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VYTAUTO DIENA WAUK£GANE GERAI 
PAVYKO

IŠKILMĖSE DALYVAVO MINIOS 
ŽMONIŲ

AVAUKEGAN, ILL. — Fra 
eitų sekmadienį vietos lietu
viai minėjo Vytauto Didžiojo 
500 m. mirties sukaktuves. 
Bažnyčioje buvo| atlaikytos iš
kilmingos pamaldos. Iškilmin
gas mišias celebravo J. M. 
pralotas M. Krušas, gražų ir 
turiningų pamokslų apie Vy
tautų pasakė kun. J. Jakai
tis. Antrų valandų minios žmo 
nių rinkosi prie bažnyčios ir 
iš čia išsirikiavę ėjo į Lietu
vių salę, kur įvyko prakalbos 
ir koncertas. Didžiulė salė už
sipildė žmonėmis. Choras, mu
zikui Žiliui vadovaujant, L. 
Krekščiūno orkestrai prita
riant, pagiedojo Lietuvos' hi
mnų ir keletu kitų patriotiškų! 
dainų. Kalbėjo valstybės gy
nėjas, miesto majoras, polici
jos vadas. Iš lietuvių gražias 
kalbas pasakė; J. M. pral. M. 
Krušas, kun. J. Jakaitis, p.

A. Kalvaitis, konsulas, p. L. 
Šimutis, kun. J. Kloris ir kun. 
Sitavičius. Apart choro, solo 
gražiai dainavo iš Chicagos 
solistai. P-ni Butrimienė (Au- 
kškalnaitė), Šv. Kazimiero A- 
kademijos auklėtinė, nepapra
stai gražiai deklemavo eiles 
apie mūšį ties Žalgiriu. Gro
jo mandalinų trio ir Krekš
čiūno orkestras. Programų 
pradėjo Vytauto Komiteto pi
rm. p. Jankauskas, o vado
vavo p. A. Sutkus.

DARBAI VEDAMI FARMOJE

W. P. Montague, Baltimorės leidėjas, praeitų karščių laiku savo ofiso štabo visus 
narius iš miesto paimdavo į savo puošnią farmą ir tenai, kaip čia atvaizduojama, dar
bai buvo vedami.

^5
MEKSIKOS VALDŽIA 
BAUDŽIA ARKIVYS

KUPĄ

GREEN NURODO PRIE- 
> monių

MEXIC0 CITY, rūgs. 2. 
- Meksikos vidujinių reika

lų sekretorius paskelbė, kad 
Žodžiu, Vytauto diena Wau- vietos arkivyskupas Paskua- 

kegane šauniai pavyko ir da-’lis Diaz nubaudžiamas 100 do-
ug gražaus tautinio ūpo sukė
lė. '• i ,

Išparduota apie 1000 Chi
cagos Vytauto Komiteto pa
darytų gražių Vytauto meda
lių, kurie visiems labai pati
ko.

Valio, Waukeganiečiams!

lerių bauda už Meksikos reli
ginių įstatymų “peržengimų.” 

i Arkivyskupas kaltinamas už 
itai, kad jis lankęs Belen ka
lėjimų ir ten kalinių) vaikams 
įsuteikęs Sutvirtinimo sakra
mentų. Tos rūšies) apeigos lei

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 
3. — Darbo dienoje kalbėda
mas Amerikos Darbo. Federa
cijos'prezidentas Green pasiū
lė priemonių nedarbo suma- 
ižinimui. Jis sakė, kad visų 
pramoninkų pareiga samdyti 
tkuodaugiau darbininkų. Duoti 
kiekvienam kadir mažiau dar
bo, bet kiekvienas turėtų dir
bti ir šiek-tiek pelnyti gyve
nimui.

LIETUVOJE
RENGIAMAS BEKONŲ 

FABRIKAS

“DRAUGAS”

The most influential 
Lithuanian Daily in 
America.
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IŠKELIAMI AIKŠTĖN VOKIETIJOS 
SU RUSUA SANTIMAI

Francūzas Lakūnas Coste 
Perskrido Atlantikų

BUVUSIS PERU PREZIDENTAS
IŠSIŲSTAS Į BAUSMINŲ SALĄ

FRANCŪZU PERSKRIDO 

ATLANTIKĄ

RUSIJOS SU VOKIETIJA 
SANTIKIAI

Paryžiaus skrinda į New Yo- 
, ________ ' <rkų, Atlantikų jau perskrido.

Klaipėda. Rugpiūčio 3 d. Į- Į šiandie ryte jis čia padan- 
vyko Klaipėdos miesto tary- ! g£se buvo matomas beskrin- 
bos posėdis. Svarbiausias klau <(jąS į pietvakarus — New Yo- 
simas, kuris buvo apsvarsty-‘ rjjO pUsėn
tas, buvo bekonų fabriko įre
ngimas miesto skerdykloj. Tų 
fabrikų nori įrengti tam tik
ra Klaipėdos krašto ūkininkų 
grupė iš vieno su anglų kapi
talistų grui

į CANSO, N. S., rūgs. 2. — , BERLYNAS, ‘-rūgs. 3. — 
'(Garsus francūzas lakūnas D. f Patirta, kad Vokietija su bol- 
iCoste, kurs su mechaniku iš | ševistine Rusija turi kariškų

SOCIALISTŲ SUKELTOS 

RIAUŠĖS; 5 ŽUVO

santikiu. Kalbama, kad ligi 
il926 metų abi valstybi pasi
keitė karininkais. Vokietija ne 
turi kariškų orlaivių, tas jai 
uždrausta taikos sutartimi. 
Bet karo lakūnai visvien rei
kalingi. Tad nemažas skaičius 
vokiečių karininkų mokėsi la- 
kūnybės Rusijoj.

i Nesenai Maskvoj paskelbta, 
kad Rusijoj nuo arklio

CHICAGOJE
» - ■' — —I ■

Pabėgo kalinys
Zion City miestelio polici

jos kapitonas Casperson trau
kiniu vežė kalinį R. Thomp
son, 13 m., suimtų Evanstone. 
Kapitonas nuėjo į vagono ga
lų atnešti jam gerti, gi tas 
spruko laukan iššoko iš trau
kinio ir dingo. Traukinis tuo 
metu artinosi į vienų stotį ir 
palengva važiavo.

LABOR DAY PIKNIKAS

Marijonų iFarmoje suteikė 
laimės p. Onai Aleknavičie
nei iš Port Carbon, Pa. Ji ga
vo naujų “Auhurn” automo
bilį. Žmonių buvo Alinių mi
nios. Visi nuoširdžiai rėmė 
Marijonų Kolegijų. Kolegijos 
vadovybė labai yra dėkinga 
visiems parėmusiemls aukštes
niojo mokslo lietuvių įstaigų.

kitur, pareiškia sekretorius. 
Be to, iš vietos bflsiųs paša

lintas: ir kalėjimo viršininkas, 
kurs leidęs arkivyskupui tu- 

’.rėti tas bažnytines apeigas.

PARVEŽAMI TIK VIENI 
GROBAI

ŽYMUS SVEČIAS

Darbo Iškilmės
Chicagos organizuotas dar

bas vakar savo metinę Darbo 
dienos šventę minėjo labai iš
kilmingai. Įvyko milžiniškos 
vaikštynės gatvėmis. Po to — 
programa stadijume Soldier 
field, Grant parke.

Chicagon pas* Tėvus Ma
rijonus atvyko svečiuosna 
didž. gerb. Kun. J. Židana- 
vjčius iš Amsterdam, N. Y., 
žinomas rašytojas ir žymus 
Amerikos lietuvių poetas — 
Seirijų Juozas

Vokiečiai Išvyko namo
Porų dienų paviešėję Chi- 

D Įdėlis gaisras* cagoj keturi vokiečių lakūnai,
Ties Illinois gatve palei i kurių priešaky yra kapitonas

OSLO, Norvegija, rūgs. 3. 
•— Paaiški, kad laivu “Brat- 
vaag” iš šiaurių parvežamos 
atrasto Andree ir jo vieno 
palydovo liekanos tik grobų 
pavydale. Tog liekanos pažin
tos surastais pas grobus už
rašais ir kitokiais ženklais. Ki
to Andree palydovo nėra. Ra
sta kaulų krūva, bet nepatir
ta, ar tikrai1 jie yra žmogaus 
kaulai.

Pirm 33 metų Andree pa
prastu balionu su dviem paly
dovas skrido į šiaurinį žemga
lį ir prapuolė.

Chicago upę Nudegė trys di
deli būtai. Nuostolių būsiu a- 
rti vienas milionas dolerių.

von Gronau, išskrido į Rytus.

Žuvo dar vienas lakūnas
Darbo dienoje Curtlss-Rey- 

nolds lauke lakūnų lenktynių 
metu į žeibę nukrito orlaivis 
ir žuvo marininkų kapitonas 
l’age.

78 paimta deportuoti
Per Chicagų į New Yorkų 

deportuoti (ištremti) išvežta 
156 svetimšaliai. Jų tarpe 78 
iš Chicago ir apylinkės.

5 žuvo su orlaiviais
Praeitų pirmadienį įvairiose 

šalies dalyse, anot žinių, or
laivių nelaimėse žuvo 5 vyrai.

VIENNA, Austrija, rūgs. 2.
Ufljferijos sostinėje Buda,, tęs ir miręs vokid 

i pešte v^^jvjko kraujo‘pra^. ~ ‘
plėsta ir tinkamai įrengtd?' (je jimas.
Praplėtimo darbai atsieitų a- •
pie 400,000 litų. Steigėjų „u-l Dešimtis tūkstančių darbi- 
matoma kasmet paskersti a- ,n'n^ni socialistai išvedė į de-

stinos tik bažnyčiose, bet ne i NESĄ
Tam tikslui tpie-...

