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Nelaimėjo krašto geležinkelių kompanijos
KANADOS VYRIAUSYBĖ VAR2O 

AUKSOISVEIMį
Japonija nemano klausyti 

/ T. S. tarybos

BALKANŲ VALSTYBIŲ KONFERENCIJA 
SU TURKAIS ISTANBULE

VARŽO AUKSO IŠ
VEŽIMĄ

GELEŽINKELIAI NE
LAIMĖJO 1?

KAIP IŠ TIKRŲJŲ YRA MANDŽIŪRIJOJ

4
V i W

-Jas

Didelis gaisras Kaune

LENKAI NUŠOVĖ LIETUVĮ SARGYBINĮ

NEPAPRASTAS GAISRAS' 
KAUNE

OTTAWA, Kanada, spaT. 
21. — Kanados vyriausybė 
paskelbė dekretų, kuriuo drau
džiama be vyriausybės leidi
mo išvežti iš šio krašto auksų. 
Šis varžymas reikš ligi 1932 
m. kovo 1 d.

Vyriausybė pareiškia, kad 
Kanadai reikalinga aukso at
sarga.

AVASHINGTON, spal. 21.
—t Geležinkelių kompanijos 
kitados kreipės į tarpvalsty
binę prekybos komisijų reika
laudamos, kad joms būtų pa
didinta kaina už prekių ir pro
duktų vežimų. Reikalavo 15 
nuošimčių daugiau.

Komisija vakar paskelbė! ROMA, spal. 19. — Šven- 
savo sprendimų. Nepripažino tasis T^vas Pijus XI Mi_ 
reikalaujamų 15 nuošimčių.

Z 'V '' y r**'*

NETURI NORO KLAUSYTI

- 4 ■

Tai kareivinių gaisras Hongkutun’e, Mandžiūrijoj. Gaisrds iškilo įsiveržus ten japo
nams. '

POPIEŽIUS MELDŽIAS 
UŽ EDISONĄ CHICAGOJE PATRAUKTI TIESON

Spalių mėn. G d. rytų užsi
degė buv. Šmidto fabriko tro- 

I besiai, kur buvo įrengti maže- 
j sni fabrikėliai (vasalino, ko- 
1 jinių, dažų, lakų ir aliejaus 
! ir k.). Ugnis kilo dėl elektros 
t laidų susijungimo. Vatalinui 
gaminti medžiaga, įvairūs da
žai, aliejai tik padėjo liepsno
ms įsigalėti ir išsiplėsti. At
vykę ugniagesiai neįstengė u- 
gnies užgesinti. Ugnies buvo 
pasiekti ir keli brolių Vailo
kaičių geležies fabriko sandė
liai. Pats geležies fabrikas pta- 
vyko nuo ugnies apginti.

________ j Naujai pastatytieji Šančių
“Grand jury” patraukė tie- Gnkos (turgaus) halė taip pat 

son tris miestelio Berwyn po- nukentėjo.
licijos narius už jų žiaurumų Gaisras padarė labai dide- 
su areštuotais asmenimis. nuostolių, kurie dar neįkai

noti. Trobesiai ir kai kurie i-

LENKAI NUŠOVĖ LIETU
VOS PASIENIO SAR-

, GYBINJ

Prie demarkacinės linijos 
ties Bieloviečiais lenkai iš pa
salų puolė mūsų sargybini Ju
rgį Kybartų ir nušovė jį ke
liais šūviais iš kariško šautu
vo. Sargybinis Kybartas, nu
bėgęs apie 50 metrų, krito ne- 
gyvas.

Į šių rietu minėtam įvykiui 
ištirti iš Kauno buvo išvyktu 
si tam tikra komisija, sudary
ta iš užsienių ir vidaus reika
lų ministerijų atstovų.

LINŲ ŪKIO PROPAGANDA

SUIMTAS ADVOKATAS

ŽENEVA, spal. 21. — Aiš
kėja, kad T. Sujungus taryba 
jokios pažangos nepadarė Ma
ndžiūrijos reikale. Japonų vy
riausybė neturi nė mažiausio 
noro pasiduoti šios tarybos 
kontrolei, arba nurodymams, 
kų japonai gali ir ko negali i 
veikti.

Japonų atstovas taryboje

Nuskyrė nevienokias aukštes
nes kainas tik už kai kurių 
prekių vežimų.

Kalbama, kad kompanijos 
dabar atsisuks prieš savo da
rbininkus.

šias meldėsi už mirusio išra
dėjo Edison’o sielų.

Vatikane išaiškinta kad už 
mirusį Edison’ų negali būt 
laikomos viešosios Mišios, nes 
jis nebuvo katalikas.

Valstybės prokuroro polici
ja suėmė advokatų McGinnes- . . , , .
s’ų, kurs, kMt jis pasisakė,aPįPlėšė Belmont; rengimą, buvo apdrausti ir 

Ice Crėam Co. įstaigų, 3551 pertfrausti užsieniuose. 
Addison gat.

TURKAI IR BALKANŲ 
VALSTYBĖS TURKIJOJ PASKELBTA 

EKONOMIJA
VIENA, Austrija, spal. 21.

, , , . . , , , , |— Turkai ir Balkanų valsty-nuolat kartoja, kad tarybos1, . , .. Lbes — Bulgarija, Graikija,kišimųsis į Mandžiūrijos rei
kalus yra be menkiausio pa
grindo. Kaipo tokio, japonai 
negali pripažinti. Japonai sa
kosi be jokių tarpininkų susi
taikys su kinais. Tai dėl to, 
kad japonai nesiekia jokių Ma
ndžiūrijos pagrobimų, bet tik 
taikos.

Kinai ir taryba kitaip žiūri
i tuos dalykus. Kinai reika
lauja T. S. tarybos įsikišimo 
ir tarpininkavimo taikos de
rybose. Kinai nori tik tada 
stoti į derybas, kada japonų 
kariuomenė apleis okupuotus

Rumunija ir Jugoslavija, turi 
konferencijų Įstanbule. Ši ko
nferencija yra antroji. Pirmo
ji turkų konferencija su Bal
kanais įvyko praėjusiais me- 
tais Atėnuose, Graikijoj.

Pirmosios konferencijos ti
kslas buvo rūpintis tautinių 
mažumų likimu. O ši konfere
ncija sieks svarbesniųjų poli
tiškų tikslų. Turkai neteko Ba
lkanuose jokio vyraujančio 
vaidmens (rolės) ir gero var
do. Jėgomis negali to atgauti. 
Todėl stengiasi taikingais žy
giais to siekti. Turkai nori 
kokio norg politiško pakto su

ISTANBULAS, Turkija, 
spal. 20. — Turkijos vyriau
sybė paskelbė visame krašte 
griežtų ekonomijų. Visi vyrai 
ir moterys, neišskiriant paties 
prezidento, turi dėvėti savo 
krašto darbo drabužius. Kra
što valdininkams mažinamos 
algos.

dalyvavo papirkimuose, išrū
pinant paaukštinimų policijos 
ir gaisrininkų departamentų 
nariams. Šis advokatas sako, 
kad per šešerius metus papir
kimais surinkta apie 100,000 
dolerių ir žymi tos sumos da
lis jam pačiam tekusi.

Anot jo, papirkimai, žydė
jo jam esant stenografu civi
linės tarnybos įsitaigose.

Tardymas eina plačia vaga.

EDISONAS NEKROVĖ 
TURTŲ

Tuose fabrikuose dirbo apie 
500 darbininkų (daugiausia 
moterų). Jie visi kurį la.ikij, 
nedirbs.

LIETUVOJ GAMINS PER
SIŠKUS KILIMUS

DIDELI MOKESČIAI

KONFERENCIJA BAIGSIS 
BE NIEKO

plotus.
Esant tokiam nepaprastamBalkanų valstybėmis.

japonų nusistatymui ir užsi-Į ___________
spyrimui, maltyt, taryba Jm
sis kokių griežtesnių priemo 
nių prieš japonus.

GRANDI’S VYKS BER
LYNAN

—
VEIKIAI APSIDIRBTA

BUDAPEŠTAS, spal. 20. 
— Iš Amerikos parvykęs A- 
lex. Ondis, 21 m. amžiaus, už 
vietos banko apiplėšimų teis
mo pasmerktas pakarti. Po 
dviejų valandų jis buvo paka
rtas.

CEPELINAS BRAZILIJOJ
PERNAMBUCO, Brazilija, 

spal. 20. — Vakar čion at
skrido vokiečių orlaivis “Graf 
Zeppelin.”

ROMA, spal. 20. — Italijos 
užsienių reikalų ministeris Di
no Graudi’s ateinančių savai
tę vyks Berlynan, Vokietijon. 
Slakoma, ten jis tarsis ginkla
vimosi klausimu.

9 ŽUVO SPROGIMO 
METU

HERNĖ, Westfalija, Voljje- 
tija, spal. 20. — Mont Cenis 
anglių kąsykloje įvyko spro
gimas. 9 darbininkai žuvo ir 
27 sužeista. Be to, 67 darbi
ninkams užgriautas išėjimas.

WE$T ORANGE, N. J., 
spal. 20. — Miręs garsusis iš
radėjas T. A. Edisonas nepa
liko didelių turtų, nes jis jų Žemus ūkio rūmai nutarė 
nekrovė. Visi jo palikti tur-|dar šiemet suorganizuoti tra
tai įkainojami ne daugiau kaip mpalaikius persiškų kilimų au- 

! dirno technikos kursus. Jei to-

Sumažėjus tarptautinėj rin
koj kainoms už linų pluoštų 
ir sėmenis ,mūsų ūkininkai ro
do tendencijų mažinti linų sė
jos plotus. Tačiau esu vilties, 
kad linų kainos galinčios vėl 
kilti ir įgyti pastovias kaimas, 
todėl žemės ūkio rūmai yra 
susirūpinę linų ūkio propaga- 
ndos reikalu. Šiais metais rū
mai yra nutarę įvairiose Lie
tuvos vietose suruošti visų ei
lę paskaitų ir demonstruoti a- 
titinkamus filmus linų ūkio 

reikalais.

NUŽUDYTOS DVI 
SLAUGES

vienu, milijonu dolerių.
kie bandomieji kursai nusise-

Susirinkusiems į Morrison’o. 
viešbutį piliečiams generalinis jm' am^’auA bendrai su
valstybės prokuroras Carls- Į 
trom’as aiškino, kaip nusikra
tyti dideliais mokesčiais.

