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ROMA (kablegrama), liepos 2 d. — Father General
elected bishop Slavonie Rites. Consecration .July G. Pray.
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Pareiny Vokiečių Iškilmes Ir
Riaušės
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Šis pranešimas reiškia, kad J. M. didžiai gerb. kun.
Prof. Pranciškus Būčys, Marijonų Kongregacijos Generolas,
buvusis dienraščio “Draugo” redaktorius, Jo Šventenybės
Popiežiaus Pijaus XI yra paskirtas Katalikų Bažnyčios,
Rytų Apeigų, vyskupu. Konsekracija bus liepos G d., atei
nančiame sekmadienyje. Kun. prof. Rėklaitis kablegramoje
prašo visų, kad J. Al. kun. prof. Bučio konsekracijos dienoje

IRAKAS Iš BRITŲ PELNE SAU
NEPRIKLAUSOMYBĘ

PAREINY VOKIEČIŲ
RIAUŠĖS

pasimelstų.

CHICAGOJE TAIP YRA CHICAGOJ
Antradienio vakare iš vySUSIS1EKIMŲ ORDINAN- į riausios Chicagoj policijos sto
SAS
PRIPAžfNTAS
į ties po paranka paliuosuota
----------keli triukšmadariai, tarp kuChicagos piliečiai visuotinu rių buvo žinomas Zuta. Jie
balsavimu (referendumu) pri-jbuvo suimti dėl reporterio Lipažino susisiekimų (transpor-! ugle nužudymo.
tacijos) naujų ordinansų. Už j Jų paliuosavimas įvyko vaordinansą paduota 325,4.d8( ba- kare. Kaip Zuta, taip kiti bijojo vieni eiti namo. Jie pra
Isai, gi prieš 58,212.
Pasirodo, kad tik trečioji šė policijos leitenanto Bai
dalis užsiregistravusių pilie juos palydėti^
Leitenantas sutiko keletu
čių dalyvavo balsavimuose.
Reiškia, žmonės miesto atei blokų palydėti. Zutų, du kitu
ir vienų jaunų moteriškę pa
timi menkai rūpinasi.
Šiuom ordinansų einant, ėmė į savo automobilių ir iš
gatvekariai, viršutiniai geleži važiavo State gatve.
Pravažiavus Quincy gatvę
nkeliai ir žadamieji požemi
niai vidumiesty sujungiami į juos užpuolė automobiliu va
žiavę piktadariai, Zutos prie
vienų kompanijų.
Nauja kompanija įvairiems šai. Kilo kova. Leitenantas iš
susisiekimų pagerinimams pi liko sveikas. Piktadariai pa
rmaisiais trimis metais išleis bėgo, bet taipat pabėgo ir iš
65 milionus dolerių. Sekan lietenanto automobiliaus visi
čiais septyneriais metais dar keturi paliuosuoti kaliniai.
Apsišaudymo laiku du paša
135 milionus dolerių. Gi mie
stas iš savo pusės tuo laiko liniu žmogų pašauta ir vienas
tarpiu — 190 milionų dolerių jų mirė
Leitenantas Barker suspen
požeminiams
geležinkeliams
duotas.
pačiam vidumiesty.
Patsai ordinansas veiks —
Foster kaltinamas reporte
bus galioje, neribuotų laikų.
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BERLYNAS, liepos 3. — J, PARYŽIUS, liepos 3. — Iš
iVisa 60 milionų vokiečių tau Rusijos pabėgo ir čia atvyko
ta iškilmingai mini Pareinio G. Agabekov, bolševikų črezrpalinosavimų. Kitaip buvo to .vičaikos agentų artimuose Ry
mis dienomis pačiam Pareiny. žtuose ir Indijoj viršininkas.
Po karo tenai susidarė skait Pasidavė francūzų policijos
linga vokiečių grupė ir nusi globai. Jis praneša apie črezstatė Pareini atskirti nuo Vo vičaikos veikimų užsieniuose.
Anot jo, į Am. J. Valsty
kietijos. Kada dabar tie plo
tai paliuosuoti, ta grupė arba bes Maskva pasiuntė tris ga
separatistai, pradėjo veikti. biausius črezvičaikos agentus,
Amerikos
(Jie sukėlė triukšmus ir riau kurie vadovauja
'raudonųjų
veikimui.
Tas vei
šes. Bet kiti gyventojai juos
(visai sutrempė ir išblaškė. A- kimas atkreiptas prieš vald
įpie atskilimų negali būt kal žių. Jie turi paruošti dirvų
komunistų revoliucijai. Jiems
bos.
i skiriamos didelės pinigų su
, Paskiau Pareiny susikirto
mos. Bet AgabekoV atsisakd
fašistai su komunistais.
išduoti tų čekistų Amerikoj
vardus. Bijo keršto.
IRAKAS APTURI NEPRI
Jis iš Rusijos pabėgo paKLAUSOMYBĘ
i tekęs į Maskvos nemalonę,
i Sako, kad Rusija laipsniškai’
BAGDADAS, liepos 3. — slenka į ekonominį suirimų.
Britanija pasiliuosavo nuo I>
rako (Mesopotamijos) man PLANUOJAMOS REFOR
dato. Čia pasirašyta 25 meta
MOS ALBANIJOJ
ms sutartis, kuriųja einant Irakui suteikiama visiška ne
TIRANA, liepos 3. — Al
priklausomybė. Bet Britanija banijos karalius Zogu planu©*
čia sau pasilaiko kai-kurių ja savo šaly įvesti reformas.
įprivilegijų. Penkerių metų Pirmiaurfia norima vyrams už
laikotarpiu Britanija atšauks drausti dėvėti turkiškas fe[savo kariškas jėgas iš Bagda aas (kepurės rūšis), gi motedo.
Irims slėpti veidus šydais.

------------Susekta, kad revolveris, kuNEW YTORK, liepos 3. —
BOM RAJUS, liepos 3. —
• Anų vakarų Cicero j jaunas riuomi nužudytas Tribūne re “American Bar Association”
ROMA, liepos 2. — Vati
Britų valdžia Indijoj ėmėsi
plėšikas užpuolė J. F. Stasai porteris Lingle, priguli Chi- 30,000 narių pasiųsti laiškai visiškai išgriauti indiečių tau kano laikraštis “Osservatore
t
tį. Šis užpuolikų kelis kartus !cagos galvažudžiui Foster. Jis balsuoti prohibicijos klausi
Romano” formaliai užgina
tininkų
kongreso
organizaci

pašovė. Paimtas į ligoninę! su kitais keliais savo sėbrais
mu. Laiškus pasirašo 14 įžy- jų. Jau paskelbti varžymai tai ! Šventojo Tėvo sirgimų, arba
plėšikas visas laikas nesako suimtas Los Angelese, Cal. uniųjų advokatų. Jie nurodo,
organizacijai veikti ir gyvuo nesveikumų.
savo pavardės, kad jo namiš Bus grąžintas Chieagon.
kad 18-asis priedas turi būt ti.
kiai nepatirtų to< įvykio.
atšauktas ir prohibicijos , tva
Savo ražu britų valdžia vi PRAVEDĖ KARO VETE
Britai lakūnai Chicagoj
rkymas turi būt pavestas at
RANŲ NAUDAI SU
somis priemonėmis kovojama.
Kaltinamu buvusiu agentu Vakar į Cbicago vakare at- skiroms valstybėms.
MANYMĄ
Ton kovon sukurstyti ir mo
Be kilų suimtu buvusiu du akrido ke,uri bri"iJ lakūnaL
■
Tuo būdu norima patilti, kyklas lankų vaikai. Jų šimŠiandie jie išskrmda į Kalt
prohibicijos agentu, kaltina
kaip į tai atsineša advokatai. įtai ir tūkstančiai apleido mo
WASHINGTON, liepos 3.
mu už svaigalų išvogimų iš fornijų.
kyklų lankymų ir kasdien ruo — Anų dienų Kongreso pra
»
NEMAŽAS IŽDE PER
sandelio, 5210 So. AVabash ašia dideles demonstracijas. vesto sumanymo, kuriuomi ei
POINCARE PUOLA AME
ve.
VIRŠIS
Dedasi ir į britų prekių boi nant karo veteranams padidi
RIKOS MUITŲ TARIFĄ
namos pensijos, nepatvirtino
kotų.
Plėšikai grąžino žiedą
PARYŽIUS, liepos 3. —
prezidentas Hoover.
WASHINGTON, liepos 3.
Du plėšiku užpuolė krautu Buvusis Francijos ministeris
Tų pačių dienų žemesnieji
— Šio liepos 1 d. prasidėjo CHOLERA PALIETĖ CEBU
vę, 2748 Fullerton avė. Paė- pirmininkas Raymond Poinrūmai pravedė kitų sumany
maųįi
administraciniai
metai,
mė įvairių drabužių vertės 435 icare karčiais žodžiais puola
mų. Užvakar senatas taipat
MANILA, liepos 3. — Fili
dolerių ir nuo krautuvininko naujų Amerikos muitų tarifų. iždo sekretorius Mellon pas
tai pripažino su kai-kuriais
žiedų. Paskiau krautuvininkui Jis sako, kad tas Amerikos kelbė, kad valstybės ižde yra pinų salose cholera palietė pataisymais.
žiedų grąžino jam pasakius, elgimasis ir akloji ekonomija J 84 milionai dolerių pervir Cebu miestų. J dvi paras 21
Nežinia, kaip j tai atsineš
šio.
kad tai jo žmonos dovana.
ir savimeilis tautiškumas.
‘uhi'.uo mirė.
prezidentas.
Nenori pasakyti pavardės

MASKVOS

SUMAŽINTOS DUOKLĖS
UŽ PASUS

SUDEGĖ KOMUNISTŲ
VIRTUVĖ

, WASHINGTON, liepos 3. i MASKVA, liepos 3. — Pe
— Einant Kongreso išspren rt rograde sudegė komunistų
dimu, už išduodamus iš Vals virtuvė, įtaisyta socialistiškais,
tybės departamento pasus šios pagrindais. Esą padegta. Nuo
šalies piliečiams keliauti į už stolrų būsią apie vienas miliosienius duoklės sumažinamos i nas dolerių. Gaisre 9 asmenys
ligi 6 dolerių vietoje 10 do j žuvo. Daug sužeistų.
lerių.
CHICAGO IR APYLIN
Be to, pasai bus išduodami
KES. — Dailus oras; tempe
ne dviem, bet šešiems metams.
Bet kas antri metai turi būt ratūra kįla.
veltui atnaujinami.
PINIGŲ KURSAS

SILES APLEIDO BOLIVIJĄ
Lietuvos

LA PAZ, Bolivija, liepos
3. — Bolivijos respublikų val
do revoliucionieriai. Buvusis
prezidentas Šilęs išvyko į Pe
ru, kur žada pasilikti ištrėmi
me.
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Nesenai laikrašty Chicago
Tribūne padėtas Jo Eminenci- į
Melo* luadlen. Išskyrus sekmadienius
jos pareiškimas tuo reikalu, i
PRENUMERATOS KAINA: Metam* — 9«0», PuNes ir šis laikraštis savam,
M
Metų — 92-50, Trims Mėnesiena — 91.00, Vienam
Kaip jau mūsų malonėms skaitytojams KAIP PAGYDYTI MEDAU pasitraukia iš darbo. Tie šė
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
BO LIGAS.
lai jam kas metui duoda pa laike rašė “editorialus” prieš
tų — 94.00, Kopija .0»c.
yra žinoma, “Draugas”, apart kasdieninių
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųjamų tiek, . kiek jis į metus Popežių.
Bna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstunčiama tam skyrių, turi savaitinius darbo, labdarybės, tei
Paniški, kad pirm Gavėnios
tikslui pašto šenklų.
Procter ir Gamble, muilo uždirbdavo, be to, dar apturi
sių ir sveikatos skyrius. Jau senai yra žino
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 eaL
Šventasis Tėvas kas metai
mi tų skyrių vedėjai — dr. Al. Račkus, dr. V. gamintojai, surado priemonių pensijų 00 dolerių kas mėnesį.
priima audiencijon Romos pa
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Narjauskas, adv. J. Grišius. Prieš porų mė kaip pagydyti nedarbo ligas Tokiu budu jis gali baigti
mokslininkus, parinktus saky
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 nesių į teisių skyrių trečiadieniais pradėjo ir apdrausti darbininkus se savo gyvenimų be vargo ir ti pamokslus Romos bažnyčio- |
nereikalingas visuomenės šel
rašyti adv. J. Borden, kurio raštai pasižymi natvėje.
s.
val- P° P*etse Gavėnios laiku. Šventasis i
Ši kompanija visiems savo pimo.
lengvumu ir įvairumu.
darbininkams, kurie į metus
Gi jei darbininkas perka Tėvas pamokslininkams pa
Šiomis
dienomis
dar
vienas
gydytojas
siūlo temų, apie kų jie dau
“DRAUGAS”
pradeda mums bendradarbiauti. Kiekvienų uždirba 2,000 dolerių ar ma šėrus ir šešerių metų laiko giausia turėtų tikinčiuosius
LITHUANIAN DAILY FRIEND
antradienį rasite naujų sveikatos skyrių — žiau, garantuoja nuolatinį dar tarpiu nori mesti darbų, kom -mokint). Taip ir šįmet pamok
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
“Sveikata — Laimės Šaltinis”, kurio vedė- bų — 48 savaitėm per metus. panija- jam grąžina įmokėtus slininkams paduota sugestija.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 9< 00. 81z Montbs
•a 9*.6O, Tkree Montbs — 92-00. One Mentta — 79c. jum maloniai apsiėmė būti dr. Ant. Rakaus Bet darbininkai; turi pripažin už šėrus pinigus su šeštuoju
Šventasis Tėvas kalbėjo apie
Barbpe — One Tear — 97.00. Sis Montbs —■ 99-00
y
Thoinas S. Gatės, naujas
nuošimčiu.
kas, ex-redaktorius kelių mūsų laikraščių ir ti sųlygas:
Cepy — .01e.
katalikiškų
šalių
jaunimų,
AŠios kompanijos įstaigose
Pennsylvania universiteto pre
Už viskų svarbiausia yra
Advertislng ln "DRAUGAS" brlngs best results,
šiomis dienomis pradėjęs medicinos praktikų.
merikos
visai
neminėjo
ir
nei
išdirbti maž
zidentas.
f
Advertislng rates on appllcatlon.
šešis mė-itas, kad kuomet darbininkas
minty
neturėjo
šio
pastarojo
Dr.
A.
Rakauskas
yra
vienatinis
lietuvis
nesiūs. Pasibaigus šiam lai nuperka šėrus, kompanija iš
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
gydytojas, baigęs Northwestern universitetų, kui turi pirkti kompanijos savo pusės jam garantuoja jaunimo.
gijų patvirtino ir pavedė šven
kuriame mokslas yra aukštai pastatytas. Me šėrų (common stock). Paga darbų ligi 65 metų amžiaus.
Jo Eminencija gerai pažįs
tosios Tikėjimo Propagandos
tus su pasisekimu praktikavo Šv. Pranciškaus liau turi pasižadėti, kad jis,
ta Šventąjį Tėvų ir sakd, kaU
Aguona.
'žinybai. Po to šios draugijos
ligoninėje. Be abejo, naujo profesionalo ir jau darbininkas, laikysis pavesto
Popežius. yra nepaprastai pra
pradėto plisti po vijų
patyrusio rašytojo raštai turės gero pasiseki sau darbo.
ktiškas.
Tai
butų
tuščias
daly