NINKU PALIUOSAVIMŲ

CLEARFIELD, Pa., nigs. 
3. — Darbo dienoje čia kalbė
jo Darbo departamento sekre
torius Davis. Tarp kitko jis 
pareiškė, jog šįmet pramonė
se nesama skaitlingų darbini
nkų paliuosavimų iš darbo, 
kaip tai būta senovėje. Seniau 
darbininkai skaitlingai buvę 
paliuosuojami ir užmokesniai 
(mažinami. Sako, šįmet nesa
ma ko panašaus.

LEGUIA IŠSIŲSTAS I 
BAUSMINĘ SALĄ

LIMA, Peru, rūgs. 3. — 
Šios respublikos revoliucionie
rių valdžia buvusį prezidentų 
Leguia, 67 m., išsiuntė į San 
Lorenzo bausminę salų, kur 
patsai Leguia laikė politinius 
kalinius 11 metų prezidentau-

- idamas.
ARGENTINOS SOSTINE 

PILNA KAREIVIŲ

BUENOS AIRES, Argenti-

PREZIDENTAS BALTI- 
MORĖJE

Is ten skris atgal į Vokietijų na, rUgS. 3. _ čia) sutraukta
per Islandiją.

60 britų gydytojų Chfcagoj
Chicagoj lankėsi 60 britų 

(gydytojų, praeitų savaitę da
lyvavusių suvažiavime Winni- 
pege, Kanadoj.

daug įvairių rūšių kariuome
nės. Uoste stovi apie 10 karo

MJrč po operacijos !
Po operacijos mirė Cook 

apskrities Torrens sistemos

pie 30,000 kiaulių, iš kurių bū
tų pagaminta bekonų ekspor
tui į Angliju, o iš liekanų ko
nservų. Skerdžiant 30,000 kiau 
lių, miestas turėtų 134,750 li- 
itų pajamų per metus. Po de
batų šis miesto tarybai pada
rytas pasiūlymas buvo vienu 
balsu priimtas. Be to, paaiš
kėjo, kad, išnuomojus iki šio
lei nenaudotų miestui priklau
santį Rupiškių aerodrorhų, 
miestas turės naujų pajamų.

E.

PRALOŠĘS BYLĄ IŠMUŠĖ 
DANTIS

Lapų valsčiaus gyventojas 
Ant. Pranckevičius, išlošęs 
teisme bylų, grįžo namo, bet 
pakeliui jį su lazdomis pasi
tiko priešingosis pusė$ atsto
vai, kurie bylų pralošė. Tai 
buvo Juozas Rimdeika ir Mi
kas Kraunevičius. Iš keršto

! BALTIMORE, Md., rūgs. jie Pranckevičių taip smarkiai 
3. ė- Vakar čia kelias valau-1 sudaužė, kad tas buvo net sų-
<3as viešėjo prezidentas IIoo-

laivų. Dalis jūrininkų iškelta ^ver. Buvo pakviestas pašiūrė
į saužemį ir apgyvendinta ka 
reivinėse. Policija taipat su
stiprinta. Valdiški būtai sau
gojami.

<, Niekas nežino, kokiais tiks
lais tas daroma. Dalis gyven

tojų reikalauja valdžios paaiš-

ti buvusių karų veteranų pą- 
rado. Veteranai turi suvažia
vimų.

DARBAS IR KAPITALAS 
BRITANIJOJ

,(savasčių titulo) vedėjas J. kinimų. Bet valdžia tyli. Pre-
Scott Matthews.

Užpraeitų naktį žaibas tre
nkė į namus, 834 No. Austin 
boul., kur gyvena 6 šeimynos. 
Nugriovė kaminų ir išplėšė 
stogo dalį.

zidentas Irigoyen kelinta die
na neapleidžia rūmų. Rako, 
sergųs.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Dailus oras, viduti
nė temperatūra. 1

LONDONAS, rūgs. 3. — 
Nottingbame yra amatininkų 
(Unijos suvažiavimas. Suvažia
vime sutriuškinta socialistų a- 
tainešimas į kapitalų. Pažy
mėta, kad kapitalas darbui 
būtinai reikalingas. Be kapi
talo nebūtų darbo.

monės nustojęs. Jam pramuš
ta keliose vietose galva ir iš-
daužyti dantys. R. M

ŠERNŲ ANTPLŪDIS 
KAIŠIADORYSE

Romatos girininkijos miš
kuose kasmet vis daugiau at
siranda šernų. Šiemet jie taip 
įsidrąsino, kad seniai šernai 
su mažais paršiukais išknisa 
žmonėmis bulves ir pridaro ža
los laukuose. Pabaidyti šernai 
nuo žmonių nelabai bėga, o

monstracijas, kas policijos bu
vo uždrausta. Įsimaišius po
licijai, kilo riaušės. 5 riauši
ninkai nušauta ir daug sužei
sta. t

ITALIJA PATIKRINA KA

RIŠKAS JĖGAS

ROMA, rūgs. 3. — Italijos 
valdžia paskelbė, kad artimiau 
siuoju laiku kariškam lavini
mui ir patikrinimui pašauks 
apie 600,000 atsarginių karei
vių 26—30 metų amžiaus.

Amunger. Anądien jo
žmona Vokietijoj nusižudė 
krizdama iš skraidančio orlai
vio. Ji paliko raštelį, kuriame 
pasakyta, kad jinai išsprendu
si taip mirti, kaip jos vyras 
miręs. Tas reiškia, kad vyras 

j su orlaiviu žuvęs. Sužinota, 
Įkad kapitonas Amlinger į Ru- 
| sijų buvo išvykęs mokintis la- 
kūnybės.

VOKIETIJA NORI GINK
LUOTIS

PARYŽIUS, rūgs. 3. — 
Francijos valdžia susilaukia 
daugiau nemalonumų.

Vokietijos gen. Haps von 
Seeckt, buvusis f‘reichswero” 
viršininkas, pareiškia, kad Vo 
kieti jai pavojumi gręsia Fra
ncijos apsiginklavimas iir Da-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI IR ncigo karidorius. Tad ir Vo- 
KITOS NELAIMES KINIJOJ kie|ija turi perdėm apsigink

luoti lygiai kaip kitos valsty-

Italija šiandie išlaiko 730,- 
606 ginkluotus vyrus.

PEIPING, Kinija, rūgs. 3. 
— Tomis dienomis kai-kurias 
Kinijos dalis palietė dideli že
mės drebėjimai, baisios vėsu'- 
los, ledų krušos ir pagaliau 
potviniai. Daug žmonių nuke
ntėjo. . '

300,000 BEDARBIŲ 
UNGARIJOJ

VIENNA, Austrija, rūgs. 
3. — Ungarijoj taipat gyvuo
ja didelis nedarbas. Neturi 
darbo ir alksta apie 100/100 
darbininkų pramonėse ir apie 
200,000 — ūkiuose.

bės ir draugingų ryšių turė
ti su Rusija ir Italija.

, HEARST PAŠALINTAS 
IŠ FRANCIJOS

PARYŽIUS, rūgs. 3. — Iš 
Francijos pašalintas žinomas 
daugelio laikraščių leidėjas 

Amerikoj AVilliam Randui p h 
Hearst. Išvyko į Londonu kai
po negeistinas Francijai as
muo. Jo laikraščiai nedraugin
gai atsineša į franci ją.

PINIGŲ KURSAS

Ldetuvoa 100 litų ,-.$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8Ū 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicaiijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.8T

ŽYDAI PALESTINOJE

JERUZALĖ, rūgs. 3. — 
1929 metų pabaigoje Palesti- 

jnedžioti šiuo laiku jų negali- noj gyveno 165,000 žydų. 1*918 
ma. “R” |metais jų buvo vos 56,000,



«

& a y o a s
V| - f Trečiadienis, Rūgs. 3 d., 1930

“DRAUGAS”
«aa kasdien. Ilakjrrua aakmadlenlM 
fiiERATOS KAINA: Mateliui — 9<«* Pn-

Matų — 9l.lt. Trinu Mėneatema — »1.U. Tlanam 
—- 71c. Europoj* — Mateliui 97.I9.' Puaal Me

— Kopija .•»o.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nasrų- 

Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama ten'
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Mpdnktorlaa priima — nuo 11: M Iki ll:»t vai 

■kalblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
lbimai sekančiai dienai priimami iki S 

vai. po piet.

čių ir savižudysčių skaičiaus didėjimas — ar 
ne liberalizmo išplėtimo pasėkos Lietuvoje. 
Kada pati vyriausybė persekioja žmonių do
rinimo, tautinės sąmonės auklėjimo darbą, ka
da Tautos Vado nebemato metinėj kaitalikiš- 
kos tautos šventėj, ištikro reikia kelti klausi
mą — prie ko prives mūsų tautą, tautininkai 
— liberalai!

Amerikoje ir-gi veikia gana stipri libe
ralizmo srovė. U'žitertka čia pažvelgti į spau
dą, pamatyti vieną kitą vaidinimą teatre, nu
eiti į vieną kitą susirinkimą, kad įsitikinus,

VYTAUTAS - MlYSIS LIETOMS KUNIGAIKŠTIS
■■——— (Waukegano Spaudos Komisija)...................

savo tėviškės, o paskui atsi-|Tai visu skelbia Prekybos de- 
darys platesnė dirva. Gal at-.1 partamentus. Tos rūšies nušvie 
eis laikas, kada galės nusi- timai ir nurodymai ir yra a- 
kratyti kryžiuočių, o tuo tar-! tetinkamoji valdžios funkcija.

