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Katalikai paaaullonya turi kilnų nl- 
davinį, — {neiti 1 ielmynaa lr | rl- 
auoment Kristaus mobilų, atnaujinti 
įmonių dvasių. Jėzaus Širdies v leS Da
tavimas milijęnų širdyse — tai musų 
užduotis. "Draugas'’ padls Jums tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Drausų.”

'LzžZ, LITHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuožlrdžlal ka
talikiškas draugijas, sųjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas. "Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama lr 
nori. kad toliau pasilaikytų tla prle- 
tellikl Jausmai.

No. 231 36 A COPY
“Draugas,” 2334 So. Oakfey Avenue
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AUSTRUOS SUCIALISTAI TYLI 
KALBANT NAUJAM KANCLIERIUI

Viennoj Areštuotas Komunis
tų Laikraščio Redaktorius

BAHAMA SALAS, FLORIDOS PAKRAŠ
ČIUS APGRIOVĖ VESULA

PITTSBURGHE PADIRBDINTAS ALIUMINO GATVEKARIS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KANCLIERIS SCHOBER 
UŽ ATMAINAS

VIENNA, rugs. 28. — Nau 
jas Austrijos kanclieris Scho- 
ber vakar kalbėjo parlamente 
apie savo valdžios nusistaty
mą. Jis stovi už konstituci
nes atmainas, būtent duoti 
prezidentui valdžios paleisti 
parlamentą, pakeisti parla- 
mentan rinkimų sistemą, ir
te.

Parlamento atstovų 43 nuo
šimčius sudaro įvairios rūšie' 
socialistai. Kanclieriui kal
bant jie kai siena tylėjo. Jie 
priešingi toms reformoms.

ATSIEKTAS SUTARČIAI 
PAGRINDAS'

LONDONAS, rugs. 29. — 
Praneša, britų su bolševikais 
derybos atnaujinti diplomati
nius santikius čia sklandžiai 
vedamos. Sakoma, jau atsiek
tas reikalingas sutarčiai pa
grindas.

33 TEISMAN GRĄŽINAMI

NANTES, Francija, rugs. 
29. — Iš francuzų bausminės 
kolonijos Guiana garlaiviu j 
Franciją parvežta 33 kaliniai 
Francijos teisme teisti. Vieni 
jų kaltinami už Francijos at
stovo toj kolonijoj nužudymą, 
kiti — liudininkai.

ŠAUDOSI KANDIDATAI 
MEKSIKOJ

VERA CRUZ, Meksika, ru
gsėjo 29. — Catemaco mieste 
kandidatas j majorus Vidai 
nušovė kandidatą Bernai, sa
vo priešą.

DRĄSI MOTERIŠKE

IIARBINAS, Mandžiurija, 
rugs. 29. — Ethel Johanna 
Lingren, jauna amerikietė, 
kuri praeitą pavasarį buvo iš
vykusi į Mongoliją tą kraštą 
tyrinėti, gryžo iš tos kelionės. 
Jinai daug dalykų patyrus a- 
pio Mongoliją ir mongolus. 
Jai ilgai negryžtant buvo spė 
jama, kad pražuvus.

SUDEGE 6 VAIKAI
DANFORTII, Me., rugs. 

29. — T vakarus nuo čia vie
nam ūky sudegė gyvenamieji 
namai. Žuvo 6 vaikai 2 ligi 8 
metų amžiaus.

VIENNOJ KONFISKUOTAS 
RAUDONŲJŲ LAIKRAŠTIS

VIENNA, rugs. 29. — Nau
jo Austrijos kanclierio parė
dymu čia konfiskuota visa ko
munistų laikraščio laida. Re
daktorius traukiamas tieson. 
Jis areštuotas kaipo išdavi
kas.

Laikraščiu kurstomi žmonės 
pasipriešinti naujai valdžiai.

ŽUVO AŠTUONI ANGLE- 
KASIAI

POTEAU, Okla., rugs. 29. 
— Covington Coal Co. ang
lių kasykloj No. 7 įvyko spro
gimas. Astuoni darbininkų la
vonai jau išimta.

NAUJAS TVANAS ARTI 
AUGUSTA "

AUGUSTA, Ga., rugs. 29.- 
Netoli čia Savannah upės py- 
lymą vanduo išlaužė ir užlie
jo apylinkes. Šiam miestui 
kol-kas nėra pavojaus.

SUŽEISTA 20 KELIAU
NINKŲ

CLAY CENTER, Kas., rū
gs. 29. — Ant Rock Island ge 
ležinkelio netoli čia nuo bėgiij 

[nusirito keleivinis traukinis. 
20 žmonių sužeista.

LOŠIMAS PINIGAIS 
UNGARIJOJE

BUDAPEŠTAS, rugs. 29.- 
Čia ir visoj Ungarijoj, plinta 
lošimo pinigais paprotys. Tuo 
užsiima visi ungarij luomai. 
Liuosu laiku visos kavinės 
pilnos žmonių ir visoki loši
mai karštai vedami. Taip kas
dien. Žmonės pamiršę savo na 
mus ir šeimynas.

Kad tai visa sustabdyti ir 
išgriauti, čia įkurta reformų 
sąjunga. Sąjungos priešaky 
yra grafas Johann Berennyi. 
Sąjungos nariai pasižada ne
kortuoti, nerūkyti, svaigalų 
nevartoti ir saugotis kitų blo 
gi] įpročių, kas galėtų pažeis
ti Ungarų tautos garbingą 
praeitį ir dabartį.

WASHIN<GTON, rugs. 28. 
— Kongreso atstovai iš Illi
nois valstybės prezidentą Hoo- 
ver kvietė Lincolno dienoje, 
vasario 12 d., 1930 m., aplan
kyti Springfieldą.

Pittsburgh Raihvays Co. padirbdino vieno aliumino čia atvaizduojamą gatvekarį. 
Šis gatvekaris, sakoma, esąs saugesnis ųž medinius gatvekarius.

MINĖTOS ŠVEDIJOS 
APAŠTALO SUKAKTU

VES

STOKHOLMAS, rugs. 9 
(per paštą). — Švedai katali

kai minėja 1100 metų sukak

tuves, kaip Šv. Anschar buvo 
atvykęs į Švediją platinti ka
talikų tikėjimą.

Iškilmėse dalyvavo šimtai 
prelatų, inėmus du kardinolu 
ir tris arkivyskupus, kuriuos 
pakvietė Švedijos apaštalinis 
vikaras vyskupas Muller.

Prelatai ir 700 pasaulinių 
katalikų aplankė salą Bjoekoe 
Maelar ežere. Tas šventasis 
iš tos salos pirmiausia pra
dėjo skelbti Dievo Žodį šve
dams pagonims.

JUGOSLAVIJA MINĖJO 
ARKIVYSKUPO JUBILIEJŲ

LUBLIANA, Jugoslavija, 
rugs. 2 (per paštą). — Vi
sa Jugoslavija susijungė su 
kroatais katalikais minėti Za-'I
grebo arkivyskupo Bauer ku- 

I nigystės aukso jubiliejų.
Visi Jugoslavijos įžymieji 

vadai senelį arkivyskupą svei 
kino sukaktuvėmis. Gi kara- 1 
liūs Aleksandras pasiuntė 
specialį savo atstovą, kurs ka 
raliaus vardu arkivyskupui į- 
teikė Baltojo Erelio ordeną.

NEGRŲ KATALIKŲ FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS

BALTIMORE, Md. — A- 
merikos Katalikų Negrų Fe
deracija čia turėjo dviejų die
nų metinį suvažiavimą. Ant
rąją suvažiavimo dieną neg

erai delegatai dalyvavo Kata
likų Konferencijos. Pramo
niniais Klausimais sesijoje ir 
bendrai su kitais delegatais 
svarstė pramoninius ir socia
lius klausimus, kiek tas liečia 
negrų rasę.

KATALIKŲ LABDARY- 
BIŲ KONFERENCIJA

NEW ORLEANS, La. - 
Lapkričio 10 — 15 d. čia į- 
vyks Katalikų Labdarybių 
konferencija. Žada dalyvauti 
įžymieji dvasiškiai ir pasauli
niai.