MEI
MINTY
NETURĖTA
AVYTAUTO METŲ MINĖJIMAS.
pasaulį. Šiandie s v. Petro Apmo mūsų skaitytojuose.
kas ir tik laiko eikvojimas
MERIKOS JAUNIMAS.
Kada kompanija pripažįstu
draugija užima didžiai svar
pamokslininkų
susirinkime
v.
Taigi, sveikiname savo naujų bendradar darbininkų sau atatinkamu,
Daug kartų jau buvo rašyta apie Vy
Praeitomis užgavėniomis A- kalbėti apie atskiriu šalių bią vietų Bažnyčios dirvoje.
bį ir linkime pasisekimo jaunam ir gabiam tada visa procedūra taip at
.
(šventasis Tėvas Pijus XI
tauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktuvių
merikos laikraščiai padavė jaunimų. Pamokslininkų tarpe
silieka:
profesionalui.
1929 metais visas draugijos
minėjimų, neg Vytauto gyvenimas ir darbai
nepaprastų žinių iš Romos. didžiuma nieko nežino apie
Darbininkas, pav., į metus
šakas pri'u^ė Tikėjimo Pro
yra verti didelio paminėjimo.
Pažymėta, kad Šventasis Tė Amerikų ir tuomi nesiintercLIEPOS KETVIRTOJI.
uždirba 1,500 dolerių. Jis gali
pagandos Kongregacijon, pa
vas Pijus XI, kalbėdamas į suoja. Abelnai imant, romėnai
Neturėtų būti nei vienos lietuvių kolonipirkti
21
šėrų
iš
šios
kompa

V 5,' L '
likdamas jai autonomijų. Kiek
priimtų audiencijon Romos daugiau yra susipažinę su Af
jos, kuri pasiliktų paminėjimo nesuruošusi.
Rytoj Liepos 4 d. — Jungtinių Valstybių nijos, mokėdamas
turgaus
vienoj šaly ši draugija šian-*
Kiek mums žinoma, iki šiol dar nedaug kolo nepriklausomybės metinė šventė, kuri iškil kainų kiekvienam šėrui, sa pamokslininkų kunigų grupę, rika, negu su Amerika.
die turi taip vadinamus tau
atsiliepęs apie
Be to, Šventasis Tėvas ne
nijų šias svarbias sukaktuves apvaikščiojo, o mingai yra švenčiama visoje šioje šalyje, nes kysime, po 7X idol. 40c. Dar- nepalankiai
Amerikos jaunimų. Būtent, turi įpročio apie kų nors kal tinius direktorius.
dar mažesnis skaičius prie jų ruošiasi.
tai yra “tautos gimimo” diena.
bininkas už
šėrus moka
Draugija užsiima
misijiė
peikęs Amerikos jaunimo’ pa- bėdamas nuo vieno dalyko per
-Visi šie 1930 m. yra įgadinti Vytauto
penktųjį
nuosi
viso
savu
Amerikiečiai ligai ir sunkiai kovojo už
krypimų iš dorovės kelio, va simesti prie kito. Jo kritika niais darbais. Nesenai Romo
metais. Del to dar visos kolonijos gali suspė savo nepriklausomybę. Toje. kovoje žymių ro metinio uždarb
arba 75 dokaruškų rengimų, į kurias visuomet yra statomoji, bet je įvyko Draugijos direkto
ti ir gražiai sukaktuves paminėti.
lerius,
kų
ko:
ija
iš
jo
atlę lošė Jurgis Vašingtonas, kuris buvo iš
jaunimas nenorįs įsileisti vy ne griaujamoji. Jis nei vieno rių arba vyriausios tarybos
siima
iš
savai
ų
užmokesDel ko mes raginame prie to darbo visas rinktas pirmuoju prezidentu. Greta taip va
resniųjų arba tėvų, kaipo žmogaus nebara kadir privati suvažiavimas. Paaiškėjo, kad
nių.
Kompanijųpati
prie
to
mūsų kolonijas?
dinamo “Amerikos tėvo” — Jurgio Vašing
‘ ‘ nereikalingos sau naštos ’ ’. nėse audiencijose. Jei Šventa šiandie ačių tos draugijos na
nuo savęs prįdfej|a 12 ir pusę
tono
kovojo
ir
lietuvis
Tadas
Kasčiuška,
kurį
" č • Mes dažnai nusiskundžiame, kad tautyBe kitko, dar buvo pažymėta, sis Tėvas su kieno nuomone rių ir direktorių veikimui,
nuošimčio,
aiW 187 dol. 50
lenkai
sau
savinasi.
Tat,
ir
mes
galima
di

is
dvasia Amerikos lietuviuose * silpnėja,
kad Šventasis Tėvas esųs ge nesutinka,
neargumentuoja, misijų šalyse kunigų semina
centų. Tada darbininkas kom
džiuotis,
kad
su
Jungtinių
Valstybių
gimi

įs įjaunimas prie lietuviškojo darbo mažai
rai painformuotas apie Ame tik tuojaus ima kalbėti apie rijose mokinama 5,537 jauniį*;
panijoje
turi
262
dol.
50c.
me

kaičiai, pas ike tinę būti kutiŲ
mu, su Liepos ketvirtųja diena yra artimai
rikos jaunimo gyvenimų.
?da.
kitkų.
tinio
kredito.
Ir
taip
kas
me

surišta ir lietuvio didvyrio vardas, kuris, lyg
Amerikos protestantai, yKad Šventasis Tėvas Ame gaiš misionieriais saviškiu
'f' Iškilmingas Vytauto Didžiojo 500 metų
tai
per
šešerius
metus.
ir žinodamas, kad čia apsigyvens šimtai tūks
pač fanatikai, tuomi daug rikos beminėjo kalbėdamas į tarpe.
įriilties sukaktuvių paminėjimas, gali būti
Suėjus šešeriems metams
tančių jo ainių, vyko į Ameriką, stojo į pa
Praeitais 1929 metais drauįsižeidė. Jie manė, kad Po pamokslininkus, Jo Eminenci
geriausia priemonė įnešti į mūsų tautinį gy
darbininkas
ui tuos šėrus tu
vojingų kovų ir padėjo Amerikai nepriklau
pelius peikiąs visų perdėm ja Kardinolas Mundelein apie i gijai suaukota 637,800 dolevenimų daug reikalingo entuziazmo.
somybę iškovoti. Del to kiekvienas doras šios ri išmokėjęs 4į5O dolerių. Ka Amerikos jaunimų, taigi, ly- tai patyrė iš paties Šventojo J riai. Šion sunion neįeina sn• -"* Nurodymas Vytauto karžygiškumo mū šalies pilietis giliai įvertina ne vien Jurgio dangi visi šėriį kainuoja apie
giai katalikų ir protestantų, j Tėvo Kardinolui prisiųsto laiŠ'■ rinktos aukos Belgijoj, Brašiuose su Lietuvos priešais, jo apsukrumas ir Vašingtono, bet ir Tado Kaščiuško pastangas 1,575 dolerių,^kompanijai jis
Laikraščiuose kilo nepalankių ko, iš monsignoro F. Spell-. zilijoj ir kitose mažesniose
išmintis, jo dideli' nuopelnai Katalikų Bažny
Jungtinių Valtybių
nepriklausomybėj pasilieka kaltais 1,125 dolerius. atsiliepimų
apie
Popežių.' man, kurs tuom laiku buvo. šalyse, iš kur dar negauta
čiai galės suteikti mums patiems ir mūsų jau
Kompanija
gbrantuoja,
kad
paskelbimo dokumentas arba Nepriklausomy
Kai-kuriuose laikraščiuose pa-' pamokslininkų grupėj ir iš ' sąskaitų. Tas reiškia, kad
nimai gražaus akstino pasižymėti lietuvybės bės Dekleracija yra Vašingtone stropiai sau šėrų kaina negali būt mažesnė sirodė net “editorialų”, at-i laikraščio “Osservatore Ro-' praeitais metais surinkta 25
darbuose.
kaip 71 dol. 40c. Paprastai kreiptų prieš Šventąjį Tėvą.
gojama.
nuošimčiais daugiau, negu
' ,t
mano 99
šėrų kaina ima kilti ir darbi
' Tat, pasinaudokime Vytauto sukaktuvė
1928 m.
>
Jo Eminencija Kardinolas
ninkas
apturimais dividendais
mis, Sustiprinkime savo dvasių.
Suvažiavę direktoriai svars
Liepos 4 d. yra įsigyvenęs blogas papro
Mundelein, Chicagos Arkivys
PONTIFIKALĖ SV. PETRO
atmoka kompanijai likusių su kūpąs, susidomėjo tuom nepa- J
DRAUGIJA,
tė daugiausia apie seminari
tys šaudyti, “fireworks”.ir t. t. Į dūmus pa
mų
podraug su keturiais nuo
MUSŲ BENDRADARBIAI.
jų gerinimų misijų žemėse. Ka
leidžiama keli milionai dolerių, kas met kelio
prastu įvykiu ir ištyrė visų
šimčiais
palūkanų. Tas ima
lika žmonių netenka gyvybės, daug susižei
dalyką. Pasirodė tas, kad AŠv. Petro Apaštalo Draugi- dangi vis didesnis skaičius
ilgus
metus.
merikos laikraščių korespon- jų įkūrė dievota franeuzė mo- jaunimo tose šalyse linksta
Šiais metais. žymiai paaugo mūsų dien džia. Del to patariame to papročio nusikra
tyti. Ypač saugokite savo vaikus. Juos auk Jei darbininkas yra jaunas, dentai apie tai padavė netei- teriškė bendrai su dukterimi, i būti misionieriais, tad semiraščio skaitytojų Skaičius. Del to ir skelbimai
beveik
dvigubai padidėjo. Tas, žinoma, la lėkite tokioje dvasioje, kad kovotojus už A- sakysime, 25 metų amžiaus. singas žinias, kad tas Ameri- S. Contin — Bigard ir Joana, narijos pasirodo perankštos.
merikos laisvę reikia gerbti ne dūmais ir pi-'ir nuolatos laikysis darbo ligi kos jaunimo peikimas yra 1889 metais. 1920 metais Po- , Seminarijoms yra reikalingi
biausia džiugina “Draugo” bendravę ir ad
pežius Benediktas XV Drau- naujoviniai būtai.
nigų eikvojimu, bet gerais darbais.
,65 metų amžiaus, tada jis perdėm pramanytas.
ministracijų.
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“DRAUGAS”

KATALIKO VISUOMENIŠKOS
PAREIGOS.

Redakcija labiausia džiaugiasi, susilauk
dama naujų bendradarbių ir korespondentų,
kurie savo raštais paįvairina mūsų dienraštį.

prisirinkti tūkstančius, kurie liudija, kad
ne visi palinkimai išeina žmogui į svei
katų, kai kurie priešingai ardo sveikatų,
naikina gyvybę, neša mirtį.

D-ras J. Vaitkevičius, M. I. C.
Kurie dabar palinkimai neša žmogui
gy
vybę,
o kurie mirti, nevisuomet pavyks
-ožmogui susekti jo paties protu. Juk ma
(Tųsa).
Katalikybė nevien remiasi žmogaus žas vaikelis ir turi protų, turi palinki
prigimtimi, liet jų tobulina ir kelia aukš mų, o kodėl jį reikia dabot, nedabojamas
tyn. Arčiau prisižiūrėję žmogaus augi tuoj aus sau kų nors pasidaro, nupuola,
mai, pastebėsime jame įvairius palinki- susižeidžia, žodžiu tuojau sau pakenkia,
iuu*. kurie verčia jį .judėti, veikti ir eiti nes nors jis ir turi progų, tačiau nepa
prie tų palinkimų patenkinimo. Jeigu da jėgia savo protu sųsekt, kas jam tikrai
yra gera, o kas bloga.
bar tęsime toliau tų stebėjimą, surasime,
kad nevisuomet žmogui išeina į gera gy
Suaugęs žmogus nėra labai toli nu
venimas sulig palinkimais; kaip kada
iš ėjęs nuo mažo vaikelio, nes, nors suau
eina, o kaip kada ne. Pav. piktas būda gusio žmogaus protas ir yra didesnis,
mas, pajutai palinkimą duoti kam per negu mažo vaikelio protas, tačiau suau
aiisį. Bet, jeigu anas yra už tave stipres
gusio žmogaus reikalai, jo palinkimai, jo
nis, gausi atgal kokių dešimtį ausinių; gyvenimo uždaviniai yra daugelį kartų
pasirodo, kad tavo palinkimas tau neišėjo įvairesni, gilesni, platesni negu mažo vai
į gera. Arba pajunti palinkimų pasisa kelio. Mažo vaikelio yra mažas protas,
vinti svetimų daiktų be savininko leidi bet ir jo gyvenimo reikalai yra menki,
mo. Bet štai tave sugavo bepildant .tavo o vis gi jis negali apseiti be kitų žmonių
palinkimo norus ir pasodino į kalėjimų, j pagalbos ir tai l>e pagalbos ne bet kokių,
Ir štai vėl tau
tavo palinkimas išėjo ne o tik suaugusių, kurie yra jau išėję iš
į gerų. liet Į blogų.
vaikelio amžiaus, kurie’savo protu apima
Panašių pavyzdžių kiekvienas galime giliau vaikelio reikalus.
; Kun.

{VAIRUS STRAIPSNIAI

Jeigu, mes ir duotumėm vaikeliui pa
galbos, bet nesuaugusio žmogaus, o vien
tokio paties mažo vaikelio, pav. suvarytumėm ant kokios^iPalos šimtų, ar dau
giau vaikelių ir žiūrėtumėm, ar jie su
gebės aprūpinti vienas kilo reikalus. Vi
siems bus aišku, kad nesugebės, o labiau
sia bus aišku motinėlėms, kurioms tenka
apginti šeimynoje keletu vaikelių. Jos ge
rai žino, kokių prastų pagalbų gali teikti
vaikeliai vienas kitam. Žino tai ir moky
tojai, kurie po pertraukos pamokose gau
na tuojau daug klausimų išspręsti, ar tei
sėtai, ar neteisėtai tas tų parstūmė, tas
tų- sužeidė, nuskriaudė.
Visai vietoje dabar tenka paklausti,
ar žmogui augant, augant kartu jo palin
kimam*, jo gyveninio reikalams didėjant,
didėja ir jo protas taip neproporciona
liai, kad mažame vaikelyje protas nepa
jėgė susekti, kas jam yra gera, o kas blo
ga, suaugusiame gi tas protas pasidarė
taip galingas, kad pilnai suseka, kas ge1 ,
i.
•
• • v . , ,.
ra o kas vra bloga jo prigimčiai, koki
]talinkiiuai vra geri, o koki blogi, kokius
naikinti, o’kokius ugdyti?

