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JAPONAI ATMETA T. S. TARYBOS TAIKOS PLANUS
POLITIŠKA KAMPANIJA BRITANIJOJ 

PASIŽYMI RIAUŠĖMIS
Vokiečių fašistų riaušės 

Brunswike

JAPONIJA NEPRIPAŽĮSTA TRIUKŠMINGA POLITIš- 
TARYBOS , K A KAMPAN! IA

TOKIJO, spal. 20. — Japo- LONDONAS, spal. 20. — 
nu vyriausybė paskelbė, kad Prieš rinkimus vedama Brita- 
,ji nepripažįsta T. Sąjungos nijoj politiška kampanija pa- 
tarybai teisės veikti Mandžiū- sižymi nepaprastu triukšmin- 
rijos klausimu ir atmeta jos gurnu.
sifdomus taikos planus.

T. S. TARYBA VEIKIA

ŽENEVA, spal. 20. — Kel- 
logg’o—Briando nekariavimo

MaeDonald’o vyriausybė ko
voja su darbo par tija. Vyriau- 
syliės nariai pareiškia, kad jei 
darbo partija laimėtų rinki
mus, Britanija susilauktų eko
nomiškos ir politiškos katas-

HARLANO MIESTAS, KENTUCKY VALSTYBĖJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Iš VILNIAUS KRAŠTO

paktų pasirašiusių didžiųjų-trofos.
valstybių vardu Prancūzijos Kai kuriuose distriktuose 
užsienių reikalų ministeris, socialistai jungiasi su komu- 
Briond a« pranešė japonų ir nistais prieš vyriausybę. Kuo

ne „.kasdien kai kur politiški 
susirinkimai baigiasi riaušė-

kinų vyriausybėms apie T. S. 
tarybos nutarimus Mandžiūri- 
jos reikalu. Abi vyriausybės 
raginamos taikytis prie tary
bos nurodymų.

mis.

VYKDYS NEKARIAVIMO 
PAKTĄ *

AIRIJOS VYSKUPAI ĮSPE- 
IA KATALIKUS

ŽENEVA, spal. 19. — Dvie-
juose slaptuose posėdžiuose be 
japonų ir kinų atstovų T. Są
jungos taryba svarstė Mand- 
žiūrijos klapsimą ir nuspren
dė pritaikyti Kelloggo—Bria
ndo nekariavimo paktą pasi
rašiusioms ir kitoms valsty- 
ltėmsį kad jos visomis pastan
gomis stengtųsi sutaikyti jar- 
ponus su kinais Mandžiūrijo- 
je.

Japonų atstovas taryboje į 
pareiškia, kad tarybos spren-

DUBLINAS, spąl. 19. — 
Airijos vyskupai paskelbė ga
nytojišką laišką. Įspėja tikin
čiuosius jokiu būdu neprisi
dėti prie dviejų valstybei ken
kiančių organizacijų. Iš jų vie
na yra airių respublikoniška 
armija, kita — “Saor eire” 
d raugi jau Jų abiejų tikslas y- 
ra komunizmas.

50 ASMENŲ ŽUVO PER 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ

ŠUVA, Fidži salos, spal. 19. 
Salomonų salų grupės San 

dimas yra nemalonus įvykis. Christovalo salą ištiko žemės 
Jis pakartoja, kad japonai ne- drebėjimas ir užliejo jūros ba- 
išt rauks savo kariuomenės iš ngos. 50 asmenų žuvo. Sunai- 
okupuotų Mandžiūrijos plotui kinta 18 sodžių.
ir neleis kam nors kištis į jų ...
konfliktą su kinais.

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
RIAUŠES

PASKYRĖ KOMITETO 
NARIUS

Šiame mieste labai nerimsta komunistų kurstomi anglių kasyklų darbininkai, kuriems 
sumažintas atlyginimas. Ateinančią žiemą darbiriinkij šeimynos kęs alki, ir iš to gali kilti 
kraujo praliejimas. Aplinkines kasyklas stropiai saugoja ginkluota kompanijų sargyba.

“Kurjer VVilenski” rašo jp 
pie tokią charakteringą dviko
vą, kuri neseniai buvo Mali- 
nuvkos kaime. Du jauni vy
rukai pamilo vieną panelę. Ta
čiau ši, negalėdama sau išsi
rinkti, pasiūlė jieins traukti 
burtus, kuriam bus laimė gau
ti ją už žmoną. Vyrukams šis 
pasiūlymas nepatikęs ir jie 

nutarė išsirinkti sau žmoną 
dvikovos keliu. Dvikovą suta
rė atlikti kirviais, bet čia pa
sipriešino panelė ir pagaliau 
buvo sutarta šaudyti savadar
biais pištalietais. Vieną rytą 
ta trejukė išėjo į mišką ir čia 
įvyko dvikova. Panelė buvo jų 
abiejų liudininkė. Porą kartų 
šovę, nė vienas nė antras ne
pataikė. Tik vėliau vienam jų

Lietuva iki 1928 m. pabai
gos neturėjo prekybos sutar
ties su Prancūzija. Todėl jos 
miško, kaip ir kitų prekių, ek
sportas buvo varžomas. Eks
portas buvo mažas. Dabarti
nis kontingentas yra toks ma
žas, kad jį visą jau išsėmė lig
šiolinis šių metų eksportas ir 
todėl tolesnis miško importas 
iš Lietuvos yra uždraustas. 
Nustatyti kontingentai galios 
iki šių meti} gruodžio 31 d.

“R.”

PRIPAŽĮSTA SVAIGALŲ 
ŠMUGELIAVIMĄ

TALINAS, Estija, spal. 19. 
— Estijos vyriausybė viešai 
pripažįsta, kad ji žino apie 
svaigalų (alkoholio) šmugelia- 
vimą iš Estijos į Latviją, Suo-

PALEIDO MISIJONIERIŲ

ANKINGAS, Kinija (per 
paštą). — Pagrobtasis misijo- 
nierius kun. Hidalgo, jėzuitas, 
grįžo šion misijom Komunis
tai plėšikai jį paleido, 16 mė
nesių išlaikę jį pagrobę.

Kun. Hidalgo sirgo ir ko
munistai bijojo, kad jis nemi
rtų, nes tada padidėtų jų at
sakomybė. Kad už jo paleidi
mų šį tą pelnytų, jie atsiuntė 
į šį vikarijatą safvo atstovą su 
reikalavimais. Norėjo gauti 
1,000 meksikoniškų dolerių ve
rtės medikalinių daiktų. Bet 
kol suskubo jų reikalavimą į- 
vykdyti, jie misijonierių pa
leido.

Pagrobtas liko dar kitas mi- 
sijonierius, kun. Avito. Tiki
masi, kad ir jis veikiai bus 
paleistas.

CHICAGO JE

CAPONĖ PRIPAŽINTAS 
KALTU

Federaliniam teisme prisie
kusieji teisėjai pripažino kal
tu smurtininkų varią Caponę 
už nemokėjimą mokesčių už 
pajamas.

Penktadienį teisėjas Wilker- 
son’as jam paskelbs bausmę? 
Matyt, bus apeli.nojamia.

SURAIŽĖ MOTERIŠKĘ

JAPONIJA PROTESTUOJA

Du plėšikai klastingu būdu 
įsibrovė į namus, 76481/2 Co- 
les avė. Namie buvo viena šei
mininkė. Piktadariai skustuvu 
suraižė jai rankąs ir veidą, 
kad nepasakė, kur ji turi pa
slėpusi savo brangenybes.

PAŠOVĖ GARADŽIAUS 
SAVININKA

Kitados dirbęs “Raming 
Motor Sales Co.” garadžiuje,

šovinvs pataikė Į ranką ir to- miją ir Švediją.

kiu būdu jis buvo nugalėtas.! Estijos vidaus reikalu mini- 
Panelė dabar issirinkusi tikrą steris pareiškia, kad jo vyriau-
sau vyrą iškilmingai su juo 

grįžo namo.

— “Vilniaus Rytojus” ra- 
’: ro, kad lietuvių delegacija bu-

svbė nekovoja prieš šmugelni- 
nkų organizaciją, nes ji savo 
krašte neparduoda svaigalų.

BRUNSWICKAS, v Vokieti
ja, spal. 29. — Atvykę čia į 
susirinkimą vokiečių fašistai 
sukėlė kruvinas riaušes. 2 as- 
menvs žuvo ir 65 sužeisti.

BERLYNAS, spal. 19. — 
Vokietijos vyriausybė paskyrė 
narius į ekonominį prancūzų- 
vokiečių komitetą. Tas komi
tetas parengs planus ekono
miškam abiejų valstybių koo- 
peravimui.

FAŠISTŲ SUVAŽIAVIMAS

BRUNSWIKAS, Vokietija, 
spal. 19. — Šiandie čia įvyks
ta vokiečių fašistų (tautinių 
socialistų) suvažiavimas. Jų

AMERIKA PASIGEDO 
IŠRADĖJO

WEST ORANGE, N. J., 
spal. 19. Ankstyvą sekmadie
nio rytą mirė garsusis išra-

vadas Hitler’is Žada paskelb-' dėjas elektros srityje Thomas 
ti politišką partijos programą,' Aiva Edison’as, 84 metų am- 
priešingą vyriausybės nusisthr j žiaus. Bug laidojamas rytoj 
tymui. Milan’e, O.

Berl yne, automobilių medumi vo atsiIankiusi pa3 mokykI, 
kas Grige, pašovė garadžiaus kuratorj, praSytii kad len|nj
savininką Raming ą ir paspru- seminarijos priimtų keletą lie
ko. 1 askiau jis suimtas. tuvių abiturientų, mokytojų 

cenzui gauti. Kuratorius pa
žadėjo 4—5 lietuvius abituri
entus priimti į seminariją. Ir 
iš tikrųjų, keletą abiturientų 
priėmė, bet štai vėl šposas:

DĖL BAŽNYČIOS IŠ
NIEKINIMO

UŽTROŠKO GAZU

A. Meisteris, 57 m. amž., su 
žmona rasti užtroškę gazu sa-
vo hute, 3958 W. 16 gal. Ne- pri5m6 ,a, atsUtė „
laimė Įvyko vandeniui užvi-i SCTninarijOS Metą lietuvių se- 
rus katiliuke ir užliejus gaz«mi|Mlri!<ta> jan m„.
liepsną. į kėsi

800,000 DOL. FONDUI , VIENI KITIEMS GELBSTI

MEXICO CITY, spal. 19. 
— Tiapocojan’o miestely, Ve
ra Cruz’o valstybėje katalikų 
priešai puolė bažnyčią. Iš ba
žnyčios išnešė brangintiną sta
tulą ir sudegino.

Pasipiktinę bažnyčios ir ti
kėjimo niekinimu katalikai pa
kėlė kovą prieš nedorėlius. ŽU; 
vo 10 asmenų. Tarp žuvusių 
yra ir miestelio majoras.

