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TURI SUVAŽIAVIMĄ

175 MĘTŲ SUKAKTUVIŲ IŠKILMES
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MENĖJ

teikė kunigams ir klierikams
asistuojant apie 400 žmonių
Sutvirtinimo sakramentą,
i Išvažiuojant
Ekscelenciją
Šėtos bažnytinis choras išly
dėjo
sudainuodamas daug
gražių dainų. Mažos mergytės
įteikė Ekscelencijai Metropo
litui gyvų gėlių bukietus. ‘R.’
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Italų laikraščiai iškėlė pro
denburgą gyventojai pasitiko
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6 ŽMONES
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testus prieš tuos Amerikos
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organizacija pradėjo savo vei gelės laidą magometonai da kad apskrities ligoninėj gy dalys smogė į visas puses. Vi Metropolitas į Šėtą. Miestelis
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27 IŠTREMTA Iš POR
TEHERANAS, Persija, lie. agometo vaizdas padėtas tie mus.
liepos 23. — Suimtas Taylor cijai Sėtos klebonas perskai- 9tovykloj aitinS smaugia vai
TUGALIJOS
ipos 23. — Iš Ararato apylin-;8įOg ant priešakinio viršelio
• Hott, 35 m. Jis|I užmušė ir nu- te raportą apibūdindamas Sė- k„s Dabar gaut& patvirtina.
ikių praneša, kad sukilėliai ku- _ nepridengtas.
Iškilo malarija
įskandino tris savo mažus vai tos parapijos dvasinį .stovį,,inių> kaJ nuo šiltinės
LISBONA, liepos 23. — 27 irdai andai paėmę turkų tvir- *
_______________
Lake apskrity, Indiana, iš kus.
pažymėdamos tarp kitko kata-,mirę 4>000 vaikų
sąmokslininkai ištremta į A- •tumą, kuri ilgas laikas buvoi INDIJOJ MOTERYS KO
kilo malarijos liga i(kaipir , Hott teisinasi, kad jis se Ūkiškas organizacijas, jų vei-! ■ ■
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zorų salas. Jie norėjo sugriau lapgulta. Turkai kareiviai kur
VOJA
SVAIGALUS
drugys). Pranešta apie, 30 su nai neturįs darbo. Abu su žmo kimą. Po to Ekscelencija svei- Į
PINIGŲ KURSAS
ti gyvuojančią valdžią. Tarp dams pasidavė, kada jų vy
sirgimų. Šią ligą sukelia uo na neturėję priemonių išlaiky kindamas pasakė Ilgą pamok- ’
ištremtųjų yra du buvusiu mi- kiausieji vadai krito kovose.
BOMBAJUS, liepos 22. — dai.
ti vaikus.
nisteriu.
slą. Po pamokslo) buvo maldos j
Lietuvos 100 litų * .$10.00
Paėmę nelaisvėn turkus ku Indijoj moterys smarkiau pra
už šios parapijos mirusiuosius Į
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
rdai visus juog išvilko iš vir dėjo veikti prieš svaigalus. PLATINKITE “DRAUGĄ"
WASHINGTON, liepos 22. ir ganytojiškas palaiminimas;- Francijos 100 frankų 3.91
Nežinomi piktadariai nušo šutinių drabužių ir privertė Skaitlingiausi moterų būriai
— Senatas 58 balsais prieš 9 o bažnyčioje palaiminimas su
Italijos 100 lirų
5.23
vė saliūninką P. Inserio, 40įdirbti sunkiausius darbus. Tu pikietavo čia miesto rotužę ir
CHICAGO IR (APYLIN pripažino ir patvirtino Londo šv. Sakramentu*
Belgijos 100 belgų
13.94
m., savo saliūne, 448 No. Eli-1,riti ja siunčia. daugiau kariuo- neleido pirkti svaigalų “laisKES. — Dailus ortis; viduti ne pasirašytą karo laivynų
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Šveicarijos
100
frankų
19.37
zabetb gat.
į
menės.
mų. »>
nė
temperatūra.
sutartį,
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“DRAUGAS”

VIENATINIS PASAULY KETURGUBAS.

PRANCŪZUOS KATALIKŲ MOKYKLOS.

IBeln* kasdien, Uskyrus eekmadlaotoe

Prancūzijos katalikai vis labiau į vei
kimą įsijudina,
tvirčiau susiorganizuoja.
NEDARBO KLAUSIMU.
ta pelnyti Nobelio dovanų.
Nors katalikiškoji akcija susilaukia daug
' ------------Delkogi patsai A. Miller nev
nepalankumų iš pusės vyriausybės, o dažnai Nedarbo klausimu rašo A- norėtų įgyti tos dovanos, tai
yra skriaudžiami ir persekiojami, tačiau jie guaną “Draugo” No. 157. Tad klausimas. Juk jis pats ir
dėl to nenusimena, bet dar didesniu pasiry ir man norisi šį-tų pratarti tuo kiekvienas gali sutaisyti sakasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua.
žimu darbuojasi.
pačiu reikalu.
ikomų planų — panaikinti neZz
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Mano nuomonė,
nedarbo darbų. Bet kas tų planų vyPrancūzų katalikai jau nuo senai kovoja
vai. po piet.
už mokyklos ir bendrai už visos katalikiškos klausimu negali būt ir nėra kins, tai visai kitas klausiakcijos laisvę. Toji kova pastaruoju laiku didelio susirūpinimo. Nedarbo mas.
“DRAUGAS”
žymiai padidėjo. Pavyzdžiui čia pajuosime klausimo išsprendimas nėra
Aš manau, kad tų planų paLITHUANIAN DAILY FRIEND
vienų įvykį, kuris gerai vaizduoja katalikų su taip sunkus, kaip Aguona gamintų ir tas, kurs neturėjo
Publlshed Daily, Except Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — **.00. Blx Meatks sirūpinimų savais reikalais.
mintija.
progos ir mokyklos durių
Atvaizde parodoma Leota, Mary Mona ir Robertą —
— *>.», Tkree Montbs — *2.00. One Month — 76e.
Tai dėlto, kad dėl nedarbo praverti, kadangi nedarbas; Keyes’iutės iš Hollis, Okla., kurios šįmet švenčia dvyliktųjų
■nrepe — One Tear — *7.00, Slx Montbs — *1*0
Birželio mėnesy, Bordeaux vyskupijos
Copy — .**«.
Adrertlsln* ln "DRAUGAS” bnngs best resulta,
kongresan susirinko dvidešimts tūkstančių kenčia tik vieni darbininkai ir jo priežastys yra taip aiš-1 “birthday”. Visos keturios seserys yra geros sveikatos ir
Advertlslng rates on appllcatlon.
varguoliai, taip pat smulkio- kios ir taip suprantamos, auga.
‘‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago vyrų katalikų. Jie pareikalavo mokymo lais ji prekyba. Turtuoliai negali jog jokio svarstymo nerei-1
. ..... - .....—
-------.
------ ,
vės, griežtai pasmerkė mokyklų valstybinikentėti dėl nedarbo, nes jie kalingos.
izaV(J . ka,.,;kl) organizacijy. ;(MM) doleriy nuostolių. Iš tos
mų, kuris turi tikslų atimti mokymo laisvę.
ge.ĮsulnOs apie 200 milion, doleBe to, tame pačiame susirinkimo prancūzai tai visa sukėlė naujovinhj ma-1 Pasakysiu, visį plan, gali-!Jy va<la yra viena8
uut sustatyti penkiolika žo-‘nerolas. Komunistų tikslas y-irių reikalinga žiurkėms į .nekatalikai padarė gražų pasižadėjimų toliau šin.j pagelba.
Kaip žinoma, .neskaitlinga džių. Aš pats žadu tai atlikti' ra veikti prieš Japoniją Ko-H; ^ ...• L.uaiti ti. 300 milionų
Alsuose katalikiškos akcijos dalykuose ir soA. A. KUN. M. CIBELIS.
turtuolių grupė susigrobė vi- per laikraštį,
J rėjoj tikslu įvesti ten sovie-, dolerių nuošukų atl: '’ ar.ia.
cialėje srityje kuogriežčiausia laikytis vys
sus šalies turtus ir prekyba
J. N. Z.
tus.
kitokiais būdais.
kupų nurodymų, nes be autoritetingos vado
Jau vakar paskelbėme kablegramų, kad
ir šiandie nuduoda- buk ir ji •
-------------------Šių komunistų organizacijų
vybės negalėtų savo tikslo atsiekti.
Žiurkė ne tik gyvena žmo
PAVOJINGA TAIKAI
Palangoje prigėrė kun. M. Cibelis (Cibuls
daug kenčianti. Gi ištikrųjų
remia Maskva. Pramatonms.
gaus lėšomis, bet ji podraug
Gera, kad mes, Amerikoj gyvenų katali yra vien tik krakadiliaus aVIETA.
kis), Yonkers, N. Y. lietuvių parapijos or
politinio pagrindo susikirti
yra dar pavojingiausias žirtokai turime pilnų laisvę švietimo srityje ir šarojimai. Jie turi aukso krū
ganizatorius ir jos klebonas.
mas. Jei Japonija pultų Chiea
gyvena ir
Tas daugiausia apeina Toli- tao, Maskvos kariuomenė tuo gui gyvu;;-.-.
A. a. kun. M. Cibelis išvyko šį pavasa veikime, bet negerai, kad, tos laisvės neįver vas, kad tuo tarpu milionai
veisiasi daugiausia aplink gy
rį Lietuvon pasilsėti, sustiprinti savo sveikatų tindami, daugelis katalikų nei savo vaikų darbininkų ilgas laikas alks--m uosius Rytus — Kiniją, Jajaus atsisuktų prieš Japoni
venamus namus, ar pačiuose
i poniją ir Rusiją.
ir dalyvauti Vytauto Didžiojo 500 metų mir leidžia į katalikiškas mokyklas, nei katalikiš ta.
ją
namuose ir maisto sandeliuo
Aš patsai jau antri metai j Mandžiurijoj yra provincities. sukaktuvių iškilmėse. Jisai vadovavo di kąja akcija rūpinasi.
Karo pavojų dėl Chientao
turiu mažai darbo ir negaliu ja vardu Kirin, kurios ne ! padidina dar ir kitas japo- se. Jų yra kasyklose ir gar
delei ekskursijai, kuri buvo pavadinta Vy
laiviuose. Kas blogiausią, kad
pasidaryti pragyvenimo. Tuo-J maža dalis vadinasi Cliientauto jubiliejine ekskursija Lietuvon. Mato
KOOPERACIJOS ŠVENTĖ.
.niečių žygis. Korėjos pakraš
tarpu pragyvenimas nepinga. tao. Kitados šis distriktas bu ty yra miestas Seiskin. Japo šie gyvūnai išnešioja visur
mai, velionis buvo nuvykęs Palangon, kad
pasimaudžius sveikoje Baltijos jūroje, sus
Amerikos J. Valstybių pre vo susiglaudąs su Japonijos nija jį keičia prekybos uos- tarp žmonių užkrečiamąsias
Šį mėnesį kooperacinis pasaulyje judė
ligas.
.
•
•_ ..
kybos rūmų buvusia preziden- jflros pakraščiu. Kada Japo-L •
tiprinus savo sveikatų. Bet likimas nulėmė
r
.
f tu ir tų uostų .nori sujungti
jimas švenčia savo tarptautinę šventę. Nors
ten ir savo gyvybę palikti.
tas pareiškia, kad jei daly-lnija anais metais Palavinoį
,u.
Amerikoj žiurkės yra dvie
pas mus, amerikiečius lietuvius, tas judėji
Gaila, kad mes neturime daugiau žinių
. kai ir toliau taip tęsis, ty.Korėjų, ji pasisavino tuo pajū- i į.
c),ientao ir su. jų rūšių: pilkos, kurios gyve
mas nėra sutvarkytas, tačiau ir mums reikė
iš a. a. kun. Cibelio gyvenimo. Mums tik yra
jei milionai bedarbių dar il--riu ir Chientao platų ruožų. sijungti su Mandžiurijos ge. na žemutinėse namų vietose,
jo ta reikšminga šventę švęsti.
žinoma, kad velionis yra klebonavęs šiose
giau turės alkti; kokį gražų Tokiu budu šis distriktas per-Į ležinkeliu.
iP.>;nVplni
dažniausia rūsvse;
juodos,
Mes
džiaugiamės,
kad
Lietuvoje
koope

lietuvių parapijose: Sioux City, Iowa, Akron,
rytmetį išbudę mes patirsime, dėm atkirstas nuo susisiekimo
kurios gyvena namų sienų
racija
gražiai
plečiasi,
kad
žmones
jų
įver