žmogaus protas esųs vienintelis tiesos šal
Katalikybės atsakymas.
•
tinis, jis vienas tegalįs išspręsti, kas ge
Katalikybės mokslas yra visai kitas.
ra, o kas bląga, kų jis sau išsvajosiąs,
Žmogaus reikalai, jo troškimai, jo sieki
išgalvosiąs, tai jam ir būsiu gera, nes
mai yra taip dideli, taip gilūs, platūs ir
tikro, objektyvaus skirtumo tarp gera ir
įvairūs, kad didžiausio mokslininko pro
bloga nesą, o visos pažiūros į gerą ir
tas, o net visos žmonijos sujungtos jėgos
blogų esančios tik tolaikinė ekonominių,
nesugebės tinkamai išspręsti žmogaus pri
socijalių ir kultūrinių pažiūrų, įpročių ir
gimties problemų, uždavinių ir siekimų
santykių išraiška. Jeigti-gi žmogus pa
panašiai, kaip suburtos jėgos mažų vai
justų, kad jo protas esąs per silpnas tuos
kelių nesugebės išspręsti vaikelio gyve
klausimus rišti, tai daugiausia galįs pasi
nimo reikalų, reikia tad ieškoti pagalbos
kviesti pagalbon mokslininkus, valstybės
aukštesniam prote, negu žmogaus protas.
ar tautos didvyrius, atstovus, ar įsaky
Tas aukštesnis protas ir yra Dievo pro
mus, nes anie esą tų laikų žmogaus pro
tas, kuris pasireiškia ypatingai tikybos
to išraiška.
nuostatuose. Tikyboje tad mes turime ra
Sulig tad bedieviais visuomenės tau sti nurodymų ne vien, kas darosi dan
tos, ar valstyliės gy venime žmogus nepri guje, bet ir kas privalo būti ant žemės.
valo nei varžytis kokios nors tikybos įTik su t-ikybos pagalba suseksime, ku
statymais, nei jai pavesti rišti šiuos klau rie dalykai priklauso žmogaus prigim
simus, žodžiu, tikyba neturinti balso žmo čiai, o kurie ne; kurie troškimai, palin
gaus visuomeniškame gyvenime. Priva kimai “yra nhudingi, o kurie ne; kurių
čiai žmogus galįs tikėti ir mąstyti, kaip patenkinimas neša gyvybę, o kurių mirtį.
.....
s . _
... ...
įs, bet
I
! tik jis noris,
nesu jam valia įnešti i
’ ’ .
. .
1
.*
viešąj} gyvenimą į visuomenę savo pri
vačius pamėgimus.
Tąja

Bcd ieriiį atsakymas.
Bedievybė atsako, kad taip. Sulig jais

nasi

mintimi

atskirti

Bažnyčia

vedini

valstybe

nepadary tų

nuo

nei

bedieviai

rūpi

Bažnyčios,

kokios

kad

įtakos.

(Bus daugiau).
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Darže
Justice, Illinois, 79 Street & ArcherAve.

Pradžia 10 v. ryto

Gera Muzika

z
VAŽIUOKITE iki Archer Avė. Už Chicagos miesto ribų paimkite Justice gatvekarį ir lengvai
pasieksite ČERNAUSKO DARŽĄ

t
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Marijonų Kolegijos Rėmėjų PIKNIKAS

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

sustojimas, kitų net ant kė [ Ž0(Ut. sveį
ližių sulipintas ir karviškas
1)00... Ixk.„ šaukimas: “■nea^ranguSj t’aip

da neturim mandatų komisi- j .
•_ I « e

lft
*

J

'
t
• v
d108!
brangi žino9:10 Prezidento Gegužio ux.-:gui gyvybė.
sisėdinms ir paskui įį bo«...i’oki||is

bou.. susėdunas.
! šaulio
tur.
9:20. Prez. atsistojimas ir ,aįs svcika.
naujas komunistų užbaubimas. * tog nUpįrjjtį
9:31. Policijos “užordini-!n(?gaii,lia

Pr. A. G. Rakauskas
2433 W. Marųuetle
Rd. GrovehiU 3262

ba intraukiant į save gleivinę
plėvelę užgaunančius garus,
dulkes ir nesilaikant tvarkos
su valgiu ir poilsiu. Slogos.
ypatingai vargina sveikatoje
nusilpnėjusius. Dažnios slo
gos yra vienas iš daugelio
ženklų, primenančių žmogaus
sistemoje netvarkę, nuo ku-'
rios žmogui būtinai reikia ap
sivalyti.

TIESIAI Į MARIJONŲ
FARMĄ

Liepos - July 4 D., 1930 m.

Didelės žmo
nių minios lie

pos 4 d. iš vi
sų pusių kėliau

ja

ĮVYKS

MARIJONŲ FARMOJE

Pikniko Pradžia Bus Kolegijoje 1

į Marijonų

Farmų. Nežinau Prasidės 10 v. r. (Chicagos laikuJ šv. Mišiomis su pamokslėliu
.'kitaip butų, šiandie vien tik
Iš bakterijų prisidedančių
baubimas ,urtuo|iai butų 8Veikiausiais
tiems kelio nu
prie šios ligos dažniausiai yra
Piknikan važiuoti galima Burlington Route geležinkeliu
ir patralvegeno atvažiavimas. žmonėmis. Žmogaus sveikata
rodo
Gerasis
Bacillus influenzae, B. leptus,
iš Union Stoties, Canal & 16th St., AVestern Avė. & 18th St.,
9:50. Komunistų baubimas yra brangenybė, nešanti di- prie(uanjer’s bacillus, Micro(Žiūrėk “Draugo” No. 154)
Dėdė.
Ten
bus
ir patrolvegeno atvažiavimas. įHausiQ palai|ni} ne tik jan,;
Cicero. Liepos 4 d. iš Union Stoties išeina Cliicagos laiku šie
coccus catarrhaiis ir M. para-j/T ••
,, ..
... ,.
2 vai. po pietų. Seimo ati
x
Kolegijos ltemejų didelis pi- traukiniai: 6:30 A. M.; 8:27; 9:35; 10:37; 1:35; 2:20. Galima
10:00. Policijai įsakymas: M -0 „amamS; jo toutai ir
darymas, mandatų komisijos
tetragenus.
kuris tik delegatas atsistos' Myl)eii „ Amžiniai Tieknikas, ten bus lietuviškų sai grįžti iš Clarendon llills stoties: 12:51; 2:53; 4:42; 5:37;-6:47;
priminimas, pirmas pavalgius
Pathologija.
Nosies &lci- (|a;nįų, dešrų ir šviežių far- 7:53; 9:04; 9:57. Automobiliais geriausia yra imti Ogden Avė.
ir parodys, kaip karvė bau- sai _ nuoSirdų dėkingum, ir
tavorščių sustojimas ir prez.
bia, išvesti laukan, nes ėia i
ynė plėvelė sutinsta, parau lnįel.į«j.
valgių ir kitokių ir nuo Benvvn, 111. kelią No. 4 iki Hinsdale, III. Madison Avė.
atsisėdimas.
salė, ne tvartas.
donuoja, iš karto būna sausa,
1
2:30 — taisymas gramafono
Iš ten iki 63 St. Už pusės niailės yra Marijonų Farmų.
bet
dienai
ar
kiek
praėjus,
at,
be

komunistų
j
^ų
reiškia
žodis
sveikata,
10:05. Naujas
ir atnešimas plokštelių.
'baubimas ir mandagus poli-pikrai supranta vien tik tas, siranda iš nosies tekėjimas, [-------3:00 — komunistų sugedi cijos vedimas jų laukan, so-' ^<ur^s 3°s yra nustojęs. I a- kurs išpradžių yra panašus į ro, likusi be atsargos kapi-| Aleksandras Augunas —lYork, N. Y.
mas ir prez. atsistojimas — dinimas vežiman ir triubini- ifcaub Je >ra daug tokių nelai vandenį", o vėliau sutirštėja, talų, negalėjo dar išvystytu Brooklyn, N. Y.
j K. Jurgėla — New York,,
“prašau prie tvarkos.”
mus į steišiną.
.įmingu.
Sutinimas plėvelės ir sutirš- savo gamybos taip, kad liuo-i Antanas Kasmočius— Broo N. Y.
3:01 — vėl tavorščių susto
i Gen. Kons. P. Žadeikis —
10:30. Vienos moteries kan
Sveikas, taip kaip ir jos tėjimas išdirbamos gleivės ga- sai galėtų lenktinuoti pasauli-jklyn, N. Y.
jimas, prez. atsisėdimas.
nėse rinžose, o kai tokie in-j Vincas Ambraziejus — Ne- New York, NrY.
dimas policijantui Į ranką.
netekęs žmogus, sveikatų turi lutinai užakina šnerves.
3:02 — uždėjimas plokštelės i
M r. Davis — New York, N.
Slogos pa- dustrijos kraštai kaip Vokie- \vark, N. J.
Symptomai.
10:30. Salės apčystijimas lygiai branginti. Vienam rei“Lietuva, tėvynė mūsų”, ko
nuo komunistų, policijos sus- kalinga ji apsaugoti, kitam—'gautas žmogus tuoj pradeda tija, Amerika ir kitos pradeEdvardas Paulionis — Broo Y.
munistų susėdimas ir prez
Mr. Fitzpatrick — New
.čiaudėti. Vėliau iš nosies ima jo kelti savo protekcinius inui- kčlyn, N. Y.
deĮe. įtojimas visuose kampuose ir sugrąžinti.
atsistojimas
—
“
• 4.
i P^"aU UBIt ! pasilikusių baimė atsistoti,
Vien tik žodžiais, žmogaus tekėti. Galva pasidaro sunki, tus, — tai Lietuvai tenka di- Į Emilija Vileišienė
Vil- York N, Y.
galus pne tvarkos .
.
,žiai susirfipinti savo ekono. !niaus.
Mr. J. llusband — New
3:04 — vėl komunistų sus
5US"
‘
.
.i
.......................
Mįkas
p
a
i
tana
vį<$ius,
—
York, N. Y.
siančių pavojų, neapsaugosi- i patvinsta ašaromis, o apie a- niuo ateitimi,
tojimas, prez. Gegužio atsisė kuris tik atsistos vesti lau
M.r. Morell — New York,
me. Čia reikia aktyvaus dar-i kis jaučiama kokio tai karš-į Lietuvos prekyba su Ame- Greenpoint, L. I.
dimas, gramofono polkų grie kan — da neatšauktas.
ElizaN.
Y.
Lo iš paties žmogaus pusės, jčio. Šnervėms užakus, kvėpa- įika, kaip matome is 1929 me- j Kaz. Baltrimaitis
žimas, salėj kojų trepsėjimas,
11:00, Lengvas prezidento rupinantės kiekvienų daktaro į vilnas per uosi tolesniai nėra tų apžvalgos, yra Lietuvai betb, N. J.
(Bus daugiau)
ant balkono pritarimas, už atsidusimas ir mandatų komi :parejkgtų mintį sveikatos rei- galimas, kas ypatingai trukdo nepalanki: Lietuvos eksportai
Kun. M. Pankus
edurų prie baro “sveiks”, - ijo.s rapoito išdavimai.
Ikalais įkūnyti gyvenimo prak- žmogaus poilsiui
ir teikia j Amerikon sudaro tik ketvir-iport, Conn.
ikūnyti gyvenimo prakPILNAS EGZAMINAS
“dėkui” kilnojimas, ant galo
Great
daug nemalonumo.
tų dali Amerikos eksporto
Povilas Kulis
11:30. Nervingas Strumskio įtikon.
$5.00 TIKTAI |5 00
prez. atsistojimas ir seimo
Gydymas. — Vos tik pajau Lietuvon. Lietuvai pernai me-'Neck, L. I.
išnevožijimas vieno reporterių) Pasaulio Kūrėjas
nustatė
SP&ClAbZSTAfl
*’
•
I
__
uždarymas.
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
Brooklyn, N,
stalo.
Esu ,jei giedant gamtoje tiesas. Žmogų jis pa- jtus. šaltį galvoje reikia kuo-į tais teko užsimokėti Ameri-į J. Mačiulis
tikrą specialistą, ne pas koki nepse/
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro
himnų
tas darė to pasaulio viešpatimi, greičiausiai mėginti jį sulai- kai 1.2 mil. dolerių. Todėl v Y.
Birželio 17 d. 9 A. M. Po Lietuvos
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
Kun. S. Draugelis - Ea kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
sėdžio atidarymas, prez. Ge- stalas nestojo, tai prašalinti bet ne tam, kad jo šventas kyti. Geriausia yra paimti ra pilnai suprantama, kodėl ir
po pilno lSegzamlnnvlmo. Jus sutau
gūžio pranešimas, kad “da- iš seimo komunistų raporte- tiesas laužytų, o tik tam, kad įkaršta maudynė, išgerti bent Lietuva yra giliai šia mūsų ton, Pa.
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
J.
Ambraziejus
—
Brooklyn,
daktarų
negalėjo pagelbėt jums deljų
laikytųsi.
Tos
tiesos
yra
j
du
ar
daugiau
puoduku
karš‘
konferencija
interesuota;
Lie
liūs..
Prez.
paleidimas
seimo
bar mandatų komisija išduos
to, kad jie neturi reikalingo patyri
'tai veidrodis, kuriame atspin- to lemonado ir šiltai atsigui-.tuvai rupi jos išeivijos gerbu- N. Y.
mo, suradymui žmogaus kenksminraportų”, komunistų
urmu pietums.
Ig.
Budreckis — Elizabeth, ' <uMano
“ų'
D
„ .
di gyvenimo kelias į sveika ti. Jeigu tuoj, tai iš ryto pa- vis ir ateitis, Lietuvai rūpi
°
Radlo — 8cope — Racgl.
N.
J.
X-Ray
Roentgeno
Aparatas
Ir Tiimti vaistų viduriams paliuo- savo prekybos su pagelba tos
tų.
"
•
.
y.
n
ĮsiSkaa bakterlologiškas egzaminąTlK, KriUUC.IUnaS — Brook-;ma8 kraujo atidengs man Jūsų UkPalaikyti žmogaus gyvybė suoti, kas pagelbės jiems iš- išeivijos išplėtimas.
reikalauja maisto, vandens, o- .situštinti. Valgyti tik lengvo j Tat ne be reikalo, kad į Jyn, N. Y.
j J" ^aytCtai jusų^aJeikau^^^
Juozas Rugys — Brooklyn, pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akll(Kalba P. Žadeikio, pasaky- kos lietuvių spaudoje teko ro, vitaminų ir įvairių druskų, [valgio ir nedaug. Įleisti į no-'taip trumpa laikų ir be ypa
U rlo. žarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
ta 10 d. birželio, 1930 m., ati- girdėti aimanų apie lietuviš- Bet neužtenka vien gyvybė įS1 galima panaudoti šių vais , tingų pastangų, galėjo susi- N. Y.
vų, žlrdiea, reumatizmo,
kirminų,
P. Mikolainis — Brooklyn, uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
darant Pirmų Amerikos Lie-J kojo elemento “neišvengia- palaikyti. Reikia, kad žmogus [tų:
rinkti tiek šios konferencijos
jeigu turit kokią užalaenėjuslą. Iš
N. Y.
Argyroll 10 to 20 % pusę dalyvių:
tuvių Konferencijų,
mų” dingimų, teko girdėti butų geroje sveikatoje; kad
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne
Jonas Karalius — Wood- pasidavė net gabiam želmynoa gy
Jonas J. Romanas
Bosliūdnų “morituri”. Amerikos kiekviena jo kūno dalis, kiek- uncijos, į leidžiant nosin nuo
New Yorke).
dytojui. ceaUdėllokit
neatėjt pas
I liaven, N. Y.
tauta yra margos ateivijos vienas organas atlikinėtų sa frijų iki penkių lašų du kartu ton, Mass
mane.
Gerbiamieji Lietuvos ekono
DR. J. E. ZAREMBA
A. B. Strimaiti 3 — Woodj Jonas S. Meslis — Boston,
sudarytoji tauta ir pačių a- vo užduotis normaliai. Kitaip, į dienų. Arba
minės konferencijos dalyviai,
SPECIALISTAS
liaven, N. Y.
i Mass.
/
Acidi tannici gr. 40
merikiečių (Yankee) yra pii-'žmogus nepajėgs eiti savo paInėjlmas Rūmas 101«
svečiai ir viešnios!
Dr. Pilka, — AlUntovn, Pa.
20 W. JACKSON BLVD.
Clycerinae fl. vienų uncijų. i Dr. Pr. Puskunigis — Worpažįstama, kad tas ateivis y- reigų tinkamai. Jis pergyvena
Esu kupinas
džiaugsmo
.
.
a
...
Arti State Gatvės
Alinis J». K. Balutis— WuM. et Sig. Įleisti nosin po cester, Mass.
•i i
~
r£l Sūriausias Amerikos
pilie- įvairius
sveikatos trukumu
Ofiso
andos: Nuo 10 ryto Iki
l
susilaukęs progos pasveikinti .. , .
t .
1
Pitts- sliingtor., D. C.
lis, kuris yra atviras savo se- apsireiškiančius įvairiais syni-'tris lašus nuo dviejų iki tn-' Petras Pivaronis
1 po pb-tų. Vakarais nuo R Iki T
Jus, kaipo ekonominės dirvos
nuo 10 rvto Iki 1
nosios tėvynės draugas. Tas ptomais bei ženklais, dėl ku- 'jų sykių per dienų.
burgli, Pa.
P. Daužvardis
New N«dėllomia l>n
pietų
artojns ir talkininkus, su šiuo
.
A donas M u rč i ui ai t i s
Dažnai sergantiems
.
..
r. •
draugiškumas
gi
esti
tvirtas
riu žmogus skundžiasi, nesiAmenkos lietuvių gyvenime1
.o
>

MEDŽIAGA SLA. 36 SEIMO lnas •
9:40. Komunistų
ISTORIJAI.