Visuomenės gerovės įstai
gos, kurių priešakyje yra M. 
Insull’is, bedarbių šelpimo fo
ndui davė 800,000 dolerių.

ŽENEVA, spal. 19. — T. 
Sąjungos taryba reikalauja, 
kad trijų savaičių laikotarpy 
japonų kariuomenė apleistų o- 
kupuotus Mandžiūrijos plotus 
ir per tą pat laiką pradėtą 
taikos derybas su kinais.

Japonų vyriausybė protes
tuoja prieš tai. Nenori pripa
žinti tarybai teisės duoti jai 
tokius nurodymus.

Žiniomis iš Tokijo, japonų 
vyriausybė pasiryžusi išeiti iš 
T. Sąjungos.

GAL MAŽINS KA
RIUOMENĘ

VVASHINGTON, spal. 19. 
— Kalbama, kad krašto vy
riausybė ekonomiškais sumeti
mais pasiryžusi mažinti ka
riuomenės skaičių. Kongresas 
priešingas šiam mažinimui.

PRIEŠ MOKYKLŲ UŽ
DARYMĄ

GRASINA UŽDARYTI 
TEATRUS

Paskelbtas sumanymas ku
riam laikui uždaryti viešąsias 
mokyklas, jei nėra pinigų ap
mokėti mokytojams ir moky
tojoms.

Chicagos mokytojų federaci
ja priešinasi mokyklų uždary
mui.

ŽMOGŽUDŽIAI NEŽINOMI

Morton Grove miestely, į 
žiemių vakarus nuo Chicagos, 
nužudytas smuklės savininkas 
M. Kolb’as. Policija sako, tai 
alkoholio pirklių auka. žmog
žudžiai ieškomi.

Forest Park’e susprogdinta 
bomba ties Lobstein Real Es- 
tata įstaiga.

Chicagos majoras Cerma- 
k’as grasina uždaryti visus te
atrus, jei ir toliau bombos bus 
sprogdinamos.

Betygala, Raseinių apskr. 

Rugpjūčio 11 d. perkūnas su- 

i degino Saugailių kaimo ūkin.

, J. Savicko kluoną su visais 
[javais, pašaru ir ūkiškais pa- 
Į dargais. Pagailo apylinkės ū-I
kininkams nelaimės ištikto ge
ro kaimyno ir nusistatė jam 
pagelbėti. P. Gedminienės ir 
V. Petrausko iniciatyva, apy
linkės ūkininkai sudėjo jam 
350 litų pinigais, javų ir nau-

RAGINA RŪPINTIS 
BETURČIAIS

OLD POINT COMFORT, 
Va., spal. 19. — Prezidentas 
Hoover’is, kalbėdamas per ra
diją, ragino visuomenę šelpti 
beturčius (bedarbius). Jis pa
reiškė, kad šiais žmonėmis tū
ri rūpintis miestai ir atskiri 
valsčiai, bet ne krašto vyriau
sybė.

AUTOMOBILIŲ AUKOS •jam trobesiui medžiagos.
Cook’o apskrity automobi

lių nelaimėse šiemet žuvo jau 
986 asmenys.

PLATINKITE “DRAUGĄ?’

‘M. R. n
ORO STOVIS

PREZIDENTAS YORK- 
TOVVN’O IŠKILMĖSE

LIETUVA NEBEGALI ĮVE
ŽTI MIŠKO Į PRANCŪZIJĄ

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Iš dalies debesuota; 
kiek šilčiau.

YORKTOAVN, Va., spal. 20. 
— Vietos istoriškose iškilmė
se vakar dalyvavo ir prezide
ntas Hoover’is. Sakė prakal
bą. Tarp kitko pareiškė, kad 
be Washington’o šio krašto ko
lonijų revoliucija nebūtų bu
vus laimėta.

Prancūzijos vyriausybė iš
leido dekretą, kuriuo kiekvie
nai į Prancūziją mišką ekspo
rtavusiai valstybei įvedamas 
kontingentas. Kontingentas 
nustatomas, pasiremiant Pra
ncūzijos miško importo 1924 
—1928 m. daviniais ir išveda
nt vidutinišką kontingento 
kvotą.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv 3.88 
Prancūzijos 1(Z) fr. 3.94 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. .

5.18
23.35
14.00
19.62
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‘■DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc-

dijoj, nepersirengęs. Čia norime pažymėti vie-1 
nų dalyku, kuris labai gerai charakterizuoja 
Edisoną. Kada jis apkurto nesigydė, nors ga
lėjo pasigydyti. Tokį savo elgesį aiškino tuo, 
kad, girdi, būdamas kurčių neeikVos laiko 
tuščioms kalboms klausyti, o labiau susikon
centruos darbui. Tai vaizduoja su kokiu at- ____________
sidaviniu Edisonas dirbo, kiek buvo pašiau- WAS111NGTON, D. C. - mato, kad vaLtybė turi teisę 
kojęs ir kiek intensyvaus darbo įdėjo į savo Spaiįų 16 d _ Kuomet nutraukti tarptautinį tranzitą,
it radimus, kad žmonių gyvenimas butų vai- Lietuva, pareiškimui savo pro-1 kuomet to reikalauja jos gy
vesnis, lengvesnis, patogesnis ir Unksmes- testo priež Vilnijos užgrobi- Vybinių . interesų apsaugoji- 
ms* mų, nutraukė visokį susisieki- mas.

Edisono darbais džiaugiasi moksliniu- ni^ su Lenkija ir ypatingai “Netiesioginiai Tribunolas 
kas, medikas, pranioniniukas, prekybininkas, Iluk.ii<o geležinktlį tarp Kai- pripažino Lietuvos elgesį nu 
sportininkas, menininkas ir darbininkas šiadorių ir Lentvaravo, kuris traukiant susisiekimų su Len 
žmogus. • jungia Nepriklausomų Lietu- kija bona fide <(geroj, ne pik-

Edisonas ir šiaipjau buvo įžymus kilnia Vų su okupuota Vilnija, — ji toj valioj padaryta), 
savo asmenybe, gilia siela. Jis buvo tikintis turėjo teisės tatai paddiyli. “Atskiras nuomones pareiš- 
žinogus. Nutraukdama Kaišiadorių — kė ispanų ir italų teisėjai, ku-

Amerika neteko didžiausio išradėjo, ku- Lentvaravo geležinkeliu judė- rie nuėjo toliaus už Tribunolų, 
ris be galo daug prisidėjo prie Amerikos jimų, ji tuonii nesulaužė jokios Tribunolo sprendimas yra ne 
praturtinimo, papuošimo, jos galybes išaugi-' tarptautinės sutarties, nei nu- tik juridinis Lenkijos pralai-

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS TEISME. .
LIETUVA NEPRIVALO ATIDARYTI GELEŽINKELIŲ 

SU LENKIJĄ,

Smūgis Vilniaus grobikams Įir Ambasadorių sprendimui.

Antradienis, Spalio 20, 1931

matinę lopetų žemių vietoje, kur statoma milžiniška Pymatu- 
ning užtvanka (daili). 25 mylios aukščiau Sliaron, Pa.

nimo ir vardo pagarsinimo. Tuo atžvilgiu jis sidė jo savo tarptautiniems pa- mojimas, bet jis sudarė smu- Uenpsylvania valstybes gubernatorius 111c lot išmeta pir
buvo daugiau, negu išradėjas. Amerikoj ir vi žadams. , g j Lenkijos pozicijai dėl Vii-
sum pasauly nedaug tėra Edisono mastui ly-■ Toks, trumpai suglaudus, niaus ir autoritetui Ambasa-
gi« žmonių. i yra Haagos Tarptautinio Te.- dorių Konferencijos nutarimo, į. marša|o pilsud8kio. a„ dviejy SalilJ.

; Keikia dar priminti, kad Edisonas buvo,smo sprendimas tik-kų užsibm karino Vilnius buvo pripažiu- jų,, -priima domėn lenkų dėle
Į tipiškas amerikonas, iš neturtingo vaiko iš- • gusioj lenkų — Kėtuvių byloj, tas Lenkijai. Savo sprendimu

imtinai savomis pastangomis tų aukštumų dėl kurios Tautų Sujungus Ta- Tribunolas, tarp kitko, patvit--
\ isas civilizuotas pasaulis liūdi dėl Edi- j0 darbštumo pavyzdys visiems! ryba buvo atsiklaususi šios tino Lietuvos tezę, kad Tautų

šono mirties. Ir yra ko lindėti. Edisonas bu- .vi^ia ragina sieku ko kilnesnio, aukščiausios įstaigos nuomo- Sujungęs Tarybos, rezoliucija Mir^, dran,lu tuos Lietuvos're?publikos'po

lį kų, nors gera, nės. Jš 1927 m. gruodžio mėn. 10 ..įjgkaį s'uguko, kreipdamasi Į litinę nepriklausomybę ir teri-

DIENOS KLAUSIMAI

EDISONAS.
sudski/ trenkdamas kumščiu gato iškilmingų pareiškimų, 
į stalų, ąkyVaizdoje nustebin- j kad Lenkijos respublika pi k 
tų ir nėpripratusii} prie tokio pažino ir kad ji pilnai respek

vp didžiausias savo laikų išradėjas, kurio išr 
rudiniais naudojasi šimtai milijonų žmonių. 

Išskaičiuojama, kad Edisonas yra išra-

aukštesnio ir įnešti į šį pasaulį
iioinniH ™ m,.menus yru mm *** n8u,lln«a- J«m<»4o» kartos, skaOy., Lietuvos Telegrafinė Agcn- d. (kuria buvo panaikintas . t VoldfcIlla., torinę f.ielybę>

issKdKįuojama, Kaa jMiisonab yra įs.a jamos apie Edisono gyveninių ir darbus, ras tūla “Elta” prisiuntė Lietu- karo stęvis tarp Lietuvos ir * m;,,,,! »» --i uj
tn-ktdHnti dn šimtu atskiru dalvkn ku-1 . sj . ; . ............... r-V laika, ar karas?. Jeigu “siūlo abieius vyiįausvhems<tjs tukstantų du šimtu atskirų dalykų, k ’ gm^ausio įkvėpimo ir akstinų kopti aukštvn. vos Pasiuntinybei \Vąslmig- Lenkijos), nepakeitė jundimo . v

rie prisidėk) Diie uaaerinimo žmonijos ay- 6 F ....... įr taika, tai as iliepsiu visais pradėti gmm.ai greitesniu
varpais Lenkijoj skanibinti...“ .laiku tiesiogines derybas tik- 
Į kų Lietu,vos delegatas (ture-Į siu užmėgsti tokio pobūdžio 
damas omenyje prieš-kalėdinį santykius, kurie užtikrintų

rie prisidėjo prie pagerinimo žmonijos gy
venimo. Kur nepasisuksi, beveik visur susi
tiksi su Edisono išradimais. Visi jo išradimai 
praktiški. Su jo išradimų pagalba mes apšvie- 
čįanie savo gyvenamuosius kambarius, juos 
taip pat galime apšildyti, virimui naudoti ir 
t. t. Klausomės gramofono, radijo, einame į 
kjno teatrų, gėrimės muzika, dainomis, kal
bomis — tai vis Edisono išradimų vaisiai 
Nors radijus ir ne jo išradimas, bet vis dėlto 

elektros dalykų radijo veikimas nebūtų 
gramas. Pramonei ir bizniui plėsti Edisono 
išradimai nepakeičiami. O kų jau bekalbėti 
apie medicinų, kur dėl jo išradimų kova su 
žmonių ligomis pasidarė lengvesnė, gydymas 
sėkmingesnis. Jeigu imsime susisiekimų gele- 
žinkeliaisf laivais, lėktuvais, automobiliais ir 
čia susitiksime su jo geniališkail« darbais.