/
Jis pareiškė, kad tai galima

LONDONAS, spal. 20. • pliekti tik pataisius valsty
Pųtirta, kad konferencija In 
dijos reikalu bus uždaryta la
pkričio 10 d. Indija nelaimės 
ne tik nepriklausomybės, bet 
ir savivaldybės. Visa tvarka 
pasiliks kaip buvus.

bės mokesčių įstatymus. Jiems 
pakeisti reikia sušaukti sesi
jai įstatymų leidimo rūmus.

SPROGIMAS NAMUOSE

UŽDRAUSTA ŠUNIMS 
LOTI

COLLINGSWOOD, N. J., 
spal. 21. Šio miestelio taryba 
priėmė miesto įstatymų. Nak
timis nuo 8:00 vakaro ligi 6.-00 
ryto uždrausta šunims loti. Už 
šunų nusižengimus jų savinin
kams numatomos aukštos pi
niginės baudęs.

N. Russo namuose, Wilmet- 
te’j, įvyko didelis sprog&has 
ir sukėlė gaisrų. Tuo metu 
nieko namie nebuvo.

Visos namų vidus sunaikin
tas. Nuostolių bus apie 50,000 
dolerių. Policijai nepavyko pa 
tirtų kurioj namų daly įvyko 
sprogimas.

N. Russo yra turtingas pir
klys. Su šeima ji8 buvo išva
žiavęs į kitų miestų.

PAGALIAU SUSITAIKĖ

Kino teatrų savininkai su 
sitaikė su kino mašinų opera- 
tpriaia. Sutarties sąlygos dar 
nepaskelbtos.

ORO STOVIS

Dėl gilaus susijaudinimo , . .
, • •■••i, , • ! ktų, rūmai numatė organizuo-staiga mirė ir jo laboraton- .... .

jos bendradarbis J. Ott’as, 75 ’r U1"'1 pa"nS’M kurSU- 
i Kursai būsiu prieinami ir ne-

dison’n dirbo 52 metus. ' tortingoms vietos ūkininkaitė- 
ms. Dabar esantiems Kaune 
žemės ūkio kursi} klausytoja-Pranešama, kad velionis iš

radėjas rytoj bus palaidotas t ms _ pradžios mokyklų mo- 
ne Milan’e, O., bet Rosedale’o; Rytojams, suradus atitinkamų 
kapinėse, East Orange, N. J. j specialistų persiškų kilimų au-

------------------ ' dimo technika jau dėstoma.
SUIMTI 9 JAPONŲ | _____________

KARININKAI

TOKIJO, spal. 20. — Suim
ti ir pavieniui uždaryti devy
ni jauni japonų kariuomenės

TRAGIŠKOS SENIŲ 
VESTUVĖS

Rugsėjo 8 d. Žaliojoj įvyko 
šitoks daug kalbų sukėlęs at-

karininkai. Susekta, kad , jie sitikimas. Vietos gyventojas 
sudarė sumoksiu atlikti “haraJ pil. Naujavičius, našlys, 80 
kiri” (nusižudyti), norėdami metų amžiaus senis užsigeidė 
tuo būdu protestuoti prieš sa- vesti. Susipažino su 70 m. am- 
vo vyriausybę, kuri užsienių žiaus moterimi, taip pat našle, 
politikoje daro didelius ir ne-,įr sutarė tuoktis.
garbingus tautai nusileidimus.

PADIDINO ATLYGINIMĄ

CHICAGA IR APYLIN 
KĖS. — Šiandie saulėta; kiek 
šalčiau. Vakar temperatūra 
buvo 72 L

NEW YORK, spal. 20. — 
Robin Lighting Picture kom
panija padidino atlyginimų 
darbininkams. Kompanijos pre 
ridentas Robin’as pareiškia, 
kad atlyginimų mažinant il
giausius metus nebus sulauk
ta gerovės.

Minėtų dienų abu “jaunie
ji” nuvyko į bažnyčių paimti 
šliūbų, bet vos tik kunigas pra
dėjo juos laiminti, “jauna
jam” pradėjo darytis silpna 
ir jis ėmė sverdėti. Išvestas 
į zakristijų Naujavičius ėmė 
dar labiau silpti ir staiga ten 
pat ir numirė. Prieš tai Nau
javičius atrodė visai sveikas. 
Manoma, kad mirė iš didelio
susijaudinimo.

LOS ANGELES, Cal., spal. 
20. — Susekta nepaprasta 
žmogžudystė. Southern Paci
fic’o geležinkelio krovinių (ba
gažų) kambary pastebėta Is 
dviejų medinių dėžių besisun- 
kiųs kraujas. Dėžės buvo pri
siųstos iš *Phoenix’o, Arizonos 
valstybės.

Policija atplėšė dėžes ir ra
do kiekvienoj po moteriškų la
vonų. Lavonai buvo supiaus-z
tyti į dalis. Viduj rasti iden
tifikavimo ženklai. Tuojau su
sisiekta su Phoenix’o policija. 
Nustatyta, kad ttai dviejų slau
gių, Samuelson, apie 30 m. 
amž., ir A. Lerol, apie 20 m. 
amž., lavonai. Phoenix’e abi
dvi staiga dingo praėjusį šeš
tadienį.

Policija ieško moteriškės 
Judd, kuri dėžes išsiuntė iš 
Phoenix’o. Be to, suimtas ieš
komosios brolis Kinnell’is.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv 3.88 
Prancūzijos 1QO fr.
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. .

3.94
5.18

23.35
14.00
19.62
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“D R A U G A S”

Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.M. Pu- 

■ai Metų — *2.60. Trims Mėnesiams — H.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — ><.00. Kopija •2c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negTų- 
Una, jei neprašoma tai nedaryti Ir neprlsiunčiama tam 
tikslui pašto- ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

vai.

riama derėtis su lenkais susisiekimo ir ki-. 
tais klausiniais, kurie veda tas dvi kaimy- j 
nines valstybes į normalius santykius.

Laimė, kad tauta griežtai pasisakė' 
prieš tautininkų nusileidimus ir morališkai j 
privertė kitokį užsienių politikos kursų nus
tatyti. ;

Bylos laimėjimus Haagos tarptautiniu-1 
n.e tribunole yra visais atžvilgiais svarbus;

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS TEISME
LIETUVA NEPRIVALO ATIDARYTI GELEŽINKELIŲ 

SU LENKIJA.
Smūgis Vilniaus grobikams llr Ambasadorių sprendimui.

Derybų pasekmės.

Kauno derybos politiniais 
klausimais, kiek tas liečia lie- 

I tuvius, žinoma, turėjo nuo 
'pat pradžių “visomis keturio
mis” atsistoti ant Vilniaus

--------  (klausimo. Kol Vilniaus klau
čia. diplomu iiniiį ir konsulai'!- .almu nepasiekta ūbiems pu-(Tąsa)

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.'

“DRAUGAS”
LIIHUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Eacept Sunday.

8UBSCRIPTIONS: One Year — »6.-«0. Six Montno 
— |S 50. Three Months — <2.0®. On< Month — 76c. 
Burope — One Year — 27.0®.- S* t Months — *4.®0. 
Oūpy — .G2e.

Advertlsing in “DRAUGAS” brlngs baat results.

Advertlaing rate* on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chtcagc

Lietuvos Vyriausybė šito ulų santykių užmezgimų, jie sėms priimtinas nusistatymas, 
dalykas. Tribunolo sprendimas reiškia, kad kias Denkijos viltis gmtai pa_ gerai žinojo, yra iškolno ne tol politinių santykių tarp 
linkai neteisėtai Vilnių valdo, kad 1923 m. pareikšdama, kad paikiumi pasmerktos. Lietu dviejų šalių sutvarkymui (di-
; mb>sadorių Konferencijos ir kiti sprendi- ,< Lietuvos Vyriausybė priims va derybas vesti negalėjo atsi- piomatinių santykių užmezgi
mai'yra neteisėti ir kad Vilniaus byloje tei- Lenkijos. diplo’ouūL^ atstovų, "akj'ti- Jos priimta rezoliucija mui etc.) nėra jokio pamato, 
s./bė yra Lietuvos pusėje. ; bet ne k’itur, kQJp Vilniuje..’’ ioki‘* Pareigą jai uždėjo. Jai Derybų valties dugnas iškrito

Tai yra žymus Lietuvos laimėjimas ii Tokių- pat poziciją Lietuvos Hebuvo jokio išrokavimo jų ir pati valtis nuskendo nepe- 
aiskus smūgis Lenkijai. Ir tarptautinio Vyriausybė užėmė ir dėl Len- ne* vengti: negalėdama jokiu sisekimo bangose, — jokių re- 
11.0 akivaizdoje Lenkija laikoma nusikaltusi. kįjos konsulų. Kuomet Lietu- ‘^oltiu būdu Vilniaus klausi- zultatų,

IR BITifi GALIMA PASTŲ 
SIŲSTI.

DIENOS KLAUSIMA*

TARPTAUTINIO TEISMO SPRENDIMAS

Mūsų skaitytojai jau žino, kad Lietuva 
laimėjo bylų Haagos tarptautiniame teisme. 
Norėdami susipažinti su tos bylos istorija, 
skaitykite tuo klausiniu dedamų iš Lietu
vos Pasiuntinybės mums atsiųstų rašinį?"