LIETUVIŲ EKONOMINĖ KONFERENCIJA.

Va

Jroo-

draviinu, formoje komercijos, Slogos — bei uždegimas glei-’ti jų pašalintų.
pevadinta savo rūšies pirmo
formoje kooperacijos įvairio-'
vinės plėvelės nosyje.
Į įvairiais sveikatos reikalais
ji; šios konferencijos reikš
:-e ekonomijos srityse. Pirma
Priežastis. — Dažniausiai klausimus gerbiamų “Drou
mingumas paeina dar iš to,
“
riHĮuim
”
,
negu giedoti
paeina nuo persišaldymo, y- g0’ skaitytojų meldžiu siusti
kad ji yra gyvai reikalinga
k’oilel gi nepaiiškoti priemo- pač kuomet yra drėgni orai,!aukščiau paduotu adresu. At
visuomenei
tisai
lietuvių
nių apsisaugoti nuo to? Čia o žmogus yra peršilęs. Kvė- sakymus duosiu vien tik per
J<aip čia Amerikoje, taip ir
tai ir aiškėja šios konferen- juojant karštų, sausų orų, ar- “Draugų”,
Lietuvoje.
cijos reikalingumus patiems _ ■ •
,■
,
. , , ——
Amerikos
lietuviam^
ir .
.
...
.
,
.
Amerikos lietuviams, kurie iš aukų ir pašalpų siuntinėji-1ėmė dominuojančių polizicija
Jaetuvai via svarbu savo tari.
....
...
...
laturaliai brangindami savo
mo sistemos į abipusi naudin-1 kaip Amerikoje, kur kovojapysavius santykius įstatyti į . .. .
,
..
....
...
..
... kilmes tradicija geidžia ir ga komercinių santykių sis- ma su ir ekonominio sukretiabipusio naudingumo, pasiti- \
(I
,
....
. ,
..
_»
toliau Imli naudingi Amerikos temn.
' mo pasekmėmis, bedarbe; ar
kejiino ir kooperacijos vėžės; ....
. .
...
_
. , . . , _. kultūrai savo rasimu (lietu Nors ši ekonominė konferen bu kaip ir Europoje (Young’c
kui! tie musų santykini butu
„
. . ,
.
. visku) individualumu. Be to, cija išsirutuliavo neprigulmin i planus, Londono laivyno au
prtvarus ir duotu kuodaugiau .......
,
. .
..
Amerikos lietuviams yra bu- gai nuo Lietuvos, tačiuu ji i rėžimo sutartis. EuroĮios Fešiai kultūrinių vaisiu, jiems ..
.
.
. .
.... tinas reikalas patiems per su neabejotinai atatinka ir Lie- deracijos ekonominio poburetina duoti ekonominio turireikia ugdyti ant '° o,^an,za<'|jas pasirūpinti įuvos
Jaikii nuotaikai, kur džio planas). — Lietuvoje bet
nio, juos
....
, . -v,
. daugiau pasinaudoti savo nau- nesenai įvyko “savosios pra-jgi politinis Vilniaus klausiobiektingu, bizniskų pamatų, .......................
. ,
.. ..V1
,
, <lai įvairiomis progomis, ku- monės propagandos mėnuo” ;mas nenustoja buvęs viso
nes musu realistiškame (prak1
tiškame) amžiuje vien su idc-|li(>S IWhita’ko A,nt,ril'os aP’r",i<ul- įrgi rengiamasi prie eko-[krušto vidaus ir užsienio poalistiškaiš ir abstraktokais o- stovose- (JaloP Al»«rikos lie- nolnįnės konferencijos.

Ii tikos ašis, kuri reikalauja
Kai ekonominiai klausimai daug “tepalo”, daug ekono-

balsiais vargu yra galima to tuviams yra svarbu, kad jų
li žygiuoti. IFelto tai Ameri- santykiai su Lietuva išaugtų greta politinių klausimų už- minių aukų. Lietuva po ka

Chicago, 111.
Vytautas J. Adomaitis —
Kauno.
Martynas Jankus — I».h‘
r-ai.
Dr. M. J. Vinikas -- Brooklvr., N. Y.
Boston;'
npocius

Daktaras

WISS!G.

Kapitonas

rasaultnlame kare

Specialistas iš

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYTĮ V IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP I ZSISEf<I:.H SlOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Hpeclallfikal gydo Ilgas p lvo. plaučių, inkstų Ir pūslės, užiiii!„lijii:i,-j kraujo, odos, ligas, žaizdas, rcuinallznių, ga vus skaus
mus, .-kuusmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skuuilėjlmų Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryt!. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tuksiančius ligonių. Pulur'.iaas dykai.

(HUSO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v Ntdėllomis iki 12 d.
4200 Wcst 20 St.
kampas Keclcr Avi-.,
Tcl. Crawfortl 5573

THE CATHGLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių
daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų specijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių
apie musų patarnavimų.

THE CATHOLIO SUPPLY HOUSE
4723 W. Madison St.
Chicago, III.

t

Ketvirtadienis, LIepcs

3,

1930

Įvyks Pėtnyčioj, Liepos -July
Ar atsimeni, Jokūbe, mane."
galima sakyti, lietuviai i Žmonių buvo pilna svetainė. me mokyklos, bažnyčios ir t. LAIŠKAS BROLĖNAMS
Da mažų palikai. O dabaa
KATRIUTEI.
Programas buvo įvairus, t.
darbuose yra girtini, nes dau
užaugęs, nors iš vargo paba
paruoštas seserų Kazimierie- Viso šįmet baigė mokyklų
guma mechanikai.
lęs, arti džiovos nasrų. Taigi,
(Eilės prozoje).
čių. Jis išpildytas šia tvarka: 81 mokinys: 47 berniukai ir
'toj. Naujos parapijos klebo
Gaila tik, kad pataiko kai
atlankykit, kol dar saulė svię.
1. Mažyčių pašoka ir daine 34 mergaitės.
nas kun. A. Karužiškis dar 'kuriems mūsų broliams palelyVisi lietuviai, amerikiečiai,
nei meto laiko čia neHmvp, Į| u nuo tikėjim0 Jie duodas lė.
Valio! Ciceros lietuvių ka- kas tik galit šiais _metais kil- čia, kol nevėlu, o pirmuoju)
Daug naujienų.
žvilgsniu pradžiuginsit mana.
2. Motinėlė.
taip greitu laiku su netaip' save kvailatikiams mulkinti
talikų mokyklai.
kitę tėvynėn pas savus, myAtvažiuok ir tu, brangi Ka
3. I don’t vant to play in
Pastaruoju laiku Clevelan- skaitlingu būreliu parapijonų,
X Į Marijonų Kolegijos Re limon gimtinėn!
ir drįsta kitus nuo tikrojo
triutė, išsilgau aš Tavęs; payour yard. (3 ir 4 skyrių mo mėjų Chicagos Apskričio ren
das tiek pasidarė įvairus ži galėjo taip toli nužengti. Tai
Šie metai mūs tautai yra
tikėjimo atkalbinėti.
kiniai).
niomis, kad vargiai rastum ki- 'stebėtinas pasidarbavimas. 22'
giainas išvažiavimas į Mari šventi: minėsim bočių vadų — tikti prie jūros nueisiu ir bai
Lepelė.
4. Čigonėlis (5| ir 6 skyrių). jonų ūkį, 4 d. lieuos bus dai Vytautų Didįjį. Minės jį visa tų rožių pluokštų įteiksiu j
tų tokių lietuvių kolonijų. Tik, i d. birželio, buvo surengtas '
rankas.
5. Lėlytės (mažesnių mer lus. Ciceriečiai visi važiuoja, tauta!
ant nelaimės, mūsų korespon- 'naujos parapijos piknikas su
gaičių).
Atvažiuokitl Juk ievynui
dentai, nors ir gana jų gabių ristynėmis.
nepasiliks namie nei vienas.
Vos tik dešimts metų pra
■
I
G. Zuikučiai (mažesnių ber Nuvykę į ūkį šviežio oro pa ėjo, kai sutrupėjo mūs tautos laukia savųjų vaikų, laukia
yra, bet, dėl kokių tai prie
Tik gaila kad buvo ir truk
naičių).
žasčių, aptilo. Tiesa, retkar
Radio Stotis A J J.
kvėpuos, saldaus pieno atsi grandiniai, o, tikiu, džiaugsi broliai, sesers.. Kaip bus ma
dytojų kurie nori visame ka
7. Kareiviai.
čiais pasirodo laikraščiuose
gers ir Birutės saldainių pa tės, kai visa tai pamatysit, lonu!
me pakenkti. Draugijos, ku
X Didelį ir šaunų (metinį)
St. Karvelis.
...............
,,, , ,
.. . 8. Lietuvos išsiilgimas, vie- ragaus.
gan ilgi “straipsniai”. Bet,
o “naujo” Kauno visai neparios nepriklauso prie Katali įsvazia vinių — “basket pik...
,T • i
. T_.
. na akto veikalas. Vaizdavo Radio stotis pataria važiuo-' žinsit!
Klaipėda 2, 1930, 1.230.
kaikada jie neatatinka teisy
kiškų Draugijų Sąryšio, tyčia nikų — rengia Dievo Moti- u
Lietuvą
”
—
J.
Žimontaitė,
bei. Tokios korespondencijos
jant nesivežti užkandžio. Ten
Brolau, Jokūbe, kas nežino,
susidėję net kelios reni
sa- uos Sopulingos draugija, sekatima energija geresniems ko įvo piknikų, kad tik užbėgus I madieny, liepos G d., Uekos “Dainutę” — J. Žilvičiutė, bus šaunios šeimininkės, ku kaip žiauriai rusai mus kan
“Jievutę” — E. Uželiutė, rios visa paruoš.
respondentams, puldo dvasių, , , .
kino?! Gi dabar jau laisva mū
1
.
.
.
uz akių naujos parapijos pa (jrovė, Lyons, III., ir kviečia
“Mariutę” — G. Monkiutė,
laikraščių skaitytojų, o ir pa
sų žemė! Budri kariuomenė
rengimams. Tai vis įnoterė-į visus atsilankyti. Bus visokių
“Elenutę” — E. Kavaliaus Raudonos Rožės klubo meti jų saugo.
čius laikraščius verčia prie
DABAR LAIKAS.
lių užsispyrimas, kuris savu įvairumų ir skanių užkandžių,
kaitė, “Onutę” — S. Verigai- nis piknikas pavyko gerai.
pažeminimo.
Atvažiuokit
tėvų
žemėn;
čia
laiku išsiaiškins, dėl ko taip Taipgi bus puiki muzika, prie
tė.
Žinių tiekimo biuras.
Pereitas sekmadienis, kaip žalios pievos, skardieji miš North Side. — Vasaros lai
daromu. Bet tuomet nepykit I kurios bus gera proga visiems
9. Patrijotės (6 ir 7 skyr. jau pamenate, atrodė lietin kai, čia už laisvę žuvusių
Dabar girdisi, kad Katali
ku, kada mokyklos užsitia:
už teisybės pasakymų.
pasilinksminti.
mergaitės),
kiškų Draugijų Sąryšis ketinai
gas.
Važiuoti
į
laukus
buvo
kapai;
atvažiuokit
pasigrožėt
tai yra patogiausias lai
Senas Draugo Skaitytojas.
Nepamirškite 6 d. liepos.
10. Šokis su svaidineliais (5 pavojaus. Dauguma ir susilai Baltijoj krantais, nuo Nidos
įvesti žinų rašymo biurų. Tas
vaikų sveikatos sustiprini
Rengimo komisija
lauks ir G skyrių mergaitės).
būtų labai geras ir pagirtinas
kė. Rengėjai buvo nusiminę. iki Palangos! O, ar-gi pamir pasirūpinti.
Tegu
vaikai
11. “Graduates”, “Take Bet apie 3 vai. po pietų šot Anykščių šilelį? Žinau,
visų atsilankant ir maloniai
dalykas ne tik skaitytojams,
gauna kuodaugiausia tyro opriims.
t. lis”, “Vasaros Vejalis”, “Ha- pradėjo plaukti automobiliai, išsilgot gimtinio kaimelio. Ši- ro ir saulės šviesos. I
bet ir patiems laikraščiams.
ppy and Light”.
Nes tai būtų ne vieno žmo
Šis-tas iš mūsų padangės.
gražaus svetelio prisirinko, vi lelis tas liūdnas jums bus. laikas vaikų dantukais pasig
Ciceros radio stotis šaukia:
12. Klebono kun. II. J. si gražiai linksminosi iki su Mat, prie jo įtaisė Anykščių
gaus darbas ir atsakomybė.
Vos du metai, kai mūsų pa- valio! visi ciceriečiai į Die
rūpinti ir užbėgti už akių suTik, ant nelaimės, dabar. K. i rupijos mokyklų paėmė vesti vo Motinos Sopulingos drau Vaičiūno kalba ir dovanų iš temos.
kapus ir juose ilsis brangi gedimams. Mes North Sidėj
• ; Z". •
D. Sąryšis yra nutraukęs sa šv. Kazimiero seselės, o jau gijos išvažiavimų. Draugija dalinimas. Buvo ir daugiau Klubo jaunuolių orkestrą mūs motinėlė.
turime lietuvį dentistų Dr,
vo posėdžius vakacijoms po priruošė pirmų 8 skyriaus yra daug nuveikus bažnyčios kalbėtojų.
Brolau! gal tu da nežinai, Thomas — Tamošaitį, 1
pasirodė gana šauni, vadinasi,
Programas visus patenkino
lai mėnesių. Tat-gi su tuo laidų, kas įvyko 15 d. birželio. ir tautos labui.
kvotinius išlaikė ir be baimės kad iš senos, pakrypusios gri- Milvvaukee Avė. ir jo patar
ir visi mokiniai savo roles
sumanymu reikės kiek nors Tų dienų turėjom labai dailų
galės groti kad ir didžiausiam čiutės, kurioj vakarais liūlia navimu galime pasinaūdi i
gražiai atliko.
palaukti.
vakarų, seselių Kazirniericčių
vo mus močiutės* daina, beliko Jisai yra vienintelis lietuvį
Birželio 22 d. vakare įvyko
parengime.
Naujiena.
suruoštų su vaidinimu. Visos Žmonių buvo pilna svetainė,
Daugelis mokinių gavo do Garbė klubui už jaunuolių tik apįrę akmenų pamatai. Ir dentistas ir savo dalyk# pilį
Birželio 15 d. mūsų klebo mokyklos vaikučiai dalyvavo. parapijos svetainėje. Tai bu vanas už atsižymėjinius mo palaikymų.
taip, žiūrint į tų reginį ašara nai gerai žinantis.
nas kun. V. Vilkutaitis baž Žmonių buvo pilna svetainė. vo mokslo metų užbaigimas. kykloje pasielgime, neapleidirieda, širdy diegliai...
Vietinis.
D.
nyčioje per pamokslų žmo
Po programos savo kalboje
=ž
nėms pranešė, kad atsakyta gerb. klebonas, kun. J. S.
vieta varg. J. Čižauskui. Esą, Martis,. pranešė, kad garbė ypp. Čižauskai yra paskleidę ra mums turėti seseles moky
šmeižiančių žinių ant kun. E. tojas ir įk> to išdalino baigų- 1
Steigmano, kuris nuėjęs į pa siems 5 mergaitėms ir 2 ber
rapijos komiteto susirinkimų niukams diplomus.
reikalavo, kad nuo 30 d. bir- j
--------------------Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metų
S
želio varg. būtų atleistas ir ! Birželio 19 d. suėjo
Mirties Sukaktuvių
kad nuo minėtos dienos jam gerb. klebonui 15-kos
alga nebūtų mokama. Žmonių j kunigystės sukaktuvės,
----------- Po Vadovyste-----------tarpe kilo įvairių kalbų. Daug buvo darbo diena, vienok žmoPraloto J. Maciejausko
užsipuldinėjimų tenka panešti nių prisirinko pilnutėlė bažFRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU
Vytauto 500 m. apvaikščioji- nyčia. Altoriai buvo apstatyti
mo rengimo komisijai, kuri gyvomis rožėmis visokių spal- I
pakvietus varg. J. Čižauskų iš vų ir keli šimtai žiburių —
pildyti giedojimą laike mišių. lempučių degė. Svečių kuni
Aš nuo savęs patarčiau žmo gų buvo apie 20, keletas iš
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS
m'ms turėti kantrybės. Komi Chicagos ir gerb. svečias iš
tetas nėra tame kaltas. Jis Lietuvos kun.
Augustinas, =
daug triūso padėjo rengime. pranciškonas, kuris pasakė
Dabar, dalykams kitaip vir labai gražų pamokslų apie
Laivas plauks į Havre, Paryžiaus uostų, kur lietuvių eks
kursantai bus persodinti į kitų laivų ir plauks per garsų Kiel
tus, ant greitųjų negi gali kilnų kunigo luomų.
kanalų į Klaipėdą.
gaut žmogų, kuris atliktų gie
dojimą laike mišių. O antraip
Bii <elio 2!) d. Įvyko pirmas
Laivakortės kaina į abi pusi $186, į vieną pusę $112, tak
ėmus, ką sakytų apie mus šios vasaros piknikas, Šv. K.
są $5.00.
svetimtaučiui, matydami tokį L. globėjo, parapijos darže.
Gerb. Pralotas J. Maciejfew Yorko ekskursantus palydės p. P. Baltutis. Visi
mūsų suirimų. Tiesa, turime Piknikas gražiai pavyko ir
juuskas, plačiai visai lietu- reikalai visą pasažierių bus gerai aprūpinti.
V. Greičių, kuris ten pat ves pelno liko,
vių tautai žinomas veikėjas,
......
.
, , ,. T • A
, i- i
kitų chorų antroj progranio1 Mūsų parapijos piknikas
Visi manantieji šiemet aplankyti Lietuvi), keliaukite su
Švėkšnos par. klebonas, vu- Šių ekskursija. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus,
daly, bet vis gi, neturint prak bus liepos 13 d. Rengiamos)
dovn.H
didžiulei ekekurai- »» T“* 1!«’>
ekskursijų rengime užtikrina
tiku, tokiame svarbame laike ir tikimos gerų sekinių.
jum kuogeriauRia patarnavimą. Asmeniškai, telefonu, ar telesunku vienam žmogui būtų
________
iai, Frencli Linijos laivu lle grafu tuoj kreipkitės:
viskas ant syk atlikti.
Darbai pas mus neprasčiau
de France, Liepos 11 d. Tai
Taigi, da sykį sakau — bū sia plieno išdirbystėj eina,
kime ramūs.
bet darbas sunku gauti iš ki
bus smagi, patogi kelionė.
East Clevelando žinios.
Visi norintieji malonios ke
tur atvykus. Patartina bro
Marųuette Parko lietuvių parapijos klebonas, kure
Labai yra linksma sužino liams lietuviams čia nevažiuo
lionės yra kviečiami dėtis
3327 SO. HALSTED STREET
kartu su gerb. praloto J. Maciejausko ekskursija keliaus
jus, kad nauja parapija jau ti.
prie šios ekskursijos.
į
Lietuvą.
« l'Yr •, įFtttS 1=
yra nusipirkus plotų žemės su
Lietuviai čia pusėtinai gy
Chicago, UI.
Telefonas Yards 4669
triobėsiais labai gražioj vie- vena, Nors yra nedirbančių,
i mm 5

