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Keturios Europos Valstybės Jau Sąjungoje
LIBERALAI PRALOŠĖ KANADOS
PARLAMENIAN RINKIMUOSE

VOKIETIJOJ K ATAUKŲ BA2NYŽNYČIŲ SIENŲ TAPYMAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LANKYSIS LIETUVOJ?
“Pėdė ja

Italija Su Frandja Ginkluoja

KETURIOS VALSTYBES
SUDARO SĄJUNGĄ

KANADOJ LAIMĖJO
KONSERVATISTAI

Bridi”

žiniomis,

Vytauto Didžiojo universi-

: latvių politiniuose sluoksniuo- teto gamtos matematikos fase šiuo metu keliamas klausi- kultetas komandiravo prof.
įmas, kada turėtų įvykti vals Praną B. Šivickį dalyvauti
tybės prezidento atsilankymas rugpiūčio 24—31 d.d. Buda-,
Lietuvoj. Nurodoma, kad bu pešte Įvykstančiam hidrobiolovę valstybės galvos jau apla- j
kongrese ir rugsėjo 4—11

Pasienį
Indijoj Kalbama Apie Paliaubas; Turkijos Su
Persija Nesutikimai; Darbuojamasi Pašalinti
Egipto Karalių; Britų Orlaivis R-100 Skrinda Į Kanadą

PROFESORIAI j UŽ
SIENIUS

LATVIJOS PREZIDENTAS

nkė šiaurės valstybes — Es- dd- Paduoj

šaukiamame XI

, tiją, Suomiją ir Švediją, bet (tarptautiniame zoologų kongTai naujovinis bažnyčiose sienų tapymas. Čia atvaizduojama viena naujai pa- Latvijos artimiausias Pietų rese. Prof. šivickis, fakulteto
statytos katalikų bažnyčios Schneidemucnle, Vokietijoj, siena.
kaimynas dar neaplankytas.' pavedamas, aplankys taip pat
”---- - -------------- 1 -—' Kelionė į Lenkiją Šiuo metu Muencheno ir Tyhano biologiLONDONE PLANUOJAMA
PAŠALINTI EGIPTO

NUTRŪKO

CHICAGOJE

KARŠČIAI

laikoma

nepageidautina,

nes

j°s

stotis.

1 gali pasikartoti tie gausingi' Prof- Augustinas Janulaitis
nemalonumai, kuriuos pergy- komandiruojamas nuo rugpiū
KARALIŲ
COPENHAGBN,
Danija, OTTAWA, Ont., liepos 30.
RUS’JA VALDOMA
Uzpraeitą naktį nutrūko ne- vena Estija sąryšy su jos vai-1
d> mokslo 'reikalais į Stoliepos 30. — Danija, OlandiKanados parlamentan rinpaprasti
karščiai
Chicago
j
ir
stybės
galvos
kelione
į
v
ar
.!kholmo
ir Upsalos archyvus,
TERORU
LONDONAS, liepos 30.
ja} Švedija ir Norvegija su-’kimuose laimėjo konservatis/apylinkėse. Nusakoma kelios šuvą. Del tam tikrų ryšių su
daro tarpusavę sąjungą.
i tą partija. Liberalai veltui dė Iškeliama aikštėn, kad, Egipto j
Rusijos
Sovietų
Valstybių
dienos vėsesnės.
lenkais, Latvija buvo atšaldjo pastangas pasilikti vald- tautininkų partija čia planuoSusirinko čia tų valstybių
Unija
krūvoje
palaikoma
ir
JAU PAGAMINO
Užvakar popiety buvo 94 ižiusi savo santykius su Lietuja nuo sosto pašalinti Egipto
i žioje.
I
užsienių ofisų delegatai ap
Busimuoju Kanados minis- karalių iFuad, kurs yra linkęs valdoma išimtinai tik nuola laipsniai šilumos. Mirė dau- va ir todėl šiam įspūdžiui nutarti bendruosius, reikalus. Pi-'
iteriu pirmininku bus R. B. autokratiškai valdyti šalį. Į jo tiniu teroru. Jei ne teroras, giau 6 žmonės nuo karščio ir trinti šiuo metu valstybės pre- f Miestų savivaldybių įstatyrmoje vietoje bus atsispirta.
4 Izidento kelionė į Kauną poli- mo projektą savivaldybių deįBennett, konservatistų vadas. vietą sostan norima pakviesti ta visa bolševikų Unija tuo- 2 kitu nuskendo.
Vokietijos nusistatymui didin
buvusį Egipto chedivą Abbas jaus suskiltų Į dalis ir baig Vakare miestą palietė vė- tiniu atžvilgiu būtų labai pa- partamentas Jau pagamiųpi
ti muitus, kas daugiausia lie
»'
dovi. YbaČ tas nareidautina ^ės peržiūrėti
dar vidaus
tųsi komunistęviešpatavima s. saus oro srovė.
.
MEKSIKOJ SULAIKYTAS Hilmi. čia šias keturias“ valstybes.
Šiandie toj Unijoj vien gele
dabar, po latvių vyriausybės ■reikalų ministeris.
MASKVOS VEIKĖJAS
Britanijos valdžia, sakoma, žinis proletariato valdymas,
BRAZILIJOJ RIAUŠĖS
ir visuomenės atstovų viešėji Projektas susideda iš pus
nesipriešina toms atmainoms.
GINKLUOJASI ITALIJA
mo Kaune. Tas viešėjimas su- antro Šimto paragrafų. Kau
MEXIC0 CITY, liepos 30. iEgiptieėiai ga|į elgtis, kaip baisi nelaisvė ir kiekvienam
SU FRANCIJA
RIO DE JANEIRO, liepos /darė glaudžius ryšius ir da- nas, kaip laikinoji sostinė, pro
Antroji savaitė sulaikytas nori M
bri(y reikalai ten žingsny papirkimai.
“R.”
Taip liudijo kongreso komi- 30. — Brazilijos valstybėje bar telieka juos sustiprinti, jekte išskirta.
Mark Lulinsky, Am. J. ValPARYŽIUS, liepos 30. —
tetui Morris Gordon, kurs pa- i'Parahyba eina politinės riau-• Tačiau dėl paties vizito laiko
T-,
...
. .
stybių pilietis, kurs sakosi į
Francijos-Italijos pasieniu „e-'
B New Yw.
100,000 DARBININKŲ
,tsai nesenai buvo raudonojo''šės. Aną dieną ten nužudyta1 prezidentas Kviesis dar nėra
ka abiejų pusių ginklavimasis. I
,
,,v.
, . BRITAI PRIEŠINGI BUVU ■komunistų paparčio nešėju, iš- tos valstybės prezidentas ir pasisakęs.
99
STREIKUOJA FRANCIJOJ
“R.
.,.
, , , .
,
, . ,
iko Maskvos valdžios reikalais.
Abi valstybes sutraukė skali
SIAM CHEDIVUI
pradžių Amerikoj, paskui Ru- 'kandidatas Į Brazilijos vice- J.
--------- :-----------Pas sulaikytą rasta į rody
lingas savo kariuomenes. StaPARYŽIUS, liepos 30. —
sijoj. Būdamas Rusijoj jis la- > prezidentus J. Pessoa. Vieto-1 KUNIGŲ PERMAINOS
tojuos tvirtumos, pravedami mas, kad bolševikų valdžia jį
LONDONAS, liepos 30.
,bai nusivylė komunistų “rojų- mis riaušininkai‘ sudeginę daŠiaurinėj Francijoj nutraukė
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE
kieti ir stiprūs keliai vežti ar- įgaliavusi į metus išleisti a- Kada čia atvirai imta kalbėti imi,” lygiai kaip anaschistė ug gyvenamųjų namų.
i darbus 100,000 darbininkų.
tilerijai. .
pie 900,4X10 dolerių Meksikoje apie Egipto karaliaus Fuado
Streikas atkreiptas prieš nau
Emma Goldman, ir gryžo at-j
Kun. Jonas Aleksiejus, nausovietų reikalais.
pašalinimą iš sosto ir pakvie
Iš Italijos pusės į Francigal į Ameriką. Šiandie jis y- SULAIKYTI DU BOLŠE įjai įšventintas, paskirtas į ją įstatymą, kuriuomi einant
Lulinsky išsigina propaga timą sostan buvusio Egipto
darbininkams pripažįstama li
ją pereina nemažas italų skai
ra radikalu, bet Rusijos koVIKŲ LAIVAI
•Plungę vikaru. Kun. Antanas
ndos.
ichedivo
Abbas
Hilmi,
kai-kugoje pašei pa į ir pensija senat
čius. Esą bėgą, kad išsisukus
imunizmo priešu. Šiandie jis '
------------Mikalauskas, Nemakščių vika■rie
britai
pastarą
jam
griežtai
i
fašistų valdžios.
i sakosi kovojąs komunizmą.
NEW YORK, liepos 30.
j ras — Šilalės vikaru. Kun. vėje.
KINIJOJ KOMUNISTAI
priešinas. Atrandama,
kad
Be kitko iškelta aikštėn, kad Atplaukė čia iš Archangelsko 1 Juozas Paulauskas, Plungės i Pagrinde darbininkai nesi
UŽĖMĖ MIESTĄ
Abbas Hilmi nedraugingas AINDIJOJ BŪSIĄ PASKELB■Cbicagos viešosiose mokyklo ■du bolševikų laivai su medžio ,vjkaras — Nemakščių vikaru. priešina įstatymui. Tilę reika
nglijai.
lauja, kad jei jie turi mokėti
. TOS PALIAUBOS
se tarp mokinių vedama ko košele poperą djrbdinti. Lai
‘R.
PETPING, Kinija, liepos
perpus su darbdaviais pašei munistiška propaganda. Tai svai sulaikyti ir uždrausta iš
30. — Komunistų ginkluotos
I
KANADĄ
SKRINDA
pos ir pensijų fondan, tai tu
LONDONAS, liepos 30. —
atlieka komunistų vaikai.
brauti atvežtą košelę. Tas at
gaujos užėmė vyriausią Hunan
NAUJAS LAIVAS
BRITŲ
ORLAIVIS
ri gauti aukštesnį už darbą
Iš Indijos praneša, kad užda
Morris Gordon išpažino, kad itikta einant muitinių viršini
provincijos miestą Čangša.
. atlyginimą. Darbdaviai nesurytus kalėjime indiečių tauti
Prasidėjo plėšimai, gaisrai ir LONDONAS, liepos 29. — jam esant Rusijoje jis už sa- nko išsprendimu.
Nuleistas į vandenį naujai
ninkų vadus, Mahatma Gandhi
■ vo veikimus pakeltas valstyžmonių žudymai.
pastatytas Lindenau dirbtuvė
Šiandie
anksti
ryte
(Chicago
ir kitus, aplankę Indijos viceSvetimšalius išgelbėjo vals laikas — vakar vakare) per ibiniu kaltintoju. Kada jis sa BITĖS SUGĖLĖ VEŽĖJĄ se , specialus pagelbai teikti
karaliaus atstovai ir pasiūlę
PLANUOJAMA SAUSOJI
tybių karo laivai. Komunistai Atlantiką į Kanadą išskrido li, kad neturi pažinties su įgarlaivis ir ledlaužis. Jis papaliauboms sąlygas. Sakoma,
PARTIJA
pagrobė vieną katalikų kuni didžiausias pasauly britų or ■ statymais, komisarai jam at K0K0M0, Ind., liepos 30. statytas Lietuvos valstybės
vadai sutikę.
sakė: “Kuo mažiau žinai, tuo - E. Arbuckle traku vežė bi- !įeikalania ir pirInoj eiiėj skiNEW YORK, liepos 30. —
gą misionierių, italą.
laivis (dirižablius) R—100.
geriau.
”
Jis
sutiko.
Bet
kad
M,
avilį.
Važiuojant
trakas
rian)as
Klaipįdos
.r,.
Prohibicijos šalininkai pradė
Jei taip, tai jie atšauksią
Pranešta,
skrinda
į
Montrekomunistų
teismuose
nemokė

apvirto
ir
patį
vežėją
prislė

jo planuoti sukurti sausąją
savo veikimą prieš valdžią^ ir
BUS ATSTATYTI AP
alių,
kurį
Žada
pasiekti
penk