Nužudęs jo tėvą, motiną ir 
giminių kai ką, Jogaila turėjo 
bijoti Vytauto keršto. Ne, Vy

kęs' su juo ir paskui kitą gan- 
1 dų, kad jis miręs pats, Jogai
la negalėjo išaiškinti, kodėlZ
jis negrąžiną Vytautui jo tė-

pu reikia jais naudoti 
tik per juos jis 
Lietuvon.

guli
nes Bet praėjusiais trimis

... , . v... T ‘ . , iviškės. Juk jeigu susitaikintatautas tun zuti. Ir vis dėlto' , ’ ......
jis nežuvo. Apsirgęs iš susi- tad aišku, kad kiekvienas grį-

Kaip matome, 
besitariančių pusių, 

\ ma sutartis, visai

grižti metais šalies “biznis” iš vai- 
Įdžios gavo perniažui faktų ir 

ne viena įį PerduuB sprendimų, 
daryda-
nemanė,

\ “&RAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcapt Sunday.
■UBSCRIPTIONS: Ona Tear — 11.00. Flz Moatbi 

9S.II. Tkree Months — 91.00. One Montn — 7lo
— One Tear — 97.00. 81z Months — 94*0 

— .00a
▲dvartlelns ln “DRAUGAS** brings best relalta 
Advertislng rates on appllcatlon.

>RAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicągfr

DIENOS KLAUSIMAI

KUR EINAMA?

Šį klausimą statome dėl to, kad, mums ro
tos, lietuvių tąuta šiandien pergyvena sun- 
ių krizį ne vien politiniu, bet visais atžvil
giais. Liberalizmas, nesugebėjęs kitokiu būdu 
iti į mūsų tautos gyvenimą, jisai pavarto

ti kardą, kad jo pagalba sudarius politini 
platybės iduje krizį, įvedus diktatūrą ir 
po būdu siekus užkrėsti visą tautos kūną 
bėraliznio nuodais. i

Tautininkai, kurių priešakyje, sakoma,
Uvi aukšto laipsnio masonai, ir prie Volde- 
Baro ir dabar veda kovą prieš katalikybę 
aetuvoje, uždarinėdami katalikiškas mokv- 
ifts, persekiodami katalikų akciją ir spaudą, 
nkščiau statydami diktatoriaus asmenį už 
tį Dievą. Nors tiesa, pašalinus iš valdžios 

tfMemarą, toji a,nti — katalikiškoji kova 
tink sušyėlnėjo, tačiau ji

o pavojumi tikėjimui i^W!Wei mūsų 
ūtoje. Pasikeitė tik kovos taktika — Volde-

Štai pavyzdžiai:
Praeitas gruodis preziden

tas Ifoover reiškė nuomonę, 
kad “biznis” gryžtąs į nor-

žta prie to, ką pirma turėjo. | kad kada reiktų jas vykdyti.
. .. leidimą, kad Vytautienė jį lan Tdgi reikaluu(lamus tik tė- Taigi, negalima kalbėti, kad’,

jog liberalizmas čia sisteniatingai yra skiepija R Jqs tarnaitė. pasiryžo' Vlšk5s’ Vytautas statė Jogai- Ordinas būtų buvęs apgautas. n,ahn<- va^- >aUs.v lzuo sel<"
savo'gyvybe atpirkti Lietuvai *’ keblion 1’“dS,in lietuvhl 8™“ Pai"l<>’ k-<l, “"rius Mellon

akyse. ; užmušimus Kęstučio, Birutės ilw nematys reikalo, kad salų

krimtimo kalėjime, jis gavo

mas zmonese.
Lietuvių toji srovė iki šiol nedaug tepa-

sigavo, nors įtakos jau nemaža padarė. Lietu
vių katalikų parapijos, mokyklos, katalikiš
kos organizacijos bei draugijos, katalikiška 
spauda iki šiol vis dar pajėgė lietuvius su
laikyti nuo bedievybės ir nuo ištautėjinio. 
Nors lietuvių tarpe veikia grupelė socialistų 
ir liberalų, turėdami svarbiausiu tikslu lie
tuvius subedievinti ir kartu ištautinti, tačiau 
katalikai ir prieš tai atsilaikė. Jie netik atsi-

Vytauto gyvybę.’ Persirėngęs „ . w < , , ., . ........
tarnaitės rūbais Vytautas na' °.Khnas galėjo pažadėti grą ir kitų, jam nieko nepadėjo. pasiduotų nusiminimui, ne.,
bėga iš kalėjimo. Bet jam Lie- ži'nti Vytaut,d > tėviškę, jei-!Daug lietuvi.) pradėjo rinktis "biznio" pa lelis nesanti taip
tavoje nėra vietos. Baitas jis «u ,ik nesaka’ kad tai d“-,'l*rl" Vytauto. Jogaila mėgino W»S». kaip Ka.kur.i, atvaiz-

ii. rys, vesdamas kara. prieš Jo-' nik-j-llw.fi brv5/nnėhiy Imd 4i<> duojama. taškiau Darbo de-per Gardiną suskumba pas- J’ 1
. ,. . . - T gaila. Tokius pažadus davėprukti pas savo svainy Joną, » * w. . 1 .

Svain:- ' r^ziuocl'ai Vytautui. Savai-Mozurų kunigaikstp ---------
... . i-j-i i me aišku, kad Vytautas ture-ne tik .negali jam padėti, bet ... ’ . .
,i-ii tt- jo jiems daugiau prižadėti,bijo nėt pas save laikyti. Vie- . •* . ® 1 ’

. .... , 4. . . i nei kad buvo Jogaila padaręsnintelis, kas turi intereso ir ■ o i t

Vytauto neįsileistų 
ir jam nepadėta.

laikė, bet susiorganizavo ir Lietuvai milijo-i ..... „ , . . , . , sutartimi iš 1382 m. Kadangi
__ .į-,--:.......... ,_____i,;- tv.i a__ Padetl Vytąutm, tai kry- *nūs dolerių aukų sudėjo. . Del to Amerikos 
lietuviams katalikams yra skaudu, kad pa
ti Lietuvos vyriausybė prisideda prie kata
likybės kovojimo mūsų tautoje ir tuonii silp
nina tautos pajėgumą, ardo jos vienybę.

Skaudu yra mums konstatuoti ir tas fak
tas, kad katalikiškoji Lietuva mums prisiun
čia tokių atstovų ir konsulų, kurie prisideda 
prie stiprinimo bedievybės lietuvių tarpe.

Savo laiku esame rašę, kad Lietuvos kon
sulas Cbicagoje dalyvauja sandariečių veiki 
ine, padedu organizuoti jiems kliubus; nese-

pas save parlamento sekretorius Davis 
labai išdidžiai atsiliepė apie 
kylančią »aiy pramonę.

1 • etorius Lamontir karoprasic.-jo
veiksmai tarp Jogailos ir krv- . .. . ’ sake, jo' vic.-iu
žiuočių, visai ne nekalbant1 . , - <r • • ,, ,l’n . . loję tvarkoje “oizmo aL
apie 1382 m. sutarti. Parnati-,. i i1 ’ žvilgiu. Kovo menesiu jis sket
uis Ordino uždavinys buvo —L- i i - - • J-.J 'be, kad i porą menesiu grysiąs
tvirtai įsistiprinti išilgai Ne-! , •11 ° . ' gerbus iš.
niuno. Didelė atrama turėjo i

.būti išstatyta prieš Kauną.! Paskiau tos rūšies nuerao- 
j Pradėta statyti tvirtovė var-'j nės ir sprendimai dar buvo 
! du Marienwerder — Marijos i skelbiami iš Baltųjų Rūmų ir 
Sala. Vardas duotas neatsiti-'• kitų šalies administraci ni ai

Greitai Sausy

,, v- r. „v^uiiu muvvf pripažinęsz-iuoeių Ordinas. ... „ .
maitiją Ordinui iki Dubisos,

Kryžiuočiai turėjo intereso tai Vytautas turėjo padidinti 
paremti Vytautą. Jie labai gj plotą iki Nevėžio. Vėliau 
gerai žinojo, kad Jogaila ne-.Ordinas pradėjo reikalauti 
galės išpildyti savo pažadų, įtraukti ir Kauną tan plotan 
kuriuos prisiėmė sutartimi į^į Rumšiškės.
iš 1382 metų. Jeigu jis perlei-į Darydami sutartį su Vytau-I,,. • r i i i • i b'linu nsmpniiJ ... .............‘ iktinai. Juk kada pirmąkart i mnų asmenų.

atvyko Ordinas P230 metais' Tuotarpu tie v
... ..... . ... i Prūsų žemėn, prie Vislos, jis1 pasirodė tušti, nes

pu tik juridinis perleidimas, tartį su Jogaila iš 1382 m. Jų 1
^tikrųjų reikėjo juos ifčka- ' naujoji sutartis galima buvo

,A , . , . . riaut? ginklu, nes Jogailos jie įvykdyti tik karą skelbiant
nai tas pats konsulas dalyvavo ir vargonavo m;v V . .v,., . .. . .. , , . . , \ , .neklausė ir neklausys. Tik Jogailai. Bet ištikrųjų jie irgi
krematonjoj, kada buvo deginamas liberalų .. ... a. . , , . . ., , iV>tautui galėjo į juos paveik- nemanė vykdyti visumoje su-

ti, kad dėtųsi prie Ordino, tarties sudarvtos ir su V v-: ,’ jariits, suuaiyios jr .u \y j tflg pa(s vardas, kurs iš kurioiais būtų galima
Q „ Po Kęstučio ~ ir jo šeimos taulu- Jienis reįkejo dviojų mažytėg pradžios pusan ldžiaugti

. ... A b*ra; "lUs Plud6 nužudymo, Jogailos padėtis d«Hų: turėti pateisinimą nuo ln) gimto met sukur6 4i.
ir smeize. Bėt mes matome dar kartą pabrez-'labai pasunkėjo Pa lat kariauti .prįeš Lietuyą ir 

■ Rį kad toks p. konsulo elgesys netik užgauna ĮšipiktiniTOas ir nį^tikėji^ skaidyti ją
fiėtavių didžiumos jausmus, bet jis užpila1’ V. T _ t . __J , j r mas Jogaila pradejtf augti vis Palaikydami Vytautą, kry

žiuočiai labai gerai žinojo, 
kad jis surinks lietuvių ka-

vado lavonas.

