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SUSIDŪRĖ SU AUTOBUSU davė statyti Klaipėdos miesto

taryba susisiekimui tarp Klai
pėdos ir. Smiltinos palaikyti
Tuo būdu, laivas šių metų su
sisiekimo sezonui vargu bepradės veikti, nes dar ilgai
truks baigti vidaus įrengimus.
Kitiems metams galima laukti
tobulaus susisiekimo su Smilti
ne.
Naujas laivas bus tuo pato
gus, kad jis galės plaukti vi
somis kryptimis. Tuo būdu ne
reikės sukinėtis siauroje Ak
menos upėje, kaip tatai turė
jo daryti iki šiol šį susisieki
mą palaiką miesto laivai.

ALYTUS. — Rugsėjo 4 d.
Daugų miestelio gyventojas
Jonys išvažiavo j Alytų ka
riuomenėje tarnaujančio sū
KITAS DIDEUS POTVYNIS
naus aplankyti. Atvaž.iavęs
IŠTIKO TAMPICO
prie ulonų kareivinių, pamatė
pulko aikštėje jodinėjančius
kareivius ir užsigeidė pasižiū
Japonai militarininkai nori
rėti. Pasukęs kiek į šalį ark
didelių išlaidų
lius, grožėjosi savo sūnaus ir
kitų kareivių krakštumu ir mik
ŽMONES PATYS SAVIMI NAUJAS POTVYNIS IŠTI
lumu. Kelioms minutėms pra
KO TAMPICO
TURI RŪPINTIS
ėjus, pasirodė plente autobu
sas. Kadangi Jonio arkliai pra
TAMPICO, Meksika, rūgs.
HYDE PARK, N. Y.J_ rūgs.
dėjo blaškytis, tai jis pribė
30. — Prez. Rooseveltas tu- 30. — šį miestą, ir apylinkes
gęs prie arklių griebė arklius
rėjo prakalbą ‘metodistų mald- Į ištiko nauja katastrofa — kiIŠVYKO MINISTERIS
laikyti ne už kamanų, bet už
namy. Jis sakė, kad kiekvienas ‘ tas potvynis. Apie 5,000 žmoArkliai šoko ir jį
1. Apsiginklavę kai kurie Havanos (Kuboje) universiteto studentai. 2. Atnaujinamas dyselio.
—
valsčius privalo Rūpintis savo nių gresia bado mirtis. Be pa valstybės rūmų, Washingtone, vidus. 3. Dr. Richard AVillstaetter iš Munieho, Bavarijoj: nuostabiu būdu dyseliu trenkė
Suomijos ministeris Lietu- ’
piliečių likimu. Krašto vyriau liovos lįja.
jis rankoj laiko Gibbso medalį, kurį jam suteikė Amerikos Kemikų draugija Chicagoj.
tiesiog į autobuso priekinį vai p. Hynnien respublikos pre
sybė ateis, pagalbon tik tiems
kampą. Dyselis tuo momentu zidentui įteikė atšaukimo ras- ■
PRIEŠ JUNGTUVES SU
GRESIA STUDENTŲ
valsčiams, kuriems išsisems MILITARININKAI REIKA
jarnt kiaurai perkirto galvos tus. P. ministeris išvyko nauŽYDAIS
STREIKAS
visos to rūpinimosi priemo LAUJA DIDELIŲ IŠLAIDŲ
kaušą ir pateko į smegenis. jon savo paskyrimo vieton Es
nės.
TOKIJO, rūgs. 30. — JapoŠoferis važiavimo greitumą tijon, Talinan.
BERLYNAS,
rūgs.
30.
—
SAN
JUAN,
rūgs.
30.
—
Gerovės siekimui yra reikalin'nų militarininkai reikalauja
VIENAS KALINYS SU
visai buvo sumažinęs. Joniui
ga, kad žmonės savo dvasinę vvriausybės, kad kariuomenės Prūsijos teisingumo ministe- Porto Rico universiteto stu
buvo suteikta greita pagalba, BOLŠEVIKAI SAKOSI PA
GAUTAS
ris
pagamino
projektą,
sulyg
dentai
nusprendė
sukelti
streivertę taip pat daug brangin reikalams 1934—35 m.
DARĘ REKORDĄ
būtų
lilet, vežant į ligoninę, mirė.
1
tų, kaip jie brangina medžia- skir-ta 171,740,000 dolerių. To- kuriuo vokiečiams bus didis ką, jeį jųj reikalavimai bus ig
Iš pabėgusiųjų iš Indiana
MASKlVA, rūgs. 30.— Bol
ginę vertę, pareiškė preziden-1 kios didelės kariuomenei sąma nusikaltimas daryti jungtuves ' poruojami.
RUGIŲ SĖJA BUS
valstybės kalėjimo, Micbigan
su
žydiais.
Kitais
žodžiais,
vo,
.
»
.
,
,
tas.
ševikų balionas Stratostat Sian
tos nebūta Japonijos istorijoj. ,. .. .
,. , . ,
v,
i Dalykas štai kame: Guber- City, 10 kalinių vienas suim
PAVĖLUOTA
kiečiui ar vokietei bus uždraus, . ~
dien rytą su trimis vyrais ak
natorms Grove paskvrė uni tas Hammonde, Ind. Be to,
tą
susituokti
su
žyde
ar
žydu.
ANGLIŲ PRAMONES
ŽUVO 10 KALINIŲ IR 1
versiteto trustisu R. A. To- kalinių pagrobtas Harrison
Turimomis iš provincijos ži lai uždarytoj gondolėj iškilo
Sulyg projektuojamu įstaty rres, socialistą. Studentai pa
į dausas ir už kelių vadandų
KODUI PRIEDAS
POLICININKAS
apskrities šerifas C. Neal pa- niomis, dėl didelių liūčių yra
pavoja ils pavėluoti rugių sėją. jie pranešė, kad pasiekė 11 my
MEXIC0 CITY, rūgs. 30.— mu, tos rūšies jungtuvės bus sipriešino šiam paskyrimui ir leistas,
HYDE PARK, N. Y., rug Zakatlano kalėjimo kaliniai su suardytos ir kaltininkas nu- studentų taryba dukart norėjo
Nors žieminiai javai pasisekė lių aukštumą. Tokiu būdu pa
Kitų devynių ieškojimas
sėjo 30. — Prez. Rooseveltas kilo, kad išsivaduoti iš kalėji baustas4
suvalyti gerai, tačiau tuoj po darytas naujas rekordas, nes
matytis su gubernatorium, ta
vvksta.
pasirašė anglių kasyklų pra mo. 10 kalinių ir 1 policinin
čiau ne-priimta.
suvalymo ir po trumpos per Įprof. Piccardas buvo iškilęs
monės kodui priedą. Šis prie kas žuvo. Kariuomenė numal 7 GROBĖJAI APKALTINTI Į Dabar studentai kreipės į
traukos vėl prasidėję lietūs fl- ' tik 10 mylių į dausas.
GAISRŲ KOMISIJONIEdas apima -tas visas
anglių šino kalinius.
kininkams neduoda galimumų
Po 12:00 dieną iš dausų
OKLAHOMA CITY, Okla., J. Valstybių prezidentą Roose
RIUS
kasyklas, kurias valdo plieno
rūgs. 30. — Septynis C. P. Į veltą.
tinkamai paruošti dirvą rugių ,(stratosferos) jie pranešė, kad
kompanijos.
sėjai. Ūkininkai dėl to labai nu pradedi leistis žemyn ir yra
BELGRADAS, Serbija, rug Urschelio grobėjus teismas pri
Cbicago
majoras
Kelly
pra