Patys svarbiausi ir pagrindiniai Edisono 
išradimai yra šie: elektros lemputė, kuri ap 
švietė ir sušildė visų civilizuotųj} pasaulį; 
gramofonas, kuris mus linksmina ir kalban
čios filmos.

Edisonas mirė, būdamas 84 metų am- . 

žiaus. Slinkiai dirbo visų savo gyvenimų. Dir
bo be jokių pertraukų per 70 metų. Jo darbš
tumas nepaprastas, patvarumas nuostabus. 
Jis dažnai pabrėždavo, kad žmonės per ilgai 
miega. Anot jo, gyvenimas per trumpas ir 
per brangus miegui gaišinti. Dėl to, sakoma, 
Edisonas retai miegodavo ilgiau kaip jjien- 
kias, šešias valandas. Tam tikslui neieškojo 
patogumų. Dažniausiai miegodavo savo stu-

“IdSIGIMĖLIAI IR JUDO AI AI...
tone sekantį pranešimų:. santykių tarp Lietuvos 

I “Kaunas, spalių mėn. 16 d. Lenkijos pobūdžio.
'— llaagos Tribunolo sprendi- “Viršminetas Tribunolo

Brooklyno laisvamanių laikraštis paskel
bė labai charakteringų laiškų, vieno Chicagos 
“tautiško bolševiko’’ rašytų Brooklyno bolše
vikų šlamštui. Laiškas toks:

“Skaitau ‘Laisvę’, bet tik tol, kol pasi
baigs prenumerata. Toliau už ių purvinos 
mazgotės šmotų nė cento neduosiu. Skaitai 
laikraštį — nelyginant pamazgas ‘gertum. 
Rodos, kad kokią ruja šunų, subėgus į krū
vų staugia visokiais balsais ant vieno žmo
gaus, kuris vienas daugiau darbininkų labui 
nuveikė, negu visa Brooklyniškė ruja sykiu 
paėmus. Begėdžiai, besarmačiai, be sužinos 
sutvėrimai, kurių širdyje ir gyslose ne raudo
nas kraujas teka, o pūliai su uksusu susimai 
šę.. Tokių išsigimėlių ir judošių kaip svietas 
stovi dar turbut nėra buvę. Tai dvasiškų pa 
šlemėkų gengė, be sąžinės, be logikos, patys 
idiotais būdami svietų bando mokyti.”

Toliau- tame pačiame laiške sakoma: 
“Bimba — tas idiotų ir išsigimėlių gengės

mu, tarptautiniai pasižadėji- sprendimas padarytas atHakė: “jeigp turima,tarp dviejų kaimynių valstijų
mai neverčia - Lietuvos atida- teisėjų vienbalsiai. Lenkijos (>luenyje žodžiu8 <Tftika viJgerus santykius... nuo ,<urių
ryti trafikų (judėjimą) Kai teisėjas Rostworowski nebal- 
šiadorių — Lentvaravo gėle- savo prieš sprendimų.” 
zuikelio ruožu. Sprendimo mo- Bylos istorija/

siėms geros valios žmonėms’,1 taika priklauso?’
— tai taip: sakau, Taika!” šos rezoliucijos gale vienok 
Ir šiame posėdyje, Tautų Sų- yra dar posmas, kuris sRam-

tyvuuse Tribunolas nurodo, ši byla tarp Lietuvos ir -|aiigt>{. Taryba priėmė' gruo- ba sekančiai: 
kad kalbamoji Unija nutrauk- Lenkijos yra tik atskira dalia (įįj0 lnąn įq j rezoliuciją, “Taryba pareiškir, kad ši 
ta Želigovskim-^upavus Vii- didžiuly J^.^Ą^^kuria esamas,tayp. Lietuvos, ir rezoliucija nieku būdu n palicr^

ia*-A Lenkijos karo stovis panai- gįa į-ų klausinių, kuriais abi-
“Tribunolas padarė spren- prieš Lenkiją jau nuo 1920 m. kįn^as_ Atatinkamos šios rezo- jvį Vyriausybės turi skiilin

dimų, išnagrinėjęs Tautų Sų- t. y» nuo to laiko, kaip lenkai,. |iucjjos dalys skamba sekau- j,as pažiūras” (reiškia___Yil-
jungos Tarybos rezoliucijų iš sulaužę dar neišdžiūvusių Su
1927 m. gruodžio tuėn. 10 d.. valkų sutartį, klastingai už-
Tautų Sąjungos Pakto 23, E) griebė Lietuvos sostinę A il-
straipsni ir Klaipėdos Kon- nių. Ši byla, trumpamo delei 
vencijų (tai yra tuos tarpiau- ^įr atsklrimui nuo visos bylos 
tinius dokumentus, kuriuos su Lenkija, vadinama “Tran- 
Lietuva, uždarydama geležiu- zito” ar “Susisiekimo su Len
kelį, buvo būk sulaužusi). kija byla”.

“Tribunolas pripažino Klai- Jos pradžia siekia 1927 nie-

pažiūras" (i
<iai: niaus klausiniu).

“Tautų Sąjungos Taryba, Pasiremiant šia Tautų Są-
reikšdama, kad karo stovis jungos * Tarybos rezoliucija, 
tarp dvičjų Tautų Sąjungos Lenkija tikėjosi užnikti si. 
narių yra nesuderinamas su Lietuva diplomatinius, kon. u 
dvasia ir raide Tautų Sųjun- barius ir ekonominiu- santv- 
gos Pakto, kuris riša Lietu- kius, kurie dera visoms lais
vų ir Lenkiją} tijonis tarp savęs esančioms

taikos stovyje, i^ tokiu būdu 

! priversti Lietuvą, jeigu ne l'or 

nuo Vil

niaus atsisakyti.

(Bus daugiau,

‘ ‘ priima domėn' iškilminguspėdos Konvencijos Trečiojo tų gruodžio mėnesio, kuomet
58 priedo, trečiojo straipsnio an- Genevoje Tautų Sąjungos Ta- Lietuvos delegato pareiškimus, i *‘‘"77^ktin/i

karalius skeryčiojasi į visas puses, rėkdamas . re55erv^ jr Lietuvos teisę rvbos posėdyje įvyko drama- kad Lietuva neskaito save ka-! niang ftfj.;snkvti
iki ausų išsižiojęs, o jam turavoja visa ruja įaįkytį Barcelonos Statuto tiškas susikirtimas tarp Lie- ro stovyje su Lenkija ir kad,
idiotų aplinkui apstojus. septintąjį straipsnį, kuris nu- tuvos delegato prof. Volde-, konsekventiškai, taika yra tar-į _

Kaip žinoma, pastaruoju laiku lietuviai . - ' • 1 • • • Skaitykite bolševikų “
bolševikui suskilo į dvi grupes. Vienai va- organizacijų. Pruseikos grupė vadinama . nuo obelies toli nekrinta. Pruaeika daugiausia jaus” aprašymų, kuris eina
dovauja Bimba, kuris valdo abu dieninius bol- “tautiškais bolševikais”. Pruseikiniai savo ■ bolševikų yra “priperėjęs”. O dabar savo au atkarpoje. Šiandie ypatingai
ševikų šlamštus ir jų organizacijas, o kitai — laiške daug tiesos bimbinirikams pasakė, ta- ■ kiėtipių nebesuvaldo. “Kų pasėsi, tų ir piaa- šiurpulingas skyrius. Skaitant
Pruseika, kuris pasiliko be laikraščio ir be vau ir jie netoli nuo jų'atsilikę. Juk obuolys ' si" — mūsų priežodis >ako. " net plaukai ant galvos stojas.

■ ............ »■—.■■ię«e» !Wgg
•a.

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

jūsų kameros. Pašauktasis išeina, išsitie-
šia, ir jam paduoda mažų popieriukų, pas- je, — neaprašyti... kad tuos momentus ga- 
tebėdami: “Perskaityk ir greičiau... Ar ' lėtum aprašyti, turi pats juos pergyventi.

Kas dedasi tų žmonių galvoje ir širdy- . penktadienį nuteistieji, dabat beturi tik
kelias gyveninio valandas... Rytoj, trečia
dienį, (I. P. U. kolegija turi gauti likimo

ro-

ka tyla, retkarčiais pertraukiama nelai
mingųjų atsidūsėjimais ir bruzdesiu, kai 
jie, negalėdami užmigti, vartaliojusi aūt

jau perskaitei? Pasirašyt..” Areštuotas i- i Žmonės pasidaro gyvuliai, kuriuos vedu į raštų atgal, bet jau su pastaba: sprendi- savo kietų, siaurų lentų nuo vieno šono
skerdyklų. Jie laukia, kada juos užmuš, su mus įvykdytas.

(Tęsinys)

O kadangi į kiekvienų bylų vidutiniL 
kai įtraukiamų 5-6 kaltinamieji asmenys, 
tai per dvi ar tris valandas padaroma u- 
fjjie 2,(XXI pasmerkiamųjų sprendimų. Taigi 
aišku, kad čia nieko bendro nėra su teis
mo sąvoka, suprantama vakaruose. Tų 
posėdžių protokolus spaudjna mažuose po- 1 konvulsijų, muša savo galvas j sienų...

grįžta į savo kamerų.
Jį klausia: “Kiek?” Ir jis atsako: i tuo tik skirtumu, kad gyvuliai nesupianta,

“10 metų į Solovkų salas.” Visus nukre- ' kur jie yra, tuo tarpu žmonės, savo nelui- 
čia pasibaisėjimo šiurpas, ir kiekvienas iš j mei, puikiausiai supranta ir laukiu... 
sigandęs galvoja: “Kad tik ir aš nepakliū- Tai ir yra aukščiausis kentėjimų laip-
čiau į tų serijų.” O ši serija — ilgametis snis toje kankinimų jr kančių atmosfero- 
ištrėmimas ar sušaudymas. i je.