Žiūrėkis,
Kada
Japonija
tai
kad musų vietas šalies valdy- su jūra.
Ohio, Dftyton, Oliio ir pastaruoju laiku suor
plyšiuose, dėžėse, tuščiose sta
tina.
Ir
dėl
to
reikia
tikėtis,
Lietuva
koopera

visa
įvykins,
tada
Vladivos

ganizavo lietuvių parapijų New Yorko prie
nje ir pramonės vedime yra! Mandžiurijos gyventojai vitinėse ir net namų pastogėse.
toko
uostas
paliks
be
jo

cijos
pagalba
žymiai
ekonominiai
sustiprės,
i
užėmę
kiti
įgudę
žmonės
ve-'sas
laikas
reikalauja
Japonimiestyje, vadinamame Yonkers, kur nuo se
Šios pastarosios yra įpratusios
kios
reikšmės.
Mandžiurijos
nai gyvena gražus mūsų tautiečių būrelis ir
“P. B.” žodžiais tariant, kooperacija — dėjai.
jos grąžinti užgrobtų ruožų.
gyventi sausose vietose. Drėg
Toks pareiškimas gali išsi-jBet kartų tas užgrobta, yra; Prekyba bus pasukta į Seiski- numos jos nepakenčia. Jos gaųno senai troško susilaukti lietuvio kunigo, tai kelias, kuriuo žmonija eina gražesnėn
i nų.
,
A. a. kun. Cibelis buvo geras lietuvis* ateitin; kooperacija ne tik atskirų tautų bei į pildyti, Dirstelkime, kas yra sunku atgauti.
' Ii laipioti vielomis, medinėmis
Maskvos valdžia į tuos Ja ! sienomis ir visur, kur tik gali
patriotas. Jisai gana uoliai dalyvavo visuo- valstybių gyvenimų padaro turiningesnį, pa-'įvykę Rusijoj. Nors darbininDabargi Cliientao ir iškyla,
<meniniame veikime, priklausė prie L. R. K. Jaimingesnj, bet taip pat praktiškai sušvelni-' kai nieko nelaimėję, bet jie netaikai, o gal ir karui pavo-į ponijos žygius nekantriai at ; užsikibti nagais.
S. A. ir kitų organizacijų. Velionis yra buvęs na taip įaštrėjusius tarptautinius santykius,: atsilyginę su savo spaudėjais jus. Kada Japonija pasisavino sineša.
Į Žiurkės savo didžiuma yra
nariu daug-Lietuvai nusipelniusios* Amerikos praktiškai veda žmoniją žmoniškesnėn, tai- ir išnaudotojais.
Sugriauti Korėjų, tūkstančiai korėjie
Angliškų laikraščių kores naktiniai gyvūnai. Patamsėję
Lietuvių Tarybos. Nemažai bendradarbiauda kingesnėn, solidariškesnėn ateitin. Kooperaci- galingo caro ir kaizerio sos- čių apleido savo gimtinę šalį, pondentai nusako didelį taijos aiškiau viską mato. Dienos
vo ir mūsų spaudoje. Jam rūpėjo pakelti ja sušvelnina arba išriša taip sunkų ir svar- tai. Taip gali būt ir visur ki- kad išvengti japortiečių ve-Į kai pavojų dėl Chientao dislaiku jos netikros apie savo
kaip Lietuvos, taip vietinių lietuvių eko bų socialį klausimų ne tuščia agitacija, o tuo tur. Nedarbas sukelia alkį ir;damų persekiojimų. Šiandie trikto. Kilęs karas galėtų į
judėjimus. Tik pasieniais yra
nominę būklę. Del to dėdavosi prie lietuvių būdu, kad ji visuomenėj laisvės broliškumo badų. Badas žmoguje sukelia'Chientao distrikte-gyvena ar- tų sūkurį patraukti ir Euro
drąsesnės. Juodųjų žiurkę re
organizuojamų ekonominių organizacijų.
ir atsakomybės jausmų ugdo.
desperacijų. Apimtas despe- ti vienas milionas korėjiečių, pos valstybes.
tai galima sugauti spąstais.
Nors kai kuriais atvejais velionies nusis
Ar nereiktų dėl to ir mums, Amerikos racijos žmogus į viską pasi-: Tenai jie daro
sąmokslus
Žiurkės yra žinomos kaipo
tatymas ir nesutapdavo su didžiumos mūsų lietuviams, daugiau kooperaciniu judėjimu rengęs. V erčiau žūti, negu prieš japoniečių valdžių Ko- ŽIURKĖS ATLIEKA DIDE
LIUS NUOSTOLIUS.
keliautojos iš vienų vietų i
visuomenės vadų nusistatymu, tačiau tas ne susirūpinti. Mes atskirose kolonijose turime badauti arba vergauti. Tur rejoj. Tenai jie puola Japo
' kitas. Tam tikrais metų lai
smelkia tų darbų, kuriuos yra padaręs. O gana daug kooperaciniu bendrovių, krautuvių tuoliai stumia vargau darbi nijos konsuliarinius agentus.
jis dirbo daug ir nuolat.
ir kitokių įstaigų, deja, apie jas mūsų pla ninkų minias.
Kadangi Japonija yra sti Amerikos J. Valstybių Vi kais jos skaitlingais būriais
Taigi, Vytauto jubiliejinės ekskursijos čioji visuomenė nedaug kų žino. Del to, kad
Pagaliau Aguona rašo, kad pri prieš tuos,išeivius korejie- suomenės Sveikumo Tarnybos apleidžia apgyventas žmonių
vadas pasimirė ten, kur augo Vytauto Di jų veikimas nėra sucentralizuotas ir neturi kažkoks A. Miller pažymįs, čius atsispirti į Chientao pas- Maisto Pramonėje tarnaująs'sodybas ir vyksta į laukus
džiojo motina Birutė, kur jų pasitiko Keis jokių ryšių su plačiuoju tarptautiniu koope buk tokiam žmogui, kurs iš taraisiais laikais susikraustė Dr. C. V. Akin skelbia, kad rasti sau sviezesnio maisto.
tutis. Taip jau, mat, Aukščiausiojo buvo lem raciniu judėjimu, kurio šventę švenčia visose rastų planų panaikinti ne daug rusų ir kiniečių komu šioj šaly žiurkės kas metai Miestuose gi j6s dažnai kilnota. Del to teesie jam lengva Palangos žemelė. valstybėse, neišskiriant nė Lietuvos.
darbą visiems laikams, ver- nistų. Sakoma, jie susiorgani- atlieka žmonėms apie 500,000,! jas i iš vienų dalių j kitas.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »•••: P«SM Metų — *>.60. Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam
Mėnesiui — T6c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *«.«•, Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųMaa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlama tam
tikslui pašto Menkių.
Redaktorius priima — nuo 11:** Iki X>:*0 vai

$V. PILYPAS NERIJUS IR
DARBININKAS 1
,

(Tąsa)

Dar kelias minutes jie šnekučiavo
si. Daug ko buvo galima iš darbininko
tikėtis. Drąsūs ir tiesūs jo atsakymai
rodė jį esant gero būdo.
Atėjo metas skirtis. Mokinys gavo
vėl keturias eilutes ir atsisveikino su
Šventuoju, žadėdamas po aštuonių die
nų vėl grįžti.
Praėjo aštuonios dienos, bet darbi
ninkas nesirodė. Šv. Pilypas Nerijus
ėmė nerimauti ir melstis už savo bičiu-

Prabėgo jau ir 15 dienų, o jo vis
kaip nėra taip nėra.
Šventasis liovėsi jo ir belaukęs ir
ko nors iš jo tikėjęsis.
— Ot vargšas, — mąstė sau, —
taip gražiai pradėjęs, pritrūko drąsos
ir, be abejo, metė tų keturių eilučių
prat^b;
has.
.1

aip jam besvarstant, vieną dieną
pasigirdo sunkūs žingsniai. Kažkas ka-

ridoriumi artinosi. Tuoj pabeldė į jo
kambarėlio duris.
<
— Tai jis! — sušuko Šventasis, bė
gdamas atidaryti durų.
Iš tikrųjų tai buvo jis. Bet kaip jis
vargingai atrodė: suvargęs, susilenkęs,
pasiramsčiavo lazda; galva buvo per
rišta Skepetaite; skruostai sudaužyti,
žaizduoti; ant nosies mėlynavb du ar
trys smarkaus užgavimo ruožai, kurie
jau baigė gyti; kakta turėjo plačius
dūžių pėdsakus.
— Kas jums nutiko, mano brangus
bičiuli? Kas gi galėjo jus taip baisiai
sudaužyti?!
Šiek tiek ir Jūs. Taip, tai Jūs, mano
Šventasis. Stebitės?! — Pamatysit, kaip
tai atsitiko.
Rytą šveičiu aš sau linksmas Alba
no keliu su pintine ir pabūklais ant
pečių. Žiūriu — priešais atvažiuoja ka
rieta su dvejetu arklių. Kaip tik jie ma
ne taip apsikrovusį pastebėjo, tuoj ėmė prunkšti, baidytis — šokti piestu.
Pagaliau šoko į šalį, o vežimas tik ke
beriokšt — ir apsivodė į ravą. Ponai
tis atsikėlė, kaip katinas iš miego, pa
siraivė, o pasiraivęs šoko prie manęs,

brinkt — parsimušė mane į purvą ir
kad ims su botkočiu daužyti man gal
vą... Kad bent trumpai, o dabar — be
veik 10 minučių! Oi, mano Šventasis!
Kad aš būčiau norėjęs, tai į miltus jj
būčiau sumalęs!,— Tik pažiūrėkit į ma
no rankas, į tuos galingus raumenis!...
Ar tai aš kaltas, kad jo arkliai pasibai
dė nuo mano pintinės? Negi aš galėjau
palikti savo pintinę, — čia mano uždar
bis, čia mano įrankiai?! Taip, mano
Šventasis, tikrai aš jam būčiau parodęs,
iš kur jo kojos dygusios. Bet tos tavo
keturios eilutės, kurias ką tik buvau
perskaitęs, taip padarė. “Neatslmokėk

juodu jau daugiau nesiskyrė: Šventasis
pažadėjo jį priimti j vienuolyną. Kilnus
darbininkas puolė j kojas ir ėmė verkti:
jam nė j galvą nebuvo atėjusi mintis,
sulaukti tokios laimės.
Jis tapo broliu. Tai buvo nuolanku
mo, maldingumo ir paklusnumo pavyz
dys... Jis norėjo tapti šventasis, o jo
noras ligi galo buvo didis. Išgyvenęs
dar 20 metų vienuolyne, nukeliavo pas
gerąjį Dievulį sau užmokesčio atsiimti,
b
o dienos buvo išpuoštos gerais dar
bais, kurie jam prirengė garbės vainiką.
Išvertė Viktoras.

blogu už blogą”; “darykite gera tiems,
kurte jus persekioja”; “kada jums muš
j dešinj skruostą, atstatykite jam Ir kai
rįjį.” - Ai, man nereikėjo atstatyti an

BAŽNYČIOS APEIGOS.