Kada mes apie tai savo dienraštyje pa
rašėme, liberalų! laikraštis

Jogaila buvo Ze-

do kryžiuočiams žemaičius i- tu, kryKiucčiai, jei ne forma '
ki Dūbisosf tai buvo tuo tar liai, tai eseneialiai, laužė su-

i skelbimai
gerbūvis

pasistatė tvirtovę ir pavadino, vis-dar nemano gryžti. Visa 
į ja Marienwerder. Dabar jie šaly padėtis neduoda nei nia- 
! laikė, kad plotas tarp Vislus; žiausi") pagrindo optimizmui. 
1 ir Nemuno į Dnieprą, šianipagaliau neistatistikųeksper- 
i naujam žygiui turėjo nešti lai-į tai negali surasti skaitlinių, 

pasi-

- i Miela v j ra
duugtau tandens ani lilierelii niaiūno, sUpri-Jd;dyn Bet kad įįįs .ncpas;t<,n.
na jų vedama bedievybės darbų, duoda lyg Wnima9 toph( reatįi ku-

į- ir šmeižė. Bet mes manome dar kartę, pabrėž-1
t t- *
prieš Jogailą, rei^jp turėti Jbguilą, o tada

irkš griežtai ir atvirai puolė katalikus, o jo, . " f ii Bulvike, u ei mes maiiume uai Karui paorez-'^.i:   a.-.r,, .n „r: ' . .... . viftiai veda kovą iš pasalų. ; , . , ,. . . , ,ri galima butų sunaudot, riuomenę, kuri kariaus prieš1 veda į bedievybę, o visą musų tautą į pra-r_ -r________ -i. ... .. . ...
Mums metėsi į akis “Žvaigždėje” tilpęs £uų ,

džiulę valstybę. Todėl ši nau
ja tvirtovė turėjo būti taip 
pastatyta, kad lietuviai nega
lėtų jos išgriauti.

(Bus daugiau)

Tai tau nuolatiniai valdžios 
skelbimai Apie gerbūvį. 
-“Biznis yra reikalingas 
faktų. Valdžia neprivalo apie 
“biznį” reikšti savo nuomo
nių, bet paduoti vien faktus.

U

patogiausia
vardas ir programa^ kurie vi- būs ir Ordinui sunaudoti tą

Ttuf-gi Lietuvos tautininkų vyriausybė suš nepatenkintus jungtų j<ar,| gavo reikalams, palai-
liberalizmo plėtimo darbų ne vien Lietuvoje prieš Jogailą, šis vardus — visada silpnesniųjų pusę.
varo, bet jį strvd atstovų ir konsulų pagalba ir prograana tegalėjo būti Vy- Bot grąžinti Vytautui jo tė-
Lietnvos išeivijoje praplėsti mėgina. Ar ne- tautas. Štai, kodėl krytžiuo-’, viškę jie nė nemanė. Po

GERBUVVIS VALDŽIOS 
SKELBIMAIS•lės Julės .Pranaičiutės laiškas, kuriame ap 

savo įspūdžius iš šių metų Dievo Kūno
rdtttes Kaune, kus kasmet įvyksta iškilminę 

procesija — eisena. Jinai rašo: ♦
' *‘Šiemet toje eisenoje nedalv vavO nei ka

imenes būriais ir pavieniai, nei.Tautos Va- j tetą žalingo mūsų tautai liberalizmo ir bedie- buvo turėti pas save Kęstučio h-gj nebuvo tiek naivus, kad ti valdžia’ tikrai pakenkia ■ kon,1R> sekančiu adresu:

Federale valdžia gali gel- 
boti “bizniui” skelbdama fak-
tus apie “biznį”, rašo įžy^

dlRDINGAI AČIŪ.

Širdingai ačiū gcradėjanis,
kurie atjaučia mane nelaimin-

laikas būtų sustoti naudoti valdžios autori- čiams reikalinga ir naudinga skaudžių prityrimų, Vytautas i n ie ji ekonomistai. Bet ta pa- SU k goję, aplanko ar šelpia au

„ nei kokie nors kabinėto nariai... Bend-, vybgs skleidimui? 
posakius prežidento vardo dieną, — šv.; 

itaną Kaune mes šventėme daug iškilmin 
negu Keto Kūno”.

Cbicagos Lietuvių Vytauto Didžiojo 500

supu. ibūtų nesupratęs kryžiuočių
Bet ką galėjo kryžiuočiai , plano. Bet ir jis nemanė rim- 

duoti Vytautui ir ko iš jo už tai, kad laikys jiems savo pri-

“bizniui”, kada ji skelbia 
savo nuomones arba sprendi
mus apie “biznį”.

m. mirties sukaktuvių paminėjimo komitetas'tai reikalavo? Vytautas galė- žadus. Jam svarbu buvo pa-j “Biznis” yra reikalingas 
Komentarų čia nereikia. Kiekvienas gali’ padarė 20,000 Vytauto jubiliejinių medalių, jo reikalauti, kad jam būtų rodyti, kad jis politiniai dar i faktų apie pinigus ir kreditą, 

prasti, ką tai reiškia, jei diktatoriui —} Vienoje medalio pusėje yra Vytauto portre-1 grąžinta jo tėviškė, tariant'nebaigtas, kad su juo skaito-[apie ką skelbia federalis at-

Joseph Lapinskas,
Holy Cross Lith. Hosp., 
2700 W. 69 Street, 
Chicago, UI. z

REDAKCIJOS ATSAKAI.
togui duodarūa didesnė pagarba, negu pa- 

Dievui.
Nesutikimai šeimynose, Lietuvoj dar mri-. 

i girdytos perskyros (divorsai), žmogžudys-
Įg.tlBĮgl ,11 - .11 JI*..... ’ I ' ........ . ' ..i«..U*

tas su parašu: “Vytautas? Didysis, Lietuvos
Kunigaikštis”, o antroj pusė 
500 m. Sukaktuvės Chicago, 
1930.” *

— “Vytauto 
BL, 1430 —

visa Trakų kunigaikštystė. Rei si toki galiūnai, kaip kryžiuo- sargos boardas. Taip pat yra 
naudinga skelbiami daviniaikalavimas buvo visiems lie- čiu Ordinas. Jų padedamas, 

tuviams labai aiškus. Paleidęs jis galės sudaryti savo ka- apie gamybą, pardavimus, par 
gandą, kad Kęstutis susitai- riuomenę, atkovoti bent dalį duodamus šėrus ir apie rinkas.
■;r" .1 I 1.1 ■ i ——bAT .it.y „I .,■■1.4—^

' Koresp. D. (Cicero, III.). 
Draugas nespausdina iškar
pų iš socialistų laikraščių.

u ii' .ii ifii Vi n' m'—
Kun. Jonas Balfirfn&s. 5) NemaiŽai vietos katalikų veikime ( pimas visada yra sėkmingesnis, jei lab- , nizacijos “Giedros” išnykimą. Mažiau dau-

ttfiUKįl VEIKIMAS FEDERA- 
CIMJE.

>a prisakyta XX Federacijos Kongre- 
rugp. 20 d. 1930 m. Ncwark, N. J.)

(Tąsa)

L. D. Sąjunga koėperatyvė sąjun- 
Lčdtftf XIII enciklikų dėsnių, 

gOtfrilizmą ir bedievybę, platina 
id£ją. Katalikai darbininkai 

į* prie' įvairių unijų, susivieniji
sąjurigų ir net partijų. Išorinė itii 

didelė. Susipažinti su krikšČ.ioniš-
ialA prisaiilibžinra ir ją bandyti pa

skleisti ir įgyvendinti yra kata- 
akėija. Šiais laikais tai svarbiau* 

rflomento klausimas. L. D. S. “Dir
ia”, “brošiūromis, pt kaitomis atlie
apaštalystei darbą: Boto Federacij* 

tt. D. S. narius gali daryti 'įtekmėm
ir kitose darbininkų draugijose.

užima blaivybė. Blaivi tauta—sveika tau
ta. Katalikų akcijai rupi girtavimo prie
žastys ir priemonės ją prašalinti organi
zuojant blaivybės kuopas, ruošiant pas
kaitas, parodas, platinant literatūrą. Šį 
darbą organizuotai dirba, nors neplačiu 
maštabu A. L. R K. Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimas, šis sūsiviesijimas stipriau

del dirbdamos Federacijoje atneš 
giau naudos Dievui ir Bažnyčiai.

• Baigiant savo kalbą noriu pabrėžti 
dar du kitu susiorganizaVitno būdus. An
tras būdas tai rinktiniai žmonės. Čia tu
riu omenyje taip vadinamus organizato
rius. Federacija turi sekretorių valdyboje, 
kuriam rodos paliktus orgariizavinias. Tas 
yru klaidinga. Sekretorius nėra organi
zatorius. Sekretoriui bandant koordinuo
ti draugijas, dhoti rturodyųius, kartais 
imti iniciatyvos, bus prikišto jam kišltną- 
si į draugijų reikalus. Federacijos tiks
las nesikišti į vidiijiniūs reikalns, tik joms 
jmgclbėti, sujungti koordinuoti. Mano 
manymu reikalingi yra kolonijose rinkti 
niai žmonės, gal kiek panašūs į Lietuvos 
rajonų ir skyrių įgaliotinius. Jų tikslus 
suorganizuoti, skyrius, platinti ir aiškinti

daringosios draugijos laikosi tų pačių į šią domę kreipėm į šią mažytėlę draugi- 
desnių. Beto dažnai kreipiamąsi įvairių • jėlę. Federacija baudė ją remti, jos nariai 

buvo jai dėkingi. Katalikų veikimas ‘ 
jos išnykimu susiaurėjo. Moksleivijos šel- 
pimoK, rėmimas ir užlaikymas krikščio
niškoje dvasioje ruošia katalikiškai akci
jai lyderius. Svarbu tad Federacijoje 
pavienius moksleivius jungti ir remti. 
Apskritai kiekvieno kataliko inteligento 
šventa pareiga dirbti su visuomene li

tai Federacijoje. Juokingas yra inteligen
to pasigirinias, kad jam rūpi katulikų 
reikalai, liet vengia Federacijos.

