t

11 D R A U Q A 8
Vienatinis

tautinės

”

“DRAUGAS"

ir

The

tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame

most

Lithuanian

influential
Daily

in

rikoje.

America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 173

CHICAGO, ILLINOIS

3č A C 0 P Y
” Uruug<Mt** 23J4 8o, OaJcfey Avenue

KETVIRTADIENIS, LIEPO S (IULY) 24 D., 1930 M,.

36 A C 0 P Y
T ikfomu: Rootevilt 7791

ENTERED AS SECOND-CLASS MATEH MARCH 81, 1916, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1879

METAI-VOL: XV

Baisus Žemės Drebėjimas Pietų Italijoje
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KINIJOS PINIGŲ DIRBTUVĖ SHANGHAJUJ

Bus Deportuoti Maskvos
Komunistai Valdininkai

Prašo Ir Maldų, Nes Darbo

ŽEMES DREBĖJIMAS
ITALIJOJ

SULŪŽO TILTAS; NU
SKENDO APIE 40 ŽMONIŲ
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IŠKILMIŲ LAIKU PAREINY NUSKENDO
4 0 ŽMONIŲ

VYSKUPAS PR- BUCYS DĖKOJA
FEDERACIJAI
Daug

ui

a

L.
ninkas
siuntė
Būčys

R. Kat., Federacija, sužinojusi, jog buvusis jos pirmi
kun. Pr. Būčys yra paskirtas Šv. Tėvo vyskupu, pa
sveikinimo telegramų, į kuria malonėjo J. E., vysk.
atsakvti sekančiu laišku:

I
Į Maloningam
Šis Kinijos pinigams dirbdinti (kalti) būtas pastatytas 3 milionų dolerių lėšomis.
Kun. Ign. Albavičiui
717 W. 18th Str.
KOMUNISTAI BUS
Chicago, III.

ROMA, liepos 23. — ŠianCOBLENZ, Vokietija, liedie pirm pietų žemės drebi';- ipos 23. — Atvykus čia preDEPORTUOTI
Roma (105), 31 vicolo di S. Nicolo
jimo paliestuose plotuose Įvy- įzidentui von Hindenburgui,
da Tolentino 31; 1930-VII-10.
ko dar vienas smarkus žemės gyventojai suruošė iškilmes.
NEW YORK, liepos 24.
NUBAUSTĄS APSKRITIES
Didžiai Gerbiamasis Kunige Pirmininke!
supurtymas. Bet apie .tai ne rMinėta pasiliuosavimas iš sve-J Kongreso komiteto, kurs ty
Nuoširdžiai ir karštai ačiū Tamistai ir visai . Tamistos
ASESORIUS
gauta dar platesnių žinių.
limų šalių pokarinės priespau- rįnėja komunistų veikimų, pi
garbingai vedamai Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federaci
dos.
jai už malonių pasveikinimų telegramų. Lai Dievas gausiormininkas Hamilton Fish iš
Cook apskrities asesorius
ROMA, liepos 23. — Pra
-------------imis malonėmis atlvgina Tamistai ir Federacijai už širdies
Vakar vakare ant pastatyto sprendė reikalauti valdžios iš (G. G. Oliver už išsisukinėjimų
eitų naktį po pusiaunakčio Ne
SUDEGE
“
ŠVYTURIO
”
gerumų, už atmintį, už linkėjimus! Aš dar prašau ir maldų,
(laikinai pontoninio tilto sker- '.'Amerikos deportuoti (ištrem . mokėti federalius mokesčius
apolį ir apylinkes palietė bai
KNYGŲ SANDELIS
Į nes darbo daug ir piūtis didelė, o spėkų maža.
tai Moselle upės susirinko a-^i) visus Ii# vieno komunis- iuž pajamas, federalįam teis
sus žemės drebėjimas.
Dabar mano gyvenimas visas supurtytas, tai nei ilges
pie 80 žmonių žiūrėti priemoni ^us valdininkus ir tarnauto- me nubaustas 18-ai mėnesių
Liepos 5 d., 11 vai. vakare nio laiško tvarkingai parašyti nesugebu. Kai šis raštas ChiPats Neapolis mažai nuke »nių ugnių, leidžiamų iš Ebre- JU8> Amtorgo Prekybos ben- kalėjimu ir 12,500 dol. pabauDaukanto gatvėj, kieme, neto cagon ateis, jau beveik bus Tamistos, Didžiai Gerbiamasis
ntėjo. Labiausia nukentėjo mbreitstein istorinės pilies.
drovėje dirbančius.
ida.
li KVC ir Bistro būto, kilo- Pirmininke, Šventojo Globėjo diena. Taigi prie padėkos plu
Ateivybes įstatymais yra
miestas Melfi, kur virš 100
gaisras. Pasigirdus sirenoms, šau priimti ir pasveikinimo nuoširdžius bei karštus jausmus.
žmonių žuvo ir apie 400 su , Staiga tiltas sulūžo ir visi' uždrausta „epripažį„tl) vals.
Suimta vagilė
Visa širdimi Tamistai atsidavęs
į gaisro vietų tekini atgūžėjo
žeista. Neapoly daug namų žmonės nugarmėjo į sraunų tyWl) piliežiams sioj
t Petras, Olimpo tit. vyskupas.
.< Už paštos dėžučių apvogi gaisrininkai ne tik iš Kauno,
sugriauta ir 13 žmonių žuvę. ir gilų upės vandeni. Apie 40,venti preky))os rejkalais.
mų namuose 216 West Elm bet iš Slabados ir Panemunės,
i nuskendo.
i
J. E. vysk. Būčiui, priimant vyskupo šventimus, suteik
Anot apturimų žinių, visam
įgat. suimta Fay Seibert, 25 atvyko kariuomenės dalys ir tas PETRO vardas. Linkime, kad jo vardas taptų simbolis
IŠSIGINA VISOKIOS
žemės drebėjimo paliestam HINDENBURGAS GRYŽO
m., ir jos šeimininkas C. M. policija. Pradėjus energingai Rytų Bažnyčiai ir visos slavų tautos susivienytų su Šventojo
PROPAGANDOS
plote žuvę apie 270 žmonių.
Boren, 72 m. Jinai kaltinama gesinti, gaisrui plėstis kelias Petro, pirmojo Popiežiaus, sostu. ■.
BERLYNAN
Sužeistų būsiu apie 3,000. Pa
iš laiškų pavogusi 1,500 dol. buvo užkirstas. Mat ugnis gręPIRMIEJI ERŠKĖČIAI.
------------- , NEW YORK, liepos 24. —
čiam Neapoly sužeistų virš
čekių.
Gi
Boren
.vogtus
čekius
sė
uždegti
čia
pat
buvusius
COBLENZ, Vokietija, lie-1 Kongreso komitetas, kurs tyROMA, VII-11 (“Ryto” inform.). Po to kai seniausioje
100 žmonių.
du gretimu namu. Jei jie būtų
ipos 24. — Po įvykusios nelai-' rinėja komunistų veikimų šioj keitęs.
Romos šv. Klemenso bazilikoje kun. Dr. Pranciškus Būčys,
Mieste Salerno sugriauta įmes Moselle upėje, prezidenšaly, išklausinėjo bolševikų i Miss Seibert aiškinasi, kad buvę mediniai, ugnis beregint Lietuvos Universiteto profesorius ir Marijonų kongregacijos
brangintina puošni katedra. itas von Hindenburg nūtraukė
Amtorg Prekybos bendrovės i neturėjusi darbo- ir sirgusi, būtų išsiplėtusi ir tada grei generolas gavo vyskupo šventimus bizanto—slavių apeigose
Pačiam mieste Romoj at įlankymųsi paliuosuotam Papirmininkų Bogdanovų ir viee itad jai buvę reikalingi pini čiausiai būtų dūmais nuėjęs iš J. E.,Kirilo Kurtev’o, tituliarinio Briulos vyskupo ir Ajaustas lengvas drebėjimas.
visas kvjfrtalas ligi Nemuno. paštališko administratoriaus Bulgarijoje rankų, lenkai pra
ireiny. Vakar jis išvyko atgal -pirmininkų Ohsol.
gai.
Žiniomis iš Neapolio, žemtės i Berlynan.
Dabar sudegė tik “Švytu . dėjo nerimti. Į šventinimus buvo susirinkę daug žmonių. Jų
Jiedu pranešė, kad Amtorg
drebėjimas tęsės apie 45 se
Vagys
kapinėse
rio” bendrovės knvOT sande-.tarl,e ,na,isi Jarkiv. Derbigny, keli vyskupai, Lietuvos
bendrovė yra Maskvos valdkundas. Gyventojų tarpe kilo
atstovas
prie
Kvinnalo
p. Čarneckis ir kiti lietuviai gyve
KOMUNISTŲ SĄMOKS žios žinyboje. Inkorporuota• Evergreen Parke dviejų ka- lis ir dar kiti du sandėliai,
nepaprasta pasiauba. Didžiu
nantieji Romoje. Bet ypač gausus būrys lenkų teikėsi atsi
LAS VOKIETIJOJ
New Yorko valstybėje su vie- pinių ofisai apkraustyti. Ge priklausę dr. R. Šliupui ir Goma žmonių apleido namus ir
lankyti.
*
\
‘ 1
no miliono dolerių kapitalu.'ležinės spintos atplėštos, re- tlibui. Daiktų dalį pasisekė iš
Naujai įšvęstasis vyskupas J. E. Būčys tų pačių dieną
naktį praleido parkuose ir ai
» BERLYNAS, liepos 24. — Bendrovė šios šalies bankuo-Į kordai išmėtyti. Nežinia, kiek gelbėti, bet daugumas sudegė.
suteikė kunigo šventimus kunigaikščiui Volkonskiui,
kštėse.
(Bavarijoj policija susekė ko se turi apie 80 milionų dole- Į daug pinigų pagrobta,
(Gaisro
padaryti nuostoliai
J. E. Būčys bus apaštališlęas vizitatorius ir administra
Šiandie anksti ryte į nuke
munistų sumoksiu sugriauti rių kredito.
skaičiuojami.
,
torius iškrikusių po visą pasaulį rusų unitų. Kadangi nema
ntėjusius plotus iš Romos pa
Vokietijos valdžių. Prasidėjo
Komunistai ginasi, kad jie
Nuo dūmų gaisro metu ap- žas unitų skaičius gyvena Lenkijoje, tai visai suprantamas
Daug nukentėję javai
siųsta keli traukiniai su gydy
areštavimai.
užsiimtų bent kokia propaga ir.. . .
,
i . . . . alpo meno mokyklos mokiųv lenkų susirūpinimas, kad lietuvis (o ne lenkas) yra tapęs
tojais, slaugėmis ir reikalin
Vidurinėse vakarų valstybe-* XT A
__ v
nda šioj šaly. Esu, jie rūpi
Vytas Palaima, bet nuvežtas ’! unitų dvasiškuoju vadovu.
gais pirmųjai pagelbai vais
se nuo didelių kaitrų daug
Blogos valios vedami, lenkai skleidžia Romoje apie J. E.
nasi išimtinai savo vedamos
į ligoninę atsipeikėjo.
tais. Imtasi priemonių gelbė PRANEŠA, MASKVOJE IŠ
nukentėję javai ir galvijai.
Vyskupą Pr. Bučį pikčiausius šmeižtus, vadinami jį “hereVALDŽIOS PAŠALINTAS bendrovės reikalais.
Gaisras esą prasidėjo Kę
ti sužeistuosius.
(Sakoma, ūkininkams būsiu di
tiku.” Girdi rašydamas apie Šv. Stanislovų J. E. Būčys
Iš bendrovės pelnas tenka, delių nuostolių.
stučio g.- 346 nr. iš Sąšlavų
RYKOV
Medžiaginiai nuostoliai mi
“berezijų” prirašęs. Iš tikrųjų, savo laiku J. E. Būčys rašė
sakė jie, arba Maskvos vald
duobės.
“R.”
lžiniški.
Didžiuma miestų,
apie šv. Stanislovų savo daktariškoje dizertacijoje. Tą dizerkaip Neapolis ir kiti, neteko • BERLYNAS, liepos 24. — žiai arba bendrovės kapitalo
taciją universitetas priėmė ir suteikė teologijos daktaro laipMirė sporto kėlėjas
’n, "!'1
elektros šviesos. Elektros prašia gauta žinių, kad bolševis- didinimui. Bet jie negali iš
ANGLIJOJ ŠALTAS ORAS snj.•
Važiuojant automobiliu ne
tinės Rusijos diktatorius Sta aiškinti kai-kurių svarbesnių
vedimai sunaikinti.
Šie lenkų šmeižtai, skleidžiami Romoj apie J. E. vysk1.
laimėje
žuvo sporto kėlėjas ir
linas iš vyriausiojo komisaro dalykų, būtent, pačioje bendro
LONDONAS,
liepos
24.
—
Būčį, b'e abejo, nė kiek nepažeis jo prakilniosios asmenybės
Nėra žinių apie galėjusius
įvėje išlaikomų fondų. Tie fo- buvusis Chicago Stadijumo Anglija pergyvena nepapras nei šv. Sosto tikinčiųjų akyse.
vietos
pašalinęs
Rykovų.
kilti gaisrus. Taipat yra bai
ndai, kaip patirta yra trys: i pirmasis prezidentas Paddy tai šaltą orą, ko žmonės ne
mės, katLkaikurios vietos gali
,
kilo daug slaptų saliūnų it!
patyrę ilgiausius metus. Nak PAŠALINTAS DETROITO
JAPONIJOJ NESUTIKIMAI pelnas iš katalogų 50,000 dol., Harmon.
palikti bestyrojo vandens.
MAJORAS
įvairių
lošiamųjų užeigų. Popelnas
iš
žurnalo
100,000
dol.
Su juom kartu važiavo jo timis temperatūra nupuolus
DEL LAIVYNŲ SU
________
’licija nieko iš to nedarė. Kasir 1 ir pusė nuošimčio iš algų žmona ir gydytojas Dr. Bra- lygiai kaip lapkričio mėnesiu.
TARTIES
iSHINGTON, liepos 24.
tarnautojų būk tai “apdrau- tnd. Šiedu pavojingai sužeis
/ DETROIT, Mieh., liepos 23. , gi turi už tai atsakyti, jei nė
— Prezidentas Hoover pasi
dai.”
c— Šiame mieste vakar įvyku-1 miesto majoras! Prieš jį ištu. Arti Desplaines automobiTOKYO,
liepos
24.
— Ja
KETURI UŽ VIENĄ
rašė senato patvirtintų karo
siu piliečių balsavimu iš ofi-! kelta kaltinimas ir štai sek
dius nusirito nuo vieškelio.
ponijos karo laivyno viršinin
TRENTON,
N. J., .liepos
laivynų sutartį. Sutartis šį
MIRĖ TURTUOLIS
kai kovoja Londone padarytų •
so pašalintas šio miesto ma mes.
met buvo padaryta Londone
24. — New Jersey valstybės
VALKATA
Apiplėšta kasininkė
joras Ch. Bowles.
BUFFALO,
N.
Y.,
liepos
laivynų sutartį. Pareiškia, su
kalėjime pakarta keturi plė
taikos palaikymui.
tartis kenksminga valstybės aSTAUNTON, Va., liepos i Sweet Cream Butter Co. ka šikai galvažudžiai. 1928 m. jie
Jis majoru buvo išrinktas 24. — Po operacijos General
i paaugai.
Sakoma,
sutarties
CHICAGO IR APYLIN
24. — Vietos ligoninėj mirė sininkė Miss Crellman vežė į i užpuolė vieną garadžių, nužu praeitą rudenį sausųjų. Kada ligoninėje mirė Glenn H. CuKES.
—
Dailus
oras
ir
šil i klausimas
būsiąs
pavestas
James Eads How, žinomas tu banką 1,347 doleriu. Plėšikai dė kasininką ir pagrobė 3,500 užėmė ofisą, jo priešai iškėlė rtiss, lakūnas ir lakflnybės pi
spręsti pačiam imperatoriui. , rtuolis valkata, 56 m.
čiau.
ją sulaikė ir pinigus atėmė, doleriu, i
.kaltinimų, būk mieste tupjaus onierius, £jq 52 metus,