tro žando, — jis ir pats juodu abudu
susirado! Aš nieko jam nesakiau. Kai
jis nuvažiavo, tada aš atsikėliau. Taigi,
penkiolika dienų turėjau gulėti ligoni
nėje. Ir tik šjryt išėjau. Išėjęs skubinausi čia.
Šv. Pilypas susijaudino iki ašarų.
Apkabino jį ir prispaudė prie širdies
jo galvą, pamėlynavusią nuo kirčių, ’lr

Katalikų Bažnyčia garbina Dievą
vieną, bet turi Tris Asmenis. Tą gar
binimą ir pagarbą, teikiamus Dievui,
Bažnyčia apipina ir lydi jvairiausomis,
gražiausiomis ir skaitlingomis apeigo
mis arba ceremonijomis.
Bažnyčia, pagal Jėzaus norą ir dva
sią, pasižymi tąja nekalta^ kūdikiška
meile Dievo, Jėzaus Kristaus Motinos,

/

z,

Švenčiausios Marijos Panos ir Šventyjų.
Kaip vaikai, mylį savo tėvą ir mo
tiną, vartoja nekurias labai nuošird
žias, gražias ceremonijas, kuomet no
ri pagerbti tėvus, taip daro Bažnyčia,
gerbdama savo geriausiąjį Tėvą, Die
vą, savo mylimiausiąją Motiną, Mari
ją ir Dievo didžiausius prietelius ir my
limiausius vaikelius — Šventuosius.
Bažnyčios apeigos yra pilnos gro
žės ir artizmo. Jos yra tikrasis papuo
šimas to garbinimo, kurį ji teikia Die
vui. Jos yra, galima tvirtinti, tylioji Ba
žnyčios kalba. Bažnyčia, labai dažnai,
savo apeigomis daug daugiau pasako,
negu iškalbingiausias pamokslininkas.
Jos apeigos kartais daro tokį įspūdį,
kuris neišdyla žmoguje visą jo gyve
nimą.
Jos kalba j Dievą ir į tikinčiuosius
ne vien žodžiais, kaip kalbėtojas; ne
įvairiais garsais, kaip daro muzikas;
ne spalvomis, kaip daro artistas; ne
švelniais judėjimais, kaip aktorius-lošėjas, bet visais tais būdais, kartu im
tais ir dar daugybe kitų, kurių kas ki
tas neišgali pavartoti.

Trečiadienis,

Liepos

23,

8
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vę, prie tokio ir tokio nuine- kraštuose vasaros dienose,
Vyk į po negu kitame laike, gi smar
no namo' arba
no Ixs sodybą ir subelsk kus oro cirkuliavimas kaip
whvch advertising plays in
prie jo vartų kauopa penkis tiktai veda prie audros sukė.modern life of produetion and
Lietuva. — Vienam mieste; ,, • .
Prof. Kampininkas
i kartus, jis priims prekes ir limo.
.
. . trade we see that basically it
Iv užrekorduota šitoks atsiti-ils
.. that ot education. tlt* mi grąžins su tavim pakvitavikinias: užėję arbatinėn du tomis its readers of the exisKodėl atrodo, kad migla ke
'mą”.
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
kaimiečiu susiderėjo, kad vie tence and nature of commodiliasi į viršų?
Tie paliepimai nėra sudėtin2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
nas jų išgers kvorto “arba ties by explaining the advangesni už tuos, kuriuos išpildo Oras, paprastai, prie žemės
tos”. Išgėręs kaimietis pradė -tages to be derived from their
PATĖVIS, NEI DOLERIO i ną, ausis pastatę, klausėsi “mokvti” arkliai dabartiniu *yra drėgnesnis, kur jis yra
jo pajuosti ir, kol nuvežė li-^ and create8 for them
kad pagavus kožną žodį. Jie laiku, bet užtai daug labiau susijungęs su drėgnumo aug
NEĮMOKĖJĘS, ATĖMĖ
goninėn, \ isai pajuodo ir su-;
deniand. It makes new
labai ižingeidavo, prie ko čia {tikrinanti skeptikų (sunkiai menimis. Taipgi kaikada yra
TRECIĄ DALĮ TURTO
degė. lai bent buvo
arba- thoughts, new desires, and
ir vėsesnis prie žemės, jeigu
einama, nes tai pirmų sykį {tikinčių) atžvilgiu
NUO SAVO POSŪNIŲ
ta”!
Kad arkliai yra protingi gy kur nors viršuj yra šalto onew actions. By changing the
| motina juos pakvietė pasikalIR PODUKROS.
vūnai, nėra jokio abejojimo, ro, kuris beskęsdamas žemyn
attitude of mind it changes
įbėti apie namų reikalus.
PRAŠAU NESIJUOKTI! i the material condition of the
paliktas testamentas
“Jūsų tėvas, kaip žinote, nes* tokie dalykai, kaip jų bi daro permainą. Mišinys drėg
ipeople. Advertising creates
buvo labai draugingas ir ma- čiuliškas prisirišimas prie sa no oro su šaltu oru padaro
nieko negelbėjo.
Žmogaus gyvybė šiais lai- and changes this foundation
bumus budo žmogus”, toliau vo nuolatinių šeimininkų ir miglą.
Chicaga. — Vietos laisva kais neverta nei pantės mun- 0£ ad pOpular aėtion, public' Grasilda Bevirienėi buvo .na kalbėjo motina. “Jis mylėjo kiti reikalingi šiek tiek geresmaniai — sandariečiai nega šai,no. Nesistebėkit, nes nese- sentiment or public opinion. šlė, daugiau kaip du metu. mane ir jus visus, vaikeliai, j ni° galvojimo jų elgesiai aiš
Kas sudaro miglą?
Ii atsidžiaugti savo devizą — i nai įvykusioj Columbus, O- It is the most potent įnfluen-'Ji turėjo tris vaikus, vieną
*»««»,« kiai įrodo, jog čia vienais tik
Migla yra paprastai debe
“vyskupu”, kuris trumpu lai- bl0> tragedijoj, didžiuma su- ce jn adOpting and changing dukterį, Anastaziją,
kurią .
TW<oniv „Gaii-anUo ir ” tai gyvuliškais instiktais tas
sis, stovintis arti žemės. Ji su
ku išmokino “teologijos” ir degusių kalinių buvo nuteisti the habits and modes of iįfe, mėgdavo vadinti Naste, ir du
.
Čia nutruko jos balsas, pra nėra iššaukiama.
sidaro, paprastai, kuomet drė
affecting what we eat, what'«ūnu: Joną ir Miką. Abu sū
pašventinox net tris “vysku už prohibiciją;
Arėjas Vitkauskas. gnas oras ganėtinai atšąla ir
dėjo verkti. Nusišluoačius aša
i we wear and the vvork and nu dirbo, o duktė lankė augšpus” — anglams, italams ir
ras ir, šiek tiek susiraminus,
sutirštėja jo vandens molekuForeign Language Informa- play of the whole „ation. Fo-'tesniąją mokyklą.
,
armėnams. Jeigu kas da\poKcdel griaustinis dažniau
los į mažus lietaus lašelius.
lion Service praneša, kad A- rmerly it was an axiom that
Mirus Grasildos vyrui, liko
. .
.

gė šiais žodžiais: “When we
stop to consider the part

Prašau Į Mano Kampelį

PROF.

Teisiu Skyrius

KAMPININKO
RADIO

ri būti “vyskupais” turkų,
......
v
kirgizų, čerkesų ir k., gali menkoj c daugiausia ,amonių
T,
kreiptis į laisvamanių cen gyvena Smith’o pavarde. Per
Didįjį Karą vien tik į armijos
trą, ant ITalsted St.
ir laivyno rekordus įtraukta

Chicaga

_

Atstatytam

.

J

...

competition was the life of jai triJU pagyvenimų mūrinis
A.onftAnA i-

“Taigi,

kaip

, . .

jau sakiau,

v /

kito tokio vyro visam pasau-

trade. Under the methods of namas, vertes $18,000.00, be ,
._ J
,____ J
ly nėra, ir aš jo draugijos la
the present day it would seem skolos. Du flatu nuomavo, o
bai pasigendu, o ypatingai
to be more appropriate to say trečiąjam pati su savo vaikada jūs visi vakare išeinate
Susirašę jie that advertising is the life of kais gyveno
ir mane vieną paliekate, lyg
niotų pareikalauti pilnos ne- trade.”
,
j Bevirienė buvo darbšti, švakokią vienuolę. Dažnai minti
priklausomybės nuo savo Dė-( Ponas J. Husband yra na- -ri ir pavyzdinga moteris. G am
jau sau, kiek čia to laiko be
dės Šamo.
rys garsinimų firmos Hus-Įta nepavydėtinai ją apdovalieka? Neužilgo visi vaikai
band and Thomas, ir buvęs: nojo grožiu ir sveikata ir,
I
Pas dantistą.
'pakviestas
į kelias Europos'nors ji buvo jau mačius ketu- bus suaugę, apsives ir kožnas
eis savo keliu, palikdami maJonukas.
Aš noriu iš- valstybes supažindinti su vė-I resdešimts šešias vasaras, ne-;
ne vienui vieną. Ką tada man
išrodė, kad butų jai praslinko
.
.„ .
traukti vieną dantį, bet meno- 1 liausią garsinimo teknika.
T
, .
,
...
v . ,
.
i j
• j v .
' reikės daryti? Ar liga, ar ko. .
v.
, .
riu būti užmarintas, nenonul Jaru baigus kalbėti svečiai'daugiau kaip trisdesimts pen-;,.
I
.....
..
.
,.
. . . . kia nelaime, ką čia toki greiperejo į rūkomąjį “loungs” kios varduvių dienos. Adnn-»
.
.
ti

gauti geso.
tuoju prisišauksi. Pamaniau
drą-'
saloną
aukščiau.
Ten,
paragaratorių
jai
nestokavo;
buvo
Dentistas. — Ot, tai
sau, kol dar netaip sena ir
danų kavos ir cigarų, Kon- iš ko pasirinkti, kad tik būtų
vyras. Parodyk, kurį
sus
turiu progą pasirinkti sau tinferencijos darbai buvo tęsia- norėjus tekėti.
dantį reik ištraukti,
3J” T ”• L
•
-j ‘ karna gyvenimo draugą, apsi-

komunistų ofise palengva lik
viduojama įvairūs “departa
mentai”, kurie buvo įsteigti
prieš SLA. seimą, būtent de
legatų po Bridgeportą gaudy
mo ir jiems galvų apsukimo,
slaptų mitingų, instrukcijų,
kaip jų delegatai turi seime
elgtis: sėdėti, stovėti, ant kė
džių sulipti, baubti ir t. t.
Pats tų “departamentų” gai
va Vabaleika, kuris per sei/•
* •
mą išrodė “nieku nesuintere Jonukas (i mažesnį
....
j . .
suotas” ir-gi jau atsidūręs Albert, parodyk jam
pytuose