Dar vis nesiliauna šaukę: čia, žiūrėk, Baisios būna naktys po tokių sprendi- niekas nebesikluuso, visi
iššaukia iš gretimos kameros, čia iš jūsų. mų paskelbimo — nuteistieji nemiega, vi- 
Kai kurie nuteistųjų apalpsta, kankinami sa kamera užsikrečia jų kankinimosi nuo

taika; kiekvienas ant savo galvos jaučiu 
Damoklo kardų kybaut, kurs kų Ilk nese-

ant kito. Rytų kai kurių asmenų nebega-

pieriaus lapeliuse ir įteikia kiekvienam ; Girdėti šauksmai; “O mano nelaimiu
nuteistajam. <1, P. U. kolegija posėtižiau- J gieji vaikučiai,” “Kų aš padariau?!” Ki- ! niai nusileido ant kaimyno galvos, kiek- 
ja du kartus per savaitę: trečiadienį ir ! ti verkia... likusieji išbalę laukia prie durų vienas galvoja apie sprendimų, kuris j<> 
penktadienį. -Ten pat du kartus per sa- Į ir su širdgėla nuliūdę mąsto: “Kada ateis laukia, sĮs>liodamas, ar tai bus Kalėjimas 
vaitę kalėjimo koridoriuose čekistas išda- 1 mano eilė?”.. I ir kuriam laikui: trims, penkeriems ar

Ir tokios bausmės įvykdomos kiek- i lima nė pažinti — jie persimainė per 
vienų savaitę naktį iš antradienio į tre ! vienų naktį: — veidai pagelto, akys į- 
čiadienį, per ištisus metus... Reikįa, kad dubo... Ir taip jie gyvena iki kito antru- 
apie tai Europoj žinotų. dienio.

Kada antradienio vakare eina šauk- O tos baisios naktys iš antradienio
I ’ » i .. . . *ti iš kamerų, niekas nebestovi prie dmų, į trečiadienį! Aš jų niekada neužmiršiu.

prisispaudžia Man akyse nuolat vaidinasi dvi scenos,
prie savo lentų ir apsimeta miegų. Atsi- kurias aš mačiau prieš pasodinant įmue* 
daro durys, įeina budelis ir šaukia... sau- ' į kalėjimų.
kiainasis neatsiliepia... Tada pasigirsta 1 Pirmieji atsitiko vienų trečiadienį, 
grasinus balsas: “Seniūne, kodėl neatsi- aš atnešiau maisto savo sūnui, jau kalimi- 
liepia, kur ji^f” Jį atranda... “Greičiau, ■ matu Butirsko kalėjime. Viena moteris 
pasiimk savo daiktus...” Draugai bando taip pat atnešė maisto savo vyrui. Tačiau 
jį nuraminti: “Tur būt, tave'mano paleis- j kalėjimo administracija ne tik, kad mais-
ti. Bet veltui tie žodžiai, niekas jais ne-

lina sprendimų nuorašus nuteistiesiems. 
Savo kameroj jūs girdite koridoriaus gale 
varstomų durų girgždėjimų, girdite riks
mus, dejavimus; girdite, kaip vėl uždaro
mos durys. Štai jau pradeda Saukti ir iš

Pagaliau, durys koridoriaus gale už- dešimčiai metų, ar mirtis? Šitokios mintys ( tiki, visi gerai supranta, kad jį veda nu
daromos — šiai dienai pakako. Ačių Die- kankina kalinamuosius.
vui! kiekvienoj kameroj skaičiuojama iš j Tačiau visų baisiausia, kai antradie-
mūsų kameros du nuteisti 10-6iai metų, i niais kurį nors belaisvių iššaukia su “sa-

\ du 5 ir vienas 3 metams. ’ vo daiktais”. Visi žino, kad tie, praėjusį

žudyti. Vėl užsidaro durys... Kažin kas 
žvanga... aha, tai jam geležinius pančius 
uždeda —' jis jau nebepabėgs...

Tada kameroje užviešpatauja tragiš

ki nepriėmė, bet dargi gražino jai jos vyro 
daiktus, sakydama: “fttai tavo paveldėji
mas, imk jį...” Nelaimingoji, lyg pakir
sta, susmuko, nė nesunkus. Aš dar ir da
bar neguliu užmiršti jos akių baisios iš
raiškos. (Bus daugiau)
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Ką šis paveikslas vaizduoja? Jis rodo sunkiai, bet 
tiksliai dirbantį darbininką, kuris suka pramones ir biz
nio ratus.

Darbininkais ir dienraščio “Draugo” išsilaikymas 
remiasi. Letuviai darbininkai “Draugą” dienraščiu iš
laikė per 15 metą. Del to jubiliejaus proga skelbiame 
vają ir kviečiame darbininkus į talką.

Po sunkaus darbo reikia ir poilsio. Šiame atvaizde 
matome traukinį, laivą ir vieną, iš garsią pilią Lietu
voje. Kiekvienas iš mūsą norėtą dykai važiuoti trau
kiniu iki New Yorko, o iš čia laivu į Lietuvą taip pat 
dykai, kad savo tėvynėje pasilsėtą.

Vajaus talkininkams “Draugas” skiria dvi laivakor
tes į abu galu. Kas nori nemokamai keliauti į Lietuvę 
ir sugrjžtij prašome tuojau rašyti j “Draugo” Admi
nistraciją. Daug ir kitokių dovanų skiriama. Smulk
menos laišku.

“DRAUGO” JUBILIEJINĖ TALKA 
PRASIDEDA TREČIADIENYJE, SPA
LIŲ MEN. 28 D- SU SPORTO VAKA
RU IR BALIUM ŠV. ANTANO PARAP. 
SALĖJ, CICERO, ILL.

fe fe DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

'. , i.- ' 4: ' .
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Svejkata — Laimės Šaltinis LIETUVIAI AMERIKOJE TĖVAI SUPRATO VAIKO * 
KALBA.

■Rašo Dr. A. G. Rakauskas
URNOS IR DANTŲ ŠVARA pas gydytojų ir dantistą kas 

'trys, arba bent kas šeši, mė-

GRANO RAP1DS, MIGK.
Infekcija,

• įmetusi į 
dantų sme
genis, dantis 
,.r tonsilus, 
;;ali užnuo
dyti visų kū-

ų.
Retkarčiais 

praleistas d o, 
toris, kitas Rd. Grovehill 32

nesi ai.
Neduok progos dant'nis iš- 

gesti. Nelauk, kol bent vienas 
iš jų pradės skaudėti.

Vakarėlis klebonui J. Lipkui 
pagerbti 10 metų kuni

gystės sukaktuvėse.

Vakaras buvo .vienas isto-

"Mes jau manėme, kad* vaikas 
Graiid mirs. kuomet dantukai dygo”, pa- ’ 

I sakė motina iš Kentucky. “Jis nieko , 
i negalėjo virškinti ir kasdien blogė- 
I Jo. Po vienos neramios nakties aš 
j atsiminiau Castoria tr tuoj jos ga- į 
! vau. Keletas Jos lašų jj nuramino, 
jo po keliu dožų jis jau buvo visai 
kitokis vaikas”. Daktarai visur re
komenduoja grynai augnieninę ne- į 
kenksmingą Fletcherio Castoria nuo | 
ulogų, sukietėjimo, dieglio ir kitų , 

• vaikų negalių ir milijonai motinų ! 
i žino jos švelnią veikmę. Saugokis i

Kipkvipjirm nori žilinti ; lndtacijų. Fletcherio parašas yralYieKvienas nori zinou, i*a» i4enklas tikrosiog castorijos.

Geriausios kloties 
Kapids’o kolonijai!

Parapijonas

<mil
Pranešimas.Jausdamas savy nesveika- riškų. Jis įvyko spalio 11 d., 

tų, “nevilk lyg gudas ratus’1 Šv. Petro ir Povilo svetainėje.
ir nesitikėk, kad, gal, mažu Sužinota, kad tai sesutės naujo pasauly įvyksta. O tai: 
pereis. Priešingai, buk tikras, pranciškietės, mūsų vaikelių galima sužinoti tik iš gerų ; 
kad, jei nieko nebus daroma, auklėtojos, tame pasidarbavo, laikraščių.

2U5A w.‘ £l“te diena iš d?eUOs liga vis UbiaU Jos^° dau£ Pa»«a»$U, kad Kokie Iktuvių k^ukų lai-

(67)

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 

Taigi nenusimlnklĮ, net eikit pas
262 įsigalės ir palvas sveikatos vakaras butų seknnngiausias. kraščiai Chicagoj išeina? “Dr- specialistą, ne pas koki nepa-1 
£7 pamatus. Tuomet bus per vė- lštikrųjų, taip ir buvo. angas” ir “Laivas”. S^riuZ^^auTS’S'š juS kenJantų nusvarimniui ir gerk

Z; ;s priežiūrai yra daug pi- lu kų nors daryti. O jeigu ir Vakare 6 vai. žmonės jau 
,iau, negu, ligos susilaukus, mėginsi sveikatų atgauti vėl- traukė svetainėn. Pusvalandį k įr „.era knviru ' nauiu mal- taupysit laik» ir pairus. Daugelis! 

ustoti darbo ii' niokoti gydy- tui bus pastangos. J-3i busi prieš piogianicį^ salėjo jau ne- (i^l<nygiLj? tik k<j atgabentu dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 

,jo bilas. 1 ant tiek laimingas, kad patek- buvo vietos. Pažvelgus į kiek- ig Lietuvos. Ir tai už visai že- imo,f&U8 kenk“‘
Niekas šiandie neginčija “ ' "j“”*’ «ydj‘T 'iene veid«, n.atėsi Unksata „„ kain#. Maldaknygės yra x J-j ««

ikto kad raumatizmas vi- '’aS> aen^ ^ausi °<ir^ Pa' nu°tmka. Kiekvienas lauke pritaikintos seniems ir jau- siskas bakterioiogiskas egzamtnavi-
J ’ w,i/Jb.Tzvt! .. x . ! —___ a _______ ______11........... __ nmia kra.ii 1a atir1pna*<a man inaii tik_

. i * i • i- |kia, ar kur skauda, bet pasakys patsBe to, kiekvienas galės gau- po pilno išegzaminavimo. Jus su-

t ūrių netvarka ar apendicitas Jaru11^ ne®lkvotl cenili lkl Pas‘ ateinant savo mylimo jubil- nįems. Prašau nepraleisti ge-
*" lziitini/v II mirvii I »• oi . ...

ei kitos įvairios pavojingos kutinio. O jeigu pateksi ko- iato.
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu

ros progos. Ciceriečiai galite jus gydytl* ijU8', ’v<elk*ta)-v o o vumas suerrvš luma tain kam huvoįsiuvu pu.Tuj.i.įvu . v . .. ... ■ . . . .. - — — vumas sugryš jums taip kaip buvo
.... i.hm dn-žnui hiuirt deniu aieIUS sai‘intananis, jiems i'kel Ant galo įeina visų mylimas gautį pas a. Valančių, 1226 ramiau, jeigu kenčiat nu. ligų akn- 
gos gan dažna, būna danių s. do . o sau jubiliatas. Jį įvedė gražiai L 50Ave ,m„m. i^ra,. ««. „r..

i? bendrai burnos infekcijos r J 1 4 6 OO.OUAVe. < jvų, širdies, reumatizmo, kirminų,
vis v.en - tik pakasynas. _ papuoštos, tarsi angelėliai, Visų knygų dabar kainos ,X‘'“a^V.XPS"i.‘X 

ketui 1OS llieigclltes* CilUZlOje yj*^ nupigintos Perkant jas kerėjusiu. chronišką, kurį ne

Naudinga yra kasdien vai- Atsakymai į KUllsiinau. eisenoje nulydėtas į paskirtų pareIusite katalikiškųjų spam a-naSS* 2? £
;ytl kietesnio vaisto bent ATSAKYMAS. - J. J. ii. vietų. >dų, o sau turėsite naudos. Iš J““''
loktoj formoj, kad tuo bu-TanKto5 ulinima8 gydyt„jas Programas. platinę katalikiškųjų spauda,1

riežastimi.