URAGANAS FLORIDOS 
PAKRAŠČIUOSE

ĮVEST PALM BEACH, 
Fla., rūgs. 29. — Floridos
dailiuosius pakraščius palietė 
tropikinis uraganas (vėsula), 
kurs atūžė nuo Bahama pu
sės.

Bahama salose miestas Na- 
ssau apgriautas, 20 žmonių 
žuvę.

Labiausia nukentėję žemes
nieji Floridoj~į»»ktaščiai Mr 
Miami.

Gyventojai išanksto buvo 
įspėti apie tą vėsulą, tad ga 
vo progos gyvastis apdrausti.

CHICAGOJEi
ŽUVO DU ŠERIFO PAGEL 

BININKAI
Du Page apskrities du šeri

fo pagelbininkai suėmė vieną 
ūkininką už neatatinkamą au
tomobiliu važiavimą ir jį ve
žė į IVheaton. Važiuojant 
Roosevelt vieškeliu automobi
lius nuo kelio nusirito į pa
kalnę. Abu šerifo pagelbinin
kai žuvo, gi ūkininkas mirti
nai sužeistas. Nežinia, kokiu 
būdu įvyko nelaimė.

Permaža elektros jėgos
Cook apskrities šerifas Tre- 

ager pranešė apskrities komi- 
sinieriams, kad kalėjime e- 
santi permaža elektros jėga. 
Sako, jei prisieitų kokį pik
tadarį galabinti elektros kė
dėje, gali įvykti baisenybių, 
jei permaža jėga būtų paleis
ta.

Reikalauja 900,000 dolerių
Illinois Zinc Co. teisman 

traukia sanitarinį distriktą. 
Reikalauja 900,000 dolerių at
lyginimo.

Sakomos kompanijos dirb
tuvės trobesiai nukentėję ties 
Illinois upe, Peru, išsiliejus 
vandeniui. Tai buvus sanita
rinio distrikto sistemos kaltė.

Policija areštavo Mrs. Gert- 
rude Guttillo, 17 metų, 1167 
Townsend gat., už svaigalų 
pardavimą.

Imamas nagan kaltintojas
Cook apskrities kaltintojo 

(prokuroro) pagelbininkas, 
advokatas Justus Mozart, i- 

į mamas nagan. Jis kaltinamas 
j už vieno vagio paliuosavimą 
iš kalėjimo ir atsakomybės. 
Tas vagis šiandie nežinia kur 
apsiverčia.

Tuo vagiu yra George Ba
ker. Jis kraustė vieną krau
tuvę, policmono pašautas ir a- 

• reštuotas. Tai, įvyko. liepos. 27 
d. srdndie1 nėra nei to kaltin
amojo, nei už jį padėtos pa
rankos.

Baker’o kaltintoju buvo 
sakomas advokatas, kurs ne
žinia kaip tam vagiui leido 
išsisukti.

Plėšikų nužudytas
Du negrai plėšikai nušovė 

Max Stein, 50 m., 4322 Lex- 
ington avė., kada jis jiems pa 

, sipriešino. Kada jis su vienu 
i susiglėbiavo, kitas jį nušovė.

Iš Washingtono praneša,, 
kad 1928 metais Illinois vals- Į 
tybėje 79,725 sutuoktuvės į- 
vykusios. Tais pačiais metais 
buvę 15,703 divorsai.

DARBO ĮSTATYMAI 
MEKSIKOJ

MEXIC0 CITY, rugs. 27. 
— Prezidento Gil darbo įsta
tymus kongresas priėmė pir- 
muoju skaitymu. Svarbiausie-( 
ji įstatymuose posmai yra šie.-|

Pramonės turi parūpinti na
mus savo darbininkams.

Pirm paliuosuosiant iš dar
bo darbininką, apie tai jam 
turi būt pranešta trimis sa
vaitėmis anksčiau.

Naktimis darnas draudžia
mas moterims ir nepriaųglia- 
ms.

Iš darbininkų uždarbių pe
nki nuošimčiai turi būt ati
traukiama jų apdraudai.

Dirbtuvėse turi veikti pata
riamieji komitetai, suderyti 
iš darbininkų ir darbdavių.

Darbo klausimus ir ginčus 
spręsti turi būt įkurti teis
mai.

PAŠĖLĘS PERKŪNAS , Kunigiškių kaime sudegino 
LIETUVOS KAMČATKOJ [Felikso Čepo klojimą su ja

vais, Panemunėlio valsčiuj 
Maškėnų kaime — Juozo Gri
žo kluoną su javais ir paša
rais ir malkinę su vietos pra
džios mokyklos malkomis, Pa
ndėlio valsčiuj Šeklininkų kai
me — Baltrūnienės klojimą 
su javais, to paties valsčiaus 
Lebežių kaime — Al. Gabriū- 
no, gyvenamuosius namus, 
tvartą ir kluoną.

Be to, vietomis buvo nu
trauktas susisiekimas. Perkū
nas daug kur įtrenkė į me
džius ir kelis žmones pritre
nkė.

šeši žmonės užmušti, apie 
20 gaisrų

Iš ryti] Lietuvos įvairu] vie- 
ti] gaunam pranešimų, kad 
ten rugsėjo 2 dienos vakare 
siautė labai smarki audra su 
perkūnu. Tokios audros žmo
nės beveik neatsimena. Nors 
audra truko tik kelias valan
das, tačiau kai kuriose vieto
se tarytum ugnis krito iš da
ngaus. i „

Zarasų apylinkėse audra 
siautė nuo 18 valandos iki 23.
Nuostabiai didelė. Salako val
sčiuj Preiviškių kaime perku- kuriose vietose po au
nas užmušė to kaimo gyven- ^ros buvo is visų pusių ma- 
toją Ceciliją Vaičkiene. |tyti P° kelias "S“8- Keturi

Degučių valsčiuj Degučio.gaisrai buTO ir arti'
kaime Gruodžio ganyklose už- moslose Panem™ė3 apylinkė- 
rausė du arklius. 8e*

To paties valsčiaus Sunto- 
kų kaime sudegino Ginkovo 
kluonus su javais, pašarais ir 
ūkio mašinomis. Degučių val
sčiuj Polverko kaime Įtrenkė 
į Ragočino kluoną ir jį sude- 
gino -su visa
valsčiuj Zablockiu kaime su
degino Jodkaus trobesius su 
arkliu, dviem karvėm, penkio
mis avimis ir keturiomis kiau
lėmis.

Dusetų miestely sudegino 
Jofės tvartus, vėjo malūną, 
vilnų karšyklą it gyvenamuo
sius namūs.

Antalieptės valsčiuj Zabi- 
čionių kaime sudegino Urbo
no kluoną su javais ir paša
rais. Iš viso nuostolių pada
ryta apie 184,000 litų. Apdrau 
sti buvo tik Jofės trobesiai 
25,000 litų sumai.

Dusetų apylinkėse buvo pa
sirodę ir ledų — “vieno cen
to diametre didumo.” Tačiau 
jų iškrito nedaug ir nuosto
lių nepadarė.

Apie tą patį laiką smarkus 
perkūnas siautė ir Utenos ap
skrity. Audra siautė nuo 19 
iki 21 valandos. Įvairiose vie
tose žaibas sudegino 4 kloji
mus su javais, pašarais ir ū- 
kio mašinomis, dvejus gyve
namuosius namus ir užmušė 
tris žmones. Nuostolių pada
ryta apie 35,000 litų. Be to, 
tą pačią dieną nuo nežinomos 
priežasties Linkmenų valsčiuj 
Gusteikiškių kaime užsidegė 
Gaižučio klojimas. Klojimas 
visas sudegė. Liepsnose žuvo 
ir pats namo savininkas Ado
mas Gaižutis. Nuostolių pada
ryta apie 4,000 litų.