t.brolį)
r\ —!l mi. toliau.
noreda. .
.
,v Dr.
„ ,M.„ Vinikas pa- Kada jos drauges,
. ..
. v
įvesiu, ir gana. Dviesa, tai ne
,
,
kvietė iš eilės kalbėti p. Paul mos ją paerzinti apie zeny-i .
. ,
...
tą dan, . ,
<
.
v,,
,
i
vienai; kur vyras, tai vis vy, Fitzpatnck, Bush Service Co- bas, uzklausdavo, ar nebus
’ .
, , .
„
. . „
- ..
. ras, šiokia
tokia pagalba .
j rp’n of New York vice-prezi- jai
salta sekančią žiemą vie-i
. ..... °
. v.
,.
\ aikų veidai įsblisko, ne
= , dentą
nai ziemavoti, Grasilda atsa-1
TToinA+onorc
j
i , turi
. ■ gerą “
u/Kalbėtojas pasisakė nevar- i kydavo,
kad
boi- vienas
.
.nei žodžio netarė,
.v . visi
kėdėse, lyg iš gipso nuginsiąs klausytojų su finansi lerį” skiepe, kuris uzsildo vi- sėdėjo
. ,
,
,
, , . ,
stovylos, lauke ką daunėmis kalkuliacijomis, bet šne są' namą, netik jos kambarį. lietos
.
,
’kėsiąs tiktai antruoju klausi-nusijuokus, pradėdavo am<> įna paša ys. as „u
•mu, apie finansų elementų i- pįe ką kitą kalbėti, nes ji ne-;V° *,iemS dldlS surprizas ’
(Rytoj bus daugiau)
(Rašo Observer)
tų populiarinime. Kalbos ga- inporto prekyboje. Savo kai-1 mėgdavo pliotkų klausyti
le jis citavo prezidento C. boję jis nušvietė kokią dide- Vieną sekmadienio dieną šei,
(Tąsa)
Coolidge miątis apie garsini- lę reikšmę sudaro kredito tei- mai papietavus ir įndus su-1
Ponas Gen. Konsulas dar į mą, kurios labai klausytojams kimas importeriams ir to kre- j piovus> Bevirienė pasikvietė
priminė tai
ai, kad “lietuvišką- užimponavo. Citata seka:
įdito lankstumas. Užmezgiant savo vaikus jį seklyčia
seklyčią sakysaky
Mokslus arkliai.
jį” kelią arba ne-lietuvišką“ Under the stimulation of gyvesnius prekybos ryšius, i dama jog turi ką tokio svar31 Jūros kelias tiesiai į K lai advertising the country has mporteriams tenka pakelti baus jįemg pranešti.
Mokslūs arkliai patraukia
pėdą yra lietuviškas kelias ir gone from the old hand me- daug sunkumų dėl įtarimo, ne
Vaikų veidai apsiniaukė nu n*°vų domę ir sukelia įvaipageidautina, kad lietuviai da thods of produetion wbich pasitikėjimo, kartais dėl ne- siminimu. Jie viens į kitą pa- rių įvairiausias kalbas. Rusų
žniausiai tą kelią pasirinktų. were so slow and laborious patenkinamų pristatymų, bet žiurėjo, bet nieko nesakė, tik žinomas zoopsicliologas, profeP. Žadeikio kalba nesu with high units costs and low pirmoje eilėje tenka susidur- i]ęož,nas savo mintyje užklau- sorins Vladimiras Vagneris
kėlė jokių diskusijų, kadangi \vages to our present great iti su stambesnių operacijų fi-j8^; “Na, kas čia dabar tokio skaitė pranešimus apie moks
tatai buvo tiktai grynų gyve factory system and its mass nansavimo kliūtimis. Kai pre- bugj»> Suėjo Visi seklyčion liūs arklius “anekdotiškais”
nimo faktų konstatavimas, pa produetion with the astonish- kybos ryšiai yra menki ir pre- jr susgdo^ jtur ]<am geriau ir arklių stebinančius gaburemtas statistiniais daviniais. ing results of unit costs and kybininkai tėra mažai žinomi,1 patiko.
mus priskiria mokamiems dreKalba Konferencijos dalyvia- high wages. The presminence kila nepasitikėjimas, įtarinėji- “Klausykit, mano mylimi viruotojų “fokusams”.
^ms patiko. Gal būt keletas of America in industry, which į mas ir kreditą sunku gauti.
^Konfer. dalyvių tuo pačiu lai- has constantly brought obout Jis nurodė kelis pavyzdžius vaikeliai,” kalbėjo motina. Į Priešingai, žinomas vokie
“Jūsų tėvas, lai Viešpats duo čių zoologas Cell’is neprileiku nutarė keliauti Lietuvon, a reduietion of costs, has come iš savo santykių su lietuvių
,
,
..
.........................
lų'da jam visas dangaus links- džia šiuo atveju buvimo apkaipo “tikras” turistas.
very largely through mass importenais, ir siūlė susirū-1 ė
v
j
a.
.
j
ja' •
.
' mybes, buvo geras, doras, gavystes remdamasis žinoma
Dr. Vinikas kviečia p. Jo-j produetion
TTrnrlnciinn Mass produetion' pinti kredito didinimu ir bū- , ,
A
\
, .. L
...v__ _____________________ x.
, ,
-r. .{darbštus ir taupus žmogus, arklių trumparegyste, arklių
seph Husband, kuris buvo re is only possible where .there dais finansuoti prekybą. Jisai1
•Jo triusu ir pinigasi įgyta regėjimas labai netobulas ir
komenduotas per “Adverti- is mass demand. Mass demand tarp kitko nurodė, kad Lietu
I
,
,
/
, ' šis gražus mamas, kuriame negalima prileisti
minties,
sers’ Club of New York,” pa- has been created almost en- /vai nėra ekonominga eksporgyvename, ant kurio nėra nei i kad vadinami Kralio mokskalbėti tema “Principles ofĮtirely through the develop- tuoti iš Klaipėdos popierinę
vieno dolerio skolos. Jūs tė- lūs arkliai būtų matę vos paAdvertising.” Jis savo kalbo- ,ment (of advertising. In this.masę, nes iš jos turėtų sauj
vui mirus, šis namas pasili-1 stebimus sutarties ženklus, ne
je trumpai apibudino garsini and likę communities public gaminti popierą.
ko absoliučia mano nuosavy- va tai duodamus dresiruotojų,
mo teknikos tobulėjimo isto sentiment is everything. \Vith_ Ponui Fitzpatrick’ui buvo
be, taip man sakė advokatas, P-no Kralio klaida, Cell’io
riją, garsinimo svarbą ir jo public sentiment nothing can duota daug paklausimų.
reikšmę tarptautiniam santy- fail; without it nothing can, Kitas prelegentas, p. W. D. nes Uip P°pier°s buV° pada' nuo,none> >’ra tame> kad ps 18
•iiavime, ir suteikė kelis kon- jsucceed; conseųuently he who Davis dėl laiko stokos prane-^08 kada
karto
lavinti arklių gamolds
public
sentiment
goes
Simo
nepadarė.
Delegatas
nuo
Jei
*
u
05
bučiau
pinna
mirus
’
bumus
abst
™ktiškl*
<ati
krečius pavyzdžius kaip gar
traukhl) žinojimų srityje, o ne
sinimas pasireiškia gyvenime deeper than he ™ho enacts “National Council of Ameri-^ namas bfltų pabkęs
ir bizny, ir kaip plačiai nū statutes or pronounces deci- Can Importers ant 'Traders”,tgvui5 W ka4a jis P1™0 ma* paband6 PritaikyU savo bfld«
dien garsinimas praktikuoja sions. Tie makes statutes and neatvyko, bet tos organizaci-,n«s mir5’ Ui namas pa,iko ’^kyino praktiško gyvenimo
Namas dabar y- reikalavimams.
mas gerais rezultatais. Jis nu docisions possible or impossi- jos rekomenduota firma Ru- inan>
rodė į kelias modernines ko ble to be executed.” (adresas dolf Mosse, Ine. per savo at- ra mano var(Iu ir aš turiu Iš tikrųjų, stebinanti arklio
i jas, k. a. vokiečių bei j pasakytas sveikinant per In- stovą p. John Schuman tarp
daryti su juom ką tik gabumai keltų mažiau abejompanijas
galiu mainyti, par- jiiny, jeigu Kralio auklėtiniai
švedų , ir į jų leidžiamas savo: tcrnational Advertising Asso- kitko yra pareiškusi sekančių nor*u
duoti
arba
praskolinti, tai būtų galėję išpildyti paliepi
garsinimams Amerikoje su
mano valia”.
mus panašius į tuos: “Vežk tą
mas, ir į atsiektus rezultatus
ekonominiam kilime ir kraš-

Pirmoji Amerikos Lietuvių
Ekonominė Konferencija

MARGUMYNAI

ciation

i

seimą

Vašingtone

1926

Savo kalbą, p. Husband bai-1

minčių:

Vaikai,

/Bus

daugiau).

akis

smeigę

į

moti-į krovinį

į

tokią

ir

tokią

gat-

griaudžia vasarą, negu
žiemą?

Smarki vėsula su griausti
niais pasidaro iš priežasties
skirtingos temperatūros įvai
riose oro dalyse. Toks skir
tumas yra daugiau paprastas

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESIJ4
Moterims, kurios kenčia nuo šir
dies pykimo, arba taip vadinamos
"rytinės ligos”, šis paprastas būdas
Turiu garbės lietuvių visuomenei
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
tai žino ir tą. pataria žymiausi spe betarnauju . žmonėms ir visą savo
cialistai. Prirengk biskutį susmulkin laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
to ledo — sakysim vynini stiklei}. visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
Užpilk ant jo arbatini
šaukštuką j geriausių savo išgalių.
Phillips Milk of Magnesia. Palengva
Jau penki metai kaip esu tarp clgurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu eeriečių, bet jau turiu 15 metų pa
mas visiškai praeis. Retai priseiną tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo mokslus išėjau universitete. Plačiai
skaudėjimą artą tąsymą vemti.
pažįstu -apie visokius vaistus ir jų
Phillips Milk of Magnesia
turi veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
priešrugštinių ypatybių ir jis teikia tarus, o aš turiu plačią pažinti su
greitą pageibą, kuomet ėda rėmuo, daktarais ir chirurgais. Aš garantuosurugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet iju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tikrai liuosuojonti veilųnė užtikrina Įtais pritrukstu vaistiį, tai recepto viregulerį vidurių išvalymą.
Vartoja-įsai nepildau.
mas burnos plovimui
jis neleidžia
Mano visos prekės ir Vaistai yra
rūgštims ėsti ir dantims puti neštu- šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
mo laiku.
perku iš geriausių vaistų išdirbysSu kiekvienu buteliu Phillips Milk čių Ir perku jų kasdien.
of Magnesia eina pilni nurodymai : Turiu išrendavimut bankinių dėžujo daugybės vartojimų. Visose aptis- čių, tokių kaipir bankuose. Renduokose po 25c. ir 50c. Reikalauk tik- tojai prie jų gali prieiti kada tik
rosios, daktarų užtikrintos per 50 yra atdara aptieka.
metų.
Laukdamas, progos
jums patar
"Milk of Magnesia” buvo Chas. naut, lieku. *
H. Phillips Chemical Kompanijos S.
Su pagarba,
V. registruotas vaizbos ženklas ir jo JOHN MALACHO5VSKAS, R. PH.
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
4847 West 14 Street
1876.
Cicero, III.
Tel. Cicero 3»

DIDELĖ EKSKURSIJA Į

LIETUVA

NAUJU IR DIDELIU LAIVU

"STA TENDAM”
I&plankia ii New Yorko

Riigp.-Aiigust 16 <L, 12:05 vai. ryto Pasažierių Priėmimas į Laivę Rugpiučio 15
dienę, 8-tę valandę vakare.
Spalių 27-tą visos bainyčioo Lietuvoje švęs Didiiojo Lietuvos
Kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties sukaktuves.

Laivakorčių Kainos j Klaipėdą:

Trečia Klase j vieną pusę .................................... $107.00
Trečia Klase į abi pusi ................... ................
181.00
Turistine III kl. į vieną pusę ,........................... 130.50
Turistine III kl. į abi pusi
........ 215.00
Lietuviai iŠ visų Šios Šalies dalių prisideda prie Šios ekskursijos.
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:
P. BALTUTIS
3327 Ra Halsted St.
V. STULPINAS
J. J. ZOLP
3255 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.
arba

HOLLAND -AMERICA LINE
« NORTH DEARBORN ST., OHIOAOO, ILL.________

—

Trečiadienis, Liepos 23, 1930

draugas
NAUJA DIDELE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

•i •i’i (

tikėdamas čia rasti laimę, ku-

“Tribūne”

kas

vakaras “Draugo” piknikui buvo at-

8 vai. savo auditorijoje (iš- siuntę gerų dovanų.
nos visai nėra.
Tas pat.
skyriant šeštadienius ir sek- Į
Lietuviai daugumoj svajoja
madienus), norintiems susipa •
apie ūkius, bet nesant lietuvių
žinti su spaustuve, teikia su ( SKAITYK IR PLATINK
konsulo Kanadoje nėra kam
TIKTAI KATALIKIŠ
judamųjų paveikslų pagelba
rūpintis lietuvius organizuoti
KUS LAIKRAŠČIUS.
į nurodymų ir išvadžioja atsi
į kolonijas, gi žemės yra pa
lenkusius jxi redakcijų, pa
kankamai. Tani darbui reika
veikslų ir špaltų liejyklas,
ADVOKATAI
lingas vadas.
spaustuvių
mašinerijas ir
Bendrai, darini klasei ne ekspedicijos rumus. Šių, di Telophone Dearborn 0057
kokie laikai ^Kanadoje.
džiausių pasaulyje spaudos
J. Krasauskas.
įstaigų, pereitų
pirmadienį
aplankė Aušros Vartų klebo
ADVOKATAS
nas, kun. Klikas ir pp. Pel160 No. La Šalie St. Rrn. 1431
džiai.
CHICAOO, ILL.

