam, 

;18 m. Susekta, kad kelerių 
Įmetu laikotarpiu jos namuose 
“mirę” aj
dingierių).
“mirę” apie 10 įnamių ((bur-

Pereitų savaitę į krautuvę 
po num. 671 W. 18 štr. užėjo 
verkdamas lietuvis. Sakėsi ne mažai kam buvo Westsidėje
turįs pinigų, nei darbo, brolis 
nupirkęs naujas avalynes. Be
einant užpuolę negrtfi, naujų 
avalynę nuavę, o savo senų, 
suplyšusių, atidavę.

Jei dabar tas dedasi, tai kas 
bus kai ateis žiemų t

X Žinomas Aštuoniolikiečių 
veikėjas, p. Aug. Vardauskas, 
randasi Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Vyčiai' ir visi jo draugai 
prašomi aplankyti.

Oz.

X Penktadienyje, rugpiučio 
28 d. po šv. Teresės pamaldų 
įvyks parapijos susirinkimas 
pasitarimui dėl busimo baza- 
ro, kuris manoma pradėti 5 d. 
rugsėjo. Tikimos atstovų iš 
visų draugijų bei parapijos 
darbuotojų, kad sėkmingai ap
tarus, prisirengus prie to di
delio parapijos metinio įvykio.

X Parapijos mokykla šio- 
mi^dienomis remontuojama ir 
švarinama, kad būtų tinka-

WARDAS VYTAUTO 
PARKE.

žinomas, bet jo rūpestingas 
giminaitis Povilas Malakaus
kas pasirūpino iškelti gražias

Ar tik ne pirmu kartu isto
rijoj Chicagos miesto politi
kieriai savo piknikui pasirin
ko lietuviškų parkų. 15 wardo

laidotuves. Ant velionio kars- republikonų vadai, p. Leonard
to dvasinį šv. Mišių bukietų 
aukojo Ona Povilienė — Mala
kauskienė.

X Westsidiečiai stropiai 
rengiasi į šių metų paskutinį 
“Draugo” piknikų, kuris bus 
Birutės darže ateinančiame 
sekmadienyje. Ypač jaunimas 
susirūpinęs lųilžinų ristynė- 
mis, kurios vyks 3 vai. po pie
tų.

Reed vadovaujant, 
Vytauto parkų

Rugpiučio 6 d. užsidegė Ty
tuvėnų valdiškos pelkės — ty- į

DR, VAITUSH, OPT.

KARALIŠKOS ŠEIMYNOS 
IŠLAIKYMAS

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

LONDONAS, rugp. 27. — 
.Naujas Anglijos koalicinis 
ministerių kabinetas darbuo
jasi rasti priemonių sumažin
ti valstybės išlaidas. Pirmiau- i 
šia būsianti sumažinta valsty- Į

Palengvins aklų Įtempimų kun, 
priežastim palvos skaudėjimo 

svaigimo. aklų aptemimo, osrvuotu 
mo. skaudamų aklų kartų Nulmu 
cataractus atitaisau trumpų regy*- apžiurėjo te ir tolimų regyst.

ir jis jiems Prirengiu teisingai akinius visuose 
taip patiko, jo'g rugsėjo s d.
(Labor Day) jame laikys sa- ■*“ kiaidae.
vo piknikų, į kurį ir lietuvius kio.^vSkuču^ *tkrelP‘*m* moky- 

užkviečia. Įžanga bus veltui. valandos nuo i« ryto iki s va 
Tame warde aktyviai politi- kare- Hedėiiomis susitarus.'
koje veikia ir prof. Frank laiką su nauju išradimu

Mast, valstybės prokuroro pa- P*u*.®lųI akys atitaisomo),
’ J v rbe akinių. Kainos pigiau kaip kitur

REIK ALINGAS RADIO 

PARDAVĖJAS.

Turi būt patyręs, su ar be 
automobrliaus; drawing ac- 
count ir komisas; visam laikui 
ir dalinai; apsukrus gali už
dirbti $100 savaitėj ir dau
giau. atsilankyti asmeniškai.

