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Suomijos Valstiečiai Kovoja Komunistus
PALIUOSUOTAM PAREINY RIAUŠES;
FRANCIJAI NAUJA BAIME
BRITANIJOS LIBERALAI ATSISUKO
PRIEŠ DARBO PARTIJĄ
R'*-- ~
k

-

__________ __

BROLIS DUTTON,
LIGONINĖJE

jko garsus brolis Juozapas Duiitton, 87 m., kurs ilgiau 44
įmetu yra raupuočiu Samari-

Turkai Kovoje Su Kurdais
Ararato Apylinkėse

ilus jis apleido tų sodybą.
^Priimtas čia į Šv. Prancišikaus ligoninę akių gydyti.

SUOMIJOS VALSTIEČIAI
PRIEŠ KOMUNISTUS

BRIAND IŠKĖLĖ PRO
TESTĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
N

'y?.'

HONOLULU, Hawaii sa'los, liepos 7. — Iš Molokhi
I raupuočių sodybos čia atvy-

aįtonu.
j. Tai pirmu kartu Į 44 me

»*

ATNAUJINTA SENOVĖS TVIRTUMA.

UŽDARYTOS KASYKLOS!

20,000 BE DARBO

PRADŽIOS MOKYKLŲ

(Pienocentras) jau išvežė į
i užsienius
2,113 statinaičių
STATYBA
sviesto.
Sulyginus šių metų ekspor
Jvedus Kaune priverstinį
kO,tą
su pernykščiu, matome, kad
mokslą, iškilo reikalas staty
ti daugiau nuosavų mokyklų. šiemet eksportas didesnis už
Paskutiniais keleriais metais pernykštį net keturis kartus,
< :•< '
savivaldybė yra pastačius tris nes pernai tą pačią savaitę
naujus mokyklų rūmus: vieną buvo išvežta tik 507 statinai
—Šančiuose Sandėlio g., kitą tės sviesto. Del to reikia ti
—Žaliakalny, Darbininkų gat kėtis, kad netolimoj ateity,
vėj, o praėjusiais metais — mūsų pieninėms tvirtai atsi
Vinco Kudirkos vardu moky stojus ant kojų, sviesto eks
klą Trakų gatvėj. Dabar bai portas tiek padidės, kad pasi
giami statyti ugniagesių na vys mūsų Pabaltijo kaimynus.
“M. R.”
rnai Kanto g. ir trečiame aukTai Ouiatanon senovės tvirtuma, arti Lafayette, Ind.
įrengįaina Vinco Kudirkos
Šią tvirtumą francūzai buvo pastatę 1719 m. 1791 metais gkai
"
Kauno kar0 komendantas

HELSINKI, Suomija, lie-Į PARYŽIUS, liepos 8. —
MEXIC0 CITY, liepos 7.
pos 8. — Iš visos Suomijos I1 Franci ja patyrė, kad į, paliuoMeksikoj uždaryta Maza- :
keliolika tūkstančių valstiečių suotą Pareini iškilmingai at-'
ia suvyko demonstruoti prieš Į-vyks Vokietijos prezidentas ’-pitl Copper Co. kasyklos. A-^
Uy0 sunaikinta,
dabar icnotlIA
išnaujo atstatyta.
’ Kiton
citmiblnlo gi
rfi dohor
ofctutVTSl

.

»

,

*
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Šiemet norima pradėti sta-|už “nepildymą privalomų re-,
tyti tris naujas mokyklas: vie dakcijoms taisyklių, paragrafu
ORLAIVIŲ AUKOS
nų—žydų vaikams ir dvi — 2 “Darbininko” ats. red. proi Praeitą sekmadienį orlaivių lietuvių vaikams. Lietuvių mo- fes. Pr. Dovydaitį nubaudė
RROt IA1 HIINTFR ŽFRIA -nelaimėse žuvo 7 asmenys. Iš kyklas reikėtų pastatyti: vie- 100 litų pinigine pabauda ar
“R.”
PINIGUS
- jų 2 Michigane, 2 New Yor- 'ną-Aleksote, o kitą - žalia- ba 10 parų kalėjimo.
_______
ke; 2 Iowa ir 1 Kalifornijoj.įkainy, Žemaičių ir Aukštaičių
John, Kenneth, AValtėr ir'Be to, Iowa valstybėje gūžei- g- kertėj. Pastarajai mokyk- UŽTROŠKO STATINĖJE
lai jau paruošti planai.
Albert Hroiter, kurių du 23 ;sta 17 metų mergaitė.

komunistus. Valstiečiai išspre-j von Hindenburg. sFrancijai >pie 20,900 darbininkų neteko
ndę iš seimo varu pašalinti ^nepatinka tos vokiečių iškil- darbo. Šios kompanijos prievisus komunistus atstovus, mes. Spėja, kad tai visa at- šaky buvo amerikiečiai. UždaNusakomi nepaprasti Įvykiai, kreipta prieš Franciją. Tad rymo priežastis — vario piSuomijos valdžia paskelbė, Francijos užsienių ministeris gumas.
kad ji pati kovojanti komnnis- Briand iškėlė formalį protes- j
'ru-uji
tus. Valstiečiai tad jai gelbė- U prieš tias iškilmes. Tai pat SĄMOKSLAS PRIEŠ PORprotestuoja, kad ten dabar • TUGALIJOS VALDŽIĄ
šią
vokiečiai persekioja buvusius
francūzams pataikūnus.
i LISBONA, Portugalija, lie paras be pertraukos skraidė,’
■ • - ——-------IŠ SEIMO PAGROBTA
pos 7. — Čia susektas sąmok gi kitu du aniedviem pristatė - Teršiama ChlcagOS upė
KOMUNISTAI
slas prieš valdžią. Sąmoksle gazolinos ir tepalo, šiandie I, Sanitarinio distrikto perka
FRANCIJA PRADEDA
/bendrai veikė monarchistai su , jau žeria pinigus. Jie dirba Į|guį įmta nnažiau naudoti vanNERIMTI
. HELSINKI, Suomija, lie
republikonais. Keletas vadų jau teatruose ir už savo tą dens> eįnant vyriausiojo teispos 7. — Iš seimo rūmų kon
suimta.
PARYŽIUS,
liepos
7.
—
pagarsėjimą aukštai apmoka- «mo iSsprendimu. Tad įvairios
stitucinio komiteto posėdžio
Pareiny
vokiečiai
gyventojai
mi. Sakoma, jie apkeliausią ’ rygįes mėšlais šiandie teršianežinomi 10 vyrų pagrobė du
SUDEGE
MIESTELIS,
seimo
atstovu.
'
puola
visus
tuos
savo
tautievisą šalį, skelbdami orlaivio gj (Jhicagos! upė, ypač pietinė
komunistu 3,000 BE PASTOGĖS
Nu vilko i du automobiliu iričius, kurie draugavo su franišlaikomybę ir vartoto tepalo, jQg šaka žmonės iškelia mi
gerąsias ypatybes.
nuvažiavo. Policija negali su cūzais pkupuotės laikais. Se
j siskundimų dėl teršiamo oro
ka demonstracijos ir riaušės.
BUKAREŠTAS, liepos 7.
rasti pagrobtųjų.
paupiu.
..
. . . ... , , . i— Iš neatsargumo kilęs gaiš- ’
PLANUOJAMA KAS

CHICAGOJE

f

TURKAI KOVOJE SU
KURDAIS

Franciją tais įvykiais labai.
„.
A
, , . . .. . .
. tiras sunaikino Borsa miesteli,
nepatenkinta. Pradeda nerim-f .
. .. _
,
... _
' . ~
, i
.. .
, j Iisiaunnej Transylvamjoj. 3,000
ti. Gailisi, kad greitai apleido

NAUJA

PALIUOSAVO 200
PAGROBTŲJŲ

NIAGARA FALLS, N. Y.,
liepos
7. — Graikas virėjas
miestas tuo tarpu neturi, nes
šiemet dar tenka mokėti sko Stathakis sugalvojo pagarsėti.
lą už mokyklos rūmus Trakų Jis pasidirbdino iš medžio ir
gatvėj. Norima parduoti Švie geležies didelę statinę, vidų
timo Ministftijai Uriiversite- minkštai išklojo tenai prisi- j
to rūmus, kurie įkainuoti virš'rišo ir užsidarė, gi jo drau-i
vieno milijono litų, bet inies- 8as statinę pastūmė j krioklį.!
tas sutinki parduoti tuos rū-Į Statinė nugarmėjo į vanmus ir už 800,000 litų, kad užĮdens sukurius. Išvakaro ji ne-'
įi gautus pinigus galima būtų I iškilo. Antrytojaus tik atraspastatyti būtinai reikalingus ta nesudaužyta. \ iduj Staihaminėtų mokyklų rūmus. “R. kis rastas užtroškęs.