siminę, juo labiau, kad lietūs už kokių 50 mylių atstu nuo
Pasirašytas priedas įsigalio- sėjo 30.— Kroatą vadas dr. pažino kaltais. Trys kiti ištei KANADOS GELEŽINKELIE
nešė,
kad
miesto
gaisri)
desutrukdė suvalyti šiais metais Maskvos
ja spalių mėn. 2 d. Spėjamą, Trumbič, kurs ragino kroatus sinti.
ČIAI UŽ STREIKĄ
j
partamento
komiai
jonierium
visai gerą vasarojų. Rugių sė Jie sako, kad 11 mylių aukš
Pagrobtas Urschel išmokė
kad dabar minkštųjų anglių nedalyvauti savivaldybių rinki
paskirs
buvusį
ugniagesių
ja gali pavėluoti ir gana žy tumoje yra 88 laipsniai šalčio.
MONTREALIS, rūgs. 30,
kasyklų Pennsvlvanijoj anglia nruosė, serbų teismo nubaus jęs 200,90 <fc>l. grobėjams.
maršalą
A.
R.
Sevferlich.
Jis
miai, nes dirvos dėl gausių lie
Canadian Pacific ir Canaddani
kasiai nurims ir grįš darban. tas vieną mėnesį kalėti.
Dalis pinigų atgauia.
National geležinkelių 30,000!"žin,s
komis- c“r' tų, ypač Suvalkijoje, ypatin
10 AUTOMOBILIŲ IR
Vienas
jų
būrys
puolė
pirkePAMINKLAS
LIETUVIUI
gai šlapios.
geležinkeliečių nusprendė su-'
'
*
TROKŲ SUSIKŪLĖ
SKIRS KAINAS VALGO
KUNIGUI
KANKINIUI
Į lę pamiškėje, pradėjo apšau- kelti streiką., jei minėtų gele
MIEMS PRODUKTAMS
KATALIKŲ SKAUTŲ
LATVIJOJ
Pereitą penktadienį netoli
MOKSLIŠKI KASINĖJIMAI
dyti. Joje tuo metu slėpėsi mi žinkelių vadovybės neatšauks'
PARADAS
Aurora
ant Ogden avė. vieš
AYASHINGTON, rūgs. 30.—
nėti trys kunigai. Jie leidosi iš antrojo 10 nuoš. atlyginimui |
1919 metais bolševikai, įsi
DARIBENAT, Kretingos aps kelio, kada šį buvo apsiautę
mažinimo.
I
Spalių mėn. 9 d. žemės ūkio
pirkelės atvirau oran. Kun.
Daugiau kaip 5,000 katali kričio.i— Prieš kokią savaitę tiršti rūkai, vienoj ir toj pa
sutvarkymo
administracija veržę į I^atviją, baisiai šėlo. j Indrulis į bėgo į rugius ir ten
ku
skautų iš Chieagos ir apy laiko pradėti Impilės piliakal čioj vietoj susikūlė 10 auto
pradės svarstyti maisto varto- Jsiveržusiųjų eiles papildė via
18 ASM. SUŽEISTA
atsigulė; kun. Galinauskas nu-'
linkių vakar dalyvavo Švč. ny kasinėjimai. Numatyta iš mobilių ir trokų, kurie kiti ant
tojų reikalus. Numatoma, kad'tos komunistai,
pasižymėję
’bėgo per rugių lauką ir ten
SAN DIRGO, Cal., nigs. 30. Vardo katedroje pamaldose, o tirti piliakalnio sudėtį, pilies kitų užvažiavo. Pirmiausia du
visiems ūkio produktams, taip 8avo nuožmumu.
pasislėpė.
Kun.
Keravičius
Visą savo nuožmumą, bolše
— Panama Pacific linijos lai paskui surengė įspūdingą pa ividų, vartus ir senovės gyvena trokai, kuriais buvo vežamoj. pat ir mėsai, bus nustatytos
leidosi
į
mišką
iii
bolševikai
jį
vas “Virginia’’ čia atplaukė. radą. Į skautus kalbėjo Jo E- mąsias vietas bei kapinynus į Chicagą kiaulės, susidaužė.
kainos. Tada urmu pardavė vikai taikė katalikų dvasiš
nužudė
ir
visus
drabužius
nuo
Rugsėjo 20 d. jį ištiko ura minencija kardinolas Munde- 'apylinkėje. iVos pradėjus dar Apie 100 kiaulių užmušta.
jai neplėš parduotuvininkų, o kiams, visaip juos persekiodn
jo
nuplėšė,
palikdami
kūną
mi. Daugelis kunigų, kad iš
bą, jau paaiškėjo, kad didžiu Visoj katastrofoj keletas as
ganas (viesulas). Sužeista 3 lein.
šie neskriaus vartotojų.
vienuose
marškiniuose.
saugoti gyvybę, buvo privers
lis 8 metrų aukščio ir 36 met menų sunkiau ir lengviau su
keleiviai ir M vyrų įgulos.
NEPAPRASTA
LEGISLAKun. L. Karavičius palai
rų, pločio pylimas iš vidaus ir žeista.
6 GROBĖJAI NUBAUSTI ti slėptis. Ne vienas iš išliku
‘
TOROS
SESIJA
siųjų kunigų, kurie šiandien kai palaidota Rubenų kapuose.
iš lauko pusės yra sustiprin
NEPAPRASTA SESIJA
tas
akmenimis, o išilgai jo BUSAMS VAŽINĖJIMAS
EDWARDSVILLE, III., rug aukštai stovi bažnytinės vy ’Dvietiečiai, jo parapijonys, pa
VARŽOMAS
NEW YORK, rūgs. 30. — Rytoj Springfielde atidaro viršūnės eina gilus išgrįstas
sėjo 30.—< A. Luero šešis gro riausybės priešaky, ištisuR mė statė paminklą su įrašų: “A.
bėjus teismas apkaltino ir nu nesius praleido svetimoje pas a. Liudvikas Keravičius, Dvie Gubernatorius Lehman prane ma nepaprasta Illinois legis- griovis, pritaikintas apsigyni
Illinois prekybos komisija
baudė. 3 nubausti kalėti iki gy togėje, miškuose, javuose, gerų tos klebonas, gimęs rūgs. mėn. šė, kad1 jis sušauks legislatūrą letnros sesija, kurion atstovus mo reikalams. Dabar kasamas
vos galvos, tarp jų yra viena katalikų slepiami. Buvo ir mir 26 d., 1886 m., bolševikų nužu į nepaprastą sesiją, kad pagel sušaukė gubernatorius, kad 4 metrą pločio ruožas per pa nusprendė, kad pradėjus spa
moteriškė. O kiti trys — ka tim nuteistų, ir tik stebuklin dytas birž. mėn. 13 d. 1919 me bėti New Y-orko miestui sut rasti reikalingų išlaidų bedar tį piliakalnio vidurį. Kasinėji lių mėn. 1 d. busą važiavimo
bių šelpimui.
mai mūsą praeities pažinimui greitumas Illinois valstybėje
varkyt savo finansus.
lėjimu: vienas 25 metus, o du gai išlikusiųjų it savo gyvybę tais.”
nebūtą didesnis, kaip tik 25
duos daug medžiagos.
Dunavos parapijos katalikai
paaukojusiųjų. Grėsė mirtis ir
po 5 metus.
LEG1JONINKŲ ŠUVAmylios per valandą atviram
trims gretimų parapijų; kle toje vietoje, kur kun. L. Ke
ŽUVO 9 MOTERYS
lauke, o mieste toli mažesnis.
ŽIAVIMAS
NAUJAS LAIVAS
CALLES VALDYS IŽDĄ bonams: Dunavos — kun. J. ravičius mirė kankinio minti
Busą kompanijos protestuo
BUKAREŠTAS, Rumunija,
Galinauskui, Rubenų — kun. mi, dabar pastatė ir rugpili
statyti ja. Pareiškia, kad nėra gali
Šiandien Chicagoj atidaro Nesenai pradėtas
MEXDCŪ CITY, rūgs. 30.— I. Indruliui ir Dvietos — kun. čio 20 d. atidengė jo atminimui rūgs. 30. — žydų sinagogoj
gražų paminklą. Tą dieną Du- pasireiškė pasiauba kaž kam mas metinis Amerikos Legijo- vietos Lindenau laivą dirbtu mybės taip palengva važiuoti
J atsistatydinusio Meksikos iž Keravičiui.
Birželio mėn. pradžioje bol- navos bažnyčioje laikytos gedu sušukus ‘‘gaisras.” Pasiautas r.o suvažiavimas. Ryšium su vėje laivas “Sandkrug” šio atvirais vieškeliais, kur visi
do sekretoriaus Pani vietą pas
bėgo lo pamaldos. Paminklą
paš- metu griuvo viškos. žuvo 9 tuo įvyks paradai ir visa eilė mis dienomis baigtas ir iškil kiti automobiliai dukart grei
kirtas buv. Prezidentas Plutar ševikai galvatrūkčiais
mingai nuleistas į vandenį. Jį čiau važiuoja.
kitą iškilmią.
moterys.
per Dauguvą atgal į Rusiją, ventfi Dunavos klebonas.
co C&lles.

CH1CAGOJE

s

3c

ENTERED AS SECOND-CEASS MATTER MARCH 31, 1918, AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879
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“DRAUGAS”
Ilsina kasdien, ttskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — >4 00. Pu
tai metų — >3.60; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam i
aaltaealul — 71c. Europoje — Metams >7.00; Pusei m*— >1.00. Kopija .81c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų ne<rų■tna. Jei neprašoma tai padaryti Ir uepri'stuiičtarna tam
Mitalui palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo ll:l* Iki 1S:II vai.
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LITIIUANIAN DAILY PRIEND
Publlshed Daily, Bzcept 8unday.
BU&8CRIPT1ON8: One Tear — >«.00; 81a MonthS

—■ >S.60; T h re© Montha — >>•>>; One Month — 76a
■urope — One Tear — 97.11: 81z llontbs — 91-00:
Copy — .Ola
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UETIIVOS GYVENIMAS

kalbomis ir kad ii miesto įstaigų būtų atleisti svetimša
liai — Vokietijos piliečiai.

STATEMENT OF THE OVVNERSHIP, MANAGEMENT, C1RCU1ATION, ETO.. REGtlKKD
UY THE ACT OF CONUKESS OF AUGC8T
24Ui, 1*12.

