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Vokietija Lenkų Karidoriui Siūlo Lietuvą
RUSIJOJ, ESĄ, SUSEKTAS SįMOKS 

LAS PRIEŠ SOVIETU VALDŽIA
Sutriuškintos Skaitlingos 

Komunistų Jėgos Kinijoj

' INDIJOJ POTVINIAI; 100,000 ŽMONIŲ 
BE PASTOGES

LENKŲ lKARIDORIAUS 
KLAUSIMAS

BERLYNAS, rūgs. 6. — A- 
not žinių iš Paryžiaus, Vokie
tija su Francija laikinai nu
traukė kilusius nesusipratimus 
dėl rytinių sienų pakeitimo. 
Vokietija būk sutikus to klau
simo nekelti T. Sąjungos su
važiavime.

Vokietija įsitikina, kad ry
tinių sienų keitimo reikalavi
mas yra perankstyvas. Toki 
dalykai neturi būt iškeliami
Staiga.

Nors Francija ir Lenkija 
neturi noro nei klausyti Vo
kietijos rytinių sienų klausi
mo, bet Vokietijos nusistaty
mas tuo reikalu yra griežtas. 
Vokietija yra nusistačiusi, 
kad

“Tai yra didelė politinė 
klaida išvesti Lenkijai kari- 
dorių j jūrų per Vokietijos 
plotus. Jei kuri bent šalis tu
rėtų būt pašvęsta Lenkijos 
naudai, kad ji galėtų susisie
kti su jūra, tai tam tikslui y- 
ra atatinkamiausia Lietuva 
kuri neturi konstitucinio sąry
šio su vokiečių miestu Klaipė
da.”

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ SOVIETŲ 

VALDŽIĄ

MASKVA, rūgs. 5. — Pla
čiai praplitusį sąmokslą prieš 
įsovietų valdžią tikslu ją su
griauti ir įkurti kapitalistų 
ivaldžią susekė ir sukoneveikė 
i6ovietų policija.
i Šimtai įtariamųjų jau sui
mta. Tarp jų yra dvidešimts 
tarptautiniai žinomų žemės ri
kio ekonomistų. Taipat yra 9 
įžymieji profesoriai.

INDIJOJ POTVINIS; 
100,000 BE PASTOGĖS

SHILLONG, Indija, rūgs. 
5. — Labai išsiliejo upė Bra- 
matutra, ypač Bokoni ir Lao- 
fchoa apylinkėse, kur sunaiki
ntos visos sodybos.

Virš 100,000 žmonių vos 
suspėjo pabėgti iš namų. Kai- 
kurie namai užlieti ligi stogų.

DIDELIS GAISRAS 
LONDONE

LONDONAS, nigs. 6. — 
Gaisras išnaikino šio miesto 
dalį, vadinamą Wapping. Nuo 
stolių būsią arti penki milio- 
nai dolerių.

118,000 BEDARBIŲ 
KANADOJ

0TTAWA, Ont., Kanada, 
rūgs. 6. — Kanados valdžia 
oficialiai paskelbė, kad šioj 
šaly yra 118,000 bedarbių.

KUR BRITAI KOV OJA AFGANISTIEČJUS

Atvaizduojamas Landi Kotai miestelis, už kokios mylios nuo Pešavvar miesto, 
šiaurrytinej Indijoj, Afganistano pasieny. Šį miestelį apgyvena afganiečiai kalnėnai 
(afridi padermės). Pats miesteli^yraj^ukštŲjŲ kalnų įdubime.

ŠVENTASIS TĖVAS PA
TENKINTAS IŠKILMĖ

MIS UNGARIJOJ
Pramatotnas teisėjų 

susikirtimasROMA, rūgs. 4. — Aną die
ną Šventasis Tėvas Pijus, XI 
įaudiertcijon priėmė kardinolą 

Įvairiuose miestuose aUie-,'^““”- .atsto^’ ’™d°T’r
i
įkami skaitlingi įtariamų są
moksle žmonių areštavimai.

I 10,000 KOMUNISTU NU
KAUTA KINIJOJ

Aną dieną miestinis teisėjas 
Lyle kalėjimu ir baudomis nu
baudė du trmkfenadariū. Šių- 

ivusį šv. Emeriko iškilmėse U-idviojų advokatas tada kreipės
nganjoj. Su kardinolu audi
encijoje buvo ir visa Popie
riaus misija, buvusi sakomose 

i iškilmėse.

-------- i Išklausęs pranešimų apie iš-
SIIANGHAI, rūgs. 6. — kilmes, Šventasis Tėvas reiš-

Kinijos valdžia paskelbė, kad kė gilaus pasitenkinimo.
jos kariuomenė, talkini nkau-i . . ... „ -,. . J, Amerikos Katalikų Bazny-jant šarvuotiems traukimams, u. , . . v „, , . . , , . ĮČios atstovais sv. Emeriko iškaro laivams ir orlaiviams, ,™ . j, . V1. , , ’:dalmese buvo Clevelando vys-sutnuskmo skaitlingas komu- , ~ , , . T- . w_ v . . kūpąs Schrembs ir Fort Waynistų gaujas Cangša miesto a-
pylinkėse.

Nemažiau kaip 10,000 komu
nistų nukauta. Kiti išblaškyti. 
Išlikusių gyvais didžiuma rau
donųjų pasprūdo į pietrytus.

Taipat nugalimi ir šiauri
nės sukilėlių jėgos.

ne vyskupas Noll. Be to dar 
buvo ir monsign. Nagy iš De
troito.

T. SĄJUNGOS SUVAŽIA
VIMAS

NĖRA TAIKOS INDIJOJ

PARYŽIUS, rūgs. 6. — Šį 
pirmadienį Genevoje bus ati
darytas T. Sąjungos metinis 
suvažiavimas.

i Praneša, Vokietija su Fra
ncija išlyginusios kilusius ne-

LONDONAS, nigs. 6. — O- 
ficialiai Indijoj paskelbta, 
kad indiečių vadas Mahatma 
Gandhi atmetęs vice-karaliaus'susipratimus dėl Vokietijos 
pasiūlytas taikai sąlygas. !rytinių sienų atitaisjymo (re-

Taipat paskelbta, kad bri- Tu0 reikalu Vokieti’
t, valdžia Indijoj atnaujina ""'"‘“donos von Hoesch 
griežta kova indieSiams saki- “P1"’1'*8 nžnennj'> ministerj 
lėliams. Bnand. Matyt, T. Sąjungos

suvažiavime Vokietija neiškeis 
sienų klausimo.SERGA VATIKANO OB

SERVATORIJOS DI
REKTORIUS JAPONIJOJ VERŽIAS 

UGNEKALN1S
i ROMA, rūgs. 6. — Pavo
jingai susirgo Vatikano obse-. ...... .
rvatorijos direktorių, kuo. j. >!>"»'>""*■"" veržtos ug- 

nekalnis Asama. Tai trecias

TOKYO, rūgs. 6. — Vakar

Hagen, Jėzuitas amerikietis.
to kalno veržimąsis mėnesio

BUENOS AIRES, Argenti- metu'. I§ .il0Čn> P®lenai 8iekia

na, rūgs. 5. — Čia kilusiose 
studentų prieš valdžią riau
šėse žuvo 2 studentu. Kelio
lika asmenų sužeista.

net šį miestą.

i Arti Asama kalno yra Ka- 
ruizava retortas. Praneša, ten 
žmonėms nesama pavojaus.

LIETUVOJE
KUNIGŲ PERMAINOS 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOJ

Kun. Račys Ipol. ŠėtOft vi-

į vyriasiąjį kriminalinio teis
mo teisėją McGoorty ir išga
vo nubaustiem paliuosavimą 
— habeas corpus.

Į tai atsižvelgus, pramato- 
mas pačių teisėjų savitarpis 
susikirtimas.

Atidėtas dviejų žmogžudžių 
i nugalabinimas \

Gubernatorius Emmerson 
atidėjo 30-iai dienų dviejų 
žmogžudžių negrų nugalabini- 
mą. Tai Lafon Fisher ir Leo- 
nard Shadlow. Jųdviejų advo
katas pasidarbavo gauti ati
dėjimą, kad būtų progos ape
liuoti.

> Norėję nužudyti policijos 
viršininką

Suimta Lucile Wilkinson, 17 
m., aukštesniosios mokyklos 
mokinė. Išpažino, kad ji buvus 

sąmoksle su Emil Kleckner 
tikslu nužudyti Midlothian po
licijos viršininką Terry. Kle
ckner kol-kas nesurandamas.

Vanduo nenupuolęs 
1 ežeruose

Nežiūrint didelių vasaros

SAN DOMINGO RESPUBLIKOJ ŽUVO
APIE 800 ŽMONIŲ

.11

Virš Vienas Tūkstantis Sužeis
tų; Apie 50,000 Be Pastogės

VIRŠ 50,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGĖS

SAN DOMINGO, rūgs. 6, 
. — Santo Domingo respubli
kos valdžia mobilizuoja visas 
galimas gyventojų jėgas duo
ti reikalingos pagelbos puken- 
tėjusiems nuo vėsulos.

Anot naujausių apskaičia- 
.vimų, žuvę apie 800 žmonių. 
Sužeistų būsią virš 1,000. Ne
tekusių pastogės 4— virš 50,- 
000 gal ligi 100,000 žmonių.

Nukentėjusiuose plotuose 
trūksta tyro vandens. Bijoma 
ligi} iškilimo.

800 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
SAN DOMINGO

SAN JUAN, Porto Rico, 
rūgs. 5. — Porto Rico guber
natoriui (T. Roosevelt praneš
ta, kad vienam San Domingo 
mieste (Santo Domingo res
publikoj) tropikinėj vėsuloj 
žuvę apie 800 žmonių.

Tų žinių gubernatoriui pa
tiekė per radio majoras Cro- 
ckett, kurs iš čia vakar nu
skrido į San Domingo ir te
nai susiėjo su tos respubli
kos prezidentu Trujillo ir Am. 
J. Valstybių atstovu Curtis. 

$
karas. ir vidfcriMėa'--mokyl»Sofr fj. VALSTYBĖMS NĖRA Anot majoro Crockctt, trys

kapel. perkeltas į Josvainius 
vikaru; kun. Markauskas Sta
nislovas Teol. lic. paskirtas 
Šėtos vikaru ir vidurinės mo
kyklos kapelionu; kun. Meš
kauskas Jonas Kėdainių šv. 
Juozapo bažn. kuratas nuo tų 
pareigų atleistas sulig prašy
mo dėl nesveikatos, leidžiant 
apsigyventi Kėdainiuose; kun. 
Jaunius Aloyzas Šiaulių šv. 
Jurgio bažn. vikaras paskir
tas Kėdainių šv. Juozapo ba- 
įžn. kuratu; kun. Syrus Ant. 
Vilkijos vikaras ir vidurinės 
mokyklos kapel. perkeltas vi
karu į Šiaulius prie šv. Jur
gio bažn.; kun. Baikauskas Jo
nas, naujai įšventintas paski
rtas Vilkijos vikaru ir vidu
rinės mokyklos kapelionu; tė
vas Andriuška Benediktas, S. 
J. atleistas sulig prašymu 
nuo profesoriavimo Metropo
lijos kunigų seminarijoj ir į 
jo vietą paskirtas kun. San- 
danavičius Mečislovas. “R.”

PAVOJAUS

AVASHINGTON, rūgs. 6. 
— Vėsulos pavojus Floridos 
pakraščiams praėjo. Iš Santo 
Domingo vėsula persimetė į 
Haiti kalnus ir tenai nebeteko 
naikinimo galybės. Iš kalnų 
užsuko jūron ir prasilenkė su 
Kubos pakraščiais.

. FRANCŪZU LAKUNU IŠ
SKRIDO I KENTUCKY

i DALLAS, Tex., rūgs. 5. — 
Francūzu lakūnu Coste ir Be- 
llonte iš New Yorko čia at
skrido vakar vakare.

Šiandie išskrido į Luisville, 
Ky. Iš tenai skris į Washing- 
toną, kur jųdviejų laukia ne
paprastos vaišės.

TRAUKINIŲ KATASTRO
FA RADVILIŠKY

LIEKANOS PAIMAMOS 
I ŠVEDIJĄ

TROMSOE, Norvegija, rū
gs. 5. — Specialistų komisija 
baigė tyrinėti šiaurių leduose

ketvirtosios San Domingo mie 
sto namų dalys išgriautos. Eu
ropos atstovybių būtai išlikę. 
Bet amerikoniška pasiuntiny
bė sugriauta.

800 žuvusių skaičius yra, ne
tikras. Gal pasirodys daugiau. 
Nežinoma dar, kiek žuvę apy
linkėse — kitose respublikos 
dalyse.

Be to šilntai žmonių sužei
sta, Nukentėjusiems reikalin- 
įgi vaistai, palapinė^, lovos, 
užklodalai, drabužiai ir mais
tas. ’ i

Vėsula keturias valandas 
teriojo miestą.- Nėra šviesus, 
nei vandens. Permaža mais
to. .» t ų

Didesni namai n|uo pamatų 
nuversti, gi mažesniosios ne
turtėlių bakūžės perdėm su
naikintos. Pačiam San Domi
ngo mieste vargiai rastum no
rs vieną vienaip ar kitaip ne
nukentėjusį asmenį.

Miesto apylinkėse sugriau
ti visi tiltai, vieškeliai užver
sti medžiais ir stulpais. Išny-rastas Andree ir Strindberg 

liekanas ir tai visa siunčia- kasios telegrafų linijos, 
ma į Švediją. Komisijos na-Į, Sugriauta bepročių įstaiga.Einąs į Klaipėdą greitasis

(traukinys ties Radviliškiu su-l,rįaį prisiekdinti tylėti apie vi- Pasiliuosavę pamišėliai leido- 
sidūrė su prekių traukiniu. sa tai, ką yra susekę, tyrinė-1 gi miesto gatvėmis. Paskiau

metu kaitrų, didžiuosiuose e- Fer katastrofą keletas vago- ,(jami tų dviejų žmonių, kurie
žeruose vanduo nenupuolęs, 
išėmus vieną Superior ežerą.

nų sudaužyta.
Del įvykusios katastrofos

greitasis traukinys į Kauną
Nubaustas už gydytojavImą BUV(laV0 dviem valandom 

i J. J. Norraand, indionas, už 
gydytojąvimą nesant gydytoju 
teismo nubaustas 6 mėnesiais 
kalėjimo ir 200 dolerių bauda.