Lėšų

mokykloms

statyti

ižmonių neteko pastogės. NuMichigan ežero pakraščiu
VALSTYBES IŽDO SKOLA BALTŲJŲ SU NEGRAIS
Pareinį. Francūzų spauda, paKOVA
Va-,„rp Onk gat. ir Belniont aISTANBUL, Turkija, lie reiškia,'kad vokiečiai tuo būSHANGHAI,
liepos
8.
—
i 1929 metais Valstybės Iždas
pos. 7. — Turkija pasiuntė du grąsina pagieža pačiai ildzia pasiuntė kariuomenę. -ve. planuojama, padirbdinti
Valdžios
kariuomenė
paėmė
EMELLE, Ala., liepos 7.t
valstybės skolų amortizacijai
> platoką bulvardą, laiveliams
daugiau kariuomenės į Ara Francijai.
SUDEGE TRĄŠŲ
prieplauką, porą pusiausalių melaisvėn 400 raudonųjų plė-;ir procentains sumokėjo be- — Keli baltieji su negrais su-,
rato apylinkę kovoti besibasDIRBTUVĖ
į ir maudykles. Ežero pakraš- šikų ir paliuosavo apie 200 ,maž trfg milijonns Mtų. Iš si sibarė. Kilo muštynės. Žuvo
tančias ten kurdų gaujas. Sa LIBERALAI PRIEŠ DARBO
čiai vis daugiau gerinami ir pagrobtų kiniečių. Tai įvyko į-tos sumos užsienio skolų amo- du baltuoju ir du negru. Keli
koma, kurdai sukilę prieš Tu
PARTIJĄ
) BUDAPEŠTAS, liepos 7.Jpno§ih,nit
Honan-Hupeh provincijų I»-j rtizacijai tenka 1,8 mil. lt. ir sužeista. Keletas negrų pabė-,
rkiją dėl vieno jų Seiko (va
sieny.
♦
'procentams — 900,000 litų, iš 'go i pelkes. Tai esą patys kal— Gaisras sunaikino didžiau
do) suėmimo.
LONDONAS, liepos 8. —
sią Ungarijoj trąšų dirbtuvę.
viso — 2,7 milijonus litų. Vi- ciausi. Gubernatorius čia pri
Pašautas ir areštuotas
Liberalai pradėjo pulti darbo
600
ŽUVO
ŽEMES
daus skolų amortizacijai — siuntė valstybinę policiją.
Nuostoliai siekia 2 milionu
poHcmonas
-KINIJOS VALDŽIA
partijos valdžią dėl jos nusi
dolerių.
DREBĖJIME
100,000 litų ir procentams 12
LAIMĖJUSI
statymo Indijos reikale. Nu
Cropper ga nudžiaus, 2306
27 ŽUVO POTV1NY
tūkstančių su viršum.
sakomas valdžioje politinis
East 71 gat., panaktinis J.
SHANGHAI,
Kinija,
liepos
LENKUOSE PUOLAMI
Šių metų sausio mėn. 1 d.
SHANGHAI, liepos 8. — persilaužimas.
Jerry pašovė plėšiką, pavogu
LONDONAS, liepos 8. 8.
—
Paskutinėmis
birželio
ŽYDAI
Valstybės Iždo skola siekė 86
Kinijos valdžia praneša, kad
sį iš vienos krautuvės 19 mo
dienomis Yunnan provincijoj milijonus litų. Iš šios sumos Žiniomis iš Tokyo, Japonijos
.jos' kariuomenė sutriuškinusi
NORIMA PANAIKINTI
teriškų dresių. Pasirodė, paVARŠAVA, liepos 7. — Koivyko žemės drebėjimas. Pa užsienio skoloms tenka — 85' distrikte Yamagataken iškilo
sukilėlių jėgas Hunan provin“GARROTE”
šautasis
vra
policmonas
C.
G.
1
x
, x
velio miestely lenkai pradėjo
'
.w
bar praneša, kad žuvę apie milijonai ir vidaus skoloms potviniai. Žuvę 27 japoniečiai.
cijoj.
pulti žydus. Apie 50 žydų su Brusb, 32 metų iš Woodlawn 600 žmonių.
— 900 tūkstančių litų. ‘M. R.’ Į'
-------------------HAVANA, Kuba, liepos 7.
policijos
stoties. Jis areštuo
žeista, kol grąžinta tvarka.
___________ 221 MIRĖ NUO CHO
AMERIKOS LAIVAI
1— Senatorius M. V. Verdura
tas ir paimtas į ligoninę.
LEROS
400 KOMUNISTŲ AREŠ
SVIESTO EKSPORTAS
VOKIETIJOJ
iškelia sumanymą panaikinti
MIRĖ A. CONAN DOYLE
TUOTA VOKIETIJOJ
Kuboje “garrote,” naudojamą
Dvi aukos daugiau
Gražus šių metų pavasaris, • MANILA, liepos 8. — FiliKIEL, Vokietija, liepos 7. įmonių galabinimui. Be to, jis
Chicagoj mirė 6 metų vaiLONDONAS,
liepos
8.
—
i pašarų ir grūdų ištekliai iš pinų Salose į 17 dienų cholera
— Čia atplaukė trys J. Val sumano, kad nusižengėliai bū
, BERLYNAS, liepos 7.
..
kinkas
ir
17
metų
vaikina.,,
FlUnkforte
ir
DarIn
.,
ta<U
e
Staiga
mirė
detektivų
pasakų
va- •praėjusių metų, žymus pieni- į kapus nuvarė 221 žmogų,
stybių karo laivai, kurių prie tų galabinami tik juos apsvai
(Sherlock
Homes)
autorius
irI
knrie
Lie
P°
8
4
ininint
Ne
"
šaky yra laivas “Arkansas” gus kokiais-nors narkotikais.
kar areštuota 400 komunistų nių ir nugriebimo punktų skai
paskiau
“
spiritualistas
”
Sir
pn^ausomybę
buvo
sužeisti.
•riaušininkų.
su admirolu Cluverius. Vokie
čiaus padidėjimas ir jo tobu
PINIGŲ KURSAS
Arthur
Conan
Doyle.
-----------------čiai arrnotų šaudymais pasiti
lėjimas
teigiamai
atsiliepė
į
— .........
, R
ŽUDYMAI RINKIMUOSE
____________
į Chicagoj suimtas W. W.
Lietuvos
100
litų
> .$10.00
ko svečius.
PASISKELBĖ BANKRU- -mūsų pieno produktų gamy
MEKSIKOJ
Hand, 34 m., bankų plėšikas.
Britanijos 1 sv. sterL
4.1
30 ŽMONIŲ SUŽEISTA
bą. Padidėjus gamybai, buvo
TIJĘS
Įvairių
miestų
policija
jo
rei

BUENOS AIRES, liepos
MEXIC0 CITY, liepos 7.
Francijos 100
frankų
3.9J
.tikėtasi, kad padidės ir svie
kalauja.
ATĖNAI, liepos 8. — Pelo8. — Vakarinėj ir pietinėj A- - Vakar Meksikoj įvyko at
VARŠAVA, liepos 8. — Pa sto eksportas. Ir neąpsirikta.
Italijos 100 lirų
5.23
rgentinos dalyse oras staiga stovų rinkimai kongresan. Ke- tponesus palietė ledų kruša.
Belgijos 100 belgų
13.94,
siskelbė bankrutijęs miestelis Sakysime, praėjusią savaitę
atšalo ir vietomis daug pris detas asmenų nužudyta ir dau- Ledų buvo apelsino didumo.
CHICAGO IR APYLIN Konstantinov, arti Lodz, Len .centralinė Lietuvos pieno pe Šveicarijos 100 frankų 19.39
, 30 žmonių
sužeista.
,
rdirbimo
bendrovių
sąjunga
nigo. Pakenkta susisiekimams, gybė sužeista.
Vokietijos 100 markių 23.88
KES. — Saulėta ir* šilčiau. kijoj.

DRAUGAS

s
LIETUVIŲ — LATVIŲ SPAUDOS VIE
NYBE.

“DRAUGAS”
IMeloa kasdien. Uskyrus sakmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: Metams —