Rokiškio apskrity siautė ne
mažesnė audra. Svėdasų val
sčiuj Malaišių kaime perkū
nas užmušė Viktorą Vuolevi- 
čių, 21 metų vyrą. Pandėlio 
valsčiuj Uvainių kaime užmu
šė Petrą Gasiuną ir tuo pa
čiu laiku sudegino jo trobe
sius. Nuostolių padaryta apie 
5,000 litų. Svėdasų valsčiuj

NUTRAUKTAS KATALI
KIŠKO LAIKRAŠČIO 

LEIDIMAS

blausių čia katalikiškas dien
raštis, nutraukė savo leidimą 
po dvidešimts keturių metų 
veikimo. Nuo redakcijos pažy
mima, kad laikraštis yra au
ka iškilusių sąlygų, kokios 
šiais laikais palietė visą ka
talikišką spaudą.

Kuone ketvirtdalį šimtme
čio sakomas dienraštis buvo 
ryšiu tarpe tikybinio apašta
lavimo ir patriotinės propa
gandos ir tai sunkiausiais lai
kais.

Šį dienrąstį nutraukus leis
ti, vienatiniu katalikišku dien
raščiu Romoj belieka tik “Os- 
servatore Romano,” kurs spa 
lių 15 dieną bus nukeltas į 
Vatikano Miestą. Kiti katali
kiški italų laikraščiai, daugiau 
šia savaitiniai, yra Bolognoj, 
Milane, Florencijoj ir kitose 
provincijose.

PERMATUOS SAULES 
ATOKUMĄ

CINCINNATI, O., rugs. 28. 
— Cineinnati Universitetas 
bendrai su Berlyno Karališka 
Observatorija imasi perma- 
tuoti saulės nuo žemės atoku
mą (tolumą).

Ikišiol yra pripažinta 92,- 
000,000 mailių nuo žemės ligi 
saulės. Atrandama, kad tas 
mailių skaičius klaidingas a- 
pie 50,000 mailių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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DRAUGAS
Halus kasdien. Mtokynu Mkmsdlenlas

PRENUMERATOS KAINA; Metama — »«•••.
•ei Metų — >8.60. Trim* Mėnesiam* — >8.00, Vienam 
Mėnesiai — 76a Europoje — Metame $7.00, Pusei Me
tu — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų necrų- 
ttaa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama IMI 
tikslui pašto ženklų.

RaCaktorlus priima — nuo 11:00 lkl 12:00 eaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki G

vat po piet.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — >4.00, Slz Months

— 11.50, Three Months — $3.00. One Month — 7Ca 
Burope — One Tear — $7.00, Slz Months — $4.0$. 
Copy — .Mo.

Advertlslng ln "DRAUGAS” brlngs best resulta 
Advertlaing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago.

DIENOS KLAUSIMAI

Tik kų atšventėme Lietuvos 
taįp greitai agitatoriams į glėbį. Jie komu-! Nepriklausomybės atgavimo 
nistų ištolo neprisileistų. Tuomet nebūtų 10 metų sukaktuves. Darėme

KOMUNISTAI GASTONIJOJ.

Gastonijos darbininkai sunkiai kovoja už i 
savo būvį. Toji kova jiems nesiseka, nes visi, 
kas tik gali, juos išnaudoja. ,

Ligi šiol pietinių valstybių darbininkai 
nebuvo atatinkamai suorganizuoti. Unijos 
jiems yra nežinomas dalykas. Dėlto kapita
listai, kiek tik galėdami, savo darbininkus iš- 

vudojo, versdami dirbti ilgas valandas, duo- 
kū menkų atlyginimų, uždėdami moterims 
■ aikams dirbti sunkų darbų ir ilgas va
ldas.

J Tokia padėtis išvedė ir Gastonijos teks
tinių dirbtuvių darbininkus į streikų, kuris 
u nuo senai tęsiasi. Kova eina sunkiais ke- 

’ais, nes streikui darbininkai nebuvo priruoš

ei, nebuvo tinkamai suorganizuoti.

Į pagalbų, geriau sakant, į vadus strei
kuojantiems Gastonijos darbininkams pasi
siūlė įvairaus plauko koiAtftiifetų ir socialistų 
agitatoriai, kurie persistatė save darbininkų 

prieteliais, o tikrenybėje pasirodė esu vilkai 
avies kaily. Vietoj vesti darbininkus rimtu 
ir tikru keliu prie streiko laimėjimo, jie pri
vedė prie to, kad šiandien Gastonijoj mušty
nės, teismai, linčiai ir žmogžudystės pasidarė 
visai paprastu dalyku. Prie to labiausia ve
da komunistai, kurie ir aukas renka ne tam, 
kad sušelpus badų kenčiančius darbininkus ir 

jų šeimynas, bet kurstymui pragaištingai ko
munistiniai propagandai. Vietoj suvienyti ! ten kaip patys vadai, taip ir visi vietoj in- 

darbininkus didelei ir reikšmingai kovai, jie teresuotis visuomenės ir tautos reikalais lai- 
juos suskaldė. ko aktualiu dalyku gerai išsigerti, paūžti ir...

* Kur atsiranda neramumų, skurdo, ten ramiai pamiegoti. Ta yra viena iš svarbių 
tuoj ir bolševikai ateina su savo spauda ir priežasčių, kuri kliudo musų centralizuotam 
bendrai su agitacija. Jie tiksliai tai daro. Blo veikimui, 

gas darbininkų sųlygas, streikus jie išnau
doja ne darbo žmonių gerovei, bet ruošimui 
dirvos kažkokiai proletarinei revoliucijai ar 
bent pasipinigavimui griovimo darbui dirbti.

Tam pačiam tikslui komunistai visas sa
vo jėgas ir Gastonijon šiandien nukreipė. Ten 

-rjjUĮJULf»awuN-l.i "j— i'zssjs:

Stasius Būdavas.

■HUž MOTINOS MEILI
Apysaka. —r

(Tųsa)

Paskui ji iš lovos galo išsitraukė kie
tai užtemptų rudų mazgelį ir drebančiomis 
rankomis jį atrišo. Jos delne tuoj pasis
kleidė keliolika metalinių ir keli popie
riniai pinigai. Tomis pat drebančiomis 
rankomis ji atskaitė kelįs, o akyse — 
ašaros...

— Buk geras, nunešk jam ir tuos 
kelis centus... Žinau, juk niekur nabagėlis 

negauna...
— Dabar galės senųjų dųdų apmai

nyti.
— Argi Steponėlis dar geresnę nori 

įsitaisyti?
— Nu žinoma; jį orkestro vedėjo pa

dėjėju paskyrė; su prasta jam nė šiaip 
nė taip...

— Pamislyk tik koks...

jie vadovauja sumišimams, betvarkei ir žudy
nėms. Tam darbui net iš kitų kraštų “revo
liucionierių” importuoja. Tai yra visur jau 
žinomi typai, kurių vyriausias tikslas yra 
griauti vyriausybes ir steigti sovietus, pana
šius Rusijos sovietams. Ar jie išloš, ar pra
loš, visvien dirba, nes laimėjimu skaito ir 
tų, jei pasisekė kų nors pagriauti, ar revo
liucijos nuodais vienų, kitų nesusipratusį dar

bininkų užkrėsti.
Komunistų žalingiems darbams medžiagų 

duoda patys kapitalistai, kurie be jękio pasi- 
gąilėjimo skriaudžia darbininkus.

Gastonijos darbininkų padėtis tikrai yra 
apverktina. Spauda ne viskų parašo, nes ji 
dažniausia esti vienpusiška. Sunku ir pati
kėti, kurie savo akimis nematė, kaip skur
džiai gyvena tekstalinių dirbtuvių darbinin
kai. Jų skurdo ir kančių nemato kapitalistai, 
darbdaviai, nemato valdžia, dėl to tų padėtį 
išnaudoja komunistai revoliucijos tikslams.

Darbdaviai kaltina agitatorius. Bet tai 
ne jų darbas. Tepalieka tų pareigų visuome
nei. Darbdaviai dėl tokios padėties, kaip Gas
tonijoj, neturi teisės kaltinti, kad ir že
miausios rųšies komunistinių agitatorių.