LIPSKY’S MUSIC & RADIO 
STORE

4916 W. 14 St. Cicero, UI.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORčiy 
AGENTŪRA

Nuslunčlame pinigus Lietu
von paltu 1 dvi savaites, tele
gramų | dvi ar trla dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilna) prirengiame kelionei 
J-Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Ųarome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčtų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

gelbininkas. 4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

VARGONININKAS.
Town of Lake. — Dvi soda- Į Žinųs gerai savo amatų, ir 

lietės p-lė Leokadija Biliskai-' geras chorvedis ieško vietos, 
tė ir J. Gurskaitė pasidavė Jeigu kuriam iš gerb. klebo- 

piai rengiasi ateinantį sekina- operacijai ir dabar, randasi šv. nų yra reikalingas, tai mel- 
dienį į jubilėjinį “Draugo” Kryžiaus ligoninėj. Dr. Mc- džiu kreiptis į “Draugų”.
piknikų, kuris įvyks Birutės Cradie p-lei Biliskaitei darė----------------------------------------
darže, Justice, UI. Marąuette
parkiečiai yra įsitikinę, kad 

Draugo” piknike ristynes 
laimės Bancevičius Ir Mingiia.

X Marąuetteparkietei Emi-

PASIDAVĖ OPERACIJAI.
A

MARĄUETTE PARKO 
ŽINELES.

X Marąuetteparkiečiai stro

z

* R. ANDRELIUNAS 1
(Marųuette Jewelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III.

Tel. »
Hemlock 8380

AUTOMOBILIAIĮ

REAL ESTATE CICERIEČIŲ ATYDAI z

mai prirengta pradžiai moks-.lijai Aglinskienei, rugp. 22 d. 
lo metų visiems šios kolonijos Dr. A. Rakauskas padarė sek- 
lietuvių vaikučiams. Kaip mingų gerklės operacijų šv. 
pradžios mokykloje mokslas, Kryžiaus ligoninėje. Ligonis 
taip ir komercijos kursai pra- jaučiasi labai gerai, 
sidės tuojau po “Labor Dav.” X D. Gricius, įžymus lietu* 

, Rap. vis kontraktorius

N U P I GINIM A S
ANT

NAMINIŲ PASKOLŲ 
THE Pi BIJC LOAN CORP.

Aš nupirkau Orant Work aptieką 
nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th SL. Cicero. I1L Esu Išėjęs augi- 
tesnj aptiekorystės mokslų, ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje.

Papigino paskolas ant sumų virš Turime didžiausi vaistų sandeli, re
ti 00. Vyras* ar moteris gauna ant ceptams pildyti, Orant Worke. Vts-
savo vardo.
Ištikimai — Mandagiai — Greitai

PUBLIC LOAN CORP.
4013 Milwaukee Avė. Kamb. 401 

Tel. Pensacola 8144

ką užlaikome plrmoe rųšiea Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Del Jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo Ir eiektrikos bllaa Randuoju 
bankos dėžės (safe vauits) dėt bran- 
gmenų pasldėjlmo. Taipgi užlaikau 

dalykų pasigrąžtntmui ir

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Rugp j. 25 
d. sugrįžo iš Lietuvos Venc- 
kevičių šeimyna. Visi sveiki, 
smagūs, pasitenkinę kelione ir 
pasisvečiavimu Lietuvoje.

5 kamb. plytų bung., mod., furn 
iau baivia kaina 84,900. cask $300. likusi vls°kių 

, • , • • tv- , , • • ragai norą. 3530 Olcott avė.. 75 St. P»slkveplnimul.
aptiekonui Bielskiui t^Addison_______ j________ ĖDAIIT ADTCYA

5 kamb. plytų bung., k. v. 8 pi- OnARI VtUiIKu Al IŪKĄ 
gial. 6035 Drummoni PI., pulki 
transp.

statyti
didelį namų, kuriame bus vais 
tinė.

DR. S. BIEŽIS PADARĖ 
PAVOJINGĄ OPERA 

GIJĄ.

________ __________ Juozas Keserauskas, Sav.
j^Gerl 6 ak pag. kampas, prie 484? W 14th gt OįcerOt UI.
Dundee Ir Qulnten Rd., Otto Hett- ’

: man, Palatine. Iii. Tel. Palatine 190.
Neimaim mainų. Ats. angliškai.

Tel. Cicero 39

Uetaviska Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

. COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS.' 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Ikdirbystę. 

Tel. Superior 0459

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias ChlcagoJ. pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 
1829.