R. 99

Valstybės senatoriaus Joyce 
staigaus nuo nuodų mirimo 
(tardymai nutraukti. Pasiten
kinta, kad gal senatorius pa
tsai išgėręs nuodų.

Kariuomenės teismas jau 
baigė rašyti kaltinamąjį aktą 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto byloje. Kalti
nami žymūs komunistų veikė
jai: Vireliūnas, Kasperaitis ir 
kit. Byla paskirta nagrinėti 
lapkr. mėnesį. "R.”

įpirm 33 metų žuvo, liekanas 
(kaulus), jų drabužius ir juo
se rastus įvairius daiktus. Die 
nyno ir užrašų turiniai bus 
paskelbti vėliau. Tai gal at
liks pati Švedų valdžia.

juos išgaudė kariuomenė ir 
.policija. Praplitę plėšimai.

San Domingo respublikai 
.pagelbon pakilo Porto Rico, 
Kuba ir J. Valstybės.

Oras
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Didžiumoje dailus o- 
ras; vėsiau.*

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10.0( 
Britanijos 1 sv. sterl 4.81 
Francijos 100 franką 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2J
Belgijos 100 belgų 13.9« 
Šveicarijos 100 frankų 19.3*( 
Vokietijos 100 markių 23.A’
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Jei nepraioma tai padaryti Ir neprletunClama tam

palto lankių.
Redaktorius priima — nuo 11:66 Iki 11:16 aaL

■kaitimų kainos prlslunnamoe parelkalavua
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DIENOS KLAUSIMAI

DHL MUSŲ ATEITIES.

“Tikras lietuvybei Amerikoje palaikyti 
kelias, ne atsišaukimais kreiptis, bet stengtis 
jungti lietuvius, kilme ir tradicijomis stiprin
ti, ir organizuoti lietuvių kolonijas Ameriko
je. Kiekvienam mieste ir apylinkėj reikia lie
tuvių, bet visų lietuvių, vieno bendro vyriau
sio centro. Tame centre turi būti visų lietuvių 
kultūrinių jėgų mazgas ir tautinis branduo
lys. Prie jo, stipri vietos ar ir kito miesto 
spauda, ar jos atstovybe, mokykla, klubas, 
sporto ir kitose dvasinės kultūros įstaigos. 
Tų įstaigų savo centru pripažinęs jaunuolis 
dar turi jaustis, jog jis gaus ne vien 
bet ir materiališkų naudų. Ir tai galima. Tas 
jaunimui patiks. Jei ir ateivybė visiškai iš
nyktų, toji įstaiga bus ir joje lietuvybė bus. 
Atskiros sektos gali turėti savo centrelius, 
tai jau jų dalykas.”

Mūsų tauta yra katalikiška. Del to ir jos 
išeiviai Amerikon, kaipo ištikimi savo tautos 
ir tikybos žmonės, kūrė katalikiškus centrus. 
Tais centrais yra parapijos, kurių čia turime 
iki pusantro Šimto. Mūsų parapijos yra ne 
vien tikybiškais, bet ir tautiškais centrais. 
Kur daugiau rasi tautinio veikimo, jei ne 
prie parapijų, kur daugiau yra susispietę lie
tuviškų draugijų, jei ne prie bažnyčių, kas 
palaiko lietuvius krūvoje, kolonijose, jei ne 
parapijos, kas išugdė lietuviškų biznį, jei ne 
tie gyvieji mūsų centrai — parapijos?

Kada liberalai kalba apie kažkokius ki
tus centrus, aplenkdami parapijas, jie daro 
tai tuo tikslu, kad parapijas ardyti. Savo pa
reiškime “V-bė” pasako, girdi, sektos gali 
turėti savo atskirus centrus. Reiškia, lietuvių

VYTAUTAS - DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS
■ * ■ — (YVaukegano Spaudos Komisija) -1 ——

(Tąsa)

Einant sėkmingai deryboms 
su Ordinu santykiai Vytauto 
su Skirgaila ėjo vis blogyn. 
Jogailai neliko nieko kito da
ryti, kaip tik taikinti juodu, 

i Paskutinis taikinamasis įvyko

duotus Ordinui. Šis Vaclovo 
žygis buvo priminimas auk
ščiausio pasaulinio autoriteto 
lupomis, kad unijos tarp Len
kijos ir Lietuvos negali būti. ralių. 
Vadinasi, jeigu Lenkija kiš
tųsi gindama Lietuvų nuo kry

Aplink Afriką. Į
_________ Prof. * PoVStnc. . - ---------- ——JPakštas.

ANTRASAI LATAKAS.

Pirmosios pažintys.

si iš jų įvairaus 
kraujo bei įsisiurbusi visokių 
kultūrinių srovių. Tad suprun 
tania, kad taiitiniai-kultūri-(Tųsa) Uz Čekijos ka-, _ . . .. T . . . . nes psichikos atžvilgiu jos veiir Lietuvos imperato-I . ., -v, , . . , das yra gana margas: yra kerių, uz draugiškus abiejų ko- ®. ... . . ... v. . , . lėtas Vokietijų. Austrija suvojancių tautų santykius abi .. . .....Bavarija ir kitais pietiniaisaunuolis dokumon- žįuočilb el^usi neteisėtai, tautos pakelėm žaliojo vynelio naJari?a ir Klxais pie“

dvasine rnteais’ Kurio aoKunren Bnlsikvtn O \ t- ....... vokiečių kraštais sukūredvasinę, mumg pasilifco Ju0 prisi. » imperatorius palaikytų Dr-,taures Kanarų viliojančioje, ;<l i ___ me-
niškį nuotaikų, galingus pui-dina. pusę. Vaclovo primini- egzotiškoje padangėje. O tau-

... ““""J” mas turėjo be galo įpykinti res nakelti čia labai uauras- ;^1OS muzikos centrus; sis re- pranesejų bei kaltintojų žo- / 8 ,ies P«Keiu ua įauai papras , vokiečiu tauta su
Jogailą ir lenkus. Juk iš Jo- t,ls įr pigus dalykas, nes be w z-
gailos reikalaujama buvo ne veik visi keleiviai prisipirko piet^ krastais’ su Medltfirra- 
ma/žiau, kaip sudėti Ordino Belgijoj gero prancūziško ar na‘ mutinio
hochmeisteriui hummagium.! įspanįško vyno tokia kaina,
Lenkų karalius ant kelių at- kokia Kaune perkamas 
siklaupęs prieš Colneri! Štai resnis alus
ko reikalavo Vaclovas.

Laive nuo ryto iki vakaro, kiša šaltas angliškas tipas. 
"Vytautas galėjo ramiai dė-ijg dienos dienon maišosi, su- šiaurės ryiucso l:ca:rių —

žada Vytautas netikėti
ii

ožiais”. Bet tuo pačiu metu, 
kai tokia amžina taika buvo 
nustatoma tarp Vytauto su 
Skirgailos, derybos su kry
žiuočiais jau artinosi galop. 
Pradžioje ateinančių Į390 me
tų Vytautas išduoda Ordino

ge-

Reino mažiau 
meniškas, mažiau moksliškas 
kraštas savo būdu prisiartina 
prie belgų ir burgundų. Šiau
rės jūros pakraščiuose prasi-

didžiųjam mistrui raštų, ku
riuo pasižada išpildyti, kų jis tis su Ordinu prieš Jogailą.! kinėjasi vis ta pati publika, prūsų, . lavų ir germanų kon

Sn Pro ei rlA-in Irom voilrcmal Tvrio5 m i • _ i— __ • i___ ikadaisė jam kitais raštais ža 
dėjo. Kitaip tariant, Vytautas 
atgaivina šiuo raštu savo 
senas sutartis su Ordinu. Iš 
savo pusės kryžiuočiai turė
jo daugiau žadėti, nei pirmo
joj sutarty, kuri nebeatitiko 
dabartinių aplinkybių. Jų raš
to mes neturime, bet mažiau
sia, kų jie galėjo žadėti, tai 
padėti patekti Vilniaus sos- Tegu geriau Vytautas patam-

Nesenai vienas mūsų bendradarbių iškė- 
lietuvių ateities Amerikoje klausimų. Ji- 

i nurodė nutautėjimo priežastis ir metė vie- 
. kitų žvilgsnį į priemones, kuriomis bent 
linai būtų galima lietuvių tautybės žudy- 
as sustabdyti.

Šis klausimas sudomino visų mūsų visuo- 
enę. Ir laikraščių daugelis į jį atsiliepė. Ne
siliko nuo to ir socialistų spauda, kuri pri- 
cabino prie tos straipsnio vietos, kurioj bu- 
kalbama apie mokyklas. Mūsų bendradar- 

8 ptfsidžiaugė tuo faktu, kad lietuviai ka
likai tautybės išlaikymo klausimu rimčiau- 
i yra susirūpinę, nes jie užlaiko lietuviškas 
Okyklas, jaunimo organizacijas, tik paste- 
jo, kad tose mokyklose lietuvių tautinės sų- 
onės auklėjimas dar daugiau vietos turėtų 
rasti — jis turėtų būti sistematingesnis.■į pasigavo socialistai ir dėl to sušuko — 
įleiskit savo vaikų į lietuvių mokyklas, o 
ižkit svetimtautiškas. Reiškia, socialistai 
tuvių ateities klausimų jau išsprendė. Tau- 
bė jiems nebereikalinga. Del to jiems tėra 
lkalingos ir lietuviškos mokyklos, kuriose 'kad mūsų tikruosius lietuvybės Amerikoje gauti Maskvos didįjį kuti-i®^. *orj.
©koma lietuvių kalba, stiprinama jaunuo- centrus -r- parapijos išgriauti. Jūs norite pa- gaikštį, ne tik savo pusėn,1 kiek bus Ordinui nan- 
anėj tautinė sąmonė. įdaryti mūsų tautai meškos patarnavimų. bet da-gi susigiminiuoti, iš-Į^.Tįk apsisausuję

Keistas tuo klausimu nusistatymas yra ir i Stiprios parapijos su lietuviškomis mo- lei<*žiant už J° savo dukterp kryžiuočiai kartu su Vytautu 
k tantininkn libprn'.ln. Žndži».is I __ i._ ______ • __ • ____ : Maskva, įveikusi totorius prie' . ... v_ • _ , T_

Prasidėjo karo veiksmai prieš Tad visos s?iygos susidomėti 
Skirgailą. Lenkai ne tik neno- kitais ir save išstatyti paro- 
rėjo įsivelti į karų su Ordi- jon pasidaro ne tik palankios, 
nu, imperatoriaus remiamu, k>et įr būtinos, neišvengiamos, 
bet pyko ant jo, kam jis ne-į Kai kas gal stebi mane, o aš
moka sutvarkyti 
dalykų ir leidžia savo bro
liams drumsti politinius san-

Lietuvos stebiu kitus. O savo pastabas 
čia suglausiu tik apie keletą 

' i stambesnių tautinių grupių
tykius su kaimynais, stumiant kurias — kaipo tautas — jau 
Vytautų kryžiuočių glėbin. !nuo senįau pažįstu.

Vokičeiai.

Pradėsiu nuo tų, kurių čia
katalikų parapijas “Vienybė” vadina sek- ton. Be tokios sąlygos Vytau-jp® didžiuoju kunigaikščiu, bet 
tomis. Juk tai yra gryniausia nesąmonė! Ne- tui nebuvo jokios prasmės'tik jis reikia pririšti prie
jaūgi liberalai nežino kas yra Katalikų Baž- atnaujinti senas sutartis. Bet Lenkijos. Kai Ordinas prade- Į baugiausia Vokiečiai didžiau- 
nyčia ir koks nuošimtis mūsų tautoje yra priešingai, kaipo didžiųjam.jo žygį atplėšti Lietuvų nuoįg.a yakarų Europos tauta, 
katalikų. • Lietuvos kunigaikščiui, jam j Lenkijos, jis gerai žiEf03°>' gyvenanti jvairiuose geOgrafi’

Jei ne lietuvių katalikų parapijos, hetu-!buvo naudinga priminti, kad kad lenkai spaus Jogaila au’ niuose regionuose, turinti į- 
viai Amerikoje visai nebūtų žinomi. Mes ne-'^rd^no teises į Lietuvų prieš- į sitaikinti bu ytautu. o e vaįrįų kaimynų ir gavu-
turėtumėme savų mokyklų, savų bankų, ligo- S tarauja Krėvos unijos aktui. Jiems reikėjo apsisaugoti, Į _____ _____ _______

„ . . kad Vytautas neapleistu .TO IVytautas gerai žinojo, kad,i , . , m . .. j - *■ * ................, ai . ’ antrų kart.. Taigi, susitaręs ųn-;
I-T't8 *,2U ^’r8BTa’•»»♦ tart 

Jūs, liberalai, kurkite savuą centrus, mes S,s turės susiderti -it su Jo- ' - 
to jums nepavydime. Bet jūs to nepajėgsite 1 gaila. Todėl reikėjo bent dip- 
padaryti, nes tai darysite ne dėl to, kad iie-' tematiniai sudaryti koalicija

ninės, daugybės tautinių organizacijų, savų 
biznio bei ekonominių organizacijų. .

Ordinas reikalavo iš Vytaute 
eilės giminių duoti jam kaip 
įkaitus. Šį kartų jis tikėjosi

tuvių vienybę ir tautybę išlaikyti, o dėl to, P**e§ lenkus. Jam pasisekė, Vytautų ne tiek

ip vadihamijjų tautininkų liberalų. Žodžiais kyklomis, su geromis katalikiškomis organi- 
savo raštais kai kada dideliais patriotais žarijomis ir draugijomis, su katalikiška spaū- 
Itosi, bet jų darbai visai kų kitų rodo. Ligi ja — Įaį niūsų tautiniai centrai ir mūsų tau- 

jie neįstengė įsteigti nei vienos lietuviš-! tįaė ateitis Amerikoje.
mokyklos, nei vienos jaunimo orgamizaci-! 
o pavydo ir net keršto katalikams labai I

anai parodo. Jie pyksta, kad katalikai ir 
įkyklas užlaiko, ir jaunimo organizacijas i 
rių, akademijas ir kolegijas pastato, ligoni- 

ir prieglaudas išlaiko. Pavydas sukelia 
(Atų, kerštas veda prie ardymo, prie trnk- 
pao, prie kovojimo su tais, kurie stato, kn-!'' Pietinės Amerikos valstybėse įsigyvena

\

Šių dienų tėvų obalsis: kiekvienas katali
kas jaunikaitis ar mergaitė turi būti katali
kiškoj mokykloj, katalikų mokytojų moko
mas, po katalikų priežiųra ir kontrole.