«Įei darbininkai butų teisingai įr gerai 
aprūpinti, gautų pragyvenamas algas, pato
giose sųlygose galėtų užlaikyti savo šeimy
nas, tinkamai auginti vaikus, įsigyti savo 
vardu nuosavybę — namelius, jie nepulti)

NAMAI PILGRIMŲ VADUI.

streikų, nebūtų skurdo, nebūtų ir >komunis- 
tams “revoliucinio” darbo.

Galų gale, ne agitatorių baime dąrbaviai 
pašalins esama padėtį Gastonijoj, bet teisin
gu atsižvelgimu į darbininkų reikalus, tei
singu atlyginimu ir pagerintomis darbo sų- 
lygomis. Jiems reiktų pasiskaityti Didžiojo 
Popiežiaus Leono XIII protingus įr be galo 
teisingus darbo klausimu nurodymus.

REIKALINGOS VEIKIMUI SĄLYGOS.

Anot vyskupo M. Reinio, yrja visai tei
singas dalykas visuomenės gyvehlm'ė Sudary
ti tokias sųlygas, kurios visus gerus porus 
palaikytų, juos ugdytų, žadintų, stiprintų ir 
kad būtų vengiama sudarinėti tokia situaci
ja, kuri žmonėms atima norų. veikti, ūpų mig
do, slopina arba gyvųsias norų pajėgas nu
kreipia į tokias sritis, iš kurių visuomenei 
gręsia pavojai, sugedimas.

Mes turime tokių kolonijų, kurių neva 
vadai sąmoningai lietuvių katalikų ūpų mig
do katalikiškųjai akcijai trukdo. Ir dėl to

vas Šliupas, per tiek metų šlykščiausiomis 
priemonėmis kovojęs prieš Bažnyčių ir savo 
pasekėjus mokinęs taip daryti, paėmė šliubų 
bažnyčioje?

Kaire ranka ji nutrynė kelias dide
les, dideles ašaras. Vėl paėmė tų patį 
dų, kiety mazgelį ir atrišo. Išėmė dar ke
lis litus.

— Duosiu daugiau tam vargšeliui. 
Kų čia padarysi. Pasakyk jąjn tegul ka
da nors ir pyrago nusiperka, tegul ne
aušta. į

— Mums valgyti netrūksta: juodo ar 
balto vis pavalgom.

Švendrienė džiaugėsi. Jos troškimai 
aiškiai pildėsi.

— Ar nežinai, Petrei, kada jus pa-
leįs?

;&l i
— Tai dar, rodos, negreit.

— O aš taip savo Steponėlio išsiil
gau, — gailingai ji skundės. Jos akys pa
drėko. Bet tuoj jas nusišluostė.

Valeikįs rupšės. Švendrienė dar sten
gėsi jį kiek sulaikyti.

— Sėskis dar, Petre, palauk aš tau... 
Ji tuoj jum įpylė šiltos sriubos įr pa

ti atsisėdę kitoje stalo pusėj. Žiuri į jį 
ir galvoja. Jųį rodos, kad prieš akis tik
rai Steponėlis...

P ft 3 P G ft S
dėl jis yra okupantų daugiau
sia ir varžomas.

Tad padėkime Vilniaus Lie

tuviams jų kultūros darbų dir

bti.

Padėkime jiems Įsitaisyti ti
kroje mūsų sostinėje Vilniuje 
mokykloms ir bendrai kultū
rinėms įstaigoms bent tokius 
namus, kokius yra pasistatę 
savo mokykloms laikinoje mū-

i sų sostinėje mūsų tautinės ma
limuos: žydai, vokiečiai, rusai!

Nebijokime ir nesvyruoki
me dėti savo centų todėl, kad 
jie norima suvartoti tautinės 
kultūros darbui svetimų oku
puotame krašte: vis tiek tai 
yra bendras mūsų Tautos da-
,rbas ir turtas. Atminkime, 
ikad toji pagalba Lietuvių kul-

Nariai'Istorinės Garbės Artilerijos ko,llpanijos iš Bos-i!0"“™ darbui ™"iaUS kra'

tono dalyvauja pašventinime pamatų namui kap. Mylės Stanjį®. V‘Sl) ^'ka lnSlausw- 
J Kai Vilnius gris Lietuvai, vie
liniai lietuviai atgaus lygias 
su kitais krašto piliečiais tei
ses ir nebus reikalingi para-

disli atminčiai, vadui Pilgrimų kareivių, So. Duxbury, Mass. j

Lietuvių Visuomenei.
(Atsišaukimas)

S

atliktųjų darbų apžvalgų, 
džiaugėmės laimėjimais.

Tvirtinome savo valių ir pa- 
sirįžimų toliau tebedirbti Tė
vynės labui ir ištvermingai 
siekti dar nepasiektų tikslų, 
kurių vyriausias, visos mūsų 
Tautos siekimas ir idealas, y- 
ra VILNIUS.

Tuo tarpu turime prisipa
žinti, kad mažai esame pada
rę mūsų pozicijoms Vilniuje 
sutvirtinti.

O svarbiausioji šiuo mome
ntu mūsų pozicija Vilniaus 
krašte yra vietinių Lietuvių 
mokyklos ir visos kitos kultū
rinės įstaigos. Be didelių va 
ržymų ir persekiojimų iš oku
pantų pusės, jos labai kenčia 
lėšų trūkumų. Vytauto Didžio
jo gimnazija tikroje mūsų so
stinėje Vilniuje skursta sve
timuose namuose, ne mokyk
lai, bet gyvenamiesiems būs
tams skirtuose. Kitos lietuvių 
mokyklos Vilniuje ir visame 
okupuotame krašte taip pat 
vargsta ankštuose, netinka
muose būstuose. Tuo pasinau
dodami okupantai, neva rūpin-

Kur dėsis vargšai šliuptarniai, jei jų tė-'dainiesi mokinių sveikata, ir
visai uždarinėja mūsų moky
klas.

Kitos mūsų kultūrinės įstai
gos Vilniuje negali sėkmingai

— Ale kokie jus išbalę; taip išdar- 
ginti, kaip* lineliai. Matyt, vargstat 
daug...

— Koks ten vargas. Iš pradžios tik 
tie keli mėnesiai, o paskui...

— A jau, nesakyk, vaikei — iš kur 
tokie sudžiūvę, ne be vargo, ne iš tin
ginystės... O Steponėliui ar nenuobodu?..

— Nelabai, tik mamos, sako, kartais 
pasiilgsta..

— Nabagėlis, ot vargšelis. Ir kas 
ten liepė eiti... — jos kakta susiraukšlė
jo. Ašarojo...

— Aš jau niekados taip nebūčiau da
ręs. Eiti į savanorius — tai pagalvoti!

— O kų, vaikei, aš galiu jam pada
ryti — užsispyrė durna galvelė ir išėjo.

Kareivis pabaigė valgyti ir atsistojęs 
pasižiurėjo pro langų.

— Tai jau ir eiti žadi? — užklausė

ji.
— Į traukinį bijau pasivėluoti — 

nearti.
— Eik, eik, vaikei, jau dėl manęs tu 

negaišk. Labai dėkui, ka užėjai... Geros

mos.
Nepriklausomybės atgavimo 

I plėstis, nes neturi tinkamų bū- i sukaktuves švęsdami, statėme 

stų. Lietuvių Mokslo Draugi- įvairiose Lietuvos vietose pa- 
ja, tiek patarnavusi tautinei minkius, jjaminklėlius kovoju- 
mūsų kultūrai ir sąmonei, su-1 siems dėl mūsų Tautos lais • 
kimšta tokiame ankštame pri- Vės, idealų.
vatiniame name, kad nė nega- Pastatykime paminklų ir 
Ii susitvarkyti turtingų moks-;mūgų Atgirnimo Tėvui a. a. D- 
lo linkinių ir knygyno. jruį jonuį Basanavičiui, kuris

Visaip varginamieji Vii-J per visų savo kilnų gyvenimų 

niaus krašto Lietuviai vieni kėlė mūsų Tautų iš sunkaus 
nepajėgia tos nenormalios pa- letargo, kovojo už jos švieses- 
dėties pagerinti. O mes, Ne-'nę ateitį ir pirmas pasirašė 
priklausomosios Lietuvos vi-į 1918 metų 16 vasario po Ne- 
suomenė, ar padedame Vilnie-Į priklausomybės Manifestu, 
čiams sutvirtinti ir išplėšti di-j Pastatykime Jam paminklų 
delį kultūros darbų, iš kurio .ten, kur Jis iki paskutinės gra- 
išaugo ir pati mūsų Neprik- žaus savo gyvenimo valandos 
lausomybė,knffSŠ£?(tgdė iruž-bttdėįo mūši) Vilniaus sargy- 
sigrūdijo sau jėgas mūsų vai- boję.
stybės kūrėjai? Statykime Jam paminklų Jo

Dėkingai minime ir gerina-'numylėtame Vilniuje. 

me tuos, kurie kėlė mūsų prie- j Bet statykime Jam gyvą pa

sų migdytų ir marintų Lietu-1 minklų, iš kurio trykštų neiš- 

vių Tautų ir tiems, kurie ko- sekųs šviesos, įkvėpimo ir iš- 
vojo ir garbingai žuvo dėl jos' tvermės šaltinis ne tik Vil- 

laisvės. ! niaus Krašto Lietuviams, bet
G. !. v. .