LIETUVIAI AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO.

CICERO, ILL.

CHICAGOJE

6ARY, INDIANA.

Didžioji Ekskursija Liet tvon

s,

lle de France

Pėtnyčioj, Liepos 11 D. 1930

PAUL P. BALTUTIS Sc CO.

B

DRAUGAI

Kętvįrta4w»i^ Liepos 3, 1930
L. VYČIŲ CHICAGO APS
KRIČIO PIKNIKAS.

Labdarybės Skyrius.
1 • —-S* —• — >

SOVOLO ŽOLINĖ ARBATA

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

PAČIOS GAMTOS

gos rėmėjų, garbės narį ir uo Kaip kiekvienais metais p Kad Sovolo yra malonus ii* stip Pirm. A. Nausėda
lų veikėjų, 5 kuopos pirmi vyksta tradicinis išvažiavimus rinantis vaistas jūsų ligoms yra j1024 Center St.
rodymu, kad tūkstančiai vyrų ir
liepos 4 d., taip ir šiais me moterų visokio amžiaus giria augfiNupirkus ūkį, ant kurios ninkų Kazimierų Naugžemį.
Tel. Lincoln 3044
vertę šios įstabios arbatos. Ligos,
Velionis buvo kįlęs iš Kvė tais bus. Išvažiavime bus mu tų
bū s statoma prieglaudos, Lab
Pasibaigus mokslo metams,
kurias SOVOLO gydo yra rei«nuliz- Rašt. P. Fabijonaitis
inkstai, pūslė, vidurių suirimai,
daringosios Sųjungos kuopos darnos par., Tauragės apskr. zika, įvairūs bėgimai, žaidi mus,
parapijos mokyklos mokiniai
2350 So. Oakley Avė.
užsisenėjusis
sukietėjimas ir daug
vis labiau įsi judina veikimam Amerikoje išgyveno 39 metus. mai ir už gražiausius lietu moterų ligų.
pradėjo vasaros atostogas. Bir
Ižd. Kun. F. Kudirka
Jos atranda naujų narių ir Tai buvo vienas iš veikliau viškus šokius bus duodama
želio 22 d. įvyko iškilmingas
Bandymas jus įtikins.
2334 So. Oakley Avė.
Kaina $1.00 už dėžutę
naujų veikėjų, kurie dideliu sių veikėjų labdarybės srity dovanos. Bus tai vienas iš
mokslo užbaigos programas.
AGITATORIAI;
linksmiausių
išvažiavimų.
je.
Jo
darbai
ir
gražus
duosnoru
imasi
labdaringo
darbo,
Tikrai galima buvo pasidžiau
SOVOLO TEPALAS.
Kun. K. Matulaitis
Vieta
yra
labai
graži
—
numo
pavyzdis
ne
vienų
pa

nes
mato,
kad
sųjungos
cen

gti gražiu vaikelių pasirody
2334 S. Oakley Avė.
20-to amžiaus slaptingas tepalas
gydo visas odos
ligas,
išbėrimus,
tras rimtai eina prie savo traukė prie gerų darbų, prie Stickney daržas.
mu. Gerb. seserys visuomet
V.
Duoba
akis, laukinius skaudu
Visi širdingai kviečiami at skaudamas
pasiaukojimo artimo labui.
Smarkiai buvo susirgęs eo užbrėžto tikslo.
moka sumanyti gražių daly
lius, žaizdas, ištinusias ir skaudamas
2328 W. 23rd St.
Praėjusioji “Vainikų die A. a. Kazimieras paliko nu važiuoti, o, be abejo, bus pa kojas.
kėlių, kurie sužavėjo visus nas mūsų parapijonas J. ZeJ. Dimša
Kaina $1.25 už džarų
atsilankusius. Po programo meckis, bet jau eina sveikyn. na” ir labdarių išvažiavimas liūdime didelę šeimynų. Jo tenkinti.
3230 So. Emerald Avė.,
gerb. klebonas pasakė pra- Ligonio šeimynai pareikšta į savųjį ūkį parodė, kad ne žmona, po pirmuoju vyru Tar Briglitonparkiečiai žada ska
M. Slikas
juokais pasirvžtama neužilgo vydienė, irgi yra viena iš nių gėrimų turėti, northsidie
kalbėlę ir įteikė diplomus mo daug užuojautos.
10555 So. State St.
1471 W. Superior Street
Aštuoniolikeitis. j išmokėti ūkio skolos, o pas darbščiųjų veikėjų ir labda tės skanių valgių privirti ii
kyklų baigusiems mokiniams,
Visokiais Labdarybės rei
5012 Argyle Street
kui eiti prie tolimesnių dar rių, mūsų visuomenei gerai ži prikepti, p. Petrulienė lietu
5610 South See£ey Avenue
Komercijos kursų užbaigė:
kalais kreiptis j valdyba arba
užsakymus iš kitų
noma savo duosnumu ir veik viškomis saldainėmis pamylė Greit išpildommiestų
M. Lopinskaitė, O. Šimkiutė, BRIGHTON PARKO ŽINE bų.
agitatorius.
ti
ir
daug
kitų
įvairumų
tu

lumu.
Kad
per
vasarų
tas
gražiai
LĖS.
O. Janušaitė ir S. Paprockas.
atsigaivinęs ūpas neatvėstų, A. a. Kazimieras Naugžemis rėti.
Aštuntų skyrių: A. Abromai
Briglitonparkiečiai rengiasi svarbu, kad kuopos neimtų a- bus laidojamas šeštadienį, lie Taigi nepamirškit liepos 4
tytė, A. Andrušiunas, K. Dabulskaitė, A. Dambrauskas, prie “Draugo” pikniko, įvyk- tostogų, bet tęstų savo veiki- pos 5 d., 8 vai. ryto, iš Šv. d., Stickney daržo, kuris ran
S. Dargužis, A. Daugirdaitė, stančio 13 d. liepos. Uoliai mų ir visas esamas vasaros Jurgio par. Beabėjo, į šio di das prie Harlem avė., netoli
A. Daukšaitė, A. Dovyduos- platinami ir tikietai. Sako, metu pramogas išnaudotų lab- delio labdario laidotuves susi Ogden avė., Lyons, III.
rinks gausingai žmonių, jose Lauksime visų ir visus ma
kaitė, E. Girdauskaitė, B. čia tai tikrai laimėsime do- j dorybės reikalams,
loniai priimsime.
dalyvaus ir visas centras.
Labd.
Gronskytė, J. Jonušas, S. Jur- vanų ir gražiai pasilinksmin
Komisija A. P.
!
---------------o.h.itė, V. Kukutytė, J. Klu sime.
Kuopos privalo nepamiršti,
A. A. K. NAUGŽEŽMIS.
sas, M. Kazakevičiūtė, A. La
PIKNIKAS.
kad kitas išvažiavimas į Lab
banauskas, J. Lapinskaitė, J.
Kiek teko patirti, Nek. PraDievas pasišaukė pas save darių ūkį įvyks rugpiueio 30
Lušpinas, K. Macaitė, J. Maparap. choras savo išvaMarąuette Parko lietuvių
kunas. V. Miržvinskis, J. Pe- žiavimų 6 d. liepos nukelia to-1 stambų Labdaringosios Sųjun dienų. Ruoškimės,
parapijos didžiulis piknikas
.................
n-onis, O. Pociūtė, A. Pocius, liau, ir tų dienų nevažiuos. —
jau čia pat. Įvyks liepos C
x į Marijonų Kolegijos far- nieriams
Lukšnytė, E. Sabaliauskas, Choro išvažiavimac bus po
rėmėjams, atsiland. Cherniausko darže. Tikietų
Ši. ikus, S. Slausgalvytė, “Draugo” ir Nek. Prasid. ni^ ryt vvestsidiečių trys grn- kusiems svečiams, parapijopOS iškėliau ja nuo “Draugo” nams ir šeimininkėms. Duoba jau daug išplatinta, šeimi
. Stasiulytė, A. Šniukšta, Z. parap. piknikų.
ninkės suplenavo skanius vai
štartaitė, J. Valentinaitė,
-------------redakcijos: pirmoji ryto 8 v. komitetų vardu visus pakvietė
Vyčių 36 kuopa savo susi- antroji _ 9 vaJ< ir trečioji 10 rengtis Rugsėjo mėnesyje prie gius ir gardžius gėrimus. Vi
kj. Žemaitytė, A. Zubrickas,
sos dr-jos susiorganizavo va
J. Zitkiutė, V. Uškuraitė. . rinkime 26 d. birželio, nutarė |Vaj jęas r.ori, gali Westsidėn piknikelio parapijos darže ir
surengti “byč parę”. Ta)n j atVykti ir iš kitų kolonijų prie i prie nepaprastosios rugsėjo 28 žiuoti in corpore. Ypač jauni
mas ir biznieriai žada atsižy
Praeitų sekmadienį gerb. reikalui išrinkta komisija su jų prisidėti.
d. vakarienės. Viskų užviršijo
mėti.
Rap.
klebonas paskelbė, kad 18 d. rasti atatinkamų dienų ir vie
puikios dainelės Grožybės cho
X
Po
metinio
parapijos
iš