CHICAGOJE
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—
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Didelis Gai
sras Kaune

Ketvirtadienis, Liepos 24, 1930
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INDIONŲ KAIMO ATVAIZDAVIMAS PASAULINĖJ
susirinkime, kuriame nutarta į L. Vyčių sei
PARODOJ.
mų įnešti, kad organe “Vyty” kuomažiausia
Ueln* kfcadlen. llskyrua Mkmadlentaa
būtų anglų kalboje raštų. Jie pageidauja, kad
FRCMT7MJKRA.TOS KAINA: Metanu — »«.<N Pu“Vytis” anglų kalboje dėtų straipsnius tik
Mt Metų — *1.50, Trinu Mėnesiam* — *2.<0. Vienam
ORGANIZACIJA PRIEŠ
ŠANHAJAUS PASAULIETIS
Mtneeiut — 75c. Europoje — Metanu *7.00. Pu«el Me
iš
Lietuvos
istorijos
ir
bendrai
apie
Lietuvą.
ARKLIAVAGIUS.
tų — *«.••, Kopija .OSc.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųTai
matot,
tokie
dalykai
dedasi
WisconIIu Li-tsong gimė Kantono
Mna, Jei neprašome tai padaryti Ir neprislunClama tam
lyrai ijt palto tankiu.
sine, kur tik viena lietuvių parapijinė moky
Missouri ir kitose aplinki ir į Šanliajų atvyko būdamas
Redaktorių priima — nuo
Iki !*:•• raL
kla tėra. Kai pagalvoji, kad Chicagoj yra nėse valstybėse jau apie 70 labai jaunas. Čia jis veikiai
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaeua
lietuviška mokykla prie kiekvienos parapijos, į
gyvuoja organizacija pagarsėjo gabiausiuoju Dak
Skelbirpai sekančiai dienai priimami iki 5
pamanai, kad Cliicagos lietuviui jaunimas lie-' vardu “Anti-llorse Tliief As- taro Paulun mokiniu. Dr.
vai. po piet.
tuviškumo žvilgsniu turėtų sukirsti visas lie sociation” (Sąjunga
Prieš Paulun jau trisdešimts meto
tuvių kolonijas Amerikoje. O ar taip yra — Arkliavagius). Šiandie ji turt darbuojas Aurora Katalikų
“DRAUGAS”
paliekame atsakyti patiems gerbiamiems apie 45,000 narių. Tai dau-1 Universitete ir šiandie yra
UTHUANIAN DAILY FRIEND
skaitytojams.
giausia ūkininkai ir mažųjų
Universiteto medikalės ino Į
Published Daily, Except Sunday.
Į Wisconsino lietuvių veikimų daug nau miestelių žmonės. Seniau ši kyklos dekanu. Lankydamas
■UBSCRIPTIONS: One Tear — $<.00. Slx Moatbs
— *2.50, Three Montbs — $2.00, One Montb — 7 5 o.
■■rope — One Tear — *7.00. 81x Montbs —• *4.00 jo gyvumo ir iniciatyvos Įnešė Tėvai Marijo organizacija buvo skaitlinges- medikalę mokyklų Hu Li-tsong
Copy — .42a.
nai apėmę vienų parapijų ir gerb. kun. Pran nė, kada reikėtų kovoti su [suėjo Į artimesnę pažintį su
▲drertislns ln "DRAUGAS" brings best resulta,
▲drertislnc rates on eppllcatton.
ciškus Garmus, kuris savo apsukrumu ir iš arkliavagiais, didžiausiais u- šio Universiteto įkūrėju Ma
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago kalbumu gražiai lietuvius organizuoja ir jie
Siang-pe. To sekinėje Hu grei
kininkų skriaudėjais.
ms daug tautiško entuziazmo priduoda.
Buvo laikai, kada ūkinin tai pradėjo studijuoti katali
Reikia tikėtis, kad AVisconsino lietuviai
kams ir miestelėnams svar- kų tikėjimų ir pagaliau pri
Ruošiamoj Pasaulinėj Parodoj, Chicagoj, 1933 m., bus
dar stipriau susiorganizuos ir dar labiau sa- , .
...
. . , .
. .
q
Tai buvo jo
r
°
.
blausioji susisiekimui ir dar- ėmėv. katalikybę.
.
..
.
.
i atvaizduotas ir senovinu; Amerikos indionu kaimas. Ernest
I vo veikimų praplės. Is tų jų pastangų pasi- , .
.
,
....
.
. . ,
,
,
.
.......
_ •i
t - x
• l')Ul priemone buvo arkliai. gražios ir garbingos kaneros Thompson Seton
(vidury) na aus.as, aso,na indionisko
džiaugs Bažnyčia, pasidžiaugs Lietuva, o ir
WIS00NSIN0 LIETUVIAI.
pradžia.
Tais laikais be arklių pagelkaimelio planų C. S. Peterscnui (kairėje),'parodos re \_Lno
Amerika už tai bus dėkinga.
bos nebuvo galima gyventi.
Dr. Hu baigė gydytojo mok vice-pirm. ir R. C. Dawes (dešinėj) pirmininkui.
"VVisconsino valstybėj yra šios didesnės
[Todėl išlaikyta nemažas skai slus ir pradėjo praktikuoti!
lietuvių kolonijos: Kenoslia, Racine, MihvauBOLŠEVIKŲ VEIKIMAS LIETUVOJE.
čius arklių. Bet tais laikais pagoniškam Šanbajaus mieste,
kee, Port Washington ir Sheboygan. Lietu
--------------begalo priviso ir daugybė ar- bet jo tikėjimas buvo jo gy
vių gyvena ir kituose tos valstybės miestuose
Bolševikai Lietuvų, matomai, ypatingai 1 kliu vagių gaujų. Jie buvo venimo dalimi. Jis buvo dak
bei miesteliuose, tačiau jų skaičius ten visai yra pamėgę. Jie savo veikimų ten gana pla-! organizuoti. Pavieniems žmotaras, buvo žinomas kaipo bu
LIETUVIŲ PRIEGLAUDA - tikslui — našlaičių prieglaunežymus. Lietuvių ūkininkų ir-gi yra gana čiai varo. Beveik kas mėnesį vyriausybė su nėms nebuvo galima jų kovo
klus daktaras, bet tarp kitko
PENNSYLVANIJOJ.
■ dai.
daug.
seka jų veikimo centrus ir juos likviduoja. ti.
jis pagarsėjo kaipo katalikiš
Reiškia, AVyoming kloni es
Iki šiol plačioji Amerikos lietuvių visuo Bet, praėjus kiek laiko, jų ir vėl atsiranda.
Kadangi arklių vogimas, kas daktaras. Jis visa savo
Matyt, kad ir kitur gyve lietuviai prieglaudų jau turi
menė nedaug apie Wisconsino lietuvius te
Pastaruoju laiku buvo sulaikytas komu- lygiai kaip šiandie automobi- siela buvo atsidavęs kaip nų lietuviai rūpinasi labdary- ir daro pastangų jos veikigirdėjo. Nedaug apie juos tegirdėjo ir tos nistų politinio biūro vedėjas Zigmas Šimkus, į lių vogimas, nuolat didėjo, j profesijai, taip savo tikėjimui,
be. Štai “Garsas” praneša mų plačiau išvystyti,
valstybės miestų vadai, politikai ir spauda.
pas kurį rasta daug atgabentos iš kaimyni-'nuo tų vagių apsaugai ir įkur-į Greitai slenkančiais dešimt- tokių žinių:
j
-------:---------------mečiais jis subrendo ir tuo
Bet pastaruoju laiku aiškiai yra pašte-1 nės valstybės slaptos korespondencijos ir j-[ta sakoma organizacija.
Šiomis dienomis sužinojome, • PRANEŠIMAS LABDARIŲ
b ima s Wisconsiniečių atbudimas ir j tautinį lodymų, kad pastarais
mėn. komunistų
gį organizacija labai pavei- laikotarpiu negali būt už kad gerb. kun. J. V. MiliausKUOPOMS.
bei visuomeninį darbų įsikinkymas. Mūsų partiją Lietuvoje isleidusi 11,500 litų. Be to,
į arkliavagius. Pradėjo miršti įvairus iš jo tarnybos kas, Duryea liet. par. klefco- j
------------spauda jau plačiai rašo apie Wisconsino lie į policijos,rankas patekęs ir labai slaptas An-! retėti jų gaujos ir eilės. Va- sieloms garbingieji įvykiai.
nas liko Scrantono deocezijos'
Gerbiami Labdaringosios
tuvių kasmet ruošiamas dienas, apie L. R. gariecio rašytas laiškas, kuriame duodama' gvg arba buvo galabinami arvyskupo
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Reilly
paskirtas
Sąjungos
veikėjai, prašome
Iš tų įvykių yra verta pa
K. S. A. ir L. Vyčių apskričių veikimų ir komunistams instrukcijos dėl darbo taktikos. })a uždaromi į kalėjimus Pa- minėti, kaip jis pirm trijų užžiūrėtojum Nukryžiuoto J ė- nepamiršti, kad rugpiučio 31
vogti arkliai buvo grųžinami metų krikščionybėn atvertė zaus Seserų vienuolyno ir naš-1 d. įvyksta išvažiavimas ba
apie L. Vyčių, jaunimo organizacijos, seimų, lnstrukcijos esančios tokios:
turis šiais metais įvyksta Wisconsino vals
“Vesti agitacijų spaudoj ir gyvu žodžiu.1 savininkams. Visi organizaci- Šanbajaus policijos viršinin laičių bei senelių prieglaudos van (labdarių) ūkin.
tybėj, Kenoslios mieste. Ar tik nebus pirmas Šiai
agitacijai
panaudoti
ne
vien jos nariai buvo savo rūšies kų.
Šio išvažiavimo pasiseki
Elmliurst, Pa.
atsitikimas tos valstybės lietafeMv gyvenime, nuošaliai
rengiamus
masinius
su slaptais žvalgais. Pirm kelio
Įvairiausioms katalikų įs Gerb. kun. Miliauskas yra mas labai daug priklausys
kad centralinė, visų Amerikos lietuvių orga sirinkimus,
bet ir įvairių
darbininkų likos metų ne piktadariai kuo
, , VJ
.
..
į nuo kuopų darbštumo. Del to
taigoms Šanliajuje ir apylindarbštus ir pilnas e- i
,
, , ,
nizacija sušaukia savo metinį seimų AViscon- susirinkimus, šaukiamus kitiems reikalams. ne visai išnyko. Juos išnaiki kėse Dr. Hu Li-tsong be jo- jaunas,
neįgijo-. Tikime, šis darbas 5™ “T<U'
. kad ku0P°s K‘
sine.
<
Paaštrinti kovų prieš visų tikybų bažnyčias no ne vien ši organizacija, bet kio atlyginimo patnmanja vi- jam seUsis vesti. Pirmiausia ttnkst°
P»Jau “surado” lietuvius ir VVisconsino ir surišti jų su vedama akcija prieš SSSR ir pačių arklių skaičiaus ne- sais laikais. Jis kasdien vyk-Įvyskup0 jsakyn,u yra statyt 8“""nant užkanda,y
za.slų
spauda. Praeito sekmadienio Vytauto Didžio Kalėjimuose komunistų šventes pažymėti re inažėjimas.
sta iš vieny į kitas įstaigas.Seserims vienuolynas, o pas- " ',80kl,i dovanų' Bc a
voliucinėmis dienomis. Spausdinti įvairias
jo 590 «i. sukaktuvių paminėjimų plačiai ap
Šiandie retai kur pasitaiko Visuomet užimtas. Šanbajuj , į<uį našlaičiams prieglaudų, prie to darbo prisidės duosrašė pačių didžiųjų AVisconsino miestų dien knygeles, kaip, pa v., “Pasakojimai darbinin nugirsti apie vieno — kito ar
nieji mūsų biznieriai, kurie
ir apylinkėse garsiausias gy-Į Vyskupas Seseris ir našlaitnąraščiai. Pastebėjo lietuvių veikimų ir tos val kams”, “Pasakojimai kareiviams” ir t. t. klio pavogimų. Nėra arklių. dytojas. Į jį kreipias kaip
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. niekuomet paramos
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priskyrė
prie
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stybės politikai. Štai, liepos 20 d., į Sliebov- Jas išplatinti ten, kur komunistų darbas ne Bet organizacija stipriai lai- katalikai, taip pagonai.
..
rvbei
neatsako.
Su
jų
deocezijos.
,,
gan’ą, kur įvyko Vytauto sukaktuvių iškil vedamas. Knygelės turi būti su krikščionių kosi. Ji imasi kitus piktada
pagelba
išlaidų
netureWyoming klonies lietuviai i sįme daug> o ^4^ gražaus
mės, atvyko toks žymus žmogus, kaip AVis- demokratų firma. Jos dalinamos tamsiems rius kovoti. Daugiausia auto- Į Pirm poros metų mirė jo
consino gubernatorius p. AV. Kohleris, kurio miesto ir kaimo darbininkams, federantams mobilių ir naminių paukščių į žmona. Tada paskleista kalbų, kasmet suorganizuoja taip gaiįIne padaryti.
Nuoširdžiai prašau
visų
vagius1
i ka<i jis įstosiąs kokion tai vaidinamų “Lietusių dienų”.
vardu yra pavadintas miestas Kohler. Šis ir t. t.”
! vienuolijon. Kalbos buvo ne- Tam tikslui turi sudarę ko- kuopų aktyviai išvažiavime
įvykis tai tikrai yra pirmutinis tos valsty
Gauta ypatingų žinių, kad koniunistų
Pradėjus veikti prohibiciJis pasiliko garbin mitetų, kuris nesenai Nukry- dalyvauti. Ypatingai prašome
bės lietuvių gyvenime. Tokie įvykiai ir labai centro komiteto nariams griežčiausia esą už- jai, ši organizacija puolėsi. teisingos.
.
.
I,rofe- žiuoio Jėzaus vienuolyno nas- tų kuopų, kurios prie praeito
skaitlingai lietuviais apgy ventose valstybėse 4i-rausta dalyvauti kuopų susirinkimuose ir tarnauti valdžiai - šnipinėjo|gU0JU i’“8“'1'""-'*
laitnamui
(Elmliurst, Pa.) išvažiavimo darbų neprisidėjo,
retai tepasitaiko. Ir dar pastebėtina, kad gub. jas lankyti. Tas visas darbas esąs vedamas visur svaigalų dirbimų. Žino goje.
perdavė
Lietuvių
dienų padu ljeį tik visi padirbėsime ge
Kohleris lietuviams pasakė begalo gražių ir riebiai apmokamais darbininkais.
Už jo nuopelnus katalikyma, tas darbas pasirodė ne
prielankių prakalbų.
ras pasekmes turėsime.
Del to nestebėtina, kad komunistai veržia garbingas ir tos savanorios, bei Šventasis Tėvas Pijus XI *7‘» P*1“* ~ W000.00.
Išvažiavimo ir kiti svarbus
Gražų įspūdį daro Wisconsino lietuvių mi ir į Amerikos lietuvių organizacijas, kad tarnybos ji išsižadėjo. Mat, jį atžymėjo — suteikė Šv. Gri Ir šiemet, rugsėjo 1 d. įjaunimas. Jis yra veiklus ir tikrai lietuviš per jas galėtų varyti komunistinę propagan pirmiau nebuvo jai kas veik go riaus Vyčio požymį.
vyks Lietuvių diena, kurios
kas. Tai teko pastebėti L. Vyčių apskrities dų, kuri ir Lietuvų lengviau galėtų pasiekti. ti.
Pidea.
pelnas skiriamas tam pačiam
(Tąsa ant 3 pusi.)