Atminkime ir tuos, kurie ne;ir visai plačiai Lietuvai, 

tik mūsų valstybės kūrimosi i Pastatykime Vilniuje Basa- 
pradžioje stojo į kovų, bet ir' navičiaus vardo namus, ku- 
per visų 10-tį metų, ir šiuo' riuose tuojau galėtų tilpti 
momentu kasdienų nepaliauja- Į bent vyriausios mūsų kultūri- 
mai kovoja už savo švenčiau- nes įstaigos: Vytauto Didžio- 
sias teises ir už bendrus mū- jo gimnazija ir Lietuvių Mok- 

Tautos idealus. .'slo Draugija, kurių sukūrė ir
ugdė, kaip savo mylimiausių

sų

Atminkime Vilniaus Krašto 
Lietuvius!

vaikelį, Jonas Basanavičius. 
Tų vyriausįjį tikslų yra da- 

Jų kultūros darbas yra di- bar pasistačiusi Vilniečių Sų- 

džiausias jų ginklas kovoje už junga, kurių sudaro priversti 
bendrus mūsų troškimus, to- ■ pasitraukti iš Vilniaus krašto 

....-------------------------------------------------------- 1 ■■    ,TJ1 , —/JJJĮJJSS
sveikatos Steponėliui pasikloniok, — sti
priai jos veidas apsiniaukė...

Jis išėjo ir kieme atsistojęs atraite 
nuplikusį kalnieriukų. Krito minkštos sau 
šio mėnesio sniegulės...

Švendrienė stovėjo vienplaukė ir į jį 
žvelgė gailestingomis akimis... Kelis syk 
giliai giliai atsiduso...

— Kad taip plonai apsirėdęs. Ar tau 
nebus kartais šalta? Ir be pirštinių. Ar
gi mama ir neįdavė?

— Turiu, kur gi neturėsiu. Mes jau 
pratę prie šalčio.

švendrienė jį lydėjo iki gatvės. Ten 
daug buvo pridribę sniego.

— Tai jau labai dėkui, kad užsu
kai, — paantrino ji ir dideliu kryžiumi jį 
peržegnojo.

— Dieve, padėk jums!...'— šnibždėjo 
jos pavytusios ir apdžiuvusios lupos.

įslinko ji trobon. Vėl pažvelgė sie
non ir prilipo prie to pat pageltusio, ap
draskyto ir musių nutupėto Steponėlio at
vaizdo... Paskui užsigulė ant stalo ir a- 
šarojo...
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ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salio St., Room 2001 
Tol. ltandolph 0221-0382 Vai. 9-6

Vakarais (
3241 SO. HALSTED STREET

Tol. Vlctory 0562 
7-9 v. ▼. apart Panedėllo lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Baffdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TelepboM Randolph #727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
TelephMM Roosevelt #020 

Kanale: 8 Ud • ryte Tel. Repub. 2800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozai J. Grišius) 

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Bsulevard 280#

B E S I D P R C I J $: 
6516 So. RockweU Street 

Telef. Rspubllo >722

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107tJx Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUCKAS
advokatas

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 lkl 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ave. 

TeL Roosevęlt 8710 
Vai. nuo 6 lkl 0 vai. vak.

lietuviai. Tam reikalui jos su
darytas ir dabar didinamas 
Basanavičiaus Fondas.

Aukokime Basanavičiaus 

Fondui kiek galįme. Apsėdė
kime kad ir nedideliais, bet

(Tųsa ant 3 pusi.)

Girdėti, kaip trobelės kaminiukan 
įnirtęs vėjas kaukia, švilpia ir draskosi... 
Į langus birbena smulkus ledukui įr kirs
ta stogo šiaudų pridraikytoje palangėje... 
Krosnyje čirškia, treškia, zyzia, cypia 
drėgni alksniniai garai... Kartus dūmai 
smilksta vidun ir melsvaisiais kamuoliu
kais slankinėja pakampėmis...

Visas pulkas judinos ir kėlėsi kiton 
vieton.

— Žiūrėk, švendry, pasiruošk; šian
dien tau reikės orkestrų vesti. Pats ve
dėjas kažko negaluoja; jis tave pasiūlė.

Švendrys prie kaktos pridėjo rankų 
ir vikriai tekštelėjo kojomis.

— Nežinau ar galėsiu... — abejojo.
— Nebijok...
Steponas turėjo nusileisti. Jis kartu 

baiminosi ir džiaugėsi. Greit skubėjo: 
riebiu degutu išsitrynė balus ir plona 
lentele daužė, dulkino prudilusius rukus. 
Priėjo Valeikis.

— Steponai, ar tu girdėjai: juk šian
(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, Ui.

Sukaktuvės.
Šiais metais pripuola Lietu 

vos Vyčių 8 kuopos 15 tūptų 
sukaktuvės.

Idant iškilmingai paminė
jus šias sukaktuves, Ęoselan- 
do Vyčiai rengia jubilėjinį 
bankietų, nedėlios vakare, spa 
lių (October) 6 dienų, Visų 
Šventų parapijos svetainėje, 
10806 So. AVabąsh Avė.. t x« 1 n * . \ .

Taip-gi per šį yakarų bus 
pagerbti kuopos “baseball” 
lošėjai, kurie šįmet išlaįmėjo 
čempionatų Chieagos Vyčių 
Lygoje, pietinėje gekpijoje.

Komisija ir nariai nenuils
tamai dirba. Bus paruošta 
gardžiausi užkandžiai, o pro
grama tokia, kokios da Rose
lande nėra buvę.

Visas Roselandas rengiasi 
prie to vakaro. Vyčių Booste- 
riai tyliai, bet smarkiai dir
ba; Šv. Onos draugystės na
rės nutarė paremti vakarų 
skaitlingu atsilankymu ir pa
gelba prie paruošimo užkan
džių; Šv. Vincento a Paulo 
draugija nutarė visuomet 
remti Vyčius ir šitame vakare 
dalyvauti “in corpore”; re
zervavo vienų, o gal du, ilgu 
stalu, vien savo nariams. Ir 
visos kitos draugijos žada 
skaitlingai atsilankyti.

Su tokia parama Roselando 
Vyčiai iškels tokių vakarienę, 
kad bus jiems atmintis ilgam 
laikui.

Visos Chieagos ir apielin
kės kuopos kviečiamos daly
vauti tame vakare ir prisi
dėti prie 8 kp. iškilmių.

“Crusader”.

KENOSHA, WIS,
Misijos.

Gerb. misionieriui kun. prof. 
Vaitkevičiui. Misijos puikiai 
vyksta nuo pat pradžios. Ne
paprastai daug žmonių ateina 
klausyti naudingi^ pamokini- į 

mų. Ištikrųjų, puikus pamo
kinimai. Verta kiekvienam lie 
tuviui išgirsti. Pamokslai žmo 
nėms nenusibosta klausyti.