>4 04

Antradienis, Liepos

8 d., 103(3

ĮVAIRUS STRAIPSNI Al

Pu-

Birželio 21 d., Kaune, lietuvių ir latvių
žurnalistai prokleniavo lietuvių latvių spau PENSIJA SENATVĖJE, f bet pati tauta. Apskaičiuoja- ■ ■ ... ■
Ima, kad šioj šaly reikalingų
dos vienybę, kurios idėjų, sakoma, iškėlė lat
Vienas gyviausių ir svar- šelpimo senelių yra keliolika
vių laikraštininkai.
Mums rodos, kad šis įvykis yra svarbus biausių Amerikos J. Valstybė- milionų. Tai skaitlingi legiokasdien.
dalykas visam Pabaltos valstybių gyvenimui. se klausimų yra šiandie pen- nai. Jų visų aprūpinimu yra',
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
sijų senatvėje klausimas. Šis reikalingas federalis departaVisi pripažįsta, kad artimi ryšiai tarp
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
klausimas taip svarbus, kad i mentus.
Pabaltos valstybių, o ypatingai tarp Lietuvos
vai. po piet.
ir Latvijos yra būtinai reikalingi. Kitaip ne juomi turėtų susirūpinti visi Pensijų senatvėje klausi
viena iš tų valstybių negalėtų drųsiai į savo šalies valdiškai organai. Šiuo mas yra ne vien politiniu ir
“DRAUGAS”
nepriklausom}) ateitį žiūrėti, nes visos yra klausimu turėtų rūpintis ne ekonominiu šalies klausiniu,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
apsuptos stipriais priešais, norinčiais jas vėl tik atskirios valstybės, bet bet podraug žmogiškumo ir
pirm visako dorovės ir religi
Publlsbed Daily, Except Sunday.
pavergti. Joms visoms yra reikalinga sudary ir Kongresas.
8UBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Slz Month*
ti bendrų apsigynimo sųjungų; reikalinga su Šį klausinių vis dažniau niu klausimu. Jei krikščiony
— >3.50, Three Months — >2.00. One Month — 75c
Veronika R. Valantiejienė, buvusi
Burope — One Tear — >7.00, Slz Months — >4-01
vienodinti užsienių politikų, surasti bendrų svarsto spauda, išėmus tuos bė Amerikai turi kų nors
Copy — .03c.
A. L. R. K. M. Sųjungos Centro Pirminin
ryšių lietuvių ir latvių ekonominiam ir kul laikraščius, kurie tarnauja iš reikšti, tai ji turi tvarkytis
Advertising ln "DRAUGAS' brings best reeults,
imtinai
vienam kapitalui. ir vaduotis krikščionybės jxikė ir New York ir New Jersey Apskri
Advertlslng rates on appllcatlon.
tūriniam gyvenime.
grindais.
Vienas
tų
pagrindų
Daug apie tai rašo įžymieji
čio pirm. bei protokolų raštininkė, vie
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago
Imant dėmėsin tų' faktų, kad spauda yra
soeialogai įvairiuose žurnaluo — tai seneliu globa. Neturte-i
tos korespondentė ir dabartinė Maspetlio
viena didžiausių pasaulyje galybių, ji dau
i
se. Šis klausimas svarstomas liams seneliams turi būt mo-1
30-tos kuopos finansų raštininkė, kuri
i
giausia galės padaryti lietuvių — latvių tau
kainos pensijos, kad jie iš to !
suvažiavimuose ir sueigose.
per suvirš 10 metų laiko nenuilstamai
tų suartinimui. Dėlto, paskelbtoji lietuvių —
Šįmet keturios valstybės galėtų ramiai gyventi ten,'
dilba Bažnyčios ir tėvynės Lietuvos la
latvių spaudos vienybė, tikrai yra sveikinti
išleido senatvės pensijų rei kur jiems tinkama, ar kokių '
bui. Jos gyvenimas, ’ j;.. . u, šias »u šei
nas dalykas.
DEL SANTYKIŲ SU LENKAIS.
kale įstatvnius. šešios kitos organizacijų prieglaudose, ar Į
mynos auklėjimu ir bizuio reikalais, ne-,
Nėra paslaptimi, kad iki šiol latvių po
sutrukdo viešame veikime.
valstybės seniai! tai atliku ! privatiniuose namuose,
(Pabaiga)
litikai daug palankumo Lietuvai nerodė. Jie sios. Žinoma, tie įstatymai! Pensijų labiausia reikalingi i
Atsimenu vienų nuotykį iš didžiojo karo, manė daugiau pelnysiu pataikaudami len- nėra kaip reikia atatinkami, I pasenę darbininkai. Dėlto pa- t
iš vokiečių okupacijos laikų, kai aukštas vo liams, kurie ir jiems jau nekartų daug ne reikalingi gerinimo. Visgi tai
čių darbininkų organizacijos!
kiečių valdininkas kariškas, į nurodymų dėl smagumų yra padarę, prigavę ir užvylę.
pradžia ir viltis.
turėtų daugiau ir energingiau
t v.
neleistino, nekultūringo okupacinės valdžios
Reikia tikėtis, spauda ir čia galės daug
Reiškia, pensijų senatvėje darbuotis šiuo klausimu.
Prof. Kampininkas
000 pamestų ir apleistų koelgesio, su didžiausiu pasityčiojimu atsakė: kų padaryti, nes ji’ juk ir į visų krašto po
D. O.
klausimas ja upradeda tekėti
niunistukų. Be to, įvairiose
“Kų padarysi, kad mes esam toki nekultū litikų daug įtakos daro.
kai saulė. Dar šiandie jos spin
vietose pastatyta 175 barakai,
ringi! Štai, jūs įrodykit savo kultūringumų,
Dienraščio “Draugo” ir The Peoples Fui duiiainematomi, bet netoli Veteranų Naturalizavimas.
kur suvaryta 14,000 nepil
rainiai tų nukentėdami!” Taip galvojant iš
niture Co. radio koncertams paskelbta atos moj ateity šalis pasidžiaugs
namečių komunistukų — pa
eitų, kad vergas yra didžiausias kultūringu
KLAUSIMAS. Tarnavau Atogos. Praeitame pirmadienyje jau nebegir- tos sauleitės šviesa ir šiluma.
dykėlių. Verkiant, sakoma,
mo pavyzdys, nes jis visada skriaudžiamas
dėjome lietuvių dainų, kalbos bei muzikos.
Sociologai sako, kad šis gy merikos armijoj laike pasau
reikia da 45 tokių barakų.
tyli. O laisvas, save gerbiąs žmogus pripa
Šie radio koncertai, ėję per pusę metų su venamas šimtmetis yra vaikų linio karo, bet niekad neiŠsižįsta griežtos reakcijos būtinumų, nes kitaip
virš, į Amerikos lietuvių gyvenimų įnešė daug šimtmetis. Tai dėlto, kad šia ėmiau pilietybės popierų. Ar '
PRAŠAU NESIJUOKTI!
jis gali netekti aplinkumos pagarbos. 'Nevel
dabar
galiu
taip
daryti?
gyvumo. Jie pasiekė daug tokių lietuvių na me šimtmety iki žemiausiojo
tui tad asmens garbės gynimo kodekse yra
Vienas laikraštis duoda tė
K. F. Cleveland, Ohio.
mus, kurių jau nebegalima pasiekti nė per laipsnio
sumažintas vaikų
paminėti ir smarkiausi reagavimo būdai. O
vams tokį patarimų:
spaudų, nė kitokiu būdu. Mes gavome atsi mirtingumas. Praplėstas vai ATSAKYMAS. Taip. Po ak
tautos garbė f»tovi aukščiau, kaip atskiro as
“Nesibaikite ir nesiniuškite
PROF. KAMPININKO
liepimų iš tokių vietų, kur, rodėsi, lietuvių ne kams verstinas švietimųsis, tu iš kovo 4 d., 1929 m., pa
mens. Per didelis tam tikrais atvejais “kui
vaikų akyse. Pradėję bartis
RADIO
k
.......
galėjo būti. Kadangi “Draugo” ir Peoples našlėms motinoms pripažintos lengvinta natūralizacija atei
taringumo” vaikymas duoda kaip tik at. ,
.
,
. . , i
............... .. .. ,
—-- --------ar muštis visados vaikus išva- Ai
į radio programai buvo tvarkomi grynai tau- Į pensijos ir siek-tiek snvarzy- viams, kurie tarnavo pasauli
virkščių rezultatų.
Teisiai. — Vietos bedieviai įvkite laukan.”
tine kryptimi, dėl to jie daug prisidėjo tau-1 tas vaikų išnaudojimas dar- niame kare J. A. V. militarės
ir bedušiai čia įsisteigė kapi
Dabar tai suprasite, dėl ko
Santykių klausimas su Lenkais dar nėra Ivbės sustiprinimo Lietuvos išeivijoje.
[bais.
ar laivyno tarnybėje buvo
nes. Ne dėlto, kad jie jos.e kaikurių tėvų vaikai dienomis
išspręstas. Dabar dar negalima net numaty- i
Bet mūsų radio programų klausė ne vien i Bet pavargėlių senelių klau pailgintas dar dviem metam.
būtinai laidotųsi (bedieviai ir naktimis, net j>o dvyliktai,
ti nei busimųjų santykių formos nei kelių, lietuviai. Jų klausė ir svetimtaučiai, ypač simas dar tik apičiupomis
sakos jie esą tokie pat kaip gatvėmis bastosi,
Apskričių agentai.
kuriais bus prie santykių užmezgimo einama. kada davėme koncertus iš didžiules ir galin- ’ sprendžiamas. Turtingi seneir visi žemės gyvuliai, tat su
Iš to aišku, kad mes privalom būti pasiruo gos KYW stoties. Tūkstančiai amerikiečių liai nereikalingi pensijų. Peli KLAUSIMAS. Nesenai ap
tinka bite kur būt palaido Tanias Netikėlis suruošė
šę visokiems netikėtumams, nes kaip ligšio tu rėjo progos pažinti gražias lietuvių dainas,1 sijų reikalingi tik sunkiai vi- sigyvenau ant ūkės Indiana
tais), bet kad šliupvierių va parę, Į kurių pakvietė daug
linė praktika parodė, negalima pasitikėti nei muzikų, kalbų. Taigi, tuo labai daug prisi-'sas savo gyvenimas dirbę dar valst. ir noriu pasitarti su
dams turėti ekstra pajamų. svečių. Po vaišių visi Tarnui
lenkų žodžiu nei jų parašu. Mes privalom dėta prie išgarsinimo lietuvių tautos vardo, jbininkai. Nebetekę jėgų jų Apskričio Žemdirbystės Agen
kapinėse dėkoja. Ateitna eilė ir Juo
Po atostogų ir vėl manoma atnaujinti I daugelis siunčiama į įvairiau- tu dėl kaikurių dalykų. Kaip'Kas nori bedievių
giliau pagalvoti apie lenkų politikos Lietu
įstoti į zui Žinančiam, kuris jau vevos atžvilgiu esmę. Lenkai atvirai pasiro radio koncertus, turint galvoje tuos pačius sias senelių prieglaudas. Tuo galiu gauti arčiausio agento! laidotis, tas turi
vardų ir adresų?
i.ių draugijų ir kasmet mokėti A‘S’
dė mūsų priešininkais. Kaip į tokius nūs' tikslus — lietuvių vienybės obalsių skleidimą budu jų atsikrato kaip vals
S. K., Whitley County, IndJ tam tikrų mokestį. Pirmeny— Leisk man tave, drauge,
turim į juos ir žiūrėti, kaip su tokiais mes’ ir tautos vardo garsinimų,
tybė, taip visuomenė. Ši pas
bū įstoti dr-jon duodama jautikinti. Aš manau, kad
turim su jais ir kalbėti. Jokių iliuzijų šiuo
taroji išlaiko prieglaudas, gi
Kreipkis
ATSAKYMAS.
nes tikimosi,
jog jie tu visados žiūrėsi į tas praei
prie State Agricultural Colle-!
. .
atveju negali būti, nes čia iliuzijomis gy
A. L. R. K. Federacijos centro valdyba, valstybė tuoini patenkinta.
.....
. . ilgiau gvvensių ir daugiau pa tas dienas, kaipo laimingiau
venti, pasitikėti lenkų gera valia ir norais, dienraščio “Draugo” darbininkai ir veikėjų
Tokia tvarka gali būt tin ge, nes jie turi visų apskri
sias tavo gyvenime.
jamų bedieviams įnešių.
būtų daugiau negu neišmintinga. Gyvenimo būrelis išsiuntė Jo Ekscelencijai Vyskupui kama tik nekultūringoms ša čių agentų vardus ir adresus.
— Ačiū, — atsakė Tanias.
faktus reikia imti tokius, koki jie yra, ir Pranciškui Būčiui nuoširdaus sveikinimo ka- linis, bet ne Amerikai, kuri Indianos valst. yra net 86 Ri
—
Bet-gi ryt aš vedu.
Maskva. — Visoj sovietų
pagarsėjusi
savo
dideliais
tur

blegranms.
Juos
pasekė
ir
Cbicagos
Federa

tokie agentai. Tavo apskričio', ...... ,v.
.
. . ,
juos atatinkamai vertinti.
-ir n
....
1 Rusijoj labai džiaugiamasi dėl — Taip, — tarė Juozas,—
tais.
cijos apskritys.
agentas vra Mr. B. V. Eidnev, ..... .
.
® , ...
Taip mes turini galvoti, girdėdami apie
r. ,
('įdėlio komunistu skaičiaus aš tai žinau.
Pensijų senatvėje klausimo ir jis gyvena Columbia Cit v,
J. M. prof. Bučio pakėlimas vyskupu ir
.
, .
‘ ,
augimo. Liaudies komisaro
lenkų daromas lietuviams skriaudas okupuo uždėjimas ant jo pečių begalo didelių ir negali išspręsti atskirios šei r
— Kokių merginų vyrai
Indiana.
, pranešimu, tik vienais metais šiais laikais nenori vesti?
tam Vilniaus krašte ir stiprinti savy pasiry svarbių pareigų, Amerikos lietuviuose sukėlė mynos — senelių namiškiai Į
žimų, kuo greičiau tų kraštų iš erelio nagų daug entuziazmo ir džiaugsmo, kad toji gar arba giminės, nei darbdaviai, j SKAITYKITE IR PLATIN- J miestų gatvėse surankiota 33,—Kenų (blekinių) su maisnei labdarių organizacijos,(KITĘ “DRAUGĄ.”
tH'tl, o įvairiose dirbtuvėse 44,- tu atidarymo čempionių.
bė teko visų mylimam lietuvių veikėjui.
atvaduoti.

Mt Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 12.00. Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nefrųMna, Jei neprašoma tat padaryti Ir neprlslunfilama tam
tikslui pašto Menkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 Tai

Prašau Į Mano Kampelį

DIEVAS YRA TEISINGAS.
-0(Tikras atsitikimas).

(Tąsa)
Bet štai toje pačioje patalpoj kilo
vėl išgąstingas trūkšmas: jaunas vai
kinas, mirusiojo draugas, pradėjo šau
kti: “Aš prakeiktas, aš pražuvęs,” kaip
ir anas prieš mirtį. Raminau jį tais pa
čiais žodžiais, kaip ir aną, kad Dievas
dovanos Tau visas kaltes, kad ir bai
siausias, jei tik iš tikros širdies gailė
sies.
Jis nusiramino, bet prašė, kad kuo
greičiausiai pakviesčiau kunigą,
nes
norįs kuo greičiau išpažintį atlikti.
Kunigas buvo dar neišėjęs iš ligo
ninės, kaip vėl pakviečiau į tą pačią
patalpą.
Tas jaunas vaikinas pamatęs kuni
gą, net su didžiausiu balsu visiem gir
dint pradėjo savo nusidėjimus išpažin
ti. Išpažintį atlikęs, nusiramino.

Tas įvykis taip sujaudino visus Ii-,
gonius, kad tą pat dieną visi atliko iš
pažintį ir rytmetį visiems kunigas atne
šė šv. Komuniją. Visų ligonių veiduose
buvo matoma rami šypsena, o ypač to
jaunuolio, kurį tas nelaimingasis žmo
gus buvo jau suklaidinęs. Dabar jo są
žinė buvo rami ir dėkojo Dievui už
suteiktas jam gausias malonės.