Didieji angliški laikraščiai, kurių prie- ’
šaky yra kapitalistai, visu smarkumu kovoja KAIP ATSILIEPĖ LIETU KLAIPĖDOS VOKIĖTININ- Keikuluviniai, rodos, visiš
Ot Draugaa—L.ltliu*nl*u L>alU FrlsnU puoiimIimu
OUUUUfa «l ClllcMtfU, Alllprieš numatomų dolerio infliacijų. Jie nuro
KAI NEIGIA LIETUVOS kai pamatuoti. Lietuvos val nou
VOJE DOLERIO KRI
for Octobcr 1, 1333 Siuto of Illi
stybės, kurios dūlis yra ir nois.
do, kad prezidentas Rooseveltas jau daug
VALSTYBĘ
TIMAS
uaior* uis, a Notary t’uelic m und fot Iii*
uuu uuuuiy uiuteauiU. v«i»oiiMliy npKlaipėdos kraštas, įstaigose dt«u«
klaidų padaręs gaivindamas krašto pramo
peured> J.Muclullonia, wlio huvlng becn
sworn uccordmg tu luw, Uepoaca
pasam Privalo būti valstybės ženklas uuly
nę. G jei jis paskelbtų tlar dolerio infliacijų,
Pinigas litas pradžioj buvo Klaipėdos kraštas
uud suys thut bo ls the bualneaa «,<r.
tada šis žygis būtų vienas klaidingiausiųjų. pagrįstas daugiausia doleriu linio karo Versaliaus taikos]
Vytis, kaip tai yra ir ki- of thu Draugus l'ubl. Co and ihut
the best of hls
Savo keliu dolerio infliacijos klausimas (vienas doleris — dešimt li sutartimi buvo atskiltas nuoituotse kraštuose. Vokiečių Ir
u ue atateiueui ot
Ui# utouerahtp. iiieuiMaeiiieui, uriuituiuu*
•te..
vi
t
ne
ui
vr
Onai
d
publicatlou
fur the
yra didžiai svarbus ir skubus. Krašto pramo- tų: litas
100 centų). Pasi-j Vokietijos ir 1923 metais di- .betu',*U kalbos Klaipėdos kra OAte Oho*n m Ule auuvu vApnuh. leųulted
vy lh Avi ui Ahguat X. ltii. enibuUied m
ne gaivinti darbas šiandien lyg jau visai su-1 tikėjimas galingosios ir tur- džiųjų valstybių — Anglijos, šte pagal konvencijų naudoja- piiiuvd uu lito teVvinv uf linu luini, tu wit;
stojęs, o ūkininkai iki šioliai nėra sulaukę tingosios Amerikos doleriu ir Prancūzijos, Italijos bei Japo-'^ lygiomis teisėmis, taigi, ir , lat,onMi pnnted on the .reverse oof
this torai, to wll:
nė koko savo reikalams pagerėjimo. Paskel Lietuvoje buvo neapsakomas, nijos nutarimu atiduotas val-pstaiW
Privato būti Žo puuuaubt'. euiiur, uisuuglUB edllur. ©ud bustua-a liiuuaaala ai SI
Vi augas Publlalilnc Co.. 1JK
dviem kalbom. Pagaliau, S. ruunauat:
bta pirkimo kampanija nerodo jokio gyvu net iki paskutinių laikų. Dau dyti Lietuvai. Pagal sudarytų
UaUlay Ava, Clucasv. 1H.
Edltor
Mr.
L. Simutis «91ti So.
mo.
gelis Lietuvos gyventojų savo konvencijų, Klaipėdos kraštas l\at^a krašte \ia savų bedar- Maplewood Avė., Chicago, 111.
MunaguiB JMIMr: Nona.
Kame to visa priežastis? Per maža pi sutaupąs laikė bankuose dole- patapo autonomine Lietuvos
n®ra j°^° reikalo laikyti Uuslncae
Managur:
J. Maciullouis
! 3334 South Uakiuy Avonuu. Chlcaso, liu
nigų krašto apyvartoje. Kaip gali būt pirki nais. Daugelis žmonių kai- Galimi, kurioj lietuvių ir vo- jbt,Wose svetimšalius.
3. Ubai tlla uwueia aia« Oluug.a Hubl.
Co., t e.: Kev. Geo. raskuuskua.
mo kampanija vykdoma, jei žmonės yra be muose, gavę dovanų dolerių kiečių kalboms pripažintos
O kaip žiūri į visa tai vo | 10809 So. State 8t,, Chicago. III., Murlan Fathers, 23X44 S. Oakley Avė.,
pinigų. Dirbantieji kų gauna, tai viskų pra iš savo giminių amerikiečių lygios teisės.
kietininkai? Gi jie visus lietu Chicago, Iii. Thia publlcatlon is publlsltcd
proflt.
leidžia ir be jokios kampanijos ir be jokio lietuvių, doleriais stačiai lai Deja, tos lygios teisės liko vių frakcijos reikalavimus at A. I«»lnotUisforKUUMU
uondholdaru. nio.t
uud uthur aeeurity liuluera owuif
raginimo. Kad pirkimo kampanija sektųsi, kė namie paslėpę, nepasitikė tik ant popierio. Nuo pat Klai metė. Jie pasisakė prieš Lie ui<aa«aa
liuullug 1
r ceut ur inorts uf
Mjuouui ui bundu, inurlMAItua. ur ulhur
are; Muiian h'allioia.
kad pirkimo jėga didėtų, žmonės reikalingi dami net bankams. Apskai pėdos krašto prijungimo prie tuvos valstybės ženklo iškabi itiuh
«. Tbat tl>« l»o paiaMiapiis neat a. b oi_
lite naniA* uf thu owu«ia, mlockdaugiau pinigų, darbininkai reikalingi dides čiuojama, kad doleriui šių me Lietuvos, vokietininkai, pasi nimų įstatymdavystės įstaigų glvtug
uuiumaM. aui auumiiy uolduiM, 11 uu/ cuuiuin
aut uuiy ihu nat oi utucAiioidei» and aucurbuiuuta aa Giuy uppuar upuu ».n« bouae
nių už darbų atlyginimų. Šiandien gi to nėra. tų balandžio mėn. pradėjus naudodami gyventojų politiniu je; jie pasisakė ir prieš val ity
•t tb« cunipany būt an»u, lu cuauu w
u m*
•lu< anuinui u> nucunty liOidur appeai a upuu
Dolerio infliacijos šalininkas senatorius svyruoti Lietuvoj žmonėse bu ir tautiniu nesusipratimu, į- stybinę kalbų, užtat visom ke lii« buuaa ui thu cunipauy aa tiuatua u* iu
auy uGiai Iiduciaiy reialiun, tb« uaiua ui the
auu ur vurpuratiuu lur wiiuni aUvh truatea
E. Tliomas iš Oklahoma valstybės užgina, vo apie 7,000,000 dolerių, ba vairiais būdais stengiasi iš turiom užtarė svetimšalius — put
lu autuia. !• tffvetii mimo that the aaid two
paiagraphM cuhtalu e«.aleiuuul» einb.aciu|
kad kongresas būtų priešingas infliacijai. Jis nkuose apie 1,500,000 dol. Pra laikyti krašte vokiškumų. Tie Vokietijos piliečius.
afftant'a full Kuowledgu and beilef aa tu tn«
1 circutnataucea and cundlttoua uudar whlch
•tockholdai a and aacurlty holdera who do
pareiškia, kati kongreso narių dauguma in Jėta skubiai kratytis doleriu. sa, prie kiekvienos progos vo
appaar upuu the buuaa o( the cuiupanj
Šituo Klaipėdos vokietinin aut
aa truateee, uoid atock and aauuritiea lu a
fliacijos klausinių pavedė pačiam preziden Kai kas pardavinėjo dolerius kietininkai skelbia visam pa
capaeity other than that of a bona ftda
kai parodė savo tikrųjį veidų uauer; and Ūda alflant haa no reaaou te
tui. Kaip prezidentas nutars, kongreso dau žymiai žemiau jo esamos ver sauliui, kad jie esu lojalūs Lie
bvlleve that any other puraon. aaaoclatloo,
Corporation haa any Intaraat dtract Or ln«
ir savo siekius. Žinoma, iš ši •r
utreci iu the aaiU atpūk* buuua, ur vthei
guma visados pritars jo žygiui.
t bau aa au utated by hiin.
tės. Dolerių laikytojai turėjo tuvos piliečiai, prisiimų visas to vokietininkų elgesio Lietu eeuuriltee
a. lnat Ine aveiAga nu m bar uf copiea et
Anot šen. Tliomas, kongresas yra prie diktų nuostolių;
c&ch
ibsue
of thla publicatlon sol d or
apsukrūs Lietuvos piliečių pareigas bei vos vyriausybė ir visuomenė
dlstrlbuted, through maCs or ortheršingas tik nekontroliuojamai dolerio inflia šmugelninkai gerai pasipelnė. prievoles, kad jiems rūpinti
turės padaryti atatinkamas iš wise, to pald subscrlbbrs durlng the
six nionths precedlng the dale above
cijai. O kontroliuojama racionalė infliacija Lito vertės pastovumui dole tik Klaipėdos krašto gerovė ir
vadas.
Turi gi pagaliau ateiti1 1b 20,000.
yra būtinai reikalinga, jei norima grąžinti rio kritimas jokios įtakos ne “klaipėdiškos” kultūros išlai
J. Maciulionls, Busin<esa Mgr.
laikas, kada Klaipėdos kraš bwuiu tu and eubaui lued belui e me th<*
gerovę.
28 duy of Kept. 1S33
padarė, nes Lietuvos Bankas kymas.
Nota>-y Public
tas tikrai virs nepriklausomos
Kad iki šioliai tuo klausimu nieko dar teturėjo apie 1,000,000 dole
Lconhrtl SinvuUs
Bet praslinko jau dešimts Lietuvos dalimi ir nustos bu
My Contmtaloh ©Apiręs Aprll 29,
nedaroma, tai reikia kaltinti pačius kapita rių.
metų, o Klaipėdos krašto vo- vęs vokiečių “Drang nacfa. Os- 1037..
listus. Jie daro milžiniškų į vyriausybę spau
Lietuvos ūkiui dolerio kri- kietininkai savo tariamojo lo- ten” (Stūmimosi į rytus) a- auskarai ir kiti papuošalai edimų, kad tik toliau atidėliojus ir žymiai
jalumo Lietuvos valstybei nie vanpostu.
Tsb.— ksportuojami į Vokietijų, Pra
sutrukdžius gerovės grųžinimo darbų. Jei timas gal net išėjo į naudų.
ku
dar
nėra
įrodę.
Atvirkš