Nors byla Haagos tribunole ėjo tik dė’ 
atidarymų Kaišiadorių — Lentvafavo gele
žinkelio, tačiau joje ir Vilniaus klausimas 
yra paliečiamas. ■ ’

Tai parodė vieningas teisėjų pasisakymas, 
kad Lietuva neturi atidaryti Kaišiadorių— 
Lentvaravo geležinkelio, kad Vilniaus klau- 
s’mas nėra išspręstas. Prieš tai ir lenkas 
teisėjas nedrįso balsuoti. Teisybė akis svili
na. - '

vai pradėta prikaišioti, kad ji, 
priimdama 1927 m. gruodžio 
mėn. 10 d. rezoliucijų, visgi 
šio savo tarptautinio pasiža
dėjimo nepildo, Lietuvos atsa
kymas buvo: Taip,karo stovis

mo išrišti, ji tokiomis tarpiau-1 Nedaug geresnės pasekmės
Atvaizde parodama, kaip 

paštininkas deda bičių motinų 
į tam tikrų dėžutę persiunti
mui. Dėžutėj būna iš anksto 
priruošta medaus — maisto,

tinėniis derybomis galėjo savo buvo ir Varšuvoj, kur derybos 
j.tuvinų skriaudų laikyti nuo- ėjo ekonominiais klausimais, 
latos prieš pasaulio akis. Tuo Konsuliarių santykių užiitoz-
būdų Lietuva tik galėjo neleis- 'girnas mat priklauso nuo di-Įkad kelionėj bičių karalienė 
ii padarytai žaizdai užgyti ir plomatihių, ergo politinių, ftebadautų. 1

Be abejojimo, šis sprendimas žymiai pa jyįa panaikintas; jeigu norįt I auolfltos pmmliui rodyti, kad santykių sureguliavimo, pir -- --------------------------
veiks ir Tautų Sąjungų, kuri pati nedrįso jįr taika tarp Lioulvos ir Len- k‘ni Ų tvirt*nima$, buk “Vii- mon vieton. Kauno derybos tų ir Varšuvoj iškeltas, 
to klausimo spręsti, neatsiklausus Haagos, kijos yra, nes karo veiksmų t)iaU£ klausimas yra Ambasa- galimybę palaidojo, taigi klau antra!. ios atakas ' Lenkija, 
tribunolo. Reikia spėti, kad Tautų Sųjun-,nėra, bet būklė (stovis) tarp dony nutariiau ^bitinai išris- rimas ir čia turėjo žlugti. Drau lyg pripildama negalimumų 
ga laikysis to sprendinio. O jeigu ji iš tikro visiškai nėra reguliarė; ilas ir balStas” lok “ S’ažu ge su konsuliariais klausimaiskis ir baigtas”, 

I u.-gtas nėra.
pasažierinio judėjimo tarp 

žlugo ir prekybos bei pramo-1 d^^ ir TjetlkijoS) užsispy- 
santykiai yra užmezgami tik i i iasidėjo eilė tiesioginių Iai>s tarp dviejų kraštų sure-jpg prįversti Lietuvų (vis tos 
esant reguliariems tarpvalsty , derybų — Karaliaučiuje, Ber- j&ubavimas, nes jis galimas tik!pa^įos rezoliucijos dvasioją) 
biniems santykiams, ko tarp! lyne, Kaune ir Varšuvoj liks-j t®*111* vienfts kito krašte savo jej>sD prekybinių traukinių ju 

sprendimu atitaisoma p. Voldemaro ir jo Lietuvos ir Lenkijos nėra ir I tu, anot rezoliucijos, prieiti įkonsu*atus, las pats tenka pa- Įdėjimų — ypač tranzitinių 
įpėdinių padarytos klaidos. Vilniaus klau- tol, kol Vilniaus ginčas ne- prie užinezgimo tokių santy- sakyti *r apie posažierinį su-!traukinių.
rimas teisės ir kitokiais atžvilgiais tebėra likviduotas, negali būti. Šitoks kių, “nuo kurių taika pri- id8iekim<z gtdožinkeiiais, neįj 
neišspręstas ir jis bus laikomas neišspręstu, j Lietuvos nusistatymas, aišku, klauso.” , pasažieriams reikalingos vi-
kol lenkai nėra Vilniaus krašto apleidę, i neprieštarauja nei raidei, nei Derybos buvo paskirstytos i S’ daodanios konsulatų.

-----------------------  'dvarui gruodžio .nūn. 10 d.'sulyg' svurstoluų klaualnį, j! prekybims tr.«-

' ba,i r . .. . . .. , \ kimų judėjimas. Ir čia lenkai
Žinomas ekonomininkas kun. dr. J. Rv- . 1 dvi rYt’klas dalis: derybas pp-

vos Vyriausybe neatsisako Utiniuis klausimais ir derybas

laikytųsi teisybės, ji turėtų atvirai pasaky
ti Lenkijai, kad tuojau grąžintų Lietuvai 
Vilniaus kraštą. z

Pagaliau dar tenka pridėti, kad Haagos

Lenkai Vilnių užėmė 1920 m. spalių 
Ui. 9 d. Lietuva, protestuodama prieš tų len
kų smurtų, ne vien tisus santykius su Len- an’as, katalikų universiteto profesorius Va 
-feija nutraukė, bet taip pat ir karo stovi šingtone, vienoj katalikų konferencijoj paša

diplomatiniai ir konsųliariai

Lietuva, kad demaskuoti ti
krus Lenkijos tikslus ir paro
dyti pasauliui, kad jai rūpi ne 
prekyba, bet jos politinių pla- 

H manė turėsiu progos daugiau ,n^ Pavedimas, pavartojo pa
laimėti. Negalėdami pralauž- Į ^ašų metodą, kaip ii Nemuno
4- l I 1/\T,1TTZ\CI ril />!.l vii

pradėti tiesi<Miių su Lenkija ekonominiais klausimais. A. r ___ ... 'klausimu. Ji sutiko praleisti

iežinkeliais ir Nemunu. Lietuva, žinodama, 
*kad nuėmus karo stovį, jos pozicija susilpnės 
Vilniaus atvadavimo atžvilgiu, nesutiko su 
tuo, nors ir iš užsienių buvo daromas didelis 
spadinias to link. Bet tai nieko negelbėjo. 
Lietuva nepasidavė. Nepasidavė nė tada, 
kada ir viduje buvo daromi mėginimai Lie
tuvą iš tos pozicijos išstumti. Socialdemokra
tai jau 1926 m. reikalavo, kad Lietuvos vy
riausybė užmėgstų normalius santykius *u 
Lenkija. 'Tų nusistatymų socialistų vyriau
sias vadas St. Kairys pareiškė Lietuvos sei
me. '

Tik p. Voldemaras, pasivadinęs dik
tatorium ir su nieku nesiskaitydamas, 1927

teisę kam nors aukštesniam, negu badavimui. rkCl“'Lai .stonų atlyginimas Lietuvai) - fl.aipS;a atsiekti savo kiniai privalo pasiekti Lietu-,
Jie turi teisę žmoniškam pragyvenimui ir e- Į Pi™>intaka^į^ietuvos pu- Į jtfjuLįju,, metodu: Rytprūsius, ar per Lat

, /i * 1 n rezultatų, kad Lietuvos -patogumams (komfortui). , ...
t • y - . , • \. . , . » Lenkijos ilgas ginčas būtųJei žmones to neturi, valstybe dei to yra atsa- d °
lementariniams

kominga. Prezidentas ir kongresas turi žiū- patenkinančiai i šrištas n* J de
rėti, kad darbininkai turėtų darbo, kad rei- ^Uvos Lenkijos . r-ntykiai iš jo Kaune.

Dervbaskale jie gautų pašelpų. Jei tuo. nesirūpinama,
nei prezidentas, nei kongresas savo pareigų 
neatlieka. Be to, dr. Ryan’as rągina pridėti 
priedų (amendmentų) prie Volstead’o akto — 
leisti 3% alų pardavinėti.

nereguliarių galėtų virsti re-
guliariais, kuomet ir diplonia- 
tiniems ir Rūiisuliariems san-

.«>
anuomet j§gręįę pradžiai skilutę Lie- ' ne demarkoei

Užsienių Reikalų Ministerijos; luvof, sįenoj> .įe tikgjogi_gu jos linijų. Lietuva priparodė, 
generalinis sekretorius. Jos e- ,aiku praplėsti Jie jau gy. kad Lenkijos prekyba, kiek 

kį buvo mėginę tatai padaryti, batV per Lietuvą, nuo to
ekonominiais klau- peikalūuilanii Nemuno atida i11®* k*(dl Nukentėti negali ir 

kad Lietuva todėl neužkertaŠimais vinte, iš lietuvių pusės, rymo (sulyg VersaiIIes sutar-
tykiams užinėgsti bus atviras ekonominio departamento di- ties parėdymo). Lietuva t* laisvam lenkų prekybos

rektorius Dr. Zaunius (dabar- jų atakų tuomet vikriai atmu- ^raazdu^ plėtojimuisi. Kitais 
ikalų Minis- šė, pati išleisdama taisykles kad Lietui os užim-kcliHs

TokK Lietuvos “etnndpunk- k ž-.ienių Reikalų
tas” išmušė iš ranku ginklų teris) ir J»s «j» Varšuvoj. Tuo plukdymui sielių .Nemunu ir

Prieš porą savaičių Latvijoje įvyko sei- ne tįk Denki jos politikams, pa&ū laiku ėjo dar ir trečios leisdama lenkų sieliams laisvai 
mo rinkimai, kurie praėjo visai ramiai. Rin- įr vjsįemB jų draugams-- derybos Berlyne — smulkiam Nemunu paukti, bet prisilai- 

kimų pasekmės rodo, kad seimo atstovu p.nmnns TmHtin >iiK,lsl^ekimul P61" demarkacijos kant tų taisyklių. Lenkija tū
la. gruodžio mėn. nuvyko į Tautų Sąjungos sudėtis nedaug tepasikeitė. Socialdemokratai ai ,U05
tarybos posėdį ir ten, Pilsudskio akivaizdo- šiame - seime turės keturiais atstovais ma

žiau, o komunistai vienu daugiau. Kntali- Ttiesioginės derybos.je, davė savo sutikimą nuimti karo stovi, 
palikus neišspręstų Vilniaus klausimą. Tas 
p. Voldemaro žingsnis buvo žymiai apsunki
nęs Lietuvos kovą dėl savo sostinės tarptau
tinėje arenoje. Lietuva dar labiau buvo spi-

— ---------  ----- ir visiems jų uraugaiiis— ...
seimo atstovu užtarėjams Europos politinėj 0>*sisiekimui per demarkacijom

jcialdeinokratai jn ,tl,d hniją sureguliuoti, t. y. pėrė- rėjusi tikslu ne sielių pluk-
jimui per demarkacijos linijų dymą (nors taip ji Tautų Su
kinko darbams tiems žmonėms, jungoje argumentuodavo), bet 

kai laimėjo dviem atstovai daugiau, negu Jjenkams nepasiliko xnieko kurių ūkiai buvo tos linijos politinį santykių užmezgimų, 
aname seime turėjo. Dėl to ir pačioje vy- kito, kaip tik, einant ta pačia perkirsti. Šias derybas vedė nukando akmenį : jos atakos 
riausybėje, berods, nedaug pasikeitimų į- rezoliucija, pradėti tiesiogines p. Sidzikauskas, Lietuvos Mi-'su Nemuno atidarymu subvrė- 
vvks. derybas, kurios, kiek tai lie- nisteris Berlyne. jo. Negeresnį pasisekimą tu

toji linkui Lenkijos heturėjimo 
santykių pozicija, nei kiek ne- 
įneša'suirutėe nei į Lenkijos, 
nei į rytų Istoropos 
ekonominę būklę. Per demar
kacijos liniją gi Lietuva be
mano leisti jokių traukinių, 
nes kalu reikėtų statyti mui
tines, stotis, daryti išlaidas 
personalo užlaikymui ir t. t. 