-oPavasario gamta savo grožiu vilio
jo mus eiti kur nors už miško tyru oru
pakvėpuoti. Ligoninės mūsų kvapas ir
sunkus darbas jau ne vienai gailestin
gai seseriai buvo iščiulpęs kūno jėgas.
Kelios seserys sutarėme nuvažiuoti
už miesto į mišką pasivaikščioti, nes tą
dieną buvome visos liuosos nuo darbo.
Nuėjome į stotį ir laukėme traukinio,
kad nuvažiavus iki pirmos stoties už
Liepojaus.
Stoty, mums belaukiant priėjo prie
manęs vienas man visai nepažįstamas
vyras ir ėmė dėkoti man už išgelbėji
mą. Aš nustebusi klausiau: “Kame aš

j

Nustojau eiti bažnyčion, niekuomet nančius ir kartu gaivinančius žodžius,
Tamstą išgelbėjau, kad aš Tamstą pir
mą sykį matau?” Jis man tarė: “Sesele, nėjau išpažinties, nei šventos Komuni kuriuos Jūs iš tikros širdies, Dievą my
atsimink ligoninę ir tą baisų atsitikimą jos, nes jis man buvo išaiškinęs, kad linčios, dėl manęs tarėt: “Dievas gai
su vienu nelaimingu žmogumi, kurį Die žmogui to niekam nereikia. Aš buvau, lestingas yra ir didžiausiems nusidėjė
vas nubaudė netikėta mirtimi už išnie laisvos valios berniukas, niekas manęs liams, jei tik gailisi iš tikros širdęs už
kinimą švenč. Sakramento. Atšimink tą nedraudė ką pikta darant, bet dar net savo nuodėmes.”
jauną vaikiną 20 metų, kuris jam mi pagyrė. Mano sąžinė buvo jau visai
Aš laimingas dabar, nes atradau
rus šaukė: “aš prakeiktas, aš pražu užmušta, nes buvau pasinėręs girtuok kelią, iš kurio buvau jau senai išklydęs.
vęs.” Aš esu tas pats. Aš 12 metų bū liavime ir ištvirkime, nes kilnesnio nie
Ačiū, geroji sesele, Jūs mane išgeldamas netekau savo motinos. Ji mirė, ko nesupratau.
bėjot nuo sielos mirties!” — Tai taręs
mane našlaitį palikdama,
nes tėvas
Kartą grįždamas girtas nakčia į na atsisveikino ir nuėjo.
prieš 5 metus jau buvo miręs. Aš netu
mus, smarkiai griuvau ir persilaužiau
Ilgai negalėjau užmiršti prisiminus
rėjau jokio gero globėjo, bet patekau
sau koją. Tuomet mane geraširdžiai tą baisų atsitikimą, kuris per 3 metus
į tą nelaimingą namą, kur gyveno anas
žmonės nugabeno į jūsų ligoninę, kame i jau buvo iš atminties šiek tiek išdilęs.
žmogus-laisvamanys. Motutė mane bu
ir Jumi pažinau. Po kiek laiko ir su
vo jau prie pirmosios šv. Komunijos
Tas atsivertęs vaikinas pasižadėjo
^mano tariamuoju “globėju” atsitiko ne
privedusi ir mirdama manęs prašė, kad
laimė, nes jam fabrike mašina koją su i atvesti prie Kristaus visus tuos draudažnai eičiau prie Dievo Stalo.
žeidė ir mudu abu atsiradome Jūsų glo 1 gus, kuriuos buvo išvedęs iš kelio anas
Bet tas žmogus man viską išplėšė
nelaimingasis žmogus.
boje.
iš širdies, jis mane visai norėjo suga
Dieve, padėk jam savo malonėmis
Jį Dievas nubaudė už piktinimą jau
dinti ir į bedugnę nustumti. Jo globoj
tariau,
nes gaila tų jaunuolių, kuriem
nuomenės
ir
vedimą
iš
kelio,
o
Jo
bai

būdamas, aš pamiršau savo mylimos
motutės žodžius, pamiršau jos gerus sų likimą matydamas, aš nežinojau, ką išplėšta tikėjimas, dora; jų protas yra
patarimus, bet pasidaviau to žmogaus ir daryti, nes jau buvau žemai nupuo aptemęs, jie daug žalos gali padaryti
Ramybės Duktė.
lęs. Ačiū, sesele, Jums už tuos rami piktindami kitus.
jtakai.

Antradienis, Liepos 8 d., 1930
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Cernausko Darže
Justice, Illinois, 79 Street & ArcherAve.

Pradžia 10 v. ryto

/

r

Gera Muzika
'

-

Po Vadovyste Povilo Simučio iš Brighton Park

Įžanga 50c., Vaikams 10c.

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

černausko daržą

U
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Antraeilėms, Liepos 8 3., 1930

draugas

LIETUVIAI AMERIKOJE , CHICAGOJE

‘DRAUGO” PIKNIKO
RĖMU AL

Astros klubas, aptaręs bu
Todel, negalima skaityti pik Is ŠV. KAZIMIERO AKAD. vykina skaitlingų sus-mų. Pri
TONSILAI IR ADENOIDAI. io'nsilu olutėse virsta įvairiu
činė Seimo raportų, bet ant įtinu reikalų remti katalikiška
RĖMĖJŲ CENTRO.
niko pasisekusiu. Parapijonys
-----------į ligų perų lizdais. Pasidėkogreitųjų da darbo neužsibre- dienraštį “Draugų”, nutarė
šiuo kartu savo pareigos ne
Ijant šiems perų lizdams, dau
v
Tonsilai su
Piknikai.
vykti “Draugo”
piknikan
Šv. K. A. Rėmėjų di-jo.- ze.
atliko taip, kaip galėjo ir prigeliui, ar jaunesnio ar senessideda iš iaCicero, 111. Raportų išduo in corpore. Be to, nutarė ne
Birželio 29 d. įvyko Šv. Jo- valėjo atlikti. Tiesa, buvo Centro sus-mas įvyko birže
nio amžiaus žmonių, tenka subai
mažų
lio draugijos parapijos nau |({aug piknikų kitose vietose, bo 17, vakare, Vienuolyne, da p-nia Reikauskienė. Cice- imti iš namų nė pietų, nė geįsidurti su įvairiomis širdies
gabalėlių, va
daį rengiamas piknikas. Žino-1 vakarienių, bet vis dėlto savo kurį atidarė pirm. p-nia A. lietės, kaip tokios, neužsilei- riinų, nes, girdėt, pikniko šei
i ligomis, uždegimu inkstų, są
dinamų lymnių susirinko skaitlingai. Dr- reikalai jug turi būti pirmoj Nausėdienė, maldų sukalbėjo džia. Žada rengti išlaimėjima. mininkės gamina skanius pie
narių ir kaulų gėla, reumatiz
pli
nodes.
Iš D. L. K. Vytauto sukak tus ir baro darbininkai gėri
jos nariai darbavosi rūpestin- vietoj. Tačiau, nors žmonių gerb. Motina Maria.
mu. bronchitu ir daugeliu la
Jie randasi
tuvių apvaikščiojimo Komite mus.
..
,
... .v
»ai. Pelno padaryta $200. nebuvo tiek, kiek reikėjo, bet, į
Skyrius atstovavo:
abiejose žino
Klubo raštininkas.
... . .Klebonas taria širdingai aeiu kurie atsilankė, nuoširdžiai
1 skyr., Town of Lake — to sus-mo raportų išdavė pidžių
gaus koserio
i
\. tarnavę . °.B 1 labai
u , * už: padarytų parapijai pašei-1 jėmė piknikų ir malonu juos p-nia Šedienė, p-lė Jurgaitė. nia Bitautienė, dapildė p-nia
a. g. Rakauskas naudingai, bet kartų sugedę,!
*
t
-i
> *
°
pusėse netoli pr.
Bridgeport. — Dr-stė Pa
pa. Laike pikniko p; Marijona p)Uvo pamatyti ir jiems pa2433 W. Marąuette į • ,
»
.
2 skyr., Bridgeport — p- Nausėdienė. Iškilmės įvyksta
Grovehiii 3262 virsta
žmogaus
sveikatos;
liežuvio, gi Rd. ____________
,
. y . T .
...
, , Bagaujunienė
išlaimėjo $5 tarnauti.
nios Nausėdienė, Sekleckienė,1 spalių 26 d., Ashland audito laimintos Lietuvos pusmetinis
# kw,onui papuolė
atlenoidai —
Vdietinėje j„ inesa.s. Ir juo .Igum duoda-)
rium. Rėmėjos džiaugėsi, kad susirinkimas įvyks liepos 9
Prie baro dirbo šie žmonės: p-lė Gurinskaitė.
daly. Tonsilų dalis, susisie- ma sugedusiems tonsilams pro setas, sidabrinių daiktų.
4 skyr., Roseland — p-lė mūsų gerb. pirm. p-nia Nau d., 8 vai. vak., Lietuvių Au
Bytautas, Leleika, Rubinas,
kiant su kitomis koserio da- į o°s šeimininkauti, tuo giliau j
sėdienė ir uoli narė, p-nia ditorijoj. Malonėkite nariai
Rusteikaitė.
limis, yra apvilkta tam tikrai J10 P»kusa žmogaus sveikatos
Kazimiero draugija nu- Bružas, Burkus, Telyčėnas.
6 skyr., Brigliton Park — Bitautienė, pateko į valdybos kuoskaitlingiausia susirinkti.
,
Tikietus
pardavinėjo:
Ign.
plėvutė, gi matomoji jų dalis pumatus.
tarė rengtį parapijos nau;]aj
Valdyba.
p-nios Paulienė, Junokienė, narius.
Koncevičius,
Daukšas,
Žu

tos pievutės neturi. Šioje da-;
Įtekmė i vaikus.______ [piknikų, liepos 20 d. Bus pu
A. Rėmėjų draugijos Cen
Lindžienė, Rudokienė, Sakukauskas. Restaurane darbavošyje normaliai yra daugelis o-Į L( _ , A
.__ ,__ lapijos darže prie bažnyčios.
tro
metinis piknikas įvyksta
nienė, Anužienė.
, y.
,
. .
i Sugedę tonsilai ir adenoit
si
šios
moterys:
Genienė,
Ja
.
. ..
,
lučių, kuriose nuolatos gyve-i
Visi iš apielinkių yra nuosir
.
8 skyr., Marąuette Manot rugpiucio 17 d. Marąuette
Greitas
Venckiene, Bvtau-l
J ’
1
,
... r. .
, .
na įvairių rusių bakterijos.,;.
, . .
•
• • +
tižiai kviečiami į piknikų. sinskiene,
Palengvinimą
• t r - u •
vi
s— p-nios Strodumskienė, Bar Turke (iš Seimo nutarimų)
, . y. .
. y y.
cm sveikatai daugiausiai tanu
.
1
\ r
tiene, Jonehene. Prie uzkan1
’
T>... .
,
, .
...
Reumatizmui
Žmogaus atspirčiai prieš sias i
,. . ,
‘ Klebonui vėl džiaugsmas, kad
dauskienė,
Skrebienė.
[Bilietų
padaryta
1,000
po
oOc.
, , .
y_.
.
, penkių ir dešimties metų am- j
®
’
'tižių:
Buivinienė,
GregoraviStrėnų
i 9 skyr., Cicero, 111. — p- i Skyriai pasiėmė bilietus par
bakterijas sumažėjus, jos la- ...
.
.
kita draugija rengia parapi. .
,
..
.
zmus, tiesiog kenkia jų kūno į.
°d
o
r r Ičienė, Telyčenienė. Prie ice
Skaus
bai greitu laiku pasidaugina,,.
.
v.
įjai piknikų. Bus daugiau paduoti sekamai: 1 skyr. — 100,
Įcream’o: Čepulionienė, Pivo- ima Reikauskienė.
y.
,
. ,
. . ir proto augimui, lo amžiaus „
*
mui
užteršia kūno sistemų nuodais,
......
,
.
sclpos. Taip visi rūpestingai
Skyrių 3, 5, 7, 10 atstovių 2 skyr. — 100, 4 skyr. —
. .
y
.; vaikučiai, kuomet miega, vra
11
1
® įriunienė. “Russian candies”
nuo kurių žmogaus organai i .
....
,
dirbkime, o trumpu laiku visa
Neuralgi
nebuvo.
į 100, 6 skyr. — 100, 8 skyr. —
priversti kvėpuoti per burnų, parapijos
.. ’ skolų 1 atmokėsime,į}'
. .
nespėja apsivalyti, ir žmogusI'
a^avine;io: Vasiliauskienc,|
*
9 gR
_ 5Q
joj, Galvos
[dėlto, kad jų viršutinė koserįo
padėko
.
....
,, i •• Rickiene.
Reikia
padėkoti:
°
1
1
Skaudėji
pasijunta nemalonioj padėty- į
klebonui reikalingų klebonijų
cio — p-nia Bitautienė.
/ Gerb. pirm. p-nia Nausėdiedalis via užkimšta adenoidais.
darbininkams ir
darbinin