ncūzijų, Angliju, Švediją, Bel
kaip, tai prezidentas bus priverstas imtis Dolerių taupytojai juos palei
čiai, iš viso ligšiolinio jų elgedo
į
apyvartų,
keitė
į
litus,
ė“
LIETUVOS
AUKSAS
”
giją, Čekoslovakiją, Amerikos
griežtų priemonių, kad nusikratyti tais spaumė pirkti nuosavybes-ūkius, Įs’° matosi, kad jiems rūpi ne
Į
UŽSIENIUS
Jungt. Valstybes ir į kitus
dėjais ir kliūčių statytojais.
statyti namus miestuose ir ki- Klaipėdos krašto, ne bendri
kraštus. Už parduotus užsie
•
“Taupujuu ir sunkiu darbu Lietuva iš ta. Pasidarė didesnis ūkiškam j5^03 Lietuvos valstybės rei- Lietuva tikrojo aukso netu niams gintarinius gaminius
sprendžia depresijos klausimų” — taip rašo gyvenime judėjimas. Visos Lie : Kalai, o visai kas kita. Visa- ri. “Lietuvos auksas” — tai Lietuva kasmet gauna kelis
Chicago Tribūne korespondentas p. Steele. tuvos užsienio skolos sutartos ;me kame pasireiškia jų orien- Į gintaras (Amber), kurio šim- šimtus tūkstančių litų.
(skola Amerikai už
į Berlynu. Jiems rūpi'tus kilogramų kasmet iš savo ___
Daugiausia gintaro Baltijos
Tai gražus Lietuvos vardo pagarsinimas. Jis doleriais
1919 metais gautus ginklus ir H“ ^etuvos, bet Vokietijos rei gelmių išspiauna j krantų gra-'pįjfir>6 randama rudenį,
pu
pagiria gyventojų darbštumų, taupumų, vy
kitus reikmenis apie 6,000,000 kalai- Lietuvos valstybes su- žioji Baltijos jūra.
čiant stipriems vėjams. Tsb.—
riausybę ir pažymi, kad Lietuva kaipo ūkio
dol.,
Švedų
degtukų
sindikato
verenit
3to
jie
nepripažįsta
ir
Prieš
karų
Lietuva
buvo
kraštas daro pažangų ir nori pasidaryti ant
roji Danija. Tačiau geriau žinantieji Lietu paskola 4,000,000 dol., denams iaHkia tik progos kokiu nors vienas didžiausių pasauly gi-j
skola apie 2,500,000 dolerių už
gražinti Klaipėdos kraš-lntaro gamintojų ir eksporte
vos ekonominę ir politinę būtį, galėtų pridė
]rių. Tik vienoj Palangoj ginti, kad ten galėtų būti dar daugiau taupu Telšių — Kretingos geležin tą Vokietijai.
Tai aiškiai parodė paskuti- tai o dirbtuvėse prieškariniais Ar myli Mariją? Ar nori amo, daugiau darbštumo ir pažangos, jei bū kelio statybų ir Klaipėdos uo
tų dirbama vieningai, jei kraštas būtų val sto tobulinimo darbus ir kit.). nių laikų įvykiai Klaipėdoje. I laikais dirbo apie 300 darbi- pie Ją pasiskaityti gražią
Taigi dolerio kritimas palen- Taip, neseniai Klaipėdos mie- ninku. Po didžiojo karo Lie skaitymų? — Jei myli ir no
domas teisėtu būdu.
*
•
•
gvina kai kurių skolų atsitei sto seimelio lietuvių frakcija tuvos gintaro pramonė ir pre ri apie Ją daug — daug gra
Juozas Sharkis ir vėl pralaimėjo. Maty simą. Amerikiečiams lietuvia- pareikalavo, kad posėdžių sa- kyba žymiai sumažėjo. Dabar žių dalykų išgirsti, tai būti
li, kad dabar jam sunku jau bus beatsigrie- ms grįžtantiems Lietuvoj ap- l^j®> kurioj posėdžiauja ir Kra visoj Lietuvoj yra devynios nai pasiskaityk ką tik išėju
bti ir vėl viršūnes pasiekti. Mat, boksininkų sigyventi jau blogiau, nes jie što seimelis, vietoj kybančio gintaro apdirbimui dirbtuvės: sią iš spaudos knygą, vardu
už dolerį gauna apię 7 litu’? 'Prūsų kasdienės Luiaos pa- 6 — Palangoj, 2 — Klaipėdoj “SVEIKA MARIJA!”
istorijoj dar nėra buvę atsitikimo, kad “nu
vainikuotas” tempi jonas vėl laimėtų. Į jų vieton 10. Bet už tai yra ū- veikslo, būtų iškabintas Lie- ir 1 — Kretingoj. Palangoj
Knygos kaina, imant po vie
tuvos valstybės ženklas — Vy- gintaro dirbtuvėse šiuo metu
vietas atsiranda jaunesni, miklesni ir stip kiai Lietuvoj labai pigūs.
ną, 35 centai.
Tsb.— tis, kad miesto valdybos raš- dirba apie 60 darbininkų.
resni. Sharkis turėtų išauklėti kitų lietuvį
Lietuvoj pagaminti gintaro “DRAUGO’* KNYGYNAS,
.. :________
į tai būtų rašomi ne vien vokieboksininkų, kuris jo vietų su laiku galėtų
2334 So. Oakley Avė.
PLATINKITE “DRAUGI”
h** lietuvių ir vokiečių dirbiniai: karoliai, apirankiai, į
užimti.
-Mk.
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30 VALANDŲ SAVAITAS DARBAS

30 valandų savaitės darbas ir teisingas
už darbų atlyginimas kiekvienam darbinin
kui visose pramonės šakose!
Toks yra Amerikos Darbo federacijos
vadų nusistatymas. Šio nusistatymo laikyta
si ir už tai kovota, kada sudaryta krašto pra
monei gaivinti administracija ir kada imta
svarstyti pramonių kodai. Tačiau ir patsai
NRA administratorius Johnson paneigė šį
svarbų ir reikšmingų organizuotų darbinin
kų vadų reikalavimų. NRA administracija,
matyt, nenumatė trumpesnių darbo valandų
reikšmingumo. Ji nustatė didesnį valandų
skaičių. Kai kurioms pramonės šakoms pa
darė žymiųjų išimčių. Leido darbininkams
dirbti per savaitę 48 valandas ir ilgiau.
Kas gi pasirodė ? Per pereitų pusmetį tik
apie 3 milijonai bedarbių gavo darbų. O
NRA administracija turėjo vilties apie G iki
7 milijonų bedarbių parūpinti darbus. Ame
rikos Darbo federacijos prezidentas Green,
kurs energingai reikalavo 30 valandų savai
tės darbo, pareiškia, kad NRA administra
cijos viltis būtų išsipildžius, jei trumpesnės
darbo valandos būtų įvestos.
Ne tik prez. Green, bet ir kiti darbinin
kų vadai pareiškia, kad NRA programos sė
kmingam vykdymui būtinai reikia mažinti
darbo valandas. Be to nebus atsiektas tiks
las. Be trumpesnių darbo valandų milijo
nams bedarbių nebus progos gauti kokį nors
darbų.
Ateinančiam Am. Darbo federacijos su
važiavime šis svarbus klausimas bus iškeltas.
Bus reikalauta, kad krašto vyriausybė keistų
NRA administracijos programų. Padaryta
klaida turi būt taisoma.
Prez. Green paduoda, kad šiandien vi
sam krašte yra ne mažiau, kaip 11 milijonų
bedarbių. Net šiurpas ima galvojant, kaip
tie žmonės pergyvens žiemų. Reikia spėti,
kad prieš pat žiemų dar apie vienas milijo
nas darbininkų bus paleista iš darbo.
Krašto vyriausybė žada bedarbiams pa
galbų ateinančių žiemų. Kad ji tik ištesėtų.
Tada ji iš tikrųjų būtų visų gerbiama.

PRAEITIES PABYROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.
(Tęsinys)
.— Liepiu pasodinti lavonų sėdomis,
kaip gyvų, prie pagalvių atrėmus jam
pečius. Pats atsisėdu greta jo ant lovos
krašto ir prisiglaudęs prie širdies klau
sau, ar nenugirsiu bent kiek širdies suplezdant. Ir šiaip klausau ir kitaip. Ir
vieną ausį pridėjęs ir antrų atkreipęs —
nieko negirdėti. Dar vis nepasitikėdamas,
ir antrų kartų tų pat darau, ir trečių...
Po ilgo bandymo, susyk nugirdau lyg kur
giliai įx) žeme tik: blakt! Po kiek laiko
vėl: blakt!.. — suplezdėjo. Argi čia šir
dies būtų suplezdėjimas? Gal aš sukly
dau? Gal mun tik taip nusigirdof Gal tai
♦
mano paties ausies nervo suplezdėjimas?