jo
kaltinti,
atšauktas
iš
uži

gė. Pasiliuosavusios iš avilio
j politinę partiją, jei gyvuojan
būsią paliuosuoti iš kalėjimų.
GRIAUTI MIESTAI IR
PRIGĖRĖ
tadienio rytmetį.
j
mamos
vietos.
bitės užpuolė beginklį vežėją.
čios partijos vis daugiau pra
MIESTELIAI
(Pravažiuojančių
žmonių
vos
TURKIJA SU PERSIJA
Orlaivio įgulą sudaro 44
Liepos 3 d. Abelių ežere ap dės atitolti nuo prohibicijos
Johnston
paliuosuotas
išgelbėtas.
NESUTIKIMUOSE
ROMA, liepos 30. — Pietų asm., įėmus penkis viršaičius.
sivertė laivas. Įpuolęs vande- palaikymo.
Italijoj skaitlingi miestai ir Yra keli keliauninkai tėmyto Koronerio teismas paliuosa- POTVINIS INDIJOJ LIEČIA"'" Kordonas Leineri^ 9 meCHICAGO IR APYLIN
ANGORA, Turkija, liepos miesteliai, kurie labai nuken jai. Maisto turi penkioms pa vo nuo atsakomybės E. M.
* J
tų amžiaus vaikas prigėrė. Po
DIDESNIUS
PLOTUS
30. — Turkijos valdžia už ku tėjo nuo žemės drebėjimo, bus roms. Be kitko, 500 galionų John s toną, 36 m., dėl kurio
valandos skenduolis buvo iš- KĖS. — Dailus oras; viduti
P
rdų sukilimus Ararato apylin greitai atstatyti.
vandens.
į
nusigėrimo žuvo jo penkių
a-m > zv-TT-r -r j-•
f
įtrauktas iš vandens, tačiau at- nė temperatūra.
KABACHI,
Indija,
liepos
,„.navvko
“B”
kėse kaltina Persiją, kuri ig Italijos ministerių kabinę
R—100 yra 709 pėdas ilgas mėnesių mergaitė, kaip vakar
30. — Apie 15,000 žmonitj pa- s
'
PINIGŲ KURSAS
noruoja kurdų veikimą.
tas tam tikslui jau paskyrė ir 133 pėdas platus
apie tai buvo rašyta.
įbėgo iš Shikarpur ir SultanTurkijos valdžia pranešė .100 milionų lirų.
MIRIMAI IR VEDYBOS
Lietuvos ltb litų „.$10.00
tkote — kur potviniai palietė
Persijai suvaldyti savo ribo
NEW YORK, liepos 30. —
3 Jaunuoliai traukiami
Britanijos 1 sv. sterL 4.80
idar didesnius plotus.
se gyvenančius kurdus. Ki- I8TANBUL, Turkija, lie Fordham Universitete užregi
teismai^
Šių metų sausio, vasario ir
Francijos 100 frankų 3.91
taipgi turkų kariuomenė turė pos 30. — Vėtra Adrianopoly struotas žemės drebėjimas, į“Grand jury” pavesti trys i Praneša, Shikarpur yTa dau- kovo mėn. Lietuvoj mirė 8,359
Italijos 100 lirų
5.23
sianti rimtų priežasčių įsive 22 žmones nuvarė į kapus. yykęs už 2,100 mylių nuo šio jauni plėšikai galvažudžiai — giausia pavojaus. Visi namai vyrai ir 7,615 moterų. Vedy
Belgijos 100 belgų
13.94
ržti Persijon. Iš to galės už- Medžiaginiai nuostoliai siekia miesto, gal kur Karibejos jfl- Ch. Frady, G. Pratt ir {ET. gali būt nušluoti į artimosios bų per tuos tris mėnesius bu Šveicarijos 100 frankų 19.37
sipliekti negeistinas karas. 4 milionus dolerių.
roB apylinkėse.
Sherman.
upės vagą.
Vokietijos 100 markių 23.8?
vo 7,847.
*‘Ž. P.”
CHICAGOJ

Jj

neliečiami.

I

Trečiadienis, Liepos 80, 1930

draugas
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partija savo tikslu buvusi pasirinkusi

“DRAUGAS”

kovoti j
ĮVAIRUS

su neteisėtumu Lietuvoje. Ar nejuokinga —

Uelo* kasdlsn. Uakyrus MknAdUmlM
PRENUMERATOJ KAINA: Katama r-r M-M, P»M Matų — *160, Trttaa M6ja*alama —» MM,
Mėnesiui — 7te. Europoje — Katama *7.M,
tų — *«.•*, Kopija Ala.
Bendradarbiams Ir korespondentams rattų aa*rųMaa. jai neprašoma tai padaryti ir naprlaluneiam* tam
tikslui pbMo ftunkli}. .
Redaktorius priima — nuo
lU !*:•• vai.

STRAIPSNIAI

tas žmogus, kuris per tris metus valdė Lie
tuva diktatūros būdu, kuris valstybės konsti

tuciją sulaužė iš pačių pagrindų, kuris taip

WALL GATVBS FINAMSI
NINKAI APIE feBR-

skaudžiai persekiojo ne tik politines partijas,

bet ekonomines i^ kultūrines

MUILO BURBULAS.

BUVĮ.

Nesenai iš Konstantinopolio

j

organizacijas,

’
■
į Amerikų atvežtas turkas ZaGarsios V ali gatvės, New ro Agha, kurs
sakosi esųs
pastovaus programo, kuris turėjo gražiausios Yorke, finansininkai nusako,1 155 metų amžiaus. Apie savo
progos atstatyti valstybės viduje teisėtumų, o kad ateinantį rudenį Am. J.' senumų jis turi atatinkamus

kuris krašto valdymui neturėjo jokio rimto ir

Skalbimų kainos prisiunčiamo* parelkalarua.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

neatstatė, dabar taip plačiai prapliupo apie Valstybėse atsigaivinsiu pre- liūdymus. Kaikurie gydytojai
tautos atstovybės — Seimo reikalingumų, apie kybą
ir
bizniai
ir tada tyrg j0 sveikumo padėtį. Visi
esamų betvarkę, apie konstitucijos laužymus gryšių gerieji laikai
; sutinka,
kad jis yra senas,
ir t. t. Vadinasi, jisai savo klaidas, žinoma,
,
..Į Bet tie patys finansininkai kati turįs progos gyventi dar

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Eacapt Sunday.
BUBBCRIPTIONS: Ona Tear — *«.#0. 8t* Moaths
— **.!•. Three Montha — **■•*. Ona Month — 71a
■nrope — Ona Tear — *7.M. Slz Montha — *€••
Capy — .*»«.
▲daartlslac ln “DRAUGAS’ brlasa best r^alfe
Advertlslng ratas on appllcatlon.

sųmoningas klaidas, pamatė, tik tada, kada ai , pareiškia, kad šis liepos mė-, keliolika metų. Patsai turkas
■»išX diktatoriaus
rJebln 4-^vneS«-»-»i _ T»inlz\o
"1<\ T\T«1
.
, _ _
,
s
v j
vietos įSniATA
išmetė, lmziO
kada 1į jo
pri nesis
pasirodė blogiausias uz pasakoja apie gilios senovės
darytų klaidų balų įbrido kiti, p. Voldemaro visus kitus “biznio” atžvil-1laikus. Nėra juk juokai gy
“išmokinti” žmonės. Prof. Voldemarui da- giu. Gal bus dar blogas ir 'venti pusantro šimto metų.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

bar pikta, kad jo mokiniai, taip kaip ir jis, į rUgpįutįs. Bet rugsėjo pra-1 žinoma, jis čia atvyko
sugeba klampinu valstybę į neišbrendamas džioje visi reikalai irnsį^ ge-' tikslais.

pelno

politines balas. Del to jam neramu pasidarė. rėti. Rudens laiku būsianti • Bet g^ai įžymus žmonių seJis pradėjo bruzdėti ir varytis prie atgavi atlikta nemaža pažanga, taip numo žinovas Arthur Hunter
mo prarastos garbės, kurios jis taip trokšta. kad ateinančių žiemų busiu jg jfew York Life Insurance
Bet ir čia nelaimė — dabartiniai valdo daug
daugiau “biznio” ir p0 skelbia dideles ir pamavai, pasirodo, paveldėjo ir kitų savo mokytojo darbo. Kas svarbiausia, Pr®-;tuotos abejones apie
turke
ir vado ypatybę. Tuos, kurie drųsiau išsita kybą pakilsianti ant savoisenum^

ISTREMĖ SAVO VADĄ.
savaitės

Prųeitos

Amerikos

pabaigoje

spauda paskelbė, kad Lietuvos

ištrėmė iš Kauno į Kretingų prof. Augustinų

Voldemarų, buvusi

??.mi.

Į

.
Jemia

tautininkų partijos vadų.
Lietuviuose ši žinia sensacijos nesukėlė,

nes prof. Voldemaro likimas mums yra gerai

kiekvienų žingsnį sekė ir saugojo, kad jis ne

nį”, kuris, tiesų pasakius, jam yra permažas. ir mažmenomis
Mes dėl to nesidžiaugiame. Tų komedijų kainos.

galėtų prieiti prie savo šalininkų

Lietuvoje perdaug. Jos kenkia mūsų tautai.

p. Voldemaro

policija

jaunučių

tų bei šiaip jau jaunų žmonių, savo laiku bu

Nors p. Voldemaras buvo saugojamas, jo
buvo prįsibijoma, tačiau griežčiau pasielgti

su juo iki šiol vyriausybė neišdrįso. Mat, ji
nežinojo kokių pajėgų p. Voldemarus turi pa
čioje tautininkų partijoje ir kariuomenės vir

šūnėse. Matyt, kad ta baimė buvo pamatuota,

nes iki pat šiol p. Voldemaras gyveno valsty
bės banko name ir vyriausybė neišdrįso jo iš

ton iškrapštyti. Tų faktų pastebėjo net užsie
iš Lietuvos

vyriausybės naiviškumo.

Tautininkų vyriausybė naujos Mdrųsos”,
matomai, įgavo po savo partijos metinės kon
ferencijos, kurioje p. Voldemaras kalbėjo per

ištisas penkias valandas, bet partijos narių

daugumos palankumo negavo ir dėl to iš kon
ferencijos p. Voldemaras išėjo nepatenkintas
ir piktas. Savo laiku esame, paskelbę žinių,

kad ta aplinkybė privertė p. Voldemarų ieš

nešimų, toji prof. Voldemaro partija turėjo
būti daug Fadikališkesnė už Smetoninę tauti
ninkų partijų, kurį, kaip p. Smetona, (o ypač

“pašaukta”

Karakteringa, kad naujoji p. Voldemaro

J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PBIETELIO RANKOS

žmogaus

žandarai ir šnipai klastingai

nužudė kun.

.

tangom jau perkeltas

'gyvenimu, gyvena daugiausia

kur negalima

K.

Lauskų.

J. Lapinskas,

Įvyks trečiadieny liepos 30 kuris jau keletu metų serga,

d, 8 vai. vak. Aušros Vartų'taip pat prašo pašelpos.
.
. v.
mokyklos kambaryje. PųLig šiol Laba. Sąrangą

par.

.j

y .

, j

.

A.

— Aš matau, kad mane norite api

dolerių atiduok juos man. Miškuos yra

plėšti?

vilkų. Jie gali tau juos suėsti...

Lauskas atsigrįžo.

IŠ jo pabalusio,

Antanas ir vienas žandarų ūmai pa

1..
—J---- „------ ------šalpa būtinai reikalinga.
kuodaugiausia
susirinktų.
Valdyba.
LABD.

SĄJUNGOS

REIKA

Labd.

jis suprato su kuo turi reikalo. Privers

— Rankas aukštyn!

turi būtinai padidėti, arba Sųjunga turės nustoti teikus pa‘

Čionai visos visuomenės rei
kalas — rūpintis savo tautos

Labd. Sųjungos centro mė

nelaimingais. Tat prašome vi

nesinis susirinkimas bus lie

sus lietuvius

pos 30 d., 8 vai. vakare, Auš

paremti L. S.

visokiuose reikaluose.

ros Vartų parap. svetainėj.

Štai, kaip galima
Prašom visas komisijas su
sirinkti, kadangi yra labai i paremti. Rugp. 31
svarbių

reikalų

tinai nusišypsojęs jis ištarė:

Iškratė.

brauningų,

Atėmė

pinigus

ir prigrųsė tylėti.
to nebetekęs Antanas, — toks jau žiau

nėjai.. Mūsų nieks negirdi, galim nuošir

juokauja...
Visai sutemo.

rus pasaulis. Šiandie mes iš tavęs pini

nėr iš ko... Kunigams kas kita. Jie gali...
truktelėjo pečiais ir nusi

miškų gaubė

šunis lojant.
— Tai kų konigėl... vis taip karališ

kai ir raukysies ?... — šaipėsi

Antanas

ir kumštelėjęs draugams suriko: -» Ei,

grįžo. Antanas juokėsi:

— Tųi šventasis!

Tankų

tirštos baltos miglos. Nebuvo girdėt net

algos gaunu,

Žinau aš tokius

vyrai, kunigas galvoja apie velnių,..

Per-

pasišokinėdamas,

kratyda

žegnokim jį!
Lauskas dar labiau nubalo. Jis, ma

mas, įvažiavo giliau į miškų.

Žandarai

tyt

ponus, o žinau! Taip ir niežti rankos...

žandarų paėmė

kų už raukos tyliai ištarė:*

Laus

geriausia
d. įvyks

svarstymui. '.Labd. Sųjungos išvažiavimas.

Be to, reikalinga daug jau nuiPražom visus atvažiuoti: ir
tartų dalykų į gyvenimų įvyk-1 pamatysite gražių labdarių ū4įįnti.
Jkį ir smagiai visų dienų pasil-

Mes, labdariai, turime dau-1
7

,

-7

giau kreipti dėmesio į šios or- j
ganizacijos reikalus. Tie rei

81 e‘

Kiekvieno lietuvio yra prie
dermė priklausyti prie Sų-gos,
mokant po 10c. į mėnesį.
L. 8. O. Valdyba.

lėšų, atsišaukia į niekam neįdomi;
labdarius. Jis labdarių pas- reiktų nedėti

galutinai

suprato

kokiu tikslu jie

jam įkalbėjo drauge važiuoti;

jis, ma

Lauskui išlipti. Jis išlipo. Išlipęs jis at

mo ir karštai meldės. Antanas šuktelėjo:

siduso, lyg jam būt sunkus akmuo nuo

krūtinės nusiritęs, išsitiesė lyg lengviau

gal jis dar tikėjos tų žmonių, kuriems

rodės nepadarė jam jokio įspūdžio. Jis

jis nieko blogo nebuvo padaręs, susipra

atsiklaupė ant žemės. Antanas nusikva

timo, atsivertimo, sužmonėjimo?..

tojo:

Vienas žandarų išgirdo tolumoj kaž

nų. Įsiklausę jie skubiai suvirto į veži

žandarų įronizavo:

Eisi pas Viešpatį

mų ir pasileido giliau į miškų. Bet kely

nieko nepasirodė. Kažkų tarp tavęs pa
sišnibždėję, pajuokavę jie pasuko arklius

Dievų...

smūgis

ir toks nežmoniškas, netikėtas

radom, taip paliksim!