“DRAUGAS”

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

LABDARYBĖS SKYRIUS

BAŽNYČIOS APEIGOS.

apeigos Šveicarijos • Fryburgo mieste
visuomet atverčia ne vieną protestoną.
Toje procesijoje, kuri įvyksta miesto
(Tąsa)
gatvėmis, dalyvauja
Universiteto ir
aukštųjų
mokyklų
profesoriai
ir studen
Bažnyčios kalba, pasireiškianti apelgose, yra visiems, kas ne aklas, kas tai, miesto valdyba, kantono valdinin
kai ir kariuomenė ir įvairiausios kata
ne aklai laikosi bažnyčioje, supranta
likiškosios
įstaigos. Ją lydi kilniausios
ma.
Kolei kas-ne-kas neišmoksta sve apeigos, išpuošimas gatvių, namų, baž
timos-kalbos, tai ji yra jam be vertės, nyčių frontų ir didis visokiausių orga
be naudos, nesuprantama, ir tik tuš nizacijų įvairumas.
Katalikų Bažnyčios apeigos nėra
čias garsų skambėjimas. Bet kada jis
kaip
kokis artificijalis papuošimas pri
ją išmoksta, tuomet ji pasidaro jam
sagstytas prie garbinimo Dievo, bet
maloni, naudinga ir suprantama.
jos
eina iš paties tikėjimo, fš tikėjimo
Kaip nesupranta Katalikų Bažny
paslapčių
ir tiesų. Jos yra kaip sveiko,
čios apeigų, jos jam išrodo be pras
mės, be vertės ir tuščias dalykas. Gi gerai jsišaknėjusio medžio gražūs, di
suprantantiems jos yra brangintiniau- deli, sveiki lapai ir žiedai.
Kaip lapai ir žiedai išeina iš medžio
sias dalykas.
ir
sudaro
vienatą su juo, taip yra su
Būva atsitikimų, kad nekurie tikin
tikėjimo
tiesomis,
paslaptimis ir apei
tieji leidžia save apeigoms taip pagau
ti, kad jos jiems pasidaro* beveik svar gomis Katalikų Bažnyčioje.
Tos apeigos yra išorinis išreiški
besnės už pačias tikėjimo tiesas. Tai,
žinoma, klaidinga, bet rodo, kaip apei mas tų Šventų minčių, kurias įkvėpė
apreikštosios religijos tiesos ir karštų
gos veikia.
1
jausmų,
kuriuos įkaitino sakramentinės
Šių žodžių rašytojui teko sužinoti,

1 kad iškilmingos Dievo Kūno procesijos

Dievo malonės.

Kas nežino tų tiesų, kas negavo
ir neturi sakramentinių malonių,
tas
nesusilaukia ir tų saldžių, karštų jaus
mų; tam apeigos yra beprasmis daly
kas; tam kunigas, tas apeigas darąs,
yra tik lošiąs aktorius, o ne tikrasis
išreiškėjas tikėjimo dvasios ir jausmų.
Tikintieji katalikai
turi šį dalyką
taippat labai gerai suprasti. Pirmiau
jie savo prote, savo dvasioje privalo
turėti tikėjimo tiesas, tą
dieviškąją
šviesą; jie turi turėti tą tikybinę dvasią
ir savo širdyje kilnius religinius jaus
mus ir tik iš jų turi eiti tos apeigos, ku
rias jie atlieka. Kitaip tos apeigos bus
tuščias, beprasmis dalykas.
Katalikas dedą savo ranka ant sa
vęs ženklą kryžiaus. Jei jis tai daro,
garbindamas Šv. Trejybę ir Išganyto
jo Kančią, tai ta apeiga labai daug
reiškia. Bet jei jis tą ženklą darytų be
tikėjimo, nieko nemintydamas, ta apei
ga būtų tuščia.
Katalikas, įėjęs bažnyčion, klaupia.
Tai apeiga. Jei jis kląupia, norėdamas
tuomi reikšti pagarbą V. Jėzui Šven-1

labai daug reiškia: ji Dievą pagarbina
ir žmogų daro Dievui malonesnį ir kil
nesnį, ir pelno jam nuopelnų.
Tikėjimas be apeigų nyksta, kaip
medis be lapų. Bet negera taippat, jei
tikintieji pildytų tik apeigas, nesirūpin
dami, kad jos eitų iš gilaus tikėjmo į
Dievą.

APIE TANTULĄ.

(Iš Graikų Mytbologijos)

Trvgizos karalius Tantulas tiek bu
vo dievams malonus, kad dačnai danguje
būdavo ir dalyvaudavo dievų pasikalbė
jimuose. Todėl galėjo žinoti, kokie buvo
jų sumanymai. Bet kadangi negalėjo nu
tylėti, ką jis buvo girdėjęs, dievai jį nu
baudė. Tantulas pragare permaldauja sa
vo nuodėmes. Negali nei valgyti, nors
virš jo galvos auga gražiausi vaisiai, ne
gali nei gerti, .nors pataLpintas viduryje
čiausiame Sakramente, jo ta apeiga ežero. Taigi kiek kartų stengėsi paten

kinti savo norų, vaisiai keliasi nuo jo,
vanduo nuslųgsta ir po jo kojų pasidaro
sausuma.
Vyturys.

ALYVOS SUŽYDO.

Prie mano jau lango
Alyvos sužydo,
Kvapų taip brangų
Apdengė šydu.
Alyvos sušneko,
Sužiuro darželis
Alyvos joms sako
Savo vargelį.
,
Kad augtum darželį
Prie rūtų jau vartų,
Nebūtų vargelis,
Niekas nebartų.
Prie mano jau lango
Alyvos sužydo,
Ir rytą šį brangų
Paukščiai sugydo...

Joninių Papartis.
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Prašau Į Mano Kampelį

Teisių Skyrius
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rios nuolat importuoja prekes
iš Lietuvos ir kunos šiek tiek
susipažinę su importo proce
dūra ir turi iš to pelno. Bet
tos įstaigos turi tiktai vietil«kvienas dirba sau atskirai. Be-'n^8 reikšmės, ir jų importuo-