. 8) Su dvasininkais prie'katalikų ak
cijos prisideda grynai bažnytinės drangi* 
jos: vienuolijų rėmėjai, chorai, sodulici-

draugijų į visuomenę sušelpimo reika
lais. Federacijai rūpi, kad šie reikalai 
kitų sistematiškai ir naudingai. Tad-gi 
sukoncentravimas jėgų yra-būtinas. Clii- 
cagoje nuo 1914 m. dirba šv. Antano 
Labdaringoji Sąjunga, su daugeliomis

ir plačiau veikė prieš įvedant prohibici- į kuopomis ir gražu turtu (ligonine ir nuo- 
ją (1918 m.) Dabar žymausia jo darbuotė sava žeme). New York ir New Jersey a- 

Roncentruojasi naujoje Anglijoje. Apie py linkėję jau 3 metai kai gyvuoju Vai
Bostoną ir Worcesterį. Nors legaliai 
Jungtinės Valstijos sausos, bet? faktinai 
šlapios. Girtybė šiaučia labiau nė prieš 
prohibiciją. Katalikų akcija priversta re
aguoti.- Piln. Blaiv. Susivienijimas ras 
pagalbos Federacijoje.- Susijungę katali-

kelio Jėzaus Dr. su 4 skyriais. Panašios 
labdarių organizacijos steigiamos ir po 
kitas kolonijas Šv. Vincento Pauliečio 
vardu. Turime jau našlaičių ir senelių 
prieglaudas (Waterbury ir St. Matys 
Vilią). Mielaširdystė tai katalikų akci-

kai stos prieš alkoholio slibiną ne įstaty- jos žiedais, ir visų katalikų pareign. Fe-į jos, altoriaus, rožančiaus, apaštalystes
mals, kalėjimais bet edukacija, pavyz- deracija visuomet pasižymėjo šia akcijų. | maldos, trečiojo ordeno ir k/draugijos. Federacijos idėją ir p. Tokie žmonės go
džiu, susiturėjimu. Katalikų veikimas KoncentruodaniOs savo jėgas Fed, (frau- Jos visos grynai religinės, bet savo pu- Ii būti Centro valdybos ar apskričių nus-
blaivvbei daugiau pasitarnaus negu pro- gijos platins labdarybę didesniu uždmoji- ; nialdttmu, pavyzdžiu — gražiu gyvenimu, kirti ir tai tilt atskiroms kolonijoms.
hibicija. . nin>

(i) Pasaulyje visada yra varguolių- j 7)/ Liūdną faktą tenka mari priftfio*
, ir katalikų yra pareiga juos šelpti. Šel- ti, — mūsų vienatinės mokslei'rijos brga-

Uialda, sakraiŪFbtūis savo dalį atlieka 
katalikų akcijoje. Jų Kendradurbiavimas 
su kitoms draugijoms yra esencialus. To- (Daugiau bus).
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Kazimiero Akademijs
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Vieskambaris, Knygynas, Kom. Kurso Kambarys Atletikos Skyrius Muzikos Kambarys, Valgomasis, Namų Ruošos Kamb.

,• i.

GERIAUSIA ir PATOGIAUSIA
LIETUVAITĖMS

.tu į'. 1.‘

Aukštesneji Akredituota Mokykla

Chemijos Laboratorija, Auditorija, Fizikos 
I Laboratorija Chemijos Klasė
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Prašau J Mano Kampelį
------------------ Rašo prof. Kampininkas.----------------

Mokslo metams prasidėjus,
j ū s ų prof. 
ir-gi nori 
ti. Tai-gi

Kampininkas
pasitarnau-
atspausdino

pakabinamų kortų (ne kozi- 
rų pokeriui' lošti!) su šia lietu

Baigus posėdį, finansų rast., 
sutvarkęs narių reikalus, ir 
visa susidėjęs į savo valizukę 
ėjo namo. Ties svetaine jį už
puolė tos kuopos nariai — ko
munistai ir atėmę valizukę.

viška (berods, Ks. Vanage- Įljaiinė, kad arti svetainės bu- 
lio) išmintim: “Garbė yra'.vo daugiau žmonių, tat valizu- 
svetimomis kalbomis kalbėti, jkė atimta ir grąžinta nukentė- 
bet didelė gėda savosios ge- jjusiam.
rai nemokėti”. 1 Iš to, kas dabar SLA. de

bitas kortas prof. Kampi
ninkas pasiūlo įsigyti ir prie

dais akis pasikabinti pirmiau
sia Malianojaus “Saulės” re
daktoriui, toliau sieksninių 
korespondencijų rašytojams, 
daugeliui kunigų, mokytojų, 
daktarų, advokatų, visuome
nės veikėjų; žodžiu, visiems

dasi, prof. Kampininkas pra
Jnašauja tokių “evoliucijų”: 
tautiečiai ir komunistai vieni 
kitus vogs ir duos raido kaip 
kad daro Chicagos gengės.

i PRAŠAU NESIJUOKTI.

P. Bajorienė po keletu kar-
• 1, ,, , 'tų skambino telefonistei, kadvisokio luomo “vadams , ku-i - . ’

ne tik perskaitę tai pajus, kad * j d t
ant jų kepurė svila. Tada,
gal, prasituštintų ir mūsų 
knygynų lentynos, kuriose gu- 

"*li dulkių apneštos gramatikos 
bei kiti kalbos vadovėliai.

Čėsai dabar užėjo strošni: 
brolis prieš brolį razbajų ke
lia, organizacijų nariai savo 
valdybai lioldapus daro ir ki
tokių nepaprastų štukų tenka)' 
girdėti.

Antai, Springfield, 111., S. 
L. A. kuopa laikė susirinkimų.

Galutinai, tiek susinervavo, 
jog pradėjo rėkte rėkti.

— Ar Tamsta negalėtum 
garsiau? — klausia telefonistė

— Jei galėčiau, tai brolis ir 
be jūs pagalbos išgirstų, — 
atsakė atslūgusi.

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
- ADVOKATAS 
160 No. La Šalie St. Rm. 1431

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ 
Tel Rcosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant seredos)

Tarp tavorščių.

1 tavorščius. Laikraščiai 
praneša, kad sovietai G. P. U. 
agentams (šnipams) užsieny 
išlaikyti kas met išleidžia po 
30 milionų rublių.

2 tavorščius. Nepamiršk, 
kad ton sumon įeina ir mūsų 
aukos, kurias dedame kali
niams vaduoti.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarai*
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ 
E X T R A

Radio programų diena ir va
landa permainyta. Iš nedė
lios perkelta j subatų 6 vai. 
vak. iš tos pat stoties — 

WCFL 970 K. 
Ketverge iš WHFC 1420 K.

nuo 7 iki 8 vai. vakare 
Vasaros žemos kainos ant Radio

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzluna* Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6737

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

Name; 8 lkl 9 ryte Tel. Repub. 9699

JOHN KDCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Ganai 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Itėmu* 8ubatas

52 East 107-th Street 
Rampa* Mlchlmn Avė 

T*l. Pullman 4964
Nuo • iki • vak. Ir Hubatoml*

J9s

Atwater Kent 7 tūbų su viskuo

49.00
R. C. A. Radiola 10 tūbų su vls-

kuo už 49.00
Sparton 9 tūbų su viskuo

- 99.00
Victor 10 tūbų su viskuo

109.00
Brunswick 9 tūbų su viskuo

98.00
Brunswick Radiola su Phenogra-

fu krūvoje už 49.00
Zenith Radio 9 tu- OO

Pirm negu pirkaite radio pama
tykite Budrlko krautuvėse radios 
visų Standard ltdlrbysčių, kur pa
tys galite persitikrinti šalę prie 
šalies jvairių modelių.

JOS. F. SUDRIK INC.
3417-21 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS 
RADIOS

3343 SO. HALSTED ST.

© 1930, Brdtfn & Williamson Tobacco Corporation, Louisville, Ky.

KADA JUS

ĮTRAUKIATE
jus galite kvėpuoti 

grynu šviežiu 
ORU IŠVĖDINTUS DŪMUS!

DAUGUMA rūkytojų įtraukia. Yra 
beveik negalima rūkyti nedarant 

tai iki nekurio laipsnio.

Ir taip mes padarėm WINGS švares
nius. Vėsesnius. Švelnus ir vėsus kaip 
kalnų vėjelis!

Visas geriausias Turkiškas, Virginijos 
ir Burley tabakas kuris yra WINGS, 
yra išdirbtas išimtinai nauju procesu— 
“Oro išskalbtas”. “Oro skalbimų”, vie
nų dalykų kurį gamta apleidžia pada
ryti puikiausiam tabakui — prašalina

kiekviena gelonį ir braižus. x Visas dul
kių daleles, taškelius, purvo ir kiti er
zinanti nešvarumai yra “Oru išskalbti” 
LAUK. Nei žybčiojimų arba karštų 
plėtmų negali palikti.

WINGS Jus gaunate tik tyrų, kvepian
ti, skaniai švarų tabakų-tokios vertės 
cigaretų Jus galite traukti vienų po kitų 
visų ištisų dienų, kiekvienų su šviežiu, 
gyvu smagumu.

Bandyk pakutį šiandien, gauk džiaug
smų švelnų naujai oru - išvėdintų 
dūmų.

Nėr Daugiau Sutrintų ar 
Pustuščių Cigaretų!

WlNGS!
The AIR-COOLED Cigarette

(Oru Išvėdintas CigaretasJ

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL ~

£v. Antano Parapijos žinelės
X Mūsų didžiai gerb. klebo

nas, kun. II. J, Vaičiūnas, 
girdėt, po A. F. R. K. Fede
racijos seimo aplankė lietuvių 
New Yorko apielinkės koloni
jas ir galop nuvyko į Atlantic 
City kelių dienų poilsiui. ,Ar 
tik nebus jau du metai, kai 
jis be vakacijų darbuojasi Ci- 
ceroj,

X Šiuo laiku Ciceros malio- 
rįus Petras Perskaudas pagra
žino kai kuriuos klebonijos 
kambarius. Darbas jo beveik 
visiška auka parapijai, nes jis 
tereikalavo atlyginimo už me
džiagų ir kitus daiktus.