Vienas

pasijutęs. Jo didelėms jėgoms nuovargis

vienas jų žodis nepasiekė jo klausos. O

kokį bildesį... Jis piktai sudraudė Anta

— Cha, cha-cha! Palauk! Eisim pir
ma vakarienės' pavalgyti...
Lauskas

nepasikėlė. Jis

tik papra

šė vandens.

— Vandens! — nusijuokė žandaras,
— o iš ravo neguli atsigerti?.,

Prieš Lauskų buvo plati, lėkšta, d’im
Perskaitę pinigus, pasidalinę jie su
stabdė arklį. Antanas nušoko žemėn ap ' prieš akis, kaip mažas žibintuvėlis jū blėta vandens srovė. Pamažu bėgantis
ros vidury. O Lauskas vis meldės. Jis ’ vanduo skalsavo dumblų, skalsavo ak
sidairė ir ištarė:

švystelėjo

jiems

meldės karštai, neatsigrįždamas,

nesi

menis ir vežimų nudažytus plytgalius ir

dairydamas, tarsi užmiršęs, kad jis va

supuvusias šakas, Lauskas nieko neatsa-

tokių

sąkė Jis sužiuro į vandenį, nusiėmė skry

į eigulio pirkių, kuri

j

Čia...

.

a

Lauskas nė vienam nė žodžio neiš

tarė. Tuo

akimoju jis

tur

būt

pajuto

tyt, suprato, kųs jo laukia. Jis rimtai '. savyje beveįk antžmonižkas jėgas. Jis

Mielas kunigėli. Jei turį kurtais ir stačiai užklausė:

gų? Jis ėmė melstis. Klūpojo ant veži

gus atėmėm, ryt kas nors iš mūsų... Kaip

— Švenčiausias avinėli, būk ramus.

tokių visai

galima buvo laukti iš Antano ir jo drau jus Antanas su žandarais išlipo ir liepė

Bet Lauskas meldės. Rodės, kad nė

tano’ — dabar visas pasaulis negražiai

— Girtas.., Permažąi

darbuotė

Sųjungos

šelpų,,ff~

LAIS.

Lipk, lipk iš vežimo. Gana!

šoko ir atkišo į jį brauningus:

Bene kunigai tiki į tai kų kitiems įkalbi

— Tamsta girtas!..

sel

.

,

iš kuopė pė 36 šeimynas, kurioms pa-

kad

kiau atlikti nuodugniausi ty kalai kaskart daros didesni;
rimai rasti įrodymų, kada ir vis daugiau žmonių atsišau

dirba ir pinigų neturi.

tas.

— Negražiai juokaujate.

džiai pasikalbėti...

į Sv.

Kryžiaus ligoninę.

Be to, štai,

žmonės, kurie giriasi
ilguoju
,
.
.

— Nepyk kunigėli, — šaipėsi lyg pro

Vienas

'
BOSI-

RINKIMAS.

gyvenimų

Hunter nurodo, kad visi tie

— Labai atsiprašom, — įsikišo An

atsigrįžo.

J

CENTRO

. Senatas po ilgų ir karštų ginčų ratifi nio” gryžimui laiku.
kur jis buvo gimęs. Bet ne kia pagelbos.
kavo Londono karo laivų statymo aprubežiaNebus gerbūvio
šioj šaly,
surasta jokių įrodymų.
Štai,
turime atsišaukimų Visi “Draugo" koresponden
vimo sutartį, prieš kurių balsavo tik septy- kol visi darbininkai neturės
Tad ir ųtvykusio į Amerikų stud. P. Pajaujo, kuris tapo tai prašomi žinias rašyti tuo
ni senatoriai. Buvo spėjama, kad tai sutar- darbo. Juk darbininkų minios
č.iai opozicija bus daug stipresnė, negu ji' pa savo pirkimais palaiko šaly turko senatvė yra ne kas ki automobilio sužeistas ir, ne jau po įvykio. Pasenus žinia

— Cha, cha, cha!.. Tuoj ir pyksti...-

Vežimas

ilgųjį

kurie ; LABDARIŲ

žemėje.

laikų skaito patogiausiu “biz-

(Tųsa)

Lauskas

tiems,

kai, kada prof. Voldemaras “sėdėjo” Var žymi, kad ruduo esųs pato
gauti dokumentalių apie tai
niuose, įsigavęs valdžion pasirūpino savo giausias laikas “biznio” atįrodymų. Gi tos šalys yra
“nepretieliams” atkeršyti, pasiųnčiant juos į sigaiveliojiųiui.
Turkija ir Balkanų
valsty
savo “buveinę” — Varnius, p. Galvanauskų
Ar tie finansininkų nusa bės. Sako, dažnai girdipia ą^it^.jw^į^ųtrįš tana^Mpf jisai kymai išsipilti^, sveiki būsi
pie daugelio
bulgarų ilgųjį
ppts tokio pat? keršto susilaukia. Kas gali už me, tai žinosirfte.
gyvenimų. Tuo tarpu tas neį
tikrinti, kad; tokio atkeršijimo nesusilauks p.
Atrodo, kad tie nusakymai rodyta dokumentaliai.
1923
Smetona ir jo rėmėjai. Tos progos, be abejo, ar tik nebus tušti, kaip pametais Mandžiurijoj atsiradęs
laukia jo vakarykštis draugas ir bendradar sirodė tuštutėliai iš VVashing vienas žmogus, kurs sakėsi ebis šiandien politinis “mučelninkas” prof. tono visas laikas skelbimai asųs 163 metų. Kinijos valdžia
Augustinas Voldemaras.
pie gryžtantį gerbūvį. Šalies jam paskyrė pensijų, nes tas
Del tokių asmeniškumų kenčia Lietuva. administracijos nariai praeitų
žmogus buk įrodęs savo sėIr- dėlto kuogreičiau ji nuo jų pasiliuosuos,! žiemų mėgino visus įtikinti,f numa
tuo bus1 sveikiau. O pasiliuosiuos tik tada ka-įkad gerbūvis gryšiųs išaušus
Westminstery,
Londone,
da susidarys Lietuvoje teisėta vyriausybė, Į pavasarui. Štai vasara įpusėsavam laike palaidotas Thokada teisėtai išrinkta tautos atstovybė Sei-1 jo, bet gerbūvio niekur nema
mas Parr, kurs
sakėsi esųs’
nius paims valstybės reikalų vedimų į savo'tyti.
152 metų amžiaus. Už jo ne
rankas ir visokiam sauvaliavimui padarys j Praeitų rudenį visa ekonopaprastų
senatvę
jis buvo
galų, o uzurpatorus atatinkamai sudraus ir minė padėtis sukliuro, kad
nubaus.
! tuotarpu finansininkai rudens taip aukštai pagerbtas. Pas

trūkčiojančio veido, buvo matyti, kad
lenkų

<

•

sirodė. Prezidentas tuo yra labai patenkin gerbūvį. Šiandie niilionai ne ta, kaip tik muilo burbulas. ' turėdamas

Lietuvų valdyti,

Kaip

i

visiems

Tie patys finansininkai pa tokiose šalyse,

partijos

organizavimui. Anot Lietuvos spaudos pra

p-ni Smetonienė) mano, esanti

žino

Pigiausi pinigai, ko nebūta

sią, teršia tautos vardų užsienyje. Buvo lai

ninkai, p. Voldemarų nuvertus, išardė.

koti priemonių naujos tautininkų

parduodant

mų, ardę vienybę, užkrečia kerštingumo dva paskolon.

“Geležinio

Vilko” organizacijų, kurių p. Smetonos šali

nių spauda ir gardžiai pasijuokė

juokai

Iškrypimai įš konstitucijos vėžių ir neteisėtu pradėjus 1916 m. Pinigai at
mai valstybės viduje silpnina tautos pajėgu pinga, kada jų retas kas ima

karininkų tarpe ir keletos ųniversitęto studen

vusių susiorganizavusių į slaptų

T

Labdarybės Skyrius.

žinomas. Jo padėtis ir Kaune gyvenant nebu
vo skirtingesnė, negu jis bus Kretingoje. Sa

koma, kad slaptoji

Munter pareiškia, jog lig.
. t ~

mų pasodinti. Tų su dideliu pamėgimu dary vo džiuginančius nusakyinustjti faktaiS; kad žmogns gale. lįslydus. gilij ply..
davo p. Voldemaras. Jisai tūkstančius ištrė Štai kuom:
i tų gyventi ilgiau 105 metų.' ___________________
mė, įkalino. Dabar jis gali nepykti, kad kiti
parduodant j rpacį įr turkas vargiai turi
Daugmenomis
jį ištrėmė. Jie jam padarė tų, kų jis tūkstan prekių kaina nupuolusi tiek,
100 metų. Gal jis nėra nei 90
čiams savo laiku yra padaręs. Prof. Voldema ko per praėjusių 14 metų ne metų amžiaus. Kad jum tas
ras atsiima savo pilnai užpelnytų “užmokes- būta. Gi ši mėnesį ima pulti amžius didinamas, yra vieni!

diktatorių ir

Lietuvos

P-lė K. Trevelyan, duktė Britų švietimo ininisterio, su
.
sav0 Vfidu šveicaru Hans Fulirer, kuris išgelbėjo jos gyU0S 84 i šiol nėra buvę įvykio įrodykuomet kopdama Edith Gavelį kalnų, Albertoj, buvo

ria apie grųižinimų teisėtumo Lietuvoje, iš stipriųjų kojų.
_...
tremti į Žemaitijos užkampius arba į kalėji

vyriausybė

matė, kad jam reikės mirti.

Kų' gi kito

landa kitų mirs, mirs iš rankos

bėlę ir norėjo vandens pasisemti. Anta
niekšiškų, beširdžių banditų.
Vežimui prie gįj-įairiko namų sustP- nas pasišokęs sjnogė jam į nugarų:

8
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Trečiadienis, Liepos 30, 1930

> te gatvekari “Union”, va
rimavo, laukdami progos pa • kuriai bus reikalingas jūsų
rduokite iki Washington &
skelbti savo “dekretų”, But kambarys. ’ ’
Market Sts. Čia išlipę imkite
“Tai pamatysiu, kų pada
leginskas prakalbėjo:
*
Rašo prof. Kampininkas.--------------gatvekarį ant Market St. S.
“Na, tai kų, vaikai, ar va rysiu. Gal išeisiu, o gal ir
MANO KELIONĖ.
rišti, patarėva eit pas advo- Orange Avė. No. 31 ir važiuo
ne, tas prigulės nuo manęs,
karieniausimi”
kad
pirma turėsite su manim
kitę
kaip
aukščiau
nurodyta.
,kat*
i
“
Mums
rūpi
svarbesni
rei

Jūsų. prof. Kampininkas Važiuojam j pietvakarius,
Viešbučiai.
atsiskaityti. Kada atmokėsite
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
kalai,
negu
vakarieniavimas,
”
nutarė pasižmonėti. Žinote, da Makabilius kur nori, ten ei Seimo Rengimo Komisija
man trečių dalį namo vertės
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
atsakė
Mikas.
“
Gerai,
kad
įė

bar atostogų laikas, dirbti na. Lekiam su vėjais. Žiū apžiurėjo keletu viešbučių iš
ir naminių rakandų, tai išei
jai,
turim
gan
svarbų
dalykų
karšta, tad nutarta po Chi- rim, didelė iškaba: Mergutis. ^kurių parinko vienų, kuris yra PATĖVIS, NEI DOLERIO privilegija pranešti apie tai
siu, o kitaip ne. Perdaug iš
jum
pranešti
”
.
cagų pasižvalgyti ir prasivė- — kas čia per kelmas? —'.naujausias, geriausias ir su
kalno neišsišokit; pirma nuNEĮMOKĖJĘS, ATĖMĖ
Butleginskiui.
“
Tai
sakykit,
kas
tokio
”
,
ta
(dyti.
klaupia reporteris.
prieinamiausiomis kainomis.
ėikit pas advokatų pasitarti,
TREČIĄ DALĮ TURTO
Vienų vakarų, vaikai susė
rė
Butleginskas
ir,
pasidai

Sėdova su ponu reporteriu — Sustokim, pas jo kai Tai “Hotel Douglas”, Hill
o paskui aš su jumis pakalbė
NUO SAVO POSŪNIŲ
dę seklyčioj, laukė pareinant
ręs
vietos,
atsisėdo
krėslan
j makabilių ir mauname Ols- mynų. —
, , St. near Broad St. opposite
siu apie išėjimų. Tuom syk,
IR PODUKROS.
savo patėvio. Jie buvo prisi
arti
durų.
tryčiu. Pavėjam Petrų: Maši — Gerai. — Išlipom.
City Hali.
neturiu kų daugiau sakyti”.
rengę jam pasakyti, kad, iki
nai pasakėme “tpru”; ji sus — Sakyk, Tamsta, — klau Pavieniai kambariai su vasekančiam šeštadieniui, jis “Dalykas yra toks,” kalbė Taip pasakęs, Butleginskas
tojo.
siam Žirgio; — kų reiškia na $3.00.
Motinos paliktas testamentas išsikraustytų. Netrukus, du jo Mikas. “Pats gerai žindi, atsikėlė nuo kėdės ir išėjo iš
A- Sveiks, Petrai! Kur dro- “mergutis” jūsų kolonijoj.—
Dviem žmonėm su vana
nieko negelbėjo.
rys sugirždėjo, atsidarė ir į- kad, pirm apsivedimo su ta seklyčios. Vaikai, it perkūno
|ži? —
—
Cha,
nežinot,
—
tai
vy