Pirmoji Amerikos Lietuvių
Ekonomine Konferencija

— Sveikas, kas gero?
— Pasaulis aukštyn ko
(Rašo Observer)
jom ?
/
j indrų pajėgi} ir kapitalų su- itų prekių kiekis yra mažas ir
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
— Kį'kalbi?
(Tųsa).
koncentravimas yra retenybė. negali žymiai padidėti, nes
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
— Senųjų L. Vyčių visus
i “So far a« the merchandi- Pavieniai mėginta importuoti importuojanti įstaiga pati ve
“feisus“ jaunikliai sumušė.
įsing of an imported article prekes iš Lietuvos. Atrodė, da mažmenų (retail) prekybų
PATĖVIS, NEI
DOLERIO,kad po mano mirties neatsiinto the United States is con- sulyginus kainas, kad gali bū- ir kartu nori vesti didmenų
— Buvo kova?
NEĮMOKĖJĘS, ATĖMĖ
rastų kokių nors kliūčių ?r;
,
.
renresentative of 8
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Kiti
— Aršiau. Senųjų L. 'Vy
jums nepadarytų bereikalingo
d ’ ti a(ivertising agengražaUs ^In0’ .bet’ darant (wholesale) prekybų.
TREČIĄ DALĮ TURTO
vare-o
ir klaoato
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S ” .• užsakymų
čių garbingas atvaizdas kybo
NUO SAVO POSŪNIŲ
v argo ir
kiaparo, “ atsakė
atsake momo- py wouJd be the type of
J * Lietuvoje
•> reikalin- mažmenų pardavėjai nelabai
nori pirktis iš kito importerio,
jo par. salėje. Jie nieko jau
IR PODUKROS.
tina, nenorėdama su vaikais ker best suited for
nw, ga susyk pinigais apmokėti,
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kurį jie skaito sa
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niems — nesakė, bseitraukant
mes jo kreditas Lietuvoje ne
ginčytis.
ds, as the merchandising and »
KELIONĖ CHICAGOJE.
žinomas. Dar gerai, jei jo už- vo konkurentu. Tam išvengti,
salėje, bet jaunikliams nepa- Motinos paliktas testainentas
“Jog notaras visokias po- advertising of imported pro-^akymag pakliūva sąžiningam reikalinga, kad importeris ve
tiko, kam kai kurie susiraukę,]
nieko negelbėjo.
pieras daro, jis žinos kas rei- ducts follow the šame Įmes pardavėjui ir gauna geros rfi. stų vien urmo prekybų.
Jūsų prof. Kampininkas ma]sako “ne staila“ ir ėmė ir
kia padaryti,“ kalbėjo Mikas, «of practices and distnbution, -ieg prekeg Ekgpeditoriai lu_ Iki šiol iš Lietuvos impor(Tęsinys).
lonėjo atsilankyti į kai kurias | numušė betylinčius.
norėdamas ant savo pastatyti, as any domestic product.
Lpa u« pervežimų kiek išmany- Į duotos prekės nebuvo tinkakolonijas ir paklausti:
| — Labai blogai, pilnai už
“Aš nenoriu nei vieno iš jus
“Kas darys, kas nedarys, - “So far as distribution is dand Reikia, parūpinti viso-įmaišreklamuotos. Tik retkarKas naujo girdėt?
jaučiu, tariau ir išlipau Plačia nuskriausti,“ tarė motina, toit makes no diffe- kbj dokumentų, apie kuriuos i^a^s pastebima pranešimai
Jauniausioj Cbicagos lietu me Parke. Pas sodelį stovi liau tęsdama savo kalbų. “Aš,. ileT_bus padaryta,“ prakalbę- tcancerned,
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dalykas būna užbaigtas, kų cepted channels of distnbu- įr Bįni<rn išsiuntimo nrekės skelbimų spaudoje nėra. Čia
langų, tik baisu, kad ten ne
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^čytis. Kada eisime po- tion, depending entirely upon gaunamos Amerikoje. Dažnai kalti importeriai, bet kalti ir
nuskęstų, neturėtume
kas
— Blogiau. Sekmadienis bu- kam kitam, kaip tik jums. Uztheir quality and value
,
pierų daryti?’
lietuviškus pamokslus saky
pasirodo trūksta vis dar ko- laikraščiai, nori aukštų garsivo gražus, nelijo. Į pikniku tai, mimo "^ivafkeHau «.
, .,T,le succes8 which has at. *
kainų ir Sykžtauja B sa.
tų.
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Nejaugi!
Į privažiavo daug zmoniy, o nu dabar ajne ta, su um pathe merchandWng and
ivo pusės žinių ar redakcijos
z. x •
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biznio nedare.
sitarti.
irm apsivedi o, as
advertising of a hundred dif- tu<. tenka mokėti aukšta mui skiltyse pažymėti apie Lietu
O, taip, per paskutines
r, . parapijų
.. paremet?
_
nnrin nadarvti koki nnr<? rnšmokėti aukštų
mui- Bet
aona padaryti kok} -nors jaš me„
ferent kinds of jniported, artl. . lUS» renKa
dar pabaudą
.*. prekėg
vos prekes. Importeris, negau
laidotuves, ėmus angliškai pa
damas tinkamos ir plačios pa
Žinoma, kiekvienas su
. •.. . . /
; Ant rytojaus visi nuėjo pas eles paiallels the success of aįra tinkamai suženklintos.
mokslauti, pusė žmonių paki
savo pietumis nuvažiavo, kad na"ias ir llkusie31
ap* notarų Popierinskį dokumeri- the same kind of artieles ma- , pagaiįau, po įiRO SUgaišto jamos iš spaudos, negali gelo ir išėjo “pypkių parūkyt“.
mokėjus mano laidotuvių leo
> ro
o
restorano neapsunkinus.
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.. . . . to daryti, sulig sutarties. Po- nufactured in tliis country, jaj]<0> susirašinėjimo ir vaikš- 'rai savo prekių reklamuoti.
— Negerai padarėt?
sas, butų tarp jus trijų lygiai pieringkig Bevirienei partfrf. which were advertised and čiojimo po jvairias įstaigas „ f
Nukabinęs nosį dūlinu į Bri(Bus daugiau).
— O kų daryt: nabašnindgeportų. Įeinu ice cream’iina’ ne aaugiau, ne
pįgįausįag įr lengviausias merchandised with the sameĮnervq erzinimo prekės atsidu
kas angliškai nesupranta, o nėn.
i mažiau, nes jus visi es®,®l|)Bdas daiyk^ sutvarkvti, tai lntensdy and enthusiasm.
i ria prekybininko įstaigoje. Algyvieji nenori klausyti.
— Sveiki, kas gero girdėt?'
,• >,
i padaryti testamentų, kuriame
. JUApeneuve uos &nuwn, m sargus hizmeris pradeda suAtsisveikinęs, nuvykstu į
— Fain viskas tvarkoj.
imy1U*
i būtų pažymėta, kad, apmokė- deed> ^ka^ an imported pro-|Vesti sųskaitas patirti kiek
Rožių laukus.
— Ar ruošiatės į L. Vyčiu i
Vaikų veidai nušvito ly& jus jos vįsas laidotuvių ir ki- du<d ProPerly merchandised! jam prekėg kainoja. Surašo
— Na, vyrai, kas gero gir Seimų?
j saulė debesiui praslinkus. Vi- dag
visas turtas būtų kas even a skade more ^cep-ilgumų sumokėtų už prekes Liedėt?
__ Ne.
i1' ]e<ngviau atsiduso, lyg jygįomis dalimis padalintas ^ance *kan a similar domestic tuvoje, prideda išlaidas už do— Ruošiamės in corpore
_ Kodėl?
koks milžiniškas akmuo būtų įarpe jos trijų vaiku — Nas- ProdneL ^kat would, of cou- ,kumentus, porto, supakavimų,
prie išpažinties.
— Matai Tamsta pas mus • U°
nuristas’ Jl* tės, Jono ir Miko. Visi ant to rse’ start an imPorter off with; ekgpeditįjų, apdraudimų, važBravo! kas per šventė?
vien sportai o vyčių kaip skruostai P° biskut* pradgj° sutiko. Bevirienė pasirašė ant an ^vantage, all tlnngs being-mą> muitą> pabaudas ir nuo— Negalėjome pritilpti ve nėr.
’
,raudonuoti ir veidai atgauti notarQ pagoto testamento e(lua1’ and’. Provlded the ele*‘išimtį už įdėtų kapitalų. Dažlykinės, tai dabar atliksime?
— Bet juk tai jaunimo sei- aatural? sPalvg*
’akyvaizdoj dviejų liudininkų, mentary distnbųtive and adomai nusistebi, kad jam pačiam
-i: - Kaip tai?
mas reikėtų važiuot.
į “SuliS mano supratimo“, kurie taipgi pasirašė kaipo .vertlslng steps were carefu1' įprekės daugiau kainoja, negu
— Labai paprastai.
— Taip buvo seniau o da- Prakalbė3° Mikas, vyriausias nf(d;inįnkai jos parašo. Visie- ly followed ~ that 18 to say’ jis gali gauti už jas Ameri— Ar nieks išpažinčių ne bar ten bus “senimo“ sei- 8Uinus’ “mamytg nori dalykų nis pasirašius, notaras sulauk- the secunn£ of adequate dis- ,koje Negena to nuostolio,
Turiu garbės lietuvių visuomenei
klausydavo?
mas: jei tik porų dolerių įmo-1 sutvarkyti taip’ kad P° tav0
testamentų, dėjo jį į kon-'*"buUon/ careful choice of,bet dar atsiranda lietuvių ta- paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
žmonėms ir visą. savo
— Net per daug.
kėsi, nors 90 metų būs, jau ir'mirties visa nuosavybė liktll vertų ir, užlipdęs, padavė jį th® ^ght merchandising chan-,rpe asmemb kurie skieidžia betarnauju
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
— Nesuprantu.
v^ig
mums, ar netaip?“
Bevirienei, kuri minėtų kon- ne S’ and enthusiastlc selhng gandus, kad tos prekės visai visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
geriausių savo išgalių.
— Matai, prof. Kampinin “jaunesnysis“
“Žinoma, kad taip,“ atsa-■ verta
perdavė
savo
vyriausiabefore even a bne of ailverti-,nėra iš Lietuvos ir kad pre- Jau penki metai kaip esu tarp dvertų
perdavė
savo
vyriausiųBet, štai, įeina nuo 18-tos
ke, iš visų pusių kas subata
sing is released
these are'irvhnūntoo
fino-andi- cerleei,
bet iau turlu o 15savo
metųšakos
pa'
, kė motina.
įKyDlinnKaS įmones
žmones apgautu
tyrinto J- aptiekarystėj,
■jam sunui, Mikui, sakydama:
gatvės
pakeleivis.
prisirenka svetimtaučių pilna
mokslus
išėjau
universitete.
Plačiai
factors
that
enter
into
the
.(V
ineja.
t “Ir kad busimas patėvis,
Na, vaikeliai, dabar jūs
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
— Alo, Pranai! sakau j'am: k
bažnyčia išpažinčių, nes jie
jis nebūtų, nieko bendra e Mte visi pilnai aprūpinti ir mercbandisln8 of imported', Aišku, taip vienų kartų at- veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
o aš turiu plačią pažint) su
gero?
gailisi savo parapijos kunigų, - kas...................
_. .’«u mūs nuosavybė neturėtų, užtikrinti kad po mano mir- ProductsJ just as surely as jsitikus, prekybininkas daugiau tarus,
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
— Misųoriienus smarkiai ir nieko nuo mūs nereikalau- tįes viskas jum 1 paliks, niekas
kiekvieną savo receptą. Jei kar
tai eina pas lietuvius. Sekat*ec
hoine-made pro- nebenorį apįe importų kalbė- ju
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
ar taipĮ„ įsikišo jaBnegny. kUas
kaWnt.|s dxKds.
madienį-gi jų pas mus Tam bara tuos, kuriu nėra božnyjti. P. Romanas pats žinųs a- sai nepildau.
Mano visos prekės ir vaistai yra
•
sta nepamatysi. Jie užimda cioje.
“I trust that you vili have
dešimtį asmenų, kurie pa- šviežus
dėlto, kad aš savo vaistus
sis sūnus, Jonas.
Iprie mano palikto turto. Paperku iš geriausių vaistų išdirbys— x\r gelbsti?
vo pirmas vietas, tai mums
“Žinoma, kad taip, o no di.kilo t» testamentą saugioj
k5IS sk8uda« netoliu, mė čių ir perku jų kasdien.
— Negirdi.
nepritekdavo.
;
•
„s
'
.
v
t
ba
t
what
I
have
told
kitaip”, patvirtino Bevirienė. y,<,rej; kad iaikais kur nežn.
1 '“"T >"K'"dami importuoti prekes iŠ Turiu išrendavlmui bankinių dėžuSurentęs
šaltakošės
šaukštų,
Važiuoju
tolyn. Sutinku
| “Kokių raštų čia reikia, ty.”
,I 7 i!^
*K d be of some shght benefit. .j^etuvos.
I--- Vistik
----- atsiranda
- -------- no-.tojai
kVJOI prie Jų gali
e**11 'prieiti kada tik
sėdau
įspūdžiams
rašyti.
West Sidės gerų Vyti.
PerhaPs> in tke "ear flltllrc 'rinčių importuoti iš Lietuvos Laukdamas progos jums patar
ir kas juos padarys?“ už
Visi ramiai grįžo namon, r„, .
r. x u i
c
; n.
otiibo
ir may
ab e
beh? you ^ur‘ mažmenomis, ir tas tik didina naut, lieku.
klausė duktė.
1 jausdamiesi atlikę dideli ir
, ,,
’
Su pagarba,

Prof. Kampininkas

LABDARIŲ SKYRIUS.

Šiuo tarpu

kuopa

rengiasi

“Turbut reikės eiti pas ad-'hvarbų darbų.

dber if you will būt call upon |BkaifiT. n^vyi^

bu- vokatų, o kur kitur?“ atsakė'(p,ns daugiau, bet selnv'inri US’ * m.ay G
*nterest to
you to know that ve have
(Tųsa nuo 2 pusi).
siančio rugpiučio 31 d. Labda- motina. “Popieros turi būt
trečiadieny).
rconsiderable experience in the
reikalai bus svarstomi labda- rybės ūkėje 31 d. Iš dovanų1 tinkamai padarytos, ne bile
merchandising ui
of imported
rių centro susirinkime liepos tarne piknike musų kuopos kaip, kad paskui nebūtų bė- __ . , x , .. ,
..
nupuncu
J Q
,
,
A X
k
1 • • 1 -1 J- r • S .! ,,
I Vaisbaženklo (trade mark) įproducts in this country. In
30 a., 8 vai. vakare, Aušros bus auksinis laikrodis, linine dos.
_
' ,
,
,T ,
..
, ,, .! x ix- - • i '
i
I
i
j t x
Įstatymas.
the event that any of the de-i
Vartų
parapijos mokyklos staltiese ir kanarka. Kuopa] “O, kam pas advokatų, ar]
r
z
>
r
y, 11
kambaryje. Visų kuopų pra-J turėjo susirinkimų liepos 12 kad brangiau
kainuotų?“] KLAUSIMAS — Jeigu žmo-;egaes
y our mee ing s ou r
v
xxx
i •
x v •
x.v
Ji
..IT
• •
i* •
• icare to have further informa-,
sau pnsiųsti savo atstovus.
d. ir nutarė uoliai rengtis kalbėjo Mikas.
“Nueisime gus savo biznyje vartoja vais- .......
Visu tu kuopų, kurios savo Pne m,ncto Plfcnik°- Nutartu pas koki "ors notarę arba i baženkl|, kuris yra ^regis-.^
faii
,
ka surinkti išdalintas
knygutes real estate ofisų ir padarys, truotas, ar kitas gali tų patį
. .
ižde turi daugiau negu oO
. _
•'*’
,
,
... v
i
x x-> rr • • x x
-y.Pirmininkas padėkojo už
minėtų dovanų.
i jog čia ne kokio mokslinčiaus .vartoti? Kaip įstatymas įsdev.1
*
. .
dol., prašau pinigus siųsti į
.
• v x 11 •
’ kalbas, atsiprasc pats neskai-1
T -i i . a a -x o -zT
• reikia”.
Mo vaisbazenklus?
•
w ’
v. /
, . . 1
Centrų'.
' Į piknikų nutarta iš Bndge'
tysiųs ta pačia tema kaip ir
Be to, prašau kuopų, kad porto važiuoti busais. Tai bus t
J»
ą
j
ip Fitzpatnck paruosto retePr\ eran' • ATSAKYMAS — Tokiame - rato, ir pakvietė p. J. Romaateinančiame susirinkime pri- gera proga bridgeportiečiams 8*m/ a
išvažiuoti
į
farmų.
/
da
*
dfl
ly
kas
atliktas
ir p°- atsitikime reikia kreiptis prie nų referuoti apie iniportuojad-uotumėte atskaitas ir pini
Sakytame susirinkime pra- P’eros subS teisių padarytos, gerQ advokaĮo Vaisbaženklis -nioms prekėms rinkos suradigus iš buvusiojo išvažiavimo.
Taip pat ir iš “Vainikų Die dėjo pirmininkauti vice-pirm/
1 ■ ---------=! yra žodis arba ženklas, varto- nno ir platinimo teknikų. PoJ.
Bubnis
į
vietų
mirusio
K.
prakilnų
darbųPer
gegužio
jamas ant daiktų parodymui,;nas Romanas pakalbėjo anglų
nos“, nes kai kurios kuopos
dar nepridavė.
Naugžemio. Dabar vice-pirm. ir birželio mėnesius kuopa iš kur paeina arba kas juos įkalboje, ir vėliau lietuvių kalliko T. Aleliunas, nut. rašt. laimėjo 10 naujų narių. Jie gamina. Užregistravimas ne- boję papasakojo savo patirtį
Ant. Nausėda,
U.
Gudienė, B. Sekleckis iž- yra šie: A. Nausėdienė, A. skaitomas paliudijimu savinin įimporto prekyboje su LietuCentro pirm.
dininku buvo ir dabar pasili- Stankienė, U. Gudienė, J. kystės. Toliau, vaisbaženklis jva, tos prekybos savybes ir
LABDARIAI VEIKIA
ko. Taip-gi savo vijtose liko Martinkonis, J. Vaičiekaus- neregistruojamas jeigu yra įsųlygas. Bendros paskaitos
fin. rašt. S. Trumpulis ir ižd. kas, Bagdonas, A. Tarvidas, tik geografiškas vardas arba;mintys atrodė taip:
I/ahdarių globėjas J. Sutkus.
U. Miliauskaitė, A. Mazri- ženklas arba korporacijos var- i Amerikos lietuviai prekybiBridjeport. —
minkai yra veik visi smulkūs
Sųjungos 5 kp., turėdama uo-[
Perrinktoji valdyba pasi- mas ir K. Poleikis.
'das.
lių narių, darbus varo pirmyn.ryžo sutartinai tęsti labdariui
idetalininkai (retailers), ir kieRaft.
T. L. I. S.
prie bendrojo

pikniko,

i

f

JOHN

Yra viena kita įstaiga, ku

i

MALACHOWSKAS, R.
4847 West 14 Street

Cicero, Hl.