mui
jis skundžiasi sergųs. Ligo-j
*.
•> • , ,
" į pastatysime o, Dievui padeNutarimai iš praeito susi-;nė, prašė visų skyrių sutar-j
Šalčių
mui tada yra reikalinga me-j
_
.
... .
dant, vėliau kada ir moky- kėms, kurie neatsisakė pik rinkimo perskaityti ir priim- tinai pasidarbuoti, parenkant Į
nike dirbti, darbščioms mote
pagelba pašalinimui
paš
dikale
j .
1
. . .... . . i klų vaikučiams.
ti.
įvairių daiktų iš mūsų'gerb.
Įsiam, ne per nosį,, kūdikiui i ‘
rėlėms, kurios parinko resskausmo ir sustiprinimui jo jišdžiųsta burna, jo liežuvis su
biznierių, kad piknikas tu
Parapijos skola,
Skyrių darbuotė.
tauranui valgomųjų produktų
organų, kurie apvalo kūnų i
rėtų komažiausia išlaidų, gi
kempa, į savo plaučius sutrau į Birželio 29 d. Šv. Onos pa- ir aukotojams jas parėmuTown of Lake. Pranešimų
nuo nuodų ir užgriaužia ligos
kia visokias dulkes, dėlto, kad šelpinė draugija savo susirin- siems. A. Tumonis su savo;daro p-nia Šedienė. Sus-rne atliktų kodaugiausia uždar
plėtimųsi.
ATER Aspirln palengrvlns skaus
nosis, kuri yra žmogui kaip ir kime nutarė paskolinti para- -draugu Mikšiu niekuomet ne- priimtas Seimo raportas. Sky- bio. Pikniko komisijų sudaro,
mus. Be abejojimo. Net ir tuos gi
Kūdikystės motu tonsilai
ji-nios Reikauskienė, Šedienė,
lius skausmus kurie suskaudina
oro
koštuvu,
jam
negali
tarĮ
pijai
visus
savo
pinigus
ir,
c
tsisako
patarnauti
su
troku,
Irius
gražiai
darbuojasi
ir
skait
sus žmogaus kaulus. Net ir aistelošia ypatingų rolę — būtent,
Čepulienė ir p-lė Jurgaitė.
matiškus skaudėjimus kurios mote
jie stengiasi apsaugoti žmogų nauti. \ aikutis, taip miegoda- paaukoti jai visus nuošimčius ■neatsisakė ir šiemet. Jiems'lingus sus-mus įvykina. Turės
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom piliuGerb.
Motina
Maria
daly

ruas, pritrūksta kvapo, ir di už tuos pinigus. Taip pada padedant visi daiktai buvo'šeimynini išvažiavimų į Jackkcknl Tikras Aspirin teikia įvairių
nuo infekcijos bei užsikrėtimo,
naudų. Skaitykit nurodytus
budus
vauja
bemaž
kiekviename
Redžiausiame išgąstyje, verkda rė jau nuo senai Šv. Jono ir nuvežti ir parvežti. F. Ja- son Park.
vaitoti kiekivenam tikrų Bayer Asir sykiu daug prisideda prie
Bridgeport Itoportuoja p-lė
sus’meji *feko- perin pakely. Ir nekentėkit bereika
mas, šoka iš miego.
šv. Kazimiero draugijos. Kleb. siuskis savo puikiu Marque
išdirbinio atspirties (immuniskausmų,
neuralgijos, neuri. i
...
. jo rėmėjoms ir visiems, vi- lingu
kun. J. Oesna savo ir parapi- tte’u dešimtimis kartų važi Gunnskaite,
tis, reumatizmo. Šių piliukių bonkudapildo p-nia d
d
’
Žymės.
ty) prieš įvairias bakterijas.
iems už sėkmingų IX-tų Sei tę laikykit namie: nešiokit kišeni
jos vardu taria draugijoms
ne dėžutę, jei turit netikėtų galvos
Sus-mų turėjo
Šis laikotarpis tęsiasi maž-1 lokį kūdikį jau ištolo 8'a-.širdingai ačiū už tokių gražia nėjo iš Roselando į Westpull- Nausėdienė.
skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas
man, veždamas tai darbinn- skaitlingų. Gavo 4 naujas na mų. Visos džiaugėmės jos nuo palengvinimas,
be kenksmingu veik
daug per pirmuosius penkis jinia pažinti. Jo veido Išraišk
mių; Bayer Aspirln neslogina šir
. .
v.
pnšelpų. Jau apie 10 metų!i<us> tai svečius. Labai jiems res. Seimo raportų priėmė, širdžia kalba.
metus kūdikio amžiaus. Tai primena, tiesiog pasakius, zio- lj<aįp įmonės pradėjo parapi-!a,\įu<
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer varSus-mų uždarė pirm. p-nia |do — ir žodžio “tikras” raudonai ati Bridgeportietės sutartinai dar
gi, iki
šiam
amžiui
tonsilai
. . ...
. Pd’
lupos žymiai storesnės,Ijaį skolinti savo pinigus ir'
. ,.
_
, ,
i
-•
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.
į Birž. 29 d? buvo iškilmin-JJUOJas^
rengiasi • prie pik- Nauscdiene, maldų sukalbėjo
ii iiclcnoidui Kiiilikiui ai u, rci- . neįves įiiMŽvtos
suplotos
tur1
••
i
•
•
•
•
•
mazyits, bupioios, tai , parapija, kaip pirmiau, laip
mūsų bažnyčioj sutuoktu-I Marąuette Park.
o erb. Motina Maria.
kalingi ir naudingi. Daryti si, nosis būtų sužnybta, vir- jr ttakar moka ketvirtų nuo-,įgos
_
A. E. Nausėdienė, pirm.
Roseland.
Kalba
p-lė
Rus

tonsilų operacijų, pirm negu .uunis
šutinis burnos
lubui bin,tj
4.* ylsa parapijos
••
i i įves S. Kirnagio su G. Adozuinus knulds
hnuius iului
skola
V. A. Galnaitė, rašt.
kūdikis sulaukia penkis me siauras, o gomurys aukštas, gi'sudaryta iš žmonių sudėtų menaitė, bažnytinio choro da- teikaitė. Jų sus-mai visad
skaitlingi. Darbuotė pavyz
tus amžiaus, nepatartina. Jų jo krūtinė labai negražiai ^u- |pjnjgip Nereikia iš bankų sko lyve. Ilgiausios laimės!
dinga. Seimo raportų priėmudaryti galima tik tuomet, augusi. Jeigu sykį vaikutis į- |įntį Viskas gerai eina. Yra
A. Gorainius.
sios. Nutarė rengti piknikų.
kada kūdikis yra varginamas gavo sias žymes, nois paskui ruo pasidžiaugti.
Brightpn Park. Raportų iškroniškos ligos ir jo sveikata ir išimama tonsilai ir adenoi-,
ptan((ji
Komunija.
Roseland, III. — Liepos 11^
,
.
duoda p-nia Lindžienė, dapilreikalauja tai padaryti.
dai, jos pasilieka visam kūdi
Liepos 20 d. per pirmas šv.jd-, 7:30 vai. vakare, svetainė- (,o p nia junokien6. Brigh
Pasauliniame kare
Kapitonas
Visai kitaip tonsilai ir a- kio amžiui. Tokis vaikutis daž
- ,,
- ,
, Mišias bus Pi™0^ vaii<T šv.fe 341 Kensmgton avė. į- tonparkietės kiekviename dar
denoidai atsiliepia į vėlesnio nai yra pajuoktas jo draugų,,jęoniu,nįja Apie 25 vaikai ir^jks Rčselando Lietuvių Klu- be
Seno Krajaus
Specialistas iš
išeina
su
garbe.
Turėjo
amžiaus vaikučius, neišimant, kurie gražiai, sveikai auga. ^ni„rgaitės turgs iai,ngs priim-ir. draugijų Susivienijimo'
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
skaitlingų susirinkimų, prk
NEŽIŪRINT KAIP Ų2SISENEJESIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
/žinoma, nei suaugusių.
Jis alinusi jų kompanijos J f. yįešpatį Jėzų pirmų' kar.' pusmetinis susirinkimas. Su
YRA. Speclališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užėmė Seimo raportų ir nusitarė
Tonsilams sugedus.
nuodljimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
lietoj žaisti drauge su jais,
po Migių vaikaį gu kje isii inkime bus raportų, pranemus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
turėti
didelį
piknikų
Marąue