$5.00.
t
vim, mūsų motina padarė tes Nutrenkti, sėdėjo porų minutų
ėjo Butleginskas.
I
— Į Auditorijų. —
ras, kuris apie mergas rašo,
Taigi, patariame, visiems
“Labų vakarų, vaikai!” tamentų, kuriame paliko visų nei žodžio netardami.
(Tųsa ir liepos 24 d.).
— Sėsk, pavėžysim!
per savo radio papliauškia atstovams ir svečiams apsi
(Pabaiga bus rytoj)
savo turtų mums. Motinai miUž keturių savaičių laiko, prakalbėjo jis:
— Ačiū, draugai, man per Clevelande ant steidžiaus iš stoti šiame viešbuty.
.
' ' ----------- T.
vieno šeštadienio
vakarų, “Labų, labų”, atsakė Mi- rus, visa nuosavybė tapo mfl- /j 'I*'1,M.
daug skubu. —l
vytų Adomų parodė. —
Moksleiviams bus suteiktos j prie Bevirienės namų buvo kas, šaltu, nedraugišku tonu. sų. Tu esi mums svetimas, be tiTAUKIBKAS LAIKRA&Ir kilstelęs kepurę, nužing — Ar daug turi kostume- nakvinės pas privačius lietupristatyta daug automobilių, Butleginskas įėjo į savo mūsų tėvas, todėl norime kfcd TIS NAMUOSE — YRA
sniavo toliau.
rjų. —
vius žmones.
SAULĖS SPINDULYS
šiuos nao būrys vaikų į blekines bei- kambarį, nusivilko švarkų ir jūs apleistumėt
— Et, — sako reporteris:— — Jis pats, ir jo apmulkinPamaldos.
! dė. Tai buvo Bevirienės su- pakabinęs jį ant krėslo, įėjo' mus, ne vėliau kai šeštadieny j
x>ba iš ratų, ratams leng- ti rytų klebonai. —
Šv. Mišios bus laikomos šv. tuoktuvės su Rapolu Butle- prausynėn apsiplauti. Sugrį- j nes, sekmadieny pareis pas
viau. —
— Nesuprantu. —
j Trejybės bažnyčioje, 10 vai. ginskiu. Bevirienės vaikai su žęs seklyčion, kur vaikai ne- mus gyventi musų giminaitė,
Relieve Coughs, Colds,
Bet ir bobos nekrato; bei
Nestygsta jis vietoj, ryto, antradieny ir trečiadie- silaukė patėvio. Vestuvės bu
Headache, Rheumatism
», tai buvo ne boba, o Pet- kaip nelaboji dvasia, skver- !ny Mišias giedos apielinkės
and Ali Aches and Pains
vo nepaprastai iškilmingos:
rtls. —
with
biasi su pliauškalais į kata- [parapijų vargonininkų cho- visi valgė, gėrė, dainavo, šo
— Tiekto! — suburbė drau likų svetaines, dainuoja, kai- ras
,
*
ko ir linksminosi; nieko nes- Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės,
jas.
ba apie mergas, paskui apeivariniai programai,
tokavo, visko pervirš buvo, Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem
Pavažiavom į Toleikų. Žiū- gyvena klebonijoj, išgeria, kų l-mas vakaras rugpiučio
“net taukai per barzdas var Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
Ime.
randa ir per mergutį pasityj gus atvaidinta operetė vėjo”, sulig senos pasakos.
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus
Ali draffuti—35. and <5. |.r. and tub*».
Cbiidraa'l MuMcrolc (milder forai) 3So.
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved
Kas čia? Ginčas ar muš- čiodamas dėkoja. —
■ (“Apkalbos ir Meilė”. VaiBevirienė, dabar jau tapo
Bltttr than a Muštard Plaster
ynės.
ĄNO
lem
Capsules”
Tai amerikoniškas biz- jjng
Cecilijos choras, šv. Butleginskienė, gyveno savo Gold Medai HaarTP*
Visose vaistinėse tfiir gamta atsilygins,
Ugi du raudonieji kepurė- nis, — sako reporteris.
Jurgio draugijos salėj.
flate su antruoju vyru ir sa
te "Gold Medai*1
nis mušasi.
— O taip, — pritariau jam: 2 vakaras — susipažinimui vo trim vaikais. Viskas buvo jų dydžių. IeškokiHAARLKM OIL
10 P1ECE COSMETIC
C.
A
f»
5
C
L
E
S
imkite kitokių.
vardo dėžutėse. NeAlo, vyrai, — sakau. — — kvailių pasaulyje nesus seimo atstovų. Vakarienę su
SĖT $1.97
gera, gražu ir ramu.
Cų jūs darot?
kaityta daugybė. —
Thl» I. n Pbrious Viv&nl Sėt and lnrengs Federacijos 8 skyriaus
Bet, štai, vienų gražia die
eludea face powder, >1.00; Rouge, 71c,
Ttuu. Cr.am >1.00, Depllatory fl.M,
— Ginčų turim. —
Sukam toliau. Lekiam.
moterys. Taipgi bus ir muzi- nų, už dviejų mėnesių po ves
Vaciai JUtrlngent >1.76, Bath Balt 1.00.
Toilet
W«t.r fl.JB. Pertume fl.76, Brtl— Jis mane melagium pa Tik reporteris stop ir sus kale programa.
llantln. 75c. Skln VVhltener 76c. Totai
DIDELE
EKSKURSIJA
|
tuvių, Butleginskiam beva
Vaina |l».«0. Spedal prlce. >1.»7 for all
gadino.
tojo pas šilkų krautuvę.
Ha plece. to Introduce thla line.
Atstovai ir svečiai, kurie žiuojant į Forest Preserve, Į
Vardas ...................................
— Kaip buvo? — įsikišo — Einam vidun, —
iš anksto norite kokiais rei jų draugų surengtų “besketiAdresas ...................................
^porteris.
— O kas?
81unčlame per paštą. COD
kalais kreiptis, rašykite šiais nį” piknikų, jų automobilius
Plplgal grąžinami, jei
Matot, ponai, mudu “Vii — Pirkti turiu. —
[adresais: Rev. J. Kelmelis, aut skerskelio susidūrė su
■ ' i.:.., ' nepatenkintas.
įfes” agentai. Pritrūko mu-1 Įeinam. Prašo jis paduot 207 Adam St., Newark, N. J.
kitu, apvirto ir abudu pa
Bes Van 380-5th Avenue, New York
aš pinigų. Aš jam sakau: pas moteriškų jupelę.
Arba P. J. Kilda, 159 New teko ligoninėn. Butleginskas,
:olink penkis dolerius, ati- — Kokio didumo — klau- York Avė., Newark, N. J.
nelabai sužeistas, už kelių
uosiu. O jis man sako: — šia jo
dienų apleido ligoninę, bet
eturiu. — Aš jam sakau:— — Vistiek, kaip aš. —
! jo žmona pralošė dviejų sa
ŽINUTĖS IŠ LIETUVOS.
įeluoji, žinau, kad turi. Juk — Kokios varsos. —
vaičių kovų už gyvybę — j
* FOROVER >
uo komisaro dešimtkę ga— Be skirtumo!
mirė.
|
Apie Žemaitijų rugiai išro
ai. O jis vėl: — juk ir tu
NAUJU IR DIDELIU LAIVU .
Vaikai, palaidoję savo mo-,
—
Tai
kaip-gi.
—
do
gana gražūs. Kiti augme
įeluoji, žadėdamas atiduoti.”
tf
tinų, vienų vakarų, patėviui ,
’at matot, jis mane mela- — Aš žmonai imu. Jai vis nys kiek silpnesni delei sto
2$ ouncts for 25cwtf
vien nepatiks ir atvažiuosiu kos lietaus. Dobilus gana nebūnant namie, laikė konfe- ,
Išplaukia iš New Yorko
iam pavadino. —
rencijų kas daryti su testą- (
wre
gražius sušienavo.
i
— Netiesa, prof. Kampi- atmainyt.
Rugp.-August
16
d.,
12:05
vai.
ryto
PasaŠilalė išrodo gerai. Priva mentu ir nuosavybe, o ypa- ,
inke: — tai jis mane iškolio- — Gerai, tuoj. —
žierią Priėmimas į Laivą Rugpiučio 15
Pirkiniu vežini, parpyškė- žiavimui keliai geri iš visų tingai su patėviu, kuris, mo- 1
>. —
pusių. Miestelis puošiasi mo tinai mirus, buvo dabar jiems ,
dieną, 8-tą valandą vakare.
Nežinodami, kaip ginčų iš- jom namo.
svetimas
ir
nepakenčiamas.
derniškais šalygatviais. Žmo
Spalių 27-tą visos bažnyčios Lietuvoje švęs Didžiojo Lietuvos
IT) DOUBLE ACTINC
nių lankosi daug. Liepos 5 Pasiremdami ant testamento,1
Kunigaikščio Vytauto 500 metų-mirties sukaktuves.
ir
pilnai
įsitikinę,
kad
moti

MILLIOM5
O F OOUNDS UfED B V
truputį apdegė vidurmiestis ir
OUR COVE RNMENT
nos palikta nuosavybė tik jie
Laivakorčių Kainos į Klaipėdą:
labai išgųsdano gyventojus.
Trečia
Klase
į vieną pusę ...................
$107.00
Nors Šilalės puošnioji baž ms priklauso, vaikai sutarė
Trečia Klase i abi pusi .................................
181.00
nyčia gerai išrodo, bet bokš savo patėviui statyti ultimatu-'
Turistine III kl. j vieną pusę .......................... 130.50
Kaip jau Federacijos na- karį “Broad No. 13” iki tas
Turistine III kl. į abi pusi
......................
215.00
reikalingas
remonto. mų, kad jis iš jų namo išsi- (
Lietuviai iš visų šios šalies dalių prisideda prie šios ekskursijos.
iams ir katalikų visuomenei Broad & Market Sts. Po to Gerb. kleb. žada tuo reikalu kraustytų, nes ten jo būvimas
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:
Lnoma, XX-sis Seimas Įvyks persėskite į gatvekarį So. kreiptis prie šilališkių ame yra jiems nepageidaujamas, i
P. BALTUTIS
The Laxative
i
3327
So. Halsted St.
atgpiučio 19, 20, 21 dieno- Orange avė. No. 31 ir važiuo rikiečių — pagalbos.
Mikui, kaipo vyriausiam šei-1
V. STULPINAS
J. J. ZOLP
kite iki Adam St. Čia išlipę
lis, Newark, N. J.
Šilalės apielinkėje kaimai mos nariui, teko garbė ir
3255 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.
Mėgsta JĮ visi
eikite po dešinei 4 gatves.
arba
išsklaidyti,
nebepažįstami.
Sesijų vieta.
Skanus kramtimui
HOLLAND -AMERICA LINE
Sesijos bus laikomos Lietu- Kurie atvyksite į Lehigh Daug pažangos pas ūkinin- ti. Kai kurie, dėl įvairių prie
40 N0RTH DEARBORN ST., OHIOAOO, ILL.
mint, taip kaip guma.
ių Šv. Trejybės parapijos sa- Valley geležkelio stotį, imki- kus. Mat, tam kolonijos gelbs žasčių, gana “susmukę”.
ėj, New York
Avenue ir
idam St.
Būt They Forgot to Guard the Betective.
Kaip svečiams, taip ir attovams, atvykusiems į stois, patariame tėmyti šiuos
lUTodymus:
Kurie atvyksite iš Pennsylanijos ir New Yorko valstięf į Pennsylvania geležinkeio Market St Stotį, Neuark,
L J., imkite gatvekarį So. |
)range Avė. No. 31 (pažymėa Wil8on avė.) ir važiuokite
ki Adam St Čia išlipė eiki
me po dešinei 4 gatves ir ra
itė lietuvių bažnyčių.
Kurie atvažiuosite į Dela-