F. W, CHERNAUCKAS

CHICAGOJE

Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.
---------------

i Greitu, modemišku patogiu •Holland America Linijos laivu* Statendam.

•
Yorko iš-

Iš New
Į plauks Rugpiučio — Aug. 16 d. 1930. Holland America Linija yra lietuviams žinoma jau senai.
[Dar prieš karų lietuviai žinojo tos linijos gerų patarnavimų.
Šių ekskursijų organizuoja plačiai žinomas laivakorčių agentas p. P. Baltutis, 33£7 So. HalsLed St., Cbicago, III. Gražus būrelis prie tos ekskursijos jau prisidėjo.

J

TORONTO, KANAOA.

B B JB

AGNIEŠKA MISEVIČIENĖ

KROMEL’S PHARMACY

WISSIG.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
KEŽIŲlUirt KAIP I *SIHENfcJLSIOR Ir NEI8GYDOMO8 JOS
YRA. Spcclallftkat gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tukatančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. V. Nedėllomls iki 12 d.
M St.

Iiasugas Baeler Ava,,

9M. CsiaasfarS U78

PAGRAŽINO KRAUTUVĘ.

nulydėta 1 Šv. Kazimiero kapi
nes.
. Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Motinų.

Tėvas. Tirolis
ir Giminė*.

Laidotuvėms patarnauja grab.
I. i. Selp, Boulesard 6208

Ačiū ačiū visiems geradėjanis.
O tau musų numylėta daug kentėjusi motinėlė
Gailestingas Dievas tesuteikia amžinų atilsį,
Nuliudusios šeimynos
Petrokų, Misevičių ir Kolyčių.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Koosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

A.A.OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Salia Bt.. Roocn 1701
Tel. Randolph 81I1-43S2 Vai. »-«
Vakarais

1241

SO. MALSTED STREET
Tel. Vlctory 1568

7-8 vai. vak. apart Panedėllo ir
Pėtnyčlos

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
P-nai Kalėdai yra uolūs rė
mėjai visų gerų darbų. Jie ir 105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5,00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokį nepatyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno lšegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus
kenksmin
gumų.
Mano
Radlo — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas
egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, (r jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gyį vumas sugryš jums taip kaip buvo
| pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užsiaenėjuslą. {at
kerėjusią, chronišką ligą, kurį nv
i pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėbokit
neatėję pat
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Vaiandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki f
Nedėliotais nue 10 ryto iki 1
po olėtu

+ A.
A.
ALEKSANDRA
LOVEIKAITĖ

Daktaras

_____________ __

“Tribūne” spaustuvėje Cliil_________
cagoj dirba keletas West Si-! Briūgeport. — P-nui Kalėde gyvenančių lietuvių, kaip’dai, kurie turi savo valgoantai J. Dačiolas, A. Bučins- mųjų daiktų krautuvę ant
kas, S. Vienažindis ir k. Sa- kampo 35-tos ir So. Union'
vo papasakojimais apie mo- avė., žymiai jų pagražino. Viderniškus spaustuvės įtaisy- sų krautuvę pennaliavojo ir
mus ir neapsakomai greitų įtaisė naujų didelį ir dailų
laikraščio spausdinimų ir iš- “show case” duonai ir keiksiuntinėjimų, ne vienam su- sains. Mat, p-nai Kalėdai turi
žadina norų savo akimis visa j savo duonos ir keiksų kepy
tai pamatyti.
klų.

.draugijų veikimu, todėl dau 4^
KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
guma net iš kitų provincijų
ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Capsules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
as
J važiuoja Torontan. Bet
darė maloniomis ir
1 B bandyk šiandie. .Tri
dabartiniu laiku liko vos apie Į kiekvienų lietuvį įspėju, kad
lengvai vartojamo-BB^B ■■■
B fl^B jų dydžių vaistinė
50 ir tie dirba vos po 2-3 die važavimas Toronte iš kitur y- mis. Greitai praša-"WB^— "
se 35c, 75c ir $1.50
ra
neapgalvotas,
nes
darbo
nas į savaitę.
lins skausmą. Po antspauda^B AK B
Didelė bedarbė.
jokiu
būdu
negalima
gauti.
Tarpe lietuvių, susidūrus
jūsų sveikatą apsaugos.
Yra
Toronte
didelis
skai

Nors visas pasaulis ap viens su kitu, neišgirsi kito
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite
siaubtas bedarbe ir viso pa kio žodžio, kaip tik, ar dir čius lietuvių, kurie dešimtas
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
saulio darbininkai tik šaukia bi, mažu žinai, kur darbo gau mėnuo kaip diena iš dienos
HAARLEM OIL
žutėje.
darto, darbo arba duonos, ti ir t. t. Dauguma darbinin vaikšto po Toronto gatves, po
bet šiais metais pasiekė bedar kų bėga is^ Toronto į vaka kelis kartus apeina visas
bė ir Kanadų. Visoje šalyje, rų provincijas. Tai ūkių kraš dirbtuves, statybas ir dar
tiek dideliuose
miestuose, tas ir ten tikisi darbo gauti. bo negauna. Tat kaip tikėtis,
P A DĖ K O N Ė
tiek mažuose, pulkai darbinin Bet nėra vilties, nes ir ten kad iš kitur atvažavęs gaus
kų vaikšto ir negauna darbo. pilna darbininkų, o važiavi darbo?
Kanadoje
vasaros
laiku mas darbo ieškoti vėl pavo
Tiesa, Toronte draugijų ydarbų atsiranda: didelis skai jingas: neturint pinigų gelž- ra pav. Šv. Jono Kr. pašelpos
čius darbininkų dirba ant ti kelio tikietui išsipirkti, tai draugija, kuri turi narių apie
kiu, prie gelžkelių tiesimo, ke-1 važiuoja ant prekinių trauki- 179, Jaunimo Kuopa “Švytuliu vedimo, statybos ir t. t. ! nių, kurie nevienų nuveža to-1 rys”, gyvuoja lietuvių paraBet šįmet visur silpnai dar-Jtion vieton, kur nei darbų, j pija. Bet darbo netekę ir tų'
bai eina. Kanadoje, sakoma, j nei vietos žinomos; daugumai draugijų nariai bei veikėjai,
Mirė liepos 13, 1930, o po gedulingų pamaldų Nek.
per didelis skaičius ateivių I pasitaiko susižeidiinų arba turi apleisti ir vykti kitur
•v
Prasidėjimo Panelės šv. par. bažnyčioj palaidota lie
lt Europos privažavo, kad visai užmuša, nes privažiuo darbo, duonos kąsnio ieškoti. I
iš
pos 17 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Buvo sulaukus 60
n
negali
visu darbas aprūpinti. jant' miestelį reikia nušokti
Žiemai artinanties, darbinin ,
metų amžiaus. Kilus iš Tauragės ap., Kaltinėnų m.
Pažvelgus kad ir į Toron nuo vagonų, mat bijosi, kad kai susirūpinę. Jei šiame į
Paliko dideliame nubudime 3 sūnūs ir 2 dukterį ir
to
t( lietuvius. Skaičius lietuviu nepapultų, į kalėjimų, nes po darbo sezone toks reginys, j
gimines. A. a. Agnieška buvo narė šių dr-jų: Tre
Pięmažas, galima sakyti, da licija gaudo tokius “pasažie- tai kas bus žiemos laike, kai Į
tininkų, Apaštalystės Maldos (Brighton Parko), Roiktiniais laikais siekia pen-'rus ’ ’
užsidarys ūkių darbai, gelžke-1
žančavos (Bridgeporto) ir Šv. Veronikos (iš Town
Ir taip, pažvelgus į visų tų lių statyba ir kiti? Vien tik
.iolikų šimtų, o kiek jų dir
of Lake).',
ia? Mėnešis atgal dirbo dau- darbininkų vargų, kaip jie kelintas nuošimtis galės tikė
A. a. Agnieška mirė po penkių metų sunkios ligos.
au, o dabar kažin ar dirba trankosi dėl kąsnio duonos, tis darbo miškuose.
Čia dabar norime išreikšti gilios padėkos žo
i-7
-7 nuošimtis. Gi kiti be dar- nežinodamas kų sutiks kiek Taigi liūdnas darbininkų gy
džius visiems, kurie teikėsi velionę užlaikyti ir pa
KX Vienus dirbtuves paleido vienam žingsnyje skurdu da venimas. Nežiūrint to, iš Eu
tarnauti jos ilgoje ligoje, o jai mirus suteikti pasku
vis
visai,
kitiems sutrumpino va rosi.
ropos važiuoja, ypač jaunimas,
tinį patarnavimų.
landas.
Visoje Kanadoje Toronto
Pirmiausia dėkuojame gerb. klebonui kun. A.
Statybos darbuose taip pat. I lietuvių kolonija pagarsėjus
Briškui už atlaikytas gedulingas pamaldas ir pasa
Kontraktoriai išbudavotų na
kytų graudų pamokslų bažnyčioj ir kapinėse. Dė
mų neparduoda ir negali dau
ATIDAROMA
kuojame taip gi gerb. kun. Valančiui už atlaikytas
giau užimti darbo, tat darbi
šv. mišias ir vargonininkui p-nui Kudirkai už įspū
ninkai paleidžiami. Kurie gy
dingų giedojimų, zakristijonui Petrui Žiaubrai už
LIETCVIfiKA APTIEK A
vena Toronte 20 metų, sako,
rūpestingų parėdymų bažnyčios ir uolų patarnavimų.
Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
tokios bedarbės nematę.
3902 Dcodar St., Ind. Harbar, Imi
Dėkingi esame gėlių aukuotojams, gėlių nešėjoms,
Pildau receptus, užlaikau, visokių
Viena didžiausių dirbtuvių rųSių vaistus, duodu draugiškus pa
taipgi šy, mišių aukuotojams, ir kitiems laidotuvėse
Toronte, geležies dirbtuvė, — tarimus. Taipgi užlaikau ice crcamo 1
pasidarbavusiems.
Ir soda Fountain padorų. Kviečiu
kuomet darbai eina pilnai, tu visus Indiana Harboro, East Chicago
mirė liepos 21. 1930, 2:45 vai.
Širdingai dėkuojame kaimynams, giminėms ir
14 mėn. amžiaus. A. a. Alek
Ir Hammondo lietuvius kreiptis su
ri darbo 5,000 darbininkų, c visais vaistų reikalais.
pažįstamiems, kurie lankė pašarvotų velionę namuo
sandra gimė Chlcagoj, gegužio
8, 1929.
se, lydėjo į bažnyčių, dalyvavo pamaldose, o po to
Paliko dideliame nubudime
motinų Zofijų po tėvais Baraus
lydėjo į kapines.
kaitė, tėvų Jokūbų, brolj Petrų
Malonu mums tarti padėkos žodžius draugijų
Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4544 So.
narėms
ir nariams, kurie rūpinosi a. a. Agnieška jos
Marshfleld avė. laidotuvės }vyks ketverge liepos 24. Iš na
sunkioje ir ilgoje ligoje ir tarnavo jai mirus.
mų 8 vai. bus atlydėta J šv.
Pasauliniame kare
Kapitonas
Už tvarkias ir iškilmingas laidotuves dėkingi eKryžiaus bažnyčių.
kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
samc graboriui Ežerskiui.
Seno Krajaus
velionės sielų. Po pamaldų bus
Specialistas iš

LIETUVIAI AMERIKOJE

,

A.