Praslinkus tam tikram kū jis kur nors kampe sėdi su- ;bonu bus, nufotografoti Vin-;šimų ir svarstoma nauji reilaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų įis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
tte Parke.
dikio gyvenime periodui, at sitraukęs. Mokykloje jį Mi i c0 B„Kiuno prie
lį metų ir Išgydė tukstančiuB ligonių. Patarimas dykai.
kalai susivienijimo labui. Nu
Marąuette Park. Pranešimų
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 y. v. Nedėliomls iki 12 d.
eina laikas, kuomet tas nuo vien tik nepasisekimai. Jis į
_
..
. .
liai, narės ir visi tie kurie no4200 West 20 St.
kampas Keclcr Avc.,
Tel. Craivford 5573
... ,
,
.
Parapijos susirinkimas.
daro p-nia Strodumskienė. Įlatinis gyvenimas bakterijų atsilieka
toli nuo kitų mokiT.
i
•
įite
prisirašyt
atsilankykit
, ,
..
Liepos 20 d., tuojau po su— Jani tenka negarbingai
n.n
. ,
mos įvyks parapijos susinn- paskirtu laikų. Už neatsilanpaskutinio mokinio vieta.
PILNAS EGZAMINAS
kimas. Per šį sus-mų bus iš-j^1110 bausmc pagal įstatus
$5.00 TIKTAI >5 00
^ne
Tėvams ypatingai reiktų duota atskaita iš 6 mėnesių pa
SPECIALISTAS
Sekretorius.
į savo vaikų jamų ir išlaidų. Parapijos koTaigi nenusiminkit, bet eikit pas kreipti domės
tikrų specialistų, ne pas koki nepa- sveikatų ir jų ateitį iš anksto, mitetų sudaro: p. Petras Statyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken tik, susimildami, ne tada, kuo- kia, pirm.; p. Petras Dapke-1
Freneli Linijos Laivas Ue de France iš New
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau l iet sūnelio ar dukrelės svei- vičius, vieė-pirm.; p. Stanis-1
Yorko išplauks Liepos — Julv 11, 1930, 7 vai. vak.
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
kata
sunaikinta,
kuomet
jau
Jovus
Ūselis,
rašt.;
p.
Antanas
Pier 57* Nortb River. galas West 15 st., New Yorke.
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri per vėlu pagelbėti. Dabar va- .Mockevičius, ižd. Visi paraIš Cbieagos pasažieriai išvažiuos specialiu trauki
VYČIŲ KUOPOMS.
mo, suradymul žmogaus kenksmin
kacijų laikas. Vaikučiai liuosi pijonai kviečiami atsilankyti
gumų.
niu Krie geležinkelių kompanijos linija, liepos 10 d.
Mano Radlo — Scope — Haggl.
nuo Dearbor.n stoties, Polk ir Dearbron sts., 11
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir Vi nuo mokyklos. Taigi kaip tik į tų sus-mų. Komitetas gerai
Lietuvos Vyčių Chicagos
siškas bakterioiogiškas egzaminavi ir via progos nusivežti juos darbuojasi
paiapijai. Visi
vai. ryto geležinkelio laiku arba 12 vai. dienų Chi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
jApskr. priešseiminis susirin
cagos Dayliglit šavings laiku.
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu prie gero, teisingo daktaro ir dalykai gerai tvarkosi.
kimas įvyks
trečiiadienyj,
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
Raport.
vumas sugryš Jums taip kaip buvo lokiu būdu aprūpinti jų svei
Bagažai turi būt išsiųsti liepos 9, 1930.
liepos 9 d., 8 vai. Šv. P. Ma-1
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil katos reikalus. Jeigu suaugęs
Palydovai iiti laivo bus p. John S. Zaleski, nuo
vio. žarnų, inkstų, odos. kraujo, neyišjos Gimimo parapijos svet.,
vų, širdies, reumatizmo.
kirminų, Žmogus sergu ir savo liuosa
Freneli Linijos ir p. P. Baltutis, lietuvių ekskursi
ROSELAND, ILL. tarpe 69 g-vė ir S. Wasbte
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
valia
nesirūpina
gydytis,
jis
jos organizatorius.
Jeigu turit kokių užsisenėjusių, įsi
na \v avė., Marąuette Park.
kerojusių, chroniškų ligų, kur] ne
už
save
atsako.
Bet
už
val

pasidavė net gabiam šeimynos gy
Parapijos piknikas.
Jei kas kam dar neaišku, tai tuoj kreipkitės į
Kuopos prašomos šiam su
dytojui, neatldėlloklt
neatėję per iais atsakomybė krinta ant tė
Birž. 29 d., Kareekio darže
manr
gilinkime raštu patiekti sei- į
vų.
DR. J. E. ZAREMBA
buvo Visų Šventų parapijos į
mui įnešimų arba rezoliucijų.
SPECIALISTAS
piknikas.
Rods,
oras
buvo
ne

Inėjlrnas Itumas 1018
Ir kiekvienos kuopos pir
P. BALTUTIS,
X Liepos 5 d. šv. Kryžiaus blogiausias, saulutė, nors iv
20 W. JACKSON BLVD.
mininkas būtinai turi daly3327
South
Halsted
Street
Arti State Gatvės
ligonmeie Dr. A. G. Rakaus- pasislėpdama, gan karštai šil-,
. ..
Lietuvių ekskursijos organi
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
, . .
, .
r.. . *
, ..Kauti šiame susirinkime.
zatorius su Freneb Line
1 po pietų. Vakarais nuo R iki 1 kas sėkmingai padare opera- <le. bet rengėjai nesulaukę'
Tel. Yards 4069
Nedėllomts nuo 10 ryto Iki 1
cijų p. Antanui Gerdižiunui. tiek lankytojų, kiek tikėtasi.
L. V. Cr. Apskr. Valdyba.
po plotų

SIOUX CITY, IOWA

B

BAYER
ASPIRIN

Daktaras

O

WISSIG,

Pranešimas Keliautojams

PRANEŠIMAI.

Paul P. Baltutis & Co.

vi

o

DBSTJGSH

Antrhdienis, liepos 8 <3., 1930

Keistuto Skolinimo ir Bu- į
davojimo Bendrovė Num. 1
laikys savo metinį susirinki
lako į Labdarybės farini). DarX Dr. S. Brenza išvykęs a- j huotojas Aug. paleliunas pamą penktadieny, liepos (July) Telefonas Grovehlll S262
tostogoms, žada apvažiuoti vi- !>amdg busą pįknikieriams.
į mėnesio 18 d., 1930 m., Cliisą Europą. Dabar lankosi P°l kelionė į abi pusi atseis $1.00,
Šv. Mykolo lca^os Lietuvių Auditorijos
North Side.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Austrijos sostinę —
į piknikas įvyks sekmadieny 'parapijos pikniko darbininkų I svetainėje, ant pirmų lubų,
w MARQUETTE ROAD
Rašo, kad tame medicinos į rugpj. 31 d.
!įr parapijos komiteto susirin-So. llalsted St. Susirin-lNuo 9 _ i2 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
mokslo centre lankosi po įvai
X V. Rukštalis su savo kūnas įvyks 9 d. liepos, pa . įkimas prasidės S vai. vak., Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
įias
ir jas
jas apžiūri
nariai ir nares
narės prmuKiv
pribūkite
nas klinikas
Kii uKas n
apauti.
„
rapijos svetainėj, 7:30 valau-pVisi "anai
Nedėliomis pagal sutartį.
Vwnn*
Dr.
Brenai
rietena
t*a-;į
•
•
k
*
f
|
d
,
Takave
.
visi
katrie
apsi>»*»,
>>«■
b
«
s
rinkimas
di
V
di
vo da.le.ir nepaprastu svaru-. '
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•
dirbH parapijos pikn; rektorių sekančiam terminui, Ofiso Tel. Vtrglni* 6036
labdariai kur įvyksta
i jaux rengiasi
Brid?ep0It0
,
. pik- Co. seimas.
prie antrojo

ŽINIU-ŽINELĖS

D A K T A R A

Aetna Life Ins.

PRANEŠIM AL

mn. Visiems siunčia labų dic.|n «««• B Cleveland, O., vyk-,^

DR. A. G. RAKAUSKAS

J- P- BvaM.

„t-1,

Rezidencijos:

Vaa

Buren

Ofiso Tel. Vlctory 8*87

DR. J. J. KOWARSKIS

'

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Gydytojas ir Chirurgas

I

DR. J. P. POŠKA

Ofisas 2 403 WEST C3 STREET
Kertė So. \Vestern Avenue
Tol. Prospect 102 8

Rezidencija 2359 So. Leavitt
Tel. Canal 2330

'3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija

St.

r. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
- piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v.
Nedėlloj pagal susitarifcną

Ofiso Tel. Vlctory 6893

6868

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Rezidencijos Tel. Drev-l 9191

sta į Mackinac Island, Mieli.,

nu.

Telefonas Yards 1133

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Kurio svietas per šimtus metų lau
kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonic būdamas vienoj
Turiu automobilius visokiems rei formoj, o gydo daug ligų, tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatą, o
kalams. Kaina prieinama.
dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau3319 AUBURN AVENUE
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
aptiekos arba tiesiai Iš
Chicago, III.
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halstcd St.
Cliicago, III.

PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Oflans:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lt 1743
SKYRIU8
4447 So. Fairlltild Avenue
SKYRIUS
1414 So. 4> Ct. Cicero
Tel. Cicero f794
SKYRIUS
12*1 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 2231

•**

S. M. SKUDAS
,

Tel. Vlctory 1116

ZO LP

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
GRABORIUS

Tel. Cicero 5927

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 5203

Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS HJ.ET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHK3AGOJE
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 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Victory 4088.

BUTKUS

Phon* Boulevard <139

A. MASALSKIS

3238 S. HALSTED STREET
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.'

Kasų patarnavimas
rlaoomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes nekart.

Tel. Virgin!* 1290

EZERSKI

B* Išlaidų užlaikymui

Nauja, graži
plyčia dykai.

GRABORIUS
Ofisas

Tel. Victory 4688-88

GRABORIUS

skyrių.

A. PETKUS

ko

LIETUVIS GRABORIUS

A.

4603 S. Marsbfield Avenue

3307 Auburn Avenua

Laidotuvėms patarnauja
Eudeikis, Yards 1741.

ADVOKATAS
134 Nortli La Šalie Street

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE į
Netoli 46th St.
Chicago, III

Office Boulevard 7643

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

, DR. S. A. DOVVIAT

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1761
Tel. Randolph 0381-0282 Vai. 8-6
Vakarais
8242 80. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 8662
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčlos

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Rezidencija: 6640 So. Maplcwood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

'Tel. Canal 0257

<646 Bo. Ashland Avena*
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. G. I. BL0Ž1S

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED BT.

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)
Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto
nuo 1 lkl 9 vakare
Beredoj pagal šutai

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avet
Valandos l\ ryto lkl S po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Boulevard 7589
Rez.

Hemlock

Perkėlė

7C91

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

AKIŲ GYDYTOJAI:

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

(John Bagdziunae Borden)

grab.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

ADVOKATAS

DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. UI. I
X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus

Tel.

Kampaš Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Ree.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Armitage

Tel. Boulevard 1461

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

I

Valandos: Nuo I — 4 Du
7—9 vakar.

1740

DR. HERZMAN ,
Iš RUSIJOS

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

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Gydo stalgias
Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-llay \>r kitokius
elektros prietaisus.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po
Palengvins akių įtempimą
kuria num. 4847 \\ . 14 St. Cicero,
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va esti prlcžaetlingalvos skaudėjimo, III. Pirmiau Dr. Gussen turesvaigimo, akių aptemimo, nervuotukare. Seredemis ir Pėtnydio- mo, skaudamą akių karštį. Atitai jo ofisą North Sidėj, o Cicesau kreivas akis, nulmu cataractus.
mis nuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą roj laikė skyrių. Dabar Ciceregystf.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro <ad North Sidėj skyrių užda
mas su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
LIETUVIS ADVOKATAS
Speclale atyda atkreipiama moky
Dr. Gusseno pacientai jo

J. P. WAITCHUS

klos vaikučiams.