jau tirti ligonį. Žiūriu, kad patys lūpų
kraštutėliai pradeda lyg kiek virpėti. Lie
piu kuo greičiau pašaukęs jo žmonų pa
gaminti šiltos kavos su vynu ir po. šaukš
telį ėmiau įplldinėti jam pro dantis į bur
“Leiaari, kelkis!”
“Buvau skaitęs apie netikėtus atsi nų. Gi žiūriu, mano numirėlis pradeda
tikimus, kaip nešant numirėlius į kapus, vis labiau rodyti gyvybės ženklų. Dar kiek
nešėjai paslysta ir išmeta grabą su lavo laiko, ir netikėtumėte, ligonis pradėjo im
nu iš rankų. Jei buvo numirėlis tik apah ti šilto skystimo daugiau, pradėjo atšilti
pęs, tai tašais sutrenkimas jį atgaivina. ir visiškai atgijo...
Kas darėsi dabar toje šeimoje, kuri
Taigi manau sau, reik ir čionai tąjį ban
dymą padaryti. Reik sujaudinti jam ku jau buvo savo galvų apraudojusi ir pa
ris nors nervas, kad duotų pradžią krau skyrusi nešti į kapus — sunku ir apsa
jo tekėjimui. Pridedu, sako, burnų arti kyti! Toje valandoje, kad būčiau norėjęs,
lavonui prie ausies ir surinkęs kvapų į kažin kur būčiau tuos žydelius nusive
plaučius, visa gerkle, kiek tik galėjau, dęs!” — užbaigė‘senelis.
Kai kurie Šį jo pasakojimų imlaiko
sušukau: Leizeri, kelkis! (Numirėlio var
per linksmų pasakėlę. Aš taip pat buvau
das buvo Leizeris).
Vos sušukau — gi numirėlio akys tik linkęs tai manyti, bet senelio gydytojo
blakst ir atsidarė. Ir taip atdaros stovi. įtikinėjimas, jog tai jokis prasimanymas,
Žydai, kurie sekė mano darbų, išvydę nu bet tikras faktas iš jo gyvenimo, išblaškė
mirėlį pražiūrėjus, sušuko nesavu balsu manyje visokius abejojimus. Kodėl begalė
ir kas gyvas pro duris bėgti! Man taip jo tai įvykti, juk tai natūralūs dalykas,
pat lyg kas būtų Salto vandens už api- kad apmirusieji atgija.
Gal kam atrodys, kad Čionai lyg no
kaklės užpylęs: nežinau, kas darėsi. Po

šių visų žydų akyse ir kų jie apie mane
paskelbs mieste ir apylinkėse? Išeities
kitokios nėra, kaip tik bandymą varyti
ligi galo.

Šimtai abejojimų pradėjo lįsti man į
galvų. Viešai paskelbti jį gyvų esant, o
jei jis jau miręs, tai kaip aš atrodysiu valandėlės tačiau susivaldžiau it pradė rima sumažinti Evangelijos Lozoriaus pri

liet

SVEIKA MARUA!

kėlimo stebuklas. Ne. Pirmiausia, kad p.
Dielinis buvo giliai tikįs žmogus. Antra,
kad jis ir pats šio fakto nelygino su Evan
gelijos prikėlimo stebuklu. Tenai Lozo
rius jau ketvirta diena buvo miręs ir pa
laidotas. Jau dvokė. Čionai nieko pana
šaus nebuvo. Jis tų pat dienų kada gimi
nėms atrodė mirusiu, tų pat dienų ir lai
dojamas. Jokio dvokimo nebuvo jausta.
Tenai tikra., stebuklas, o čia tiktai gam
tos dėsnių atspėjimas...
Dr. Dielinis savo gyvenime daug tu
rėjo iškentėti. Jo gyvenimas buvo stačiai
tragiškas. Tokias tragedijas pergyventi ir
nesusmukti, tai galėjo tiktai tokios aukš
tos doros žmonės, kokios buvo Čia mini
mas daktaras. Bet apie tai dar teks mums
kalbėti kiek vėliau.

cmenturz” vadinamas ir esančius Pragos
priemiesčio pačiame gale. Čionai laidoda
vo mažiau turtingus mirusiuosius. Taigi
ir daugumas lietuvių, kadangi jie daž
niausiai būdavo ar patarnautojai at šiaip
ne per turtingiausi, kad galėtų užsimo
kėti brangias taksas “I’ovonzkų” kapi
nėse, laidodavusi čionai. Pėkščiam į šias
kapines iš vidurmiesčio per toli. Todėl
numirėlį vietos kunigai palydi ligi Pra
gos tilto, ar kiek toliau, o paskui jau
priima į kapines tam tikras kapinių ka
pelionas. Norint gi pačiam būti prie pa
laidojimo, reikdavo jau važi uote nuva
žiuoti.
.
. .

Mielai sutikau padaryti prašomų da
lykų. Juo labiau, kad tai buvo visai pa
valgusis jaunikaitis. Gražiai atlaikėme ir
Naujas kapas — nauja pažintis
šį palaidojimų. Lietuvių buvo susirinkęs
Nežinau, ar truko kokia savaitė, ar gružus pulkelis, žinoma, p. Mikužiui va
ne, nuo a. a. Jurgio Pešto jrnlaidojimo, dovaujant. I asakiau jam pamokslėlį, l’o
štai ir vėl pas mane apsilankė p. Miku visų ceremonijų atgiedojome lietuviškai
žis su nauju pranešimu. Miręs pavargu ‘ ‘ Vieš paties Angelas ’
sia jaunikaitis — Vinclovas, ar negalė
čiau kartu su lietuviais palydėti jb į blednuomenei skirtąsias kapines, “Brudnenski
(Daugiau bus)
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X Dvi krautuvės priešais1 rus dalyki), pavesta klubo ud- LIETUVIAI DAKTARAI:
LIETUVIAI DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
6v. Jurgio bažnyčių. (917-919 vokatams su aldennanu ir po-1
Tel. LAFayelte 3057
ir 33rd JSt.) tebėra ant išrcn- lieijos viršininku pasitarti,1
Ofiso: Tel. CALumet 4030
lies.: Tel. HEMIoek 0280
X Labor l)ay “šventėse' davojimo ir lubai pigiai. Lie- kad padarius “raidų” ir ant
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3091 West 43rd Str.
Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10- 9 vai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
atvažiavus M. S. 26 kp. vei kitę biznius savųjų, ne svetini- šti tėvams per dienraščius, (Prie Archer Avė. netoli Kcdzle)
9147 SO. HALSTED ST., CHlCAtid
3147 So. Halated St.
nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Paned., 8ered. ir Subat 2—9 vai.
kėja Bamanauskienė, Paulius taučių. Reikale savas vis pa-,kad valdytų savo vaikus, kad Valandos:
Seredomls
ir
nedėliotais
pagal
Ofiso
valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
NORTHSIDIECIAI VEIKIA
sutarti
Rezidencijos Ofisas: 2050 U. 60Ui SL
ir kiti. Svečiui lankė Šv. Ka gelbės, o kų gausi nuo kita naktimis jie nesibaladotų.
tuučiot
Nereikia
pavydėti;
lie
Valandos: 10—12 ryto
zimiero Vienuolynų, Šv. Kry
Marquette Park Am. Lietu Phone GROvehlll 0027
Tvl. LAFayelte 6703
Vasaros karščiams praėjus,
tuvis
pas
lietuvius;
reikia
vie
Seredomls
ir
Nedėllomls
pagal
sutarti
žiaus ligoninę ir kitas vietas;
vių Piliečių klubas yra galia
Valandos: 2-4; 1-9 P. M.
mūsų kolonijoje piaMd^°ti^ • grožėjos“ ir gėrėjos Chicagoskitus renitL Tuonii P»
Trečiadieniais ir sekinud. susitarus
gas ir atlikęs daug gerų dar
rkus veikimas. Štai,
Tvl. LAFayctle 7850
Vai.: 2 Iki S popiet. 7 iki 9 vaJL
kelsime ir savo tautos vardų. bų. Narių turi virš GOO. Klū
lietuvių įstaigomis
parapijos bazaras, prie kurio
Office. 4459 S. California Avė.
X Buvo sunegaĮėjus C. P©- , X Mūsų jaunas graborius bui priklauso daug advokatų, Lietuvis Gydytojas ir Cliti-urgaa
parapijonai ir visos draugijos
Nedėlioję pagal sutarti
0850 SG. WESTEKN AVĖ.
daktarų,
biznierių,
vyrų,
mo

Mažeika,
kurs
visuo

traitienė,
amžinoji
A.
R.
D.
^
lay
K
visu smarkumu ruošiasi.
Chicago, Iii.
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
Bazarui pasibaigus prasidės narė ir žymi darbuotoja. Jau met duosniai aukoja lietuvių terų, vaikinų ir merginų. Vi
OI. Tel. REFuh.lv 7696
4140 Archer Avenue
Res. Tel. GROvehlU 0617
seniai nesveikauja ir kita į- ištaigoms bei pramogoms, pm si lietuviai kviečiami rašytis, BOClcvard 7580Rea. HEMIoek 7601
draugijų baliai.
Vai.; 2—4 tr 7—9 vai. vakare
6917 S. WASHTENAW AVĖ.
kad
skaičius
pasidvigubintų.
Bet smarkiausiai užsimojo žymi visuomenininke ir A. R. įeitame parapijos piknike auRes. 2136 W. 24th St.
Klūbas dabar veda naujų
Tel. CANal 04011
veikti Federacijos skyrius, k u D. 2 sk. iždininkė Jos. Šalte- ikojo net tris bačkas alaus. S.
narių
vajų.
Nariais
gali
įsiraį
DENTISTAS
I
Mažeika
visus
ir
visuomet
pa