Programas,
t u davus žandams tinkamos sįaį yra priežastimi. jūsų ne- Vakaro vedėjas, p. Gižaus- daug iaįinėsįme 
, ankštos ir paskatinus kram- sveikatingumo. Prie dabartį. kas, parapijos komiteto na- , Tat, gerbiamieji, kviečiu vi-j 
• ymų bei seilių tekėjimų. „,ų nedarbo aplinkybių, sun- rys, gražiai paaiškino vaka- sus pasinaudoti gera proga, i

švarinti dantis reikia po ku bus patarimų palte sti m- ro tikslų. tesite geriausį patarnavi-
įekvieno valgio, jei tik yra sįėminių įvykinti, bet, jei tas Pirmiausiai išėjo su pasvei- ai.į

. alimybės (tik apsileidėliai būtų galima padaryti, tikrai tinimo dainele 9, 8, 7 skyriaus 
, os neturi), ypatingai prieš išeitų sveikatom mokiniai,
gulsiant. ATSAKYMAS. — P. S. ln- 2) Pasveikinimų gražiai ir

Bet ne tik dantys, ir liežu- lekcija šioje kūno daly galima jausmingai pasakė M. E. Pau-s 
is taip pat labai dažnai rei- pašalinti operacijos būdu ar- ra>
.alauja švaros; todėl ir jam ba sunaikinti diatermijos pa- 
įereikia pasigailėti šepetuko, gelba.

DR. J. E. ZAREMBA

nas
3) Drama “Našlaitės sap-

muilo ir vandens, SKAUDĖJIMAI
pašalinami

tuojaus

SPECIALI STAS 
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po plet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet

Su pagarba,
Anastazas Valančius.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

gražiai sulošta. Lošp
ATŠAKYAIAS, — M. L 9, 8 ir 6 skyriaus mokinės.?

Šepetukas yra galingas gm- Tamstog Ulininias gytĮy0tjas Visos kalbėjo tarsi būtų iš 
das prieš ligas, jei jis yra laU. žinonias Pa&os Lietuvos širdies. O čia1
tinkamas ir tinkamai vartoja- .p ainėrikietės! Garbė gerb. se-.
nas. Vartodamas kietų sepe- fegijoje Jig ne. sutėins pranciškietėms. Iš-\
ūkų, buk tikras, kad sužeis! R. tikiniai tarnauja Dievui ir ga_ (

dantų smegenis, liežuvi, a. Tan|sta u -atn įĮnj;i VO brangiai motutei tėvynei. 1
mtus burnoje esanmus kurio 4) Dainelę <<Lolly pQp?, iš. i
.ludmems. Jei jis bus perdaug svetimtautį gydytoja, pildė 1 ir 2 skyriaus moki-
rmnkstas ir-gr neduos teigia- pasididžiavimu'niab kuri« labai dau« 3uoko
mų rezu tatų. Vidutinio kietu- publįkaį padarė.
mo šepetukas yra geriausias. nefeikal T(j QŽ 5) ^Acrostic” Išpildė 3 sky

Neužmiršk, kad šepetukas riaug mokiniat
yra daug naudingesnis tavo ĄTę,A|-ė;u.ų n K R] 7) “Delegatai” 4 skyr. mo-' Aapir‘“ P^alln8 ba® *°ki
sveikatai npmi ištisos lpntv-i AlbAKYMAb. — U. N. Blo v. . , „ . Gausmą. Neabejokite apie tai. Vie-sveiKaiai, negu įšilo,. leniy kiniai labai gražiai pakalbėjo, na.tabietėiė ui Įrodys. Nurykit ją.
nos patentuotų vaistų, kuriuos hel mnsiiai nevi- ...a,.’Skausmas išnyko. Pagelba yra tokia
vartodamas kad ir, nuslopinsi P“™1““8 8 8Lria“ moktZi
raudinsi slmnami hot sviri,, ‘Y1* ir nevisUOUlėt jie būva bkynUS mokiniai. Jokio kenkurilnirr, oUIlloplmo nuo
paslėpsi skausmų, bet sykiu J •’ (n Inhilieinufl dnin-1 __ fi ir Aspirin. Jis niekad neveikia■Mslėosi ir savv liną nes na dWelii kartais net atro'10 . ■ | -lu',llwJaU8 <Jal,1J b r kirai, ir jum, „,r,iki, .bojo,, .pi. 
pa. p i ir . a y n^ų nes pa r • ir i i y skyriaus mokiniai. šiii tabietėiių, vartojimą,
tomėinrkfaio vroioėoia nr.nuvi zesm nei normaliai. Todėl ne- J ai.testuotais \ai.stais JOS>nepabl- . Svečiai. Todėl yra bereikalingas dalykas
,rvdvsi .» kartų pasitaiko, kad Vienas kentėti nuo gaivos skaudėjimo, dan-

' n -Vii vfzvitK utuiviūroJntnaci t/,n Geri), kun. J. ClZaUskftS, 1S ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scla-
Sveikatos ir dantų patik- kjdytojas, atsizmredaman ton u„, „om.ti.mo .r neori-

rinimni hm rtrJožJfirnJ nik sdli paviršių ir jų maŽUtlia, l|OllO, kun. LeO VVnaen, ; t,8 8kauwnal visiškai išnyksta j va- 
rimniui, bei prieziuiai, ni. n i.>;n Lleb. S. Kučas iš Saginaw Jandėię laiko. Periodiškas moterų

- _ nuspiendžia JUOS esant svei- ™ kentėjimas gali būti suramintas;
kajs gi kitas pataria *r 8er^- asistentas, kun. D. šalčio nemalonumai gali būti išveng- 

Drinan, išreiškė nuoširdžius..JUOS išimti, ir tik- .. .... , T T- . • Tikras Aspirin turi ir kitokių nau-
tuoniet paaiškėja, kad pasta- UnKeJin,UK Kun- «J- AuipkUl. dln<ų vartojimų — viskas aprašyta 

I vakarėli taipgi buvo atw- Ištirtuose nurodymuose prie kiek

' BAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

TAD. LumgagK) pilės
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo nttudingurno.

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

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

T. A. D. Products turi lr daug kito
kių vaistų.

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

3133 SO. HALSTED STREET
/

Chicago, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephonė Randolph 6727

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

Neone: 8 iki 9 ryto Tel. Kepub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miento Ofisas 77 W. Washlngton St

mjo buvo tiesa.

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

Pranešame, kad “Draugo

vienos dėžutės. Dėžutė ir tabletės tu- 
kę p. Bukšaitis SU dukterim rl Bayer kryžių. Žiūrėk Bayer vardo 
..... ., , . ' *ant dėžutės — kiekvieną kartą ka’įs Detroitoptai yra tėvelis ir perkate Slaa tablete8 _ lr buklt< 
sesutė mūsų mylimos sesers ,t,krM- 
pranciškietės Juozefinos, kuri 
jau keli metai Grand Rapids’o

^ lietuvių kolonijoj nenuilstan-
čiai darbuojasi, o ypač; šiais 
metais, kaip vedėja bažnyti
nės muzikos mokykloj.

n šiaipjau gįo ^a|o trumpai prakal-
nnninkanis. Tekstą sutaisė A. , . . .... . . ,bėjo gerb. jubiliatas, kun. J.

, Lipkus. Buvo labai sujaudin-
V«-kfiLralfl: Titam., Ketv., ir Rubato* NdUpjtlIlS. Kainu »)0c. . . . .... . . 4.^.1,:^

— « iki 9 vai , tas, nes visai nesitikėjo tokio
41«6 Archer Avė. Tel. Lafuyette 7137 ( I UI pgi tllli J&USU Dftini- ĮMlgerbimot Dėkojo publikai UŽ

; ninku , 100 dainų su gaido- djdeję užuojautų, sveteliams
imis ir platus išaiškinimai a- ig to|į atsilaukusiems ir vi-
j)ie gaidas ir dainavimų. sj(>n)H parapįjonams. Dėkojo

1 Kaina $2.00. gerb. sesutėms už pasišventi-
I w .ni^ jr tajp gra£ų vakaro pro- 

REMKITE VISUS BIZNIE- gramų.
RIUS IR PROFESIONALUS.. Kleb. kun. J. Lipkus yra 

KURU SKELBIASI pasišventęs p&rap. labui, visa 
y “DRAUGE”. širdimi ištikimai darbuojasi.

knvgyne galima gauti “Gieu- 
mynelį”, bažnyčių chorams, 
mokykloms

Rodtm 1502 Tei. Central 2978 '
valandos: 9 ryto iki 4 po pietų i Jakštas, gaidas pagamino J

Namų Tel. Hyde Park 8296

. A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 0882

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tol. Vlctory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakare 

Ut.ru, Ketv. ir subatss vakare

1800*1802 W. 47th Street
Z

Spešelas šiai savaitei
Gryno šilko moterų šiton šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui 79°
Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 

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

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

ctor, Philoo, Sparton, Atwater Kent ir Ge
neral Motors, gražiuose kabinetuose su elek- 
trikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios. 
LENGVAIS ,IŠMQK£J1MAIS. PILNA GARANTIJA.

Radio ir V ietrola kombinacijos 
nuo • • • • .......•.;•••• Č9S.00 iki #350.00

Kitos Radio kainos
nuo...................... .  • #29.00 iki #150.00

APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR
Sumuotis Lovos ir matrasai, Parlor Se

tai, kainosmuo $30 už 3 šmotus ir aukščiau
General Motors ledo šaldytuvai FRIGI- 

DAIRE.
Elektrikinės skalbimui mašinos vertės $100.00, 

dabar po $49.ėO
šiame išpardavime. 
Thor skalbimui maši

nos sykiu su prosijimui 
mašina vertės $165.00, 
dabar už $ “| “| 5’^ 

’ Tik $5,00 tereikia 

įmokėti.