,
liepos m. mūsų bažnyčioje pra ta.
mirė birželio 30, 1930 m. 4 vai. ryto apie 57 metų
važiavimo, jo rengėjų komisi ro.
PLATINKITE "DRAUCLV
gidės ketvirta iškilminga noamžiaus. Kilo iš Tauragės Apskričio. Kvėdarnos
Stanislavos ir Jurgio Joku- ja, šeimininkės ir darbuoto
Parap. Capiškių Kaimo. Amerikoje išgyveno 39 me
vena prie šv. Onos. Pamoks
jai pirmadienio vakare turėjo
tus. Priklausė prie daug dr-jų. Paliko dideliame nu
lus sakys gerb. misijonierius bauskų sūnūs Stasys Jokubauskas su labai gerais pasi-'savo susirinkimą su vakarioliūdime moterį Barborą po pirmu vyru Tarvidienė,
tėvas A. Petrauskas. Nekan
dukterį Juzefų, du sunu Antanų ir Benediktų, po
žymėjimais baigė šiais metais ,nB ir P»dar8
viso
triai laukiame šitų brangių
dukrų Juzefų, du posūnius Adomų ir Aleksandrų
Ilelby Junior High school. 28 |atllktoJ° darbo- Kolektoriai
Tarvidus, marčias, žentų ir anukus, brolio sūnūs ir
pamaldų.
d. birželio pažymėjimui to j- -^įpasakojo, ką kas aukojo,
dukteris, sesers sūnūs ir gimines, o Lietuvoj ir-gi
vykio suruošė “party”, kurioj i’™1"’ bimi'» vctM'Jai ir dar'
gimines.
mirė birželio 30, 1*30 in. 8:20
Ateinantį sekmadienį mūsų
vai.
vak.
52
metų
amžiaus.
Ki

Kūnas pašarvotas 3202 Auburn Avė. Laidotu
nemažai
jaunimo susirinko buotolai Pasiklausė, kiek iš ji,
lo iš Biržų Apskričio, Papilio
mirė Birž. 30, 1930 m. 10:30
bažnyčioje Įvyks jungtuvės
vės
įvyks
subatoj, liepos 5. Iš namų 8 vai. bus atly
Parap. Vaidginų vienk. Ameri
vai. vak. 42 metų amžiaus. Ki
Stasį pagerbti.
b,zmo Parapijos iždan patedėtas
į
Šv.
Jurgio par. bažnyčių, kurioj Įvyks gedu
jaunos porelės, būtent Anta
koje išgyveno 24 metus.
lo iš švlnčonių Apskričio, čiko. Didžiausios pajamos bu
Paliko dideliame nuliudime
kenų Parap. Bušelių Kalino.
lingos
pamaldos
už velionio sielų. Po pamaldų bus
no Lorencos ir Zofijos Panmoterį
Marijonų
po tėvais
Amerikoje išgyveno 21 metų.
vo
prie
baro,
paskui
prie
var

nulydėtas
į
Šv.
Kazimiero
kapines.
Plačiai žinomas šioje kolo
Beržlnaitė, dukterį Onų, sūnų
Paliko dideliame nuliudime
kauskaitės. Abudu yra kilę iš
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
Juozapų, brolį Petrų, brolienę
moterį Kazimierų po tėvas Butų ir restorane, kurį laikė
senų ir garbingų šios parapi nijoje p. Petras Mockela, 4400
Elzbietų, sesers dukterį Mari
kaveckaitė,
brolį Antanų, 4
pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
jonų. Medalinsklenę, jos vyrų
pusbrolius: Silivestrų, Mykolų,
So. Washte.naw avė., pripuo- 1 Aušros Vartų moterų ir mer
Nuliūdę:
jos šeimynų.
Jurgį, o Lietuvoj tėvelius, 2
Kazimierų ir Jonų,
taipgi ir
Moteris, Duktė, Sunai, Podukros, Posūniai,
seserį Onų ir Elzbietą ir gimi
gimines Amerikoje, o Lietuvoje
lamai 28 birželio, savo na- ginų draugija. Visi kiti biz
nes.
brolį Augustų, 2 seseris: Ko»niai, kaip laimėjimų ratai,
Marčios, žentas ir Giminės.
Gerb. kun. P. Gasiunas yrapnuose> surengė pokilį savo
tancljų, Justinų.
Kūnas pašarvotas 1302 So.
Ijaidotuvėms
patarnauja
grab. Masalskis Boul. 4139
straikeris, “monkes” lazde
Turner avė. laidotuvės įvyks
Kūnas pašarvotas 6120 So.
išvykęs į metines kunigų re-1 vardadieniui paminėti. Daug
ketverge liepos 8. Iš namų 8
Keatlng avė. laidotuvės įvyks
vai. bus atlydėtas į šv. An
Subatoje, Liepos 5, 1930. Iš
kolekcijas į Mundelein, III. Jparapijonų susirinko ir prie lės, pieno buteliai, saldainiai,
tano par. bažnyčių, kurioj Jnamų 8 vai. bus atlydėtas į
sūriai,
bolės
ir
kiti
sudarė
šv. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
vyks gedulingos pamaldos už
Praeitų savaitę tuo tikslu ten gražios muzikos linksminosi.
tūkstantinę
pajamų
sumų.
Kle
ve'.lonio sielų. Po pamaldų bus
rioj įvyks gedulingos pamaldos
Raporteris.
lankėsi gerb. klebonas ir kun.
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
už velionio sle.'ų. Po pamaldų
bonas dėkojo darbuotojams,
PADĖKONĖ
pines.
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
T. Gasparaitis. Dabar kun.
kapines.
Nuoširdžiai
kvlečiatne
visus
aukotojams, draugijoms, bizWEST SIDE ŽINIOS.
gimines, draugus
ir pažįsta
Nuoširdžiai kviečiame visus
Gasparaitis išvažiavo kelioms
gimines, draugus ir pažįstamus
mus dalyvauti šiose laidotuvė
Ai
Ai
atostogų dienoms. Sugrįžęs
dalyvauti šiose laidotuvėse.
se.
Nuliūdę:
Nuliūdę;
X Tėvas Augustinas Dir
vyks į Marąuette Parkų pa
Moteris, Brolis, Pusbroliai
Moteris, Duktė, Sūnūs,
velė,
pranciškonas
iš
Kauno,
ir Giminės.
Brolis
Ir
Giminės.
PADfcKONfc
vaduoti gerb. kun. A, Baltu
Laidotuvėms patarnauja grab.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Po trumpos ligos mirė birž. 22 d., 1930, Kerville,
vakar
apleido
Tėvų
Marijonų
Eudeikis, Tards 1741.
Skudas, Roosevelt 7532.
čio, kuris važiuoja aplankyti
Texas, o po gedulingų pamaldų šv. Kryžiaus bažny
vienuolynų ir iškeliavo Lietu
savo brangios tėvynės.
čioje Chicagoj birž. 26 d. palaidota šv. Kazimiero
von. Į laivų New Yorke sės
kapinėse.
11
liepos
drauge
su
kun.
A.
Šiuomi norime pareikšti gilaus dėkingumo žodžius
Jau pradedama rengtis prie
tiems,
kurie teikėsi dalyvauti mūsų brangios dukrelės
PUSMETINĖS SUKAKTUVĖS
antrojo parapijos
pikniko, Baltučiu ir pralotu Maciejaus— mylimos sesutės laidotuvėse.
kuris įvyks ne viešame darže, ku.
Pirmiausiai dėkuojame gerb. kun. A. Linkui už
X Šiandien Aušros Vartų
atlaikytas švč. Mišias asistoje diak. kun. A. Dexnio,
bet privatinėje vietoje — Sviir subdiak. diak. P. Katausko. Gerb. kun. A. Linkui
lainio ukėje rugpiueio 3 d. svetainėje vakare 8:30 vai.
MARCELĖ BASKIENĖ
už gražų ir graudingų pamokslų bažnyčioje. Ačiū
Aštnoniolikiečiai šiuo sykiu Vyčių 24 kp. nepaprastas,
Mirė sausio 4, 1930, sulaukus 40 metų amžiaus. Ki
Šv. Cecilijos chorui vadovaujant varg. V. Daukšai;
nori kų nors naujo suteikti visuotinas narių susirinkimas
lo iš Šiaulių apskričio, Užvenčio par. Labunovėlės
p-niai A. Pieržinskienei už giedojimų solo laikė šv.
dėliai
valdybos
išstojusiųjų
k.
Amerikoj
buvo
išgyvenus
24
metus.
Mišių. Ačiuojame Nek. P. Šv. Merg. įSodalicijai už
Laidotuvės buvo
praeitame
savo gerb. svečiams. Iš kalno
"Antradieny
su
bažnytinėmis
ap
Paliko
dideliame
nuliudime
vyrų
Jurgį,
3
sūnūs
priėmimų
šv. Komunijos ir lydėjimų Į kapus. liekuo
narių sutvarkymo.
' i sus kviečia.
eigomis. Dėkuoju musų klebo
Juozapų,
18
metų,
Jurgi
16
metų
ir
Edvardų
8
me

jame gerb. kun. Pr. Jurgaičiui, Šv. Jurgio par. asis
nui J. H. Vaičiūnui už atlaikyX Šiandien vakare 7:30
tų, seserį Veronikų Kučinskienę ir gimines, o Lietu
tentui už graudų pamokslų kapinėse anglų kalboje;
mų Šventų Mišių. Labai dy
kuoju Vaišnorams už jų nevoj brolį Jonų Dargį ir dvi seseris. Emilijų KlapaBernaičių Kolegijos rėmėjai vai. parapijos mokykloje busir gerb. kun. A. Linkui už pritaikintų lietuviškų pa
slg-allėjima savo laiko ir ma
Maldos
Apaštalystės
konfe

tauskienę
ir
Olesę
Vitkauskienę
ir
gimines.
mokslų.
uoliai rengiasi prie ekskursi
šinos, kad mums patarnauti,
Šv.
Mišios
už
a.
a.
Marcelės
sielų
bus
Liepos
4
d.
Širdingų ačiū Sesutėms Kazimierietėms už papuo
Dėkuoju
visiems
grabneSlams
jos į Tėvų Marijonų vienuoly rencija; pamaldos prie Šv. Jė
ir tiems, kurie dalyvavo laido
Karklėnų bažnyčioj, Raseinių apskr., kur yra jos
šimų altorių ir dalyvaujant kapinėse. Ačiū grabnetuvėse su mašinomis kai: Žil
ne. Tuo tikslu daugiausiai zaus Širdięs bus drauge su
motušėlė palaidota.
šiams, gėlių aukotojams ir ačiū už suteiktus dvasi
vičiam*, Grigams, Navickams,
šv.
Mišiomis
ateinančiojo
Visų
giminių
ir
pažįstamų,
esančių
įvairiose
kolo

nius bukietus (spiritual bouąuets).
• : „buojasi gerb. K. MatijoMiliauskams, Miliauskams, Feizams, Kakanauskams,
Pupenijose,
prašau
minėtoje
dienoje
pagal
išgalę
būti
penktadienio
ryte,
o
ne
vaka

Galop nuoširdų ačiū visiems kurie tik lydėjo, ar
šaitis ir P- Valuckis. Ekskur
llams ir Gūdžiams.
savo
bažnyčioje
ir
pasimelsti
už
a.
a.
Marcelės
sielų.
kokiu
budu prisidėjo prie laidotuvių. Ačiū p. EudeiDėkuoju labai graboriul Lasantai vyks automobiliais ir re kaip paprastai būdavo. Šį
Bendromis maldomis prašysime Gailestingojo Dievo
kiui už tvarkų laidotuvėse ir malonų patarnavimų.
chavičiul už Jo mandagif pa
kartų taip susitvarkyta dė
traukiniais.
tarnavimų.
suteikti jai amžinų atilsį.
Didžiausiame nuliūdime;
Nuliūdę:
liai Fourth July valstybinės
Nulindęs:
•
Vyras
ir
Sunai.
Tėvai ir Brolis
ftvogerls Juos. Motekaltls.
Birželio 216 d. įvyko Lietu- i šventės.

vos Vyčių 4 kuopos jaukus
vakarėlis kuopos rėmėjams pa'
gerbti. Malonu buvo rėmėjų
tarpe matyti aldermonų Pacelli ir ax.lv. S. Murray. Gerb.
P. Šaltimieras, kuopos pirmi
ninkas, energingai darbuojasi
kuopos labui ir stengiasi Vy
čių veikimu užinteresuoti ir
svetimtaučius.

ĮSIJUDINA.

KASGO REMEDY CO.

KAZIMIERAS NAUGŽEMIS

A.

-I" A

JONAS F1EIM0NAS

MYKOLAS RUKENAS

■J1

SOFIJA LOREHA KAREIVA

A. + A.

PETRAS
LEKAVIČIUS

I

DRAUGU
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frse
.p. A. Gritėnas, kuris dabar į Vytauto 500 m. sukaktuvių neįvyks., Todėl atkeliamas į
antrų penktadienį, liepos 11
gyvena Rockforde, 111. Pasa minėjimų. Grįžo liepos 1 d.
Valdyba.
X Lietuvos Vyčių Apskri d.
kojo, kad gyvenęs prieš pusOfiso Tel. Vlctory 8687
X 1 eko girdėti, kad liepos mGĮį Rockforde, dabar nepa- tys turės išvažiaviihų liepos
Telefonas Grovehlll 8262
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
1 d. Chicagos lietuvių vargolietuvių kolonijos — d., Stickney darže. Girdėti,
Brighton Park. — Moterų
nininkų tarpe. įvyko pilnos |je|. padaryta pažangos. Vis visi vyčiai ir Vytės yra pasi- Sų-gos 20 kps. mėnesinis ir
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ugados , kurių gan ilgai ne- įuį a(v.įu naujam klebonui kun. ketinę iš visos Chicagos ir svurbu« susirinkimas įvyks šį '2433 w MARquETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
3133 S. HALSTED STREET •
Kertė So. Western Avenue
buvo. Katalikų
menininkų Įy Kulikauskui, marijonui.
! apylinkių suvažiuoti į tų me trečiadienį, liepos 2 d., 7.30 jęuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
tarpe dabar nebebus to ža- j X Iš misijų darbų, Cliica- tinį išvažiavimų. Ponia Ka vai. vakare, mokyklos kamba
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
lingo trinimosi, koks iki šiol ; gon grįžo kun. A. Petrauskas. zimiera Petrulienė iš Brigli- ryje. Visos narės malonėkite Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų ‘Ir 7-9 v. v Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 Nedėliomis pagal sutartį.
buvo. Sveikintinas reiškinys
vak. Antro Of. Val.j Nuo 8 8 po
Ncdėlioj pagal susitarikių
I X Pereitų sekmadienį “Dr ton Parko tame išvažiavime pribūti, nes yra svarbų reikaplet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Ofiso Tel. Vlrdnia 8088
, Šventadieniais pagal sutarimą.
X Šiomis dienomis Cliiea- augo” red. p. L. Šimutis buvo darbuosis prie lietuviškų “Ru lų svarstymui,
Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos: Ve* Burėm 1811
Valdyba.
goj viešėjo žinomas veikėjas išvykęs į Grand Rapids, Mieli. tos” saldainių. Bus įvairių
Rezidencijos Tel. D.rez-1 9191
Republic 8488
Tel. Canal 6764
žaislų ir laimėjimų. Visus
Rez.
Tel.
Midway
5512
linksmins L. Krekščiuno or
GRABORIAI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kestrą. Vyčiai ir vytės įsis
4142 Archer Avenue
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
GYDYTOJAS,
' įį
maginę savame išvažiavime
VaL: 11 ryto Iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų,- Vyriškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHIRURGAS
8
Iki
4
ir
I
Iki
8
v.
v.
Valkų ir visų chroniškų ligų
skaitlingai atsilankys į meti Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
telefonas Yards 1188
Nedėliomis nuo 10 llcl 12 ryto
IR OBSTETRIKA8
Simpatižfcas —
Ofisas 8102 So. Halsted Et
nį dienraščio “Draugo” pikTelef. Canal 1713-0241
Namų Ofisą* 8418 Franklln Blvd.
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
Kampas
31
Street
Vai.:
nuo
8:88
Iki
9:8d
vak.
Mandagus
,nikų Liepos 13 d. Cherniaus- Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
vyrų, moterų ir valkų
ir Ketvergais vakare
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
Geresnis ir Piges
Ofiso
Tel.
Canal
2118
ko darže.
DARO OPERACIJAS

ŽINIŲ-ŽtNELĖS

D

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

nis už kitų patar

BALSAMUOTOJAS

navimas.