Tel. Cicero 3«

Daktaras

WISSIG,

Kapitonas

Pasauliniame kare
Seno

Specialistas ii

Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENEJCSIOS Ir NEISGYDOMO8 JOS
YRA. Speclališkal gfdo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėliomis Iki IS d.
4200 West 28 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573

GERA NAUJIENA
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba
reumatizmų, skaudėjimų kojose,
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
atidėliojimo parsitrauk bonkų Ramatijos, o patys persitikrinsite
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus
Rrba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message L&bor&tory,

PH.

5209 8. Halsted St. Chicago, III.

•# t '

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

PAKASI: HOOVERIO BIOGRAFIJĄ

Ketvirtadienis, Liepos 24, 1930

L. V. 4 KUOPA JUDA.

kuopos

dalyvauti.

Prašome nausko darže suvažiuos minių

atvažiuoti pas mus arba tie minios žmonių, kaip vietinių
siog nuvažiuoti pas ežerų apie parapijonų taip ir svečių iš
Dievo Apveizdos Parap.
Lietuvos Vyčių 4 kuopu, lie- 7400 North ou Sberidan Rd. kitų plačios Cliicagos koloni
pos 10 d,., padarė oficiali na u-j Rėmėjų Savaitė Pasibaigė, jų.
i
Vietinis.
jų narių priėmimų.
j Liet. Vyčių 4 kuopa buvo į
Kun. Stasys Stonis.
AUKOS ATEITININKŲ NA
Tuoj ., po mėnesinio susi-' padarius didelį triukšmų su-'
k
PAGERBTUVĖS.
rinkimo sekantieji nariui hu-,vo kolonijoje, kada pakvietė
Nesenai
worcesteriečiui MAMS BAIGTI KAUNE.
vo priimti: Kaz. Pikiel, ponia šios apielinkės biznierius, liedžiaugėsi sulaukę kun. J. J.
S v. Antano par., Cicero, Iii.
A. Pikelienė, A. Vaitkevičių- tuvius ir svetimtaučius, dalyNorth Side. — šv. Vincen
Bakano primicijų, gi šiandien
tė, F. Pikelytė, T. Rupšiutė, * vauti iškilmėse. Tikslas buvo to dienoje, 19 d. liepos, pas
liūdi dėl gerb. kun. Stasio ^un* U* Vaičiūnas .. $50.00
Po $10.00: J. Labašinskas, i
ponia M. Wilbertienė ar A. — supažindinti juos 4 kuopa. P. Mačius įvyko pagerbtuvės
Stonio išvažiavimo.
M. Augaitė, St. ir Kas. Kirvi*
Vardauskas. Priesaiką davė Sumanymas labai pasisekė,'vieno žymaus North Side darKad ir neilgai jam teko dai, Ant. ir Pr. Ankevičiai,
dvųsios vadas, kleb. kun. Al- net ir šiandie daugelis kalba buotojo, p. Vincento Dargumūsų. tarpe darbuotis, vos pus k. Bekeris, K. Kizminaitė, R.
bavičius. Kitų “ceremonijos” apie Vyčių 4 kuopų, ypatin-'žio.
mėtį, tačiau suspėjo savo tak- boz. Stulgienė, šv. Ražančiaus
dalį atliko kuopos valdyba, gai svetimtaučiai.
į Susidarė būrelis jo prietetišku ir maloniu elgesiu igy- Maldos dr., L. R. K. FederaPriėmimas buvo gan įspudin-j Širdingai dėkojam visiems,'liu, draugų ir giminių, kurie
ti žmonių prielankumų.
k-ijos 12 sk., O. Daujotienė,
išsilavinti tokį kurie prisidėjo prie to dar-'labai norėjo p. V. Dargužio
Kun. Stonis, yra šv. Kaži-J b. Kelpša, Bern. Andreliunas.
skyrių (degree team), kad bu- bo: biznieriems, ir kitiems re-■ varduvės paminėti.
miero Knygų Leidimo draugip0 $5.00: J. Mažentas, V.
; tų geriausias Vyčių organiza-gilėjams, ypač mūsų gerb. kun.
Svečių tarpe buvo ir iš
jos įgaliotinis, tačiau, kvie- Rimkevičių, K. Kajėnas, Pr.
Į rijoje. Tuomi norima primin-•kleb. Albavičiui ir kun. Ga-iWest Side ponai Brazaičiai,
mamas mūsų gerb. klebono ,jr M. Rezgaliai, Br. Senionis,
W. J. Marsh,* Jr., (dešinėj) 11 m. amžiaus iš New Mil-pb kad ir visos kuopos steng- ‘siunui, taip-gi kandidatui į įneš ponia Biazaitienė yra tikkun. Petraičio prigelbėti jam Į a. Jovrauskas, K. r
Sirevičia,
“? ford, Conn., parašė ir savoj spaustuvėje išleido J. A. Valstv- M lodinti tokius priėmi-’ State Senato.- p. S. Alurray ra Dargužio sesutė. Pasakytu
**
•
‘
ibių prez. H. Hooverio biografiją. Kairėje jo broliukas CalisJ“1"8-, Jei8“ kP- ™turi tokioįaldenn.
n. V. Paeelli, Bn-;,laug linkėjimų. Kalbėjo K.
„ '................................
lBeruadra.ua, R_ Putrimas, A.^
p
aUikt. spaudos
įskyrlaua, gali kreiptis j t^ghton Parko 36 kuopai už da- • Ražaitis, P. Masis, P. LenNors laikinai aprubežiavęs Liulkus, J. Raudonius, P. i
kuopų, kuri turi ir pakviesti,' lyvavimų abiejuose vakaruo-1 karta, A. Deksnys, V. Macusavo maršrutų, tačiau jo ne- j Taurozas, J. ir P. Tekoriai, A.
kad atliktų tų darbą. Tas įspupe; mes ir jai prižadame ko-jkonis, J. Čepaitis, O. Čepaitieapleido, priešingai, intensyviai Petkus, A. Sodeikienė, Ag.
dis, be abejonės, pasiliks ' operacijos.
' nė, Z. Macienė, p. J. Lebežinsvarė savo darbų, kaip Wor- Galinskienė, J. Andziulis, J.
,kiekviename naujame naryje.. Daug daugiau gera viena kas, J. Brazaitis, p. Brazaicesteryje, taip ir kitose Nau Jaučius, A. Laugmindas, Pr.
isenesniems nariams ir-gi nau-jkuopa padaro kitai, kada dir-jtienė ir pats “Kaltininkas”,
GRĮŽO
IŠ
ATOSTOGŲ.
jos Anglijos kolonijose su ge Miliauskis, Dr. St. Daujotas,
no savo gyvenamąjį namų, į- ■ įSpU
juos .Susidarys ar; ba iš vien, kada kuopai tas kuris dėkojo už surengtas
rengė
daugiau
moderniškų
nari„ reikalinga.
riausiu pasisekimu.
Į J. Jankauskas, A. Bruožis, P.
jain pagerbtuvės ir suteiktų
Peoples Furniture kompa kambarių, su elektros šviesa/
gĮ h. kitų kuQ
Nemažiau pasidarbavo kun.' Narkevičius, P. Mockaitis, B.
Paul šaltimieras.
dovanų, kuri bus jam amžina
Stasys Stonis ir kitoje dirvo- i Daukšienė, K. Kaminskas, V. nijos nariai: J. Krukas ir J. vanomis ir t. t. Padarė kaip pų, nes gali būt ateityje vieatmintim.
je, būtent su misijomis ir re-'Skirias, St. Steponaitis, A. iKaledinskas jau grįžo į Clii- viešbutį. O ežeras maudymus'
R
kviesis |[itas su
PIKNIKAS JAU UŽRIKVakaro vedėjom buvo po
žuvavymui, ar girios dailu- du0 skyriu _ tymu
TUOTAS.
kolekcijomis įvairiose vietose. Krušinys, St. Šimkus, J. Gry- cagą prie savo užsiėmimo. v
nia Deksnienė.
Kaledinskag atostogavo virš mas pasivaikščiojimui, tai ne
Apie 4 kuopos priėmimą
Ir sekėsi jam! Ar prakalbo- bauskas, O. Aleliunaitė, J.
Svečias.
Bridgeport. -^"Šv. Jurgio
se ar sakykloj dagirs žmonės, Aleliūnas, M. Stašimas, M. porų savaičių, o Klaikas, nu- puikiau bus nei Palangoje. daugiau negalima rašyti, nes
Samanauskienė, J. Mozeris,! vežęs savo šeimynų pabuvo
Patys ponai Kurellai labai tai būtų “sekreto” išdavimas, par. 2-ras piknikas, įvyksian “DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAIkad kun. Stonis kalbės, mi
keletų dienų ant ponų S. Ko yra patenkinti ir dėkingi | Išsirinko
Petr.
ir
Dom.
Jakštai,
K.
Bu

į tis ateinantį sekmadienį lienių minios plaukia klausy
vicepirmininkę.
ČIUS NUOLAT AUGA.
relių farmos, kuri randasi virš
kauskas,
A.
Garinus,
A.
MunĮpos 27 d., jau pilnai užriktuotis
Peoples Furniture kompanijai. R y 4 ku0p03
APSIMOKA SKELB
Ir ueįstabu. Retai tepasitai-' ^ika, Budraitis V. A. Jurgi- 350 myliu nuo Chicagos
už rakandus, kurių gerokų,^ Hrinkta
va|dyt)a tas. Prie įvairių darbų ir,
TIS “DRAUGĘ”
v •
i-i •
«v •
i •
O
Andrinlnif
AriAbudu
VlkcisilUIlkcli
1&
ko šiais laikais išgirsti tokį las, O. Andriulaitienė, Anskaičių pirko ir gavo už pri-;jau daug nuveik5 Bct dirbo biznių darbininkai ir vadai,'
driulaitienė, St. Feiza, VI. bai patenkinti p. Korelių vai einamesnę
auksaburnį.
kainų, kaip
iš
vice.pinnininko. Iaigi) pe. jau paskirstyti. Bizniai . pri- j
šingumu;
gėrėjosi
ju
puiku
ti