f

Prašau Į Mano Kampelį

Teisiu

Skyrius

.4

PŪSLĖS BĖDOS

LIETUVA

ŠAME PRią

STA TENDAM

40 YEAR»

BAKING

A. L. R. K. FEDERACIJOS XX SEIMO DELEGATŲ
IR SVEČIŲ DĖMĖSIU!.

Feen€*mint

TUBBY

vure & Lacatvanna geležkelio
3road St. stotį, imkite gatve-

t

Trečiadienis, Liepos 30, 1930

MIESTE AUGINTA KARVĖ, VIRŠIJA ŪKIUOSE AUGINAMAS

^Lietuvoje supakavimo būdai kalboje apie Lietuvų, kas žy komercialiai attašė.
ta visuomene, ir atstovaudami
(gerėja, pav. kad ir saldainiai. miai pagerintų ryšį tarp seno
Mes susiduriam su organi- lorganizuotų mūsų visuomenę,
iTik reikia daugiau reklamos, sios kartos ir jaunųjų, kurie zuotais ekspertais ir kapita-L Dr. Vinikas siūlo: 1) kredipropagandos. Platinti ir rek- gali ištautėti. Per laikraštį Įlais. Todėl ir mes turime pil-.to ir tranzito reikalus rūpinįlaiuuoti gali Vaizbos Būtai. reikalinga
teikti pagyrimų 'nai susiorganizuoti čia ir Lie- ti per Ekon. Centrų; 2) įga
liems,
kurie
užsitarnavo.
Įtuvoje, ir įtikinti vyriausybę dioti pp. Jankų ir Adomaitį
iKkon. Centras turėtų stiprin
ai Vaizbos Būtus kolonijose, 1 Dr. Vinikas pasisakė savo i subsidijuoti organizacijų čia rūpintis sutvarkyti tranzito
įduoti jiems nurodymų.
paskaitos ištisai neskaitysiųs. Iir ten, — bent metams, kitie-1 reikalus Lietuvoje; 3) kad
Bet
jis nurodė, kad Lietuvos ims. Reikia sudaryti cen t rali- Lietuvos prekybininkai ir pra
Tų pačių problemų, —
“Kaip padidinti Lietuvos ek- eksportas eina 1) per sveti- nę eksporto organizacijų. Eks- 'moninkai susiorganizuotų su
tsportų Amerikon, ” dar gvil įmuosius ir 2) tiesioginiu ke pertas svarbesnis valstybės tikslu su mumis bendradari(Bus daugiau).
deno pp. Romanas ir Vinikas. bliu. Jo nuomone, 1 mil. lietu jigyveninie, negu kariuomenė biauti.
p. Romanas savo paskaito vių Amerikoje galėtų daug nu-įi( Gal ne visados? — Obserje tarp kita ko nurodė, kad veikti prekybos vystyme, nes ver).
reikalingi apie 5 keliaujantie prekyba su Lietuva būtų mū- • Tranzitas dar nėra patikėji agentai, kurie bent vienų sų monopolis: mes suprantame f tinas. Atvyko pp. Jankus ir
kartų į mėnesį aplankytų kiek įkalbų, sąlygas etc.,Importuo-! Adomaitis, lai jie bus {galioti1
vienų lietuviškų parduotuvę. [ti galima ne vien luksusiuius 1 susirūpinti tranzito klausiniu,
Paskaitęs statistinių faktų a- ! produktus (tas liečia tik ben- kurį būtinai reikia sutvarkyti,
pie Amerikos importų ir eks fdrų Amerikos rinkų). Mes e-I Reikia- sudaryti kredito keportų, p. Romanas nusiskun same valstybė be Įsisenėjusių liūs: Lietuva — Londonas —
dė, kad Lietuvos produktams įpročių, patyrimų. Vokiečiai, New York’o kredito bankai.!
yra permažai reklamos, pro- pav., užlaiko daug slaptų} age- Be kredito negalima prekybos
J. Valstybių Karvių Namai (įstaiga) \Vashingtone šią karvę išaugino mieste, pagandos. Reikia masinio da- ntų, kad užbėgt kitiems už a- i varyti. Tarpininku gali būti
Pieningumu ji viršija ūkiuose augintas karves. Tuo būdu smarkus smūgis užduoda rbo: įtraukti Vaizbos Būtus, ikįų ir išnaudoti visas progas.! tam tikra organizacija, — Pre
mas obalsiui: “Gryžti į /ūkius.”
atskirus veikėjus, komitetus, Tas pats Amerikoje, kuri vai- kybos Biuras ar kaip pava- Turiu garbės lietuvių visuomenei
kiekvienas lietuvis turi kur l.do pasaulio kapitalus; ir čiajdinti. Subsidijuoti TURI Lie- paskelbti, kad aš tebesu Ctceroj, te
betarnauju
žmonėms ir visų savo
Įgiausia tik žemės ūkio produ- ir kiek gali pirktis lietuviškų ilavinami specialistai kovai ta- tuvos vyriausybė. Mes iš čia laikų pašvenčiu tam, kad prideramai
visiems patarnauti. Tų atlieku pagal
Įktus. Tų produktų kainos A- produktų. Platinimų darbų ir rptautinėįe rinkoje, kurie va-[(turėtum kalbėti su organizuo- geriausių savo išgalių.
Jau penki metai kaip esu tarp climerikoje krenta ir perdaug tuo būdu Lietuvos eksportų dinami įvairiais vaidais, pav. Į ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa»
ADVOKATAI
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
gaminama čia vietoje. Lietu didinti galima per 1) speciamokslus išėjau universitete. Plačiai
les
dideles
organizacijas;
2)
voje mokama už kiaušinius 2
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
Telephone Dcarborn 0057
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
visi
turime
įsikinkyti
į
darbų
“emissary of good will bet- litu, už lašinius 3—4 litus, ir
(Rašo Observer)
tarus, o aš turiu plačių pažint} su
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
liš to pasidaro vaizdas, kad už Lietuvos produktus bend- j
rween two countries.”
ju kiekvienų savo receptų. Jei kar
(Tųsa).
tais pritrukstu vaisių, tai recepto vi
• Klausytojai aplodismentais negalima importuoti. Bet ne- rai, ne vien už tam tikrų įADVOKATAS
sai nepildau.
žiūrint
to,
Lietuvos
produktų
staigų
produktus;
3)
reikalinPasibaigus trukšmingoms o- dėkojo kalbėtojui už gražias
Mano visos prekės ir vaistai y,ra
Nuo pradžios nėštumo Iki vaikas
ga
kooperacijos
iš
Lietuvos
šviežus
dėlto, kad aš savo vaistus
160
importas
visgi
yra
galimas.
No.
La
Šalie
St.
Rm.
1431
vacijoms, Gen. Konsulas p. mintis ir parodytų norų bennujunkinamas.
Tai
laikas,
kada
perku iš geriausių vaistų išdirbysPhillips
Milk
ot
Magnesia
moterims
CHICAGO.
ILL.
člų ir perku jų kasdien.
Žadeikis paprašė žodžio ir pa- į,dradarbiauti. Toliau sekė eilė Amerikos gyventojų, skonis y- valdžios ir žmonių, kurie ne- daugiausia pasitarnauja.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Turiu išrendavimui bankinių dėžu
reiškė, kad politika yra eko- paklausimų, į kuriuos gerb. ra išlepintas. Todėl užsieny kiek vertina mūsų pastangas; Jis palengvina motinų tųsymų Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. čių, tokių kaipir bankuose. Renduovemti, rėmens ėdimų, "rytinę ligų”:
Tel
Roosevelt
8710
tojai prie jų gali prieiti kada tik
nomikos įrankis: ekonomika prelegentas atvirai atsakinėjo, gamintas produktas turi gra dabar reikia ne aukų Lietu prigelbsti virškinimui, švelni liuoVai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
yra atdara aptleka.
veikmė užtikrina regulerĮ
(Išskiriant seredos)
jums patarLaukdamas progos
yra politikos tikslas. Kai dėl | Dr. Vinikas padėkojo kalbė žiau atrodyti; ir mes tegali vai, bet bendradarbiavimo, suojanti
vidurių išvalymų.
naut, lieku.
me
pardavinėti
luksusinius
į
nes
jau
mes
ekonominiu
atžvilPhillips
Milk
of
Magnesia
yra
ge

jo vardo paminėjimo — tai tojui, kuris čia pat ir apleido
Su pagarba.
resnis
už lime water
pataisymui
JOHN MALACBOKSKA8, R. PH.
šis darbas yra tiktai jo parei susirinkimų, ir pakvietė su re daiktus: gražiai aptaisytus, i gi u esame lygmėje su Lietu- karvės pieno kūdikiui. šaukštuko
4847 West 14 Street
- kumpius, saldainius. Produk-I‘va; tas darbas rišasi ne su įu/.tenka ten,kur reikia pusę painCicero, III.
Tel. Cicero 3®
ga. Ponas Ministeris sudarė feratu p. Jonų J. Romanų.
ADVOKATAS
tės lime *ater. Jis yra lengvas, ne
t
politika,
bet
su
žmoniškumu.
kenksmingas
ir
veik.
be
skonio.
tai
turi
būti
pirmos
rūšies.
palankių atmosferų ir dėl to
p. Romanas pradėjo savo
11 So. La Baile St., Room 1701
Phillips Milk of Magnesia viso
0SS1-9SS2 Vai.
mūsų darbas tegali sektis.
ATIDAROMA
referatų apie “finansų ir tra- Tki šiol Lietuvos eksportas į Dauguma lietuvių nutausta. se aptiekose po 25c. ir 50c. Visa Tel. RandolphVakarais
da
reikalauk
tikro,
daktarų
patvir

Dr. Vinikas padėkojo už nsporto teknikų importo pre-’Ameriką eina per svetimus ■ Aš (p. Romanas) esu rubežy tinto per 50 motų.
8241 SO. HAJLSTED STREET
Tel. Vlctory 8662
malonų p. Ministerio sveiki- kybo j e” prisimindamas apie įuostus, ilgai užsiguli, ekspozi tarp senų ir jaunų. Jaunieji "Milk of Magnesia” buvo Chas.
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
H\
Phillips Chemical
kompanijos
LIETUVIŠKA APTIEKA
Pėtnyčloa
nimų, ir pakvietė skaityti sa- didelę p. Balučio rolę ginant tūra (expo8ure) — popiera, sako: “Lietuviai man nepade- vaizbos ženklas S. V. užregistruotas
Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sa
ir jos pirmtakuno Chas. H. Phillips
vo referatų p. Oscar G. Ma Lietuvos teises į Klaipėdą ir f lašiniai ete. atsileidžia. Mui-ida, tai kokia nauda iš santy- nuo 1875.
3902 Deodar St., Ind. Harbor, Ii
Pildau receptus, užlaikau, visokį
DYKAI; motinoms ir busiančioms
reli, kuris yra Svedų-Ameri- Vilnių, ir po to papasakojo ,tas Xra brangus, ir gal dar kiavimo su lietuviais? ’ Gi motinoms:
rųšių vaistus, duodu draugiškus pį
"Useful
Information”,
- - jaUnįems parama ir jų talka svarbi knygų apie sveikatų motinos
tarimus. Taipgi užlaikau ice crean
kos Prekybom Rūmų vyriau apie formalumus surištus su pakels. Bet jei mūsų produk(John Bagdzlunas Borden)
ir soda Fountain parlorų. Kvieč
ir kūdikio.
Kreipkis Į Phillips Co
imums
yra
reikalinga,
4)
rei

,tai
bus
pirmos
luksusinės
rū

sias vedėjas.
visus Indiana Harboro, East Chicaį
117 Hudson St. New York, N. Y
importo iš Lietuvos prekyba,
ADVOKATAS
ir Hammondo lietuvius kreiptis
P. Mareli, išdėstęs Vaizbos kurie yra labai, tekniški ir de šies, tai muitas daug nekenks. kalinga išleisti žurnalų anglų JI yra visai dykai.
visais vaistų reikalais.
105 W. Adams St. Rm, 2117
Būtų uždavinius, nurodė, kad talūs, ir todėl jų čia nesumi
Telephone Randolph 6727
panašių Rūmų naudingumas nėsime. Jie tilps, turbūt, spau
PILNAS EGZAMINAS
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
priklauso nuo jų vadų veiklu- doje Vėliau.
$5.00 TIKTAI $5.00
Telephone Roosevelt 9090
mo ir rimtumo; nuo metodės,
Po to p. Daužvardis, LietuSPECIALISTAS
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9699
Taigi nenusiminkit, bet eikit pi
kuria vadovaujamasi veikime; ,Vos vice konsulas New York’e,
tikrų specialistų, ne pas kokį nepi
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pr<
nuo lojalumo ir “unselfish- . pareiškė nevarginsiąs Konf'e- ’
BRONISLOVAS
fesorius, neklaus jūsų kas jums kei
ness”; nuo nuolatumo ir pa- rencijos dalyvių su skaitlinė-'
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat
SADAUSKAS
po pilno išegzamlnnvimo. Jus sutaį
STANISLOVAS
stovumo; vadovaujamosios li mis apie Lietuvos prekių kai
mirė liepos 27, 1930 m. 12:30
pysit laikų Lr pinigus. Daugelis kii
LIETUVIS ADVOKATAS
vai. po pietų, 16 metų ir 5
daktarų negalėjo pagelbėt jums d a
nijos (policy); pasiruošimo ir nas. Su jo referato išvadomis
JURAS
mėn. amžiaus. A. a. Bronislo
to, kad jie neturi reikalingo patyr
vas gimė ChicagoJ,
Mirė liepos 28 d. 1930 m., 4:30
pasirįžimoi atsakyti į visus sta Ekonom. Centrui teks susipa
2221 West 22nd Street
mo, suradymul žmogaus kenksmu
Mirė liepos 28, 1930, 5:40 vai.
Paliko dideliame nulludime
vai. ryto.
sulaukęs pusamžio.
gumų.
tomus klausimus. Bendras In žinti vėliau.
ryte, 6 metų amžiaus.
Arti Leavitt Street
motinų
Marijonų
po tėvais
Kilo iš Tauragės apskričio, Gi
Mano Radlo — 8cope — Ragg
A. a. Stanislovas gimė ChicaJucikaltė, tėvų Aleksandrų, dvi
rdiškės parap. Gegužio kaimo.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir v
formacijų Biuras didina darb
Telefonas
Canal
2552
Iš eilės, p. A. Kalvaitis,
go, III.
seseris Barbarų Ir Elenų, švoPaliko nulludime moterį Joslškas bakteriologiškaa egzaminai
Paliko dideliame nulludime
gerį Antanų Mažeikų, 3 dėdes,
anų, dvi dukteris Agnieškų ir
štumų ir veiklumų. Keitima Lietuvos konsulas Čikagoje,
mas kraujo atidengs man jūsų til
motinų Monikų, tėvų Vladislo
dvi dėdienes, gimines ir pažįs
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va ras negeroves, (r jeigu aš paimsi
Pranciškų, sūnų Stanislovų, 3
sis paklausimais yra labai paskaitė savo referatų, “Kaip
vų, 2 broliu Valdemarų Ir An
tamus, Baigė Nekalto Prasidė
brolius: Jokūbų, Motiejų ir Pe
gydyti, tai jūsų sveikata lr gj
kare. Seredeoiis ir Pėtnyčio^ jus
driejų ir gimines.
jimo Panelės šv. mokyklų. Na
trų, seserį Marijonų ir gi|nines,
vumas sugryš jums taip kaip bui
naudingas. Labai svarbu — padidinti Lietuvos Eksportų
Kūnas pašarvotas 4240 So.
mų tok Laf. 8025.
o Lietuvoj brolį Mykolų ir bro
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skl
mis nuo 9 iki 6.
Arteslan.
Kūnas pašarvotas 4344 So.
lienę Paulinų,
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nei
reputacija.
Amerikon” (11-ju dienotvar
Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
Fatrfleld avė. Laidotuvės Įvyks
Kūnas pašarvotas 6952 So.
vų, širdies, reumatlsmo,
kirmiu*
Naudinga yra bendradar kės punktu). Jis nuvaizdavo
nyje, liepos 31. Iš namų 9 v.
ketverge liepos 31. Iš namų
Talman avė. Laidotuvės Įvyks
uždegimo žarnų, silpnų plaučių art>
bus atlydėtas Į šv. Agnleškos
8:30 vai. bus atlydėta Į Nekal
ketverge, liepos 31 d., iš namų
Jeigu turit kokių užsisenėjuslų, Įs
biauti su diplomatiniais atsto ekonominę padėtį Amerikoje,
(39 ir So. Rockwell), bažny
to PraaidėJtno P. par. bažny
kerėjusių, chroniškų ligų, kurt n,
8 vai. bus atlydėtas Į Gimimo
čių, kurioje Įvyks gedulingos
čių, kurioj Įvyks
gedulingos
Panelės šv. Par. bažnyčių, ku
pasidavė net gabiam šeimynos g]
vais ir tėmyti politinius fak bedarbę, smulkaus biznierio
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldos už velionės sielų. Po
rioj Įvyks gedulingos pamaldos
LIETUVIS ADVOKATAS dytojul, neatldėlloklt neatėję pi
pamaldų bus nulydėtas Į Šv.
torius. Moderniniam gyvenime spaudimų, progas investmenpamaldų bus nulydėta Į šv. Ka
mane.
už velionio sielų. Po pamaldų
Kazimiero kapines.
zimiero kapines.
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero
DR. J. E. ZAREMBA
127 No. Dearborn Street
prekyba ankštai susiėjusi su itams Lietuvoje: nuosavybėms,
Nuoširdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
kaplnea Nuoširdžiai kviečiamo
Room
928
SPECIALISTAS
gimines,
draugus ir pažysta
giminee,
draugus
Ir
pažjstamus
visus gimines, draugus-ges ir
tarptautiniu
santykiavimu, (fabrikams, pinigų skolinimui
Inėjtrnas Rūmas 1814
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Tel. Franklin 4177
mus dalyvauti šiose laidotu
pažjstamus-mas dalyvauti šiose
Nuo 9 iki •! Išėmus Subataa
vėse.
'
Nuliūdę:
Prekybos Rūmai yra atskirų ,ir morgičiams, — notomis sko
20 W. JACKSON BLVD.
laidotuvėse.
Nuliūdę: tėvai, broliai Ir gi
Tėvai, Seserys, švogerts
Nuliūdę:
Moteris, Dukterys,
Arti State Gatvės
tautų kultūriniai (civic) ir so linimo jis nerekomendavo
minės.
ir Giminės.
Sūnūs, Broliai ir giminės.
52 East 107-th Street
Ofiso
Valandos:
Nuo 10 ryto 1
Laidotuvėse patarnauja grab.
laidotuvėms patarnauja grab.
Laidotuvėms patarnauja gracialiai centrai savo tautiečia- nepatartina ir rizikinga.
l po pietų. Vakarais nuo 6 iki
Kampas Michlgan Avė.
Zolp. Boulevard 5203.
Eudciklų, Yards 1741.
borlus Mažeika.
Yards 1138.
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
Tel. Pullman 5950
ms ir turi tarptautinio pobū-i Lietuva yra žemės ūkio šapo platų
Nuo t Iki 9 rak. Ir Subatomle
džio. Tatai yra, jo žodžiais,” 1 lis, todėl gali eksportuoti dau-