Maskva, įveikusi totorius prie 
Doro 1380 metais, pakėlė la
bai aukštai savo politinę 
reikšmę. Taigi, susigiminiavi
mas su jos didžiuoju kuni
gaikščiu kėlė ir Vytauto reikš-J Sf^tYS KAUNE NAUJĄ 
mę. Jogaila ir jo broliai tai Į

pradėjo savo žygį prieš Jo-
! gailų su Skirgaila.

(Bus daugiau)

i»e h

rimtai tautybe rūpinasi.
Juokas ima perskaičius liberalų “Vieny- 

” daromų tokį pasiūlymų:

neramumai, kįla revoliucijos. Tai vis pasėkos 
sauvaliavimų ir Iškrypimai iš teisėtumo vė
žių.

KALĖJIMĄ

Kadangi dabartinis Kauno 
pieratorius Vaclovas, čekų kfc*'sunk. darbų kalėjimas yra per 
ralius. Jis užstojo pirmon vle- ; ankštas ir reikalingas remon- 
ton Ordino reikalus, primin- to, tai projektuojama Kaune 
damas 1389 m. Jogailai, kad statyti naujų moderniškų ka- 
jis vykdytų savo pažadus, Įėjimų. “R.”
■ -----------------------------^-rrrtTn|Mr 

labai gerai suprato. Kitas 
sąjungininkas prieš lenkus ra 
dosi Vakaruose. Tai buvo im-l.

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.
Stasius Būdavus.- 

APYSAKA.

(Tųsa)

stipriai klabino. Žemiškos nuo- 
jos nedžiugino. Ir į jos akis su- 
ftematiMtemas ir neramus iiūdesfys.

I, piktas liūdesys. Ir verkdavo, veTk 
Vyras jos nesuprato. Nesuprato 
įėjėsi. Pasidarė toks šaltas, nitt-

Anelė jam greit nusibodo ir įkyrėjo., 
mergelės jo širdį gundė... Taip,

mergelės...

Anelė viską suprato. Ak, kur-gi nesu-
Juk ir ji protingų Širdelę truėjo. 

baisesni skarusmai prispaudė jų. Kie- 
. kietai prispaudė. Ji norėjo išbėgti iš 

žmonių būrio ir knr nors pasls- 
|L Kad niekas, niekas jos neatrastų.

bėtis su geruoju Dievuliu. Bet visi varte
liai jai buvo uždaryti, užrakinti... Kali-

j1 nai uždaryti... Reikėjo kentėti...
Bet vistik ir dabar ji mylėjo Anta

nėlį. Ypač kai jiems Dievas mažiukų Juo
zelį dovanojo. Retkarčiais kūdikis džiu
gindavo tų nelaimingų atsiskyrėlę moti
nų. Kito džiaugsmo jai -nebebuvo.

Taip ir bėgo laikas. Piktas, šiūrpus ir 
negailestingas latkeKs... Naramios Anelės 
akys žvalgėsi kažko... Per vystančius 
jos skruostus palengva plaukė skausmo 
debesėliai... Vyšnių stodely, tarp jaunučių 
agrastų, pasislėpdavo ji su Juozeliu ir fl-

Kai troboj nieko nebelikdavo, pieme
nė išgindavo kaimenę, o Antanas išeida
vo į laukus, ji būdavo išrengs savo Juo
zelį ir visai nuogų paguldys lovoj... Pa
guldys ir žiūrės, žiūrės iš tote... Ak, koks 
dailus jos Juozelis!.. Apskritas, baltas ir 
meilutis... Tik akelės tokios liūdnos... 
Tiesa, truputį ir mažas. Bet nieko; juk 
paaugs. Ir dar koks paatigs... Ir nelinks
mos, bet mylinčios motinos akys susilie
davo su maloniomis tik taip pat liūdno
mis kūdikio akelėmis... Paskni ji glausda
vo jį prie karštu savo lūpų ir ilgai nepa
leisdavo... Jis savo smulkučiais pifšte-

gas valandas sėdėdavo... Sėdėdavo, mus- j liais glamonėdavo jas pabalusius skirs
tydavo it nekantrios ašaros retkarčiais tus... •
skubėdavo iš jos tamsių, liūdnų ir ne že
miškų akių...

Antanėlį pikti vėjai gundė...

1. Jau pikti debesėliai drumrfėias... 
Anelė negali atsidžiaugti tuo savo

“svirplittku” — mažuoju Juozeliu. Jukii atsiskirti nuo pasaulio. Ir ten kai- I kuo kitu ji ir nebeturėjo džiaugtis.

Kartų ji taip išrengė Juozelį ir pa
guldė lovon. Prieš saulę. Jis ritinėjasi ir 
krykštauja... Tik staiga duTys — gifkŠt... 
Anelė Jaugelienė kriptelėjo. Pagriebė 
skarelę Ir užmetė akt nuogo kūdikio...

Trobon tyliai įėjo jauna mergelė...
—Naį ko nusigandai, Aftelylė...

glomeratas, mažiausia pasise
kęs iš visų Vokietijos tipų, 
nes su menka siela, šiurkštus, 
pilkas. Šitas Vokietijos tauti
nio charakterio įvairumas ne
sudaro jai‘ jokio nepatogumo, 
bet, atbulai, suteikia jai di
delę jėgų ir galimybę supras
ti ir atvaizduoti kuone visu? 
Europos temperamentus ir 
polinkius, tarsi atstovauti Eu
ropos sąžinę. Šalę partikulia
rinių būdo įpatybių vokiečių 
tauta, žinoma, turi daug 
bendrų savybių.

(Dus daugiau)

Išpardavimas Vartotų Automobilių
DIDELI BARDENAl

ir

Su $20.00 gali nusipirkti sau automobilių
CADILLAC, 1927 VŽ KARĄ BUVO MOKRTA $3«00.

PARSIDUODA UŽ . . ..........................................$750.00
MAXWELL 1926 ..................................................................... ............ 4 0.00

75.00 
100.00 
100.00 
100.00

MOON 1926, 5 PASSENOKU ....................................... .......................... 150.00
300.00' 
300.00 
400.00 
&50.00 
500.00 
500.00

DODGE, 1927, TUORING CAR ............
STUDEBAKER, 192G, 5 PA8SENGER 
CHEVROLET, 1926, 5 PASSENGER 
MOON 192C, 5 PASSENGER ...............

HUDSON 1926, 5 PASSENGER ...........................
BUlCK 1927, 5 PASSENGER SEDAN ............
CHEVROLET 1928 COACH ...................... ..
JORDAN 1926, 4 PASSENGER COUPE ____
STITDEBAKER 1927, 4 PASSENGER COUPE 
PAIGE 1928 COUPE ____'..........................................
ORDSM OTULE 1928 ...................................................................................... 500.00
BUICK 192» COUPE......................... ......................................... ................... 750.00

Nepraleiskite tos progos, pamatykite tuos automobilius. Pirk
damas sutaupysite sau pJutgy.M. J. Kiras

MOTOR SALES
Full Line Chrysler and Plymoutti AtrtotrobBes 

3207-09 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. Calumet 4569

— A, Angelė, maniau, kad mano An
tanėlis iš lauko sugrįžo...

— Tai kų, ar vyro bijai f
— Kų čia, paukšteli, bijosi. Tik taip 

sau nenoriu... Jam nelabai tepatinka, kari 
aš su savo Juozeliu... Sako: kų tu čia šu 
Vaiku biaurojies...

Angelė Šyptelėjo. Jos šypsena kažką 
piktų sakė.

— Kodėl tu juokies, Angelytė! — 
klausė Jaugelienė.

— Taip sau užėjo galvon ir tiek. To
kie niekai...

— Nu pasakyk, Angelė...
— Kų čia, žmonelė, tik juokai ir dau

giau nieko...
— Juokai tad juokai, o man, Angely 

lė, jau kalkas ir nebegerai širdy... Nu pa
sakyk. Aš maitau, kad tu žinai kažką... 
Angelytė, tu nedrįsti. Nu sėskis, paukšte
lį, greta manęs... — ir per Jaugefienės 
BkrUostus bėgo juodi susirūpinimo debe
sėliai...

zy

Angelė vėl ėmė šypsotis. Paskui ta 
šypsena virto giliu liūdesiu ir gailesiu.

— Nu kų, Angelytė!.. — klausė Ane
lė Jaugelienė.

— Nieko blogo, Anelė, nemanyk. Tik 
toks juokelis ir tiek. Noriu, kad žinotum 
kartais reikalui atsitikus... Šiandien einu 
iš lauko bulves aptaisiusi. Žiūriu į dobi
lus... Matau tavo vyras... kaip čia tau, pa
sakius, kad kartaus nepameluočiau...

Jaugelienė akimirksny paraudonavo. 
Pagriebė mergelės rankų ir pusbalsiu rik
telėjo :

— Angelė, sakyk visų teisybę.. Nė 
vieno žodelio neslėpk... Aš žinau, Žinau... 
Jau man širdis pirmiau sakė... Jis taip 
nekenčia to nekalto vaiko... Aš nė pasi
džiaugti kaip motina negaliu. Negaliu, 
Angelė, negaliu... — Jaugelienė ėmė bai
siai verkti. Įspaudė į pagalvę veidų ir 
sunkia skaudžias ašaras.

Svetima jai mergelei pasidarė nebe
jauku. (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
-----------------Rašo prof. Kampininkas.----------------

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS MARIJONŲ MISIJOS.

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Visur ir visiems dabar sun
kūs čėsai. Priklodui, seniau 
ant kiekvieno kampo buvo sa- 
liunas ir be jokio triubelio ga-‘ 
Įėjai užėjęs išsigerti arba na
mo sau pantukę parsinešti. O 
dabar, kad gavus bumon la
šiuku “nabašninkės”, reikia 
daug pasišventimo turėti.

Štai, į Niuporto (Rhode Is-

Obulsis iškeltas tam, kad 
ūkininkai daugiau kiaulių au
gintų, nes jau ir patiems liau 
dies engėjams trūksta maisto.

Rašo:
Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

PRAKAITUOJANČIOS KOJOS.

Retkarčiais pasitinki “fircikų”, kitaip sakant mandra- 
Nežiūrint sunkių Amerikoj galvį “sheikų”, gražiai pasirėdžiusį, išsiperfumavusį, ant ko- 

laikų, didelio .nedarbo, nepap- jų žibanti čeverykai, o kokios tuose čeverykuose kojos, tai

PRAŠAU NESIJUOKTI

rastos ekonomijos (pavėdu
mo) žmonių tarpe, Mahano- 
jaus “Saulėj” tebėra senovės

prosperity” ir nė jokio pa- 
land šteite) maudynes, Atlan-jeėdumo. Pav., ji, užuot vie- 
tiko marių pakrašty, bala žin nos raidės š, č, v, beria po 
iš kur vanduo atnešė keliolikų dvi sz, ez, w ir t. t. 
pantukių senosios — “nabaš
ninkės.” Žaibo blikstelėjimu 
navyna pasklido po visų apie-

Dirbtuvėje.

Bosas darbininkų bara už
linkę ir sausieji, vyrai bei ta^ j{aj darbininkas pasakė’ 
moterys, susiieškoję savo bei-1jam „negalima„
ting siutus, nors manų van
duo jau gerokai atšalęs, puo
lė maudytis, kaip per didžiau
sius vasaros karščius.

Prof. Kampininkas linki 
jiems sveikatos — sėdėti šal
tam marių vandeny belaukiant

— “Durniau! — sako bo
sas, — ar tu nežinai, kad pa
sauly viskas galima. Tik žio
plių žodyne įrašyta žodis 
“negalima

— Gerai, jei jau esi toks 
razumnas, tai padaryk, kad

pantukių “nabašninkės” nuo aš bučiau bosas, o tamsta — 
Kanados pusės. Niekis, kad'darbininkas.
kai kurie belaukdami ir į ledų
įšals.

‘Veidu į kiaulę!” yra vė-

Svečiuose.
Pas pp. Murmur buvo su- 

praizas. Viena; kumutė kalba-
liausias Rusijos komunistų si su svečiu, 
obalsis savai “kultūrai” pa-1 — Taip senai tamstų ma-. 
rodyti ir “piatlietnam” (pen-čiau, — sako kumutėt 
kių metų) planui įvykinti. — Taigi, dešimts metų iš- 
Rašoma, jog “Pravda” stačiai buvau nelaisvėj. .
pataria visiems kolchozams, j — Tai mat, nė nežinojau 
visuomeninėms organizacijoms kad karas taip ilgai tęsėsi.
ir komisarams “veidu j kiau
lė ”atsikreipti.

— Aš nekalbu apie karų,— 
pataisė svečias.

IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERA
LINIO KONSULATO

PO EKONOMINES KON
FERENCIJOS — KAS

TOLIAU?

kale patarnauti, — patarimais 
arba net imtis iniciatyvos per 
atatinkamo štato Vaizbos Bū
tų.

Vaizbos Būtai, veikdami sa
vo štato ribose, kai suneštų

Amerikos lietuvių spauda
teikėsi plačiai ir simpatingai
painformuoti visuomenę apie;, _ t. 1T -ikrūvon įvairius reikalus, liebuvusių birželio mėnesy New, ». x- ,... ' imančius ekonominį gyvenimų
York e pirmųjų Am. Lmt. kolonijų tam tikrose
konominę Konferencijų. Yra . . . ■, • , . vietose, — tai pasidarytų įl-naturalu, kad visuomenė no
rėtų žinoti kas ir kaip mano
ma daryti toliau.

Ek. Konferencijos sudary- 
tasai Ekonominis Centras, ku
ris pasiėmė į savo rankas Ko-

gas sųrašas, klausimų, kurių 
išsprendime tektų Ek. Centrui 
sykiu su V. Būtų valdybomis 
gerokai pasidarbuoti visuome
nės labui. Del to tai, — esa
mų Vaizbos /Butų stiprinimas

prieškalėdiniame sezone Tė
vai Marijonui yra apsiėmę 
laikyti Misijas šiose parapi
jose:

1. Šv. Panelės Gimimo par.
Marųuette Park. Chicago, Ilk 
nuo rugsėjo 7 d. iki 15.