ADVOKATAI
Dažnai girdisi rugenės, bule Gaidamavičius, J. Mykolainis,
“mail order” įstaigų, kuribsj,.dtanle srairinkilne vienbal. rengti, šeimininkės parinktos J
kiu,
kuris
randasi
labai
graspecializuoja pirklybų su ūk.-isjai i-1.inkta vice-pirin. labai tokios, kurios savo užduoti
prakalbos jau “išeina iš ma J. Kuncevičia, J. Juknys, S.
Telephone Dearborn 0057
dos”, žmonės nenori jų kinu- Lileikis, L. Tamašauskaitė, S. žioje vietoje, prie didelio Creninkais. Taipgi p-uai Kurellai !gal)i jaa daug p^H.avu- gerai žino ir kurios gatavos
' syti ir t. t. Man regis tos Mažoms, P. Jankaitis, X. J., scent ežero su gražia giria žada užsisakyti iš Peoples si kaopos ,abuj; taįp_gi bavu uoliai patarnauti svečiams.
Visa atrodo kaip tikras lietu- .
, . .
.
tarpe eina kalrugonės nepamatuotos. Grei V. Brusokas, A. Čekatauskas,
A.
.
. krautuvių ir puikų elektnki- si kuopos raštininkė p-lė 0.1, Parapijonų
.
, .
.
....
viskas
dvaras.
Kadangi
p-nai
ADVOKATAS
uį radio savųjų ir svečių pa- Mebonifltf. Kiti valdyboje y. b“s ap.e vykimų į piknikų
čiau dalykas tame, kad šian P. Masiokas, M. Kraunienė,
K.
Nedvaraitė,
K.
Railienė,
J
Kurellai
yra
buvę
Chicagos
Musų parapijoj netrūksta 1G0 No. La Šalie St. Rm. 143L
dien jau žmonės kritiškiau at
linksminimui.
ra rašt. — G. Bogutaitė ir M.
J.
Mikulis,
J.
Liaugaudis,
A.j
bizneria
b
tat
-daug
turi
čion
ir
CHICAGO. IEL.
sineša į tai ir nebepatenkina
Keliai labai yra puikūs iki Martinonicn8
nlal*,lkos; j. stambių biznierių
.
.. sekminNuo 9:30 Iki. 5 vai. vak.
Rabašauskas,
J.
Navurskas,
P.
draugų
ir
pažįstamų,
kurie
pat
jų
ūkės.
Jei
kas
noreli;
Kk
.|
KMlas
v,
biznierių.
Parapijos
reikajų bile kaip sulipdytos pra
Local Office': 1900 S. UNION AVĖ.
ir P. Mičionis, pirm.
Zajauskas,
A.
Drugeika,
Just.
j
vasarų
skaitlingai
atostoTel Koosevelt 8710
luose
jie
nėra
“
slekeriai
”
,
kalbos ar pamokslas.
važiuoti pas KurcUus, tai _ p Sultimioras. laukime,
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Ta kaip tik ir įrodo skait-1 Sąlyga, K. Milašius, Ad. Kas gas' Paleidžia. Tuo tikslu p. iu adresas vra toks- Route 1 ••
.
...
i|7parapijos
parengimus
(Išskiriant seredos)
jų auresas yra toks. ivouic i,
ns genausi0
pasisekimo.
. .
\
.. .
, remia
....
Kurellai
šį
pavasarį
padidiBox 94, Rbinelander, Wis.
I
"‘fieach Partv”.
1 ',U°8 atsilanko skaitlm;
lingas žmonių lankymasis į pliauskas, P. Garbinčaitė, A.
•
,.
.
.
’
.
.
'
gai.
Be abejonės ir į sekantį
Jasiulionis,
V.
Giraitis,
A.
kun. Stonio pamokslus ir pra
Užklausus pp. J. Kroko ir į Pagerbimui naujų narių, kuj^
ivyksianti
kalbas. .Kas-gi juos taip su \ alančius, A. Baltutis, "V. ktmtiuskas, S. Mickevičia, J.
J. Kaledinsko, kaip sekėsi žu-jne buvo priimti
4 kuopų, sck,„adiOTį n
27 d. cher
ADVOKATAS
įdomina, ko jie su tokiu atsi Kučinskas, J. Lekavičius, K. gukaiag> pr> Stanaitis, V.
vauti, jie atsakė; “Gerai. Su-.valdyba šiuo praneša, kad lie-._________
A. Norkevičius,, -P. junimene,
j|įitįnįeng> u.
j. Pilamas,
Bikinas, m
E. Gri11 8o. La Šalie St.. Room 1781
dėjimu klausosi? Aišku, kad ------ , —
gauti žuvies ten yra papras-į P°s 23 d. visi susirinktų sve-į
Tei. Randolpb •131-0811 Vai. 8-1
Trumpis,
J.
Medelinskas,
P.
A
Metelynas>
j.
;
tai rūpestingai apdirbtos te
Laba-1 tas daiktas, bet mes, sakojtainėn pusę po šešių (6:30 P J
ATIDAROMA
Vakarais
82«1 SO. HALSTED STttEBT
Iieimas,
J.
Pajuodis,
\P.
Braznauskas>
j
e
Vališius,
D.
mos. Kun. Stonis yra apdova
Ler- sugavome Rodentiškų Mani-1 M.), iš kur išvažiuosim j pa-į
Tel. Victory •588
notas gražios iškalbos dova- džionis, P. Dovydonis, J. Dai va, K. Jasas, Pr. Pauža, L.
7-0 vai. vak. apart Panedėllo Ir
matų ir persivežėin į Chi-^žerį. Pasižadėjo savo autoPėtnyčlo*
LIETUVIŠKA APTIEKA
Gudauskas,, L.
na. Jo mintys aiškios, su.de- nelis, M. Juzėnas, K. Juode- 'Cerauska8)
Jos.
M.
Kromel,
R.
Ph.
G.
Sav.
cagų, kaipo suvenyrų”.
į mobiliais
nuvežti sekantieji:
įokas, P. A^aitaitis,
aitaitis, IAtkočiūnas,
Ątlrnčinnns K.
K. Andrijauskas
Andriimis
rintos, sklandžiai plaukian lis, J. Guokas,
Deodar St., Ind. Harbor, InU
Paklausus, kas tai yra1R• Mičionis, P. Šaltimieras, M. SW2
Pildau
receptus, užlaikau, visokių
Pr.
Gedmintas,
J.
Ališauskas,
Į
j
česas,
J.
Stankus,
St.
Stan

čios, ne vien tik usžinteresuo“Rodentiškas
Mammalas ”, Martinonienė, F. Savickas, C. rųšių vaistus, duodu druužfiškus pa
(John Bagdziunas Borden)
ja, bet ir verčia žmogų giliau
Medvaraitė, J. ir Ad. Sli- kus, J. Vaitiekus, M. Kra
tarimus. Taipgi užlaikau ice crcamo
jie papasakojo, kad labai Pikiel, J. Bakutis. Ačiū jiem- ir soda Fountaln parlorų. Kviečiu
ADVOKATAS
pamųstyti.
vinskai.
,
sauskas, Al. Bagvilas, Juoz.
užkandžius pasirūpins V,8US Indiana .Harboro, Kast Chicago
dailus žvėris, kuris teikia Apie
4
4
4
ir Hammondo lietuvius kreiptis su
Kun. Stonis nėra pirmuoju
Po $2.00: J. Montvilas, K. Kiškunienė, N. Černauskienė,
105 W. Adams St. Rm. 2H7
daug triūso pagavėjams. Jei panelės. Joms pagelbės A. visais vaistų reika>ais.
šv. Kazimiero draugijos įga- i Nazninkas, A. Spiravičius, V. M. Juknys, J. Tomkevičia, A.
Telepbone Randolph 8727
gu golfo lošėjai, ar kiti, ku Vardauskas.
liotiniu, atlankiusiu Amerikų, Kakanauskas, J. Ūselis, X. Y., Birgėlas, J. Balčiūnienė, L.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
PILNAS EGZAMINAS
rie reikalauja gero “extra si- Taipgi kviečiame ir kitas
tačiau gaila, kad jis nebuvo J. Šlyteris, P. Bložis, M. Kiz- Stančikas, K. Karpavičienė,
Telephone Roosevelt 9890
$5.00 TIKTAI $5 00
jiems labai patiktų tas
Name: 8 Iki B ryte Tel. Repub. »«••
atsiųstas čionai keli metai at lauskienė,1 Pr. Kelpša, J. Po M. Liudžienė, A. JanušausSPECIALISTAS
rr
x i
. žvėrelis gaudyti. O jei nori
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
gal. Tada jo iškalba, organi- cius, K. Jonelis, St. Ješku- kas, K. Matulaitis, K. Žirgai-j..
...
,
, .
,
tikrą specialistą,, ne pas kokj nepa
A.
T C,
XT XT , • 1.11 pamatyti, sako, tai atsilan
tyrė! J. Tikras specialistas, arba pro
zatyvis gabumas būtų nešę nas, B. Saputis, Pr. Čerkaus- tis, J. Sruogenas, V. Nebne-1, , •
,
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
„ ’
„ . ...
T n
u kyk i Peoples krautuvę,
šimteriopų naudų šv. Kazimie kas, St. Andziulienė, J. Baub- za, Pr. Petraitis, J. Geryba,
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.
Dabar Peoples krautuvių
po pilno išegsamlnavimo. Jus sutau
LIETUVIS ADVOKATAS
ro draugijai.
kus, Gabraitienė, M. Jovarau- J. Mitkienė, J. Norgėla, Pr.
Pirm. A. Nausėda
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
vedėjas p. J. Nakrošis su sa
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
Dabar, sunkiaisiais bedar skas, Pr. Šukolas, M. Minėtas, į Petraitis, J. Zyginantas, B.
1024 Center St.
2221 Wesi 22nd Street
to. kad jie neturi reikalingo patyri
vo šeimyna išvyko atostogoms
bės laikais, ir prie geriausių A. Andžiulis, A. Mockaitis,1 Kučienė, P. Kavaliauskas, J.
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
Tel. Lincoln 3044
savaitei, kitai. Mano apva
Arti Leavitt Street
gumų.
norų, sunku žmonėms prisidė M. Vaicekauskienė, J. Jakai Damanskas, A. Moksvytis, K.
Rašt. P. Fabijonaitis
Mano Radio — Scope — Raggl.
žiuoti aplink visų Mieliigan
Telefonu Canal 2552
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
ti kad ir prie. tokio kilnaus tis, Pr. Seibulas, J. Malakaus Telžiūnas, L. Gailienė, M. Mar
2350
So.
Oakley
Avė.
siškas bakteriologiškas egaaminavležerų, apsistodami pas įvaimas kraujo atidengs man Jūsų tik Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kultūros židinio, kokiu yra šv. kas, M. Naudažas, St. Norvi- tinkus, K. Zakarauskas, Z.
... .
• i
• Ižd. Kun. F. Kudirka
nūs lietuvius ūkininkus ir
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
2334 So. Oakley Avė.
Kazimiero draugija.
das, J. Bačiunas, St. Lukštie- Dikčienė, J. Kaveckas, ,St.
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy kare. Seredanus ir Pėtnyčiosavo kostomerius, kuriems
vumas sugryš Jums taip kaip buvo mis nuo 9 iki 6.
Vienok, nevien kaipo iškal nė, K. Vabiliauskas, J. Kem-'Brazauskienė, L. Zamulevičia,
AGITATORIAI;
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų akliPeoples Furniture kompanija
vlo, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
bų pamokslininkų,, ar gerų or bei, A. Albrikas, Ign. Grigas,' A. Kacbanauskas, Pr. TereKum K. Matulaitis
turi progų parduoti namų
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
ganizatorių minės kun. Stonį Alf. Didkus, J. Valentas, J. beiza, Petr. Gailienė, Ant. Ka2334 S. Oakley Avė.
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
reikmenis.
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Įsi
apielinkės lietuviai, bet ir Simanavičius, J. Uselifltė, J. Iteųva Ant. Samuolis A. St.
V. Duoba
kerojusią, chronišką Ilgą, kur] ne
J.
pasidavė net gabiam šeimynos gy
2328 W. 23rd St.
kaipo simpatiškų, malonaus Bartašius, V. Vaišvilienė, J. Matulionis, Al. Zakaras, Juoz.
LIETUVIS ADVOKATAS
dytojui, neatldėliokit
neatėją pas
J. Dimša
mane.
būdo žmogų.
Jakubauskas, M. Lekas, J. Arlauskas, J. Dudonis, M.
LIETUVIAMS LAIŠKAI
127 No. Dearborn Street
DR. J. E. ZAREMBA
3230 So. Emerald Avė.,
Todėl, vorcesteriečiai, įver- Spranaitis, M. Šaret, M. Nek Stanišauskienė, St. Venclo
CHICAGOSPAŠTE
Room 928
SPECIALISTAS
M. Šlikas
tindami gerb. kun. Stasio 'rošienė, Pr. Meškauskas, M. vas, A. Stankus, P. Pėstinin
T«l. Franklln 4177
Inėjlmas Rūmas 1018
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Suhatas
10555 So. State St.
20 W. JAOKSON BLVD.
902 Belksciui Marcijonui
Stonio gražių darbuotę jų Arlauskaitė, Br. Johnson, K. kas, J. Galinis, A. Rudys, J.
Arti State Gatvės
Visokiais
Labdarybės rei-;
52 East 107-th Street
906 Ciuksus Jonui
tarpe, link jam geriausios Žvibienė, J. Staugaitis, J. La- Stasevičius, J. Guokas,
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
Kampas Mlchlgun Ava
kalais
kreiptis
į
valdyba
arba
1
po
pietų.
Vakarais
nuo
B
Iki
7
pinskas,
K.
Paliucienė,
J.
Ūselis,
A.
Žiūra,
A.
Zaka-į
912 Grigutaitei Onai
kloties ateities darbuose.
Tel. Pullman 5950

INORCESTER, MASsT

CICERO, ILL

C H l C A G

j*

i

iptip

F. W, CHERNAUCKAS

A. A. ŪLIS

KROMEL’S PHARMACY

JOHN B. BORDEN

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

JOHN UIGHINSKAS

J. P. WAITCHUS

Girios Duktė.

Juškumis, P. Rašinskis, K. Ka rauskas.

.
......... ..

• <
..... . I

i

922

Kazantsiui Ant.

agitatorius.

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki X
po platų
. .

Nuo 8 įkl • vak. Ir Subatemla

I
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Ketvirtadienis, Liepos 24, 1930

L1 d

ŽINty-ŽMELĖS

G R A B O R I A I:
Telefonas Yards 1138

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKIS

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR
,
BALSAMUOTOJAS

Tel. Roosevelt 7688

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kainu prieinamu.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. I.ACHAWICZ

8108

LIETUTIS GRABORIUS

B.

DR. T. DUNDULIS

Halsted

St Chicago, III.