COLUMBIA REKORDAI KAINA 75c VIENAS
16228 Elzbietos Polka 

Našlaičių Valcas
16227 Jurgio Polka

Ūkininkų Polka — Pensylvanijos Anglekasiai 
16226 Garnys. Atplezdeno — Stasys Pauras

Sunku Gyvent Našlaitėliams — S. Pauras ir J. Antanėlis 
16223 Pasisėjau Žalią Kutą

l>yvai — Jonas Butėnas
16222 Artojaus Daina — S, Pauras ir J. Antanėlis 

Svajonių Naktys — Stasys Pauras
16221 Aš Už Jurų

Kazokėliai — A. Vanagaitis lr J. Olšauskas 
16268- Patarimai Ūkininkams, .Monologas

Aitvirų Polka — V. Dineika 
16200 Seni Duok Tabokos

Eiva. Boba Pupų Kult J. Butėnas

VICTOR REKOROAI KAINA 75c VIENAS
14042 Užmiršai Tėvų Kapus

Laivine — Jonas Butėnas
14031 Suirusio Gyvenimo — Vaicas

Gero Ūpo šokis — Kauno Kapellja

OKEH-ODEON REKORDAI KAINA PO 45c VIENAS
26108

VVorcesterio Lietuviška orkestrą

26107

26106

Žaliojoj Girelėj — J. Sarsevičius 
Senelis Ganė Aveles, Valcas — Sarpaliaus orkestrą 
K rale Polka

Sarpaliaus orkestrą 
Polka

Džiuugsmo Valandos 
Ar Žinai Kaip Gerai,
Mano Tėvelis, Valcus — Petro Sarpaliaus orkestrą 

26090- Obuolys
Amalninkų Daina — Petras Petruitls 

26092 Ant Marių Krantelio
Prlrodlno Seni Žmonės — Jonus Butėnas 

26081 Gieda Gaideliai — J. Olšauskas ir E. Rakauskienė
Gražus Bernelis — Elena Rakauskienė 

26080 Urėdas Maiše — A. Vanagaitis
Godelės — K. Kraučunas 

26072 Ukvei — A.

Senas Bernas — A. Vanaguitis ir J. Olšauskas

Rekordus Siunčiam per pačtą Kitur\

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

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

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

Ut.ru


r
Antradienis, Spalio 20, 1931

C H I C A G O J E
VILNIAUS UŽGROBIMO 
PAMINĖJIMO PRAKAL

BOS PASISEKĖ.

įstatymai negina būti geru 
j tautiečiu. Jei busi geru tautie
čiu, busi ir geru šios šalies 

kapit. atsilankymu, ragino piliečiu; jei busi išgama savo 
visus nortbsidiečius nepa- tautai, ar savo tėvų tautai,
miršti lenkų padarytos Lietu- ne gerėSnis busi ir šios šalies’

-------- -----  I vai skriaudos ir kviesdamas pilietis. . '
North Side. — Spalio 14 d. įremti brolius vilniečius mpra- Kuomet Lietuva, keldamosi 

Federacijos skyriaus iųicija-1 liai ir medžiaginiai., ( iš po pelenų ir griūvėsiu pro
tyva auruuita prakalbos Vii- p<) k|ebo,w padalyta ugnį ir pašvaistes tiesdama
mana užgrobimui paminėti. Į rinUtiava vilniežhj reikalams tankl> 6auk5“‘ *’l fc
imakalbas atsilankė stebėtinai Aukav„ kk,b svirskas $2; po išgirdai ir paremei savo sun-
daug žmonių pilnutėlė parūpi- $1(|0. y j E„d21uiis, kiai uždirbtais centais. Pa
jos svetainė. p Dodienė, A. Kumilytis, O. Iemk » ir ,laba,'i # ia"klasl

Vakaro vedėjui A. Baoevi-, Deksnienė. tavęs; padėk išliuosuoti jos
čiui paaiškinus tikslu, parap. j Smulkiais sulinkta ' $7.65. sln1*’ •' kul'1!* l,altas *'rehs ta' 

ri suleidęs savo nagus; padėkchoras, vedamas varg. N. K u- j Viso surinkta ir bus pasiųsta . . . V i
lio, sugiedojo tautos himnų ii Vilniaus lietuviams $15.65. k, * baigia mokintis gražia, trijų
kelias iškilmėms pritaikintas j p rinkliavos vėl pakvies- “° *. S“': aktu operete “I tėvyne”, ku-
daineles. Po to, pakviestas,^ kapit. ku. »*» «"?>*•

L’ ku' Tokiais d-niar žodžiais ri$ statYs scenol lapkričio 8*1
kap. Jurgėla, kuris apibudino ,,5 kalbsjo apie dabartinę p< s. pa,.api jos 1

ir da ...... . ... . , Įėję, Marauette Park’e. Tai. o susirinkusieji palydėjo ariau' •» > a
Vilniaus užgrobimo istorijų, Lietuvos padėtį, pradžių 
Suvalkų sutartį, Vilniaus svar-, kar(įnįus laikus, katalikiškojo 
bų Lietuvai ir p., karštai ra-jLi(,UV0S <jaunilll0, k t. ateiti. -ungu ranaų pmjimu 
gindamas lietuvius, kur jie ne- ninRų> pavasarininkų pada,.y. e okų vakaių visi s is e-
būtų, ruoštis prie galutino Vii- t Lietuvai nuopelnus, kvietė Sl. “ P^*iy^ vaU’

<.Rto4.d>nn ! ... giau dirbti, kaip kad lig šiolniaus atvadavimo. , • gimusį lietuviu jaunimų ..... . , .
Po jo kalbos, . pakviestas labiau gerbti saVo tėvų kraštų, Bijūnėlis

kalbėti mūsų kleb. kun. J. jų gražiųjų kalbų ir papročius.'_________________________ __
Svirskas, kuris pasidžiaugęs Juk, anot kalbėtojo, šio krašto ..szaumaHM

PADĖKONĖ
GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

- CH1CAGOJE

4

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Laidotuvėse pa-! Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

tarnauju goriausia darbu busite užganėdinti,
ir pigiau negu kiti Į Tel. ltoosevelt 2515 arba 2516
todei, kad prikiau- 2314 \V. 23rd PI., Cbicago
sau prie grabų iš-

OFISAS B. A. LACHAVICH
XWecana. 7S 1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
SKYRIUS: 3288 So. Tel. Cicero 5927-
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 Ro
ply-* A dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PEIKUS
LIETUVI8 GRABORIUS

4443 So. Talinas Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
v Chioago. TU

t

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas Į
4605-07 South Hermitage Avenue 

Pis* Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

S. D. LAGH AVIGH
IJ ETUVIS GRABORIUS

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTO.1 A(-
Turiu automobilius nso 

kiemu reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago; 411.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7)682

I, J, ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts. ■ 

Tel. Boulevard 5203,8413

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

susirinkusieji pa I y dėjo 
miingu rankų plojimu.

FELXX PUISIS
Mirė spalių 10 d. 10 vai. vak., 
sulaukęs nepilnai j5 metų am
žiaus ir išsirgęs nuo pat kū
dikystės. l’o įspūdingai gedu- ~ 
lingu pd.naldų Šv. Jurgio par. 
bažnyčioj palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Čia reiškiame širdingos padė
kos žodžius Jo Malonybei pra
lotu! Al. L. Krušui, kurs ser
gantį neretai aplankydavo, o 
mirus atlaikė gedulingas pa
maldas ir pasakė įspūdingą ir 
graudų pamokslą. liekuojame 
gt.rb, vikarui kun. J. šaulinskui 
ir trečiam kunigui, kurio pa
vardės neteko sužinoti už šv. 
Mišias. Širdingą ačių tariame 
gerb. seserims Kazimierietėms 
už pritinkamą papuošimą ąl- 
turių ir atvedimą mokinių pa
lydėti velionį į bažnyčią, daly
vavimą gedulingose pamaldose 
ir parinkimą grahnęšių. Ačių 
giminėms, draugams, kaimy
nam ir pažįstamiems už pu
ri l’kimą mums užu kiūtos mu
sų nubudimo valandoj, už gė
les, šv. Mišių aukas, už langy- 
mą musų sunaus ligoje ir pas
kui jo lankymą pašarvoto na
mie dalyvavimą pafcualdosc ir 
lydėjimą į kapines. Ypatingai 
dėkingi esame p-lei Paulinai 
Petkiutei už daugelį pasitarna- 
vim,ų laike musų sunaus ligos 
Ir vėliau jam "mirus. Už krikš
čionišką gailestingumo darbą 
lai Dievas Tamstai šimteriopai 
atlygina.

Ačiū grab. S. P. Mažeikai už 
rūpestingą patarnavimą ir 

tvarkingą laidotuvių surengi-
Iną.

Dar kartą ačių visiems. O 
tau. daug keTTOPjusis Feliksai, 
per Dievo Gailestingumą lai 
šviečia amžinoji šviesa.

Nubudusi:
PllHŲ ŠEIMYNA.

MARGARSTA
NOTRIMIENĖ

Mirė .Spalių 17. 1931^ m. 4 vai. 
ryto, 30 metų ui.ižtnus. A. a. 
Margureta gimė lx»ndone, Ang
lijoj.- . ,

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Vladislovą. 3 brolius Ka
zimierų, Vlneenią tr Jonų Ir se
serį l'ellų Puetiner. švegerį 
Jurgį l’uenner) Ir dėdę Jonų 
Uhtivlnskų tr cloeę Veronikų ir 
gimines.

Kanas pašarvotas 7758 Ko. 
Chappcl Avė..’

iMlrlotuvės įvyks Trečiadie
nyje^ .Spalių 21 d. Iš namų 8 
vai. •ims utlydėla į šv. Jurgio 
par. bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Vyrus. Broliai, Se
suo, ftvogerls. Dėde Ir Giminės.

laidotuvės.- patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Tol. Canal 6764 Res. Republic 6350

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir ltez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 6. HALSTED bTREET 

Antras ofisas ir Rezideucija

6504 S. ARTES1AN A VĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: jluo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Phone Boulevtud 7642

DR. 6USSEN

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 1-4 Ir 7-9 vai. vakas*

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

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

X-Ray

LIETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Republic 7698

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eitraction 
Vai. 9-9. Ned. .9-18

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Ik. 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel nuo 10 Iki 12 dieną

Ofi.as Tel. Grovehill 0617
Ree. 6707 S. Artesian Avė, 

Tel. Grovehill 0617

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:80 iki 8:80 vak 
Apart šventadienio Ir Ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

‘•Į TĖVYNĘ“.

Tsl. Yards 1829

OR. G. SERNER
LUSTU VIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

7M WE8T Sfith STREET
, Kampas Halsted st.
Valandos: nuo 10- 4; nuo 8—4 

H*dėllomls: nue 16 Iki 11.

D R A n G A 3

Sloan’s
Liniment

NUOTRUPOS.

