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Ipotekos banko klausimas
tuoj bus galutinai išspręstas
Ryga VII 12 Elta. Liepos ministerių kabinete. Juo že
li d. ministeriui pirtnininkui mės bankas bus padarytas
Celminiui pirmininkaujant ir dvilypiu — ligšioliniu plius
dalyvaujant seimo, užsienių dar ipotekos skyrių. Jei lakšreikalų ir finansų ministeri- tų ir ipotekinės operacijos išjų, pramonės ir žemės ūkio giplės kaip reikia, tai po poatstovams ir Latvijos minis-, ros metų bus sudarytas visai
,'teriui Lietuvoj Liepiniai, įvy- atskiras ipotekos bankas. Šis
; ko ūkio sutarčių komisijos po- -klausimas galutinai suregusėdis. Posėdy buvo svarsto- liuotas bus įstatymu, kuris pa
mos Lietuvos Latvijos preky- girodys tuojaus.
”R.”
bos sutarties bendroji ir tarifinė dalys.
TYMAI

Penki Amerikos Jūrininkai
Sužeisti Kinijoj
KELLOGGO SUTARTIS NURODOMA
TURKIJAI IR PERSIJAI
LAIMINGAI ATLIKO
KELIONĘ

IPOTEKOS BANKO
KLAUSIMAS

TURKIJA SU PERSIJA
GALI PAKILTI KARAN

MONTREALIUS, Kanada,
ISTANBUL, Turkija, rugp.!
liepos 31. — Didžiausias pa 1. — Turkija su Persija dėl'
sauly britų orlaivis (dirižab kurdų sukilimo veda aštrius [
lius) R—100 šiandie vakare diplomatinius ginčus. Kita ki
Trečiadienį liepos 16 d. suatskrido į šį miestą ir čia pa- tą kaltina už įsiveržimą į sveIš Ariogalos praneša, kad
Tai
Greenfield,
Mich.,
istorinis
miestelis
Šalę
Dearborn.
Jis
buvo
apleistas.
Seno'
šauktas
kitas ūkio sutarčių
sitiktas skardžiausiais miniųjtimą teritoriją. Yra karo pa(komisijos nosėdis.
posėdis, kuriame ''Pastaruoju laiku ten pradėjo
iam savo lėšomis grąžino
gražino Ford^Jis yra ir miestelio savininku.
'komisiios
vės išvaizda
išvaizdą jam
krikštavimais.
'
vojus.
bus paskirta delegacija dery- ..tymais sirgti vaikai. Nuo tyR—100 Airijos pakraščius ^Karo priešai darbuojasi abi
Gatvėje nušautas
APIPLĖŠTAS
KITAS
boms. Į ją įeis 4—5 asmenys,
Jau
? vaikai. Jų am
apleido antradienio anksti ry pusi taikinti. Jie nurodo į Kežius
nuo
3
mėn.
iki 3 metų.
MIESTAS
Nežinomi
galvažudžiai
gatkurie ir pradės, sulig komisite. Tiesia linija per šiaurinę lloggo nekariavimo sutartį.
—:--- f—
vėje nušovė A. Pusateri, 1D • jos nurodymais, derybas su dabartiniu metu serga dar 4
Atlantiko dalį praskrido virš J
PoHcmonas
nurodė
J
m., kurs į namus išvežiojo cu- | Lieto* prekybos sutarčiai ,vaikai. Sergančius lanko apsSHANGHAI, rugp. 1. —
3,000 mylių. Imant abelnai, PANAIKINTAS KARIŠKAS
Fj
krities gydytojas.
‘R.’
Komunistai plėšikai išvaikė
gaminti alkoholį,
valandoje lėkė apie 50 my
.2:
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KETURI GAISRAI
AUKLAND, Naujoji Zela- menes būrius ir apiplėšė ir bary trofikos poliėmonas A.
TŪKSTANČIAI MOTERŲ
MARCONIO DUKTERĮ
KOMUNISTAI KINIJOJ ndija, rugp. 1. — Naujojoj sunaikino miestą Hwayuan, ’iRuthy pažino Krank Fosterį, KRIKŠTIJO KARDINOLAS