(Busi daugiau)
-1 imm

J. Donillet.
MASKVA BE KAUKĖS.

Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis
( (Tęsinys)

jfttai antroji scena. Kai buvo areštuo
tas mano sūnus, aš penktadieniais, pri
imamomis dienomis, vaikščiodavau į 
aukščiausį S. S. S. R. teismą pasikalbėti 
su prokuroru, kurs vedė (L P. U. bylas. 
Teismas posėdžiavo Spiridono ą-je 30 nr. 
Ten aš keletą kartų susitikau pagyvenu-

numetė kieme į sniego pusnį. Prokuroras mos šiokios tokios žinios apie sušaudymų 
jai pasakė: “Tamstos sūnų antradienį su- kurios nors mažos žmonių grupės, o apie 
šaudė...” ' masinius sušaudymus — nė žddžio, -- siaur už trečiąjį — jis visai paleidžiamus.

Kai iš mūsų kameros ištęsdavo žmo- , civilizuotasis pasaulis nieko nežino apie tų Mano kameroj buvo čekistas gruzi
nes naktį iš antradienio į trečiadienį, aš žmonių likimų. Ir dėl to-gėda Europai, nas, pavarde Zomaja, nuteistas trims me-
sau prisistatydavau, kaip kitų dienų pro- kuri tyli ir nesąmoningai pasiduoda so- tams į Solovkų salas. Už išdavimą iš kar-
kurorą ar kalėjime, perduodant “paliki cialistų ir komunistų įtakai, prisidėdama to trijų areštuotųjų jį po trijų savaičių 
mų, žmona ar motina išgirs baisią žinią, j prie maištų dėl visokių Sakkų, Vancettų, J visai paleido. Kalinys, nuteistas 3, 5 ar
kaip ją, pusiau mirusią, išneš ir kaip šunį ! o tuo tarpų Rusijoje bolševikai žudo tūlis- ! 10 metų ištrėmimo, pervedamas į kale
nome* į kiemo kampą... tančius nekaltų žmonių. Dėl to neprotes- jimo darbo sekcijų ir ten laukia sprendi-

Per vienus antradienius, kuriuos aš tuoja nė vienas socialistas, nedaroma nė mo įvykdymo, 
išgyvenau Būti rsko katėjime, tik iš to vie- J vienos manifestacijos — nė nebandomai Toje darbo sekcijoje tūri dirbti visi 
no koridoriaus, kuriame buvo mabo ka- pastoti kruviniesiems įvykiams kelio, net ' I** išimties ligonis ar sveikas, politiškus

duotąjį asmenį čekistui šnipui bausmė kutinius atsisveikinimo žodžius. Vieną to- 
trečdaliu sumažinama, už antrąjį — pu- ' kių atsisveikinimų aš išskaičiau Gustavo

Flobero knygoje antrašte “Šventojo An
tano gundymas”:

“ Turneforas, prancūzas, kaltinamas, 
šnipinėjęs Rusijos nenaudai, nuteistas nu
žudyti... savo mirties išvakarėse siunčia 
savo paskutinius sveikinimus tiems, kurie 
kalba prancūziškai," kurie turi prancūziš
ką širdį. Pirm negu mirsiu, aš šaukiu:

Į tegyvuoja Prancūzija, brangioji tėvynė!
1 Sudieu...”

Kas buvo tas Turneforas i Kada jį su
šaudė! Tame pat puslapyje efar bnvo žy
mu ir daugiau taškų, bei, deja, jie buvo 
išsitrynę, ir aš negalėjau jų išskaityti. 
Laikau pareigą perduoti paskutinį šio’ 
žmogaus sudieu jo tėvynei Prancūzijai- 
Tas atsisveikinimas adresuotos tiems^ ku
rie turi prancūzišką širdį ir, gal būt, vrif 
jo artimieji, draugai ir pažįstami. Jie, 
skaitydami šias eilutes, gal jį ir prba-

i nusikaltėlis ar kriminalistas. Eduardas 
i Rimigtonas, apie kurį jau aš aukščiau

merą, išvedė ir sušaudė šimtų kalinamųjų.
Jau vien tik Butirską kalėjime yra

šią moterį, ateinančią savo 17-kos metų j tūkstančiai kalinių, neskaitant Lubenkos . mašina varo savo baisųjį, niekšišką dar- kalbėjau, buvo pervestas į tą sekciją tuo- 
bą ir toliau, ir niekas nerodo susirūpinimo jau po sunkios operacijos. Vos ant kojųsūnaus bylos reikalu. Paskutinį penktodie- į -(h4 nr.) kalėjimo, vadinamojo vidurinio 

nį ji man sakė, turintr vilties jį išgelliė- j ir kitų, o kiek daug dar tų nesuskaitomų 
ti. Ji kalbėjosi su juo Butirsko kalėjime> G. P. U. arešto namų, kurių kiekviena* 
ir jis jai sftkė, kad tardytojas liepęs jam turi savus “antradienius”, netgi po kelis 
tilcėtis... ' "'i ^H>r ‘’’iav/|a^^• rF°k’a būdu ištisos dešimtys

Tačiau jis prašė jų nueiti trečkulie- tūkstančių žmonių žūna UEKOJE. Vieni

nusišypsomą dėl to, kalbama apie perdė
jimus... Tuo tarpu žudančioji (J. P. U.

-jos aukomis, (čia, matyti, autorius turi 
galvoj nekatalikus, nes katalikai labai 
dėlto yra susirūpinę ir įvairiais teisėtais 
būdais prieš tai kovoja. Vert.).

Kiekvieno kalėjimo kameros — p'd-

jis dar tesilaikė, o jį jau privertė nulipti 
į kiemą ir piauti malkas. Ore smarkiai 
šalo, o jis neturėjo šiltų rūbų.

Man teko laimės dirbti kalėjimo bi
bliotekoj. Tai puiki ir turtinga biblioteka,

nį pas prokurorų, kad pagreitintų jo iš- i mėnesiai daugiau turi aukų, kiti — t«a- Į nos G. P. U. šnipų. Trys ketvirtadaliai jų įrengta dar prieš revoliuciją ir lyg per” mįj^
Iriilipią. Aš tą moterį mačiau^ kai ji įėjo ! žiau, točihuv pragariškoji G. P. U. baus- Į yra nuteistieji čekistai, kuriems už šnipi- stebuklą čia išlikusi. Ten tarp prancūziš-
pos prokurorą... Po penkių minučių išne- mių mašina reguiiariškai dirba sau tylo- i Uėjimą pažadėta amnestija ar bausmes kų knygų oš radau ir tokių> kuriose kali-
šė ją, netekusią sąmonės, ir kaip šunį je. Kortais (bet ir tai labai retai) gauna- sumažinimas. Už pirmąjį susektąjį ir iš- niai, dėdaoų ant raidžių taškus, rašė pas- (Bus daugiau)
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Mūsų Spaudos Talkininkų 
MOBILIZACIJA

z

Visose Amerikos lietuvių kolonijose dabar vedama 
talkininkų mobilizacija svarbiam katalikiškos spaudos 
platinimo darbui - vajui.

Tenka džiaugtis, kad mobilizacija^ eina sėkmingai. Į 
mūsų pakvietimą atsiliepia daug musų dienraščio prie- 
telių, kurie pasiryžo per keletą mėnesių padirbėti ir 
dienraštį praplatinti. ,

Bet dar laukiame daugiau talkininkų, kad spalių 
mėn. 28 d. vajų galėtumėme pradėti ir jį visų smar
kumu varyti pirmyn.

Po kiekvieno sunkaus darbo reikalinga ir poilsis. Dėl 
to “Draugas” skiria dvi laivakortes sunkiausiai ir sėk
mingiausiai dirbantiems vajaus dalyviams, kad jie ne
mokamai galėtų vykti į Lietuvą ir, ten pasilsėjus, vėl 
nemokamai grįžti atgal.

Skiriamos ir kitos dovanos: gražus ir brangus ra- 
dio, laikrodžiai, žiedai ir t. t. Visus nuoširdžiai prašo
me į talka. Atsišaukite, smulkmenas pranešime laišku.

“DRAUGO JUBILIEJINĖ TALKA 
PRASIDEDA TREČIADIENYJE, SPA
LIŲ MĖN. 28 D. SU SPORTO VAKA
RU IR BALIUM SV. ANTANO PARAP. 
SALĖJ, CICERO, ILL.

fe fe
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2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Prašau Į Mano Kampelį
■ ?ašo prof Kampininkas-

Čikagos Vašingtono parkų Du sovietu piliečiu nutarė' 
alšavikiški, aidoblistiški pa žūt būt pabėgti iš sovietų ro-i 
azitai apiponavojo. Ne tik žo-, jaus. Kad būtų mažiau puvo-i 

'ei ir medžiams kenkia, ale ir jaus pereinant sienų, jiedu už-! 
•uonėms pakajaus neduoda.

LIETUVIAI AMERIKOJE j JSSJiST I 
NEW M. joms energijos 

buotis.
ir toliau dar-

MIEGA.
Otai budus greitai ir lengvai nu- 

rainluti ir užmigdlnt! verkiant) vai- 
t, . i o i 'Tai budus, kuij daktarai in-I asilliatysime lapklieio S (J. dorsuoja ir malonui motinų pripa-
V Lgftkri/.in 95 nnrnnrioc žlno saugiu ir nekenksmingu. Kele- 
X Lapkričio -•), paiapiJOS ,lua lajs auameninės. gardžios

Dailininkų paroda.
~ pančiu parapijos ,, laSų g,ynat augmenhlė8, gardžlO8

Spalio 15 d., Victoria vieš- saloje įvyks j&unųjį) choro šo- '* letcheri0 Ca«torijo«, nuramina ne- 
' ' ! Vk a zi_i a i Ar: , „ . • » • v zz-rv i ramiausia kūdikį ar valką Ir užniig-e jautį, nulupo liuo jo odę1 ^tity (rlotel Victona) oi u l<ių vakaras ,G.riez Doc CIay <io į ke»«?tą minuty! o nuo dieglio

Miesto valdžia apielinkėse lir užtempė ant savęs — vie- 74h gat.
’alas sausina, uodus naikina,'nas priešaky, kitas užpakaly dailininkų — piešėjų meno nas Nikrošius, šokių pirmi- 
o nemato, kokia zaroza gra-į — laimingai pasiekė rubežių. darbų paroda. Paveikslų išsta ninkas, užtikrina visiems ai 

tyta vien lietuvių tapytojų, “good time”. “We. believe 
________ Staiga pasigirsta užpakali- paroja tęsis porų. savaičių, you; Niek.”