Room >28
Tel. Franklin 4177
Nuo

9

lkl

1

Išėmus Subata*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lkl
12 po pietų.
Kainos pigesnės, kaip kitur

52 Kast 107-th Street

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pult man 6950
Nuo t įkl 9 vak. Ir Subatomls

,

Tel. Boulevard 7589

Akušeri.
___ . . _

3343 SO. HALSTED STREET

(TAMOŠAITIS)
Dentistas
1808 MILWAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

2221 West 22nd Street

127 No. Dearborn Street

numeriu

Telef. Midway 2880

DR. S. T. THOMAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

po

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vak: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 pt
pietų: 7—8:36 vakare
Nedėliomis 16 lkl 13

DR. S. ASHER

756 West 35th St.

Telephone Randolph 6727

ofisą

Tel. Cicero 2962

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JOHN B. BORDEN

savo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Res. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS

TeL Canal 1222

JOHN KUGRINSKAS

Tel. Yards 1741 arba 1742

DR. A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

Telephone Roosevelt 8090
Name-, 8 1M 9 ryt* Tel. Repub. 9666

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Lafayette 5793

DR. S. BIEZIS

4910

2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL

A. L DAVIDONIS, M. D.

105 W. Adami St. Rm. 2117

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

2130 WEST 22nd STREET

Dr. S. A. Brenza DENTISTAI

Tel. Boulevard 8277

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligonvežimis) jūsų pa
tarnavimui
dieną ir nak
tį.

Ir X-RAY

Telefonas Boulevard 1939-

Į Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-6
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kucbinsku)
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt 5-6.
Tel. Canal 2552

30

Ofisas ir Laboratorija

DR. H. BARTON

F. W. GHERNAUGKAS

Dukterys, Sumiš, Broliai
Ir Giminės.

Ofisas

0616

Rez. Tel. Stewart 8191

PAUL M. ADOMAITIS

(Po tėvais Matutaitė)
mirė liepos 6 d., 1930 m. 4:25
vai. po pietų. Kilo iš Tauragės
Apskričio, Šilalės Parap. Lapkalnės Kaimo.
Paliko dideliame nubudime
dvi dukterį Kotrina Ir Petro
nėlę, sūnų Joną,
du broliu
Baltramiejų ir Kazimierą Gal
dikus ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1418 Po.
4 9 Avė. Cicero. Laidotuvės
vyks Ketverge, liepos 10. Iš
namų 8 vai. bus atlydėta į
Šv. Antano bažnyčią,
kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.
Nuliūdę:

Prospect

PRANEŠIMAS

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. KenvVood 5107
Valandos:
ADVOKATAS
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
| Suite 721 First National Bank Bldg.
Nuo 6 lkl 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
38 S. DEARBORN ST.

MARIJONA
BREVECKIENĖ

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
lškalno susitarus

J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutartį.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6558 SO. HALSTED STREET 6 lkl 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect
1936. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

+

DARO OPERACIJAS

10-12

DR. B. ARON

Tek Wentworth 3000

Telephone Central 6926

pūslės ligas, nervingumą, nutukimą,
galvos skaudėjimą, širdies, jaknų Ir
paralyžių, reumatizmą, vidurius, golterį, tonsilitį ir k.

1650 West 46th St.

J. F. RADINIS

t

ADVOKATAI

Ned. 10 — 12

dalyse. Moderniška koplyčia veltui,
Gydau šias ligas; dusulį bronchitį,
8103 S. Halsted katarą, slogas ir kosulius, Slapligę,
S L Chicago, III.
epilepsiją, akių ir ausų trubelius,

Patarnroja laidotuvėse kuopigiau■ia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu baciite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 515 Arba 2516

Cicero, UI

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien

IR OBSTETRIKAB
Gydo staigias Ir chroniškas liga*
vyrų, moterų Ir vaikų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. \Vhipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

8464 SO. HALSTED STREET

šventadieniais

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų Ir t Iki 8 vai. vakar*
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Ir

0098 Nedėliomis

NAMAI:

5918

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

1900 S. HALSTED STREET

DR. A. J. BERTASH

Tel. Boulevard 7878

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Boulevard

DR. A. RAČKUS

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

OFISAS

Tel. Drezel 6328
Vai.: & lkl 10 ryto

Res.

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YUŠKA

4740 Dorchester Avenue

Ofiso Ir

4650 South Ashland Avė.

J. Lulevičius

SKYRIUS:

GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
AKUŠERIS

CHIROPRACTOR

Tel. Roosevelt 7532

lietums graboriuh

1139 S. 43 Court

DR. J. RIMDZUS

718 WEST 18 STREET

Patarnauju laido
tuvėse visose mle
sto ir miestelių

DR. ŽMUIDZINAS

Rcpubllc 8468

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

6-8 vai, vakare

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

Su D. LACHAWICZ

r

I Valandos: 2. iki 4 p. p. Panedėllals
Ir Ketvergaia vakare

i

Tel. Canal 6764

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4148 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 lkl 18 ryto
Namų Cfisas 8418 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:86 lkl 9:30 vak.

Telef. Canal 1713-0241

STANLEY P. MAŽEIKA , NAUJAS IŠRADIMAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. GUPLER !

GRABORIAI:
Simpatiškas —
Mandagro
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

. ..................... ,.
I....... .. ■----——■' ■
silankyti jį šį susirinkimą, nes
Rez. Tel. Midway 5512
yra svarbių svarstymų. Kvie
čiami visi veikiantieji žmonės
, atsilankyti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Klebonas ir Komitetas.

darbu pilnai patenkinti. Be to
Dr. Gussen ineina į dabartinę
žmonių sunkią padėtį, tai yra
atsižvelgdamas į bedarbę, par
tarnavimą teikia už prieina
mą kainą.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

’uA„LA,Ni“,>s:;3N,"“J"
M
Canll,
2238, arba Randolph esoo.
"
~

"
si„„

DR. MAURICE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
4631

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 lkl 3 po pietų.
Nuo t lkl 9 vakare.
Nedil. nuo 10 lkl 12 dlsaų

i

DRAUGAS

Antradienis, Liepos 8 d., 1930

'6
“DRAUGO’ PIKNIKO DIDŽIOJI DOVANA
KIMBALL RADIO NO. 2, IMTAS IŠ
PEOPLES FURNITURE CO.
4177 Archer Avė. 2536 W. 63 St. Chicago

GERBIAMOMS SĄJUNGIETĖMS:
‘ Draugo“ pikniko Rengimo Komisija
kviečia visas Chicagos ir Apylinkės L. K. Mo
terą Sąjungos kuopas ir atskiras narės atsi
lankyti j. “Draugo’’ pikniką liepos 13 d. Chernausko darže.
Piknikas bus nepaprastas.
Daug įvairiausią dovaną.
X .
Bus linksmas pasižmonėjitnan. “Draugas“
duoda labai didelę dovaną — radio vertės $225.
Atvažiuokite ir gaukite didžiausią dovaną.
Gerb. Sąjungietės, paremkite “Draugą”, nes
ir “Draugas” jūsą reikalus nuoširdžiai remia.

CHICAG OJE
PRALOTO IŠLEISTUVĖS.

X Kun. A. Balinskas, p p- į Pirmutinis sn dovanomis atsi
lankęs Šventąją Žemę, dabar liepė pagarsėjęs
biznierius
iš' Romos sveikina Aušros Var Stanislovas Šambaras, užlaltij kleboną ir džiaugiasi ke-'kąs valgomąją daiktą krautuvę, 6500 So. Talman avė. Taip
lionės įspūdžiais.
gi nuo kitą gauta pasižadėji
IŠLEISTUVIŲ PIKNIKAS. mą.
Ten buvęs.
M&rquette Park. — Pereitą
sekmadienį Černiausko darže EKSKURSIJA PASISEKĖ.
įvyko musą kolonijos parapi
Brighton Park. — Lietuvos
jinis didžiulis piknikas. Pasi
taikė giedri ir šilta diena, Vyčių 36 kuopos laivu eks
tai suvažiavo gera minia žmo kursija į Milwaukee pasise
nią. Bizniai ėjo gerai, šeimi kė. Diena iš ryto buvo apninkės turėjo užtektinai val sinaukus ir rodėsi, kad bus
gią svečiams pavaišinti, mu lietus, bet vis-vien susirinko
zikantai jaunimui patiko, prie gražus jaunimo būrelis. Ant
baro vyrai taipgi sukaitę dir laivo buvo įtaisyta radio ir
bo. Daržo savininkas p. Čer laivui da stovint jaunimas
niauskas prie baro buvo pa jau šoko. Kaip tik išplaukė,
keltas už gerą “fundą” ir tuoj Ray O’Hara’s Columdaug kitą biznierią užsitarna bians orkestrą pradėjo griežti
vo to paties.'
* "■
- I ir visi šoko linksmiai iki kol
Dienraščio “Draugo” kvies pasiekė Milwaukee.
liai buvo atvykę į pikniką pa
kviesti visus piknikierius į
“Draugo” pikniką, kurs įvyks ateinantį sekmadienį, lie
pos 13 d. Atsirado uolią
“Draugo” rėmėją pasižadėju
sią dirbti Tokią atsirado 20
/»
5. vyrą, neskaitant moterų ir
merginą. Kviesliai pasidarba
vo Marąuętte Parko-par. piknikui, vadovaujant
broliams
• į*
Vladui, Andriejui ir Aušros
Vartą par. komiteto nariui B.
Urbonavičiui. Jie padarė gry
no pelno $72 su centais.

Marąuette Parko biznieriai
pažacĮęjo skaitlingai atsilan
kyti ir prisiųsti dovaną pik
niko rengimo komisijai, kad
piknikas visais
žvilgsniais
butą
tinkamai užriktuotas.

pamatyti, kaip gražus Chica kati ir šįmet tokią padarytų,
gos miestas žiūrint naktį iš kad ir South Haven, Mieli.
ežero.
Zig. Vyšniauskas (“Red
Ekskursijoj ne vien Brigh
Cberris”) dabar
Goodrich
ton Park Vyčiai buvo, bet
Transit Co. agentauja ir Vy
pavienią narią dalyvavo iš
čiams gražiai patarnaus, jei
Rosėland, West Pullman, Ci
gu j jį kreipsis adresu: 2517
cero, Bridgeport, Tovvn of
įW. 43 St. arba tarp 6 ir 7 vai.
Lake ir West Side.
tvok. telefonu Laf. 0873.
Būtą gera, kad kaip pernai
Ši ekskursija j Milvvaukee
L. Vyčią 14, 16 ir 36 kuopos buvo gera ir linksma.
turėjo
sudėtinę ekskursiją,
Svečias.

Savininkas
Del geriausios rųšies
’ Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY
PRODUCTS
Oiselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
8644 gO. PAULINA STREET

Tel.

Bouievard

1389

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA gera virėja
klebonijoje, Cliicagoj. Atsišau
kti į “Draugą”.
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

J. MEZLAIŠKIS

Generalis Kontraktorius
Pasiekus Milwaukee, visi iš
Budavoju naujus namus ant
siskirstė. Vieni ėjo miesto orderių. Senus priimu į mai
pamatyti, kiti busais pasiva nus.
žinėjo.
2453 WEST 71 STREET
Tel. Republic 4537
Grįžtant namo vėl orkestrą
griežė, o visi linksminos. Va
landą prieš pasieksiant CbiMETROPOLITAN
vagą nustojo orkestrą griežti
ELECTRIC SHOP
ir vėl radio užstatyta. Tada G. Navadomskis, Savininkas
daugelis ėjo pamatyti, kaip
Elektros kontraktorius
atrodo Chicaga nakties lai- 2515 W. 22 St. Tel. Camal 2591
Iįu. Ir ištikro, reikia pačiam

Wm.
J. Kareiva
•M-

REIKALINGA TARNAITĖ
Mokanti lietuvių ir anglu
kalbas. Kreipkitės — 6640
S. Maplevvood avė., arba telefonuokite Republic 7868.