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9000
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonu Canal

2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredemis ir Pėtnyčiomis nuo 9 iki 6.

J, P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel.

Pullman

5950

Nuo » Iki 8 vak. Ir 8ubatomla

A.

STANISLOVAS FEIZA
mirė liepos 19, 1930 m. Kilo iš Tauragės Apskričio,
Varlaukio parap., Pužiškio Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Anastaziją,
dukterį Bronislavų ir šunų Simonų ir gimines. Ve
lionis priklausė prie šv. Antano dr-jos.
Kūnas pašarvotas 1631 So. 50 avė., Cicero, UI.
Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 23 d. Iš namų 8:30
vai. bus atlydėtas j Šv. Antano par. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Moteris, Duktė, Sūnūs ir Giminės.

Laidotu vėlus patarnauja grab. Lachavičius, Telefo
nas Roosevelt 2515

0

mms

Trečiadienis, Liepos 23, 1930

GRABORIAI:

D A K T A R A I:

C H I C A G O J E

S. M. SKIIDAS

Telefonas Tardė 1111

Ofiso Tel. Victory 8887
ĮlS MILIONINĖS SPULKOS ,da atdaras. Spulkos sekr. p.
Telefonas Groveblll 3262
Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374
J. Evaldas visą laiką ten sto
VEIKIMO.
LIETUVIS GRABORIUS
vi ir visus jos reikalus atlieDidelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Brilgeport. — Pereito penk
718
WEST
18
STREET
l<a. lai yra uolus, teisingas 2433 w MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
3133 S. HALSTED STREET
tadienio vakare, Lietuvių au
Kertė So. \Vestern Avenue
Tel.
Roosevelt
7583
ir spulkai atsidavęs žmogus Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAM UOTOJ AJS
Tel. Prospect 1028
ditorijoj įvyko Keistučio spul
Antras ofisas Ir Rezidencija
6 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rap.
Turiu automobilius visokiems rei
Rezidencija 2359 So. Leavltt S t.
J. Luleviėius kos metinis susirinkimas, į
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Sertdomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
GRABORIUS IR
Valandos: 2-1 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomls pagal sutarti
BALSAMUOTOJAS kurį atsilankė skaitlingai na-,
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro 'Of. VaL; Nuo 8-4 po
Nedėlloj pagal susitarimų
Patarnauju laido- rių. Nuo pasekmingo susirin— plet Utarn. ir SubaL Nuo 8-9 vale.
Chicago, 111.
Ofiso Tel. Vlrglni* 9038
šventadieniais pagal sutarimą.
į“ovė8etrvl8^e8^įkimo nesulaikė nė tą vakarą’
Ofiso Tol. Victory 8893
Rezidencijos: Van Buren 8888
Rezidencijos Tel. Drez-l 9191
dalyse. Modernu-ipasįtaike didelį karščiai,
X Dr. Rakauskas pereitą
ka koplyčia veltui. 11
Tel. Canal 6764
Republlc 3469
S. D. LACHAWICZ
Išklausius valdyboj rapor-'pirmadienį padarė šv. Kry
>103 S. Halsted
liktu na GRABORIUS
S t. Chicago. UI.
ti}, susirinkimo dalyviai suži- žiaus ligoninėj tonsilų operaPatarnasįa laidotuvėse kuoplglauGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Victory tilt
•la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
nojo linksmą naujieną, kadt ciją studentui Atkočiūnui. ORusas Gydytojas Ir Chirurgas
4143 Archer Avenue
mano darbu bmiite užganėdinti.
GYDYTOJAS.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.:
11
ryto
Iki
1
po
pietų
Keistučio
spulka,
kuri
yra
diOperacija
gerai
pavyko
ir
pa[
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2618
CHIRURGAS
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
2 iki 4 Ir 8 Iki 8 v. v.
I.
J.
Z
O
L
P
džiausią lietuvių spulka A-'eientas stiprėja.
' Nedėllomls nuo 19 iki 13 ryto
IR OBSTETRIKAB
2314 W. 23rd Place
Ofisas 3102 So. Halsted St
Namų Cfisas 8418 Franklln Blvd.
menkoje,
jau
priaugino
savo
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Gydo
staigias
Ir
chroniškas ilgas
Chicago, 111.
Kampas 31 Street
Vai.: nuo 8:39 iki 9:34 vak.
X St. Jocį, g-yv. 2518 So.
VEDĖJAS
▼yru,
moterų
ir vaikų
SKYRIUS:
1
____________ __. _
turtą iki suvirs miliono doleVALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Western
avė.,
einantį
per
gat'
Otlso
Tet
Canal
2118
1439 S. 43 Court Cicero, III.
1650 West 46th S t.
DARO OPERACIJAS
rių. Tas faktas parodo, jog
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12
Tel. Cicero 5927
vę automobilius sužeidė. Sta- į
Namų Tel. Lafayette 0098
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
spulka yra tvarkiai vedama į
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Hemlock 8700
nislovas yra geras Aušros i
Tel. Boulevard 5203
pietų iki 8 vai. vakaro.
ir kad lieutviai kas kart la
Rez. Tel. Prospect 0618
Nedėliomis ir seredomis tik
Nuliūdimą
valandoje
kreipkitės
Vartų par. parapijonas.
lškalno
OFISAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš biau pradeda įvertinti taupu
«9. susitarus
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
X Nortlisidieciai dabar pd- 190Q
HALSTED STREET
PIGIAUSIAS LIET. GRABČRIUS
Ofisas ir Laboratorija
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų mo dorybę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHBCAGOJE
dykai.
nai
išsijudina
į
darbą
savo
'
Ir X-RAY
Ofisas
6155
South
Kedzle
Del spulkos auginio ir tvar
Laidotuvėse pa
NAMAI:
Res.
6622
So.
Whlpple
2130
WEST
22nd STREET
tarnauju
geriausia
k i ngo jos reikalų vedimo parapijos pikniko reikaluose.
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
4193 ARCHER AVĖ.
todėl, kad' priklau
daug kredito priklauso jos Daro didelius prisirengimus,
Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutarti
sau prie grabų Iš
PRANEŠIMAS
pirmininkui B. Butkui ir Jo nes tikisi ne vien savų para Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
UNDERTAKINO CO.
dirbys t ės.
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
nui Evaldui, jos sekretoriui pijom} skaitlingo atsilankymo,
868 West 18 Street
Koplyčia Dykai
[Tek
Wentworth
3000
Teleir. Canal 6174
710 WEST 18th STREET ir kitiems direktoriams. Pp. bet ir iš kitų parapijų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
X
Ir
“
Laivo
”
skaitytojai
Butkus
ir
Evaldas
šiai
spul

Halsted Street, Tel.
Canal 3161
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptieVictory 4088.
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. VaL: 2 lkl 5 P° Pietų, 7 iki 9 vak.
kai dirba su dideliu rūpestin šiemet? rengiasi prie pikniko,
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet Tel. ’
.
gumu ir uolumu jau per dvi kuriam laikas yra numatomas
Prospect 1939.
Ginče: 4459 S. Califomia Avė.
Phon* Boulevard 4139
Senas ofisas toj pačioj vietoj:
Gydytojas ir Chirurgas
rugsėjo mėn., jei tik bus geri
Nedėlioję pagal sutarti
dešimts metų.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GRABORIUS
6558
SO.
HALSTED
STREET
6
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7821
Ofisas
Šiame susirinkime perrink orai,
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
3238 S. HALSTED STREET ti keturi direktoriai, būtent
X Liepos 20 d., West Si- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
arti
Tel. Victory 4988-89
de Vyčių 24 kp. basebolo ty
GRABORIUS
Res. 4424 S. ROCKWELL ST. — B. Butkus, J. Evaldas, A.
Telefonas Boulevard 1939
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso ir Res. Boulevard 6918
Zalatorius ir St. Stanevičia, mas supliekė brigbtonparkieliesų patarnavimas
Tel. Vlrglnla 1290
X — Spinduliai
Visuomet sąžiningas Ir
vienas iš seniausių direkto čius — Vyčių 36 kp. “lea- Dr. S- A. Brenza
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
ding” lygoj tymą. Rezulta
me Išlaidų užlaikymui
rių.
Ofiso Valandos:
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221
skyrių.
3464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
9 iki 12, T iki 3 d. ir 6:30 iki Ofiso
Kaip žinoma,
Keistučio tas 14 prieš 7.
valandos nuo 1 Iki 8 po
LIETUVIS
GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlc 7868
Nauja, graži ko
Westsidiečių
tymas
gali
di

pietų ir 6 iki 8 vai. vakaro
9:30 vakare
spulkos buveinė yra nuo sa
Valandos 1 — 3 & 7 — 9 v. T.
Ofisas
Res.
8201
S.
WALLACE
STREET
plyčia dykai.
džiuotis pičerium A. Gedrai- 4608 S. ASHLAND AVENUE
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
4603 S. Marshfield Avenue vame name 840 W. 33 str.,
3307 Aukuru Avenue
Chicago, III.
Chicago, III. Ofisas yra visa- niu, broliais *Žemaičiais, K. Netoli 46tb St.
Tel. Boulevard 9277
DENTIST AI Tel, Canal 9267 Rea Prospect 6689
Kairiu, Pbillipu ir kitais.
Šis yra antras westsidiečių
Office Boulevard 7941
su briglitonparkiečiais susi- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Kenwood 6107
j rėmimas. Ir pirmas žaidimas
Valandos:
turėjo tekti westsidiečiams,
1821 SOUTH HALSTED ST.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo
6
iki
8
valandai
vakare
J nes, esant pilniems beisams,
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė,
apart šventadienio ir ketvirtadienio
4949 8o. Ashland Arenas
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
kas turėjo nulemti pergalę,
Ajt Zaleskio Aptlekos
OFISAI:
6 iki 8:30 vakare
užvesta bereikalingi ginčai ir 4901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
tada paskelbta, kad laikas Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2460-2461 TeL Canal 6229
žaidimui yra pasibaigęs.
Perkėlė savo ofisą po dužu orin
Valio, West Side tymui!
DENTISTAB
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 WEST 22nd STREET 4729 SO. ASHLAND AVI.

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

ŽINiy-ŽINELĖS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YUŠKA

J. F. RADZIUS

DR. A. RAUKUS

DR. B. ARON

BUTKUS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

A. P E T K U S

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

,

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

A. L DAVIDONiS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A. DOWIAT

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

NAUJAS IŠRADIMAS

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

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

(Kampas Leavltt Bt)
Nedaliomis
Susitarus

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. V. A. ŠIMKUS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.

DR. R. G. CUPLER

Tel.

Kampas Halsted St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Wilmette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėlials
ir Ketvergals vakare

3343 SO. HALSTED STREET

Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Armitage

Valandos: Nuo I — 4 p. B.
T—9 vakare

1740

DR. S. T. THOMAS

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

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)
Dentistas
1608 MILWAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

DR. ŽMklIDZMAS
4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezet 9918
Vai.: 8 iki 10 ryto
1-8 vai. vakare

Palengvins akių {tempimą
kuris
esti
prležaatimgalvoa
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karšt). Atltal
sau kreivas akis, nuimu cataractua
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regyitą.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

JOHN SMETANA, 0. D.

SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Įsitaisė moderniškų ofisų po

1025 WEST 18 STREET

num. 4847 W. 14 St. Cicero,

III. Pirmiau Dr. Gussen turė I VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų tr
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

jo ofisų North Sidėj, o Cice-

Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Skere

roj laikė skyrių. Dabar Cicc- 2238, arba Randolph 6800.

roj susilaukė

tiek pacientų,

DR. MAURIGE KAHN

kad North Sidėj skyrių užda
rė.