NORI GAUTI DARBO
Panevėžio apskrity, Ragu•kad jis nušovė laikraščio TriPASKELBĖ “RESPU iZelandijoj panaikintas versti- (Hupeh provincijoj.
įbune reporterį. Lingį e. Polic- CIVITAVECCHIA, Italija,'™8 valsčiuj, Nibrogalių kai AVASHINGTON, rugp. 1. —
BLIKĄ”
nas jaunų vyrų kariškas la
vinimas. Tai ne taikininkų da KOVOJAMOS RIAUŠES numas sakė, kad po įvykusio jįepos 31. _ žinomo radio me perkūnas trenkė į Justino Civilinės tarnybos komisija
SHANGHAI, liepos 31. — rbas. Pati valdžia tai atliko,
šaudymo jį, Fosterį, vijosi tobulintojo Marconio dukterį Bikino kuoną ir jįl sudegino. paskelbė, kad į valdiškus bū
PRIEŠ ŽYDUS
Išžudę daug žmonių ir sunai kad sumažinti išlaidas.
Bet Foster pasirodė greites vakar čia krikštijo Popiežiaus Su kluonu sudegė tik šienas ir tus reikalinga 200 moterų pa
kinę Čangša miestą, komunis
dieniams darbams. Darbų gau
BUKAREŠTAS, rugp. 1. — nis. Įsimaišė į žmonių minią valstybės sekretorius kardino kai kurie ūkio padargai.
tų plėšikų gaujos, anot žinių,
Rumunijos karalius ministe State gatvėje ir dingo.
las Pacelli, atstovaudamas Kėdainių valsčiuj, Oleliavos ti suplūdo apie 5,000 moterų.
HOOVER APLANKYS
paskelbė ten sovietų “respu
riui pirmininkui parėdė imtis
MEKSIKĄ
kaime sudegė ūkininko St. Lu- Išdalinta tik 1,000 aplikacijų.
Po Lingle nušovimo pames Šventąjį Tėvą.
bliką” ir, sako, organizuoja
visų priemonių sustabdyti ve tas revolveris priguli tam pa
kaševičiaus trobos. Nuostolių 'Negavusios aplikacijų pradėsovietų valdžią. Čangša yra
MEXIC0 CITY, rugp. 1. — damas riaušes prieš žydus.
6 000 litų
•
jo varu veržtis į komisijos oVALSTYBES PROTES
čiam Fosteriui.
Hunan provincijoj. Buvo sva (Meksikos prezidentas Rubio
fisus. Policijai vos pavyko paPo atliktos žmogžudystės i TUOJA PRIEŠ NORĖ
Per
Baisogalos
stoty
kilusį
rbus miestas prekyba, politi (pranešė, kad Am. J. Valsty PANAMA, Miestas, liepos
tvarkyti moteris.
Foster pabėgo iš Chicago. Už 1 JIMĄ KEISTI KARALIŲ
gaisrą
sudegė
Vlado
Komaro
ka ir švietimo įstaigomis.
bių prezidentas Hoover priė- 31. — Vakar popiety čia ir
Neskaitlinga valdžios ka >mė kvietimą aplankyti Me perkaso juostoj atjaustas sma kelių dienų jis suimtas Los LONDONAS, rugp. 1. — lentpjūvė ir malūnas su visias MOKYKLOS PROHIBICIriuomenė pasitraukė iš mies ksiką. Apsilankymui laikas rkus žemės drebėjimas. Kai- Angelese ir grąžintas į Chi Vietos egiptiečių tarpe kal įtaisymais. Ugnis nuostolių
JOS AGENTAMS
cago.
padarė
už
35,200
litų.
Turtas
to be mūšio, kada miestą už dar nežinomas.
kurie didesni būtai sugadinti.
bama, kad Francija ir Italija
plūdo raudonieji.
AVASHINGTON, rugp. 1. —
jau užprotestavusios prieš no buvo apdraustas tik 6,000 litų
Nudūrė
suslvaidžlus
suma.
Keturi svetimšaliai, kurių
Naujas prohibicijos vykinimo
rėjimą Egipto sostan grąžin
trims kardinolams, 10 ligi 15
♦
PRAMATOMA,
EUCHARIS