Didysis Oflass:

Avenue

SKYRIUS

8201

Rata nurija. laidotuvėse kuopiglausia.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
Ritino darbu buri t e užganėdinti,
t Tel. Roosevelt 2515 Arba 25|6

Tel. Vlctory 1116

Z O L P

Chicago, III.
SKYRIUS:

GRABORIUS

Cicero, III.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46tli S t.

J. E RADZIUS

Kampas 46th ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 5203

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs.
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CIIP3AGOJE
negu .kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal
6174
710 VEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Cknal 3161
Vlctory 4088.

BUTKUS

Phoną Boulvvard <139

I

A. MASALSKIS
GRABOKIUS

Masu patarnavimas
rlsuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ką

A. PETKUS
GRABORIUS

0618

-

Nedėliomis Ir seredomis tik
iškalno susitarus

r

Ofisas ir Laboratorija

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVŪIŠ

F. W. GHERNAUGKAS

Dr. S. A. Brenza

X — Spinduliai

NAUJAS IŠRADIMAS

PAUL. M. ADOMAITIS

Office Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4148 So. Ashland Avena*

Ant Zaleskio Aptiekos

A. L DAVIDONIŠ,JŪ

TaL Canal 8222

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Kurio svietas per šimtus metų lau
ADVOKATAS
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
kė. tai jau yra gatavas.
Suite 721 First National Bank Bldg.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
T. A. D. tonic būdamas
vienoj
apart šventadienio ir ketvirtadienio
38 S. DEARBORN ST.
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatą, o Tel. Randolph 8130-5131. Vai. 10-6
OFISAI:
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
A901 — 14 St.
2924 Washington
Vakarais: , 222 J x W. 22nd Street
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
(Su Adv. John Kuchinsku)
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451
Vai.: 5-8; ser. ir pėt 5-6.
aptiekos arba tiesiai iš
Tel. Canal 2562
T. A. D. PRODUCTS

8133 So. Halsted St.

A. A. OLIS

JOHN SMETANA, 0. D,
* y \ą

ADVOKATAS

6

1241

80.

HALSTED

STREET

Tel. Vlctory 8562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS GRABORIUS

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėki! mano iškabas
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0528

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį
Boulevard 7589
Rez.

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

AKIŲ GYDYTOJAI:

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER Tel.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunąs Borden)

ADVOKATAS

s 106 W. Adams St. Km. 2117
Telephone Randolph 6727
3S
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tdephotie*TfooRcvelt 2080
Name: 1 Iki 9 ryta Tel. Repub. 9608
-------------------------- n—t--------------------------------------

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

DR. S. ASHER

DENtflSTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. 111
X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt. 1:30—5 ir 6-9
vai. vak. Seredomis Ir Ned. susitarus

756 West 35th St.
Kampas Hnlstcd St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Bes.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

JOHN KUCHINSKAS

Tel.

Armitage

1740

(TAMOŠAITIS)
Dentlstas
1608 MILWAlTKEE AVĖ
Kampas North Avc.

Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS AKIŲ

1821

SOUTH

HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
’ Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų

6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

po

ofisą

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—g:28 vakare
Nedėliomis 16 Iki 12
Telef. Midway 2880
Tel

Boulevard

1461

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas.
_

Chirurfcas

Ir

Akušeris
_

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos:

✓

Nuo 2 — 4
7—8 vakare

»• P.

DR. HERZMAN
»

IŠ RUSIJOS

Girai lietuviams žinomas per 20
Nortwest Tower Bldg. Room 309 metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vale.
rurgas ir akušeris.

LIETUVIS DENTISTAS

2221 West 22nd Street

Res. Prospect

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. T. THOMAS

DR. GUSSEN

LIETUVIS ADVOKATAS

Arti Leavitt Street

Į Tel. Canal 0257

Cicero 2962

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J 801 S. ASHLAND AVENUE

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak
tį.

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Mapletvood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedėltoj: 10 — 12 ryto

DR. 6.1. BLOŽIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

11 So. La Šalie St. Room 1781
Tel. Randolph 0881-0882 Vai. 2-8
Vakarais

Z

4910

DR. S. A. DOWIAT

Cliicago, III.

EZERSKI
Tel. Boulevard 8277

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

4603 S. Marsbfield Avenue

3307 Aukuru Avenue

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

DR. B. ARON

OFISAS

Bridgeport. — Šv. Kaz.
Ofiso Valandos:
ADVOKATAS
Ak. Reni. dr-jos 2 skyriaus
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
susirinkimas ’ iš priežasties lie 134 North La Šalie Street
9:30 vakare
CHICAGO, ILL.
pos 4 dienos šventės, kaip
4608 S. ASHLAND AVENUE
Nuo 9:3(1 iki 5 vai. vak.
paprastai būdavo laikomas Locai Office: 1900 s. union avė. Netoli 46th St.
Chicago, III.
Tel Roosevelt 8710

Ofisas >
3238 S. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 4088-29
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.
Tel. Vlrginla 1290

Ofisas

plyčia dykai.

Šv. K. A. R. 5 skyriaus.

St. Chicago, III.

2314 W. 23rd Plaee ’

Tel. Cicero 5927

10-12

DR. S. BIEZIS

LIETU ris GRABORIUH

1439 S. 49 Court

šventadieniais

DR. H. BARTON

SKYRIUS
8291 Aubum Avenu*

S. D. LACHA w ICZ

*•

Ir

Tel. Hecnlock 8700
Rez Tel. .Prospect

DR. A. J. BERTASH

1414 So. 41 Ct. Cicero
Tel. Cicero 1*794

Tel. Boulevard

0098 Nedėliomis

S. M. SKUDAS

Tel. Tardo 1741 lt 1741

k

Lafayette

1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Brighton Park. — Šv. Kaz.
Ir X-RAI
*•*
4740 Dorchester Avenue
Ofisas 6155 South Kedzle
Akad. Rėmėjų 6 skyriaus na
NAMAI:
Rez. 6622 So. Whipple
2130 WEST 22nd STREET
Tel. Drezel 6828
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
rės kviečiamos kuoskaitlin
Vai.: 8 Iki 10 ryto
4193 ARCHER AVĖ.
CHICAGO
giausia sueiti į susirinkimų,
8-8 vai. vakare
Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
PRANEŠIMAS!
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.
kuris
bus, kaip paprastai, mo
Tel. Lafayette 5793
LIETUVIS GRABORIUS
Ofiso Ir R-is. Boulevard 5918
kyklos kambaryj,, liepos 6 d.,
Didelė graži koplyčia dykai
Tel. Wentworth 3000
718 WEST 18 STREET
tuojau po sumos. Yra daug
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė
antrą ofisą (su Dr. Laurai
Tel. Roosevelt 7582
svarbų dalykų
svarstymui.
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptie
8464 SO. HALSTED STREET
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
J. Lulevičius Pageidaujama, kad visos na Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel.
pietų
Ir
I
Iki
8
vai.
vakar*
GRABORIUS IR rės atsilankytų.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1938.
Res.
3201
S.
WALLACE
STREET
Gydytojas
ir
Chirurgas
BALSAMUOTOJAS
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutartį.
Taip-gi prašome kitų drau
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Patarnauju laido
6558 SO. HALSTED STREET 6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828
tuvėse visose mie gijų, kad neužimtų mūsų pas- į
ADVOKATAI
sto
Ir
miestelių
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare Rez. <841 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
dalyse.
Moderniš kirtos dienos piknikui, kuris
tarti.
ka koplyčia veltui.
bus liepos 27 d.
Telephone Central 6926
Telefonas Boulevard 1939
8103 S. Halsted

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

<605-07 So. Hermitage Avė.

Tel.

DR. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS. CHIRURGĄ*! IR
AKUŠERIS

kalams. Kaina prieinama.

PAGRABŲ VEDĖJAI

SKYRIUS
Bo. Fairllold

DR. ŽMUIDZINAS

PRANEŠIMAI.

Turiu automobiliu* visokiem* rei

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4447

Namų

Gydo staigias
ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiuš
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Jsitoisė modemiškų ofisų po
1025 WEST 18 STREET
Palengvins aklų įtempimą
kuris niim. 4847 W. 14 St. Cicero,
priežastimgalvos
skaudėjimo, III. Pirmiau Dr. Gussen turė- VALA/’??S;
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va esti
J® “ 12
,r
svaigimo, aklų aptemimo, norvuotu
kare. Sered^oois ir Pėtnyčio- rno, skaudamą akių karštį. Atitai jo ofisų North Sidėj, o Cice,
„
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
nis nuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpą regyetę ir tolimą roj laikė skyrių. Dabar Cicc- 2238. arba itandoiph «soo.
regystę.
roj susilaukė tiek pucicntų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro kad North Sidėj skyrių užda
mas su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefoną* Canal 2552

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

SPECIALISTAS

DR. MAURICE KAHN

J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

127 No. Dearborn Street
Room

921

* Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

4605-07 So. Hermitage Avenue
t

Tel. Yards 1741 arba 1742

SS

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava
Tel. Pullman 8960
Nuo I Iki 9 vak. Ir Subatomla

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
12 po pietų.
Rezidencijos TeL Plaza 8200
žmonių sunkių padėtį, tai yra
»
VALANDOS: •
Kainos pigesnės, kaip kitur
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Nuo 10 Iki 12 dieną
4712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimų teikia už prieina
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Tel. Boulevard 7589
mų kainų.
Nedll. nuo 10 iki 12 dieną
Spečtale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

i'

'

ŪtAUOAS
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varkyta. Šv. Cecilijos choras, čius j savo namų ir rūpino-'nustos pinti nevystantį vaiX “Draugo” piknikui do metų piknike bus tokių daik
vadovųujant varg. V. Dauk- si laidotuvių reikalais. Dėko nikų — maldų
už tavo sie- vanos jau ima plaukti. Pra- tų, kuriuos visi norės laimė
jai, gražiai giedojo. Solo jau ja ir p. p. Brazauskiams (po 1*1.
.džių padarė “Draugo” agen ti.
Rap.
tai ir išnešiotojai. Agentai dėaugo, mokyklų lankė, kur link triai giedojo p-ni A. Pieržins- nios H. Kareivienės tėve
VYČIŲ PRIESAIKA.
smas jaunystėlės dieneles pra kienė. Gerb. kun. A. Linkus liams), kurie daug rūpinosi pa
X Kaz. Anužis iš Brighton jo po $3, o išnešiotojui po
dėti sunkioje padėtyje, dėko
pasakė graudų pamokslų.
North Side. — Birželio 25 leido.
;
parko atsiuntė “Draugo” pik $1. Jie sudarys apie $50.
ja
p.
Petraičiams
ir
jų
suTai bus graži .parama ir šių
Daug žmonių, draugų ir Po pamaldų eilė (apie 200)
d. Vyčių Vytauto 5 kuopos
nikui dovanų.
nams,
kurie
nesigailėjo
atva