Patarnaiije laidotuvėse kuopiglauBla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Plaee

Tel. Victory ***»

ZO LP

.
GRABORIUS

DAKTARAI:

X Liepos 30 d., Cog liills, DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVI Telefonas Grovehlll 8262
Ofiso Tel. Victory 2687
MAS.
įvyksta West Side ir To\vn
Of. ir Res. Tel. Hemlock >374
of Lake lietuvių golfininkų
Gydytojas ir Chirurgas
Draugija z “Lietuvos Uki- GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tornainentas. Abi pusi turi ge
Ofisas 2408 WEST 63 STREET
3133 S. HALSTED STREET
rų golfininkų. Rungtynės būs įninkąs” turės draugiškų išva- .^33 W. MARQUETTE ROAD
Kertė So. Western Avenue
L. .
..
m
. 'Nuo 9—12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
įdomios. Girdėjome, kad ir žiavimų, liepos 27 d., Forest
6 Ir 7 Iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2859 So. Leavltt St
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
bridgeportiečiai ruošiasi. Tik Preserve, Lyons, III., toj pa Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėliomls pagal sutarti.
nežinia, ar jie kibs į pralai- čioj vietoj, kur buvo pernai,
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėltoj pagal susitarimų
mėtojus, ar laimėtojus. Pagy- tai yra į vakarus nuo Stickney
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
Ofiso Tel. Vlrglme 8888
,
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Victory 6891
vensim — pamatysim.
, Grove. Valdyba ir komitetas
Residennljos: Ve» Buren 6888
Rezidencijos Tel. Dre»»l 9191
X Stud. Petras Atkočiūnas, kviečia visus narius atsilanRepubllc 8466
Tel. Canal 6764
kuriam pereitų pirmadienį Dr. kyti. Išvažiavimas bus paįvai
Rakauskas šv. Kryžiaus ligo- rhnta? įvairiais žaidimais. Bus GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
ninėj padarė tonsilų operaci- (duodama daugybė dovanų ir
4142 Archer Avenue
GYDYTOJAS,
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
▼ai.:
11
ryto
iki
1
po
pietų
jų, trečiadienio ryte sugrįžovisokius atsižymėjinius. Taip i
_______
_
CHIRURGAS
> UI 6 Ir 6 Iki 8 v. y.
Valkų Ir visų chroniškų ligų
iš ligoninės į savo gyvenamų-! Si hus duodama veltui šalta- Nedėliomls nuo io iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAB

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

I PRANEŠIMAI

DR. A. A. ROTA

Ofisas 8102

Namų.Cfiaes 8418 Franklln Blvd.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

DR. J. P. POŠKA

So.

DR. A. RAČKUS

Halsted St

Gydo stalgia* Ir chroniškas Ilgas
ji butų: 2334 S. Oakley avė.,košė
Kampas 81 Street
Vai.: nuo 8:86 Iki »:M vak.
vyrų, moterų Ir valkų
SKYRIUS:
Stefa
Lenkauskienė.
/VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak.
Labai patenkintas ir dėkin
1439 S. 43 Court Cicero, III.
Ofiso Tel. Canal 2118
1650 AVest 46 th St.
DARO OPERACIJAS
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12
gas kaip Dr. Rakauskui taip
Namų Tel. Lafayette 0098
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
______ a
i —Marąuette Park. — šv. KaLigonius priima kasdieną nuo
ir seserims už rūpestingų
Tel. Boulevard 5203
Tel. Hemlock 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rez. Tel. Prospect 0611
zimiero Akademijos Rėmėjų, i Ufli Ai ■ La I UulVA
Nedėliomls Ir seredomls tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės priežiūrų.
Iškalno susitarus
ofisas
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
X “Draugo” red. p. L. Ši 8 skyriaus, mėnesinis susirin-'
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
kimas įvyks penktadieny, lie- *1900 S. HALSTED STREET
PIGIAUSIAS lU-ET. GRABORIUS
Ofisas ir Laboratorija
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų mutis su šeima vakar išvyko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHECAGOJE
dykai.
Ir X-RAT
Ofisas 6155 South Kedzie
Laidotuvėse pa
pasilsėti Dr. Račkaus vilon, pos 25 d., 1930 m., 8 vai. va- 1
NAMAI:
Rez.
6622
So.
Whlpple
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
kare, Gimimo Panelės Šv. pa
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskirtant Ket
prie Gage ežero.
ir pigiau negu kiti
4193 ARCHER AVĖ.
CHICAGO
todėl, kad priklau
rapijos kambaryje.
X
M.
Sųjungos
Centro
val

Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutartį.
PRANEŠIMAS
sau prie grabų išUNDERTAKING CO. *
dirbystės.
dybos rast. p. M. Vaičiūnie
nares . Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
Kviečiame
visas
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
668 West 18 Street
nė smagiai atostogauja ryti atsilankyti ir atsivesti dau- TeL Wentworth 3000
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET nėse valstybėse.
Tol
fliai
QYDYTOJAa IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
giau naujų narių.

Chicago, Iii.

J. F. RADZIUS

DR. B. ARON

BUTKUS

DR. M. T. STRIKOL

Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

X Laisv. menininkas J. Ži
levičius žada “Draugui” pa
tiekti ištisų eilę straipsnių
GRABORIUS
bažnytinės muzikos klausimu
Ofisas
3238 S. HALSTED STREET Pirmas jo straipsnis buvo pe
Tel. Victory 4688-88
reito šeštadienio num., antras
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.
tilps ateinantį šeštadienį.

A. PETKUS

Phonų Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Nauja, graži
plyčia

LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

dykai.

3307 Auburu Avenue

North Side. — Šv, Kazimie
ro Brolių ir Seserų draugi
jos susirinkimas yra perkelia-

čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptie
ktos) po nr. 2428 West Marųuette Rd. Val-: 2 lkl 5 2° Pietų. 1 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1938.
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutartį.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
^0. HALSTED STREET 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect
1988. Nedėtomis tik pagal su

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

ko

Valdyba.

mas iš priežasties parapijos
tartį.
pikniko, kuris įvyks 27 d. Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Ir Res. Boulevard 5918
liepos. Todėl susirinkimas drX AVest Side biznieriaus p. jos įvyks liepos 25 d., 7:30 Dr. S. A. Brenza
Jasnausko žmona, Marijona, vai. vak.
Ofiso Valandos:
8464 SO. HALSTED STREET
po sunkios vidurių operaci
Visus narius prašome da 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki Ofiso valandos nuo 1 lkl s po
pietų Ir 6 lkl 8 vai. vakare
jos (buvo trukęs apendiksas), lyvauti susirinkime, nes yra
9:30 vakare
Res. 8201 S. VVALLACE STREET
kurių darė Dr. Zalatorius, Šv. daug svarbių dalykų svarsty 4608 S. ASHLAND AVENUE
Kryžiaus ligoninėj eina geryn. mui.
Netoli 46th St.
Chicago, III.

Tel. Vlrglnia 1290

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nee neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Boulevard 9277

3311 Evergreen avė.

A. L DAVIDONIS, M. D.
SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 lkl 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 4221
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue
Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Nedėltoj: 10 — 12 ryto

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

Ambulance Patarnavimas
turime ambulance patar

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Per ištisų dienų žemė Įšyla
lir nakties metu šiltas, drėg
nas oras kyla į viršų iš/žemės
skylelių ir jungiasi su šaltu
oru viršuj dirvos. Tas van
dens ore sutirštėjimas nusėda
ant žemės, augalų ir ant bile
ko, esančio ant žemės.

Tel. Yards 1829

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų plau
kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonic būdamas
vienoj
formoj, o gydo daug ligų, tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dauI gaus, o reikalauk tu o Jaus Iš savo
1 aptiekos arba tiesiai Iš

A-it Zaleskio Aptiekos

TsL Canal 1888

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

46054)7 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

Telef. Midway 2880
Hemlock

7681
Tel.

Armltage

Rez. Tel. Midway 5512

T—8

Mn,WAlKEE

AVĖ

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.

Gydo staigias ’ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal naul Jauslus metodus X-Ray Ir kitokius
'elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

num. 4847 W. 14 St. Cicero,

Tai. pru« 82JI2
Vai.: I lkl 10 ryto
4-1 vai. vakare ,

4712 fl. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Netoli Morgan Street

roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randoiph osoo.
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda

rė.
Dr. Gusseno

DR. MAURIGE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
pacientai

jo 4631

darbu pilnai patenkinti. Be to

atsižvelgdamas į bedarbę, pa

,

1025 WEST 18 STREET

VAL*6NJ?os:
Į?uo Į° “ “ p‘#tų *
III Pirmiau Dr. Gussen turė-' nuo
iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisų North Sidėj, o Cice-I
, .... _
a ____

Valandos ųu-o 10 ryto lkl S va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto lkl Dr. Gussen ineina į dabartinę
12 po pietų.
žmonių sunkių padėtį, tai yra

Kainos pigesnės, kaip kitur

vakare

Kampas North Avė.

Įsitaisė modemiškų ofisų po

4740 Dorchester Avenue

Akušeris

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)

LIETUVIS DENTISTAS

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Ir

Valandos: Nuo 8 — 4 g g

1740

DR. GUSSEN

Palengvins aklų įtempimų kuris
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo, skaudamų aklų karšt). Atital
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Telef. Wllmcttc 195 arba
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
regystę.
Canal 1713
Prirengiu teisingai akinius visuose
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėliala
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Ir Ketvergals vakare
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
•

Chirurgas

3343 SO. HALSTED STREET

Dentlstas

SPECIALISTAS

1481

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. S. T. TRUMAS
1408

Boulevard

Gydytojas.

LIETUVIS AKIŲ

GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR
AKUftERIB

Tel. Boulevard 3201

SPECUALISTAS

Tel.

DR. VA1TUSH, 0. P. D.

numeriu

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nno 16—48 nuo 2—4 pa
pietų: 7—8:88 vakare
Nedėltomls 18 lkl 11

DR. A. P. KAZLAUSKIS

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

po

Valandos* Nno 8 lkl 11 ryto
nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarų

Rez.

Kampas Halsted St.

ofisų

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Val.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

756 West 35th St.

savo

(Kampas Leavltt Bt)

4712 So. Ashland Avenue

Chicago, III.

DR. ŽMUIOZINAS

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Perkėlė

DENTISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Arteslan Avė.

DR. CHARLES SEGA?

Boulevard 7588

DR. G. SERNER

So.

Valandos 11 ryto lkl t po pietų
6 lkl 8:80 vakare

2201 WEST 22nd STREET

DR. R. G. CUPLER

Didysis Ofisas:

Rezidencija 6600

DR. G. I. BLOŽIS

T. A. D. PRODUCTS

8133 So. Halsted St.

1821 SOUTH HALSTED BT.

4648 So. Ashland Avenas

Nedėliomls
Susitarus

Kaip pasidaro rasa?

Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Res. Prospect 6688

DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVIS DENTISTAS

DR. S. A. DOWIAT
Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Tel. Canal 9257

DR. C. Z. VEZELIS

•M.

3201 Aubum Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office Boulevard 7642

4910

Kviečia
me visus dalyvauti šeiminišIkam išvažiavime, kurį rengia
• Labdaringos Sųjungos 1 kp.,
Į sekmadieny, liepos 27 d., Mar
quette Parke. Visas* pelnas eis
sušelpiami vargšės A. Kasmauskienės.
Pradžia 1 vai. po pietų. ĮI žanga 50c.
Rožytė.
I
Town of Lake. —

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie

DR. S. BIEZIS

DENTISTAI

K. Lukošaitis, rast.,

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

DR. A. J. JAVOIŠ

Jlez. lel. b te W art člftl atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai-

Canal 3161

tarnavimą teikia
]mą kainą.

nž prieina-

SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel.

Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dienų
Nuo 2 lkl 8 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.

Ned*L nue 10 įkl 18 dienų

t

Ketvirtadienis, Liepos 24,1930

draugas

'f!

VASARINIS PIKNIKAS
Rengia

Chernausko Darže, 79 ir Archer Av. Justice, III.

Švento Jurgio Parapija

Graži muzika, skanūs valgiai ir gardūs gėrimai ir daug įvairumų. Kviečiami visi parapi,jo
nai, buvusieji parapijonai ir kaimynai iš visų plačios Chicagos kolonijų. Gera proga visiems
suseiti žaliuose miškuose, ir prie geros muzikos pasivaišinti ir gerų darbų paremti.
lt;

Liepos-July 27 d. 1930 m.

Kviečia
KLEBONAS IR KOMITETAI.

jfi
K

ri4'į^v»
Ii eiti savo pareigas, nors
Esant ligoninėje, nors neilgų ligonį žavi ir sveikatos teikia, McCradie, kurio ofisas randa ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Stu<d. P. Atkočiūnas. si po numeriu 6558 So. Halsvis da taip sakant prisilaiko, l laikų, patyriau, jog sesučių
4 karnb. rak., patalynės, indai. La
kad pilnai sustiprėjus...
Į ir slaugių (nurses) pat&rnated St. Jo ofise dirba lietuvai bai pigiai. 1-mas floras, 4521 C’.ifton
Avė.
DIEVO APVEIZDOS PAR. džiaugiasi, kad payts ir vai
P-nas Masalskis turi jaunų vimas ligoniams yra nepaly- į Ona Kalvaitienė, iš Town tė p-lė E. Nutautaitė, kuri pri
šiušių taisymo šapa, su šiušių va
kai turėjo “good time”.
mandagi) padėjėjų p. Filipa- ginamai puikus. Vertos už tai of Lake, kuri po sunkios o- ima ligonius.
ŽINUTES.
lymo stendu, geras bizn., pilnai įreng
ta. Pigiai. C. Edward,
6246
So.
vičių, su pilno graboriaus lais didelio pagyrimo. Ligoninės peracijos, pasveiko, yra la
Parkvvay.
REIKIA VARGONĖLIŲ
Novena.
MASALSKIS PASVEIKO. niu. Šisai jaunas graborius ir atmosfera taipgi kogeriausia, bai patenkinta ir dėkoja Dr.
TRIUŠKIAI IR ŽEBENKŠTYS
Auginimas triuškių ir žebenkščių
pavadavo
p-nų'
Masalskį.
Marijonams
i
koplyčių.
Gera