ris praėjusiam susirinkime nu nienė. Bet visuomenės darbu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. MARQCE1TE ROAD
Syti vyrai, moterys kad ir ne- J 4712 So. Ashland Avenue
Res. and Offi'ce
Office Phone
tiesė žiemos sezonui veikimo! neapleidžia. Dieve duok, mū remia duosniai ir maloniai.
Vhl.;
2-5 Ir 7-9 vak. Kėtv. 9-12 ryto
PKOspeci 1028
2359 So. Leavitt SL
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
piliečiai.
Mokestis
vyrams
59c
NedėlioJ susitarus
XXX
planus.
, v * sų veikėjoms pasveikti.
CANAL 0706
I
į metus, moterims ir mergi
Susirinkime nutarta rengti
X Girdėjome, kad M. S. 1
noms 25c. Vajus baigsis spa Tel. Ofiso BOClcvard 5913—14
Vhoue CANal 6122
Spalių 9 dienos paminėjimų. kuopa rengiu šaunų bunco pa
Rez. VIClory 2343
lių 15 d. vakare. Tų vakarų
PHYSICIAN and SURGEON
Sušaukti visus northsidiečius j rty pp. Nausėdų sanie, 917 \V.
klūbas rengia vakarų 8 metų
2403 W. 63rd St., Chicago
Į parap. svetainę. Suruošti tai 33rd. Bunco party įvyks spaOFFICE HOURS:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
gyvavimo sukakčiai paminėti.
756 W. 35th Street
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
dienai pritaikintų programų,'pų jy j. Dovanų bus “souveBus gera orkestrą šokiams.
2201 W. Cermak Road
Sunday by Appointment
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
pakviesti gerus kalbėtojus, ku-'rdrs” iš Pasaulinės Parodos,
Valandos 1—3 Ir 7—5 vaM.
Kas buvo rūgs. 19 d. klubo
rie plačiai apibudins dabartį- Vėliau — daugiau sužinosime
Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Seredomls ir Nedėliotais pagal sut
nę Vilniaus būklę.
-apĮe tų bunco party. Nausėdų TĖVAI, VALDYKIT SAVO .bankiete, gerai žino, kad kų Prospect
ispect 2230
Phone Grov. 0951
|1D
T
REZIDENCIJA
V ATKUS
j
klubas
surengia,
tai
surengia
Malonu pranešti, kad vieti-|nanias didelis, dešimts kaili
6631 S. California Avė.
_______
'kad visus patenkinus. Vaka
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nis skyrius įgaliojo skyriaus barių, tat svetelių galės skaitPHYSICIAN and SURGEON
Telefonas ItEPiibUu 7868
Marųuette Parko Amerikos ras bus parap. salėj.
4645 So. Ashland Avė.
Į 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
rašt. V. Rėkų tvarkyti ir pltu- lingai dalyvauti.
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
OFISO VALANDOS:
Klūbo Rep. j
X Nauja “beauty parlor” Lietuvių Piliečių klūbas nigs.
Sunday by Appointment
tinti Vilniaus pasus ir ženk
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Tel. CANt 0257
lelius; pageidavo, kad tie pū priešais Šv. Jurgio bažnyčia 24 d. mėn. susirinkime švaru
Nedėliotais pagal sutarti
Res. PROspeet 6658
Ofiso teiti. BOClcvard 7820
tė
daug
svarbių
reikalų,
taip
sai ir ženkleliai būt platina (gerai biznį daro, nes vedėja
Namų tel. FKOspect 1930
mi spalių devintos dienos mi to biznio gerai savo darbų mo pat ir gautus nuo piliečių sku-J
ndus su vaikų sųrašu. Aptanėjime, o rinkliavos nedaryti. ka ir kainos labai pigios.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. BOClcvard 7012
1821 SOUTH HiVLSTED STRELzY
Tikrai gražus ir girtinas dar
Visi Telefonai: VARds 1741 ir 1742
Reiidencija 6600 So. Arteslan Avo.
GRABORIAI:
bas. Visų pareiga įsigyti tuos
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
pasus, ir, sulig išgalės, įlipy6 iki' 5:80 vakarą
DENTISTAS
ti vienų kitų ženklelį, kurių
Telefonas YARds 1138
LACHAVICH
4645 So. Ashland Avė.
kaina, tikiuosi, visiems gerai
arti 47th 8treet
Tel. GKOvehlU 1595
LIETUVIŲ
žinoma.
IR 80N0S
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
Todėl spalių 11 d. būtinai
Graborius ir Balsamuotojas
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIS GRABORIUS
atsilankykime i rengiamų Spa Patarnauju laidotuvėse kuoplglaosia. Turiu automobilius visokiems
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
_
*
meldžiu atalMdktL o osa
lių 9 dienos paminėjimų, kur tUlkaledarbu
Vai.:
9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
bumts užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANal 0122
Seredomls po pietų ir Nedėldicntai
TeL GAMAI 2815 arba IfclS
išgirsime daug kų naujo. Ko
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
tik susitarus
3319 AUBURN AVENUJC
2422 \V. alARslLLTlE ROAD
2314
W.
28rd
PL,
Chicago
no
į
mūsų
įstaigų
iš
bile
kokios
miesto
dalies.
misija ruošiasi atsilankiusiems
Chicago, UI.
DENTISTAS
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
padaryti supraizų, nes dali
1439
S.
49th
Court,
Cicero,
Ui
2201
W. Cermak Road
namus
ir
atveš
į
mūsų
įstaigų,
kur
galėsite
pamatyti
programos ketina importuoti
TCL. CICERO 5957
(Kampas
Leavitt St.)
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
iš Lietuvos. Kas ten bus to
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryte
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Ine.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kio, tikiuosi, vėliau sužinosi
LIETUVIŲ GRABORIUS
Phone BOClcvard 4138
rint
į
tai,
ar
jūs
kų
pirksite,
ar
ne.
Nuo
1
iki
8
vakare
4142
ARCHER AVENUE
Palaidoja už 525.00 Ir aukščiau
me. Dabar tik visi turime ruo
Moderniška koplyčia dykai.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Seredoj pagal sutarti
TeL YlKgiuia 0036
668 W. 18th St.
Tel. CANal 6174
štiš į paminėjimų, kuris ren
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Chicago. iii.
giamas spalių 11 d., Šv. My
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
GRABORIUS
ĮVAIRŪS
DAKTARAI;
kolo parapijos svetainėj, 8 v.
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
sitės kur kitur.
vakare.
Lietuvytis nėbrangua
GRABORIUS
nes neturi

C H I C A G O J E

DR. A. RAČKUS

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAR., NORTH SIDE

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. W. KADZEVVICK

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAFHJUETTE PARK

DR. A. J. BERTASH

DR. S. BIEŽIS

11
DR. J. SZUKIEWICZ i DRl *•.»•

DR. P. Z. ZALATORIS

Seniausia ir Didžiausia

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. Z. VEZEL’IS

UK.A.L.YUŠKA

DR. G. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADžIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

me lėlaldų ažlalkymul
skyrių.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

Koplyčia Dykai
4830 WEBT 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 Ir 859-J. <1

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

X Šv. Jurgio parap. moky
kla gražiai vedama seserų Ka*
zimieriečių. Gerb. klebonas,
pral. M. Krušas rūpinasi, kad
GRABORIUS IR LAIDOTUVin
▼BDEJAa
išlaikius mokyklų 100% pilną
1646 WEST 46th STREET
ir naudingų parapijos vaiku
Tel. BOClcvard 52OS—8413
čiams.
4

I.J.ZOLP

GRABORIU8
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai 511.94
KOPLYČIA DYKAI

1344 R. Rrtth

JONAS LAKAS
Mi'rė Rugsėjo 23 d.. 1933 m.,
9 vai. vakar.-, sulaukęs pinn-s
amžiaus.
Paliko
dideliame nuliudlme
mot.rj Kazimierą, keturis sū
nūs: Joną, Vladislovą, Juozą
ir Julijoną; du brolius, Ama
ną tr Pilypą ir gimines; o
Lietuvoje dvi seseris, broli Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 3327 Ho.
Morgan St. Iaildotuvės
(vyks
Antradieni, Spalių 3 d., I* na
mų 8:30 vai. Ims atlydėtas j
Sv. JiŲ-glo parapijos bažnyčią,
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionio stelą.
Po
pamaldi: bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines.
Nuo&irdži'al
kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus^nias dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mmtcrl-, Siunti. Bro
liai, S4>.mt>s Ir Giminė*).
Laidotuvėms patarnauja gruborlus J. J. Bagdonas. Telefo

nas REPublic 3100.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

SIMON M. SKUDAS l
GRA8ORIU8 IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimai! geras Ir nebrangus

Office Phone
.V\ENiworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

VooU bu. Habitą otrtet

4605-07 South Hermitage Avenue

vai.

ROOU 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

TeL MOftroė 8377

DR. CHARLES SE6AL

Tel. LAFayette 8672

Peraele savo ofisą po numeriu

J. Liulevičius
Graborius
Ir
Balsam uotojas

Patarnauja Cblcagojs Ir aplellaUJa
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

fSrvarn. TU

4093 Archer Ava

J, J. BAGDONAS

SENIAUSI LIETUVlįl GRABORIAI CHIGAGOJE

4729 SO. ASHLAND AVK.

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

SPHCJLJ AUSTAS

LAIDOTUVĖMS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

patarnauja

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

MANDAGIAI

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

SIMPATIŠKAI
ir
LABAI PIGIAI.

B

M

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Liūdnoje valandoje

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

pašaukite:

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Gliso TeL VIClory 6893
Bes. leL DKExM 9i94'<

DR. A, A, ROTH F
Rusas Gydytojas tr Chirurgai

Specijaiistas odos ligų ir
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halated Si.