Bruklyne yra toks kailiasu-; n*° kd*‘d‘ ' ar daugiau. Įžanga veltui. x Visos Ciceras margaitės j
vių lokalas, kurio vienam mi-i — Jonai, suk iš kelio į miš- Visi lietuviai prašomi .ikair- kviečiamos įsirašyti Nekalto j Taigi nenusiminkit, net eikit pas
linge atsirado komunistiškų kų. liūgai atlankyti į minimų , Prasidėjimo mergaičių draugi^
aučių. Pradėjus tiems jau- — Ir nemanau. AŠ viskų rodų, kuri atdara nuo 10 y.o jon. Susirinkimai įvyksta kas fesorlus- neklaus jūsų kas jums ken-

u ............................. - .kia, ar kur skauda, bet pasakys pats
i po pilno išegzatninavimo. Jus su-

:.'.ai ištaisytų parkų apsėdo.

muse
prasidėjo lietuvių ton and bis joy boy8”. Prn X,

yra ženklas tikros Castorios. Vengk 
imitacijų ir buk saugus.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

i iams baubti, kaikurie jau ruo gerai matau. Nieko nėra. 
: ėsi jiems kailius išdirbti, ale — Jonai suk! 
remačis atnešė melinsiličius,
1 urie darbų sutrukdė. Taip ir 
tiko: vieni be darbo, kiti — su 
; eišdirbtais kailiais.

iki 11 vai. vakaro. pirmų pirmadienį

— Nustok rėkęs!
— Tau gerai kalbėli — tu 

eini priešaky. O paskui ma
nęs jautis bėga.

lietuviški cilcikai 
chorų remon- 

uoja. Neturėdami savos me
džiagos, didesnes clidro skyles 
į arapijų chorų ir kaikurių ka- 
alikiškos organizacijos kuo

pų nariais lopo

Čikagos 
avo “Atgal”

NUOTRUPOS.

I po
RlO i \/ CM • • • •» Uiupysit laikų ir pinigus. Daugelis.X Viceros jaunimas jau IŠ kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums i

-------------------anksto ruošiasi i Chicagos Ap- ?vea°;/ad J‘e n*,tur‘ relkalin*0
Lietuvių ir ukrainiečių ben- Kkrį^j0 Vyčių šokių vakarų,

dravimaa. kuris įvykg lapkr> u~ Matysi. Radio - sco^- Ra.ę
Spalio 2 d. ukrainiečių tau- me, kaip kitos kuopos pasiro- X“ 

tos rūmuose, New Yorke, įvy- dys.
ko antras ukrainiečių įr lie-. Carrie.

________ tuvių legijonų jungtinės ko-
Straipsnis apie lietuvių liau- misijos posėdis, pirmininkau-

dies dainas.į
Įžymus prancūzų rašytojus 

Jean Mauclere paskelbė “Ci-

jant J. Jokubauskui, sekre
toriaujant p. D. Haličynui.

ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 

I pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

Radio Stovis A J J.
X Parapijos oazaras baig- jeigu turit kokių užsisenėjusią, ]si 

J.S 23 d. spalio vakare. Bus £
Komisijų sudaro: pirm. Jo- ‘Odelis trukšmas, nes visį ei- neatidėiiokit neatėję pa

nas Jokubauskas, L legiono ci-riečiai ir buh'ariskiai, kc- j
Pašenavoti būkit visi tų ne-Comedia” laikrašty naujų ] posto vadag; vįce_pįnih Vo- tina vakarų sueiti į bazarų1 DR. J. E. ZAREMBA

i horų ir kuopų vadai, kurie laipsnį apie lietuvių liaud.es
aidžiate savo nariams bedie- dainas ir žaidimus. Straipsms 

iliustruojamas trijų lietuvių 
liaudies dainų vertimais. Be

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.

X

iškų bankrotų pridengti.

Balšavikų komisarų rojuje to, laikraštis įdėjo vienų lie-
Būtojoj, sakoma, buvo to- luvi,i liaudies žakn,,"į a‘vah- 

ks pripotkas. dų. Autorius ypač gėrisi lie-
Į tuvių liaudies dainų nielodin- 
| gurnu ir švelnumu. Pažymė 
'tina, kad kitas laikraštis 
i “ Jo.urnal dės . Debats ’ ’ savo 
“Atbalsiai iš visur” skyriuje 
Įdėjo vienų Jean Mauclėre 
išverstų lietuvių liaudies dai- 

105 W. Adams St. Rm. 2117jpavadindamas jų “poetiš
kai melancholiška”.

“L. A.”

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAK1S 1
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roam 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

VARGONININKAMS, GIES 
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

lodimir Kedrovsky, buv. Uk- X Ateinant; sekmadienį, 
rainos armijos (Petliuros) ^pulio 25 d. ir vėl parapijos, 
generalinis inspektorius; sek. svetainėj dus ciiaeiis truKs- ofiso valandos: Nuo įo ryto iki i 

Dmitro Italičyn, Ukr. legiono ««•»: S». Antano draugijos i X k“ ’p.
2-jo posto atstovas ir Kastas metinis bankietas su labai pui-|x piet
Jurgėla, 1. legiono vyr. štabe ku programų. Vakarienę ruo-;--------------------------------------
adjutantas; nariais: J, Šimo- <Aa PaDrs vyr<ū ir sako, kad 
uis, T. Stelmoch — Amerikos tc.kioą vakarienės niekas da 
legiono nariai, ir J. Havrylko, n(“’’a valgęs.
Ukr. legiono narys. Komisija ciceriečiai turėtų para-
buvo paskirta Ukr. legiono aay*i tos vakarienės, (lai ir 
seimo metu, š. m. gegužės 30 neapsivils.
d. j'-------------------

APSIMOKA SKELB
TIS “DJSADGE

Komisija užgyrė legiono pa
siūlytas pataisas ukrainiečių 
leidžiamo karo almanacho (an Į 
glų kalboje) programoje, kiek 
liečia Lietuvos reikalus.

’ Ukrainos nepriklausomybės 
paskelbimo diena bus iapkri-' 
čio 1 d. Komisija pakvies vi-

------------ I sus lietuvius dalyvauti ukrai-1
______ Pranešame, kad Draugo niečių iškilmėse, gi ukrainie-

vakarais: utam., Ketv., ir subatos knygyne galima gauti Gie&- čiai dalyvaus organizuotai va-i 
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 m^'ne^ > bažnyčių ehoraUln, sarį0 Į(j J iškilmėse. Taipgi į 

mokykloms ir šiaipjau gies- nutarįa kviesti lietuvius ir u- Į 

mininkams. Tekstų sutaisė A. i^rųiniečius patronizuoti vieni' 
Jakštas, gaidas pagamino J. kį^ saies

Namų Tel. Hyde Park 3896

A. A. OLIS
ADVOKATAS

Naupjalis. Kaina 50c. Lietuviai pažadėjo remti
Taipgi turi “Jaunų Daini-! ukrainiečių trio koncertų To

li SOUTH LA SALLE STREET , i »i n i ■ v •
Room 1934 Tei. Randolph 0332 ninku“, 100 dainų su gaido- wn Hali, New \orke, lapkričio
valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak mis ir platus išaiškinimai a 
8^41 so. Halsted St. Tel. V.ctory 0562 gaidfts

Valandos — 7 iki 9 vakaic ,„„Kaina $2.00.Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Mark

14 d., nors tų pačių dienų bus 
dainavimų, lietuvių legiono “Armistice

dance”, Klaščiaus salėje. ! 
Kitas posėdis įvyks spalio J

30 d., lietuvių legiono štabo 
kambariuose, 262 — .V Ilum- 
fcoldt st., Brooklyn N. Y.

Rap.
PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jrs pajėgiate dar
bą tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.

— PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
saharių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo
tuojaus! .............. . ,

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs C0 metų. Trinki, juomi.
Kaina 35c. ir 70c........................................Parsiduoda Visur

• Tiktas!i turi INKARO vai»bažcnkli.

LACHAVVICZ IR SŪNUS
l’AOKAlil; VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

' Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalui.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

-Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

CICERO, Oi.
Jaunimo aidai.

X Nedaug kas girdėti a- 
pic Cicerus jaunimo veikimų, 

i Bet jaunimas čia nemiega.
.Štai, Nekalto Prasidėjime 

mergaičių draugija ruošiasi 
prie šaunaus vakaro, kuris į- 
vvks lapkričio 8, *1931, para- 

į pijos salėje. Bus atloštas la- 
jbai Įspūdingas veikalas. “Mo
tinos širdis.” Po vaidinimo 
bus šokiai, kuriems griež sma
gi orkestrą.

Visas pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

Širdingai kviečiami visi 
ciceriečiai atsilankyti ir pa
remti mergaičių dr-jų. Savo 
atsilankymu jūs priduosite

3 TAISYKLĖS
Labai gelbsti vidu

riams
Koks tai smagumas, kada vi

duriai veikia, kaip laikrodis, kas
dien! Tas lengva, jei seksi šluos 
seno garsaus daktaro patarimus:

1. Išgerk stiklą vandens prieš 
pusryčius ir keletą sykių per diė- 
ną,

2. Pasimankštyk tyrame ore be 
be nusivarginiino.

3. Rūpinkis išeiti^ laukan kas
dien toj pat valandoj.

Kiekvieno viduriai karts nuo 
karto reikalauja- pagelbos. Tada 
vartok Dr. CaldweU's Sy.rup Pep- 
sln. Tas pilnai išvalys vidurius, 
ir nenualsina ir nepraskydžia. Tas 
šeimyniško daktaro receptas susi
deda iš šviežių liuosuojančtų žoiių, 
gryno pepsino ir kitų nekenksmin
gi^ dalių. Bet kaip jie sužadina 
vidurius! Kaip smagu kai vidu
riai tampa išvalyti.

r. a. d.

DAUGIAU NAUJĮI 
IŠRADIMŲ

Lumgago pilės 
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, klek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatą,

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

T. A. D. produets turi ir daug kito
kių vaistų.

Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
A. D. produets.

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
Gryno Silkę moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam ššpardavimui 793
Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 

visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po ......... • • • .............................. 79c

NAUJOS RADIOS
Pas Budriką
Vėliausio išdirbimo Zenith, R. C. A. Vi- 

ctor, Philco, Sparton, Atwater Kent ir Ge
neral Motors, gražiuose kabinetuose su elek- 
trikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios. ‘ 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. PILNA GARANTIJA.