tarpe buvo vienas katalikų
• 31-os ir Homan gat. skers
komisionierius Woodcock dvi
TINIAM KONGRESE DA •arkivyskupų, 50 ar daugiau gatvy nežinomas pabėgęs nie ti buvusį tos šalies chedivą, Krakių miestely dėl nežino dieni turėjo konferenciją su
kunigas misionierius, išspren
LYVAUS 75,000 ŽMONIŲ vyskupų, 10,000 kunigų ir tū kšas peiliu nudūrė E. Sulli- pašalinus šiandieninį karalių mos priežasties sudegė Vlado prohibicijos administratoriais.
dė pasilikti mieste, kada apie
Fuad. Buvusis chedivas, sako- Narušio tvartas.
“R.”
kstančiams pasaulinių katali
50 kitų paimta į svetimų val
van,
26
m.
To
ir
kito
autoi
nusistatęs
prieš
svetimNutarta agentų lavinimui įBe to, bus daug vyskupų, kų.
stybių karo laivus. Tų keturių
,mobiliai pravažiuojant trupu šalius.
AGRONOMIJOS
KURSAI
kurti atatinkamas mokyklas
tūkstančiai kunigų
- Creighton Universiteto sta- tį susidaužė. Kilo vaidai. Sė
svetimšalių likimas nežino
PRIENUOSE
ir juos išmokinti būti džentelOMAHA, Neb., liepos 31. idijumas, kuriam yra vietų se kmėje panaudotas peilis. Sul- Egipto gyventojų didžiuma
mas.
- Šeštasis iŠ eilės šios šalies
žmonių, pertaiso- livan mirė vežamas į Šv. An stovi už buvusio chedivo grą Sodininkystės, daržininkys monais ir ginklus naudoti tik
apsiginimui.
žinimą.
SUŽEISTI PENKI AMERI Eucharistinis Kongresas, ko- raas lr bus victoa sėdėti 25’°°° tano ligoninę.
tės ir paukštininkystės kursai,
ks įvyks šiame mieste rngsė- lžmoni'l- Be
stovinčių žmoKONIŠKI JŪRININKAI
“Žiburio” Gimnazijoje Prie DIDELES KAITROS PA
NUBAUSTAS BROOKLYjo mėnesių, tikima, sutrauks '11^ Salės sutilpti ligi 50,000.
Sudaryta nuolatinė
nuose prasidėjo liepos 3 d,
KENKĖ JAVAMS
NO
TEISĖJAS
SHANGHAI, rugp. 1. — nemažiau 75,090 tikinčiųjų ir i Svarbiausios bažnytinės aKlausytojų yra 70. Jie susikonferencija
Am. J. Valstybių karo laivą tflkstančius kunigų, anot Ko- ipeigos bus turimos Šv. Ceci
NEW .YORK, liepos 31. — rinko iš įvairių Lietuvos kraWASHINGTON, rugp. 1. —
Chicagoj sudaryta nuolatiPalos šalę miesto Čangša Si- ngreso rengimo komiteto pra- lijos katedroj. Hucharistinė
Už pastos naudojimą apgau- gtų, beveik iš visų apskričių. Žemės Ūkio departamentas
Kunigų Sąjunga savo posėd-i,n® šalies konferencija staty- lingais tikslais ir už kitus nu
ang upėje puolė komunistai. nešimo.
50 klausytojų — mokytojai, paskelbė, kad nepaprastos kai
bos reikalai^. Konferencijoje
Kilo smarki kova, kada iš lai Pastarasis šios šalies Eu žius turės Creighton Univer
sižengimus federalis teismas kiti ūkininkai ir kitų profesi tros labai pakenkė javams ceatstovaujama kiekviena staty-f
vo Palos i anuotomis atsakyta charistinis Kongresas įvyko siteto gimnastikų salėje.
(šešiais metais kalėjimu nubau jų žmonės.
“R.” ntralinėse valstybėse. Labiau
mieste Cincinnati pirm 19 • Eucharistiniam Kongresui bos pramonės šaka. Norima dė dar nesenai buvusį Kings
į komunistų šaudytnus.
sia nukentėję karnai.
praplėsti statybą.
Palos laive sužeista 5 jūri metų, neskaitant Tarptautinio •pirmininkaus Clevelando vysapskrities teisėją W. B. VauNUKRITO NUO TILTO
ninkai. Be to žuvo apie 50 Kongreso Chicagoj 1926 m. • kūpąs Schrembs, Eucharistise. Kartu su juom kalėjimu
PINIGŲ KURSAS
Tatai, Omahoj katalikų suplū- • nės Kunigų Sąjungos globė Suimtas nušautų plėšikų i nubausti ir kiti penki žmonės.
komunistų.
Liepos 8 d. padienis darbi
sėbras
Palos iš Čangša miesto gel dimas pramatomas vienas di jas. Kongresą atidarys apaš
ninkas Juozas Šėvelis, 23 me
Lietuvos 109 litų ..<10.00
talinis delegatas iškilmingo Suimtas plėšikas Lester Ga- BERLYNAS, liepos 31. — tų vyras, gyvenąs Raseinių
bėjo amerikiečius, kada ko džiausių.
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
Parūpintos atatinkamos vie mis Pontifikalėmis Mišiomis. scon, 24 m. Aną vakarą jis su Tarp Erfurto'ir Weimar va apskrity, Šilavos valsčiuj, Ka
munistai sugarmėjo j miestą.
Francijos 100 frankų 3.91
tos keletai dienų čia apsistoti •Tarp kalbėtojų Kongrese bus dviem savo sėbrais užpuolė u- žiuojąs motorinis busag su dakių kaime, dažydamas LyItalijos 100 lirų
5.23
CHICAGO IR APYLIN Jo Ekscelencijai arkivyskupui (ir Jo Emin. Kardinolas Mun- žeigą Thorntone. Užeigos sa žmonėmis nuo tilto nusirito į davėnų geležinkelio tiltą, nu
Belgijos 100 belgų
13.94
■