718 W. 18th St.

Tol. CICERO 294

SYREVVICZE

Eudeikis

Rea Phone •
EAGicttooU e641

INCORPORATED
Henry W. Rerker
(I.lcenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

—

DR. MAURICE KAHN

Dtlo.ų. Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.- ryto nuo 16—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—6:36 vai. vakare
Nedeliomis 16 iki 12

Telefonas MIDvvay 2880
Office:

Kampas 3tat Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v.
Nedėli'oinis ir šventadieniais 10- 12

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI.
TeL lAltdn 0964
Res.: Tci. VLAzk 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 ir 7-9 v. V.
Nedėldieniais nuo 16 iki 12 dieną

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

PboMe PKOspoct 1024

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. C. E. FITZ6ERALD

2355 West U3rd Streut
Vai.: I to 1 Ir 1 to » P. M.

2456 WEST 69th ST.

Dr. JOHN F. RUZIC
Ketv. ir Sekmad. pagal eutartl
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. IU.

Phone: HriMlock 6700

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VALANDOS:
1—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutarti

Daktaras

WISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas
Rusijos

ii

GYDO VISAS LIGAS VYRO IR Mtubkl PER 96 METUS NK«rtItttY
KAIP CSHIKENKdCHIOe Ir NEI»gYIM)»HM4 408 YRA
Specialtžkal gydo ligaa pilvo, plaučių, Inkstų Ir p u*lės, užnuodlflcv krau
jo, odoe, ilgas, žalsdas, reumatlsmą, galvos skatieraUS, skeuitttu* nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jua išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jun . nn pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir UgydA tūkstančius ligonių Patari
mas dykai.
OriHO VALANDG81 Kaedle nuo 16 valaado" ryto Iki 1
valandai tr nuo 5—5 rakandai vakare. NedAltomte nuo 11 ry,n iki 1 ral.
42OU URM J«ih *'■
haoiims k.w.l..r A>T H fALAadortl aav«
------ -

—--------

I

B* r m »

Pirmadienis, spalių 2 d., 4933

nikas. Eidamos talkon parar Juškienė, M. Bartkienė, p. Mei ntieji draugijų ir nemokantie LIETUVIAMS LAIŠKAI
SKAITYKITE TR PLATIN
pijai rėmėjos ir čia sudarė lenauskienė, S. Kaunas, Olesa, ji mokesčių skleidžia kalbas,
OENTRALINIAM CHIKITE “DRAUGĄ”
NIAM
PAŠTE
užkandžių stalų ir parapijai C. Stasiukaitis, S. P. Mažei- būk Simono Daukanto draugi
PRIDUODA NAUJOS
ka, K. Gricius, A. Petrokienė, ja nebegali ilgai gyvuoti, nes
jus muzikos meiiodijomis, nes uždirbo suvirš $50.00.
SPĖKOS IR GYVUMO
neturi turto apmokėjimui po 7 Daugirdui Ignui
buvo skelbta, kad bus ir pro-j Pažymėtinos abiejų piknikų Em. ir Iz. Ežerskienės.
SILPNIEMS
Geraširdžių tiek aukota, kad mirtinių ir pašalpų. Tas netie S Digriui B.
grama. O dūdų orkestrą man komisijos nariai, būtent JuliŽmonės, kurte dėl senatvės arba kl11 Eranskui Jomie.
labiausiai patinka. Popiet pu-Liora Budrevieienė (parapijos, ir piknikui užteko ir Seserims sa. Tokiems patartisa dažnai
Į tokios priežasties jaučiasi silpni Ir
i nesveikus, atgauna savo jėgas, sv.-l17 Jurkui Mary
l kntų Ir pasidaro stipresni ir gyves
blikos buvo nedaugiausiai ir piknike ir p. Budreviėius ne vienuolynan nuvežta įvairaus lankytis į susirinkimus ir vi
ni po to kaip Jie vartoja N1'QAską aiškiai sužinosite apie drpatys rengėjai nekokiame ūpe. tik aukojo bačkų alaus, bet ir maisto už keliolikų dolerių.
TONE.
«
N VGA-TONE yra pastebėtinas vai
Chicagos vavivaldybės (mu- stas
Tai matot, kokios mūsų rė- gijos stovį ir finansus; įsiti
Manau sau: žmonės, žmonės pats linksniai ir maloniai svedėl moterų Ir vyrų. kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svellietuviai, kur jūsų jausmai? telius vaišino), V. Lukienė, O. mėjos. Štai, C. Petraitienė be kinsite, jog viskas yra geroje nicipal) teisėjas T. A. Green kesnials, tvirtesniais Ir priduoda
Jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus
MITINGAI ŠAUKIAMI VIE Ar taip atjaučiate žuvusius Paliliūnienė, Jos. Šaltenienė, aukotų valgių, dar $10.(M) pik tvarkoje.
1 • T
bendrai su detektyvais išdavė esate senus arba silpnas. pu9iėgi'nkite NVGA-TONR. Po keletą, dienų
ŠOS RINKLIAVOS REIKA I lakūnus ir statot jiems amži- Teo. Stankevičienė, C. Petrai nikui sukėlė. T. Stankevičie Todėl, meskime tas svajo Indiana valstybės
pastebėsite didelį pagerinimų.
autorite jusNUGA-TONE
parduodamas visose
LAIS. REIKĖS SUDARY inų paminklų?
tienė, Kalenai, Ežerskienė, U. nė pardavė viena pati 20 bi- nes; eikime visi prie vieny tams Cbieagoj
sulaikytų 3'. vaistinyčlose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas jums nepa
TI KOLONIJŲ KOMITE
Taip besvajojant, pasigirsta Gudienė, Mičiulienė, O. Sekle-lietų, o jau p. Budrevieienė, bės ir dirbkime draugijos ir Leahy, 28 m. amž., kurio ten gelbės
tai’p kaip NUGA-TONE.
TUS. RINKLIAVA DA
trimito balsas. Tai ženklas, ekienė ir daugelis kitų nuolat i V. Lukienė, 6. Paliliūnienė tai mūsų pačių labui. Tokiu būdu
ROMA DARIAUS-GI
kad prasideda programa. Pu- j dirba, triūsia, aukoja. Mūsų įdirbo kaip pačios sau, tik dar draugija gyvuos ir augs na reikalauta dėl vieno banko aP. K., rast. piplėšimo. Nuvežė jį į Indianos
RĖNO PAMINKLO
'blika nenoriai renkasi šokiu *h- iždininkė Jos Šaltenienė nuoširdžiau. Jos pirmu kartu riais ir turtu.
pasienį ir pavedė tos vals-tyliės
STATYMO FONDUI
paviljonan.
'nuolatinė komisijoj įvairių tokį didelį darbų užėmė ir pui
policijai.
“Būtų daug tinkamiau tyra-[pramogų. Be to, begalo daug kiai jį atliko. O visoms kitoms
Šį vakarų, S vai., įvyksta me ore programų pildyti” — parapijai dirba ir kitoms or- mūsų veikėjoms rėmėjoms, šisvarbūs masiniai susirinkimai kas taį
publikos patėmijo. ganizacijoms. Nors jos sveika- nitais kartų dėkojame. SeseSpalių 4 d., 7:30 vai. vaka
Aušros
pt knmitetns
ntšnnnn- “T«i
išros Vartų parap. salėje, |n
Bet
komitetas atšauna:
Tai,ta nestipriausia, bet save au- rys kasdienine malda už savo
re šaukiamas susirinkimas vi-' Kraustau Rakandus. Pianus ir pri
West Side, ir Šv. Juozapo į niūsų biznis!” Tiesa, biznis Į boja, kafl kitiems gera pada- prietelius atsimoka.
statau anglis už pigiausias
.
sų Universal bankos namo Hltu-k llan<l *7.50; Hacking *8.119
Crcck *0.75.
Sutaupo DRAPANAS, LAI
parap, salėj So. Cbicagoje. At- ^aį biznis.
rius. Tr visos rėmėjos dirba be
A alio, ?r dar syki valio, mū- Go,d Bon(Vsų savininkų pri. Mtlers
Pagauk M l.AFayctle 898C.
vykę iš Dariaus-Girėno pami Pirmu programos sumeriui8^1!, vien iš pasišventimo.
KĄ, PINIGUS. Parsiduo
J. OKSAS
sų rėmėjos!
vačiame Mrs. K. Zaksas nanklo fondo komiteto kalbėto pats benas iš apie 30 muzika
da
po $1.00 į savaitę, taip
2649 West 43rd Stree';
A. R. D. 2 sk. valdyba
3322 go Wallape st vi.
jai išaiškins viešosios rinklia- ntų pagriežė porų dalykų. Iš
kad mašina pati per save
Neturėjome progos anksčiau
si Gold Bond’sų savininkai
užsimoka.
vos Chicagoje reikalus. Susi- ėjo gana vykugiaį. Buvo aiš- padėkoti savo parapijos biz
SIMONO DAUKANTO
prašomi atsilankyti.
Geriausios Anglys Už
rinkusieji turės sudaryti veik-'kU| jog gal^o ir daugiau grįe. nieriams už suteiktų didelę pa
DRAUGIJA RENGIA
Komitetas
BALIŲ
liūs kolonijų komitetus, k ubet programos vedėjas tę- ramų A. R. I). Centro pikni
Žemiausias Karnas
įrie suregistruos rinkėjas, pa- šia programų toliau. Atrodo kui. Darbščioji 2 sk. Centro
Irūpins darbininkus ir daly nei šis nei tas. Iššaukta gru- pikniko komisija: Jul. Bud- Kaip kasmet, taip ir šiemet
vaus fondo komiteto centro jpč šokėjų, ved. Belajaus. Vis revičienė, V. Lukienė, O. Pa-jSim. Daukanto dr-ja rengia
12132 UNION AVĖ.
ADVOKATAS
susirinkimuose.
kas eina puikiausiai. Plojimas. liliūnienė, J. šaltenienė pri- metinį balių (koncertų su per- 2 E. 103rd
PI. prie State St
Chicago, III.
Darbas yra didelis ir svargruduosi artyn, kad pama- davė sąskaitų šių geradarių. statymu) Lietuvių AuditoriTol. PVI.l.man 5950
bus. Dėl to į jį kviečiame sto- j ^yti šokėjus, nes užpakalinia- T. Stankevičienė ir J. Šalte- joj. šiemet linksmas draugijos Ketvergo vakarais nuo 7 lkf 9 i
Phone PULLman 2316
<8041 S. Wood St.
LAFayette 83#’
ti visus, kam tik yra brangi nis jokju būdu negalima. Dau nienė pripildė pilnų “grab balius bus spalių 29 d. KomiDabar laikas prisipirkti
mūsų didvyrių Dariaus ir Gi gelis supyksta ir traukia ša- bag” dovanų. C. Petraitienė .tetas darbuojasi, kiek galėdaanglių dėl žiemos
rėno atmintis.
1
ir
pinigais
ir
gėrimu
gausiai
mas,
kad
balius
būtų
sekminlin. Šokėjai turėjo būti ant
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Rytoj toks masinis susirin estrados, kad visi matytų.
parėmė piknikų, Kalėnas, Bu-.gas. Nariai už pasidarbavimų
Phone PULLman 8092
ADVOKATAS
kimas įvyks Šv. Antano pa Paskutinis kalba B. F. Si- dreviniai, B. Bytautienė, J. gaus tikietų dykai. Reikia.Į
105
W.
Monroe
St..
prie
Clark
rap. salėj, Cicero, III.
n.okaitis apie žuvusius lakū Nedvarai, A. Nausėdienė, K. kreiptis į komitetų: T. Janu- j
Telefonas STAte 7880
Valandos 9 ryte Iki S popiet
nus; -ragina pirkti jų paveiks- r»einarauskas, F. Vaičius, Rese lį, A. Zalatorį, K. Demereckį į
2201 W. Cermak Road
IDĖJA IR PASILINKSMI Ž Įlįs ir tuo remti paminklo fo Shop, Jacobs Glass Co., C. ir A. Vilkį. Tokiu būdu, ku- I Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčioe
vakarais < Iki 9
NIMAS
Telefonas CANal 8123
ndų. Sakyta, kad kalbės ir Ručas, Dressels Bake Shop, K. rie nariai bedarbiai, gali ti- I
skalbykla už
Namai; 6459 8. Rockwell £?.
konsulas Kalvaitis, bet šis ne- Jasutis, S. Nedvar, F. Shemet, kietus įsigyti be-mokesčio.
Utarnlnko. Ketvergo Ir Su batos
K. Obięliunas, Jg. Radavičiai,
Gal kai kam ateiti mintis, 'pasįrodė.
Vakarais 7 Iki 9
Kai kurie narįaiy apleidžia į
Telefonas REPnb.lc 9800
kodėl Chicagos vargoninkai Baigus programų, visi išsi O. Šiurienė, Kalėdiėne, "U. Gu
UZ
rengia bendra chorų pasilink skirstė kas sau mintydamas, das, Justin, H. Nedvar, Mrs.
$29.00
Visos anglių kompanijos pakėlė an
sminimų — šokius, kodėl ne kodėl benas taip mažai griežė. Juotkus, S. Bučienė, New Proglių
kalnas,
taip
aukitai,
kad
žmo