Draugija kįla.
Šv. Benedikto Opato drau

gija buvo skaitoma menkiau
sia. Taip ir buvo. Nors val
dyba ir susipratę noriai dėjo 
pastangų dr-jai auginti, bet 

Į sėkmės bus menkos.
Bet šįmet dr-jai buvo Die

vo malonė. Darbuotojams dir
bant ir pritariant gerb. kleb. 
kun. M. Urbonavčiui, dr-ja 
iškilo. Paskelbus 3 mėnesių 
vajų, naujų narių prisirašė 
dvigubai daugiau, kiek buvo 
senų. Taipgi ir turtu dvigubai 

'paaugo, nors ir ligonių turi,

kuriuos šelpia.
Pereitų sekmadienį dr-jos 

buvo paprastas susirinkimas. 
Mėnesinių mokesčių (po 25c.) 
sumokėta $50.75. Tas rodo dr- 
jos gyvumų, tas rodo, kad 
nariui lanko susirinkimus įr 
darbuojas visuose draugijos 
reikaluose.

Nors minėta draugija buvo 
maža, bet netpli pasiliko nuo 
didžiųjų rėmime bažnyčios įr 
tautos reikalų. Kadangi dabar 
buvo daroma dideli pataisy
mai parapijos mokyklos .rū
sy, Šv. Benedikto dr-ja tam 
aukojo $50.00. Garbė yra pri
klausyti prie tokios dr-jos.

Pasibaigus vajui, senieji 
nariai naujiems nariams iškė
lė didelę puotų: pavaišino ir 
palinksmino. O jaunieji ir-gi 
neužsileidžia.- Mes, sako, su
ruošime daug didesnę puotų, 
kad senieji minės taip ilgai, 
kol gyvi bus. Ir ištikrųjų jau
nieji bruzda, jaučiama kad 
bus kas nepaprasto spalių 20 
d., šių metų, parapijos svetai
nėje, 4 valandų, po pietų. Ren
giama didelė programa, va
karienė, prakalbos, juokų da
lis. Prakalbų sakys p. L. Ši
mutis, “Draugo” red.

Taipgi minėtų vakarų jau
nieji norės da daugiau jaunų 
narių gauti į Šv. Bępedikto 
<įr-jų. Ir nuolaidų daro: įsto
jimas puo 16 iki 20 m. am
žiaus bn« tib 50c,, p puo 20 
įki 45 metų—$1.00. Moterys,

merginos lygiomis su vyrais 
teisėmis naudojasi. Nuolaida 
bus tik tų dienų.

Vargšas.

LIETUVIŲ VISUOMENEI.

Pasiskubino.
— Tamstos katė suėdė ma

no kanarėlę...
— Mano katė to nedaro...
— Malonu man tai girdėti,

kad tai buvo svetima katė,Į ofiso valandos; s iki u. i iki 
nes aš jų esu užmušęs..

K T
Telefonas Boulevard 1939

DR, S. A. RRENZA

Musų Warauzė 3343 South Halsted St., turi būti perkeĮta 
kitur. Kad sučėdyti mufinimo lėšas penkiasdešitrĮj (5p) tiksian
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintų kainų.

Majestic Modelis 71 8 tųf?R Pynamic ųį 
095.00 su tūbomis.

Crosley 8 tubu Dynamic Speaker už 
089.00 su tujomis.

Freshman N. Model su Dypgtpię Peęrle$s 
Speaker su 250 power tube vertės 

yz 089.00.
Atwater Kent combiųaęia MofM 55 yž 

0195.00.

Spartan Modelis 69 vertės 0199.00 už 0115.00.
Victor Model 835 vertes 0335.00 už 085.00.
Brunswick Radio 7 tūbų vertės 0125 už 040.00.
Milžiniškas pasirinkimas visokių iš-

dirbysčių Radio parsiduos ųž suma

žintų kainų ant lengvų išmokėjimų.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
nuolųtiniųis mokesčiais tam 

j reikalui, ir tupjau pamątysį- 
'me, kad kultūrinis mūųų dar
bas Vilniaus Iptfte keleriopai 
sutvirtės.

Rįžkimės šiito atveju sekti 
kilnias kitų tautų pavyzdžiais. 
Štai, pav. Estų tauta, kuri y- 
ra du sykiu mažesnė už mūsų 
tautų ir gyvena vargingesnia- 
me ųž mūsų krašte, tiek yra 
suaukojusi prieš karų savo 
savo kultūrinėms organizaci- 
Jona8> kad jos pasistatė keletu 
milžiniškų rūmų, kainavusių 
keletu milijonų rublių; tai 
prūsų pinigais sudarytų dąbar 
keliolika, p gal net kelias de
šimtis milijonų litų!

Daug panašių tautinio su
sipratimo ir solidarumo pavy
zdžių galima būtų paminėti iš 
Suomių, čekų, Ukrainiečių ir 
broliškos mums Latvių tautos 
gyvenimo.

Uųgųliatt, apsidairę aplin
kai pamatysime, kad įr mes 
mokame bendrų darbų dirbti. 
Mūsų visuomenė taip pat jąu 
yra sumetusi nemaža aukų, iš 
kurių atskiros organizacijos 

yra pasistačiusios nemaža gra 
žiu trobesių savo reikalams, 
mokykloms, bęntjrabųčiams ir 
pan., neminint jau apie gra

žias bažnyčias, kurių yra da
ug pastatyta Uietuypje įš vįę- 

nų tik aųkų.
Tad ųrgį atsįsakysįme su

burti visus mūsų gerus norus 
Basanavifatiua Mamams Vil

niuje pastatyti, kuriuose galė
tų prisiglausti vyriausios kul
tūrinės mūsų įstaigos, ir ku

rie kartu būtų gražus musų 
Nepriklausomybės jubiliejaus 
atminimas Vilniečiams ir tjp- 

kamųs paminkiau Jopųi Basa
navičiui pagerbti?

Ao/ Ve vienas susipratęs 

fatyvos pilietis neatsisakys 

suteikti, kiek tik galės broliš

kos pagalbos tikriesiems ko

votojams už Vilnių, Vilniaus 

įplyšto Į4etwiants.

DR, M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. <641 South Albany Avepue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

dieną, lr 6:30 Iki 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. III.

Res. tel. Van Buren 8881

[Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street

Telef. Canąl 1713-0241 
| Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllala 

lr Ketvergais vakare

I Ofiso Tel. Victory 3687

Of. pr Rea. Tel. Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA y
8181 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

<504 8. ARTESIAN AVĖ.
Ofleo Vai. Nuo 9-12 rytate; jnuq 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

' Šventadieniais pagal sutarĮma-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sulte 30# 167# Mllvrsiikce Avė.

Te). Brunzurick 9624

Valandos: nuo 8 Iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki S vai. 
po pietų.

\

Qflso T»l. Canal 8118
Namų Tel. Lafayette 8898

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
'GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
|Valandos; 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET |

NAMAI;

4193 ARCHER AVĖ.

Valandas; prie# pietus pagal sutarti- 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 ▼. ▼.

Tel. Hemlock 8161

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencljc j Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų Ilgų

Įofisas 3102 So. Halsted St. Chlcago 
arU 31st Street

Valandos: 10-11 ryto, 8-4 po piet, 
17-9 vak. Nedėliomis lr šventadieniais 
110-12.

Tel. Canal <764 Viręlnia 038#

DR, A. RAČKUS ,
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
ĮR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS .

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 va), vakaro.

Nedėliomis ir seredomls Uk 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 lki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

JFBudrik
3417-21 So. Halsted St. 
3343 So. Halsted St,

Telefonas Boulevard 47p5

ilt'TjMĮIJ

Aukas JJas&nagĮčipps Fon
dui galimu siųsti Viįpiečių Sų
jungai (Raupus, ^ęstų^lo g. 

Nr. 26a), į laikraščių redakci
jas arba aukoti vietose Sųjun
gos įgaliotiems asmenims (mo
kytojams, kunigams, gydytoja
ms ir kit.), turintiems Sųjun
gos duotus aukų lapus.

I
Į Visos atsiųstos aukos ir ri- 
1 nkliavų pelnas eina Basana- 
' vičiaus fondaji, kuris bus su- 

\ naudotas tik Vilniuje, bet ne

bus naudojamas vietoje ben
driesiems Sųjungos reikalams.