Novena prie šv. Onos Dievo
mėsai ir kailiams yra pelninga pra
me stovy. Atsišaukite į “Dr- monė. Nedaug vietos tereikia.
Apveizdos bažnyčioje labai Bridgeport. - Plačiai žiPADĖKA.
Central Llve Stock Ass’n
ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:,
gražiai vyksta. Į pamaldas nomas Rraborius P- Masals
gų >»
Room 1038
140 S. Dearbom St.
kas -vakar, susirenka didelis kis> (33OT .Aubun> ave-’
Reiškiu nuoširdaus dėkin
2334 So. Oakley Avė.
Parsiduoda gabenimo ir muvinimo
biznis, gerai įtaisytas, 6 trokai, 4131
būrys šv. Onos garbintojų. reit» P*™sarĮ buvo sunega- gumo šv. Kryžiaus ligoninės
No. Westem avė.
v 1
REIKIA AGENTŲ
Matosi nemaža žmonelių ir iš lė«s- Jo lig“ ,aiP
vedėjai, seseriai Almai UZ i
Budavojam naujas namus, Prie pardavinėjimo paten
Generalis Kontraktorius
REAL ESTATE
kitų parapijų ir tai ženklina,'kod “eiSrod8 ‘ «reit» P8®1’ prielankų sutikimų palaukti J
dirbam cemento darbus - fun tuotų gyduolių. Taipgi prie pa
Budavoju
naujus
namus
ant
kad pamaldumas prie šv. O-/“* Tod<?1’ “^maldavo” į atlyginimo už ligoninę ir pa- J
damentus saidvokus, taipgi veikslų. Gabesni vyrai uždirba
J. YUSHKEWLTZ
nos šitoje bažnvčioje tikrai Papines dr-jas, prie kurių tarnavimų ir Dr. A. G. Ra- iorderi* Senus priimu į mai- muro darbus, iš medinių pa
REAL ESTATE
po $15.00 į dieną. Patyrimas
įsigyveno. Šitų pamaldumų Prikl8u80; Bet po gabia Dr. kauskui už simpatiškai padu- nus'
Darome įvairius legalius
darom mūrinius, apmurinam nereikalingas. Kreiptis adresu
dokumentus, apdraudžia
2453 WEST 71 STREET
mo namus, automobilius
dar labiau žadina savo gra Davidonio priežiūra, p. Ma rytą operacija.
medinį
namų
po
vienų
plytą.
ART
STUDIO
Tel. Republic 4537
ir kitokias nuosavybes.
salskis
ėmė
gerėti
ir
nesenai
žiais pamokslais gerb. misijoAtrodo mūrinis, po to jau ne5209 So. Halsted Street
2433 West 69 Str.
nierius, Tėvas A. Petrauskas. “atsimaldavo” iš dr-jų.
Telef. Prospect 3140
reik pentyt. Turim namų ant
Chicago,
III.
Dabar
p.
Masalskis
jau
gaNovena baigsis šeštadienio
pardavimo ir mainymo.
Priėmimo valandos: nuo 1-5
PAUL M. SMITH & CO.
Specialistas grupių — vestuvių,
vak., liepos 26 d.
REAL ESTATE
vai.
vakare
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu
Namų Statymo Kontraktorius
JOKANTAS BROS.

C H I C A G O J E

MES

J. MEZLAIŠKIS

BANIS STUDIO

Ekskursija.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

patyręs tame darbe per daug metų. Statau Įvairiausius-namus prieinama
kaina.

3200 SO. HALSTED ST.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

' 4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Sekmad., rugp. 3 du Dievo
Telefonas Hemlock 6528
Apveizdos parapijonai rengia Savininkas R. Andreliunas
FOUR LEAF CLOVER
Wm.
J.
Kareiva
didelę ekskursijų — išvažia
Užlaikau visokių
CONSTRUCTION
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Rez.
Savininkas
auksinių Ir sidair 2384
4401 S. Mozart St.
vimų į St? Svilainio
daržų, (
Fundamentai
Del
geriausios
rųšies
orinių daiktų, vė
Cementiniai bloksal
Ir patarnavimo, šau
liausios mados ra
J. C. ENCHER & CO.
kuris randasi ant 86 gatvės ir
Garadžiai, porčiai
kit
sto, pianų rolių,
2
metų lakio išžiok ėjimui
GENERALIAf
KONTRAKTORIAI
GREEN
VALLEY
Kean avė. Vieta be galo graži
rekordų
ir t. t.
Real Estate ir visokia apdrauda
Taipgi budavojam visokius naujus
PRODUCTS
Taisau laikrodžius
namus.
Notary Public
— tikras lietuviškas miškas,
Olselis šviežių kiauši
Ir muzikos instru
Skyrius 4429 So. Fairfield
nių, sviesto ir sūrių.
mentus.
kurio pavėsyje malonu pra
436 W. 45 St.
Yards 2124
4644 SO. PAULINA STREET
2650 West 63rd St. Chicago.
Tel. Boulevard 1389
leisti vienų, kitų valandėlę.
Arba
Telefonas HEMLOCK 8 380
METROPOLITAN
2100 W. 23 St.
Canal 5065
Čia taip pat nėra ten baisių
ELECTRIC SHOP
dulkių, kaip kituose daržuo
Phone Republic 4949
G.
Navadomskis,
Savininkas
AUTOMOBILIAI
se, kur savininkai nepaiso,
Elektros kontraktorius
kad žmonės suteršia savo dra
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
bužius.
NAUJI GERIAUSI
Moliavojimo Kontraktorius
Aštuoniolikiečiai džiaugiasi
AUTOMOBILIAI
Phone Virginia 2054
radę gražių vietų, kur steng
Mes moliavojlme, dekoruojame ir
JOSEPH VILIMAS
sis maloniai priimti savo sve
išpoperiuojamė
visokius
namus.
I
Taipgi didelis pasirinkimas varto
Namų
Statymo
Musų
kainos
labai
preinamos
Ir
dar
telius ir juos gardžiai pavai
tų karų už labai mažų kainų,
Kaina 8845.00 F. O. B.
bas
garantuotas.
Kontraktorius
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
šinti.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

GRABAM PAIGE

Korespondentas.

WEST SIDE ŽINIOS.

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

ateik pas r»us ir persitikrink, kad kreipkitės i mus
pas mus rasite geriausios rųšies au
WHITE ŠOK MOTOR SALES
tomobilius už žemų kainų.
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.
610 West 35 Street
Tel. Yards 0C99

BRIGHTON MOTOR SALES

X Girdėti, kad jau yra pa
sirengę į Šv. Kazimiero Aka- t
demijų įstoti sekančios Auš
ros Vartų mokyklų baigusios
mokinės: , Stasė Knistautaitė,
Birutė Juodvalkytė, Florencija
Jaukštytė, Vladze Ivanaus
kaitė, Agnė Kulikauskaitė ir
k.

INC.
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette M0O

3962 Archer Avenue

HUPMOBILE
Geriausi

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH
Pigus važinėjimas.

ir

Stipriausi

Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamistas nus
tebins. savo gražumu, greitumu, ir
visa
konstrukcija.
Kaina
$1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

X Vakar Tėvus Marijonus
Labai Žemos Kainos
Telef. Republic 9004
apleido kun. J. Šlikas. Po Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigių Kalnų.
tonsulų operacijos ir vasaros
$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
atostogų grįžta savon parapi
VARTOTA KARĄ IR
jom.
: • i 11! 907 W. 35 St.
Yards 4500
$100.00 NAUJĄ
X Ateinančiame -šeštadieny Galite pirkti Cash ar išmokėjimu
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių
laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge
je šv. Onos šventė, kurioje
riausių karų už žemiausių kainų.
baigsis Aušros Vartų bažny
Willys, Willys Knight ir
čioje šv. Onos Novena, kuri Geriausios Rūšies Automobi
Whippet Pardavėjai
bus laikoma su pirmaisiais
liai.
HARRY J. MAPP, Ine.
ir antraisiais mišparais.
Ateik pažiūrėti musų nau
6739 S. Western Avė.
X Juozas Gikis, veikėjas jausių DE SOTO ir PLY
Telefonas Republic 0341
įvairiose organizacijose ren- MOUTH Chrysler išdirbystės
giasi vykti Lietuvon pasi- Automobilių už labai prieinaAUTOMOBILIŲ CHAMPIONAH
svečiuoti. Apsirūpino doku- mų kainų,
B U I C K
mantais, kurie ir po trijų me-'Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Per 26 Metus Užima Pirmenybė.
automobilių, pamė
tų “giliuos” sugrįžimui į A- Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. Pirm negu pirksi
gink BUICK
GAGE PARK MOTOR
merikų.
ARCHER BUICK OO.
SALES'
'X P-nai Simonai, West Si4400 Archer Avenue
Virginia 2406
dės biznieriai, praleidę vaka- Joe Bagdonas, Savininkas
1 Blokas Nuo Kedzie Ava.
rijas St. Ijouis apylinkėj pas 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
JONAS SLEGAITIS
gimines laimingai sugrįžo ir j Telefonas Prospect 5669
LIETUVIS PARDAVĖJAS

ROXEE MOTOR SALES

DE SOTO IR PLYMOUTH

r

PETRAS GRIGAS

4556 So. Rockwell Street

6127 S. Maplewood Avė.
Telefonas Canal 7233

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

patar

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo

Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

'2334 So. LEAVITT ST.

CHICAGO

A. ALESAUSKAS
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito
4425 So. Fairfield Avenue
kius dalykus.
Tel. Lafayette 0455
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina Tel. Lafayette 6719
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
REAL ESTATE
Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
nebrangus.
(Insurance)

AUG. SALDUKAS

7126 So. Rockwell Street

4038 Archer Avė., Chicago, UI.

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

-VR.R.
lifįETKJEWięZ£^į-

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ

“DUTCH BOY”

VARNIŠIUS
Didelis pasirinkimas v.ar-

liava

$11.25 už

100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies
už galioną.

$1.48

nišiM nu0

$1.39 už

gal. ir aukščiaus.
Geriausio

PAINTAS

Sorto

FLA1

$2.50 už

galioną.

NAKTINES JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPErtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo
Ir aukščiau.
nas, kurios nustebins ta
ve. Specljalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra
Mes turime lietuviškų
ktais

75c,r aukščlau-

dalgių.

Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavojame Iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, įdedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir
mūsų Apkalnuotojas ateis pas jus.

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockvvell Street
Telefonas Lafayette 4689

REAL ESTATE

Statau naujus namus ir se
Skolinam pinigus ant medi nus priimu į mainus,
2608 WEST 47 STREET
niu ir mūriniu namu. Komišas
tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Ezchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.
SKOLINAM PINIGUS

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

St. Louis White Lead rna-

CONTRACTORS

ANT PIRMU M0R0I6IV

$50,00 iki $30,000
neimam komiso iki $300.00

MUSŲ BARGENAI

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas,
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

Telefonas Grovehill 1038

Tel. Lafayette 1083

Namų pienai, 5 setai 2 fiatų ar
katidžlų, $10, Specialiai užsakymai
pigus. Allison ark Įtektas, 115 So.
Dearborn. Central 0728.
6 ktumb. nam., lot. 50x628, tinka
vištų farmai. 2 karų gar. Viskas nau
ja. $7,850. Cash $2,500, elektra van
duo, seweris, C. C. Tor.rence, sav.
5627 Fairmont avei, Tel. Downers
Grove 369—J.

Parinkti paežerio lotai, Oak terrace prie Diamond ež. Po $100 cash.
Likusi suma geromis išiyg. Sav. M.
J. Achen, Agentas. Mundelein, Iii.
Tel. Mundelein 670W2
Labai patogus 6 kamb. plytų bung.
kotas 41x144 prie parkway. Pigiai.
651 W. 87 St. Tel. Triangle 6486.

PARDAVIMUI -— 3442 So. Maple
Avė. Berwyn. 7 kamb. namas, 2 bl.
C. B. & Q. sta. graži rezld. g-vė, k.
MINNESOTA — Parduodame sa v. šiid. $8.000. E. Severy, 155 No.
vo puikių 315 ak. farmų, arti St. Clark st. Chicago.
Tel. Randolph
Paul, žemė 1-mos rųšiea, geroj vie 2276 Bertryn 800-W.
toj. Klausk smulkmenų. Underwood
7226 So. ClAremont, 5 kabi b. na
Lumber Co., Eyota, Minn.
mas, g-vė lėtais. $2,500. T. M. Ryan,
250 ak. pieninė ir kitokių šakų, 106 No. Clark St.
gera tung oU žemė, 1 mali. J pie
PUIKUS 7 kamb.
Queen Anne
ninę, pigiai. Ir kitokie plotai. Satnuma Ir pecan daržai, pigiai. D. H. bung., pigiai, medžiai, gėlės, krū
mai. Gera transp. 5631 No. Menard,
Gilbert, Montlceho, Florida.
Tel. Klldare 4330.
Pardavimui 4,000 ak. kolonizaci
PLYTŲ BUNO. 1 met senas, 5
jai, dideli ir maži plotai, $5 ak.
geros išlygos.
C. M. Clarke,
014 kainb., 2 kamb. flatas beizm., k. v.
šiid,, 6819 So. Hermitage avė. Pi
Walnwright Bldg., St. Louis, Mo.
giai.
Farmos 40, 80, 120 ak. Ir daugiau,
geroj vietoj, gera žemė, geri na
6 kamb. namas, modern. 390 Ash
mai, geri keliai, 70 mali. J Indtana- St. Hammond, Ind.
poils, Ind. $40 — $70 ak. Specljalės
9 kamb. nafrn. Irving Parke, 42%
nuolaidos būriams iš 20—30 vyrų at
silankant bėgy 30 dienų. O. G. Ber- p. lot, furaaee apš., gera transp. Pri
lotas kaipo
ry, 2734 No. Capital avė. Indlanapo- ims 8-rus morg. arba
pirmas Jmok. Pigiai tuoj
perkant.
11s, Ind.
4124 No. Avers avė.
164 ak. plen. farma, 1-mos rųšies
Turistų užeiga, krautuvė, 9 kamb.
žemė. 90 ak., gražus miškas, ganyk,
po $47 ak. Nesveikata. L. L. Jewell, 8 ak. žemės, elektros šviesos, gesas,
vanduo, krytk. 2 viešk., arti DowaPFInceton, ,Mlnn.
giac, Mich. $6,000, Jmok. $2,000. Li
Farmos pigiai, lengvios išlygos. R* kusi, kaip randa. Taipgi kitas fornlš.
Syk H. G. Leathers, St. Francis, Ano- namas remdai ar pardavimui, Indian
Ika Co., Minn,
Lake. M. R. Loehr, Dowariac, Mich.

F A R M O S