L.V. “Dainos” choras, ku
li veda kom i. A Pocius, jau

bus choro sezono atidatvnias.1 
Bilietai, atsižiūrint, sunkių

laikų, nebrangūs.
Pupa

APSIMOKA SKELfc 
TIS “DRAUGE

AGNĖS H. 
BUTKEVICZ

mirė spalių 19, 1931 m. 11:35 
vai. ryto, 21 metų abnžiaus. A. 
a. Agnės gimė rugsėjo 29, 1910 
Jhicago, Iii.

l’aliko dideliame nubudime I 
motinėlę Lucy po tėvais Atko- 
čaitaitė, seserį Viktoriją, brolį 
Alexą, svogerj S. Kansas, dvi 
cioces M. Doršienę ir P. Bane
vičienę ir giminių šeiSnynas: 
Duršų, Atkočaičių, Dalkų, Dir- 
vinskių, Marozų, Bartkų ir Mc 
Gollan.

Kūnas pašarvotas 5438 So. 
Winchester avė. Laidotuvės į- 
vyks ketverge spalių 22. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 

. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nu-ošlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Jąidotuvėse.

Nubudę:
Motiną, Sešuo, Broli ir (giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO K LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemikno, nervuotu- „ , 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu Tele- Cicero 1266 

cataructus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą rtgystę.

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

Speciąįy atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

\ 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS 
1UO SOUTH 49 COURT, CICERO, ILLINOIS 

Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčią

IR. OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas . ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomis tik
iškaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliak 
ir Ketvergaia vakare

DENTĮSTAI

DR. G. Z. VEZELIS
d e n tįstas
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 6221

DR. D. I. DLOŽIS
DENTIgTAH

2201 WEST 22nd STREET
(Kampaa Leavitt St.)-

Valandoz Nuo 6 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7 689
Res. Hamiock 7491

DR. A. P. KAZIADSKIS
D E N TI S T AS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar*

DR. P. P. ZALLYS
TMT'M’T’Tfc2rP A Q

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenu*

Tel. t’ullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MABQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 

4 Ir 6:30 iki 8 v».l. vakare 
Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutartį

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 8. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagaj sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 iSo. Albany Avė.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREE1

Rezidencija <600 S. Artesian Av«
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:89 vakar* 
N*dėUoB>la 16 iki 11

Telefonas Midway 2880

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdecn 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. l“5-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOI> DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVBI

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge IKI 8 vai.).
\ Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

DR. BERTASH URNAI KELIS
7.W Wcst 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-4 ir 6:80-8:86 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4141 Archer Avenue

Vai.: H ryto Iki 1 po pietų 
t Iki 4 Ir < Iki 8 v .v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 00 So

A. LDAViflOHiS, RD.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Konwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 6816

DK.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615 5 South Kedzle 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant K*t.

—
K

 .. 
.

VaL: i-4 ir 7-9 vai. vakar* 
N*dėli<xj susltam*
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ATMOKĖTOS PASKOLOS 
POPEROS JAU SU

DEGINTOS.

... .
<4 Sveika

Brightn Park. — Spalio 11 
d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parapijoje įvyko nepaprastos 
iškilmės: sudeginta atmokė
tos parapijos paskolos pope- 
ros. Iškilmėms buvo tinkamai 
prisiruošta. Visos parapijos 
įstaigos, kaip tai mokykla, 
klebonija ir seserų namas pa
puošti gražiomis vėliavomis 
ir kitokiais papuošalais. Visų 
dekoracijos darbų atliko nu
simanantieji tame darbe p. 
Barkauskas ir Vyšniauskas. 
Darbščios parapijonės gražiai 
apšvarino bažnyčios vidų. Te- 
bun joms garbė ir padėka.

Iškilmingos šv. Mišios.
Kadangi nuveikta milžiniš

kas parapijos darbas, t. y. pas
tatyti gražūs triobesiai ir sko
la atmokėta, tat padėka visū- 
pirma priklauso V. Dievui, ku 
riam šv. Mišiomis geriausiai 
galima tų padėkų išreikšti. 
Dėl to kun. A. Briška, parapi
jos klebonas, laikė iškilmingas 
šv. Mišias, asistuojant kun. A. 
Deksniui, diakonu, ir kun. S. 
Joneliui, subdiakonu. Kun. A. 
Valančius apeigas tvarkė, gi 
kun. F. Vaitukaitis' pasakė 
gražų iškilmei pritaikintų pa
mokslų, linkėdamas klebonui 
ir parapijonims, laikui bė
gant, pastatyti naujų, gražia 
bažnyčių. Gerb. seselės kve- 
pinčiomis gėlėmis labai gra
žiai papuošė altorius ir baž
nyčių. P. J. Kudirka, artistas, 
varg. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje tai iškilmei rūpestin
gai prirengė koncertines mi
šias (“Mass in D,” by Peters) 
Vadovaujant varg., didelis, 
gerai išlavintas parapijos cho
ras, vietiniai ir svečiai solis
tai, solistės kaip A. Ančiutė, 
Skiveriutė, Gudas, Svencickas 
įspūdingai giedojo. Be to, vie
tos solistų įspūdingai sugie
dota giesme “Jėzų Dei vivi” 
(Verdi’o). Iškilmėms pagra
žinti pakviesti rinktiniai so
listai ir iš1 kitur, kaip p. S. 
Lauraitienė ir p. Pažarskis, 
kurio tvirtas ir gražus balsas 
buvo girdimas visame giedo
jime. Ponia S. Lauraitienei 
kuri yra pasižymėjusi giedo
jime ir dainavime ne tik tarp 
lietuvių, bet ir svetimtaučių,

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Run 00.75 tonas 
Pochontas Lump or Egg 10.00 tonas 
Black Band hint> 8.50 tonas
Grccn Valloy Lump *.50 tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

URANE COAL 00MPANY
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

visus žavėjo giesme 
Marija” (Vanagaičio).

Karšta malda nuo altoriaus 
ir iš tikinčiųjų širdžių plau
kė prie Dievo, kaipo padėka 
už nuveiktus darbus. - 
Pasitikimas Jo Ekscelencijos 

vyskupo. t 
Jo Ekscelencijai vyskupui 

pasitikti susirinko draugijos 
su savo vėliavomis ir milžiniš
ka minia žmonių.

2 vai. po pietų jau ne tik 
bažnyčia bet ir gatvės apie 
bažnyčių buvo užtvenktos ti
kinčiaisiais.

Štai, atvyksta ir Jo Eksce
lencija vyskupas .B. Sheil. Jį 
pasitinka vietinis klebonas 
■kun. A. Briška ir svečiai ku
nigai. Apsirengęs klebonijoje, 
dvasiškijos ir tarnautoji) ly
dimas J. E. eina į bažnyčių. 
Sugaudžia varpai, parap. cho
ras griausmingai užtraukia 
“Ecce Sacerdbs Magnus”. Ar
tistas J. Kudirka pakviečia 
komp. A. Pocių groti.

J. E., atsigrįžęs į žmones, 
praneša, kad Nekalto Prasidė
jimo parapijos skolos, vado
vaujant kleb. kun. A. Briškai, 
yra pilnaį apmokėtos ir, už 
tinkamų pasidarbavimų ir au
kas, parapijos dvasiškijai ir 
visiems parapijonams Jo Emi
nencijos Kardinolo vardu su
teikė palaiminimų.

Palaiminimas šv. Sakramentu.
Po gražaus pamokslo J. E. 

teikė palaiminimų Šv. Sakra
mentu Eksc. asistavo buvę 
pirmieji šios parapijos vika
rai : kun. F, Vaitukaitis ir kun. 
J. Šaulinskas. Per palaimini
mų, vargonais grojant komp. 
A. Pociui, solistė p. S. Lau
raitienė įspūdingai giedojo 
“Agnus Dei” (Bizet’o), o 
Chicagos lietuvių vargoninin
kų choras “Laudate Domi- 
num” ir “Doctor optime.”
- Po palaiminimo J. E., dva
siškijos lydimas, apleido baž
nyčių. . .

(Bus daugiau)

brys, Kalnis, Markevičius, 
Ketpauskas.

X Parapijom) tarpe kįla o- 
balsis parapijos jubilėjų baig
ti sukėlimu $7,000 skolai nu- 
r,.'../mti. Dho.i Dieve, kad tai 
įvyktų.

SUŽEIDĖ PANAVŲ 
SUNŲ.

Marąuette Park. — Pereitų 
trečiadienį p. Panavų sūnus 
Ehneris, keturių metų am
žiaus, tapo gan pavojingai 
sužeistas automobilio ant So.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pereitų sekmadienį sų-
1 •

jungietės gražiai paminėjo 
kuopos dešimtmečio sukaktu
ves. Didėliame viešnių skai
čiuje matėsi kuopos organiza
torės, M. Sąjungos Centro 
valdybos narės, Chicagos Aps
krities valdybos narės ir ki
tos žymios Chicagos sųjungie- 
Čių tarpe veikėjos. Pasakyta 
daug gražių kalbų, išpildyta 
gražus muzikalis programas. 
Pirmutinės kuopos narės (be
rods 6) apdovanotos buketais 
gėlių ir kiekviena po 6 sidab
ro šaukštukus su atatinkamais 
įrašais. (

X Aušros Vartų parapijos 
choras stropiai ruošiasi prie 
didelio parapijos jubilėjaus 
koncerto, kuris įvyks Melda- 
žio salėje lapkričio 15 d. Pro
gramoj, be vietinių meno jėgų, 
žadama kviesti žymiausieji 
Chicagos lietuvių solistai-ės.

X Aušros Vartų parapijos 
bazaras prasidės spalio 24 d. 
ir tęsis iki spalio 31 d. Baza- 
ras žada būti įdomus. Komi
sijoj, be gerb. klebono, darbuo
jasi komiteto nariai: Stum-

DRAUGAS —

KNIGHTS OF LITHUANIA 
B0WUNG LEAGUE

West Side 
Providence 
Bridgeport 

Western ir 72 gatvių. Nuga- North Side
bentas į Šv. Kryžiaus ligoni- Gary, Ind. 
ne. So. Chicago

Nelaimė įvyko Elmeriui pa-1

“K OP L PALAVER’

W
13

9
7
7
5

L Pct. Aver,
2
6
8
8

10
11

807
600
467
467
333
267

923
814
824
820
788
810

The first round of bowling

went in to a tie with Bridge
port for third place. North 
Side made more pins in the 
three games than Providence 
did, būt were unable to get 
them \vhen most needed.