X Ciceroj permatoma daug 
trukšmo. Rugsėjo 6 dienų pras 
sidės senai bebuvęs įvykį*, 
būtent parapijos bazaros —

kermošius. Kas laimės ieško, į 
prašomi atvykti į bazarų Ci- 
ccron ir jų suras.

X Kita didelė iškilmė, į 
kurių visus kviečia Ciceros 
lietuviai, tai — apvnikščioji- 
mas 500 metų sukaktuvių mir
ties Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto. Visi Ciceroj 
rengiasi prie šios svarbios' 
tautinės iškilmės, kuri bus 14' 
dienų rugsėjo.

X Parapijos mokykla pra
sidėjo rugsėjo 2 dienų. Tėvu

li iai supranta katalikiško auk- 
įĮėjimo svarbų ir žino, kad tik 
katalikiškoj mokykloj galima 
rasti pilnutį vaikų auklėjimų.

Iš Lietuvių Improv. kliubo 
susirinkimo.

Lietuvių Namų Snvininkų 
arbn Improvement klubo pa
prastas susirinkimas bus šian

die, 3 d. rugsėjo vakare 7:30 
viii., ponios Lukštienės sve
tainėj.

Nariai ir nenoriai būkite lai 
ku.

Reikale vandens naujos sis
temos komisija turi platų pra
nešimų. Tas svarbu visiems. 
Yra ir kitų vietos reikalų 
svarstymui. Visi, kaip pilie
čiai ir namų savininkai, pri
valo dalyvauti.

Dabar visi jau žino, kokis 
bruzdėjimas eina reikale par
davimo vandens privačiai 
korp. Tai miestelio valdininkų 
sauvalė ir tas daroma dėl to, 
jog gyventojai nėra organi
zuoti, bet išsiskirstę į grupes, 
o labinusia atsilikę italai ir 
lenkai. Lietuviai ir-gi negeriau 
šia stovi, bet šiame reikale 
neblogai veikia, susispietę 
prie Improv. klubo, (Joja, bet 
toli gražu nevisi. Ir tas pa
tiems nenauda visuose reika
luose. Jeigu būtų gyventojų

] vienybė, nebūtų to, kas šian- bus, pavyzdingas ir visų my-
dien yra.

Vandens pardavimas trum
pu laiku bus išspręstas vals
tijos atstovų Springfielde, ir 
klubo komitetas apie tai pra
neš. V

Tat, lankykit susirinkirrtus 
i ir tėmykit savo reikalus, kaip 
'daro mūsų kaimynai — čekai, 
airiai, vokiečiai ir k.

Koresp. D.

SIOUX CITY, IOWA
Į Aukštesnius Mokslus.

♦šiemet į Trinity College įs-

limas vaikinas. Koresp.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

■ PEClALZBTAfl
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pa* koki nepa- 
tyrėl). Tikra* specialistas, arba pro- 
feaorlue, neklaus Jūsų kas jum* ken
ki*. ar kur skauda, bet pasakys pat*, 
po pilno ižegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigu*. Daugeli* kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jum* del- 
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogau* kenksmin
gumu.

Mano Radle — Bcope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparate* Ir vl- 
slžkaa bakteriologtžkaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
rą* negeroves, tr jeigu, ai paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryž juras taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. Ilrdles, reumatlsmo. kirminų, 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią utslsenėjuelą. Iš
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur| no- 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy-

toja Stanislovas Ūselis, Pra
nas Škamulis ir Juozas G ra-'Į , '_____ ___  _____ ____ ,__ __
'žis. Į katedros mokyklų eina Rytojui. n*atidėiiokit neatėję p** 

jOna Useliutė, Ona Vakulskai- 
|tė, Zofija Diciūtė, Regina škar 
nuliutė ir Ona Dudaitė.

"^DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TAB 

I n ėjimas Rūmas 141«
20 W. JACKSON BLVD.

Linkime jiems pasisekimo 
1 Stanislovas Ūselis 
kestros vedėjas. Jis yra ga- j

Arti 8tat* Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 14 ryto Iki 

yra or- i po platų. Vakarais nuo I Iki t 
Nedėl lomia nuo II ryto lkl 1



Padienis, Rūgs. 3 d., 1930 DilUOiB S

GRABORIAI:

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUOAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WĖST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7583

' S. D. LACHAW1CZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- į
.šia. Reikale meldžiu atsišaukti, c 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III
Tel. Cicero 5927

J. LuIevLčiua
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOdAS
Patarrfauh: laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. ModernU- 
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted 
SL Chicago, III.

Tel. Victory 1118

ŽINiy-ŽMELĖS
X Ponai Julia ir Pranas 

Pumpučiui iš Marąuette Park 
su dukryte Virginia išvyko į 
Grand Rapids, Mieli, trum- 

i ponis atostogoms. Popia Pum
putienė (Mickeliunaitė) yra 
pasižymėjus veikėja šv. Kaži-

ikio Cliicagon su nauja energi
ja darbuotis menui ir visub- 
menei.

X Švenčių proga, pas pp.. Teiefonas arovehin >2«3 

Mickeliunus (Marąuette Par
ke) viešėjo žinomi veikėjai iš
Detroito pp. . tepoliomai. Sve- m MARQŪETTE ROAD 
čiai dalyvavo Labdarių ir Nuo 9 12 val. Nuo 2 val. _
Marijonų Kolegijos Rem, pik- s ir 7 iki 9 vai. vakare, 
nikuose ir stebėjosi CllicagOS Seredomls nuo » — 12 vai. ryto. 
lietuvių kat. susipratimu. Va- 1 Nedėllomls pagal sutarų.nuero Akademijos Rėmėjų 

Dr-jbj ir Mot. S#-gdje. Pbnas j<ar įgyyįo j Detroit. P. V7. 
Pumputis turi atsakomlngų gtepulioaiienė yra M. Sąjungos 
vietų Metropolitan Insurance' dir^ktoi€ Mich vaLst

X Pereitos savaitės pabai-Co. Smagių atostogų linkime 
pp. Pumpuč.iams. goj sugrjtžo iš Lietuvos ponia -

DAKTARAI:

DU. i. S, MMMS DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v, 

Nedėlloj pagal susitarimų*

SL

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS IJET. GRABORIUS 

CHECAGOJE
Laidotuvėse pa-

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef, Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
'GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

I. J- ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 4Gtli St.
Kampas 46th ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
U iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai., nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tol. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija *

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

————————————— gventadieniais pagal sutarimą.
Telefonas Boulevard 1939 1____________________________

X Panelė Juozapa Adomai-' Zolpienė, žmona plačiai žino- 
tytė (buvusi Bridgeportietė ir’1U0 biznieriaus J. J. Zolpo,
1-mos M. S. kps. narė) nuo ke '4559 So. Paulina St.
Irų metų, baigusi slaugės mok-j X Juozas Grožinskas, kurs
'slų, eina pareigas dabar kdi-' pereitų savaitę su žmona žuvo_________________
po “visiting nurse”. (N. V.'automobiliaus katastrofoj, ne Rez. Tci. Midway 5512 

A.). Jinai šiame mėn. grįžo iš !senai buvo apsidraudęs ant 
Minneapolis, Minn. kur studi- !$l,000. Kadangi netikėtai žu- 
javo aukštesnius slaugių kur- 'vo, tai jo'pomirtinė bus dvi-

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau ... .
negu kitur. Koplyčia dei germenų sus ir sociali mokslų. Jinai ,guba. Apdraudę jam Įkalbėjo 

gavo stipendijų, kaipo vienu Į A. Jurgilas, Western & Sou- 
Labiausiai pasižymėjusių Visiįthfern Life Ins. komp. agentas

dykai.

BUTKUS
UNDERTAKINO CO. ,

P. B. Hadley Lio. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKOS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUH

O f 1 s * e

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

—

ting Nurse Asosiacijoj Svei
kiname gabių, ir pasižymėjusių 
mūsų tautietę.

P-nas Jurgilas ir moterei no
rėjo apdraudų įkalbėti, bet ji 
sakė dar esanti jauna ir dar

Dp. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tli St. Chicago, III.

OR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėliaie 
ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drev-l 9191

DR. A. A. ROTH

X Panelė Felicija Nausėdai- įsu apdraudų palauksianti.
tė (Bridgeportietė) išvyko Į . . ,

........ X Seserų Pranciskiečm nau Itrumpam laikui į. Minneapo- , , T ., ‘’dai bndgeportiocių surengtas '

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas.. i w» • • '-<<** UllUtiLlJUlllvClŲ. Clli VII U Itlil v

l», Minn kur svečiuosis J-fpikBika8 6558 SO. HALSTED STREET
savo •’collėge clium” p-lę Ali- 
ce Lindsmere. Apie rugsėjo 16 i 
d. grįš atgal Universitetan tę
sti aukštuosius mokslus.

X Mūsų žinoma ir mylima 
dainininkė veikli narė A. R. 
D. ir Mot. Sų-gos p. M. Janu
šauskienė maloniai su savo šei
ma atostogauja Crescent La
ke, Rliinelander, Wis. “llave 
a good time, Marie” ir grįž-

! Marąuette Parke vidutiniškai k Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
pavyko. Suvažiavo uoliausieji'---------- ----------.—*---------------
rėmėjai ir darė gerų biznį. A I n 1 1/inflMię M fl 
Dalyvavo gerb. kun. A. Mar-A Ll ■MNIUURIO, Mi U. 

tinkus. !