' Gydytojas ir Chirurgas

t

Dr. Gusseno

pacientai

jo 4631

darbu pilnai patenkinti. Be to

Tel. Boulevard 3201

Vai. 9:90 ryt iki 9:10 vak. Seredo
mis 1:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr

4712 S. ASHLAND AVĖ.

skirtų valandų Room t

Tel. Boulevard 7589

Phone Canal 0828

•

tarnavimų teikia

mų kainų.

SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
1801 S. ASHLAND AVENUE 13 po pietų.
žmonių sunkių padėtį, tai yra
Platt Bidg.. kamp. II St. 3 aukštas
Kainos
plgesnėa
kaip
kitur
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Putebėktt mano iškabas

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

.................. ,,............................................................. ..

8 pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

OPTOMETRISTAS

1410 So. 49th Ct., Cicero

3201 Aubum Avenue

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

LIETUVIS DENTISTAS
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

v

Gerai lietuviams žinomas per 39
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

DR. GUSSEN

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ** IR
AKUŠERIS

*

Iš RUSIJOS

Nortvvest Tower Bldg. Room
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai.

J. F. Eudeikis Komp.

.

Valandos* Nuo 9 iki 19 ryto
nuo 1 (U 9 vakare
Heredoj pagal sutarti

4712 So. Ashland Avenue

dagų ir tinkamą patarnavimą.

»

SPECIJALISTAS
Diiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 M

Kurio svietas per šimtus metų daupietų: 7—8:89 vakare
AKIŲ GYDYTOJAI:
|kė, tai jau yra gatavas.
Nedėllomls 19 iki 19
T. A. D. tonic būdamas
vienoj
Telef. Midway 2880
Boulevard 7589
Tel. Tarda 1829
I formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
Rez. Hemlock 7691
čiams žmonių pataisė sveikatą, o
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
Tel. Boulevard 1491
lau ar sesutė, nekankyk savęs daugaus, o reikalauk tuojaus iš savo LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
| aptlekos arba tiesiai iš
DENTISTAS
T. A. D. PRODUCTS
|3133 So. Halsted St.
CIdcsgo, III
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Į Rez. Tel. Midway 5512

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

Residenoljoa Tel. Plaza 8200

VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 dieną

už prieina
I

Nuo 2 iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Ned9L nuo 10 Iki 13 dieną

D R A

U O

Trečiadienis, Liepos 23, 1930

A 5

L,-U-’

C H I C A G O J E
RADIO iii.

PIKNIKO DARBININKAI.

Liepos
20 d., 3 vai. po pietų., Šv.
Kryžiaus bažn. pašventinta
nauja, graži Šv. Onos stovyla. Pamokslų sakė ir stovylų
šventino misionierius, tėvas I
Petrauskas. Bažnyčioj išda
linta naujai išleista knygutė

North Side. — Šie darbi
ninkai dirbs metiniam parapi
jos piknike, 27 d. liepos.
Menedžerius J. Bergelis; tikietams parduoti — Dargužis,
K. Lukušaitis; atimti — M.
Stankevičia, K. Bogentavičia;
prie kasos — J. Sriubas, P.

Town of Lake. —

SVEIKINA J. E. VYSKUPĄ
BUČĮ.

RED. ATSAKYMAS.

------------K. M. Tamstos . koresponJo Šventenybei popiežiui Pi dencijos nedėsime, nes nepajui XI paaukštinus didžiai davėte savo pilno vardo ir
,
gerb. prof. kun. Pranciškų adreso.
Bučį vyskupu, Ak. Rėmėjų
draugija — Centras didelio
džiaugsmo delei sveikinu Jo
Ekscelenciją kaipo draugijos
įkūrėjų, pirmų dr-jos kapelionų ir didį užtarėjų.
Paieškojimai.

Birželio 30 d. perkūnas trenkė į St. Gintauto Hamus Abelių kaime, Pandėlio valsčiuj
ir uždegė. Pamatę ugnį, subėgo gyventojai ir gaisrų užgesino. Vis dėlto ugnis padarė
2,000 litų nuostolių.

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Stakliškių valsčiuj, Uikor.ių Remklte tuos Profesionalus
■kaime Korkuso Simo tvartą, jį. Btalierius, kurie garsinasi
Tvartas buvo apdraustas 1200 ..
dlenraštvi “Drauge”.
litų sumų.

REIKALINGAS patyręs
Ketvirtas ir paskutinis mu
šė Nemunaičio valsčiuj, Vaba bučeris. Darbas pastovus. At
lių kaime į Kazio Gudonio sišaukite tuojau.
3631 So. Halsted St.
kluonų. Kluonas sudegė. Nuo
Chicago, III.
stolių* padaryta už 1740 litų.
“R.”

• Kits perkūnas trenkė Pane
vėžio valsčiuj, Vabalių vien
kiemy į Domo Lukaševičiaus
namų ir jį sudegino. Tuo me
tu kambary buvo šeimininkas.
Nedzveckai, Juozas, Felek- Jį žaibas užmušė vietoje. Po
Ant. Nausėdienė, pirm.,
Specialistas grupių
—
vestuvių,
apie šv. Oną. Šią stovylą au- Važkunas rašt.
Andrni.
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu
gaisro iš griuvėsių ištraukė
1kojo
• panelė
1“ /"I
T
*
A
“
’
sas
ir
Steponas.
Kilę
iš
KaVer.
Galnaitė,
rašt.
Ona Juciu tė, var kevičia, baro užvaizdą — A.
patyręs tame darbe per daug metų.
kaimynai'tik jo lavonų,
nevos
vals.,
Lydos
aps.,
Vil

du visos Jucių šeimynos. Tai Deksnis, V. Riekus, J. Ramoš
3200 SO. HALSTED ST.
niaus krašto.
i Trečias perkūnas sudegino Savininkas R. Andrellunas
didelė ir brangi šv. Kry ka, S. Bergelis, veiteriai —
čiai. Bravo, Vyčiai! DarbuoUžlaikau visokių
A. ALESAUSKAS
žiaus bažnyčiai auka. Ačiū J. Lebežinskas, B. Šniaukšta,
lukslnlų
Ir
sldakitės, o iš visur susilauksite
GAJSRAI
MOTOR EZPRESS
orlnlų daiktų, vė
Onai Juciutei ir visai Jucių F. Valaitis, prie laimės rato, paramos.
REIKIA VARGONĖLIŲ
liausios mados ra
Mes permufuojame-pervežašeimynai, 4610 So. Lincoln V. Strioga, prie serijų ir lai- į
lio, planų rolių,
Birželio
29 d. Joniškio mie Marijonams į koplyčių. Gera
rekordų Ir t t me pianus, forničius ir kito
St.
Taisau laikrodžius
mės arklių — A. Bacevičius,
stely kilo gaisras. Sudegė klo me stovy. Atsišaukite į “DrIr musikos Instru kius dalykus.
X Liepos 20 d. įvyko Šv. prie laimės stalo — A. Ru
M
mentus.
jimas.
f
Taipgi parduodame anglis
Kazim. Ak. Rem. sk. išvažiavi gienis, prie lazdelių — A.
22650 West 63rd St. Chicago.
Tų
pačių
dienų
apie
14
vai.
2334, So. Oakley Avė.
geriausios rųšies už prieina
mas Jackson Pk. Rengėjos pa Rėkus, F. Davalka, serijoms
Telefonas HEMLOCK 8380
Rokiškio
girininkijos
Pane

miausių kainų. Musų patarna
North Side. — Šv. Myko
įtenkinusios.
parduoti — A. Bacevičius, O.
munėlio
miške
užsidegė
žolė.
vimas yra greitas, geras ir
X Liepos 20 d. pp. Ežers- Kavaliauskienė, M. Tamoše- lą parapijos pikniko darbi
ĮVAIRŪS
K
ONTR
AKTORIAI:
Gaisras būt beregint išsiplė
nebrangus.
kiai, Juozas ir Antanina pa vičienė, prie lėlių — A. Dan- ninkų svarbus susirinkimas
tęs, bet žmonėms pasisekė
7126 So. Rockwell Street
.
Ž- »
krikštijo dukrelę vaidais Jo- ,kas,-prie saldainių
— tK.
Ser- lįvyks
. . 23 d. liepos, parap.
r sve šiaip taip per dvi valandas jį
Telef. Republic 5099
a*
rr
x i
it
'tamėi,
hanna — Virginia. Krikšto petis,
MES
K. Pazarskas,
arkliams
*" 7:30 vakare. *Į si* susi- užgesinti. Išdegė tik dalis jau- j
Mes pervežame daiktus ir į
tėvais buvo K. Marozas ir S. daboti _ j Strazdauskas> lc. rinkinių kviečiam visi darbi
Budavojam naujas namus,
no
miško.
'
Generalis
Kontraktorius
kitus miestus.
Bozanskienė. KrikStyną puo- kaus Krome _ A Knm51ytiS; ninkai ir veikiantieji žmo
dirbam cemento darbus - 'fun
i
Budavoju
naujus
namus
ant
toj dalyvavo daug svečią.
'tvartos dabotojai: V. Sinke- nės, kam tik rūpi parapijos
FORD
'orderių. Senus priimu į mai damentus saidvokus, taipgi
* Taipgi buvo krikštynos vi-ia, j Riškai j vinikaus- 'ateitis. Kad šis rengiamas pa
Vartotų Karų Bargcnal
muro darbus, iš medinių pa
nus.
Coupe 8290.00
ir pas pp. Marozus. Ją dūk- kas> j
y Dubliauskas, rapijos piknikas pavyktų kuo 1928
darom marinius, apmurinam AR NORI PINIGŲ
1928 Tudor 8300.00
2453 WEST 71 STREET
terį pakrikštijo vardais lai- gcjminink5s _ Motcn, ^jun. geriausiai, tai priklausys nuo 1929 Coupe su 6 tekiniais Sal.
medinį namų po vienų plytų. ANT PIRMU MORGI6IŲ
Tel. Republic 4537
8365.00
liauna - Juliana. Kūmais ■
gT įu [mus visų. Susirinkime aptar- užvom.
1929 Tudor 8315.00
Atrodo mūrinis, po to jau neSkolinam pinigus ant medi
Jūsų seną karą imsim į mainus —
buvo J. Beudikas ir A. Aukšdraūgijos rarčs dirhs
visus svarbuosius reika- Geros
reik pentyt. Turim namų ant
Išlygos.
niu ir mūriniu namu. Komišas
[prie kitokią užkaudžią.
us'
pardavimo ir mainymo.
ARCHER-KEDZIE MOTOR
tik 2%. Kreipkitės į
Kleb. ir komitetas.
X Oškeliunai taipgi paNamų Statymo Kontraktorlua
CO.
'
Public Mortgage Ezchange
JOKANTAS BROS.
Statau įvairiausius namus prieinama
krikštijo sūnų Laurinu — Pikniko Rėmėjų komisija:
Autorizuoti Fordo pardavėjai
kaina.
T. Mačis, A. Šakis, J. Lebe- A. L. R. K. Moterų Sąjun
4391 ARCHER AVEM E
4138 Archer Avenue
S. L. FABIAN, Mgr.
Jonu.
Telefonas Lafayette 0770-1
7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
Tel.
Lafayette
7674
X Liepos 18 d. rytmetyj'žinskas’ V- Rgkllsgos Chicagos Apskričio susi
809 West 35th St.
Telefonas Hemlock 6526
užsidegė “garadžius” šalę | Lai gyvuoja North Side ir rinkimas įvyks penktadienio
FOUR LEAF CLOVER
Wm. J. Kareiva
SKOLINAM PINIGUS
vakare, liepos 25 d., 8 vai.
Šv. Kryžiaus par. vargonin-'šv. Mykolo parapija!
CONSTRUCTION
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Ucz.
Savininkas
$50,00 iki $30,000
ir 2384
4401 S. Mozart St.
Del geriausios rųšies
vak., Nekalto Prasidėjimo
Fundamentai
ko VI. Daukšos namo. ApIr patarnavimo, šau
neimam komiso iki $300.00
Cementiniai bloksal
J. C. ENCHER 8i CO.
Panelės Švenčiausios parap.
degė geras Žako automobilius
kit
Garadžlal,
porėtai
Mūsų kleb, buvo keletai diė
GRMEN VALLEY
GENERALIAI KONTRAKTORIAt
2 metų lakto išfeiokėjimnl
1
J. NAMON & CO.
mokyklos kambary, Brighton
ir p. Daukšų namo užpakalys:
PRODUCTS
Rcal Estą te ir visokia apdrauda
Taipgi budavojam visokius naujus
nų išvykęs atostogoms į ryti
■ Po Valstijos Priežiūra
Olselis šviežių kiauši
Notary Public
namus.
park. Nuoširdžiai prašomos
X Girdėti, jog kitų sekma
nių, sviesto Ir sūrių.
Skyrius 4429 So. Falrfleld
nes valstybes pas brolį. Jį
6755 So. Westem Avė.
visos atstovės dalyvauti.
dienį bus išvažiavimas šv.
4644 SO. PAULINA STREET
436 W. 45 St.
Yards 2124
pavadavo jaunas kun. Zolpas,
Tel. Boulevard 1389
Telefonas Grovehill 1038
Arba
Valdyba.
Cecilijos giedorių draugijos.
kuris jau kelinta savaitė bū
METROPOLITAN
2100
W.
23
St.
Canal
5065
Važiuos į Chicagos pietvaka
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
na pas mūsų klebonų ir lanko
ELECTRIC SHOP
rius.
Phone Republic 4949
G. Navadomskis, Savininkas
universitetų. Klebonas
gal
AUTOMOBILIAI
4 kamb. rak., patalynės, indai. La
X Šį sekmadienį ir Lab būtų ilgiau pabuvęs svečiuose,
bai pigiai. 1-mas floras, 4521 C’.ifton
Elektros kontraktorius
Avė.
darių 1-ma kp. rengia išva bet artinantis parapijos pik
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Šiušių taisymo šapa, su šiušių va
NAUJI GERIAUSI
žiavimų Marqnette Pk. senu nikas, kuriuo labai susirūpi
lymo stendu, geras bizn., pilnai Jreng
Moliavojimo Kontraktorius tą. Pigiai. C. Edward, 6246 So.
AUTOMOBILIAI
kės, sergančios Ap. Kasmaus- nęs, privertė grįžti ir tvar
Parkway.
•
Phone Virginia 2054
kienės naudai.
Mes
mollavojlme.
dekoruojame
ir
kyti visus pikniko reikalus.
John H. Gerta, tunija. pianus, tai
JOSEPH VILIMAS
išpoperiuojame
visokius
namus. so. darbą gar. 4226 No. Sawyer avė.
X Jaunieji Katauskai, A.
Taipgi didelis pasirinkimas varto
Namų Statymo
Musų kainos labai prelnamos ir dar Irving 8691.
tų karų už labai mažą kainą.
Kaina 1845.00 F. O. B.
ir Bernice, porai savaičių iš Tarpe northsidiečių jau pri
bas garantuotas.
Norėdami
pirkti
pigiai
gerų
karų
Kontraktorius
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
REAL ESTATE
važiavo į Kanadų pasisve brendo obalsis: Savas pas ateik
kreipkitės
1
paus
pas mus ir persitikrink, kad
6127 S. Maplewood Avė.
4556 So. Rockwell Street •
pas mus rasite geriausios rųšies au
čiuoti.
: i savų. Pereitam
WHITE ŠOK MOTOR SALES
“Draugo” tomobilius už žemą kainą.
J. YUSHKEWITZ