Pirmoji Amerikos Lietuvių
Ekonominė Konferencija

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI
MAGNESIJĄ

F. W, CHERNAUGKAS

A. A, OLIS

KROMEL’S PHARMAGY-

JOHN B. BORDEN

JOHN KUGHINSKAS

JONAS GRYBAS

J, P, WAITCmJS

/Raisina'the

Daktaras

WISSIG.

Kapitonas

Pasauliniam* karo

Specialistas ii

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VTItŲ IR MOTERŲ
KEŽU RIMT KAIP UZSISF.NfclUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS

JOS

YRA. Spcciališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, utnuodtjlmų kraujo, odos. Ilgas. Salsdas, reumatizmų, 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 daugel| metų Ir Išgydė tukstandus ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto IM 8 v. v, Nedėliomis Iki 12 d.
4200 West 28 St.
kasnpan Koeter Avė.,
Tel. Crswfbr<7 BB73
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Trečiadienis, Liepos 30, 1930

Telefonas Yards 1138

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE

GRABORIAI:

LIETUVIS GRABORIUS

PinSBURGH, PA.

Moterų Sąjungos 41 kuopos,
Ashley, Pa., pietus.

DR.
J.
J.
KOWABSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehlll 8262

Ofiso Tel.

Victory 6687

Hemlock 2174

Of. Ir Re*. Tel.

DR. J. P. POŠKA

Vieną šventadienio rytą,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718, WEST 18 STEBĖT
būtent liepos G d., būrelis ‘2433 w. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roeeevelt 7633
BALSAM UOTOJAS
Dalyvaudamas piknike, Auš (žmonių iš Ashley, Pa., sku- nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
5 ir 7 iki 9 vai. vakare.
binosi į busą. Susėdę netruRezidencija 2359 So. Leavltt St.
ros
Vartų
viloj,
liepos
4,
la

Turiu automobilius visokiems rei
J. Lulevičius
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
kalams. Kaina prieinama.
draugiausi matydamas kus pradėjo važiuoti. Važiavo Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
GRABORIUS IR bai
Nedėliotais pagal sutarti.
BALSAMCOTO4A8 nemažą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-0 po
būrelį suvažiavusių tarp kalnų, per gražią gum3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimų
plet. Utarnl Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido
ir gražias Ofiso Tel. Virginia 0036
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie žmonių. Buvau manęs, kad vi- tą, pro medelius
Ofiso Tel. Victory 6891
Rezidencijos: Van Buren 5858
sto Ir miestelių si kiti įvairus pasilinksmini- gėlėles, kurių galvelės ramus
Rezidencijos
Tel. Drez»l 9181
dalyse. Moderniš
Tel. Canal 6764
Republic 8466
lingavo, iki pasekė
ka koplyčia veltui. mai sulaikys žmones nuo to vėjelis
S. D. LACHAWICZ
6103 S. Halsted
LIETUMS GRABORIUS
pikniko, bet, matyt, kad'mūsų Aušros Vartų vilių. AtvažiaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
St. Chicago, III.
Patarnaeja laidotuvėse kuoplgiauTel. Victory Illi vientaučiai pasiryžę savo vargavus čia, sesutės priruošė pui4142 Archer Avenue
■la.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS,
dienius šelpti. Visi gražiai ir kius pietūs prie ežero. Nors
mano darbu bvvite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Tel. Roesgvelt 2515 Arba 2518
2 iki 4 ir 6 iki 8 y. v.
CHIRURGAS
linksniai tą dieną praleido: iš ryto debesėtas dangus iš-l
Vaikų ir visų chroniškų ligų
I.
J.
ZOLP
‘
IR OBSTETRIKAB
2314 W. 23rd Place
Ofisas 3102 So. Halsted St.
vieni laivu važinėdami, kiti rodė į lietų, bet po trumpos : Na^eųeo®“^ 3413 ^rinkim Bitd.
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Kampas 31 Street
Chicago, III.
prie puikios muzikos šokda- : valandėlės saulutė savo skais- j Vul< nuo 8:30 lkl 9:30 vakvyrų, moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
iui, kiti gi medžių pavėsyje čiais spinduliais pralinksmėjo, otiso Tei. canal 2118
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1G50 West 46th St,
DARO OPERACIJAS
Nedėliotais Ir šventadieniais 10-13
Namų Tel. Lafayette 0098
Tel. Cicero 5927
vaišindamies skaniais vai- keldama žmonių ūpą.
Ugonlus priima kasdiena nuo
kampas 46th Ir Paulina Sta.
i
Tel. Hemlock 8700
Tel. Boulevard 5208
pietų iki 8 vai. vakaro.
giais. Visur, kur tik pažvelgei,
Kas paragino tuos gerašir
Rez. Tel. Prospect 0619
Nedėllomls ir seredomis tik
j radzius
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės viskas rodos drauge linksmi
lškalno susitarus
džius žmones patraukti į tą I
ofisas
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai Ir pigiau nosi. Be to, kiekvienas laukė vietą? O-gi Moterų Sąjungos !1900 g> HALSTED STREET
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS
Ofisas ir Laboratorija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
CHEAGOJE
ir
ne
išvieno
lupų
buvo
gir-į
41
kuopa
fįš
Ashley,
Pa.
Nev
Ir X-RAY
dykai.
Ofisas 6155 South Kedzle
Laidotuvėse pa
NAMAI:
Rez.
6622
So.
Wbipple
dėti: “kas išloš automobilių”, vienam gal kilti kiausimas>
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
Vai. 2-4, 7-9 v. v.- Išskiriant Ket.
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
4193
ARCHER
AVĖ.
kurs buvo leidžiamas tą die-i ko jįe įen važiuoja, nes nietodėl, kad priklau
Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutarti.
sau prie grabų lšPRANEŠIMAS
ną.
ko ypatingo nėra? Tai dide Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. v.
UNDERTAKINO CO.
dirbystės.
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
Prisiartinus laimėjimo va lė artimo meilė, troškimas
P. B. Hadley Llc.
668 West 18 Street
Tet-Wentworth
3000
Koplyčia Dykai
landai, visi su nekantrumu šelpti mūsų našlaičius ir se-!
Telef. Canal 6174
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
710
WEST
18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
laukė,
ar
kartais
ne
jo
bus
nelius.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptleVictory 4088.
laimingas numeras. Tuo lai Ši draugija, nors maža, bet
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
minguoju num. pasirodė vie- didelė
gailestingumu. Jau
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Prospect 1939.
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Plione Boulevard 4139
nęs moters iš šv. Mykolo pa trys metai, kai savo Rietimus
Nedėlioję pągal sutarti.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GRABORIUS
rapijos, Scranton, Pa. Ištikrų- išvažiavimus laiko šioj vietoj. 16558 SO. HALSTED STREET 6 lkl 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
Ofisu
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. ProeT.
. .
„
, Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar© pect
3238 S. HALSTED STREET jų,ši parapija, nors maža, ta
1989. Nedėtomis tik pagal su
Liepos G d. nemaža pageltarti.
Tel.
Victory
4918-99
čiau daug prisidėjo prie pa
GRABORIUS
Telefonas Boulevard 1939
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. laikymo našlaityno. Koks tai bą suteikė našlaityno naudai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso ir Res. Boulevard 5918
Muši; patarnavimas
o
pereitą
kovo
mėnesį
įteikė
Tel. Virginia 1290
X — Spinduliai
būtų džiaugsmas, jei ir kitos
visuomet sąžiningas i.r
$190, kuris f' liko nuo sureng- Dr. S. A. Brenza
nebrangus, ne? neturi
Ofisas 2201 West 22nd 8tręet
parapijos, būdamos didesnės,
me išlaidų užlaikymui
Ofiso Valandos:,
ta
vakarėlio.
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
skyrių.
8464 SO. HALSTED STREET
sektų jos pavyzdį. Tada nebū
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki Ofiso
Gaila,
kad
kitos
iš
apielinvalandos nuo 1 iki S po
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
tų bėdos apie našlaityno sta
Nauja, graži ko
pietų ir 6 lkl 8 vai. Vakare
9:30
vakare
kių
draugijos,
ir
kolonijos,
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v.
Ofisas
Res. 8201 S. WALLACE STREET
tymą ir užlaikymą.
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
neseka šios draugijos pavyz 4608 S. ASHLAND AVENUE
4603 S. Marsbfield Avenue
Chicago, III.
3307 AUBURN AVENUE
džio. Turėdami gražią išva Netoli 46th St.
Tel. Boulevard 9277
DENTISTAI Tol. Canal 0257 Res. Prospect <989
7»■—■■■ n ■! , ,
4* ’n•- '
i
žiavimui
vietą,
liūdna,
kad
=
mūsų vientaučiai, vietoj čia
Office Boulevard 7949
turėti savo išvažiavimus, va- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Gydytojas ir Chircrgas ,
Tel. Kenwood 5107
! žioja kur kitur ir pelnas, vie
Valandos:
1821 SOUTH HALSTED BT.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
toj kad tąktų mūsų našlai
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo 6 lkl 8 valandai vakare
Reaidencija 6600 So. Arteslan Ava,
čiams ir seneliams, tenka sve apart šventadienio ir ketvirtadienio
Valandos 11 ryto lkl S po pietų
4946 So. Ashland Avenae
Ajt Zaleskio Aptlekos
OFISAI:
timiems.
6 lkl 8:80 vakare
4901 — 14 St.
2324 VVashingtOD
Tad, broliai lietuviai, visi 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Canal 9939
TeL
Cicero
662.
Tel.
Kedzle
2460-2451
išvien šelpkime tą brangią
mūsų prieglaudą.
•»
Dideli graži koplyčia dykai

U

Aitfros Vartų Vilos.

DR. T. DUNDULIS

T

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YUŠKA

-

DR. A. RAUKUS

DR.B.ARON

BUTKUS

DR. M. T. STR1KŪL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. RARTON

A. PETKUS

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

į

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. Z. VEZELIS

Korespondentas.