Tel. Euclid 817

DR. HARWOOD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 8 31 So. Oak Park Avenue 
Prie Garfield Park "L”

Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v. 
Išskiriant seredos, ned. 10-11

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet. 7 9 vak. 
Nedėllomls ir šventadieniais 10-12

Tel. Canal 6764 Republlc tai
i DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS.
CHIRUROAS

IR OBSTETRI&Atf 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgs®

, tyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima k&adlenų šuo" 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET1 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

l
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKŪL
DR. A. J. JAVDIŠ

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak

Office: 4459 S. California Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Atidarė antrų, ofisų (su Dr. Laurai- Į Nedėliojo pagal sutart}.
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- Į-------------------------------------------------- ---------
kos) po nr. 2423 West Marąuette It d. ,
Valandos: nuo 2 iki 4 po pieL Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
1601 So. .Ashland AVe. Valandos: nuo 
S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Prou- !
>ect 1930. Nedėtomis' tik pagal su
tarti.

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čempionams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
ba išdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, I1L

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. ŽMtlIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. DrezeI 6823 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

DR. S, NEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. -tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. MapIewoOd
Avenue Tel. Itepublio 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 V. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

Ofiso ir R«s. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki * po 
pietų ir 6 Iki S vai. vakaro 

Rea 8201 S. WALLACE 8TREET

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. S. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

DENTIST AI

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Ghicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR, VAITUSH, 0. P. D,

Pranešimas

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

Tol. Canal *257 Rea Prospect tilt
DR. P. Z. ZALATORIS

Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED R.
Rezidencija 6600 8o. Arteslan Ava, 

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų 
8 iki 8:80 vakaro

DR. CHARLES SEDAI
Perkėlė savo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVH.
SPECUALISTAS 

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ugų 
VaL: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 pa 

pietų: 7—8:20 vakaro 
Msdėllomls 1< iki ii

Telef. Midway 2880

T<1. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS

J. F

3201 Aubum Avenue

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. talrflefd Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS /

Tel. Boulevard 3201

A.

JOZEFĄ 
RUBIKIENE
Po tčvais Oužauskaltė 

Mlrč ltugp. 30, l!i3(t, 1:30 A.M.
Kilo Iš Raseinių Apskr., Kra

žių l’arap., I’upčnų Rainio.
Amerikoje išgyveno 25 molus.
Paliko dideliame nulIUdlme 

(lukteri Helerių, žentų J. Vc- 
bcdl, 3 sūnūs: Albinų, Stanis
lovų Ir Aleksandrų, 2 pusbro
liu: Kaz. ir Antanų nužuuskus, 
soserj AleSfi Ir Svogerf Knzltn. 
Vaitkų St. Joscph Mo., Kasim. 
Yiisul) ir gimlnca o ItintUvojė 
pusbrol) Jurgi Gušauskų.

Kūnas pašarvotas 4021 So. 
Maplewood Avė.

Laldotuvčs jvyks Seredojo, 
Rugsėjo 3. iš namų 8 vnl. bus 
atlydėta J Nekalto Prasld. 8v. 
Panelės bažnyčių, kurioje Jvyka 
gedulingos pamaldos ui velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J Sv. Kazimiero kapines.

RuoširdŽiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pnlystn- 
irtus-mao dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Duktė, Hunai, Žentas 
ir Giminės.
•Laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudelktz. Tel. Yards 1741.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimų kuris 

esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystp ir tolimų 
rtgystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams.

%
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va

kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS

Persikėlė { nauja vietų po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai ' Oydytojaa, Chirurgas Ir Akušerio

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Ntto 2 — 4 gi gi 

7—2 vakare

Peoplea National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVĖS T 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutart j

I

Boulevard 7589

DR. HERZMAN
Iš HUSUOS

Gerai lietuviams ilnomarf per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

' rurgas ir akušeria

I Gydo stalgias ir ehroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau- 

Rez. Hemlock 7691 jauslus metodus X-R«]l ir kitolŪUg 
elektros prjetaiaus.

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

DR. GUSSEN

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1626 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

_ rfdo 6 iki 7:80 vai. vakareiI
Toj. ofiso Canal 8110 Rez So. Shore 
2288, arba Randolpb 6800.

t - - - ■ ■ —

Ofisas ty Akinių Dirbtuvfi
756West35th St. 
Rampas ITalstcl St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
• nnn 10 iki 12.

DR. MAURIGE KAIRILIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vftl. vakaro
Nedėliomis pagal suturtj | GydytOjclS IT ChifUfgaS

4847 W. 14 ST. Cicero, 111. 463į SQ< ASHLAND AVE.

Vo.l.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASRER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero. III.
Viriuj National Tea Store 

Valandoe: 10 vai. ryto Iki 9 vai. I
vakare. Ned. susitarus *

’ Tel. Yards 0994

itestderfctjos Tel Ptkza
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki t po pistų. 
Nuo 7 Iki • vakare.
MedėL nuo 10 Iki H dienų
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DRAUGAS Trečiadienis, Rūgs. 3 d., 1930

CHICAGOJE
IŠ VYTAUTO KOMITETO « SMAGI P ARĖ.

SUSIRINKIMO. j ----------------

------- i North Side. — Rugp. 27 d.
Chicagos Lietuvių Vytauto veiklesnieji Vyčių 5 kuopos

rūpinus su savo dvasiniais 
reikalais, priėmė rengėjų pa- 

I kvietimų parapijos bazarui 
duoti darbuotojų ir aukų.

X Darbininkų dienoje daug', 
wostsidiečių buvo

yra svarbų reikalų svarsty ATITAISYMAS.
mui.

Valdyba. Pereito ketvirtadienio “Dr

EKSPORTAS IŠ KLAI
PĖDOS

augo M

5
nariai buvo surengę parę Jo
nui Juozaičiui. Purėj dalyva
vo gražus būrelis narių-Vyčių.

Kaip žinom, J. Juozaitis pa
eina iš Brighton Park koloni
jos, bet dabartiniu laiku gy-

500 m. mirties sukaktuvių 
centralinio komiteto susirin- 
Apveizdos par, salėj. Susirin
kimas buvo skaitlingas, įdo
mus ir gyvas. Išklausius val
dybos, komisijų ir skyrių ra- jO8> bet dabartiniu laiku gy- Mano padėkoj, tilpusioj “Dr 
portų, paaiškėjo, kad prisi- veno North Side, priklausė augo” 204 num. per neapsi 
ruošimas prie didžiulės Vytau Vyčių 5 kuopai ir prie para- žiūrėjimų praleista dvi veik
to dienos Chicagoje, spalio 26 pįjos choro. lios M. S. 55 kp. narės, prisi
d., Ashland Auditorium, einat į p. J. Juozaitis labai daug dėjusios prie pagerbimo, bu- 
visu smarkumu pirmyn. Sky-'dirbo Vyčių 5 kuopai. Buvo te,nt p. M. Dobrovolskienė ir 
riai ruošiasi prie parodavimų. vienas pavyzdingiausių nairių. Karlavičienė. Brangių drau- 
Vytauto jubiliejiniai medaliai Savo darbais daug prigelbėjo 1 gių širdingai atsiprašau.
jau platinami. (Medaliai gra- auginti kuopų, kų matome pas
žūs. Parduodami po 30c. Me
dalis skaitysis ir įžanga į sa
lę paminėjimo dienoj. Be me
dalio į salę nebus galima įei
ti).

Padaryta ir naujų nutari
mų. Nutarta susitarti su dva- 
siškija, jei būtų galima, Chi
cagos katedroje padaryti Vy-

North Side. —
Kolegijos'! parapijos komiteto susirinki- 

farnios piknike ir išgirdę, kad'mas įvyks 3 d. rugsėjo, 7 va- 
automobilių-laimėjo Ona Alek
navyčienė, manė, kad tai west

Svarbus kad p-nų 
Petrokų

laidoje buvo pranešta, 
Antaninos ir Jono 
šeimyna susilaukė 

septinto kūdikio mergaitės,
landų vakare, parapijos sve- Turėjo būt, kad susilaukė sep 
tainėj. Malonėsite visi susi

sidietė,. bet vėliau patyrė, kad 
laimėtoja iš Pensilvanijos.

rinkti, nes turim labai svar
bių reikalų svarstyti ir reng
tis prie 7 d. rugsėjo parapijos 
draugiško išvažiavimo bei a- 
pie busimų bazarų, kuris pra
sidės 28 d. rūgs.

V. P. Macekonis, rašt.

tynių svarų dukters.

Iš Klaipėdos “Eksporto” 
šaldytuvo per paskutinę sa
vaitę į užsienius išvežta 4,209 
bačkutės sviesto už maždaug 
1,200,000 litų. Į Angliju išvež
ta 2,259 bačk., į Vokietijų —

1,550, į Belgijų — 150 ir į 
Šveicarįją — 100. Per tų patį 
>laikų bekonų j Angliju išvež
ta apie 900 centnerių. “R.”

Tunljių ir taisau players ir repro- 
duclng pianus. Darbų atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju į bite ku
rių miesto dalį.

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockwell St.

Tel. Republic 8S05

S. Sakalienė.
kutiniu laiku: kuopa padau
gėjo keliomis dešimtimis na
rių.

Nors p. J. Juozaitis daug|
kuopai nusipelnė, bet daug ir j West Side. Ryt vakare 
“nusidėjo”, nes paviliojo ivyks Aušros Vartų parapijos 
darbščiausių kuopos narę, so-: Vytauto

FRANEŠIMAL

500 m. sukaktuvių
liste ir North Side žvaigždu- komiteto susirinkimas. Malo

nę, p-lę O. Mikužiutę, su kuria ,nėkite vis? draugijų atstovai 
tauto Dienų su atatinkamomis' 31 d. rugp. susituokė ir aplei- , atsilankyti.
pamaldomis ir giesmėmis. 
Taip daro New Yorko ir Phi- 
ladelphijos kolonijų lietuviai.

Darant automobiliais para
dų, atspausdinti atatinkamų 
lapelių sųryšy su Vytauto šven 
te. Tartis su gatvėkarių kom 
panijai dėl skelbimų gatvėka- 
riuose. Išleisti programo kny
gų ir į jų parinkti skelbimų.