BANIS STUDIO

MARQUETTE JEtfELRY
& RADIO

PRANEŠIMAI

J. MEZLAIŠKIS

MORGIČIAI-PASKOLOS

M. ZIZAS

i

GRABAM PAIGE

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

.

"■

■

---------------- ----- —1

PETRAS GRIBAS

Telefonas Canal

7233

Taipgi turime Įvairių įvairiausių
REAL ESTATE
piknike mūsų kolonija pasiro vartotų
M. YUSZKA
karų už labai mažą kalną.
610 West 35 Street
Darome {vairius legalius
TALKININKŲ IŠVAŽIAVI dė labai gražiai. Darbininkai
dokumentus,
apdraudžia
Tel. Yards 0699
Plnmbing & Heating
BRIGHTON MOTOR SALES
ma namus, autokaobillus
MAS.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
, sušilę darė biznį, o ne d-arbiIr kitokias n uosavybes.
INC.
MallavoJImo Kontraktortus
nausiu kuogeriausla.
Savininkai:
Vainoras,
J.
Laskys
2433 West 69 Str.
Maliavų
ir
sieninės
popieros
krau

Aušros Vartų par. naminis pinkai JG biznius rėmė. Atei4426 So. Western Avė.
Telefonas Lafayette ••••
Telef. Prospect 3140
tuvė. Naujas stakaa
piknikas savame darže įvyks nanciam “Draugo” piknikui
3962 Archer Avenue
Tel.
Lafayette
8227
'2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
PAUL M. SMITH & CO.
rugpiučio 17 d. Po to seks jau yra sudarytas didžiausias
Jei Tamista nori pirkti Automo
REAL ESTATE
PUIKIAUSI KARAI
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
dar talkininkų rudeninis išva darbininkų būrys, kuris tik
LOANS & INSURANCE
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
Perkam, parduodam, mainom na
modelių, kurie tikrai Tamistaa nus
žiavimas bei piknikas, tai yra laukia pranešimo prie kokio
mus, lotus, farmas, biznius visokios
tebins
savo
gražumu,
greitumu,
ir
rųšies. Nėra skirtumo aplelinkės Ir
visa
konstrukcija.
Kaina
81,195. Į
piknikas tų, kurie dabar au darbo juos priskirs.
kur yra ar kas yrat Perkam notas,
f.o.b. Ir aukščiau.
koja darbų, laikų ir sveikatų,
2nd mortgage Ir parupinam 1 ir 2nd
mortgage lengvomis Išlygomis. Tei
BALZEKAS MOTORS
“DUTCH BOY”
VARNIŠIUS
valydami savo parapijos mo- Draugija po globa Šv. CeciPigus važinėjimas.
singas Ir greitas patarnavimas
Didelis
pasirinkimas varSt.
Louis
White
Lead
ma

6012-14 So. Kedzie Avė.
kyklų, bažnyčių, klebonijų ir Hjos apie lapkričio mėnesį mi4425 So. Fairfield Avenue
Labai žemos Kainos
Telef. Republic 9004
nišiy
nuo
,39
už
Tel. Lafayette 0455
liava
$11,25
už
Didžiausias
pasirinkimas
Vartotų
seserų namų iš vidaus ir iš ,nas savo 25 metų gyvavimo
i Karų už Labai Pigią Kainą.
Tel. Lafayette 6719
lauko. To išvažiavimo bei sukaktuves. Sidabrinis jubigal. ir aukščiaus.
100 svarų bačkutę.
$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
pikniko pelnas eis padengi- bėjus, tai svarbus draugijos
NAMAMS MALIAVA
VARTOTA KARĄ IR
Geriausio Sorto FLA1
mui lėšų kurios susidarė per- gyvenime dalykas. Todėl iš 907 W. 85 St.
Yards 4500
REAL ESTATE
Geros rūšies $1.48
$100.00 NAUJĄ
Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
PAINTAS $2.50 už
kant reikalingų daiktų va- anksto draugijos narių tarpe Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu
už
galioną.
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių
(Insurance)
galioną.
m .>i>«ii«iilil>k4 Ateikite pamatyti pas mus ge-,
lant ir gražinant parapijos ir įvairių komisijų pastebi- _ —
4038
Archer
Avė., Chicago, III.
NAKTINĖS JUTRINOS
Į
i
_
________________________
nuosavybes. Bažnyčioj ir mo- ■inas didelis judėjimas, kad
Didelis pasirinkimas ski MALIAVOJIMUI ŠEPE- I Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
kykloj suolai ir grindys yra’P™ jubilėjaus kuotinkamiau Geriausios Rūšies Automobi Willys, Willyg Knight ir
katldtių, |10, Specialiai užsakymai
rtingų išdirbysčių už kai ČIAI, 4 colių pločio nuo
Whippet Pardavėjai
pigus. Alllson arkltektas, 115 So.
ikŠčiau.
išaliejuojami ir varnišiuojami. Į šiai prisiruošus. Visiems na
Ir aul
nas, kurios nustebins ta
liai.
Dearborn. Central 0728.
i
_________________________
HARRY J. MAPP, Ine.
ve.
Specljalės
Cylinder
riams
reikia
tuo
susirūpinti.
Ateik
pažiūrėti
musų
nau

Todėl tie, kurie neišgalėjo prie
į
4 kaimb. nam., lot. 50x628, tinka
6739 S. Western Avė.
naktinės
jutrinos
su
3
raMes
turime
lietuviškų
vištų farmal. 2 karų gar. Viskas nau
Komisija
žada
padaryti
tų
jausių DE SOTO ir PLY
tų darbų prisidėti, turės pro
Ja. 87,850. Cash 82,500, elektra van
Telefonas Republic 0341
ktais 75c ir aukšiiau- dalgių.
duo, sezreris, C. C. Tor,rence, sav.
gos paremti tų darbų aukomis dienų kų nors nepaprasto,
MOUTH Chrysler išdirbystės
B6&7 Falrmont avė., Tel. Downers
Gtdve 369—J.
Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavojaautomobilių už labai prieina
per išvažiavimų. Tiems rei
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAH 1
me iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, įParinkti paežerio lotai, Oak terkalams aprūpinti susidarė ko Vyčių seimas jau netoli. mų kainų.
B U I C K
rsce prie Diamond ež. Po 8100 cash.
dedame
šilto
vandens
pečius,
etc.
Visas
darbas
ga

misija iš Kaz. Pilipavičiaus, Mūsų kuopa pereitam susirin- Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Per M Metus UUum Pirmenybė.
Likusi suma geromis išlyg. Sav. M.
rantuojamas.. Kabios labai prieinamos. Pašauk, Ir
automobilių, pamė
J. Achen, Agentas. Mundelein, III.
.Antano Vaičiekausko, Kaz. kime išrinko nemažai atstovų, Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. Pirm negu pirksi
mūsų Apkalriuotojas ateis pas jus.
gink BUICK
Tel. Mundelein 670W2
Kulbio, o Aušros Vartų par.'kuriems bus įteikta įvairių
OAOE PARK MOTOR
ARCHER BUICK CO.
J 1119 KO. DEARBORN STREET
I
Roomlng nam., 18 kamb. 2 karų
A. M. BUTCHAS, Savininkas
zakristijonas jiems pagelbės. (rezoliucijų Vyčių organizaciSALES
4400 Archer Avenue
gar., bėgantis
vand. naujai Ištais.,
Kur tas išvažiavimas įvykis jos labui. Taipgi teko girdėt, Joe Bagdonas, Savininkas
Virginia 2400
lietas 8 H metų. Remdos 8100, gera
4414
South
Rockwell
Street
4 Blokas Nuo Kedzie Ava.
Ivieta. D«'-aware 1088.
AVĖ.
ir kada, bus pranešta vėliau, kad iš mūsų kuopos! žada''5626-27
_____ S. WESTKBN
_____
Telefonas Lafayette 4689
JONAS BLEOAITIS
1 Šamb. nam. 2 lotu. Pigiai nuo
Vienas iš Komisijos.
daug vykti į seimų kaipo sve- J Telefonas Prospect 5669
LIETUVIS PARDAVĖJAS

PETRAS CIBULSKIS

H U PMO BILE

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

ROXEE MOTOR SALES

MUSŲ BARGENAI

AUG. SALDUKAS

DE SOTO IR PLYMOUTHr,auslų kary ui 4etn,au8,ą ka,n*

sav. 4688 Polk, Gary.

Ind.