2. Mount Carinei, Pa. nuo 
29 rugsėjo iki spalių 12 d.

3. Frackville, Pa. nuo 13 rėš labai daug cigarėtų rūky-
spalių iki 26 spalių d. • ti, be to, negalės gerti kavos J

4. Aušros Vartų par. Chi-jįg “spokiuko”. 
cago, Ilk nuo 1 lapkričio iki

net koktu ii* pasakoti.
Kieno iš burnos kvapas dvokia, — yra nemalonu; bet kie

no sušutusios kojos biaprų kvapų išduoda, tai dar nemalo
niau. Žmogus pats savo kvapo neužuodžia, mat jo nosis yra 
prie to apsipratusi, bet pašaliniam jo nemalonų kvapų uosty
ti, tai tikrai sunku. Vienok yra jautresnių asmenų, kurie sa
vo nemalonų dvokėsį jaučia, ir jei jų kojos prakaituoja tai 
tikrai kamuojasi ir patys savęs nesikenčia.

Jei tik truputį kojos prakaituoja, tai yra normalu ir 
net reikalinga kūno temperatūros reguliavimui. Jei žmogus 
visiškai neprakaituotų, tai būtų labai blogai, jis visiškai trum 
pai tegyventų, nes jo gyslose kraujas sustingtų nuo didelio 
karščio ir toksinų nuolat susidarančių jo kūne, — gi pra
kaitavimas žmogų gelbsti, nes kraujų atvėdina iki normalės 
temperatūros ir išmeta iš kūno lauk susidariusius toksinus 
(nuodus).

Tiesų sakant, lietuviai į savo kojas permažai domės te- 
’ kreipia. Jei mes mfzgotumėm kojas kasdien, taip kaip kad 
mes burnų prausiame, tai daug stipresni ir sveikesni būtu 
mėm. Lietuvoje vargdienėliai basi vaikščioja, beveik kas ryt
metį tyrutėje rasoje kojas prausia, beveik kas mielų dienelę 
lietuvių kojas saulutės spinduliai glosto, užtai Lietuvos gy
ventojai ne taip dažnai kataru serga, nė taip daug blogų 
tonsilų turi, nė taip lengvai ligoms pasiduoda. Man teko ma
tyti kaip Lietuvoje mergaitės ir berniukai basi per sniegų ir 
į svirnų ir į klojimų nueina, o neserga. Kasžin kas atsitiktų 
amerikiečiui lietuviui, jei žiemų po sniegų pabraidžiotų T

Amerikoje lietuviai netiek būtų išsilepinę, kiek juos “ci
vilizuotoji mada” vaažo, kiek neturi supratimo apie kūno hi
gieną, neturi sųvokos apie švaros svarbų, na, ir truputį yra 
pertingūs. Jei sykį į savaitę savo sušvinkusias kojas nuplau
na, tai labai gerai; o kiti tai net nei tiek. Tokie nei nepasi- 
junta, kaip juos slogos pradeda kamuoti, arba reumatizmas 
kankina, na, tada tai jau kloja dešimkes daktarams. O jei 
užlaikytų savo kojas švariai, tai nuo daug ligų apsisaugotų. 
Oi, apsimoka, labai apsimoka žmogui būti švariam; būti šva
riam taip, kad ne tik čeverykai blizgėtų ir kelnės būtų su- 
prosintos, bet kad ir kojos blogu kvapu neatsiduotų. Per- 
fumai, kurie nepigiai kainuoja, nors blogų kvapų ir užkamu- 
fliažuotų, bet kūnui sveikatos neduos.

Užtai, kieno kojos labai prakaituoja, netiktai vasaros me- į 
tu, bet žiemų, patarčiau gydyties sekančiai:

1) Kas vakaras mazgoti kojas šiltame vandenyje, po tam 
nupilti su šaltu vandeniu ir greit nušluostyti. Kieno kojos 
pripranta prie šalto vandens, tai rečiau kataru sirgs.

2) Muilų kojų mazgojimui reik vartoti tik degutinį (Tar,
Soap). *

3) Potaim aptepti padus ir terppirščius su Tinctura Ferri 
Chloidi, kasdien per penkias dienas.

4) Kasdien mainyti pančekas.
5) Į čeverykus įsipilti truputį boraksinių miltelių, mat 

boraksas sustabto smirdančių mikrobų augimų.
Pasigydyti prakaituojančias kojas nėra sunku, tad verta 

gydytis.

nf-joje iškeltų minčių realiza-tr naujų V. Butų steigimas 
vinių ir tolimesnį vadovavimų didesniuose miestuose yra tuo 
Am. liet. ekonominei organi- tarpu pirmutinis, ir žymiau- 
zuotei, reikia tikėtis, savo lai- sias ekonominio organizavimo- 
ku patieks platesnį praneši-Uždavinys. Del to tai, — vi
nių spaudai visuomenės susi- si be išimties biznio ir profe- 
domėjimui patenkinti. j sijų žmonės turėtų patys sa-

Prekybos srityje pastebi- vo iniciatyva susijungti į vie-
mas bent kiek didesnis judru- tos Vaizbos Butus. Del to tai,
mas ir Lietuvos produktais — tam tikro štato vietos V. 
susidomėjimas. Ekon. Centras Butai turėtų susijungti per
darysiąs pastangų ir turizmo 
srityje. Tai yra loginga, nes 
turizmas yra svarbus veiks
nys ekonomikoje. Ek. Centras 
gali sulošti nemenkų rolę, kad 
keliauninkų srovė plauktų jū
ros keliu tiesiog j Klaipėdų.

Statymo ir skolinimo ben
drovės (Building and Loan 
Ass’n) daugely lietuvių kolo
nijų turi gero pasisekimo. Bet

savo suvažiavimus ir įsteigti 
skaitlingas ir galingas Am. 
lietuvių ekonominio pobūdžio 
organizacijas pavydale: New 
York’o Stato Vaizbos Būto; 
Illinois St. V. B., Massachu- 
setts St. V. B., Pennsylvania

GAL AS KLYSTU? mor

--------- DAUGIAU
Raž° John i. gkellj. REUMATIZMO

Madų gadynė. | jaujos ir Pagerintos Gold
Anų dienų beskaitant po- Medai Haarlem Oil Capsules 

pierų, akį mečiau moterų ma- i »k»usmui ir gėlimą dėl
dų skyrium “Rašoma, apart 
plono liemens, “staila” šį rū-

Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virs 200 metų gyduolė dau-

9 lapkričio.
5. Rockford, Ilk nuo 1 lap

kričio iki 9 d.
6. Shenandoab, Pa. nuo 10 

lapkričio iki 23 lapkr. d.
7. Pittsburgh, Pa. S. S. nuo 

28 iki 30 lapkr. d.
8. Mahanoy, Pa. nuo 1 gruo 

džio iki 14 gruodžio d.
9. South Chicago, III. nuo 

1 gruodžio iki 7 gruodžio d.
10. St.. Clair, Pa. nuo 15 iki kuomet

21 gruodžio. . j metų.
Nepažymėtos dienos yra 

laisvos. Prašytume gerb. kle
bonų, kurie norėtų tose die-

denį išėjo moterims turėt į . Malonios vartoti.
* ,, , . _T Visose vaistinėse trijų dydžių,

trumpus bluuzdakaulus. No- ieškokite "Gold Medai” vardo 
rinčios tų madų pasekti, tu- kiekvienoje dėžutėje. ,

“ HAARLKM OIL

Mano teatras.
Kostuiueris. — Ei, veiteril 

Žiūrėk, kokių man vištų atne
šei: viena skūra ir kaulai.

Patarnautojas. — Gal tam
sta nori ir plunksnų?

Kaiknrios jaunėja,
— Ar tamsta pažįsti Tau

ragės Pinzelionę?
— Sure! Aš jų pažinojau 

mes buvome vienu

Vaje! Vaje!
Kas sakė, kad dabar b)n<n

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIAf.lSTAK
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pate. 
po pilno UegsaminaTlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums del
tą, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, auradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — ItaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vl- 
slikas bakterlologiSkaa egsamlnarl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu, si paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryt jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatlsmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbanose turėti'pas save Marijonų laikai Bunk! Tik žiūrėk, kokią utSeenSmį. *12

misijas, kreiptis šiuo adresu: daro viename Mississipnės t k*r*Jua,*> eMron«k» ligą. kuri no.
.1 pasidavė net gabiam želmynoe gy-

Manan Fathers 2336 So. Oak- miestelyje. Gubernatorius į- dytojui, neatidėiiokit neatėją pa*

sakė laistyti gatves konfiskuo 
ta degtine, kad užmušus bak
terijas.

Geras pagalbininkas.

ley Avė., Chicago, III.
Pokalėdiniame žiemos Mi

sijų sezone yra numatytos Mi
sijos Brooklyne, Pittstone,
Detroite ir kitur, bet maršru-
tas nėra galutinai nustatytas, j MieKionis. _ EadM 
Kas dar norėtų tame sezone v;e<jre 
pas save Misijas daryti, pra Farmcrys. _ KoUiamc vie. 
šome, ilgai nelaukus, pranešti j j
mums .nurodyta adresu. Į Mies{ionis. _ Taraej kuris!

Tėvai Marijonai.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

pelę

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmu Kurna* 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Oatvėe
Ofleo Valandos: Nuo 10 ryto 1H

J1 po pietų. Vakarais nuo I Iki t 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 

no olėtu

ADVOKATAI

Telepbone Dearborn 0057yra pilnas pieno.
Farmerys. - Ar pe.e iaė- J. CHERNAUCHAS

mei
Miesčionis — Ne. Bet aš ka

ltę įmečiau, kad pelę išimtų.

PATOGUS KELIAS EUROPON
PLEKUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais 

ir naujausiais North Gemian L'.oydo laivais. Visad reikalauk 
iš savo artimiausio agento laivakortės per

NORTH O E R M A N LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bilc vietą Centralėj 

Europoj. Gerai žinomi 'laivai

BREMEN — EUROPE
COLUMBUS—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN

turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
mi šauniais valgiais ir užkandžiais.

Išplaukimai kas savaite SpecijaUai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BREMEN — — Dec. 6 Į BERLIN------------ Dec. 11
EUROPE — — Dec. 16 I asmeniškai vedama ekskursi

ja iš Chieagos
Išanksto užsisakyk vieta,s par, vietinį agenta ar

NORTH GERMAN LLOYD

ADVOKATAS
ICO No. La Šalie St. Rm. 1431

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

Local Office: 1900 S. UflION AVĖ. 
Tel Roosevelt 8710 

Vai. nuo 0 Iki 9 vai. vak. 
(Iisklriant seredos)

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTEI) STREET 

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

Pėtnyčioa

D-RO RAŪKAUS ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS.
ATSAKYMAS M. V. — Taip, nuo tam tikrų ligų, ra- į 

inunelės yra gera gyduolė, bent jomis užnuodinti negalima. 
Angliškai ramunėlės vadinasi “chamomile” ir jų galima gau-( 
ti gerose vaistinėse. !

ATSAKYMAS J. Z. — Tamstai gydytojas tiesų pasakė.' 
Rūkymas tabako silpnina regėjimų, nors nevisiems.

Gerb. Gydytojau Al. M. Račkus. Man galvoje atsiranda 
šašai, sausi. Juos nukrapščius, lieka raudona ir niežti. Ir 
taip ant kūno, ant pečių, ant šonų, panašus, kaip galvoje, lig 
būtų didervinės. Kuo juos nusigydyti T J. S. i

ATSAKYMAS p. J. S. — Tamsta turi ne paprastas 
dedervines, bet rimtų Uodos ligų, gal paeinančių iš nešvaraus 
kraujo. Be gero gydytojo pageltos pats nepasveiksi. Patar
čiau kreipties pas daktarų.

130 W. RANDOLPH STREET

Daktaras
Kapitonas

t

Specialistas ii

WISSIG.
Pasauliniame kar* 

Seno Kraj&us

CHICAGO, ELL.

GYDO VISAS T.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UMSIf KNfcJCSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeclaliSkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ui- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir p«s- 
laptlngas Ilgus. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per Jaute
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. 
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomls iki 12 d. 
4200 West 2« St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdiluna* Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolpb <737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbone Rooaevelt 0090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 0000

JOHN MJCHINSKAS
URTUVBB ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

lemento pajėgumo ir kultūri
ngumo. Kolei mūsų profesio- 

Št. V. B., Connecticut St V. nalai ir biznismenai bus ne- 
B., New Jersey St. V. B., Ma- organizuoti, tol komercinėse 
ryland St. V. B., Ohio St V. sferose nei sav0 m^ste ir y-
B., Michigan St. V. B. Wis- Pa<" sav0 ^tate netur®s jokios cialėmis progomis, kurios juk 

yra daug lietuviškų kolonijų, consin St. V. B. ir taip to- reikšmės. Gi susispietus į Vai-' įr lietuviams priguli lygiai h
kame tų bendrovių nėra, o liau. zbos Butus (Chamber of Co-įkaip ir kitiems. J
galėtų būti. Čia Ek. Centras Tokie Vaizbos Butai bus a- (mmerce), lietuviai sujungs sa-j So let us do it.
galėtų rasti būdo tokiame rei- kyvas parodymas lietuvių e- vo neskaitlingas profesines ir} Lietuvos 'Gfcner. Konsulatas. Įyįį,

biznio pajėgas į vienų kūnų, 
galės atsistoti ant lygios pa
pėdės su kitų tautų panašio
mis organizacijomis, ir galės 
naudotis visomis biznio ir so-

$65.00

SI

MES MOKAME CASII 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Moncv Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

U '.-I,-' 3»

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 038 

Tel. Frankltn <177
Nuo 9 Iki 1 Iftėmue Subatoe

52 East 107 th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman BOSO
N»« 8 iki I vak. ir Rubato
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SO. CHICAGO KARNIVALAS-BAZARAS SO. CHICAGO
RENGIA'

SO. CHICAGO
SV. JUOZAPO PARAPIJA

PARAPIJOS KIEME, 88th St. ir Marquette Avė.