Phone Virglnia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namą Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Savininkas R. Andreliunas

MES

Užlaikau visokių

auksinių ir sida
Budavojam naujas namus,
brinių daiktų, vė
dirbam cemento darbus - fun
liausios mados ra
dio, planų rolių,
damentus saidvokus, taipgi
rekordų
Ir t. t.
Taisau laikrodžius
muro darbus, iš medinių pa
Ir muzikos instru
darom mūrinius, apmurinam ’
mentus.
2650
West
63rd
St. Chicago.
medinį namą po vieną plytą.
Telefonas HEMLOCK 816 4
Atrodo mūrinis, po to jau nereik pentyt. Turim namų ant
A. ALESAUŠKAS
pardavimo ir mainymo.
MOTOR EKPRESS
JOKANTAS BROS.
Mes permufuojame-perveža4138 Archer Avenue
me pianus, forničius ir kitoTel. Lafayette 7674
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.
miausią kainą. Musų patarna
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
Reikale telefonuokit
vimas yra greitas, geras ir
Lafayette 7554
nebrangus.
Phone Republic 4949
7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
Moliavojimo Kontraktorius kitus miestus.

WM. BENEGK1S

PETRAS GRIBAS

Mes moliavojime, dekoruojame ir
išpoperiuojame
visokius
namus.
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperloju, moliavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

M. YUSZKA
Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogerlausia.

patar

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RGI6IŲ
Skolinanti pinigus ant medinin ir mariniu namu. Komisas 1

tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Exchange

čias atsisveikino trečiadieny,
S. L. FABIAN, Mgr.
kuomet jisai Aušros Vartą
Telefonas
Canal
7233
Tel. lafayette 8662
Ofisas ir Rcz.
809 West 35th St.
Pereitą ketvirtadieni liepos par. salėj rodė visiems dykai
ir 2384
4401 S. Mozart St.
3 d. atsisveikino su ebieagie- judomus paveikslus iš Lietu
Automobilių pirkėjams Ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir J. C ENCHER 8č CO.
Maliavojimo Kontraktorius
I
I
čiais svečias iš Lietuvos gerb. vos. Susirinkusiems paveik
dingai prašom atsilankyti ir pama GENERALIAI KONTRAKTORIAI
SKOLINAM PINIGUS
Maliavų Ir sieninės popieros krau
Į
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Real Estate ir visokia apdrauda
tuvė. Naujas stakas.
pralotas J. Maeiejauskas, Švė slai ir svečio prakalbos pati
Taipgi didelis pasirinkimas varto- sul vėliausios mados automatiškais
$50,00 iki $30,000
Notary Public
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
karų už labat mažų kainų.
{taisymais. Sport Royal tekiniais ir
kšnos klebonas. Gerb. svečias ko. Savo prakalbose svečias , tų Norėdami
Skyrius
442
9
So.
Eairfield
neimam
komiso iki $300.00
pirkti pigiai gerų karų kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
!
kreipkitės
J
mus
išvažiavo Jono Baltučio au pasakė ir juokingų, labai gra
Nash gali papuošti- Už tokias pri
J. NAMON & CO.
FOUR LEAF CLOVER
tomobili ūmi,
kurį draivina žią pasakaičių, o pasakos a- WHITE ŠOK MOTOR SALES einamas kainas pas
HARDWARE STORE
6755 So. Western Avė.
BALZEKAS MOTOR ŠALMAI
CONSTRUCTION
vyriausysis J. Baltučio sūnūs pie katinus westsidiečiai nie
2701
West
47
Street
610 West 35 Street
Telefonas
Groveliill 1038
4030 Archer Avenne
Fundamentai
Aleksandras. Pakeliais dar kada neužmirš.
B. V.
Tel. Yards 0699
Cementiniai bloksai
Tel. Lafayette 1237
Tel. Lafayette 2082
Garadžiai, porčiai
sustos Pittsburge ir kitose
Jei jūsų kas neužganėdina, tai
2 metų laklo Išmokėjimui
NAUJI GERIAUSI
REAL ESTATE
WEST SIDE ŽINIOS.
vietose, o liepos 6 d. jau bus
Taipgri budavojam visokius naujus
atsilankykite
į
musų
krautuvę.
AUTOMOBILIAI
VIENATINĖ LIETUVIŲ
namus.
Pbiladelpliijoj, kur vadovau
J. YUSHKEWITZ
Musų patarnavimu pilnai bu
AGENTŪRA
436 W. 45 St.
Yards 2124
REAL ESTATE
X Petraičio šeimyną ištiko
jant kleb. Kaulakiui ir biz
GENERAL MOTORS
sit užganėdinti.
Darome Įvairius legalius
nieriams Adomui Gružauskui, didelė nelaimė. Pats Stanislo
Arba
dokumentus, apdraudžiaPristatom į visas miesto da
Kaina <845.00 F. O. B.
me namus, autotaobilius
Grigulai, Antanui Miklovui ir vas Petraitis stabo paliestas
i.r kitokias nuosavybes.
2100 W 23 St.
Canal 5065 lis.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
kitiems buvo surengtas pik randasi miesto ligoninėje. Ona ateik pas mus Ir persitikrink, kad
2433 West 69 Str.
pas mus rasite geriausios rųšles au
Telef. Prospect 3140
nikas naujame Vytauto dar Petraitiene sunkiai serga na tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime įvairių {vairiausių
že. Iš ten gerb. svečias va mie. Pereitame sekmadienyje vartotų
PAUL M. SMITH & CO.
karų už labai mažų kalnų.
REAL ESTATE
žiuos į New Yorką, kur lie Aušros Vartų klebonas ją ap
LOANS & INSURANCE
BRIGHTON MOTOR SALES
Perkam, parduodam, mainom na
pos 11 d. sės į didžiulį Freu- lankė su šv. Sakramentais.
INC.
mus. lotus, farmas, biznius visokios
X Darbora Vaiciekauskie“DUTCH BOY”
ch Linijos laivą Ue de France.
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
VARNIŠIUS
' rųšies. Nėra skirtumo aplelinkės ir
Telefonas Lafayette 6060
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas.
St.
Louis
White
Lead
ma

Didelis
pasirinkimas
v.arIš Chicagos nuo Mar- nė serganti vidurių vėžio liga
I 2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd
3962 Archer Avenue
mortgage lengvomis išlygomis. Teiliava $11,25 už nišių nuo $1 ,39 už
ųuette Parko lietuvių par. .jau antrą kartą labai nusilpo;
' singas ir greitas patarnavimas
PUIKIAUSI KARAI
klebonijos išvažiavo apie 1 ji dabar iš Presbiterian ligo
100 svarų bačkutę.
gal. ir aukščiaus.
! 4425 So. Fairfield Avenue
MILDA
AUTO
SALES
ninės
pergabenta
į
miesto
vai. Gerb. klebonas kun. Bal
Tel. Lafayette 0455
NAMAMS MALIAVA
D. KURAITIS, Rav.
Geriausio
Sorto
FLAT
ligoninę.
Pigiai,
už $4,500 p. r. kamp. 26
tutis buvo iškėlęs išleistuvių
806—8 West 31 Street
Geros rūšies $1.48
ir Wells. 56x125. Armstrong 201 E.
Tel.
Vlctory
1608
PAINTAS $2.50 už
X Aušros Vartų chorui iš
pietus, kur dalyvavo Lietu
43 St. Tel. Oakland 2292.
už galioną.
|.—_—--------------------------------galioną.
vos konsulas su žmona, Dr. važiavimas į Cedar Lake pe
Pigus važinėjimas.
Į Tel. Lafayette 6719
NAKTINES JUTRINOS
Biežis su žmona, Jonas Eu- reitą sekmadienį labai gerai
Labai žemos Kainos
Didelis pasirinkimas ski MALIAVOJIMUI ŠEPE
deikis su žmona, Jonas ir pavyko. Visą dieną buvo gra Didžiausias pasirinkimas Vartotų Geriausios Rūšies Automobirtingų išdirbysčių už kai ČIAI, 4 colių pločio nuo
REAL ESTATE
Karų už Labai Pigių Kalnų.
Povilas Baltučiai su žmono žus oras.
nas, kurios nustebins ta
. liai.
ir aukščiau.
Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)
ve.
Specijalės Cylinder
mis, Kond. ir Agota Ignatavi
Ateik pažiūrėti musų nau
X Aušros Vartų klebonas
4038
Archer
Avė., Chicago, III.
naktinės jutrinos su 3 raMes turime lietuviškų
čiui, kuriedu yra švėkšniečiai užprašė vyrus talkon, kad 907 W. 35 St.
Yards 4500 jausių DE SOTO ir PLY
kt.ais 73c ir aukščiau, dalgių.
ir gerb. pralotas jiedviem lie išmazgojus parapijos mokyklą Galite pirkti Cash ar išmokėjimu MOUTH Chrysler išdirbystės
< -r«
U.R?G’~
pos 1 d. per šv. Mišias sutei ir bažnyčios lubas. Vyrai ta
automobilių už labai prieina
Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavojaAUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
1Z4'ltTKIEWICZ<S
me Iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, įmą kainą.
kė palaiminimą 25 metą. rėsi greitu laiku prisirengti
B U I C K
dedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
Naujas T)e Soto $885.00 f.o.b.
Taipgi buvo atėjęs palydėti ir darbą pradėti.
CONTRACTORS
Per 26 Metas Užima PlrmenybA.
rantuojamas.
Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir
Pirm
negu
pirkai
automobilių,
pamė

ir kontr. p. Grybas. Visi paNaujas Plymouth $590.00 f.o.b.
X Kun. M. Urbanavičius,
gink BUICK Ir MARQUETTE
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.
lydėtojai nuo gerb. svečio ga siųsdamas iš Vilniaus Aušros
GAGE PARK MOTOR
eal estate
ARCHER BUICK CO.
vo gražią atmintinių dovaną. Vartų vaizdelį, sveikina visus
SALES
A. M. BUTCHAS, Savininkas
Statau naujus namus ir se
4400 Archer Avenne
Galop visi buvo nufotografuo vestsidiečius ir rašo, kad jau
Joe Bagdonas, Savininkas
Vlrgtnla ■ 1400
nus priimu į mainus.
4414 South Rockwell Street
1
Blokas
Nuo
Kedzle
Ava.
ti.
.
, . ,
^5625-27 S. WESTERN AVĖ.
aplankęs savo gimtinę ir ruo
2608 WEST 47 STREET
Telefonas Lafayette 4689
JONAS ŠLEGAITIS
Telefonas Prospect 5669
Tel. Lafayette 1083
Su westsidiečiais geru. sve šiasi grįžti Amerikon.
LIETUVI8 PARDAVftJAS

WILLYS, WILLYS KNIGHT! PRANEŠIMAS.
, IR WHIPPET

PETRAS CIBULSKIS

V. PAUKŠTIS

GRAHAM PAIGE

PONTIAG IR OAKLAND

MUSŲ BARGENAI

DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH

DE SOTO IR PLYMOUTH

AUG. SALDOKAS

ROXEE MOTOR SALES

R