PROVIDENCE \ ’
Dargužis 185 125 151
Savickas 167 141 157
Rimkus 167 122 153
Bakutis 175 147 165
Ccrnauskas 183 183 262

bėgant skersai gatvę. Automo- the showing in the first round 
biliuje buvo moteris ir vyras, means anything West Side 
kurie sužeistųjį tuojau nuvežė can be considered champions NORTH SII 
į ligoninę. right now, for they only lošt Kisiel

Pašauktas Dr. Jovaišas pra 2 games in 15 starts and are Naikelis 
nešė, kad vaikučio galva per- out in front by a margin of J. Kaminskas 
skelta (škuli fracture). Yra four games. Leading the lea- Drazdauskas 

gue by four games isn’t much Manstavich 
didis būt when you consider the j

širdies skausmas. Visi pažįs- leaders average and compare • 
tamieji reiškia užuojautos. Pp. with the remainder oi the i

vilties, kad pagys. 
Ponams Panavams

877
E

718 828

214 156 157
157 177 181
145 143 ,129
146 169 262
161 195 136

823 840 805 
West Side did the šame as 

Panavai gyvena adresu: 7257 teams then you will realize jthey nsually do which is, they
So. Artesian avė.

S. B. P.

PRANEŠIMAI

remember narnės, būt faces, 
—11 1 well that’s different, “Du-

By Bee V. Raman&onis. gey” might get “sore” if 1
X West Pullman and Town s®y what I want to, so 1 

of Lake councils are reviving. i won*t just to liave the lašt 
Now, isn’t that nice that they įword.
are coming back to the fold f i :X Since an unespected res- 
Why of course, and -why ponse from my readers to 
shouldn’t they! Isn’t our K;wit: that my bold act of fi- 
of L’s a splendid thing, and,guratively “putting people on 
don’t we stiek together! the spot” is interesting if it 

j Don’t all shout together, even all, I think. T should discard 
jthough this is a free'country! tliis method because it is go- 

X You know, we somėti- ing you too much enjoyment, 
mes wonder ivhy some of our and 1. for one, can not šee you 
membtfrs fall out. Is it be- enjoy yurself, f r 1 know I’ve 
eause we get remiss! Now, heen terribly miserable. And 
don’t hurl epithets, because tlien soine impudent gentlemen 
I started this awful ųuestion, cried boisterously to refrain 
after all I was just wonde- from using their narnės in pu- 
ring. ' blic print, because it is getting

Here is something fragile. them in wrong with the “one 
I think J. Giedraitis mušt and' only”. Būt, the public 
be terribly infatuated, and mušt be served, though the 
why not, the little ‘bundle’ ‘extremists’ lament something 
is quite eute’, and K. Savi c- dreadful.
kas‘is running on all cylin- 
ders, the hurry mušt be busi- 
ness, yes? Būt don’t get pee- 
ved because I’m “Winchel- 
ling”, it’s an ’old 'Arabian 
pastime’. Your big secretary, 

į Al. Manstavich is going to go

REAL ESTATE

įPlETKIEWIGZ^@-J
^ CONTRACTORS

REAL ESTATE
(I mean, how can even the Statau naujus namus ir se-
strongest resist after the pla- Dus P^hnu i mainus.

2608 WEST 47 STREET

why think what we say at took three games from Gary, ‘liaywire’, if you know what 
such an early part of the sea-1 Ind., who seemed to not offer 
son. Providence is just tivo.any rezistance. It is hoped 

parneš in front of Bridgeport. that Gary, Ind., will start
and North Side who are in a 
tie for third. Gary, Ind. star-

their next round the šame 
way that they did the first

Marijonų Kolegijos Rėmėjų ted the season likę a “house and will ndt “fold 
Chicagos Apskrities susirinki- on fire” and much was ex- they did just now.
mas Aušros Vartų parapijos pected of them būt ir seems WEST SIDE
mokykloje bus trečiadienyje, likę that flame has bumed i Vaičiūnas 210
spalio 21 d., vakare, tuojau out. It is never too late, so■ C. Kaųiinskas 269
po šv. ražančiaus pamaldų. come on fellmfrs and o-pt W > Dobrovolskis 163

159 
183

pamaldų. come on fęlloWs and get hot1 Dobrovolskis
Reikalų vedėjas. Once more būt don’t cool off Žemaitis

ŠIANDIE BUS
RADIG PROGRAMAS.

—- again. S. Chicago
LIETUVIŲ in a much rnėTC

up’ as

who finished 
mųch mdrė respectable 

position lašt season than they 
are now, do not seem to be

Zaura

167
186
192
178
204

x192
144
178
159
204

984 924 877
GARY, IND.

Šį vakarų, tarpe 7 ir 8 val,'able to get started. When Ga- j Rūkas 
iš stoties WGES., 1360 kilocy- ry and So. Chicago start to. Sirvinskas 
cles, įvyks nuolatinis, duoda- eliek once more “there’s going, P. Pažėra 
mas kas antradienį, Peoples to be a hot time In the old 
Furniture kompanijos progra-' league Būt what is the ūse 
mas- j of comparing thą teams just

Kaip žinoma, Peoples duo-'yet when there štili remains 
darni radio programai pasižy- 75 games to be played for 
mi tvarkingesnių ir parinktes- each team. Here are the re
nių dainų ir muzikos turiniu, sults of lašt Tuesdayi Bridge- 
Todel ir šį vakarų, tarpe se- port won 2 games in three 
nųjų radio dainininkų, sykiu starts against So. Chicago. 
dalyvųns ir naujų ir darnegir- ! SO. CHICAGO

tiškų muzikos plokštelių.

karų užsistatyti 
ant WGES.

savo radio

ŽMOGUS SAVE SU
DEGINO

Pyro apylinkėje, netoli Va
ršuvos, lauke buvo rastas ap
degęs negyvas žmogus. Ap-

C. Kibelkis 150 195 191
Lash 177 181 165
Pečiulis 156 181 154
Zevatkauskas 165 138 201 į
A. Kibelkis

' 4
136 1'69 161.

i

į BRIDGEPORT 1
Micevich 120 194 135
Urba 152 197 1734
Zamb 210 169 145-
Carpson 200 152 190
Gramont 130 191 168

812 903 808 
Providence made their best 

žiūrėjus ir ištyęus visas ap-jefforts toj remain in second 
linkybes, pasirodė štai kas. place and thus were rewarded
Prieš porų mėnesių viename 
kaime buvo areštuoti du bro
liai. Jų tėvas pasiliko namie 
vienas ir labai susigraudinęs 
dėl vaikų areštavimo — išėjo 
iš proto. Po to jis apsigy-i 
veno vienoje prieglaudoje. Tik 
rugsėjo 3 d. jis išėjęs iš prie
glaudos užėjo į vaistinę ir nu
sipirko du butelius benzino. 
Nuėjęs į laukus, senelis apsi
pylė save benzinu ir padegė, 
ir taip sunkiuose skausmuose 
mirė. .

with two win8 over North Si
de who vrith only one win

Shakes 
J. Pažėra

171
146
109
192
150

154
129
136
146
193

152
146
132
158
181

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKOReiy 

AGENTŪRA
Nu«tun£lame pinigui Lietu

von pa&tu { dvi Kvaltea. tele
gramų 1 dvi ar trli dienai.

Laivakortes parduodami ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiamo kelionei 
| Lletuvų.

Turimo skyrių Lietuvoj.
Daromo įgaliojimui Ir vliui 

legalUkui dokumentus plrklmi 
Ir pardavimo.

Daromo paskolas pirmų Ir 
antrų morgteių.

Apdraudžiami nuo ugnim 
tarnado: taipgi automobiliui.

Naudokltto musų Hgų motų 
patyrimu Ir nuoMrdMn patar
navimu

Registruotai Notaras,

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED 8T. 

Ohicago, UI.
TeL Yardi 4MB

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W, ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

te is served, Paul Saliner, sin
ce moving to “exclusive” 
ųuarters, has acųuired the 
‘techniąue’ of “Rumba ing”.
I wonder what this gent, 
think of my personalness. And 
say, about two weeks ago,
I bumped into the ’ Sage J. -------------------------------------
Swilpa, and do you know that Mainymui ar pardavimui 
he passed me by likę an mūrinis namas (cottage), 8 
“iceberg”. After all I am kambarių, 
surprised, even the best of 4158 So. Campbell Avė. 
people get “ritzy”. J Maka
ras, declined to notice me.
He won’t when he knows me

Tel. Virginia 1394

VEIK DYKAI 4 KAMBARIŲ
Pulkus rakandai, vartoti 60 dienų.

better, anyway he didin’t ask tlk u* »3oo. Pilnas kambarys šių
, j j j rakandų: dailus parloriaus setas,
me what my business was and supamasis krėslas, 9x12 amerikaniS- 

■ , ,, , _ 1 kas orlentallSkas kauras, 9x12 wil-]Why. *Dugan , gosn i tnink ton kauras, Venectnis veidrodis, rie-
:Vur nnmp i<? PnvilnniR i f T Suto medžio miegkambario setas,nis name 1S ravnoms, K I Innerspring .matrasas, Louls XVI

----------------  spelled it wrong, don’t get riefiuto melžio valgomosios seta4 5
rro freo ren 1 , Šmotų pusryčių setas, lempa paveik-
768 758 769 mad, because I can t seem to šiai, viskas už »300. Galima skyrium.
______________ i-» I Nepraleisk Šio bargeno. 8228 Mary-

1 Rendon 6 kambarių flatas, antra- land avė. 1-mas apt. vienas blokas 
me aukšte, pečium Šildomas, yra vo- j rytus nuo Cottage Grove avė., tel.

[ nia. Gražiai ištaisyta, kambariai Svie- Stewart 1875.
sfls. renda pigi.

2723 So. Emerald Avė.

z

R. ANDRELIUNAS
(Marąnette Jf-welry « Radio) 
Pirkusieji pu mus už $5 ar dau

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

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

' M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriui i 

Statau įvairiausius namui prieinama 
kalni

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonu Hemlock 6526

Tel.
Hemlock 8380

I Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
Z

Wm. J. Kareiva 
Savininku

Del geriausios rųfttea 
Ir patarnavimo, ftau-

GREEN VALLEY 
JI FRODCOT8

Olsells šviežių klauftt- 
nlų, sviesto Ir sūrių. 

4044 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1080

j GENERALIS KONTRAKTORIU8 
.Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prtelnamlausios.

I 2452 WEST 69th STREET

i Tel. Hemlock 2323I

! JOSEPH VILIMAS
I
i NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RITT8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

APTIĖKA
' NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS

Mandagu! Patarnavimai Užtikrintai
Atlikite Ir aplankykite dldilauilų Ir gražiausiai įrengtų lietuvių 

aptlekų žloje aplellnkėje
J. F. RAKŠTIS

Regtitruotae Aptiekorlui 
1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI 8MLISCMENOS ICE CREAM
Mee epeolalliuoJamOe pildyme receptų ir nė vienai receptai nilžel- 
na lž muoų aptiekoi iki Jii mbuna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS
Ir Tlkaliauslal išpildytai patyrusių vaistininkų.

ar

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7128 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničins ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.ų
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

lapu Tolef. 
Hemlock 0067

Namų Telef. 
Repubilo 5688

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbu pilnai garantuotu 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1141 
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros retkmenos Ir flkfičle- 

rlal. {vedame elektrų l namus Ir 
dirbtuvės.
»!»• S. HalMed St. g AngMi