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų tlau-

DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

DR' Gl BLOŽ1S

AKIŲ GYDYTOJAI:

2201 WEST 22nd STREET
Bt.)

Valandos1 Nuo 9 lkl 13 ryto
auo 1 iki 9 vakare
BeredoJ pagal sutarei

Į kė, tai Jau yra gatavas.

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

Perkėlė

savo

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

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

dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komi.

DR. G. SERNER

Didysis Ofisas:

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

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nno 19—12 nuo 3^—4
pietų: 7—8:89 vakare *
Nedėllomls 19 iki 13

▼•U

4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. \Vilmette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals
ir Ketvergais vakare

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.

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

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. V. A. ŠIMKUS

4740 Dorchester Avenue

JOHN SMETANA, 0. D.

Armitage

Nuo

1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

1908 MILWAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

T—9

3 —

4 P- A

vakare

DR. HERZMAIf
Iš
Gerai

RUSIJOS'.

lietuviams

ilnomu

per

>

39

Nortjvest Tower Bldg. Room 809
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak. I
rurgas ir akušeris.
|
Gydo stalgiu
ir chroniškų li

DR. GUSSEN

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ’* IR
AKUŠERIS

Tel.

Dentistaa

LIETUVIS DENTISTAS
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

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

Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street
Įsitaisė modernišką ofisą po
1025 WEST 18 STREET
Palengvins akių įtempimą
kuris num. 4847 W. 14 St. Cicero, Į
esti
prležastlmgalvos
skaudėjimo,
III. Pirmiau Dr. Gussen ture-1 nuo
VAUt6NJ??
s; ,*JUO
~. 12 plet'} *
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuIki 7:30 vai. vakare.
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai jo ofisą North Sidėj, o Ciee-1
, „
.Tol. ofiso Canal 3110 Rez. So. 8hore
sau kreivas akis, nulmu cataractus d
roj
laikė
skyrių.
Dabar
Cice2231,
arba Randoiph osoo.
Atitaisau trumpą regyatę ir tolimą
regyste.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro kad North Sidėj skyrių užda
mas su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
OPTOMETRISTAS
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių kare. Nedėllomls nuo 10 ryto lkl Dr. Gussen ineina į dabartinę
1801 S. ASHLAND AVENUE 13 po pietų.
Rezidencijos Tel. Plaza 3809
žmonių sunkią padėtį, tai yra
Platt Bldg., kamp. II St. 3 aukštu
VALANDOS:
Kainos plgesnėa kaip kitur
Pastebėklt mano Iškabas
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Kuo
10
lkl 12 d toną
Vai. 9:10 ryt Iki 1:30 vak. SeredoNuo 3 lkl S po pietų.
4712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimą teikia už prieina
mta 9:10 iki 13 v. Nedėllomls nėr
Nuo 7 Utį. 9 vakare.
skirtų valandų. Room 3
mą kainą.
NedSl. nuo 10 iki 18 dieną
. 4
Tel. Boulevard 7589
Phou Canal 0533
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

SKYRIUS

1410 So. 49th Ct, Cicero

3201 Aubum Avenue

po

DR. MAURICE KAHN

SKYRIUS

'

DR. R. G. CUPLER

Tel. DrezeI 9328
Vai.: 8 lkl 19 ryto
9-8 vai. vakare

PAGRABŲ VEDĖJAI

ninuerlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

po

Boulevard 7689
Telef. Midway 2880
T. A. D. tonic būdamas
vienoj
Tel. Yards 1829
I formoj, o gydo daug ligų. tukstanRez. Hemlock 7691
1 člams žmonių pataisė sveikatą, o
Tel. Boulevard 1491
Į dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
I gaus, o reikalauk tuojaus Iš savo
I aptlekos arba tiesiai iš
DENTISTAS
T. A. D. PRODUCTS
Gydytoju. Chirurgas ir Akušerio
4712 So. Ashland Avenue
| 3133 So. Halsted St.
Chicago, III.
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
3343 SO. HALSTED STREET

Itez. Tel. Mldway 5512

Mūšy firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

ofisj}

DENTISTAS
(Kampu Leavltt

Nedšliomis
Susitarus

DR. CHARLES SEGAL

Tel.. Cicero 3794
SKYRIUS
„

Tel. Boulevard 3201

DMCOAS

Trečiadienis, Liepos 30, 1930

šv. Mišios Aušros likimų taipgi pavedžiau atlik mentų. Tas atsitiko taip lai rinkti, nes turime daug svar
ti p-nui Baltučiui.
mingai, kad nei draiveris, nei bių dalykų svarstymui.
Vartų par. bažnyčioj.
“Draugo” platintojas.
Į tėviškę — Kikonių
k., mašina nebuvo pažeisti.
Šis paskutinis susirinkimas
Laukuvos p., Tauragės ap. —
keltų, ištraukė Mondeikų mer
X P-nas J. Kazanhuskas, prieš Centro
piknikų, kuris

MORGIČIAI-PASKOLOS

B
atlaikytos

CHICAGOJE
“DAINOS ’ CHORAS RUO

AR NORI PINIGŲ

ANT PIRMU MORGIČIŲ
vykstu su pasiryžimu ten ap dirbęs Kaspar American Sta įvyks rugpiučio 17 d. Užtat
Skolinam pinigus ant medi
sibūti.
|
SEZONO.
gavo ir linksma bėgiojo su
te Bank, kartu su kompozito turime tinkamai prie jo pri
niu ir mūriniu namu. Komišas
Brighton Park. — Liepos 5
kitais vaikais. Žinoma, buvo
Dabar tariu ačiū p-nui Bal rium p-nu A. Pocium išvažia- sirengti, kad 2 skyrius pasi
tik 2%. Kreipkitės į
Karštis, ne karštis, valdyba išgųsčio. Taigi, ponas grabo- d. Nekalto Prasidėjimo Pane tučiui už gerų patarnavimų ir vo atostogoms automobilium. rodytų pirmutinis, kaip vi
Public Mortgage Exchange
JL Vyčių Chicagos Apskričio rius, liaerskis, netik palaido lės šv. Bažnyčioje gerb. kun. sudiev tiems draugams ir pa Pasiryžę iki ateinančio šešta suomet kad būdavo.
“Dainos” choro pereitų an ja mirusius, bet ir gyvus nuo Pr. Vaitukaitis surišo Mote žįstamiems, su kuriais nesus dienio apvažiuoti Michigano
Valdyba.
809 West 35th St.
rystes Sakramento ryšiu Kas pėsiu prieš išvažiavimų pasi ežerų.
tradienį laikė antrų susirinki mirties išgelbėja.

gaitę.

ŠIASI PRIE NAUJO

Mergaitė greitai atsi

SUTUOKTUVES.

S. L. FABIAN, Mgr.

mų į savaitę laiko.

ta Šaulytį su1 Barbora Kauste- matyti.

Kad priWE8T SIDE ŽINIOS.

ruošus viskų dėl naujo sezono,

Konstancija Rumšaite.

kuris atsidaro rugpiučio 1 d.,
susirinkimas nusitęsė iki pirmos valandos

klyte, o 6 d. Adolfų Kelertų su

X Kun. Jonas Kuras, šv.

Aleksandras*

taipgi

Jurgio
SKOLINAM PINIGUS

Mockus,

kvie
tuko ūkės atostogoms išvažia parapijos Tretininkai
4545 So. Fairfield Avė. vo p. Petrulienė, žinomo Vy čiami atlikti išpažintį ir pri

Konstancija buvo parapijos

nakties. Pra- Jurgio lietuvių parapijos kle- choro narė ir solistė,

Bridgeport. — šv.

X Į Thomas, Wis., ant Ma

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

čių veikėjo žmona, ir p. Sta imti Šv. Komunijų 2 d. rugp.,
nes tų dienų pripuola porcijun
siūnienė.

ŽINiy-ŽMELĖSz

J. NAMON & CO.

matoma, jog ar tik ne pirmu- bonas, Scranton, Pa., šių sa- visas parapijos
choras
per
tinis ateinančių metų užsimo- vaitę aplankė Aušros Vartųjšliubų gražiai giedojo, vado-

jimas bus

operetė,

kuri iki,Tėvus Marijonus

ir “Drau-

šioliai Chicagoje lietuvių kai- go” spaustuvę,

boj dar nėra statyta, nors An- [

glijoj ir Amerikoj anglų kai- •

skyriaus mokinė Juod

jvalkytė rašo iš Anglijos Auš-

yra gerai žinoma.

b°j

Aušros Vartų mokyklos

Iš didžiumos choristų pra-Iros Vartų

klebonui, kad su

nešimų, spėjama, kad pirmu savo motinėlė,
sesutėmis ir
tinė repeticija bus tikrai įdo broliuku laivu Aųuitania lai
mi, ypatingai narių skaičiu mingai perplaukė Atlantikų

daugiau

turi vienų ar

kandidatų

į chorą,

yra gero

pamato

taip kad

IŠVAŽIUOJU LIETUVON.

manyti, jog choras trumpu lai

panijos savininkai vienas po

Tel.

išvažiavime,soliucijas šv Kleros 12 dienų,
pečiuko

X Žolinėje 15 ir šv. Liudviko

nis rinkdami aukas įrengimui i 26 d. ir
Šv. Kryžiaus baž. dviejų ko- [dienoje.

konferencijojos

Boulevard

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

prie ■ tarimo, kaip nuo Vietinių, taip kitus miestus,

orderių. Senus priimu į mai

X Liepos 27 d. Šv. Cecilijos platinami, o jų platintojai padraugija — Šv. Kryžiaus par.1 sirupins,' kad niekam jų ne• choras turėjo savo metinį iš- 'pritruktų. Pelnas eis bažny-

ukyj, į čios ir mokyklos valymo lė-

vakarus nuo Chicagos. Choris šoms padengti.
tai ir daug svečių pasitenki-Į

____________

linksminosi iki šute- MIRĖ BRON. SADAUSKAS,

mos. Pavakariais užkandžiau

jant buvo keletas kalbų, pas

HEMLOCK

8380

AUTOMOBILIAI

2453 WEST 71 STREET

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET
Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą. kainų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
krelpkltėa | mus

Brighton Purk. — Porų sa WHITE SOZ MOTOR SALES

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 1846.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųSles au
tomobilius už žarnų kalnų.
Taipgi turima Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

610 West 35 Street
dainų, po to buvo labai juo žiaus ligoninėj
Bronislovas
Tai. Tards 0499
BRIGHTON MOTOR SALES
kingų ant greitųjų sumestų Sadauskas, 16 ir pusės metų
INC.
komiškų vaidinimų, kaip jie 1 amžiaus. Velionis buvo tvirSavininkai:
Vainoras,
J. Laakys
vadino
“programas”.
Pra- J tas vaikinas ir pastaruoju lai Geriannl Ir Stipriausi Automobiliai.
Telefonas Lafajette MM
Jei Tam luta nori pirkti Automo
3962 Archer Avenue
džioje pikniko buvo nepapras-Jku dirbo p lie “Tribūne”. Ga bili, pirmiausiai praAome ateiti pas

las, geriau sakant Dievo Ap-, vo kraujo užnuodijimų ir nuo

veizda apsaugotas incidentas, to mirė.
ponų Mondeikų, (Cicero var- Į A. a. Bronislovas buvo pa-

$įon.) dukrelė, apie 4 m. am,,

vyzdingas

Niekam

darbuotis,

-K KM!1

W

«

J l„ kt« J il^

HUPMOBILE ..

to

į

įkri-

kieme.

Šulnyj

šulnį,

Vandens apie 9 pėdas gilumo,
Tik atvažiuoja graborius E■erskis ir sustoja prie šužnio.
Čia, kaip žinodamas, tuojau

Išlipo iš automobilio ir, pažvcl
į Šufnį, pamato sujudin-

tų vandenį ir besinerianti vai
ko rankutė.

J^žerskis

vaikinukas, mėgo

BALZEKAS MOTORS

buda-

6012-14 So. Kedzie Avė.

jaunesnis

mas buvo “Draugo” išnešio-

Telef.

Republic

9004

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

M. ZIZAS

ir pagriebęs tėveliams užuojautos žodžius,

wž rankutės, vandenio jau ii-: o už a. a. Bronislovo sielų bus

HARRV J. MAPP, Ine.

6739 S. Western Avė.
Telefonas Republic 0141

Telef.

■

.

' -

■■■

REN DON 50 P. STORAS, KAMP.
S. R. kamp. 69 ir May vienas ar

dvigubas Storas, dabar tuščias. Kar
tu 2 aukščių plytų barnė. Rendon
ar
pardavimui.
Lengvios
iSIygos.
Kreipkis greit. sav. Rosain, 5938 S.
Halsted.

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455
Tel.

damentus

saidvokus,

taipgi

Namų pienai, 6 setai 2 flatų ar
katidžių, >10, Specialiai užsakymai
plgua Alllson arkitektas, 116 So.
DearboA. Central 072S.

apmurinam

darom mūrinius,

4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Priverstas parduot
lotą
35x125,
Union avė. arti 111 St. Kainavo >2,500, dabar už >1,500. Cash ar išmok.
Saf. Rosain, 5933 So. Halsted St.
Tef. Normai 3676.

CONSTRUCTION
Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžlal, porčlal

2 metų

laklo

G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius
2515-W. 22 St. Tel. Ganai 2591
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontraktorius

4666 So. Rockirell Street

Maliavų ir visokių geležinių

daiktų (hardware) krautuvė,

Kaipo lletnvls, lietuviams
nausiu kuogerlausta.

Iž^iokėjlnral

Tards 2124

Arba

Canal 5065

2100 W. 23 St.

patar

5625-^7 S. WE8TERN AVĖ.