Šiame susirinkime dalyvų- 
vo ir So. Chicago lietuvių at
stovas; pranešė, kad ir So. 
Chicaga dedasi į. bendrų Vy
tauto sukaktuvių darbų. Pa
siėmė medalių. Į kitų susirin
kimų’ laukiama atstovų atvyk
stant iš Roselando, West 
Pullmano ir Melrose Parko.

Pastebėta, kad Vytauto Ko
miteto narių ūpas geras, pasi
ryžimas didelis, darbštumas 
nepaprastas. Vytautietis.

Valdyba.1do North Sidę. Apsigyveno 
gražiausioje Marųuette Park 
lietuvių kolonijoje. , Brighton Park. Moterų^

Nors mums labai gaila ga-.^-S08 20 kps. svarbus susi- 
bių ir darbščių narių, bet lin- ' rinkimas įvyks trečiadienio 
kim jiems laimingo šeimininio vakare, rugsėjo Sept. 3 d., 
gyvenimo, kad sukurtų gra- mokyklos kambary. Visos na- 
žių lietuviškų šeimynų. Gražus r®8 prašomos atsilankyti, nes 
pavyzdys čia gimusiam jauni
mui, kad visi vestųsi tik lie
tuvis su lietuvaite.

P. J. Juozaičiui už jo dar
buotę mūsų kuopoje, to va
karo dalyviai įteikė gražių 
dovanų. Taipgi pasakyta daug 
gražių linkėjimų.

Ten buvęs.

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS
<

A.-f A.
VINCENTAS
DRIGOTAS

Mtrė rugsėjo 1 d., 1930 m, 7:30 
vai. vak. 68 metų amžiaus. Ki
lo iš Šiaulių apskričio, Joniškio 
parap., šluostaklų kaimo. Ame
rikoj© išgyveno 23 metus, o ki
tų. laikų, gyveno Rygoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anelę, dukterį Antani- 
nų ir žentų Antanų Ivanausk), 
8 sūnūs Juozapų, jo moterį Ol- 
gų, Ignacų jo moterį Rožę ir 
Steponų jo moterį Elzbietą ir 
gimine©:

Kuna« pašarvotas 6742 So. 
Turner avė. Tol. Orovehlll 
0928. Laiotuv.'s įvyks ketverge, 
rugsėjo 4 ., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas J Gimimo Panelės šv. 
paųap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielų. Po pamaldų bus niH 
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nulludę:z Moteris, Duktė, že
ntas, Sunai, Marčios ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius Radžtus. Tel. Canal 8174.

Kadangi ...Ę&lUlpO 
Milk -of- Magneula 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj Ir ge
bame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vals- 

. . tas geriausia pašalina
X Pereitame sekmadienyje j vaikuose tuos sitnptomus, kurie pa- 

Aušros Vartų parapijos mitin "SS
gas išrinko bazaro komisijų ' Kaipo lengvai lluosuojantls, Jis 
_ . . ' ’e I švelniai veikia, bet tikrai, pašalin-
iš Kazimiero Kulbio, Jono damas sukietėjimų, slogas, vaikų

Višniausko ir Vinco Duobos. ' ^ukštukas Phillips Miik of Ma- 
I gnesla atlieka darbų pusės palntės

X Parapijos bazaras prasi- kalkinio vandens prirengiant karvės 
• . . v. v v, t Į pienų kūdikiui. Daugelis vartojimodės ateinančiame šeštadieny- būdų yra išaiškinti knygoj "Usef ui
in TitirttTii dnryo Toitrn iS Information”. Ji jums DYKAI busje, parapijos darže, jeigu ib-; pashjsta. Krelpkls , The Phinip8 Co

170 Varick St. New York, N. Y. 
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų

Phillips Milk of Magnesla. Dakta- 
rai jį ligoniams skirdavo per S0 
metų.

“Mllk of Magnesia” būro Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas ir jos 
pirmtakuno, Chas, H. Phillips nuo 
1875.

WEST SIDE ŽINIOS.

darže.
įtiktų lietas, tuomet bazairas 
įbūtų parapijos svetainėje.

X Juzefą Rokienė paauko
jo bazarui giesmininkę — ka-
nark* :. K

X Bazaro rengėjai prašo 
draugijų, biznierių ir visų pa- 
rapijonų, sulig išgalės, baza
rui aukoti cigarų, čiugos, rauk 
darbių, žaislų ir šiaip įvairių 
daiktų; tiems biznieriams ir 
aukotojams, kurie bazarui j 
teikdavo paaukšcius: žųsis,

Bridgeport. — Rūgs.' 4 d. 
Šv. Jurgio parap. svet. šaukia
mas susirinkimas pasitarimui 
reikale Vytauto Didžiojo mir
ties sukaktuvių paminėjimo 
Chicagoje. .

Į šį susirinkimų prašomi 
atsilankyti valdybos visų 
Bridgeporte esamų draugijų, 
gerbiančių DiJ. Liet. Kun. Vy 
tautų ir pritariančių surengi
mui vieno milžiniško Jo mir
ties sukaktuvių paminėjimo.

Bendrai, kviečiame susirin
kime dalyvauti ir pavieniai 
darbuotojai, visi tie, kuriems 
rūpi išlaikyti seniau užpelny
ta lietuviška patriotiška Bri- 
dgeporto garbė.

Bendro darbo šalininkas.

I MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

toksinių ir slda- 
ortnlų daiktų, vė
liausios mados ra
di* planų rolių, 
tefcordų ir t t 
ralsau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 Vfest 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

A. ALESA’tJSKAS

MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies nž prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežamo daiktus ir ji 
kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

HUP MOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo- 
1 bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas 
.mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 

kalakutus, vištas ir k. prane- modelių, kurie tikrai Tamlztas nus
tebina savo gražumu, greitumu. Ir 

konstrukcija. Kaina 11,195.
Ir aukščiau.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAK5E
šame, kad paukščių bazarų į via© 
turėsime lapkrityje prieš pa
dėkos dienų ir tuomet jų gau
sių aukų lauksime.

X Tretininkų konferencija 
pereitame sekmadienyje, apsi-

If.o.b.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedrie Avė. 

Telef. Republic 9944

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas ii

W1SSIG.
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

GYDO VTSAR LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
KE2IURINT KAIP UZSIPEKfcJUSIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS 
TRA. gpeciallškai gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, ui- 
auodljlmų kraujo, odos. ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼, ▼. Nedėliomls Iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Ave^ Tel. Orawford 5572

DE SOTO IR PLYMOUTK
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTII Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WESTBRN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

ateik pa© mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšiea au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laakya 
Telefonas Lafayette OMO

3962 Archer Avenue

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų ui labai mažų kalnų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės 1 mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

616 West 35 Street

Tai. Yards

PER 200 METŲ
Viri du šimtmečiu 1? D A O Gold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažinta\J IX gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
RR & Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

75c ir $1’50’ Gauk drąsias. Ieškok dėžu- 
HAARLBM O U . «'Gold vard<J

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysučjame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namu* prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefoną© Hemlock 6625

Ofla ir Re*Tel. Lafayetta >•<< - 
ir 2384 44

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAt 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrių© 4429 So. Falgfleld

-
ir 2384 4401 Š. Mozart St

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorins 
4556 So. Rockvrell Street

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Telef. Republic 8396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamlausios.

2452 WBST 69th STREET

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžial, porčlšl

2 metų lakto IšfcMkėjlmul 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIRULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorta© 

Maliavų Ir sieninės popleroa krau
tuvė. Nauja© ©takas.

2224 So. LEAVITT ST. CHICAGO

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

Phone Republic 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
lžpoperluojame visokius namua. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam© patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

REIKIA VARGONININKO

Tuoj reikia vargonininko, 
gerai žinančio savo amatų.

KUN. V. VILKUTAITIS 
6527 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

4444 SO.
TeL

Wm. J. Kareiva 
Savininko©

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1381

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. O«ll ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam Ir išmalnom visokį 

turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES OVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBĄ.
V ■ I —........ — , ,

SKOLINAM PINIGUS

$50,00 iki $30,000 
neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.

Telefonas Grovehill 1038

ĮVARIUS PARDAVIMAI

,2 komodos 
ges. pečiai, 2 
Blvd.

geriausioj padėty, 2 
Ice box 1444 Pratt

Rakandai, 8 kamb., su pianu, $300, 
galima skyrium. 4323 Hazel avė., 
2-ras.

GERAS BIZNIS PIGIAI.

Parsiduoda gazolino stotis, 
garadžius ir štoras reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marųuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackas
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

SENVAVSIS LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK- 

TORIUS
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju. 

W. F. STEPHAN ELECTRIC OO.
2522 So. Ralsted Street 

Telef. Vtctory 7452

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorins

Tel. lafayette 6197

W. & L, ELECTRIC GO.
Not Ine.

Fąpktro© kontraktoriai, suvedam švie
sas* Ir Jėgų. Elektros reik meno© Ir 
dtaobrlnl.

L. DOMBROW8KI A SON 
3015 47 strųet

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5(81 REAL ESTATE

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo©
2422 WEST 69th STREET

Tai. Lafayette <719

AIIG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavtmas, Paskolos Ir Apdrauda 
i(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.

A. M. BUTCHASe
Maliavų ir visokių geležinių

0»mU 2891 knratnvS.
Atliekaitie maliavojimo dar

bus iš lauko ir vidaus, taipgi

Vasaros retortas, gaų stotis, val
gykla, nameliai, S H ak., gražu© me
džiai, maudtnes, žuvav., golfas, vlešk., 
elektra, genui vatouo, busal, mainų 
neima. A BroecKer, Kankakee, III. 
Rt 3.

FA R M O S
plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečiusj *tsVoo*°i

1 ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689

Parsiduoda 20 ak. gerų greipsų, 
40 ak. farma, geri 

00 ak. pievų, javų, 
sodų forma, geri namai, 13 karvių, 
įrankiai, arkliai, traktorius barnės 
|SbM Javų. 125,000, Gali H. Cava- 
naugh, Pow Paw, Mich., 140 mai
lių i chiearo, u. s. 12, M