PERKAM
INSURANCE
nėms sunku bejpirktl,
o
lietuvių
koncertus ir t.t.T Dalykas ta Be to, dar rengimo komiteto cess Bakery Co., Teklė Ručas,
CRANE COAL, KOMPANIJA vietoj
NOTARY
Lietuvišku;
pakėlimo kainų dar nupigino. Karo
me: juk ir palaimintas kun. padaryta didelė klaida. Šo Jos. Aleksa, A. Auksutienė.
uz $39.00
reikia anglių, telefonuokit tuojaua,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
BONUS
PUBLIC
Bosko pritraukė prie savęs kiams sutaisyta silpna orkes W. J. Stankūnas, Becks Dept.
Telefonas
REPVBLIC 8402
DYKAI PRIEDAS tiktai
jaunimų ne tik savo šventu trą. Piknikams kaip tik tinka Store, Sinai Kosher Co., Uni
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
šių savaitę: fi pakeliai mui
LAITAKORCIŲ A G E M T U R A
pamaldumu, bet sportu ir ki didžiosios dūdos, o jų turėjo versal Pharmacy, Jos. šalte
lo, elektrikinis prosas ir pro
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
tais tinkamais svietiškais da- užtektinai.
nienė, Stasiulis, S. Daugella,
sinimo lenta.
TEI8IMGVMG PAMATUOTAS BIZNIS
lvkais. Tat, čia, gerb. vargoNa, kaip ten nebuvo, paren E. Šimkus, K. Jackūnas, S.
Visados garantuojame ko
Tel. LAFayette 1083
2608 W.ST 47th STR.
Anna Dementis,
uinkų mintyje yra, kad su- gimas duos pelno keletą desėt- Cibulskis,
kybę ir teisingų voga.
Mrs. Sukusgas, (“A Friend”
ndrinti jaunimų ir duoti jam kų dol. Lauksime atskaitos.
Yardas ir ofisas:
$1.00),
Alex
Budris,
Trimenieasilinksminimo. Tnrint ganė
12132 SO. UNION AVĖ..
Pašalinis
nė, L. Gotowtt, Lustigs Dep’t
tinai sutvarkyto idealaus, mu
Tel. PULlman 5517
3417-21 So. Halsted St
West Pullman, III.
zikai io jaunimo, vargoninkai GERIAU VĖLIAU — NEGU Store, Central District Co., P.
Tel. Boulevard 4705—8167
Virbickas, K. Pocius, M. Bru
galės “judinti žemę”.
NIEKAD
Galite nusipirkti daugiau
žienė, A. Kazakauskas, S. Mie
Prie to, reikia nepamiršti,
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.
linis,
T.
Balse,
Lovick,
J.
Rtra
kad idėja ir pasilinksminimas Gražiai ir sėkmingai dar
Jos. F. Bud riko krautuvės
tvarkingai suderinti nekenkia buojasi mūsų kolonijoj A. R. vinskas, Jos. Ažukas, M. Miduodami lietuviški radio
Užsisakykite savo anglie
sako geros šeimininkes
viens kitam. Kaip žmogaus D. 2 sk., vieningai, pasišven niatt, Ig. Dobrovolskis, John
šį mėnesį kol kainos dar že
programai:
mos.
Tūkstančiai sutinka! Kraft's Mikūnas reikalingas maisto, kad tusiai tęsia savo kilnų darbų. Aleksiunas, Pušienė, B. NauNedėliomis: W. C. F. L.,
racle Whip Sala d Dresslng yra
4
tom
būtų tinkamas gyvenimui, taip Dieve padėk joms ir toliau jokienė, Rašinskienė, Lemom
970
k., 8 v. ryte ir 1:00 vai.
visifikal naujas — ne per daug
t. 2, or 3 lons ormnrt
astrus,
ne
per
daug
Švelnus,
ne
Pocahontas M.It.
ir žmogaus sielai, prie rimtų darbuotis. Štai, buvusiam A. Dairy Co., kun. J. McNamee,
po piet. W. A. A. F., 920
per daug aliejuotas. Padarytas iŠ
Screenetl 50% I.ump *7.20 *8,75
užduočių ir rimtų minčių, rei- R. T). Centro piknike 2 sk. pui Walter Melkus, Valentine ’s
k., 1:30 v. po piet.
W. Kentucky M. R.
rlnktim'auslų sudėtinių, išplaktas
50% lump ..................... 5.25 5 96
nauju Kraft Miracle Whip budu.
kia turėti ir rekreacijos bei kiai pasidarbavo ir įnešė savo Bakery, F. A. Poška, S. Ler
Liimp ................................. 8.25 5.7fc
Ketvergais: W. H. F. C.,
Black Barni .....................
pasilinksminimo.
[dalį. Ui poros savaičių vėliau nėr, Progresą Furn. Co., Jos
Kgg ................................... 8.00 7.5f
1420
k., 7:30 v. vak.
-/ 3 A it
/iC
I.ump ................................. 8.25 7.7*
Šiuomi, tikimasi, kad mūsų . įvyko Šv. Jurgio parap. pik F. Budrik, S. Monkienė, B.
gerb. dvasiškija rems šį varg.
užmanymą; pagarsins iš sakyklų ir paragins visus į be
IN OUR OFFICE
ndrų chorų šokių vakarų, Liet.
Auditorijoj. Muzika bus Curlcy Evans orkestrą.
Eks.

C H I C A G O J E

ŠIANDIEN MASINIAI
MITINGAI WEST SlDĖJ IR SO. CHI- GAGOJ

9

PRANEŠIMAI

OKSAS EXPRESS

Skalbyklos

Dėkojame

J. P.

TUMONIS COAL CO.

JOHN B. BORDEN

THOR

FREDERICK - MAYTAG
ROTAREX

PEOPLES COAL CO.

“Tastes better than
mayonnaise!”

z

LIETUVA BENO PIK
NIKAS

los. F. BuH. Iic.