Studebaker
FREE WHEEL1NG

Vienbitėlė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga ChlcagoJ

Pirmiau, negu Jus mainysite savo 
karą ant naujo, gaudUte musų pasiu- 
lymua

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulig ir J. Zabukas, 
Savininkai

{ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

{ M. ZIZ A S
J Namų Statymo Kontraktorius 
i Statau (vairiausius namus prieinama 
I kalną
«7217 S. CALIFORNTA AVĖ.i

Telefonas Hemlock 5628

Telsf. Republlc <898
Pigiai 10 ak. miesto ribose Big 

Raplds, Mich. gyv. 5.800. visa lšd., 
augšta. sausa, tvoros, šulinys, 2

X Šv. Kryžiaus par. moky- Nesenai šv. Kryžiaus Lietu kamb. namas, viešk. tinka vištoms 
r J ar daržovėms. Geros • lšl. Sav. E.

Foss, 1840 N. Lotus Avė.kla nė nauja nebuvo tokia, vių Ugoninėn buvo atvežta 
kaip dabar išgražinama. Mo- kritiškame sveikatos padėji- 
kiniai didžiuosis patogia ir me, be sųmonės ir dideliam 
gražia mokykla. mirties pavojuje, A. Dubins-

X Sunkiais pragyvenimo kienė’ 'gyvenanti Marąuette 
metais ypač. reikia prisidėti, l’arke, 6834 So. Talman Avė. 
ir padėti, L. K. Labdaringai Buvo reikalinga gręita gydy- 
Sų’-gai, kad ji galėtų vargo ‘to.!° pagalba. Reikėjo daryti 
prispaustiems nors būtinų pa- pavojingų operacijų, kuria 
geibų suteikti. Šį sekmadienį . ’
Šv. Kryžiaus bažn. bus L. K. ^R ŽADI KRAUSTYTIS?

UX naujas A, ALEŠAUSRAS & SON
šv. Kryžiaus par. vikaras, pil-1 7126 So. Rockwell St.
nai pasitenkinęs kelione į Ry-'1 Tel. Repnblic 5099
tus, kur su gerb. pralotu kun.
M. Krufiu ir savo kleb. kun. A.
Skripku keliavo ^automobiliu; 
bet dar geriau paeitenkinęs1 Ma8’ P’*"“™** t" K™ 
Town of Lake. |tia- «era" ir

X Kun. A. Deknis, kurį vi- Mes pervežame daiktus iš ir 
si vadina dėde, gavo nuo savo į kitus miestus.

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalytus.

Pigiai — 200 ak., '810,000 rąstų. 
3 karvės, 100 vištų. 2 namu, barnė, 
vlštlnyčla, geras vanduo, 87?800. ga
lima laikyti 22 karvių, Dan Slnger, 
Butternut, Wls. Route 1.

FARMA ANT PARDAVIMO
46 akerių, su visais įran

kiais ir įtaisymais ir gyvu
liais. Randasi Kendall, Mich. 
Visai pigiai. Del platesnių 
žinių kreiptis.

6948 So. Talman Avė. 
1-mas augštis

ŪKĖS PARMOS.»
Pirma Ir paskutine toki proga.
40 akrų ūkė su gyvuliais Ir pa

dargai už 81700.
40 akrų ūkė su budinkals ant ce- 

mentlnlb kelio 81200.
49 akrų ūkė muro namai gera 

žemė 82100:
80 akrų su gyvuliais pačiame 

mieste už 88500 taip pat turim 9 
ūkės ant mainymo.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

APTIEKA
UM33KS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai {rengtą lietuvių 
aptieką šioje aplellnkėje

J. P. RAKUTIS
Registruotas Aptiekorlua

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specialtzuoJamės pHdyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptlekos iki Jis nebūna TRI8 STKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

0. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIP8 
8tatau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
1 Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREET

Pbone Vlrglnl* 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiNiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiumiminiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiia

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuyos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
itanmauiHrauiinaiuiniBunusraniiiinuiiniiinuiMmiiiiniiiiiiiiiN

lapos Tsiet 
Hemlock >887

Namų Telef. 
Republlc 8888

JOHN YERKES
Plumblng A Hestlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tsl. Vlctory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO. 

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe ir flkščle- 

rial. Įvedame elektrą i namus lr 
dirbtuvės.
>1M S. Halsted 8L 9 Angštls