Basanavičiaus Fondas yra 
Vilniečių Sųjungos žinioje ir 
prižiūrimas Basanavičiaus Fo

ndo 'Globėjų Komiteto, kurį 
sudaro Vilniečiai: Lietuvos U- 
niversiteto profesorius Myko

las Įiiržiška, Kauno Burmist
ras Jonas Vileišis ir Vytauto 
Bažnyčios Rektorius Katnaun. 

J. Tutmas.

,, Valdybos

Vilniečių Sųjungos

Pirm. prof. Z. Žemaitis.

Iždininkas B. Stadzevičiųs.

Sekretorius St. Kairiūkštis.

t

DR. V, S. NARYAUCKAS11 , B,oi
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET

A, L. DAVIDONIS, M. D. VaL: 24 ir 7 9 ral vokarc
4910 So. Michigan Avenue 

Tel..Kenwood 5107

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
8436 West 69 Street 

Vai.; 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 
v. v. Nedėlioj susitarus.

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

==
OPTEMITRISTAI

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngtoą
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR, VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris! 
estl priežastim galvos skaudėjimo,, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose| 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclatė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 11 Bt 1 aukštas 

Paatebėklt mano Iškabas
Vąiąndos nuo 9:30 ryto Iki 8:89 va
karo. beredprnlji nuo 9: ||i Iki 11 v. 

ryta. Nedėliomis nėra Įkirtų
'** valandų. Room S.

Phone Ganai SUS

, DR. S. RIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Ęepubllc 78<8 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. y.

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

Tel. Canal 9267 Rea Prospect <<61

DR. P. Z.
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Arteslan An 

Valandos. 11 ryto Iki 3 po pi#
6 Iki 8:80 vakare

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Ree. 3201 S. WALLACE STREET

DENTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DfL minis m
ą.'Perkėlė savo ofisą po pumęrlu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:30 vakara 
Nedėliomis 10 Dd 19' TELEFONAS MIDVVAY 3889

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeri:

3343 SO. HALSTED STREE
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS , DR. HERZMAN
TENTTomAa• DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 lki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Tai. Brnnsvrick 9884
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1679 M1LWAUKEB AVENUE

Valandos; 9-13, 1-8, 1-8:88
■ekmadlenlais lr trečiadieniais

pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 6819

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Ąvenue

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

IS RUSIJOS• o
Gerai lietuviams žinomas per 9# 

'metus kaipo patyręs gydytojas, ohl- 
Į rurgas lr akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
asvyrų, moterų lr valkų pagal nau- 
tusius metodus JĮ-Įtay lr kitokiu*

•Ieškos priotgloų*.
pfisas Jr fctftonrtorifr 

Netnl) #OFf9n Street

W 13 STREET
VĄLANPOS: Nuo 19 — 18 platų lr 
nuo 6 Iki M0 vakare.
Irėl. ofiso Ganai »IJ» Rea. So. khorf 
8998, arba Randolpk |800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel- glaaa 8900 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 19 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 13 dieną, <■
Nuo 3 Iki 1 po pietų, ’.cLldi
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C H I C A G O J E
WEST SIDE NAUJIENOS, i REIKIA DARŽO.

X Parapijos bazaras vakar 
užsibaigė. Bazaro rengimo ko 
misija su parapijos komite
tais užbaigs pajaunį ir išlaidų 
apyskaitas ateinančiame pir
madienyje per savo mėnesinį 
susirinkimų.

X Bazaro perkėlimas rug- 
mėnesin šiais metais iš 

išrodė lig nepaprastas 
Sitlėjc pasireiškimas,

Chicagos lietuviams reikia 
visuomeniško daržo vasaros 
piknikams laikyti. Tokio dar
žo reikalų Chicagos lietuviai 
nuo senai jautė ir nemažai ple 
nuota apie to sumanymo jvy- 
kiniinų. Nuo žodžių eikime 
prie įgijimo visuomeniško dar 
žo vasaros piknikams.

Daugelio mažų kolonijų lie
tuviai jau nuo senai tokius

ypač, kad. musų kaimynai vo- daržus turi. Ypač tame pasižy
mėjo lietuviij kolonijos Massa- 
ebusetts valstijoj. Nelabai di-

kieėiai šiame laike visuomet 
turi bazarų, kuris pas juos 
per pusantros savaitės būna 
kasdien. Ir ši aplinkybė Auš
ros Vartų parapijonis priver
tė palyginti savo veiklumų 
su vokiečių parapijom} dar-

delė \Vorcesterio, Mass. lietu
vių kolonija turi net tris vi
suomeniškus daržus, t. y. trys 
lietuvių srovės — katalikai, 
“tautiečiai” ir bolševikai tu-

bingumu. Pasirodė, kad mes iri po daržų. Lawrence’o lietu-

parapijos rengia vasarų po du 
pikniku. Toliau rengia po du 
pikniku dienraštis ‘Draugas’, 
Vyčiai, Labdarybė. Taigi visi 
sekmadieniai ir visi šventadie
niai butų užimti vien katali
kiškų organizacijų.

Tad sujuskime. Dar galima 
butų šį rudenį surasti tinka
mų vietų, užpirkti jų ir pas 
kelbti išrendaviinui ateinan
čios vasaros piknikams.

Kaip įvykinti tų sumany
mų? Čia žinoma, yra ne vie 
nas būdas. Vieniems išrodys 
vienas būdas geresnis, kitiems 
kitas. Ar negeriausia butų, 
kad viena kuri parapija, ar 
organizacija paimtų iniciaty
vų, vykinti} sumanymų, o pas
kui kviestų kitus prisidėti.

Kaikurie gr nurodyti,

turime kur ir ko pasimokyti! 
X Ryt Aušros Vartų baž-

viai katalikai turi “Palan- 
gų”, Montellos lietuviai kata-

kad piknikinis daržas galėtų 
būti vedamas panašiai, kaip 
šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės. Tai neblogas pavyzdis. 
Bet piknikiniam daržui turbut

nyčioje 7:30 vai. vakare mė-i likai turi “ Romuvos” Parkų.
nėšio pamaldos. Pirmų bus 
sakomas pamokslas, po to 
kalbama rąžančius ir ant ga
lo palaiminimas Šv. Sakra
mentu.

MILDA

GRABORIAI:

S. D. LAC!IAWICZ
Lietuvis Graborlua 
Patarnauja laido

tuvėse kuoptglaus'.a. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o raaao 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 3516 
arba 2516 
2314 W. 2Srd Place 

Chicago. nL

J. F. BAUŽIUS

Loįvellio lietuviai turi “Vy
tauto” Parkų.

Kaikurie gali pamanyti, 
kad ten Massacliusetts valsti

joj turėti visuomeniškų daržų
_  yra vienas dalykas, o čia Cbi-'

: cagoj kitas. 'Tečiau taip nė- 
' ra. Chicagoj kaikurios ame- 

“ . rikoniškos parapijos turi d-ar- 
žus piknikams. Antai Little 
Flower parapija, kuri randasi 
prie 80 g-vės ir So. Honore 

'et. turi Little Flower Picnic 
G rovė prie 141 g-vės ir Ridge-' 
land avė. Tas daržas nuo pa-Į 

(rupijos randasi daug maž už j 
7 mailių. Parapijonai į daržų 
važiuoja trokais ir automobi
liais.

Tai kodėl Chicagos lietuviai 
negalėtų įsigyti panašų visuo
menišką daržų? Visos lietuvių

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJ E

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie Rrabų 18- 
dlrbvstės.

OP.’SAg
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
BKIltlUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidą užlaikymui 
Vyrią.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patam a vlm as 

Visose Chica
gos dalyse Ir 
priemlesčuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

IMS South 
Halsted St.