Kas Vakara Nuo Rugsėjo 6 iki 14 d.
1 .7-

Neprižadame kalnus paversti į auksą, bet jei norite pamatyti 
kaip nikelis virsta į sidabrą ir sidabras į auksą, tai atsilankykite 
į mūsų bazarą, kur prie 8 didelių krautuvių dar rasite muziką, 
šokius, užkandžius — vienu žodžiu ką tik geisite.

Kviečiame visus
PARAPIJONAI. SO. CHICAGO

į:

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL ”

(laikytos už parapijos ypatin
gus geradėjus, pašventinti a-r- 

' notai — mėlynas, juodas, rau-

Radio Stoties A J J.

X Rugsėjo 7 d., 2 vai. po
1, prasidės šv. Antano pa

los bazaras didele iškilme 
šaunia muzika, kuri grieš 

ius visiems įeinant į ba-

Muzika bus iki vėlos nak- 
ir grieš šokiams. Visi ga- 
iki soties pasišokti ir sa- 

o “liukį” bazare išbandyti, 
ludos visu draugijų, kuopui- 
iausia išrėdytos.
Šįmet parapijos bazaras 

us skirtingas nuo kitais me
stis buvusių bazarų.
Visos budos gražiais ir bran 

iais daiktais pripildytos. 
Side graborius p. S. D. 

vičius, kuris ir Ciceroje 
skyrių po 1439 S. 49 Ct., 

adėjo bazarui puikią dovąną 
40 vertės. Parap. komitetas 
5 anksto taria p. Lakavičiui 
irdingai ačiū. P. Lakavičius

sukaktuves, tada mes atsily- - donas, žalias 
' ginsim.
1 15 anksto tariamo ačiū. ara0,„s įr paskui kkbonas ,

Išėjo keturi berniukai neši-

A. Stulginskas, •* Jis
V. L. D. K. Kont. Narys.1

E, ST. LOUIS, ILL.

pašventino ir pranešė, 
kad Juozas Lietuvninkas au
kojo mėlynąjį, Liudvikas ir 
Petronėlė Čepuliai žaliąjį, Juo 
zas ir Ona Naujunai — juodą
jį, Jonas Balčiūnas, Antanas 
Kairys, Juozas Pilipailis, Juo

prisidėti Bol. Tabūnas 
donąjį.

Po to sekė Mišios ir pa
mokslas apie tikėjimą ir ge
rus darbus.

Kiek galima buvo pastebė
ti susirinkę žmonės džiaugėsi 
ir gražiai meldėsi už gerada- 
ijus.

Piknikas.
Rugpiučio 31 ir rūgs. 1 d. 

turėjo įvykti Federaeijos pik
nikas. Vieną ir kitą dieną

raunde. Pirmadienį prasidėjo, bet 
buvo be pasekmių.

Nelaimė.

Nelaimė ištiko senuką, lo
mą Baskį (Patašių). Jį, va
žiuojantį dviračiu, užkabino 
automobilis, pargriovė ir išsu
ko iš peties ranką. Pateko 
Rockfordo ligoninėn.

Bar nepasveiko
Malinauskas po sunkios ope 
racijos, bet eina geryn.

Susirinkimas.

Antradienio vakare, rugsėjo 
2 d., įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Draugijų 
atstovų atsilankė daug.

Metinė Novena Prie M. Š 
Šilavos.

Nekalto Pras P Š bažny- |7?-'s Getautis ir dar pasižadėjo smarkus lietus pikniką suar-
čioj, rūgs. 7 d. ryto prasidės; 
devinta metinė novena prie M.
Š. Šilavos.

Rytais 8 vai. ir vakarais 
7:30 bus iškilmingos pamaldos 
ir pamokslai. Novena baigsis 
rūgs. 15 d. vakare.

Šios parapijos ir apielnikės 
lietuviai katalikei kviečiami 
dalyvauti.
Kun. S. E. Kolesinskis, kleb.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LIETUVĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

MORU, ILL.

(Swedish Americaai Line)
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK - KLAIPĖDA
(Via Gethenburg)

Nusitarta minėti Vytauto 
500 metų sukaktuves. Komisi
ja padavė abelną minėjimo 

tj planą. Toliaus eis prie sinulk- 
Juozas menų.

Taip pat priimtas sumany
mas katalikiškąją akciją la-

jtiau gaivinti, to darbo šaknis 
plačiau ir sumaniau leisti.

Choras.

Šv. Petro ir Povilo choras, 
vadovaujant Juozui Kailiu- 
kaičiui, rengiasi prie minėji
mo sukaktuvių. Jis mokosi Į- 
vairių gražių dainų. Beto yra 
nusistatęs surengti rudenyje 
puikų koncertą.

Raporterjs.

Rugpiučio 28 d. vakare įvy
ko sodaliecių “tango party”. 

liceroje priklauso ir prie dr- Susirinko pusėtinas merginų

[e * j būrys, keletas vaikinų ir se-
X “Draugo’’ No. 206 tilpoįnesniųjų asmenų, 
ockaičiutėa. Šliubas jos jau Pradžioje visi sau gražiai 
laidinga žinutė, kad ateinan ipas’šnekučiavo, / ,’iau prasi-

Lietuviu; Laivakorčių Agentų Sa ga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ

NAUJAM MOTORLAIVĮ

. KUNGSHOLM
Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas 
Išplaukia iš New Yorko Spalio 11 d. V. D. M. 

Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,
Visos kainos F.O.B. Factory, Detroit,

MJDSON-ESSEX PARDAVĖJAI VISUR

šeštadienį bus šliubas p-lės 
uvo 30 d. rugp. “Veselė” bu- 
o puiki. Svečių dalyvavo pil- 

parapijos svetainė ir links
imos visi iki vėlumos. Radio 
totis jaunai porelei linki il-
įausių metų.
X Rugpiučio 31 d. Ciceros 

.labdarių 3 kuopa turėjo išva- 
iavimą į Labdarių ūkį. Visi

dėjo “tango” lošimas. Jis ė- 
jo linksmai ir gražiai. Daug 
įvairių laimikių teko neku 
riems asmenims.

“tango” visus 
:‘ice cream’u” ir 
pyragais. Vėliaus 

kam patiko, pasišoko ir po to 
išsiskirstė namo.

“Tango party” parengė ko- 
ivažiavimu buvo patenkinti iriniįsįja į§ j. Sliauteraite®, K. 
rėjo progos pasilinksminti Į Noreikaitės ir dar vienos, ku- 

>rie geros muzikos. Visų ūpas[rįos pavardės nesužinojau 
uvo geras. Riešutavo, daina- i Sodalietės rengiasi savo su- 
o ir šoko. Visi gėrėjos Lab-j f jrinkimus padaryti įdomiais, 
ariu ūkiu. Ciceriečiai važia-pink-indis ir naudingais. Bu- 
o namo dainuodami. 'siinas susirinkimas, r igsėjo
'X Daug ciceriečių dalyva- ’fSept.) 8 d. vakare, bus su

Po lošimo 
pavaišino “ 
gardžiais

LAIVU IŠPLAUKIMAI IŠ NEVY YORKO
M. S. KUNGSHOLM ............................. šešt. Rugsėjo 13
S S. DROTTNINGHOLM..................... šešt. Rugsėjo 20
M. S. GRIPSHOLM...................................... šešt. Spalio 4
M. S. KUNGSHOLM ............................. šešt. Spalio 11

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tam
stai agentą arba bent kurią- musų Linijos raštinę. Gauk 
lietuvių kalboj specialiai atspaustą- cirkuliorį apie Lini
ja. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse.

RAŠYK:
ŠWEDISH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avenue Chicago, Illinois.

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

4= Didžiausia Apsauga

o išvažiavime į Marijonų ūkį, programėlių. Yra vilties, kad EKSKURSIJA
d. rugsėjo. Mat, visi norėjo vis daugiau merginų dėsis so- 

ftimėti “Aubur.n’ą”. įdalicijon ir tėvai savo duktė

X Rugsėjo 14 d. Ciceroje 
lošiamos milžiniškos iškilmės 

tai paminėjimas L. D. K. 
Bytauto 500 metų mirties su- 
aktuvių. Dalyvaus visos dr
oš ir visos tiįrės savo benus.

pvaikščiosim Vytauto, L. D. 
K., 500 m. Mirties

Sukaktuvės.
ChicagieČiai prašom į talką

’ytauto, L. D. K., 500 m. mir- 
ies sukaktuvių iškilmingam 
pvaikščiojime, Cicero, 111., 
ngsėjo 14 d., 1930 m., 1 vai. 
►o pietų.

Visas draugijas ir pavienius 
reiki jus kviečiame į minėtą 
Ipvail ščiojimą, o kaip jus, 
hicHgiečiai, apvali. mosite tas

ris joji paragins:
Žinoma, sunku tikėtis, kml

dėtųsi Sodalicijon “pvpkor- 
kos”, kurios dumia cigare- 
tus; “kačiukės”, kurios šoki
nėja vyrams ant kelių ir glau- 
•lasi apie juos; “ vėjngalvės”, 
kurios nieko daugiau neišma
no, j ai p tik savo plaukus rai
tyti, veidus teplioti, ir apkar
pytas iš visų galu ir kraštų 
“dieniukes” dėvėti. Na, žino
ma, via dar ir k'tokių “fle- 
perkii”, kurioms svetimtau
čiai ir svetimtautėj yra šir
džiai artimesnė.

Naujas Turtas. • 
Pirmadienyje, rūgs. 1 d. Į-

vyko pašventinimas keturių, 
naujų, gražių arnotų. Prieš 
pačias Mišias, kurios buvo at-

Dar yra proga išvažiuoti Lietuvon su patogia eks
kursija j Klaipėdą. Laivai išplauks Rugsėjo 13 d. ir 
Spalio 11 d. Kaip Amerikos piliečiai, taippat ir Lie
tuvos gali suspėti išvažiuoti. Del informacijų kreip
kitės tuojaus.

Siunčiame pinigus telegrafu. Išmokame tirčiausia- 
ine iMište j kelias dienas.

Apdraudžiamo nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Darome įgaliojimus (davernaatis).

Kreipkitės ims;—

Paul P. Baltutis and Co.
3327 South Halsted Street

Tel. Yards 4669

Musų tikslu visuomet yra, netik teikti 
geriausį patarnavimą, bet ir didžiausią 
apsaugą. Kad tai galima butų atlikti, tai 
mes esame nariai Federal Rezerve Sy3- 
temos virš dešimties metų. Ta narystė rei
kalauja, kad mes padėtumėm į Federal 
Rezerve Banką dalį savo depozitų, be 
nuošimčių. Mes maloniai tai darome, ži
nodami, kad tai reiškia didesnę apsaugą 
dėl jūsų.

Ta didesnė apsauga yra svarbi, kuomet 
jus atidarote taupymų sąskaitą.

DEPOSITORS STATE BANK
4701 S. ASHLAND AVENUE

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO
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Nekalto

CHERNAUSKO DARŽE, Justice, III 
79th St. & Archer Avenue 

PRADŽIA 10 V AL. RYTO
Puiki muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai.

Visus nuoširdžiai kviečia,
KLEBONAS ir KOMITETAI

BESIRUOŠIANT PRIE 
VYTAUTO SUKAK

TUVIŲ.
* • •

Penktas iš eilės D. K. Vy
tauto 500 m. sukaktuvių mi
nėjimui Liet. Centralinio Ko-*
miteto Chicagoje susirinki
mas įvyko rugp. 29, 8 vai. va
kare, Dievo Apveizdos para
pijos salėj.

Susirinkimų atidarė komi
teto pirm. Leonardas Šimu
tis. Raštininko perskaityti nu
tarimai iš ketvirtojo susirin
kimo liko priimti. Pirminin
ko pasiūlyta dienotvarkė 
šiam susirinkimui tapo atsto
vų užgirbta; dienotvarkė to
kia: 1) atstovų registracija, 
2) Valdybos raportai, 3) ko
misijų raportai, 4) Kolonijų 
atstovų raportai, 5) Komisijų 
papildymas, 6) Nauji suma
nymai.

Kolonijų atstovai.
Dievo Apveizdos par., 18 pažymėjo, kadi ketvirtadienio 

gat. dalyvavo 9 atstovai. Šv.', vakare įvyks kolonijos komi- 
Jurgio par. Bridgeport, — 6 teto ir draugijų, atstovų su-

Aušros Vartų par. atstovai sijoms. Parodavimo būdas pa
liktas kolonijų nuosprendžiui. 
Kurioms patogu, gali rengti

atstovai. Aušros Vartų par., 
West Side'— 3 atstovai. Nek. 
Pras. P. Šv. par., Brighton 
Park — 4 atstovai, Šv. Kry-

sirinkimas, kuriame nuspręs 
parodavimo būdų. Medaliai 
jau yra platinami.

Nek. Pras. P. Šv. par. at-
žiaus par., Town of Lake —• stovai pareiškė, jog medalius
4 atstovai, Gim. P. Šv. par. 
Marąuette Park — 3 atstovai. 
Šv. Mykolo Ark. par., North 
Side — 4 atstovai. Šv. Anta
no par., Cicero, III. — 2 at
stovai. L R. K. Sus. Am. Chi- 
eagos Apskr., L. Vyčių Chiea
gos Aps., Moterų Sųj. Chica- 
gos Aps., ir Šv. K. Ak. Rem. 
centras turėjo savo atstovus 
šiame susirinkime. Į šį susi
rinkimų atsilankė atstovas net 
iš So. Chieagos, III.

Valdybos raportai.
Komiteto pirm. pranešė, jog 

1) medaliai jau yra padirbti 
ir platinami po visas kolom-

platina ir taip-gi trumpoj at
eity šauks kolonijos komiteto 
susirinkimų. Ši kolonija ren
giasi prie automobilių paro
dos

Šv. Kryžiaus par. atstovai 
pranešė, jog veikimas eina 
pirmyn, medaliai yra platina
mi ir kolonija pritaria auto
mobilių paradui.

Gim. P. Šv. par., Marąuette 
Park atstovai pareiškė, jog 
ten susirinkimai įvyksta daž
nai, uoliai medalius platina

sišventimo darbuotis, kad šis 
apvaikščiojimas pavyktų kuo- 
puikiausiai.