Radio ir Victrola kombinacijos 
nuo #9Q.OO iki #350.00

Kitos Radio kainos
nuo....... ......... $29.00 iki 50-00

APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR
Simmons Lovos ir matrasai, Parlor Se

tai, kainos nuo $39 už 3 šmotus ir aukščiau
General Motors ledo šaldytuvai FRIGI- 

DAIRE.
Elektrikinės skalbimui mašinos vertės $100.00, 

dabar po $49.00
šiame išpardavime. 
Thor skalbimui maši

nos sykiu su prosijimui 
mašina vertės $165.00, 
dabar už $ 1 5«00
Tik $5.00 terelkia

įmokėti.

COLUMBLA REKORDAI KAINA 75c VIENAS
16228 Elzbietos Polka

Našlaičių Valcas — Worcesterio Lietuviška orkestrą 
16227 Jurgio Polka

Ūkininkų Polka — Pensylvanijos Anglckasiai 
16226 Garnys Atplezdcno — Stasys Pauras

Sunku Gyvent Našlaitėliams — S. I’auras ir J. Antanėlis 
16223 Pasisėjau Žalią Rūtą

Dyvai — Jonas Butėnas
16222 Artojaus Daina — S. Pauras ir J. Antanėlis 

Svajonių Naktys — Stasys I’auras
■^16221 Aš Už Jurų

Kazokėliai — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
16208 Patarimai Ūkininkams, Monologas

Aitvirų Polka — V. Dineika |
16200 Seni Duok Tabokos

Eiva, Boba Pupų Kult — J. Butėnas

VICTOR REKORDAI KAINA 75c VIENAS
14042 Užmiršai Tėvų Kapus

Laivine — Jonas Butėnas
14031 Suirusio Gyvenimo — Valcas

Gero Ūpo šokis — Kauno Kapelija

OKEH-ODEON REKORDAI KAINA PO 45c VIENAS
26108 Žaliojoj Girelėj — J. Sarsevlėlus

Senelis Ganė 'Aveles, Valcas —. Sarpaliuus orkestrą
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo Valandos — Sarpaliaus orkestrą 
26106 Ar Zinai Kaip Gerai, Polka

Mano Tėvelis. Valcas — Petro Sarpaliaus orkestrą 
26099 Obuolys L

Antatninkų Daina — Petras Petraitis 
26092 Ant Marių Krantelio

Prirodino Seni Žmonės — Jonas Butėnas 
26081 Gieda Gaideliai — J. Olšauskas ir E. Rakauskiene

Gfažus Bernelis — Elena Rakauskienė 
26080 Urėdas Maiše — A. Vanagaitis

Godelės — K. Kruuėunas 
26072 Ukvel — A.

Senus Bernas A. Vanagaitis ir J. Olšauskus

Rekordus Siunčiam per pačtą Kitur

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167
Lietuvių Radio Programai kas nedėldie- 

nį iš galingos WCFL radio stoties 970 kyl. 
Pradžia nuo 1 vai. iki 2 vai. popiet.

liaud.es


Trečiadienis, Spalio 21, 1931. DRAUGAS

C H I C A G O Visos 
ros.

duosnios, visos ge- Mergai&ų basket bąli.

P-NIA A. LAURAITIKNĖ jos. Šiandie spalių 21 d. šitoji 
dr-ja rengia didelę pramogą 
įTrianon Ballrooine, 62 St. :r 
'Cottage G
pramogos 

igoninės naudai.

„ P-lė T. Vilbaraitė pranešė,
Tad, bvidgeportiečiai, juk.o kiu| kp luergaiiių t sį

J nedar>’- niet yra užtektinai stiprus;
pirmai vietai laimėti. Mergai- 

pamaldų — &ą “kapitonu” yra T. Vilber-
Ritn-

Cliuddv”.,

AKT A R A I:

Pirmininkė Moterų Šv. Kry

‘deito 
kit.

Po rožančiaus

Tel. Cicero 676#

irove avė. Pelnus tos tiesiai j ir. Jurgio pat moky- ,.„ienedžeriu„ E
eis šv. Kryžiaus Ii- klos svetainę, ant 2 lubų. La u- “coach” “Cliu

IKI ŠIOL TYLĖJOME.

maine.
Rėmėja.

DIEVO APVEIZDOS PARA
PIJOS VYČIŲ ŽINELĖS.

Valio mergaitės!

Pranešimas iš Apskrities 
sus-mo p. Petrulio priimtas.

Kuopa jau gavo iš L. Vyčių 
“Dainos” choro rėmėjų paliū-

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SOITU 4® COL'RT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių 6v. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

Bridgeport. — Iki šiol nie
ko nesakėm nė nerašėm. Bet 
dabar sekretą išduodame.

Gražiame rudens vakarėly- • • . • • . k ik„ susirinkimas įvyko spalio lo t,, <<t tsvvne” '
je, spalio 28 d., sv. Kazimiero , . , . , • <«■•/?•1 . / d., parap. knvgyno kambaryje. . i

' Atsilankusi viešnia M. Mon-
• Sočiai vakaras. . triniutė sudėjo kuopai linkėji 

Apkalbėta sočiai vaka- nius įr žadėjo įsirašyti į 4-ją '

L. Vyčių 4 kuopos savaitiuis Gijimą ir vieną bilietą į Opere

DR. j. J. K0WARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Proepect 1028

Rezidencija 2369 8o. Leavltt St 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-® v. ▼. 
Nedėlioj pagal susitarimąI . Z *

Telefonas Grovehill 3262Tel. Ganai 6764 Res. Republjc 5360

! DR. A. R AČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
I

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, motorų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredoinis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MAKUUETTE KOAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 

4 ir 6:30 iki; 8 vai. vakare
Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutartį

Vai. 2 iki 6 po pietų, 7 iki • vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Į Akademijos Rėmėjų dr-jos 2 
įsk. rengia šaunią “ounco par- 
j ty”. Gal kas sakys, o tai kas

daug tų bunco” įvyksta. kuris įvyks spaho 22 d., kutyją, nes jai labai patikęs i 
ši “bunco” bus ‘‘bunkes- parap. svetainėje. Bus gražus »ražus narių veikimas, 

programas. Rengimo komisi-
i Komisija darbšti, kaip bite- j°j darbuojasi A. Dargužis ir
lies: pp. O. Stankevičienė, J. J- Klebonas. Jiedu su savo v v. .
1 , įdomų lošima. 4os ^znymoje Moterystes Sa

kviečiami atsįlan- ^ramentų priėmė M. Bitaitė su 
St. Zurum. Vyčių 4 kuopa lin 
ki jiems laimės ir pasisekimo 

l Bowling. gyvenime.
j Pereitą antradienį musų ty- Vestuvių banketas įvyko 
juąs North Side supliekė. Va- Lietuvių Auditorijoj.
j lio, mūsų bolininkams. . , ,

Naujas ‘Club room”.

[Bet
nė” Sportininkai susituokė.

Spalio 10 d. Dievo Apveiz

Šalteniene ir A. Vardauska^
Praizai savo gražumu akis 'rodei

Įveria. " ’kyti.
j Užkandžiai skaniausi. O jau į 

2 sk. rėmėjų darbštumas vi-
žiaus Ligoninės Rėmėjų Dr- Plėnis žinomas

GRABORIA1:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS I 

CHICAGOJE i

Laidotuvėse pa-1 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti , 
todėl, kad priklau- ; 
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL, Chicago

B. A. LACHAVICH
Te?efWecanai 1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk 
SKYRIUS: 3238 So. Tel. Cicero 6927
Halsted Street, Tel.--------------------------------------------------
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

" A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas It 
nebrangus, nes neturi
me išlaidą užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai.

3307 Auburn Avenne

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ a k

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU

VISI
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0222
Rezidencija: 6628 So Richmond 

Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. SJRIKOLTS
JJ et u vis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą 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 JSo. Al baily Avė. 
Tel. Prospect 1930.

Basket Bali. Naujo kuopos “club room” ofiso Tei. victory 3#87
Apie basket bąli pranešimą g,.jnjys jau išvaduotos, šie- Į OL ir Kez- Tet Hemiock 2374 

darė “Cliuddy”, kad žaidėjai 110s jšmaliavotos. Šį-tą dir- DRi JB PB PO^KA
lankosi į pamokas, tik moky- kati ateinančiam sus-niui 313j 11ALSTED STREETį 

• J tojas.,* stebėjosi, kad tokioje jau j^ų gatavas. Sus-mas į-j Antras ofisas ir Rezidencija 
didelėje kuopoje maža randa- vykg sp 29. Dėkingi esame ’kle ' 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 
si lošėjų. Tat, kurie vaikinų h kun Vaitukaičiui, ku- 4Va'' Nu° a-y,rytais: 7‘
nori lošti DasKėtball, -prašominuteikė kuopai kambarį vtam. ir subat. Nuo 3-9 vak. 

kas pirmadienį atvykti į Cor- jgj “club room” Šventadieniais pagal sutarimą.

9
PO

nell Sąuare salę, 51 ir Wood 
st.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pfcohe 
Wentworth 8006

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAb
Turiu automobilius viso 

kieras reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENtJĖ 
Chicago, tll.

S. M. SKUČAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7 BII

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Pta.

Tel. Boulevard 5203-8413v»
NuIludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i ,
f 1 KiiO

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų j 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JtfSV ORABOB1AI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Fiat Telefonai: YARDS 1741 <r 1742

Po sus-mo smagiai pašokta 
ir pažaista prie radio muzi
kos. Ačiū už tai p. E. Rimkui.

Vyčių Karvelėlis.

Redakcijos prierašas. Dėko
dama už teikiamas žinias iš 
jaunimo — Vyčių veikimo šiuo 
redakcija prašo Tamstos — 
Karvelėli — rašyti aiškiai, ne- 
skubinant. Gražus raštas mie
la yra redaktoriams skaityti 
ir rinkėjams (zeceriams) rink-

1’aiiko dideliame nuiiudime E tį neaiškaus rašto dažnai
motinėlę Lucy po tėvais Atko-

įvvksta klaidų, ypatingai pa- , 
vardėse. ’

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Oąkley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėltefc 

ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. McGRADE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED,STREET
Vai. 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

AGNĖS H. 
BUTKEVICZ

mirė spalių 19, 1931 m. 11:35 
vai. ryto. 21 metų amžiaus/ A. 
a. Agnės gimė rugsėjo 29, 1910 
Chicago, III.