4426 So. Western Avė.

Telefonas Prospect 5669

Tel. Lafayette 8227

3 FLATŲ PLVTŲ NAM. 216,500
6128
So.
Sangamon st. visi 7
kamb. apt., Stymu šlld., ąžuolo asIk. trim. 38 p. lotas. Rendoa >185,
(pigi), nėr morg. baigti reik. pigiai.
Sav. Rosain, 6933 So. Halsted, Tel.
Normai 3676.

Pardavimui gražus akmeninis na
mas, 6 kamb. prie Pine ež. La Por
te, Iftd., taipgi 1 vasarnamiai. Taip
gi miškeliai paežerų pardav. ar rendai. Darų transp. New Tork Central
1 vai. nuo Englesrood ar elekt. gelžk.
Pigiai. TeL Bevelry 6619 ar Randolph 0761. Dr. F. B. Baimer.

SENIAUSIS UETOVB
Elektros Kontraktorius.
Suvedu elektrų kaip J naujus taip
Ir senus natnus. Taisau Ir įdedu vi
sokius motorus. Užlaikau elektriklnių
daiktų krautuvę.

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2612 So. Halsted Street
Telef. Vlctory 7461

Phone Republic 4949

A. M. BUTOHAS

TIK >600 CASH
Pirksi 513 W. 56 st. gera 2 fla
tų med. namų ir katidžių užp., gar.,
plytų ir cemento pam., cemento betzmantas. Rend. >70 mėn. lotas 37 %x
140. Pard. ar main. Kaina tik >6,250. Sav. Rosain, 5933 So. Halsted
st. Tel. Nortmal 3676.

FOUR LEAF CLOVER

436 W. 45 St.

Atliekame maliavojimo dar
Ateik pažiūrėti musų nau
bus
lauko ji
ir vidaus,
•
6/un iš įaunu
VAViaun, taipgi
luiuki
jausiu DE SOTO ir PLY- j pjumerį0^ taisome elektrikas,

Joe Bagdonas, Savininkas

dirbam cemento darbus - fun 4038 Archer Avė., Chicago, III.

Taipgi budavojam visokius naujus
namus.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

6719

REAL ESTATE
Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)

naujas namus,

JOKANTAS BROS.

OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Eatate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

Lafayette

AUG. ŠAUKIKAS

pardavimo ir mainymo.

Tel. Lafayette 8642
Ofisas ir Rca.
ir 2384
4401 S. M o tart St.

3140

REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios
rųSles.' Nėra skirtumo aplelinkės Ir
kur y.ra ar kas ynu Perkam notas,
2nd mortgage ir parūpinant 1 Ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas

.....

Statymo Kontraktorius

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6611

Prospect

PAUL M. SMITH & CO.

IŠRENDAVIMUI

reik pentyt Turim namų ant

liai.

Whippet Pardavėjai

nuliudusiems

2433 West 69 Str.

3200 SO. HALSTED ST.

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

toju, tas darbas jam sekda- $20.00 ĮMOKĖTI PERKANT MOUTH Chrysler išdirbystės, į<kdam€ gnto Vflndeng pečiū8
vosi,
išparduodavo
daug
VARTOTA KARĄ IR
automobilių už labai prieina-|ir n
prieinamos.
“Draugo” kalendorių ir tikie
____ _______
$100.00
NAUJĄ
mų kainų.
4414 So. Rockwell St
tų ir “Draugų” ir “Laivų” j IlmOkėjimui duodam* is mėnesių Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Tel. Lafayette 4689
sėkmingai
pardavinėjo prie
£0"/* Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
M. TUSZKA
bažnyčios.
GAGE PARK MOTOR
Willya, Willys Knight ir
Plumbing & Heating
j “Draugo” išnešiotojai ir
SALES

Nieko nelaukęs agentai reiškia

puolė

mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir
visa
konstrukcija.
Kaina
11,195.
f.o.b. ir aukžčiau.

Specialistas grupių
—
vestuvių,
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu
patyręs tame darbe per daug metų.

medinį namų po vienų plytų.

Tel. Republic 4537

J. C. EMCHER & CO.

kum choras padainavo keletu vaičių pasirgęs mirė šv. Kry

nematant

1 UfT.,.1----------- 1------ g-LJSLSJ-J

REAL ESTATE
Darome įvairius legalius
dokumentus, apdraudžia
ma namus, autosnoblllus
Ir kitokias nuosavybes.

muro darbus, iš medinių pa

nus.

Užlaikau visokių
lukstnlų ir siriaorlnlų daiktų, vė
liausios mados radio, pianų rolių,
rekordų
Ir t. L
Taisau laikrodžius
Ir muzikos Instru- į
__
mentus.

Telefonas

BARIS STUDIO

Budavojam

Budavoju naujus namus ant

Savininkas R. Andrellunas

31 miausią kainų Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir

bažnyčios ir kitų parap. na- ; ir nuo northsidiečių, brighton
toų.
J parkiečių ir kitų. Tikietai jau

nusiai

' S

KcadŠtų. ice creamo Storas, arti
mokyki*!,
įmokėti
>10«.
Pigiai.
Kreiptis 128 No. La Baile, Room

ES

Generalis Kontraktorius

X Aušros Vartų par. tal nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
zus Alyvų Darželyj” ir “Ap kininkų išvažiavimas, busian
Telef. Republic 5099
reiškimas Panelės Šv.” Prie tis rugpj. — Aug. 3 d. savam
Namų
Mes
pervežame daiktus ir j 2680 Wert 63rdŠt.“ Chicago. 8l*u“
to dabar yra daroma daug darže susilaukė širdingo pri-

“Jono”

TTS

Lunchroom — Pigiai, $800 cash,
štymu ftlld., k. v., dykai. Rend. >60
Ilgas listas. 1546 W. Van Buren St.

KONTRAKTO RI AI:

J. MEZLAIŠKIS

Mes permufuojame-perveža-

plytelių (shrines), ‘Viešp. Jė

▼ažiavimų,

,

1J

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

1389

MOTOR EZPRESS

kepsniais daug svečių pavaiši 25 d. ir visuotinius atlaidus me pianus, forničius ir kito
no.
parcinkulų 2 dienoje mėnesio kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis
X Kun. A. Linkus su ko- pirmame sekmadienyje 3 d.,
mitetais vaikšto po parapijo-į šv. Liudviko 19 d., šv. Roko geriausios rųšies už prieina

pataibymų — remonto

■

9 UU'.ąg

2 NUŠAUTA, 1 SUŽEISTAS

ĮVAIRŪS

Marquette Park, to

Telefonas Grovehill 1038
■fe!—"?

PRANEŠIMAI.

X Peoples Fumiture kom

ku išaugs iki šimto narių.
Valdyba, žinoma, šitokiu cho nė, O. Ūsienė, E. Pocienė, A.
Visus kelionės reikalus at- ”eg«16jo ir ja“ keletas savai- cn» XVIU SCimm'
ristų
interesavimosi begalo Dorinienė, V. Butkienė, O.
liko plačiai pagarsėjęs ekskaip priverstas gulėti.
•
.
džiaugiasi ir su nekantrumu j Cernauskienė, M. Rinkevičių
X Pereitų sekmadieni vaBri,
rt _ g
;
laukia pirmo choristų suvažia- Į te, įteikdarnoų Aušros Vartų kursijų į Lietuva organizatos
rius p. P. Baltutis. Moteris iš ziuojantis fordas prie biznie- ’
vimo, kuris, pagal visus da klebonui dovanėles, prašo jo
riaus p-no Žurkausko namo, mier0 Akademijos rėmėjų 2
atrašė laiškų, kur
bartinius ženklus, parodys ant pasveikinti J. E. vyskupų Lietuvos
2435 So. Oakley, įpuolė į beiz- skyriaus
susirinkimas
reiškė padėkonę ir pagyrimų
kart visas mūsų jėgas.
===;
į
rugpiučio
1
d.,
penktadienio
Petrų Bučį.
p-nui Baltučiui už rūpestingų
'vakare, tuoj.po pamaldų, Šv.
X Aušros Vartų tretinin,
.
•
'keliones
sutvarkymų.
KlaipeWm.
Kareiva
RADIO 2ŽŽ.
Jurgio mokyklos kambary.
kai prieš kiekvienų menesį 13 .
.A.,
. ,
.
.
„
...
idoj pasitiko ekskursantus 30
,
Savininkas Nuoširdžiai
kviečiami resavo konferencijoje pasiren- L *.< _
.
Del geriausios rųšies
brolis
Mikalojus
ir
pagelbėjo
Town of Lake. — Labdarių gia ir iš kalno numato jiems
ir patarnavimo, Sau
mėjos(jai)
skaitlingai susikit
pabaigti
kelionę
į
tėviškę.
1-ma kuopa labai džiaugiasi teikiamų absoliucijų ir atGRKBN VAI.IET
Savo
kelionės
reikalų
atPRODUCTS
Peoples Fumiture Co. dovą- laidų dienas. Aušros Vartų
Olsęlis Šviežių klausi
nių. sviestą Ir sūrių.
Uotu pečiuku, kuris labai pa- b&žh'yčioje ateinančiam® mg4644 SO. PAULINA STREET
togu s išsivežti į miškus. Lie-1 pį^o mėnesyje jie turės abA. ALESAUSKAS
pos 27 d. savo

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

Liet. Vyčių Chicagos Aps------------križio priešseiminis susirinki-' GLENCROSS, S. D., liepos • lt.
kitam
vyksta
atostogų.
PastaSavo draugams ir pažįsta
•119 ui rak. 8 kamb., visi ar sky
mus įvyks ketvirtadienyj, lie~ Vietos bankai P™™6rium. 1016 W. 69 St. Englesrood
miems pranešu, kad šių šalį ruoja laiku yra pasiėmę poir skubiai važiuoja Lietuvon apleisiu rugpj. 21 d. 1930, įr» savaičių atostogų Stanley pos 31 d., lygiai 8 vai. Auš- U’ kad *3™ Plėžikai » UŽPU,S- llli.
į Ežerėnų apskritį, kur De Skandinavijos laivu “Uni- 'Krokas su .Alės Lapenų ir
Pilni rakandai, 6 kamb.,
piano,
Vartų parap. svet., 2323 X}reitai
8P»atairos
glĮjlal ųt cash. 1607 Ne. Fairfield.
gučių bažnytkiemyje randasi
plėšiku ant vietos nušauta, gi
kartu juodvieju šeimynos. Iš
ted States”.
W. 23 PI.
motinos tėviškė.
trečias mirtinai sužeistas.
REAL ESTATE
Savo moterį Marijonų ir vyko į Rhinelander, Wis.
X
Aleksandras
Sadauskas,
I
^
ame
susirinkime
bus
X
Westsidietės moterys:
dukterį išleidau pereitų pa4344 So. Fairfield avė., su- svarstoma įneSimai Liet. VyR. Povylauskienė, J. Šarkie- vasarĮ
J. YUSHKEWITZ

mi, nes kurį tik choristų su

tinki, kožnas

X Rugp. 2 d. Aštuoniolik kūlės atlaidai, o vakare 7:30
bus pamaldos prie Šv. PranX Plačiai žinomas darbuo tos biznierius p. K. Pikiel su
vaujant J. Kudirkai.
savo žmona ir dukrele auto- ciškaus.
tojas p. J. Dimša sutiko ne
Linkime jaunoms porelėms
mobiliu porai savaičių žada
Dievas
suteikia labai
laimę dirbtuvėje. Mašina nu
laimingo ir sėkmingo gyveni
daug sveikatos ir užlaiko il
kirto kairėsės rankos nykš leistis į Pennsylvania kalnus.
mo naujame luome.
giausius metus didžiai gerbia
čio dalį— veik iki pirmojo
Raporteris.
mus dvasios vadus.
X.
sųnario.

PETRAS GRIBAS

F A R M O S
3 ak. žemės, naujas 6 kamb. na
mas, furn. šl'.d., tinka viltų, trlušklų
ar daržovių farpial, miesto vanduo,
elektra,
10 8-ta Ir Kedzie, >7,400,
cash IB.IOŠ. Ilk. morg. 1617 W. 63
St. Hemlock 4700.
7Š, ak. geras namas, barnė su sta
lių Stogu Ir belam. Ir kiti bud. ge
ram ėtovy. >3,100. Cash >600. Wm.
Osdtrėlch, Real Estate. R. 3 Water-

lėo, N. T. Rašyk angliškai.

Moli&vojimo Kontraktorius
Mes mollavojlme,
ISpoperluojatne

dekoruodama ir

visokius

namna

Muaų kainos labai prslnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Farduodu 86 ak. pagerintos žemės.

Yra nauju barnė, 8 kamb. namas,
gerta belsm., tenant, rištis, pašiūrė
padargams,
žemė lygi Ir truputi
kalnueta, gerai Išdirbta, prie vlešk.
•8, tar>
Toungstoam,
Ashtabule
Wame to*nshlpe.
>7.000.
>6,006
cash. Išmok, prltalkyzlm pirkėjui. J.
J. Mterų sav,, vrilllshnsfield, Obio.

PARDAVIMUI

Telefonas Canal

lt AK. PRIE 8CHAEFER EŽERU
PRIE IjOWE*8 TILTU

7338

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
3884 8o. LEAVITT ST.

CHICAGO

4 Mamai, 3 vlštlnyčioa Delco švie
sos Įrengimas, 16 valčių. C. E. Ot
ri era, 440 Bankers Trust, Indlanopolis, I*d.
”

WHEATON

> ak. prie vlešk, už miesto, gesas,
elektra, >>50 A. H. Dvysr, mih N,
RTMiiagtoa, Rkeaton, Tel. 967.