P. Atkočiūnas,
Cent. Kom. Rasi. 

Pažymėjimas. Vytauto me
daliai yra pardavinėjimi po 
30c. Medalis turės tikieto ver
tę į Ashland Auditoriumų, 
kur įvyks puikiausia progra

nas prakalbėjo gražiais, vai
keliams suprantamais pavyz
džiais, kad klusnumas ir darb 
štumas bus jų moksle pasise
kimo užtikrinimu. Pasimeldus 
prie Šv. Dvasios ir šv. Mi
šioms pasibaigus prieš Šv.

Sakramentų buvo atnaujintas 
mokyklos intronizacijos aktas.

X Ateinančiame sekmadie
nyje gatvėje ties Aušros Var
tų bažnyčia visi galės už 30c. 
įsigyti Vytauto Didžioj meda
lį.

Šv. Mykolo par. atstovai
raportavo, jog komitetas su- 

jas. 2) Sušauktas buvo finan- darytas
sų komisijos susirinkimas, ku
riame surasta būdas užmokėti 
už medalių padirbimą, tai yra 
užtraukta paskola. 3) Pasklei
sta medaliai net Rytinėse Val
stijose tarpe visuomenės vei
kėjų. 4) New Yorko ir Phila- 
delphijos kolonijų lietuviai mi 
nes Vytauto Dienų su pritai
kintomis pamaldomis ir gies
mėmis katedrose.

Komisijų raportai.

vaikštynes,
3) Įnešimas garsinti Vytau

to Dienų gatvekariuose pa
vesta finansų komisijai pasi
teirauti apie kainų.

4) Nutarta, susitarus su 
dvasiškija, jei bus galima,
daryti Chieagos Katedroj ma. 
Vytauto Dienų su pritaikinto
mis pamaldomis it giesmėmis.

5) Programų sutaisymai ir 
pakvietimas žymių kalbėtojų 
ir svečių nutarta pavesti pro
gramų komisijai.

’6) L. Vyčių Chieagos A pa

Rast.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Raguviečių išvažiavimo 
rengimo komisija pakvietė 
visus buvusius tame piknike 

krities atstovas, J. Bulevičius, svečius, biznierius ir darbu
pranešė, jog Vyčiai VytautoJ įlinkus, atsilankyti į Aušros 
paminėjimui rengia iš Lietu- Vartų par. bazarų, o ypač į 
vos Istorijos perstatymų gruo-. klebono kun. L. Draugelio pa- 
džio mėnesy. Susirinkimas to-gerbtuvių vakarienę, kuri į- 

ir pritaria automobilių para- jkį Vyčių pasiryžimų užgyrėįvyks rugsėjo 28 d, 
dui. »!]» ir žadėjo prisidėti darbu.

Baigus svarbius reikalus ir 
uždarius susirinkimų atstovai 
skirstėsi pilni energijos ir pa

X Antradienyje, pradedant 
Aušros Vartų mokyklai mok
slą, buvo bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos. • Patsai klebo-

VAŽIUOKIME Į LIETUVA
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu | 
per KLAIPĖDĄ

Greitas susisiekimas via Kopanhagen
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išnlaukimai Iš N,kw York:
S. S. “FREDERIK VIII” ..............  Rugsėjo 13
S. S. “UNITED STATES” .......... Rugsėjo 27

• S. S. “HELLIG OLAV” ................. Spalio 4
Informaciją ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba;

SCANDIHAVIAN-AMERICAH LINE
27 WHITįHAVL ST. 248 WASHINGTON ST. 130 N. LA SAUB $1.
NEW VOKK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAUO, IUU^į

LIETUVIŠKI REKORDAI
10 coliu 75 centai

Budriko Radio Orkestrą
16173 Vakar-vakarėli ir Či

gonai. M. Juozovitas
16041 Mes be Vilniaus ne

nurimsim ir Girtuoklio 
daina. J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man 
tik rodos. A. Vanagaitis 

16156 Ar tau seselia ir Kel
kis bemėli. Malian. Liet. 
Mainieriu Ork.

Lietuvos Polka ir Pasaulinė 
Polka. Šokiu Orkestrą 

Nakties sapnai Šokis ir Ge
gutė Polka. Šokiu Ork. 

Amatninkų Mazurka ir Po 
puotai Šokis. Šokiu Ork. 

Vėjo Valcas ir Vilniečiu Ma
zurka. Šokiu Orkestrą.

BUDRIKO RADIO 
VALANDOS

Subatomis nuo 6 iki 7 v. v. 
Iš Stoties WCFL 970 kyl.

Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v. 
Iš Stoties WHFC 1420 kyl.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 S. HALSTED ST.

Chicago, III.

tina, visos draugijos remia 
šį darbų ir taipgi rengiasi

Cicero, III. Šv. Antano par. 
atstovai pranešė, jog meda
lius sparčiai pardavinėja ir 
rengiasi savo kolonijoj ap
vaikščioti Vytauto jubiliejų 
rugsėjo (Sept.) 14 d. Prašė 
chicagiečių paramos. Jie daly
vaus ir spalio (Oct.) 26 d.

So. Chicagoj taip-gi lietu-
Finansų komisijos valdybos iviai dsdasi » bendr» vy‘aa‘»' 

nariai, B. Jakaitis ir A. Nau- ^kaktuvių darbų. Kolonijos 
sėdienė, pranešė, jog komisi- aisf®vaB pasiėmė medalių. t 
jos susirinkime nuspręsta ir Prašymas,
surasta būdas apmokėti už Centralinio komiteto valdy-
medalių padirbimų. Komisija 
gavo keletu' laiškų iš Rytinių 
Valstijų teiraujantis apie me
dalius, kuriems ji suteikė tin
kamus atsakymus.

bų ir finansų komisija kvie
tė ir ragino atstovus dėti 
daug pastangų, kad kuodau- 
giausia išplatinus medalių. Ir 
už išparduotus medalius grų-

Spaudos kom. nariai pranc .žinti pinigus finansų komisi- 
šė, kad veik kiekviename “Dr-į jai kuogreičiausia, nes reikia 
augo” numery telpa aprašy-[ užmokėti už salę ir už meda-
mai apie Vytautų.

Pranešta, kad programų ko- 
misijon kviečiama šie: komp. 
J. Pocius, L. Šimutis, Adv. 
Mast., Adv. Bordcn, kun. Ur
ba, Adv. Grisk, Muz. Daukša 
ir Muz. Mondeika. Parodavi
mo komisija susirinkimų dar 
neturėjo tad nebuvo nė rapor
tų. <rf

Kolonijų atstovų raportai.
Dievo Apv. par. atstovai pra

nešė, jog rengia vaikštynes su 
benu; veikimas eina pirmyn 
ir Vytauto medalius platina. .

Bridgeport, Šv. Jurgio par.' 
atstovai pranešė, jog bus šau
kiamas ketvirtadienio vakare 
susirinkimas, kuriame mano
ma sudaryti kolonijos komi
tetų.

'"'gg-ig:

liūs.
Nauji sumanymai.

1) Finansų komisija patie
kė pasiūlymų atspausdinti Vy 
tauto Dienos prągramo kny
gutes, kuriose būtų pagarsini
mai ir įvairūs aprašymai apie 
Vytautų su atvaizdais, ir t. t. 
Susirinkimas šį sumanymų pri 
ėmė ir nutarė atspausdinti a- 
pie 10,000 progra mo ekzein- 
pliorių. Šis darbas ir kainos 
nustatymas už garsinimus y- 
ra pavestas finansų komisijai.

2) Marąuette Park komite
tas pasiūlė sumanymų padirb
ti tam specialius automobi
liams garsinimui Vytauto Die 
nos ženklus. Sumanymas už- 
girtas vienbalsiai. Darbas 
pavesta atatinkamoms komi-

I

I

S ■ 
8

Greitas Anglių Pristatymas B 
Priguli Nuo Oro - - |

Pirk Jų Sau DABAR! B
'/' ; ■

.Būtinai pripildyk savo skie
pų anglimis pirm negu užeis 
blogi orai. Taipgi kainos nuo 
dabar kas savaitė eis augš- 
tyn. Protingai pasielgsi, jei 
dabar užsisakysi ir sutaupysi 
sau pinigų.

Užsakymus greit išpildysi- 
mc.

ATLAS
FUELCOMPANY

ANGLIAI ir KOKSAI
4913-19 South Paulina Street

Arti 49 St. Tel. Prospect 7960-61
V. GAPSZBWICZ, Prezidentas

■a

Taupymai
Žiemos Laikui

GYVULIAI nujaučia 
kati ateityje gali nebū

ti tokia gausybė reikalingų 
kasdieniniam gyvenimui 
daiktų. Žmogus savo gyve
nime turi progos išauginti- 
juodai dienai atsargų, ku
rių nesunku didinti, bet kai
liam sunku pradėti.

Mes norime jums suteikti 
patarimų apie taupymo sus
kaitąs musų banke. Yra 
daug būdų kas mėnesį po 
truputį sutaupyti ir tų mes 
jums galime nurodyti. At
eik su mumis pasikalbėti 
upie tai.

METROPOLITAN STATE BANK '
2201 W. 22 St. Chicago, III.

VALANDOS: kasdie nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. vak. Antradieniais ir šeštadieniuis iki 
8:30 vai. vak.
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Dievo Apvemtos Parapijos Jubiliejinis BAZARAS
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Sekm. Rugsėjo 7 d. šeštadieniais ir Sekmadieniais
ŠIMTAI VISOKIŲ

WT V* <V« • f • V«
rsluosirdziai kviečia

NAUJIENYBIŲ
RENGĖJAI.

C H l C A G O J E jir profesionalų. Suseisime su 
t visais ir linksmai laikų pra
leisime tyram ore, nes pikni-

SILAVOS ATLAIDAI. įbūti bažnyčioje 8 vai. iš ryto, !kų šįmet daugiau nebus, kitų

Marąuette Park. — Mūsų 
parapijoje ir šįmet bus Šilu
vos atlaidai. Prasidės sekma
dienyje, rugsėjo 7 d., o baigsis 
pirmadienyje, rugsėjo 15 d. Į 
pagelbų atvyks daug svetimtj 
kunigų.

Sekmadienyje per sumų 
pamokslų sakys kun. Židana- 
vičius, garsus poetą ir rašyto
jas iš Amsterdam, N. Y. Ki
tus pamokslus sakys kun. A. 
Petrauskas per visų oktavų.

Per visus atlaidus bus iš
pažinties klausoma rytais ir' 
vakarais. Kas rytas šv. Ko
munija bus dalinama 5:30 
tiems, kurie eina j darbų.

Pirmos šv. Mišios bus 7:15 
Antros — 8 valandų ir pa

mokslas. Visi vaikučiai turės

««■■■■■■■■■■■
UReumatizmassausgelel
_ Naatkankyklt. sarta akaus- ■
■ mala Reumatismu, Banagėla. ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mė*lun»lu
g — raamanų aukim*; dm akau- “ 

dėjimai naikina kūne gyrybi ■
■ Ir dažnai ant patalo pa<uldo. g
■ CAPSICO COMPOUND mo-
g aUa lenffTaI pražallna rlriml- — 

aitas Ilgas: mums Handla dau- ■
■ fjrbė žmonių siunčia padėka- H
■ tobm paaralkp Kaina l»o per
_ pažtų Ižo arba drl b* Sl.M. ■ 

Dukart tvirtesni 71a. ■
■ Knyga: "UUIKIV rrBI- -
■ KATOB** augalai! svirties, kal-
_ U H aa«t> ■

kad išklausius šv. Mišių ir iš
girdus Dievo žodį.

metų, gal, nevisi sulauksime. 
Tat, kol gyvi esame, dirb-

Vaikarais pamaldos prasidės įkime gerus darbus, remkime 
7:30. Pirmiausia bus giedama I savo parapijų. Yra vilties,
giesmė prie Švenč. Marijos, 
paskui pamokslas, toliau įsta
tymas šv. Sakramento, litani
ja prie šv. Marijos ir palai
minimais Šv. Sakramentu.

kad į šį piknikų atsilankys 
visi parapijonys. Išvažiavime 
bus visa ko. Grieš gera orkes
trą.

Kviečia visus
Rugsėjo 15 d. bus užbaiga, j Kleb. ir Komitetas. 

Taigi tuojau po litanijos prie i PASTABA: — Važiuoti bi- 
Šv. Panelės bus procesija su le karais lig Milwaukee avė. 
Šv. Sakramentu, o paskui Mihvaukee ąve. ligi Higgius 
palaiminimas. ĮRoad, Higgins ligi daržo. Ar-

Visi širdingai kviečiami pa- ba Lawrence avė. karais kol
ties kun. A. Baltučio, mūsų 
klebono, dalyvauti šiose pa
maldose ir naudotis Dievo 
malonėmis.

Vienas parapijom?.

DRAUGIŠKAS PARAPIJOS 
IŠVAŽIAVIMAS.

North Side. — Rugsėjo 7 
d., Polonia darže, Higgins 
Road and, 61 avė., 1 valandų 
po pietų bus parapijos išva
žiavimas. Įžanga veltui. Tat 
nuoširdžiai kviečiami atsilan-

Justin Kulis
kmtfc Halstad Btre*<

CHICAGO BLIi.

sustos, paskui eiti 2 bloku į 
šiaurę (North) ligi daržo.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Serga p. 
J. Čepulienė, 4439 So. Honore 
St., S. Vaičkus, 4551 S. Her- 
mitage avė., (dabar nuvežtas 
ligoninėn); Kaz. Radvilas, 
G108 So. State St. (dabar li
goninėje), Kundrotienė, 6241 
So State St.; M. Jotkaitė, 
4459 So. Wood St.; N. Mažei
kaitė, 4453 So. Wood St.; pp. 
Aleksandravičių, dukrelė. Pa

bus gaunami dykai) galės 
tikėtis laimėti.

X Šv. Kryžiaus par. išva
žiavimas (outing) bus rugsėjo 
21 d., Chernausko darže. Į- 
žanga dykai. Visi rengiasi.

X Pašventinimas koplytė
lių, -Alyvų Darželis ir Pane
lės Š. Apreiškimas, įvyks mg 
sėjo 14 d.

X Rengiamasi prie klebono, 
kun. A. Skripkaus, sutiktuvių 
jam grįžtant iš Lietuvos.

X Rengiamasi prie Labda
rių Sųjungos seimo, prie Vy
tauto apvaikščiojimo.