čaitaitė, seserį Viktoriją, brolį 
AIexą, švogerj S. Kansas, dvi 
cioces M. Doršienę ir P. Bane
vičienę ir giminių šeimynas: 
Duršų, Atkočaičių, Dalkų, Dir- 
vinskių, Marozų, Bartkų ir Mc 
Gowan.

Kūnas pašarvotas 5438 So. 
Winchester avė. Laidotuvės į- 
vyks ketverge spalių 22. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka
pines.

N uuširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motiną, Sesuo, Broli ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. YAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DENTISTAI
Phone Bo u Ieva. d 7042

DR. G. Z. VEZELIS
dentįstas
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. CanaJ 6228

DR. G. L BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 ftes. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artestaif Avi
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare
------------------- --- ---------------

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryta nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:29 vakare 
Nedėllomle lt iki 12

Telefonas Midw&y 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
▼ai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną tr naktį 
Virginią 06 3«

A. L. DAVIDOtiiS, M. D.
49?b SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio
t

.1

A,A
PETRONĖLĖ
NORKIENE i

(Po tėvais Tervainaitė) 
mirė apatių 10, 1931 m. 11:50 
vai. naktį, sulaukusi pusės am
žiaus Kilo iš Tauragės Apskri
čio, Gaurės Parap. DrutaViškių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 2/ 
tnetų.

Paliko -dideliame nubudime . 
vyrą Jurgį, dukterį Oną, du su-, 
nu IVanciškų Ir Kleofą, du 
broliu Antaną Ir Pranciškų, 
dvi brolienes Tervalnienės Ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę 
levą.

Runas pašarvotas 4233 ro. 
Itockueil Ht. T,aldolnvėn įvyks 
pėtnyčtoj spalių 28. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta ) Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Sv. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už veikmės sielą. I’o pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pližjstainus 
dalyvauti šiose laldatuvėse.

Nuliūdę:
Vyras. Duktė, Simai. Drallat, 

Brolienės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, TTeL Yards 1741.
nmmmhmmmmmnIM

I’alengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemitno, nervuotu-

Bouievard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto iki 8 vakar*

South Side Office North Side Office 
9360 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 6028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVB 
Tel. Beverly 0870

Tek Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 1610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California AVe. 

Vai.: 2-4, 7-9 ▼. tį Išskiriant Ket.

mo, skaudamą akių karštį. Nuimu Tele- Clcero 12fi0
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Privengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

i foas su elektra, parodanCa mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare.. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAltCĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 b. Ashland avė.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards *1829

DR. G. SEKNER
I.IETtVIS AJSIV SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė .

758 WEST 3fith STREET
Kampas Halst*d gt. 

Valandos: nuo 1»—4; nuo 4—8 
Nedėliomis: oua lt tkl 11.

X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENtlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pult man 0856 
Gaza* X-Ray, etc.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 

Tel. Y&rds 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8204

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki lt dieną

Ofi-.-os Tel. Grovehill 0617
Kės. 6707 S. Artesian Avh.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS }
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 West Marųuette Roa’d
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-18 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:80 iki 8:10 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

242 i W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-18 ryto; 1-6 ir 4-9, vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
D ENTIBTAt 

Gas Eztracttoa
Vai. 9-9. Ned. »-« 

4668 80. WE8TERN AVR.

DR. SUZANA A. S LAKI S
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6118 Ofiso Ir Rea TG. Bonu 5914

DR. BERTASH DR NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
vai.: 1-1 lt 4:80-8:10 vai. vak. VaL: 1-4 ir 7-9 vai. vakar. 

Nedėlioj susitaruZ Nedėlioj .u«it«ni«

l
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,‘progog bent pamatyti vienų 4530 So. Honore et-, kur ture-

PASKOLOS POPTEROS 
SUDEGINTOS

Baisūs yra bolševikų “ro-

sykį Aušros Vartų parapijos 
bazarų.

Stočių, girdėt, bus net aš-

aime gedulingus pietus. 
Visus kviečia

Stella Paukšta.

(Pabaiga)
' Laužas.

Po pamaldų bažnyčioje, ir 
išlydėjus Jo Ekscelencijų, pra
sidėjo antroji prograiųo dalis 
parapijos darže.

Sukurtas para p. komiteto 
laužas jau laukė parapijos 
atmokėtos paskolos, poperų.

juj” antradieniai... Sušaudytų puonios: Chicago, New York, 
Isūnų apalpusias motinas čeką Roma, Kaunas, Mariampolė,1
išmeta į kiemų, į pusinis... Pra
gariškoji G. P. U. (čekos) ma
šina reguleriškai tylomis dir
ba. Pasaulis nieko nežino.

Šauliai, Panevėžys ir Aušros 
Vartai — Vilnius.

“Through” bilietij nebus 
galima gauti; juos reikės įsi-

Skaitykite šios dienos atkar- gyti nuo stoties iki stočiai.
pų “Maskva be kaukės.”

darbai nudirbti mūs visuome-*

Bet^juos bus galima gauti pu- 
,sės kaina. Sugrįžimo bilietas 
iš Vilniaus į Chicagą bus ga
lima gauti dovanai Traukiniainės labui ir Dievo garbei.

. , Kun. J. Šaulinskas, buvęs lėk^ (žaibo greitumu žodžiu,
Pirm negu sudeginta pope- pjrimitįnįs vikaras šioje pa-'ateikite ir patys pamatykite 

ros, buvo išpildyta gražus rapijoje> apibudino savo dar- visas įdomybes ir būsite pilnai 
programas iš dainų, muzikos Nekai,0 Prasidsjimo p„
ir kalbų. Programų vedė vi- rapijoje>
karas kun. A. Valančius. Kle-i . , * „ .„. , „ _.
, . , * -r. ' Adv. J. Grisius kalbėjo api-bonui kun. A. Bnškai pasiro
džius ant platformos, budindamas darbuotę visuome minia .... , v , , v , niskiųise reikaluose,truksmaudama daug šaukė
Valio! Trumpa kalba klubo-j ,Dr- J- Požka> žinantis P8*®'

pijos istorijų nuo pat pra-, 
džios, pasakojo

patenkinti.
Vilniuje reikės visiems užsi

registruoti. Už registravimų 
nieko nekainuos ir dar gausi
te už tai dovanų.

Kaune gausite skanius pie
tus; čia reikės duoti ir “tip-

nas dėkojo parapijonams už
pasidarbavimą, dėkojo už au- aaos’ Pasak°J° Pirmuosius;
kas, žadėjo tuojau atvožti at-'tautinė minia, linkėdami lai 
mokėtas paskolos poperas ir nlus’ 8karda» Padetl lr lrodl‘> 
sudeginti ant degančio laužo. ,kaiP K®1’1™ nuveikti dideli j 

P. L. Simutis gražiai, nuo-1darbal’ vadovaujant tinka- į
sekliai išdėsto, kokio gražus mam Tadui.

•_________ Tuo tarpu kleb., parapijos
trustisai ir komitetas krovė į
“Chrysler” įvairias paskolas PaaaW rasite savo giminių 

su 'jais galėsite pasisvečiuoti. 
Tam kartui sekretij užteks. 

Lauksime pasimatyti Vil-

PRADEDA NUJAUSTI 
VYNUOGIŲ TRUKUMĄ.

: poperas.

GRAŽIAI PAGERBĖ.

sų.’
Iš Chicagos palydės tuks-

mingos kelionės.
New York nepamirškite įsi

gyti pasus, nes kitaip į Romą 
neįvažiuosite.

Mariampolėje, Šauliuose ir

Spekuliatyvi o pirkimo, ku-( Kada viskas buvo sukriauta, 
nuo pirmiau pasižymėdavo prasidėjo eisena prie laužo. f 
vynuogių, industrija, pasak Į Amerikos ir Lietuvos vėlia- \niu<Je 
Califomia Grape Control. vomis papuoštas “ Chrysler ”, 
Board viršininkų, šiemet nėra lėtai traukė per trukšmaujan-. 
ir negali būti. Tai yra lygiai čių minių prie laužo.
delei kelių priežasčių, dau-

ŠIANDIE ATMINIMAS 
A. STANISLOVO 

PAUKŠTOS, v

A.

Klebonui ir komitetams pri- 
giausia delt,o kad didelė da- ėjus prie laužo ir parodžius Į 
lis Californijos sulčių vynuo- žmonėms atmokėtas paskolose 
gių tapo supirkta ir bus su- poperas, minioj kįlo džiaugs- sPa^ ^1 d. įvyksta paminėji- 
vartota pačios Californijos ir mas. Muzika griežia, šauks- mas vieno mėnesio sukaktuvių 
jos industrijų. Be to derlius mas{ valio girdisi. Akivaizdo- 
buvo mažas, taip kad jo negali je to viso kun? A.’ Briška iš
tisiems ištekti. j keli, aukštyn poperas ir meta

Pirmiau šiulf laiku marketai ant degančio laužo. Vedamas 
rytuose būdavo užversti vyn- varg. J. Kudirkos parapijos 
uogėmis, šiemet gi atgabeni- j choras, ir visa minia, gieda 
mas taip kontroliuojamas ir Lietuvos himnų.
pareikalavimas Californijoj y- ‘ Saulutė jau leidosi in pradė
ta taip didelis, kad kiek at- jo temti, minia nepraretėja. 
siunčia į rytus, toli neužten-1 Darže ir svetainėje sužiba e- 
ka patenkinimui rytų narei-1

Town of Lake. Šiandie

nuo a. a. Stanislovo Paukštos 
mirties. Iš tos priežasties bus 
laikomos šv. Mišios už a. a. 
Stanislovo sielų šiose bažny
čiose: šv. Kryžiaus ant Town 
of Lake, Šv. Petro ir Povilo 
West Pullmane, Šv. Kazimie
ro Chicago Heights, Šv. Ka
zimiero vienuolyne, šv. Kry- 
iaus ligoninės koplyčioj. Šv.

kalavimo.
Tečįaus kainos

pate.- lektra ir prasideda pasilinks- Kryžiaus par. bažnyčioj įvyks 
9 vai. ryte, o kitose vietoseminimas. '

____ _____  yra 19 vai. vakaro prasideda lei sav° ....
nustatytos prisitaikant prie e- dimas į padanges įvairių ug-1 gimines, pažįstami ir kaimy 
konominės padėties rytuose, [nių (fajerverkų), kuriiį gra- na^ širdingai kviečiami pagal 
Keblumas yra tik tame, kad žios spalvos naktį darė įspu-,^a^ atsdankyti į tas pamal- 
jei pirkėjas nepasirūpins grei-^džio. Vėl prisirinko pilnas dar ^a8’ 0 val‘ r^te v*s* ma^°* 
tai nusipirkti kiek Jani reikia žas ir gatvės žmonių pasige-(n*a‘ kviečiami į musų namus, 
sulčių vynuogių, jis gali visai rėti graiomis ugnimis. ,
vynuogių'nebegauti, nes dėlto Po to klebonas svetainėje 
kad vynuogės anksti prinoko* pasakė paskutinę kalbų, api- 
atgabenimas vynuogių apsi s- j budindamas parapijos istori- 
tos su pabaiga spalio mėn. jų ir savo buvimų Brighton 

Parke, padėkojo visiems dar-

šiemet

PATARIMAS
Šiuomi patarįame Lietu

viams pirkti anglis iŠ CRANE 
COAL. COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na. z
Pocahontas Mine Run (6.75 tunas 
Fochontas Lump or Egg 10.00 tunas 
Riauk Band Lnmp 8.B0 tunas
Grecn- Vallcy Lump 0.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečianjs, tai pirkite 
GREEN VALLEY. GREEN 
VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj. '

Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE 00AL 00MPANY
5332 South Long Avetnue 

TeL Republic 8402 
Chicago, 111.

buotojams už pagelbų sunkia
me darbe, už rėmimų parapi
jos reikalų ir rašino nenuils
tančiai darbuotis 'tol, kol bus 
pastatyta nauja bažnyčia. Tuo 
ir baigėsi iškilmės, kurios il
gai bus atmenamos parapijo- 
nų ir svečių, nes tai pirmas 
panašus įvykis lietuvių tarpe 
Amerikoje.