Victory 4088- 
89

4424 So. Roekvrell St. 

Virginia 1298

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas:
4648 8. MARSHFIELD AVENIU 

Tel. Boulevard 927 7

f? ■ s

Simpatiškas — 
Mandagus —

Į Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SVYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 Weat 46th Street

Kampas 46th lr Paulina Sta. 
TU. Blvd. 5203

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlB- 
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyil* del šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDEHTAKING CO.
1’. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 31'61

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

PRANEŠIMAS.
Am. Liet. Rymo Katalikų 

Federacijos Chicagos Aps
kričio susirinkimas įvyks 
spalių (Oct.) 2 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų par mokykloje. 
Susirinkimas bus svarbus, 
nes komisijos galutinai pa
tieks Seimo raportus. Tad 
skyrių ir draugijų atstovai 
malonėkite laiku' susirinkti.

Valdyba.

reikėtų forinališkos organiza
cijos ir rodos patogiausia bu
tų, kad ta organizacija butų 
surišta su kuria nors kolonija.

Susirūpinęs.

BRIGHTON PARK VYČIŲ 
ŽINELĖS.

MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St. 
NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY

Rugsėjo 29 ir 30 
“LUCKY IN LOVE” 

Dalyvauja Betty Laivford ir
Morton Downey

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00- t# ib f

SPECIALIA TAH
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrei}. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakterlologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatia- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių. arba jeigu turit ko
kią užslsen ėjusią, islkerėjusią. 
ebronlšką ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėlę pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas lėlį
SS W. JACK8ON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 14 ryto Iki 
t no pietų. Vakarais nuo 5 Iki I 

Nedėllomis nuo lt ryto Iki 1
. po pietų.

X Žinomas graborius A. 
Petkus, 4424 So. Rockwell 
prisirašė prie Brighton Vyčių 
36 kuopos ir tuojau imasi dar 
bo, kad padėjus jaunimui 
smarkiau veikti. Kiti biznie
riai taip pat kviečiami prisi
rašyti.

X Pas gerai žinomus Ša

tus, 44th ir R-ock\vell; kurie 
yra taip pat Vyčiai, lange 
būna išstatyta Brighton bow 
ling tymo biuletinas. Nariai 
visados galį užeiti ir pažiū
rėt, kaip stovi musų tymas. 
Pp. Šatai turi aiskriminę. 
Ten galima gauti “Draugų” 
ir “Laivų”.

X Vyčiai taip pat gali gau 
ti “Draugų” pas pirm. bro
lius Antanų ir Edwardų Vyš
niauskus, 2517 W. 43 St.

X Basketballininkai laiko 
praktikas S. A. Gym, 31 ir 
Normai. Katrie norite žaisti, 
ar pamatyti kaip žaidžia, at
važiuokite.

X Mergaitės taip pat tuo
jau pradės praktikuoti, tik 
laukia kur bus gauta “gyma- 
sium”.

X Pirm. Vyšniauskas (Red 
Clierry) pasiduoda pavojin
gai operacijai. Operacija ma
noma bus daroma ateinančių 
savaitę.

X Basketbollininkai rengia 
šokius išlaidoms padengti, 
spalių 19 d., Palace of Plea- 
sure, 63 ir Spalding. Visi 
kviečiami dalyvauti. Orkes
trą bus devynių muzikantų,

Busite Patenkinti,'
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

. ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

a. y a,
MYKOLAS
VALENTAS

Mirė rūgs. 28, 1929 m. 3 vai. 
ryle, 58 metų amžiaus.

Kilo iš Mariampolės Apskr., 
Igliaukos I’arap., PadvortSklų 
Kaimo. Amerikoj išgyv. 30 met.

Faliko dideliame nuliudtme 
moterĮ Marijoną po tėvais Juo 
dlskaltė, 2 dukterį Magdaleną 
lr Oną, sūnų Juozapą, pusbro
lius lr puseseTcs lr gimines, o 
Lietuvoje motinėlę, dvi seserį:
Magdaleną lr Oną.

Kūnas pašarvotas 10945 So. 
Edbrook Avė., Roseland, III.

laidotuvės ]vyks Antradieny, 
Spalio 1 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas J Visų Šventų bažny
čią, kurioje (vyks gedullnogs 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas ) Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus lr pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Valkai, Pu
sbroliai, Puseserės ir Giminės

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741.

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA v aplaikysite ’ veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius J pardavėjus ir i radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą1 visiems - pasirinkimas 

<didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

_ RADIOS (F Radios

,JĮQI RADIOLAS. Atwate r Kent

JFC a d t o s radios 
lengvus Išmokėjimai^Suteikiami Visiems

‘4177-83* Archer’Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

M. J. Kiras
H

Motor Sales
3207-09 So. Halsted Street 

PARDAVĖJAI

Chicago.

Chrysler ir Plymouth automobilių, skelba for
mai) atidarymą savo naujo “Sales Room” antradie- 

nyj.

Spalių - October 1 D., 1929
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti ir ap

žiūrėti puikiausius pasaulyj automobilius.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojimo lr Tai

symo Namų. Taip gi del atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY •

2436 Wcst 69th Street Telefonas Hemlock 6050

po vadovyste P. Simučio.
Rašalas.

RA MOVA
Į 3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY 
Rugsėjo 29 ir 30

“PLEASURE CRAZED”
Dalyvauja Dorotby Burgess
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Del geriausios rųšies 
patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY vHRotNB PRODUCTS
Olsells šviežių kiaušl-
alų, sviesto lr sūrių.

jĮįjLu Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

"BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ............................... 4 c. pėda

Del marinavojimų stiklai ąuorti- 
hlal .............................................. 89c. tloz.

St. Louis “Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų ............................ $11.50

Pure Linseed Oil .... $1.10 gal. 
Pure Turpentine .................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. AndreHunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų lr t.t. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

GERB. KLEBONŲ DOMEI

VARGONINKAS su plačiu 
patyrimu paieško vietos.

Atsišaukti į “Draugų.”

REIKALINGAS džianito- 
riui pagelbininkas. Turi būt 
nevedęs ir unijistas.

PETRAS PETRONIS 
3523 West 13 Place 
Tel. Rockwel 4404

NAMAI - ŽEMĖ
Parsiduoda 5 akerių ūkis, 

namas, garadžius. Randasi 
Crestwood miestelyje. Patogi 
vieta, 1 blokas iki cementinio 
kelio. Musų žemuogės dar te
bežydi. Viskų išperka namuo
se. 1 mailė iki mokyklos ir 
bažnyčios.

Mr. C. URBAN 
135 St. & 44 Av. Rd. 1, Box 93 

Blue Island, Ll.

Savininkas maino 3 flatij ir
2-jų storų namą, priimsiu dvi 
flatį, bungalow ir lotus. Visi 
namo įtaisymai pagal naujau
sios mados.

2709 West 71 Street 
Tel. Grovehiil 1914

ŠTAI GERAS PIRKINYS!
Vienas akeris žemes su 7 

kambarių namų iš medžio ir 
stuko su mūriniu skiepu, gera
me stovyje. Arti miestelio, 
strytkariu ir cementinio kelio. 
Kieme gražus medžiai. Žemė 
derlinga ir tinkama daržui. 
Netoli nuo dirbtuvių, kurios 
nuolat dirba ir moka geras 
algas. Rami vieta, tyras, svei
kas oras. Parsiduoda už $3,- 
900, verta dvigubai tiek. Leng 
vos pirkimo ir išmokėjimo 
sąlygos, pelningas investmen- 
|tas ir nepaprasta proga gerai 
uždirbti netolimoj ateity. Ne
praleisk šitos progos, o tokiu 
retai pasitaiko.

j LOCKPORT HIGHLANDS 

SYNDICATE 
6542 So. Westem Avenue 

Chicago, III.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng 

ft Hardware Co., dabar perėmė visą 
blznj { savo rankas lr duos visose šio 
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters & Decorators 
J. S. Ramanclonis, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5528

Telefonas Canal 7281

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų Ir Popleros Krautuvė 

8884 8. LEAVITT ST. Cklcago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 4814

M. YUSZKA & CO.
FLUMBING A HEATTNG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4644 80. PAULINA

MURTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000.04 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4788-4714

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Ijoana A In.onrancc
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apiellnkės lr kur yra lr kas yra..
Perkam notos 2nd morgage Ir pa

mpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