AR NORI PINIGŲ
įvyko šeiminiškas vakarėlis pažįstamų lankėsi, kad pama- automobilių susidarė ir lydėžiavo
iš
taip
toly
mos
kelionės
ANT PIRMU MORGIČIŲ
pagerbimui ir priėmimui nau- tytį pašarvuotų a. a. Sofiją, jo a. a. Sofija į paskutinę viePAIEŠKAU genčių Jono
Ji
guli
ramiai,
akutes
užmer-'tų
—
kapines.
Visi
susirinko
PlnladęĮpliios.
Martišiams
ir
Skolinam pinigus ant medi
jų narių. Šiuosmet mūsų kuo
VARGONININKAS.
Jonaičio iš Dirsių k., Pašviti
p.
Stoniui;
žodžiu,
visiems,
pa, galima sakyt, dvigubai pa-' kusi, lupos sustingusios, kū-[pasakyti paskutinį “Sudiev”.
niu ir mūriniu namu. Komišas
Ieškau vargonininko vietos. nės par. ir Juozo Jonaičio iš
kurie
teikė
pp.
Kareivams
augo, dėka darbščiai valdy nas šaltas, šypsena dingus,'Kapinėse pamokslus pasakė
G ražaičių k. tos pat par. Pir tik 2%. Kreipkitės į
Darbų savo žinau gerai.
be
kalbos.
Tyla
viešpatauja,
'kun.
Pr.
Jurgaitis,
Šv.
Jurgio
užuojautos,
suraminimo.
Taip
bai, ypač pirmininkui, kuris
miau gyveno Benton, III. Pa Public Mortgage Exchange
Kas
pažinojo
a.
a.
Sofijų,
!
par.
asistentas,
anglų
kalba,
STASYS PRONCKIETIS
gi labai ačių “Draugai” už
taip sumaniai tvarko kuopų.
tys ar žinantieji atsišaukit.
S. L. FABIAN, Mgr.
aprašymus
ir
palankumų.
primindamas
trumpų
a.
a.
matydavo
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Visi nariai tapo sušaukti
CHAS. KARSKIS
714 Bernd St. Pittsburgh, Pa.
809 West 35th St.
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Neabejoju,
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pos narės pagamino gardžių
SKOLINAM PINIGUS
valgių, kuriais buvo apkrauti ypatybės ir patraukė prie Linkus lietuvių kalboje. Ir po gimines, draugai-(ės), pažįs
$50,00 iki $30,000
KONTR AKTORIAI:
to Sofijos kūnas užbertas že tami nepamirš ir toliau ne ĮVAIRŪS
savęs daug draugų-(ių).
net du dideli stalai.
neimam komiso iki $300.00
Po vakarienės pirmininkas
Vos 17 metų, pernai baigu mėmis.
J, NAMON & CO.
paprašė visus atsistoti. Tada si Šv. Kazimiero Akademija, P. p. Kareiviai su sūnu
MES
6755 So. Western Avė.
buvo duodama priesaikų, per svajojo apie ateitį. Troško mi Edvardu begalo dėkingi
Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kontraktorius
daug
dalykų
atlikti;
didelis
j
visiems
dalyvavusiems,
kurie
Telefonas Grovebill 1038
Statau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
kurių visi iškilmingai pasi
kaina.
žadėjo būti gerais šios šalies troškimas — siekti aukštesnio | tik kokiu būdu prisidėjo sundamentus saidvokus, taipgi
Savininkas R. Andrellunas 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
piliečiais, tautos mylėtojais ir mokslo dingo, amžinai užmį-'kioj ’r nuliūdimo valandoj.
muro darbus, iš medinių pa
Užlaikau visokių
Telefonas Hemlock 5526
lukainlų ir aidaTaip-gi reiškia dėkingumo p.
gerais Katalikų
Bažnyčios go.
darom mūrinius, apmurinam Hardware ir Palnt Storas. 5G05
orlnlų daiktų, vė
W. Chicago Avė.
p.
W.
ir
H.
Kareiviams
(
p.
tarnais.
liausios mados raBirž. 26 d. laidotuvės. Ank
medinį namų po vienų plytų.
“Lou-Ez” 1233 No. Clark. Išpar
fllo, planų rolių,
Po priesaikos prasidėjo į- sti rytų žmonės pradėjo rink W. Kareiva yra brolis p. A
Atrodo mūrinis, po to jau ne- davimas puikių drabužių po >5, drerekordų
Ir t. t.
Generalis Kontraktorius
sės po $2 ir augščiau.
Taisau laikrodžius
vairios ceremonijos naujų na tis. Štai, pasigirsta varpų bal- j Kdreivų — dėdė a. a. Sol iIr muzikos Instru
Budavoju naujus namus ant reik pentyt. Turini namų ant Rendon ar pardavimui kendžių,
mentus.
rių priėmimui, kurios tęsėsi sas. Lydima dviejų kunigų 3°s)> kurie priėmė visus svecigarų ir smulk. Storas su namu.
orderių. Senus priimu į mai pardavimo ir mainymo.
2650 West 63rd St. Chicago.
Pigiai 5603 So. Damen avė.
iki 11 vai. Kiekvienas naujas A. Linkaus, A. Dexnio ir diak.< - - ■
»
■"
■■ ■ '.sj«
JOKANTAS
BROS.
nus.
Talsfonas HKMLOCK 8IM
Grocernė ir marketas, kamp. ge
narys turėjo atlikti jam pas P. Katausko bažnyčion. Susi
4138 Archer Avenue
2453 WEST 71 STREET
ras biznis. Pigiai 6 56 No. Springfield
kirtų užduoti, iš ko seniems daro graži procesija. Koks
BANIS STUDIO
Tel. Lafayette 7G74
Tel. Republic 4537
nariams ko diržai netrūko gėlių gausumas ir gražumas!
Specialistas grupių-vestuvių,
REAL ESTATE
3518 Bo, Halsted Str.
METROPOLITAN
Phone
Republic
4949
besijuokiant. Kokios buvo tos j Paskui seka apie 50 mergaipavienių ir kitokių fotografi
NEGIRDĖTAS BARGENAS
ELECTRIC SHOP
užduotys, čia visų negalima I čių. Tai Nekalto Pras. P. Šv.
jų. Esu patyręs tame darbe
2 flatų mūro namas, po 6
Gražiausias Teatras Chicagoj
nei suminėti, nes jų buvo ga- * sodalicija, prie kurios a. a.
! G. Navadomskis, Savininkas
per daug metų.
kamb. Priimsiu lotų Į mainus.
na daug ir įvairių.
Į Sofija priklausė ir būdama
Priežastis — einu į biznį.
Elektros kontraktorius
Ketv. ir Pėt. Liepos 3, 4
3200 SO. HALSTED ST.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
Moliavojimo
Kontraktorius
- 2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Čia noriu priminti visiems narė parodė pasišventimo ir “UNDER A TEKĄS MOON”
2-ros lubos.
kuopos nariams bei narėms, didelio prisirišimo prie soda Dalyvauja Myma Loy, Noali
Mea moliavojimo, dckoruc’ame ir
Phone Virginia 2054
Wm. J. Kareiva
j7yDshkewitz
išpoperiuojuTne
visokius
namus.
kad mėnesinis susirinkimas pilicijos. Toliau a. a. Sofijos Beery, Frank Fay ir kiti garREAL ESTATB
Savininkas
JOSEPH VILIMAS
Musų kainos labai preinamus ir darDarome
{vairius legalius
Del
geriausios
rųSies
vyksta 2 d. liepos, kuriame karstų, neša jos mokyklos H1S artistai.
dokumentus, apdraudžiaNamų Statymo
i bas garantuotas.
ir patarnavimo, šau
bus daug svarbių reikalų! draugai, su kuriais baigė 8
me namus, automobilius
kit
Kontraktorius
į Vitaphone Vodevilio aktai
Ir kitokias nuosavybes.
6127 S. Maplewood Avė.
GREEN VALLEY
svarstymui, kaip tai 4 liepos, skyrių, tai: abu broliu Krau- | Kalbantieji paveikslai, dai
PRODUCTS
2433 West 69 Str.
<558 So. Rockvrell Street
Olseiis Šviežių kiauši
Telef. Prospect 3140
kitaip sakant, Chicago Vyčių čiunu; abu broliai Ruzgiu ir nos, muzika, pasaulio žinios.
nių, sviesto ir sūrių.
M. YUSZKA
STANLEY CIBULSKIS
4644 SO. PAULINA STREET
diena. Be to, mūsų kuopa tu- S. Metrikas. Visi jie priklaut
PAUL M. SMITH & CO.
Plumbing & Heating
Tel.
BouTevard
1389
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Durys
atsidaro
1:30
vai.
po
p.
REAL ESTATE
ri garbės turėti didžiausio so prie Šv. Vardo draugijos,
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Poperloju, mbliAVoJu ir atlieku vi
LOANS & INSURANCE
nausiu kuogerlnusla.
sokias namų dekoracijos.
Lietuvos didvyrio L. D. K. kurioje a. a. Sofijos brolis
Perkam, parduodam, mainom na
Darbas garantuotas.
mus, lotus, farmas, biznius visokios
4426 So. Western Avė.
Vytauto vardų, kurio šiuos- Edvardas buvo pirmininku.
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir
5234 S. SEELEY AVĖ.
AUTOMOBILIAI
Tel. Lafavette 8227
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas,
met iškilmingai švenčia visa Jie buvo uniformose, kas darė ;
Hemlock 0653
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
lietuviška
visuomenė
500 gražų įspūdį į žiūrėtojus.
Telefonas Canal 7233
singas Ir greitas patarnavimas
šimtu metų mirties sukaktu
Bažnyčioje gerb. sesutės
4425 So. Fairfield Avenue
Automobilių pirkėjams ir savinin
ves. Todėl, mūsų kuopa, kai ICazimierietės papuošė gedu- Į
Tel. Lafayette 0455
kams pirm pirkifno naujo karo šir
Mallavojimo Kontraktorius
MALEVOJU IR POPIERUOJU
po Vytauto 5 kuopa, mano įu altorius. Šv. Mišias laikė
dingai prašom atsilankyti ir pama
Maliavų ir sieninės popieros krau
Naujausios mados popiera.
Paulina arti Irving Park Blvd.,
tyti naujus 1930*-Nash automobiius
tuvė. Naujas stakas.
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
6 flatų, štymu šild. Jeigu 937 5 mėn.
kaip nors tų savo garbės ku,n. A. Linkus, asistoje dia-< Tt,p*1 dįde1n?
vart
<>sul vėliausios mados automatiškais
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO 2 karų gar. lotas 50x120. Morgičio
Reikale telefonuokit
...
.
, .
_
|
’
d
tų karų už labai mažų kalnų,
Sport Itoyal tekiniais ir
Lafayette 7554
918,000. Kaina
$32,000.
Įmokėti
vadų tinkamai pagerbti. Bus konu kun. A. Dexnio ir sub- j Norėdami pirkti pigiai gerų karų {taisymais.
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
95,000.
1028
No.
Clark
St.,
Tol.
A* i
i i
ir x
i
kreipkitės J mu«
Nash gali papuošti- Už tokias pri
ir daug kitų svarbių reikalų diak.
jLincoln 1208.
kl. P, Katausko. Per
FOUR
LEAF
CLOVER
i d
25. merg. WHITE S0X MOTOR onuuo
SALES einamas kainas pas
svarstymui. Todėl visi nepa misiąs xt
Pigiai, už $4,500 p. r. kamp. 26 ir
Nek.
Pras. P. Šv.
HARDWARE STORE
CONSTRUCTION
BALZ1KAS MOTOR SALĖJ
Wells. 56x125. Armstrong, 201 E.
mirškite 2 d. liepos svarbaus 1 sodalicija in corpore eina {
2701 West 47 Street
610 West 35 Street
4 3 St. Tel. OakJand 2293.
4030 Archer Avenue
Fundamentai
mūsų kuopos susirinkimo.
Tel. Tardė 0499
Cementiniai bloksai
prie šv. Komunijos. SodaliciTai.
Lafayette
1237
BUNG. $3,500 ir augščiau, $200
Tel. Lafayette 2082
Garadžiai, porčiai
įmokėt, likusi kaip renda. Š. V.
Bijūnėlis.
Jei jūsų kas neužganėdina, įai Chicagoj ir priemiesč. Kreipkis 9
jos pirmininkė yra p-lė Sop
2 metų lokio l*>iokėjimnl
NAUJI GERIAUSI
Taipgi budavojam Visokius naujus
v. ryt. Iki 6 v. v. 5411 W. Chicago
atsilankykite į musų krautuvę. Avė.
ina Jurgaitė, todėl jai va
AUTOMOBILIAI
VIENATINE LIETUVIŲ į namus..
DA APIE A. A. SOFIJOS dovaujant viskas gražiai sufMusų patarnavimu pilnai bu TYLER, arti 5-tos avė., 8 kamb.
AGENTŪRA
į 436 W. 45 St.
Yards 2124
KAREIVIUTES MIRTĮ.
namas, 40 p. lotas, pelninga vieta,
GENERAL MOTORS
sit užganėdinti.
I
geraln stovyj 3 karų
gar. Matyk
Arba
Pristatom į visas miesto da Sav. 440 Monroe St. Gary, Ind.
Kaina SS4S.00 F. O. B.
Town of Lake. — A. a. So
2100 W. 23 St.
Canal 5065 lis.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
fija mirė po trumpos ligos,
T,
- U lė
’
ras mus rasite gerlausloe rųšlea au
tomobilius už žemų kainų.
birželio 22d.I Žaibo greitumu
‘-fil lhilMI(’Ztl.(O- ’
Taipgi turime Įvairių {vairiausių
pasklydo liūdna žinia po visų
vartotų karų už labai mažų kalnų.
Pėt. ir Sub. Liepos 4 ir 5
CONTRACTORS
Town of Lake ir apielinkę.
Bebe Daniels
BRIGHTON MOTOR SALES
Parvežama karste Sofija į ‘ALIAS FRENCH GERTIE’
INC.
REAL ESTATE
“DUTCH BOY”
VARNIŠIUS
Savininkai:
Vainoras,
J. Laskys
Chicagų, į tų vietų, kur užTelefonas Lafayette 9994
i Statau naujus namus ir se
Ned., ir Pan. Liepos 6 ir 7
St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas v,ar3962 Archer Avenue
“ŲNDBR A TEKĄS MOON”
liava $11,25 už
nu0 $1»39 už nus priimu į mainus.
ŠITAIP LINKSMINSIS
2608 WEST 47 STREET
PUIKIAUSI KARAI
Dalyvauja Frųnk Fay
100 svarų bačkutę.
gal. ir aukščiaus.
"DRAUGO PIKNIKE
Tel. Lafayette 1083
MILDA AUTO SALES
Ut. Ser. ir Ketv. liepos 8, 9 ir
TIE. KURIE LAI
D. KURAITIS, Sav.
Geriausio Šorio FLAT
PASKUTINE PROGA.
809—B West 31 Street
10 a.
MES RADIO.
Geros
rūšies
$1,48
PAINTAS
$2.50 už
Tel. Vlctory 1»M
Nusipirk vienų iš geriausių
už gabeną.
„
George Bancroft
I ir gražiausių namų prie pat
“LADIES LOVE BRUTES”
Pigus važinėjimas.
NAKTINĖS JUTRINOS
Marųuette Parko, 7030 So.
Labai žemos Kainos
Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPEGeriausios Rūšies Automobi- i
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
A. ALESAUSKAS
Fairfield avė. Namas yra 4
rtingų išdirbysčių už kai- ČIA1, 4 colių pločio nuo
Karų už Labai Pigių Kainų.
nas, kurios nustebins taIr aukščiau,
liai.
MOTOR EZPRESS
flatų, 2 po 4 kamb. ir 2 po
ve.
Specljalčs
Cylinder
Ateik pažiūrėti musų nau- Į
5 kamb. Namas tik kų baig
Mes permufuojame-pervežanaktinės
jutrinos
su
3
raMes
turime
lietuviškų
tas statyti. Visi vėlausios ma
me pianus, forničius ir kito 907 W. 35 St.
Yards 4500 jausiu DE SOTO ir PLYktais 75c h" auI<ščiau. dalgių.
MOUTH Chrysler išdirbystės
Galite pirkti Caah ar išmokėjimu
dos įtaisymai. Elektrikinini
kius dalykus.
automobilių už labai prieina-,
Mes darome visokius darbus, kaip ta), maliavojaiee boxiai, tile toiletų sienos,
Taipgi parduodame anglis
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
me
iš
lauko
ir
vidų,
plumerlo,
elektrikas
taisome,
įmų
kainų.
>
garu šildomas. Kas nori lai
geriausios rųšies už prieina
dedame
šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
Naujas
De
Soto
$885.00
f.o.b.
mėti gražų ir moderniškų
Didžiulėj salėj visos Chica- miausi* kainų. Musų patarna Per M Metas Užima Pirmenybė.
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir
Pirm negu pirksi automobilių, pamė Naujas Plymoutli $590.00 f.o.b.
namų, skubėk buk pirmas.
gos jaunimas linksminsis lie vimas yra greitas, geras ir
gink BUICK Ir MARQUETTE
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.
GAGE
PARK
MOTOR
|
Parduosiu pigiai arba mainy
pos 13 d. Chemiausko darže nebrangus.
ARCHER BUICK 00.
SALES
A.
M.
BUTCHAS,
Savininkas
7126 So. Rockvrell Street
siu ant mažesnio namo. Savi
Povilo Simučio iš Brighton
4400 Archer Avenue
ninkas,
Juozas Vilimas, 4556
Joe
Bagdonas,
Savininkas
Virginia 2400
Telef. Republic 5099
Parko orkestrai griežiant nau
4414 South Rockwell Street
1 Blokas Nuo Kedsle Avė.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
So. Roekwell St. Telefonas
Mes pervežame daiktus ir j
jausius lietuviškus ir ameri
Telefonas Lafayette 4689
JONAS SLEGAITIS
Telefonas
Prospect
5669
>
(Virginia 2054.
kitus miestus.
koniškus šokius.
LIETUVIS PARDAVĖJAS

C H I C A G O J E

MORGIČIAI-PASKOLOS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

J. MEZLAIŠKIS

Ramova

PETRAS GRIBAS

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

WM. BENECKIS

PETRAS CIBULSKIS

V. PAUKŠTIS

GRAHAM PAI6E

PONTIAG IR OAKLAND

MARSHALL SQUARE
TEATRE

MUSŲ BARGENAI

DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH ,

DE SOTO IR PLYMOUTH

ROXEE MOTOR SALES
BU I CK