Namiškis.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NE4INY8TĘ IR VARGUS GALI

MA NUGALftT TIK MOKSLUI

Amerikos Lietuvių Mokykla yra 
vienintelė anglų kalbos mokslo |- 
s t alga Amerikoje, čia mokinama 
kiekvienų žmogų lengvai, greitai, 
gražlal-talsykllngal rąžyti, kalbėti 
angliškai valdžios Įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatą, tei
smuose: nurodome, kaip pas dirb
tuves bosų prašyt darbo; ISalškl- 
name taisykles mašinėlė ražyt, ste- 
nografuot. skaitliuoti; prirengiame 
prle pllletystžs, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengtame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Prade
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, III.

trečiosios klasės keliautojams.
Laivas Berengaria su šitais 

pagerinimais išplaukė iš New
Yorko spalių 7 d. su 350 trc-

Šv. Petro ir Povilo par. žino 
nės gražiai pagcbč savo nau
ją klebonų gero. kun. A. Liu
kų. Buvusį sekmadienį su
neštoji puota praėjo didžiau
siu pasisekimu. Žmonės salėn 
netilpo. Programas įvairus ir 
gražus. Kalbėjo J. M. d. g. 
pral. Krušas, kun. J. Raškaus
kas, kun. Urba, L Šimutis, 
prof F. Mast, p-nį Nausėdienė, 
p-ni Čepulienė ir visa eilė ki
tų kalbėtojų. Programų vedė 
dr. J. Poška. Naujam klebonui 
įteikta daug dovanų. Visas va
karo įspūdis labai gražus. Ma
tyti, kad West Pullmano liet. 
kat. gyvenime prasideda nau
ja era.

PAGERINO KELIAVIMĄ.

Cunard Linija įvedė naujus 
pagerinimus trečiosios klasės 
pasažieriams. Ant laivo Beren- j 
garia taip vadinama turistinė 
klasė pavesta trečiosios kla
sės pasažieriams. Reiškia visi 
patogumai, patarnavimai ir 
pagerinimai turistinės klasės 
pasužieriąms dabar pervesta

ADOMAS JŲCIS
Mirė Spalių 19.^981 m. 5. vai. 
ryto, 36 metų amžiaus. Kilo iš 
Alsėdžių parap. Grumlių kaimo. 
Amerikoje l#gyvf*no_.J9 Įjrietų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Petronėlę, dukterį Ma
rijonų 18 mėneąių, broli Pran
ciškų gyvenant) Atperikoje, 
o Lietuvoje Kazimierų, Antanų 
lr Joną, moterie*’ broli Nikode
mą Urboną.

Kūnas pašarvotas 11736 So. 
Peoria St.

Laidotuves jvffcs ketvlrtadie- 
nyje, iš namų 8:>0 vai. bus at
lydėtas 1 Sv. Pitro ir Povilo 
par. bažnyčią, kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės^ 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 Sv. Kazimiero kapinea

NuoSlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris ir Gimines. 
LaidotuvSms patarnauja grab. 

Kadžius Tel. Ganai 6174.

ciosios klasės pasažieriais. Jie po šv. ražančiaus pamaldų, 
jau gavo minėtus patogumus.
Iš viso tas laivas galėtų tal
pinti 771 trečiosios klasės pa- 
sažierių.

Ant laivo Aųuitania priski
riant turistinę klasę prie tre
ciosios klasės, ta klasė gavo 
408 vietų.

Dabar rudeniui atėjus ir 
rengiantis prie kalėdinių ke
lionių užjurin daugelis pasi
naudos šiais pagerinimais.
Kainos lieka tos pačios.

PRANEŠIMAI

A.

ILLINGTON TEATRAS
2118 W«rt 22 Street 
Ketverge ir Petnyčioj

a Naujenybės 9 
- “THE MYSTERY TRAIN”

Taipgi
“SECRETS OF A 8ECRETARY” 

Dalyvauja Claudette Colbert
t Snbatoj

Dvigubas Programas 
“BROADMINDED”

Dalyvauja Jos E. Brown 
“NEAR THE TRAIL’S END”

Dalyvauja Bob Steel e 
Ir vėliausias epizodas lž “THE VA- 
NISHING LEGION”.

Ned&ioj ir Priedėly 
“MHICHBLE”

Dalyvauja Jack Holt 
Utaminke ir Seredoj
"THE MODEKN AGE” 

Dalyvauja Joan Cranrford
Vėliau bus rodoma 

“MURDER BY THE CLOCK”

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiomis dienomis visi 
vestsaidiečiai rengiasi prie 
didelio bazaro, kuris prasidės 
spalio 24 dienų ir baigsis 31 
dienų, neapleidžiant ne vieno 
vakaro. Girdėt, kad ši laimu
žė bus labai įdomi. Iki kol dar 
laikoma paslaptyje, bot tegul 
nė fienas vestsaidietis ir nė 
vienas chicagietis nepraleidžia

APT1EKA
NAUJAS APTIKKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikit* Ir aplankykite didžiausią lr grzlisyslsl Įrengtą lietuvių 
j aptleką Moję aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS “ ICB CRBAM

Mes speclalizuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na U muaų aptlekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Chicagos Apskrities susirinki- PARDUOSIU bučernę ir 
mas Aušros Vartų parapijos grocernę tirštai visokių tautų 
mokykloje bus trečiadienyje, apgyventoj lietoj. Arba mai- 
spalio 21 d., vakare, tuojau nysiu ant mažo groceriuko.

Priežastį patirsite vietoj. Dėl 
|informacijų kreiptis:

901 W. 33 St. Chicago, IU.

Redkalų vedėjas.

DR. C. OBRITIS JAU PRI
IMA PACIENTUS.

Prieš keletu savaičių staiga 
ir sunkiai buvo susirgusi dr. 
C. Obritis. Bet aabar jau pa
sveiko, sustiprėjo, pasilsėjo. 
Savo pacientus daktarė pri
ima tomis pačiomis valando
mis. Ofisas yra ant kampo prie 
63 str. ir Western avė.

I
Rendon 6 kambarių flatas, antra

me aukšte, pečium šildomas, yra vo
nia. Gražiai ištaisyta, kambariai Švie
sūs, renda pigi.

Marijonij Kolegijos Rėmėjų 2723 So. Emerald Avė.

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

Tik 10^° Derliaus Teliko 
Valstijoj

-

Pirkitės sultingųjų vynuogių pirm1.
negu bus pervėlu. Didžiuma derliaus jau 
išgabenta. Geriausiosios vynuogės jau 
markete. Iš išsiųstų vynuogių beliko pu
sė to, kas būdavo 'šiuo laiku rinkoj.

Atėjus vėsesniam orui, neliko jokio rei
kalo atidėlioti pirkimų sunkos reikalams. 
Kalifornijos Sultingosios Vynuogės yra 
cukringesnės, negu buvo per metų metus, 
todėl šiemet sunka yra geriausios rūšies.

Atmink, kad vynuogių sunkos vartoji
mas namų reikalams yra legalus. 

x Pamatyk savo pardavėjų šiandie ir už 
sisakyk savo reikalams. Jų išteklius kas
dien mažėja, o lietus gali ant sykio sulai
kyti siuntimų. v

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California 
Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos

vynuogių gamybos

UUVAKORKS | UEJUV4
Tebčra Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvų, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA^

BREMENOCT. 27 EUROPA OCT. 31 
GEN VON STEUBEN NOV. 5 DRESDEN NOV. 12

» ‘’V ’ ■
Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla

sės laivakortė kaino ja;
Iki Klaipėdos......... ..................... $105.00

i Kitais laivais Iki Klaipėdos .... $94.50

PAŠINAVD0K1T PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nęlaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

x NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS S CO.
3327 So. Halsted St Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

/ ' \
R. ANDRELIUNAS *

(Marvnette Jewelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

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

Tel.
Hemlock 8380

% /

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olseiis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1(89

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
kitos miestus. «

REAL ESTATE

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių.
4158 "So. Campbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

VEIK DYKAI 4 KAMBARIU
Puikus rakandai, vartoti 60 dienų, 

tik už $300, Pilnas kambarys šių 
rakandų: dalius parloriaus setas, 
supamasis krėslas, 9x12 amerikoniš
kas ’orientališkas kauras, 9x12 Wll- 
ton kauras, Venecinls veidrodis, rie
šuto medžio mlegkambario setas, 
innersprlng matrasas, Louls XVI 
rieSuto melžto valgomosios setas, 5 
Šmotų pusryčių setas, lempa paveik
slai, viskas už $300. Galima skyrium. 
Nepraleisk Šio bargeno. 8228 Mary- 
land avė. 1-mas a p t. vienas blokas 
J rytus nuo Cottage Grove avė., tel, 
8tewart 1875.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel.\ Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. . 
Hemlock 11(7

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1846
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH SHAGZDAS, Rav. 
Elektros reikmenoe lr flkBčie- 

rlal. {vedame elektrą j namus lr 
dirbtuvės.
klŽ* S. Halsted St. 1 Angžtls