X Pirmoji Labdarių kuopa 
pasitenkinus įvykusiu Labda
rių išvažiavimu. Dėkoja p. 
I Mandzejauskui už trokų, p. 
Lesausfeui už pasidarbavimų, 
už paramų p. J. Bacevičiui ir 
Atlantikiečiams. Rengime 
daug darbavosi kp. pirm. p. 
Sudeikienė, padėjo ir kitos 
narės bei nariai.

AUTOMOBILIŲ MALIAVO- mate turi platų patyrimų. Jauljime. Vienok, jis gerai supran- 
TOJAS. lyra 20 metų, kai jisai dirba ta ir gerai atlieka kitus au-

kyti į šį piknikų ir paremti 
parapijos reikalus. Katalikai žjstamieji prašomi aplankyti, 
turime rūpintis savais reika- I X Susirinkimas Moterų 
lais, ypač remti, kas yra ren-lSų-gos kp. bus 2 vai., sekm.,

A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, 111.

Tel. Beveliy 0005

giama parapijos naudai — 
aukomis ir darbu.

Kaip žinoma, šiam išvažia
vime turėsime svečių iš kitų 
kolonijų, taipgi ir biznierių

rūgs. 7 d.
X Ponia J. Čepulienė gavo 

3 geras dovanas, kurios bus 
leidžiamos parap. išvažiavime. 
Kas turės tikietų (o tikietai

■■S

SVARBUS PRANEŠIMAS B 
CHICAGOS LIETUVIAMS B
J. F. Radžius š
GRABU IŠDIRBYSTEJ |

Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerci- f 
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar I 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- J 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organl- | 
zacijos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- j 
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už I 
grabą. .

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- S 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra | 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j į 
savo išdlrbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę I 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar- j 
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, | 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius Į
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje 

H Jp Ofisas: Skyrius:
| 668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. ■S Tel. Ganai 6174 Tel. Victory 4088 ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

prie automobilių. Jau 6 me
tai, kaip jis savistoviai varo 

. Per ketu
ris ir pusę metų jisai vedė
Walloce Garage prie AVallace 
ir 31 gatvių.

P-nas Tamošauskas yra spe

Chieago yra tūkstančiai 
lietuvių, kurie turi automobi- automobilių biznį 
liūs. Laikantis principo sa
vas pas savų”, reikia ne vien
pirktis iš lietuvių automobilių 
pardavėjų, bet lietuviams pa
vesti automobilių taisymų ir -.eialistas automobilių maliavų
maliaivojimų. ~ -----------------------------

Bridgeporte yra lietuvis 
automobilių maliavotojas pil
nai savo amatų žinąs. Yra tai 
V. Tamošauskas, savininkas 
Roxee Auto Painting Sbop,
907 W. 35 St.

P-nas Tamošauskas savo a-

tomobilių darbus.
Į dabartinę vietų po nuin.

907 W. 35 St. p-nas Tamošau
skas dar nesenai tejsikraustė. 
Bet joje ketina laikytis pasto
viai. Linkime ten jam turėti 
geriausių pasekmių.

Rap.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Lžd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,

Vienatinis 11a- 
,tuvis, kuris iš
dirba europiS- 
ko Ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas M. Šilkas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
si os.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miera kaplnlv 
▼artus.

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

h Fmliiiii Uii

GERO BANKO YRA ŠIE:
SAUGUMAS 

STIPRUMAS ’
STROPUMAS PATARNAUTI

Šis bankas buvo įsteigtas 1868. Jisai be per
traukos veikė — SAUGIAI — nuo pat įsikūrimo.

Šio banko stiprumas yra aiškus iš jo turto au
gimo. *1868 m. jo turtai siekė tik keletos tūkstančių 

dolerių, o dabar 1930 metais turi daugiau kaip tris
dešimt tris milijonus ($33,000,000.00).

Atlik bankinius reikalus čia 
tikrintas.

saugumas už-

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
THE STOCK YARDS TRUST & SAVIN6S BANK 

THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT COMPANY
4150 So. Halsted Street

Narys Federal Reserve System Ir Chicago Clearlng House Association

Nauji Radios
1931 METŲ MODELIAI 

Jau galima pirkti

abiejose —

Peoples Furniture Co.
Krautuvėse

KIMBALL, BRUNSVVICK, 
VICTOR, ATWATE R KENT, 
ZENITH, MAJESTIC,
R. C. A. RADIOLAS ir KITUS;

Atvaizdas Naujo Kimbatl Radio Mados—8

NAUJI RADIOS yra didžiai pagerinti ir pagražinti, bet kai
nos yra daug žemesnės už praeitų metų, ypatingai Peoples 
Krautuvėse, kcJpo didžiausi Lietuviai Radio pardavėjai Chl- 
eagoje ir kaip vienintelė Lietuvių įstaiga vedanti pirklybą 
nuosavu kapitalu, visuomet gali duoti geresnius radios, žemes
nes kainas ir prieinamesnes išlygas ir patarnavimą, nes tuos 
nuošimčius, kuliuos įvairūs radio krautuvininkai išmoka fi- 
nancc įstaigom už paskolas, tuomet PEOPLES įstaiga juos 
atiduoda savo pirkėjams (kostumeriams). Todėl vien tik dėl 
Tamistų pačių saugumo pirkite sau radio iš didžiausių ir at- 
sakomingiausių Lietuvių Krautuvių THE PEOPLES FURNI
TURE CO. I

Senus muzikai iškus instrumentus imame ir duodame didelę 
nuolaidą ant naujų.

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems pagal pirkėjo norą 
ir išgalę. )

Krautuvės atviros: Antradienio, Ketvirtadienio ir Šešta
dienio vakarais.

4177-83 Archer Avc. 2536-40 W. 63 St.
Brighton Park

Lafayette 3171
Marąuette Park

Hemlock 8400



tadienis, Rūgs. 6 d., 1930 DBS 00IB

GRABORIAI: / C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA1
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. D, LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
a. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
aoo darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 West 23rd Place 
Chlcago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

S, M. SKUDAS
1IETUV18 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

IŠ DR-JGS SUNŲ LIETU
VOS VAKARUOSE.

S'

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHECAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiai negu kiti 
todėl, kad priklat- 
sau prie grabų tfi- 
dlrbystės.

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

Phone 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
rT "------------- ............................. ................ ‘g

Hftl

J. Lulevičiue
GRABORIUS IR 
BALSAMCOTOJAB
Patarnauju laido
tuvėse Visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago. III.

Tel. Victory 1116

Atsisakė nuo Vytauto Suk. 
Paminėjimo.

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija Sūnų Lietuvos Va
karuose laikė susirinkimą, 30

Į Tik tas man nepatiko, kad 
(kai pakelta klausimas kaslink 
Vytauto 500 m. paminėjimo, 
kad ir mūs dr-ja prisidėtų, w MARqųetTE rqAD 
nes nariai eina su kitomis dr- Nuo 9 12 vaI Nuo , vat _
jomis, o čia nėra kam nė vė- 5 ir 7 iki j vai. vakare, 
liavos nešti, įnešimas liko at- serodomi* nuo 9 — 12 vai. ryto. 

mestas.

Telefonas Grovehill 8263

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rocidencija 2359 So. Leavitt 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

1 Nedėllomls pagal sutarty.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš- 
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Iladley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PEIKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVI3 GRABORIU8

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

,d. rugp. Pirm. M. Beigai ati- Draugijos nariai, kurie ne
darius sus-mą, K. Klimaičia, skaitot “Draugo”, užsisaky- 
rašt., perskaitė nutarimus pe- kit ir kitus paraginkit, kad 
įeito sus-mo, kurie liko priiin skaitytų, nes “Draugas” yra 
ti. į mūsų prietelis.

Ligonių dr-ja turėjo tris: 
J. Bendžaiti, J. V. Dimšą, ku
rį patiko nelaimė dirbtuvėj— 
neteko piršto, ir trečio pavar
dės nenugirdau. J. V. Dimšai 
pašelpa išmokėta už 5 savai-

Koresp.

WEST SIDE ŽINIOS.

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 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939 !___________________ -

SL

Valandos: 2-4 pe pietų Ir 7-9 v. 
Nedėlioj pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Krankliu Blvd.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.1

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS

X Vytauto iškilmių komi- ________________
tetas West Sidėje platina la- Rez. Tei. Midway 6612 

tęs. Kitų ligonių nebuvo, tat bai graižius Vytauto, Didžiojo
liko atidėta ant toliau. Lietuvos Kunigaikščio, meda-

Komisija pranešė apie išva- Bus, kuriais pasipuošę veltui
žiavimą, kuris bus 7 d. rugsė
jo, Slovaine farmoj, kur buvo

turės įžangą 26 spalių į Ash
land Auditoriją, kur bus Chi-

Dievo Apveizdos parapijos iš- cagos lietuvių Vytauto iškil
mes.

X Mokyklon vaikų prisi
rinko virš dviejų šimtų.

X Partijos bazaro resugiai

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
ir Ketv.ergaia vakare

Ofiso ToL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezri 9191

DR. A. A. ROTH

važiavimas (86 ir Kean avė.).
Viskas išvažiavimui prireng
ta. Raportas priimtas. Komi
sija prašė, kad kiekvienas
narys atsilankytų į išvaižiavi-įA IV VA

1 mą, nes draugystė rūpinasiI \. jau užsakė Iidmiesty at
segančiais, mirusių narių einančiam šeštadieniui ir sek- 
našlaičiais. Našlėms nereikia ! madieniui gražių ir naudingų I 
vaikščioti per metus, kas mė-. laimėjimams dalykų, kurie 1 
nesis. Draugija išmoka kuo- i pradžią bazaro tikrai puikiai'
greičiausia, kas priklauso. 

Todėl ir aš velyčiau kiek
vienam rašytis į tokias drau
gijas. Pav. p. Barščius, kuris

papuos.
X Aušros Vartų svetainėje 

ateinančiame sekmadienyje 
bus šie susirinkimai: a) Ko-

buvo pametęs tą draugiją, pa- legijos Rėmėjų 17 kp. tuojau
matė, jog nėra geresnės, užsi
mokėjo už tris metus, kurie 
praėjo, ir liko pilnas narys.
■ H I , I . — 1 ...H «

po sumos; b) Šv. Kazimiero 
vyrų ir moterų — 1:00 vai., c) 
Akademijos Rėmėjų, ir JL»abda- 
rių 7 kp. — 4 vai.

ŽINIĮI-ŽINELĖS
X Ateinančią 

Grant parke, kur 
Jackson bulvaras 

į mergaičių baseball

, nedėlią 
pasibaigia 
L. Vyčių 
Lyga tu-

Et-
•■■■• k C .X

■ ■■ y
•• • r •

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

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos 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.

j. F. Ėudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue 

Tel. Lafayette 0727
skyrii is

1410 So. 49th Q., Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Tel Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

A. L. DAVIDDNIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų į 
Vaikų ir visų chroniškų ligų '

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet. 7 -8 vak. i 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRtKŪL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pleL Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland' Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7326 
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
0«ct 1926. Nedėtomis tik pagkf su
tarti.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2324 Washlngton 
fO-12, 2-4, T-9 1 ‘l 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. TeL Kodzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. ŽMtHDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drexel 632*

Vai.: 8 Iki 16 ryto 
6-8 vai. vakare

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

NedBllomitr
Susitarus

Tel. Hemlock 8706 
Rez. Tel.

DR.S.ARON

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I
Tel. Lafayette 5792

DR. A. J. JA VEMŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Ca’ifomia Avė*I
Nedėlioję pagal sutari}.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. I

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2od Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228’ 

Rezidencija: 6640 So. n.tplewd*d 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 —■ 3 a 7 —- 6 r. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Prospect 0616

rėš žaidimą čempionatui lai
mėti. Žaidimas prasidės 2 vai. 
po pietų. Žais Town of Lake 
'ir Dievo Apv. parapijos ty-' 
mai.

X Sekmadienį rugsėjo 7 d. 
Gimimo Panelės Šv. par. baž
nyčioj suma bus laikoma už 
a. a. Leoną Kukulskį, kurs 
mirė metai tam atgal. Šv. Mi
šias užpraiše Morta ir Juoza
pas Gudai, pas kuriuos velio
nis gyveno, rūpinosi juo jam 
sergant ir jam mirus /upinosi1 
laidotuvėmis. *

X Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
šv. Jurgio par. bažnyčioj su
ma bus laikoma už a. a. džia- 
koną kun. Mateušą Kraučiu- 
ną. Už jo sielą taipgi bus lai
komos* dvejos šv. Mišios antra 
dienį rugsėjo 9 d. Tuo reikalu' 
pasirūpino seni parapijonai,

I J. Garnckui vadovaujant.

Tel. Euclid 817

DR. HARWOŪD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 
Prie Garfteld Park "L”

Vai.: 9—10 ryt-, 6—8 v. v. 
Išskiriant scredos, ncd. 10-11

Ofljo Ir Res. Boulevard 5912

DR. A. J. 8ERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo X Iki I po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakar*

Res. 8201 S. WALLACE 8TREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Res. 6622 So. VVhlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

D E N T I S T A I

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą kuris 

esti ptiežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

PRANEŠIMAS

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė į nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

T«l. CAnai*'O257 lies. Prospect 66M

DR. P. Z. ZALATORB
Gydytojas ir Chirurgas 

Į 1*81 SOUTH HALSTED R.
Rosldenclja 6606 So. Srtrižsn Ava, 

į Valandos 11 ryto Iki i po pietų
6 Iki 6:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Keterų Ir Vyrų Ligų 
Vai: ryto nno 16—12 nuo 8—4 p* 

platų: 7—8:26 vakar* 
Nedėliomis 16 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarty

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gorai lietuviams žinoma* per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo mintinai 

atvažiuoja Ir visiems čamplonamn 
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 tori tūkstančius vartoto
jų ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit ii savo aptiekos ar
ba išdlrbystėa .

T. A. D. PRODL’OM 
8133 So. Halsted SL Chicago, UL

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisus-ir Altinių Drrbtuv*
756 West 35th St. 
Kampas ITalsted St. 

Valandoi: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
Boulevard 7589 gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal sau-

Rez. Hemlock 7691 f Jauslus metodus X-Ray Ir kitokius 
•iektros prletsžsus.

• Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 2110 Res. So. Rbove 
2238. arba Randolph 6806.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis pagal sutarty
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. l«St. Cicero. Iii. •
Viršuj National Tea Stora ,

Valandos: 10 vai. ryto iki 6 vai. į
vakar*. N*d. sanitaru*

ResMeneijos Tel. Plasa 8206
VALANDOS: f

Nuo »S iki t2 divną 
Nuo 2 Iki t po pietų.
Nuo 7 Iki • vakare.
Nsdll nuo 10 Iki 18 ^ieną



B

VYTAUTO DIENA GHIGAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G O J E
PAVYKO. ^kielių išsirinkimui. Vieni no-
------------ jrėjo tokių, kiti kitokių. Galuti

Labdarių Sąjungos išvažia-' nai išsirinkimas palikta prieš 
vimas pereitų sekmadienį pui metiniam susirinkimui, 
kiai pavyko. Oras buvo gra-i A. Čiesna, per 20 metų ne
žus, žmonių dienų buvo ne- 
daugiausia, bet vakarop pri
važiavo daug ir visi gėrėjosi 
puikia vieta ir gražu žaliuojan įninkąs J 
čiu mišku. I

Šiandien lietuviai jau turi
me kur nuvažiuoti ir kuom pa 
sidžiaugti; gražiu mišku ir 
žaliuojančiom pievom. Tai lab; 
darių ilgų metų darbo vai
sius.

Jeigu pagyvensime, tai pa
matysime, kad už keletos metų 
bus pastatyta gražūs namai— 
seneliams ir našlaičiams prie 
glauda.

Labdarių sąjunga šįmet tu
rėjo du išvažiavimų. Visos 
kuopos darbavosi, kad pada
rius sau pelno.

West Side 7 kuopa turėjo 
visokių biznių. Daugiausia 
pelnė $30) ponios Šaulienė 
ir Dačiolienė • gardžiais pyra
gaičiais ir lemonadu. Visa jos 
aukojo labdariams.

Brolis Vladas prie saldai
nių ir sūrių uždirbo $21.00.

Viso pelno nuo išvažiavimo 
liko $90.00.

sirgęs, gavo antrų dovanų — 
auksinį žiedų.

Susirinkimų uždarė pirini- 
Blankus malda.

J. B.

PRANEŠIMAI.

t

DRAUGAS šeštadienis, Rūgs. G d., 1930

DIDELIS BAZARAS
-----------SU MUZIKA-------------

Aušros Vartų Parapijos Darže 2329-35 West 23rd Place, Chicago, Illinois
PARAPIJOS NAUDAI

Bus: RUGSĖJO 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27 D. Baigsis Nepaprasta 
VAKARIENE RUGSĖJO 28 D. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ
minčių, kurių pagelba bus ga
lima daugiau gyvumo įnešti į 
susirinkimus. Taipgi prašo-

Town of Lake. — Dr-ja Šv. , ma kiekvienos narės atsivesti 
Agotos mot. ir merg. laikys bent po vienų naujų narę. 
mėnesinį susirinkimų rūgs.}
(Sept.) 7. d., 2 vai. po pietų, j 
Šv. Kryžiaus par. svet.

Narės malonėkit skaitlingai

'pamokas, kuriam tikslui ma
noma pasamdyti tam tikrų

. . , . . mokytojų'. Taipgi pirmadieniosusirinkti, nes yra daug svar-, .... ,,. . ’ . . vakare po susirinkimo busbių reikalų svarstymui.
Valdyba.

tainment” komisija rengia di
delį “surprise”, tat visos na
rės susirinkite.

Sodalicijos būsimo šokio
reikalai eina pirmyn. Narės

_ .. . , , , , pardavinėkit tikietus, skelb-Pradesime vėl rankų darbo ... . . . , , , ,.. . . kitę visiems, kad dėl “good
time” atvyktų į Sodali-

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos susirinkimas įvyks pasidalinti, 
sekmadieny, 7 d., rūpėjo, 2 
valandų po pietų, Šv. Kry-

taip vadinamas “Sočiai”. Na
rės prie gardžių užkandžių 
galės pasišnekėti, mintimis

cijos šokius, rugsėjo 24 d. Ku
rios jau pardavėt tikietus, 
grųžinkite pinigus susirinki
me.

Tad gerai įsidėmėkite, kad

Išsirenduoja G kamb. fla- 
.įtail malt ir hop biznis. 7 metai 

Garfield Park L. V. ir M. Par- Elektra, gesas, toiletas.'

Nare.

Kaus mokyklos kambary. Vi- p nio išvažiavimas.'$18 mėn. Taipgi garadžius.
sos sųjungietės širdingai kvie-'
čiamos atsilankyti ir naujų 7
narių atsiverti. Valdyba.

įvyks nedėlioj, rūgs. (Sept.) 'Savininkas 
7, 1930, 12 vai. dienų, Shady 2428 West 47 Street 
Tree Grove, Archer Rd. Wil-

Bridgeport. — Simano Dau- low Springs, III., priešais Oh 
kanto draugija laikys mėnesi-j Henry park. Būtinai visi atsi- 
nį susirinkimų sekmadieny, lankykit, mes užtikrinam kad

Ačiū visiems ir visoms dar- ;rugsėj0 7 d., šių metų, 12 vai.
buotojams, kurie prisidėjo sa
vo darbu ir auka. Ačiū komi
sijai už gražų pasidarbavimų

P. Fabijonaitis.
t-.

IŠ DRAUGYSTĖ ŠVENTO 
JONO EVANGELISTO.

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija šv. Jono Evangelis-

susirinkimas bu4 15 d., o ne 8 
d. rugsėjo, kaip pirmiau buvo 
skelbta.

Rožė.

X Vakar “Draugo” redak
cijoj lankėsi gerb. kun. J. Ži- 
danavičius, Amsterdamo lie
tuvių parap. kleb., lietuvių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 sO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 138*

Tunijių ir taisau players ir repro-

rašliavoj žinomas kaipo Sei-' 
rijų Juozas.

MALT & HOP
Parsiduoda Wholesale ir re- 

tail malt ir hop bizis. 7 metai 
kaip įsteigta. 4 registeriai ir 
Copyright leibeliai. Kreiptis 
po 6 vai. vak. Priežastis — 
einame iš biznio.

2528 West 47 Street 
Tel. Lafayette 1104

dienų, Lietuvių Auditorijoj. 
Visi draugai būtinai daly

vaukite, kadangi turime nau
jų reikalų svarstymui. Taip
gi nepamirškite
savo mokesčius.

P. K., nut. rašt,

West Side. — Moterų Sų
jungos 55 kuopos antras/ šio

to vyrų ir moterų laikė mene- 'sezono išvažiavimas įvyks sek 
sinį sus-mų, kurį atidarė pirm. 'madienyj, rugsėjo (Sept.) 7 
Juozas Blankus malda. Nuta- 1930 m., į Palos Park, ar- 
rimai iš praeito susirinkimo (ti Swallow Cliff. 
perskaityti ir priimti.

būsit patenkinti ir linksmai 
laika praleisit. Gražioj salėj, 
prie geros muzikos smagai 
pasišoksit.

Važiuojant gatvekarais, im-
apsimokėti, kit Archer avė. Įtarus ir va

žiuokit iki Oh Henry parko, 
apie 2 maile už Kean avė. Iš
važiavimas įvyks Sparčio dar-
vze.

Kviečia visus
Komitetas.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
Ūo, planų rolių, 
uekordų ir t. t 
taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HE$ILOCK 8380

i rių miesto dalį.
WM. KANAPACKAS 
G522 So. Rockwell St.

Tel. Republic 8305

UPHOLSTERING
Mes darome upholstering 

įvairiems forničiams ir juos 
taisome labai pigia kaina. 
Musų darbas pilnai garantuo
tas.

MR. GERSH
3218 So. Halsted Street 

Telef. Victory 8539 i

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.». / »$r » • *
Telefonas Hemlock 552•

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rez. (medinį namų po vienų plytų, 

ir 2384 4401a. Atrodo mūrinis, po to jau ne-

MORGIČIAl-PASKOLOS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & GO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį

turtų.
Padarom davernastes ir Pirk&no 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pigiai 5 kamb. .rakandai, radio, 
knygos, indai, pardavėm prapertę ir 
išvažiuojam, prašomi perkupčiai. 
4914 W. 24 St. Cicero, IH.

Riešuto medžio vai g-, setas, 4 šm. 
mieg., P ui 1 man daybed. Freeze da- 
venport, vietrola, vacuum cleaner, 
kėdės, lempos, indai. 6746 E. End 
avė., apt. 1-F.

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yrai 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau. , 1

Stanley Kanapaokis 
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

Draugijon Įsirašė J. Klebo
nas.

Ligonių dr-ja turėjo 2: A. 
Stonis sirgo 8 savaitės. Buvo 
rastas pasilikęs su mokesčiais. 
Sulig įstatų, buvo suspenduo
tas. Kadangi jis senai prie 
dr-jos priguli, nutarta už pu
sę ligos pašelpa išmokėti. Jo
nas Dimša jau pasveiko, bet 
pašei pos da neatsiėmė.

Iš Vytauto K-to susirinki
mo pranešė, kad Dievo Ap
veizdos parapija nejuokais 
rengiasi prie apvaikščiojimo.

Kas dėl a. a. J. Urbonavičio 
pomirtinės, gauta iš Lietuvos 
laiškas nuo velionio moteries, 
su Tirkšlių klebono paliudiji
mu. Nutarta jo apdraudų šį 
mėnesį pasiųsti per “Drau
go” pinigų siuntimo skyrių.

Kės link ženklelių, p. An- 
dreliunas pridavė visokių žen-
e.........— " 1 1

Marąuette Park. — Šiuomi 
Kviečiami pranešama, kad visos Sodalici 

visi dalyvauti ir pasiimti sa- jos narės eis “in corpore” 
vus užkandžius. |prie šv. Komunijos sekmadie-

Komisija. |ny, rugsėjo 14 d., per šv. Mi
šias 8:30 vai. ryto. Svarbu,

Brighto Park. Draugijos ^aj kįekvįena ,nar<i dalyvautų 
Gvard. P. Div. Šv. Kazimiero })en(jroje Komunijoj.
Karai, piknikas, kuris buvo
rengiamas Marąuette parke, Mėnesinis sodalicijos susi-

A. ALESAUSKAS

MOTOR ĘXPRESS

Mes pemiufuojame-perveža- 
me pianus, fod&ičiusf’ ir kito
kius dalykus.

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

' 7186 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

J. C. ENCHER 8C CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

REAL ESTATE

Te!. Lafayette (719

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

rugsėjo 7 d., š. ip., neįvyksta, rinkimas įvyks rugsėjo 15 d., 
iš priežasties parapijos pikni- ® valandų vakare. “Enter- 
ko, kuris bus tų dienų, Čer
niausko darže. Taigi draugijos

GENERAL1S KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

Mes pervežame daiktus ir i i me^'° n«o mažiausio iki didžiausio.
F * Kflinna nrieinamiauslos.

kitus miestus.
I Kainos prieinamlausios.
i 2452 WEST 69th STREET

FOUR LEAT CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, porėtai

2 metų lakto išMokėjlmuI 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

AU6. S4LDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos lr Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Telefonas Canal 7233

piknikas įvyks toj pačioj vie
toj rugsėjo 14 d. Visi nariai 
ir svečiai, turintieji tikietus, 
prašomi atsilankyti. Tikietai 
bus geri tie patys.

Komitetas.

Marąuette Park. — Šv. Te-

AUTOMOBILIAI

resės draugija laikys susirin- f ob- lr aukSčlau- 
kimų rugsėjo 8 d., Gim. P.
Šv. salėje. Lauksime visų na- ■ 
rių, nes po vasaros atostogų

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus lr pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlatas nua- 
t«<>ins savo gražumu, greitumu, lr 
visa konstrukcija. Kaina $1,195.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė. 

Telef. Republic 9004

PETRAS CIBULSKIS
NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE

Mallavojimo Kontraktorius 
Maliavų lr steninės popleros krau

tuvė. Naujas stakaa
2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Naujas namas, gar. lotas 50x135. 
Box 104, Sta. A., Crystal Lake, III.

5 kamb. bung., furnace apš., nau
jas, $6,500, 40 p. lotas, 9707 So.
Morgan St.

PENTUŪJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “bodv 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.

ir, orui šiek tiek atvėsus, yra DE SOTO IR PLYMOUTH
daugiau energijos ,r I M8ies AūtomoM.

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH 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. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

Kaina $845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

ateik pas r.ius ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius ui žemų kalnų.

Taipgi turima Įvairių įvairiausių 
vartotų karų ui labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lsskys 
Telefonas Lafayette MM

8968 Archer Avenue

tflllYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų ui labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės | mus

WBITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tai. Tards 0499

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

O. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Te). Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedant švie
sas ir jėgų. Elektros relkmenos ir 
fikščleriai.

L. DOMBROWSKI A 8ON 
3016 West 47 8treet

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame lr 
lipoperluojsme visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos lr dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Mod. 6 kamb. plytų bung., taiiių 
stogas, maudinė, 2 karų gar. 2539 
Marse. R. P. 6623, Sav.

A. M. BUTCHAS
j Maliavų ir visokių geležinių 
i daiktų (hardware) krautuvė.

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 

jplumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

ftapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 561$

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONT RAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

NAMAI PIGIAI 
Portage Parko Dlstriktas

8 kamb. Kellastone rezidencija, 2 
maudinės, k. v. Slld., frontinis įva
žiavimas, 2 karų lšrend. gar., lotas 
49x125. Kaina |l(,60O, greitam par
davimui $10,560. Cash $2,500. Sav. 
išvažiuoja.
5714 Wlndsor avė. Tel. Klldare 3644

PARSIDUODA namas dvie- 
jų flatų, 7 ir 8 kambarių, po 
num, 1908 W. Division gat. 
Kaina numažinta, sąlygos la
bai lengvios. Galima mainyti 
ant tuščio loto apartmentų ar
ba rezidencijų apielinkėje.

Klauskite:
Humboldt 3393

FARMOS
FARMOS

Žinios apie geras farmas, III., 
Ind., Wisc„ Iowa ir Mlch. valstijose, 
taipgi Chlcagoj blsnlo ir reildencijų 
ger lotai. R. Vander Meulen, 10 E. 
103 st. Tel. Puilman 1730 ir 9431.