KES. — Dailus oras ir (šil Pietro Fumasoni-Biondi, apa- delein, Chicagos
čiau.
Staliniam, delegatui, dviem ar pas.

1

m

Arkivysku- vininkas du jų nušovė, gi Ga- Dm upę. 2 keliauninku žuvo, krito 20 metrų žemyn ir už•con pabėgo.
,
, {<
rimnšė.
,
"B.”
gi 36 išgelbėta.,
j
/

Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.8A

M

draugas

Penktadienis, Rugp. 1 d., 1930

I žesniuose teatruose yra po du
operatorių. Vienas operuoja ’
HMM kasdien. Uakyrua MkmadianlM
Į kratomųjų vaizdų mašiną, ki-Į
PRENUMERATOS KAINA: Metama — 9«.llr Pa*
' tas kartu operuoja kalbamą- i
DARBININKŲ SKYRIUS
■M Metų — |l.50, Trlma Mėnesiams — 99.11, Vienam
Minėsiu! — 78c. Europoje — Metama |7.0», Puaal Me
'
; ją mašiną. Tad teatrų savinin- Į
das ir nesusipratimus.
tu —
Kopija tlo.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų aevrųKIETŲJŲ
ANGLIŲ
KASYK

kokybę ir naudingumą pra-Įnori, kad mažesniuose teat“Jeigu per 10 metų užregistruota liko gy
Mna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlatunčiama tam
LŲ
PLOTUOSE
monėse
ir privatiniuose na-: ruošė vienas operatorius valtikslui palto lenkių.
vų 1483 kooperacijos bendrovių ir 26 sąjun
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vnL
TAIKA.
muose. Skelbiinąsis kiek su- dytų abi mašinas. Jei operagų, o tvarkių tik 974 bendrovės ir 10 sąjun
stiprino kietųjų anglių pra- toriai tam priešingi, tokiam
■kelblmų kainos prisiunčiamos parelkala1
gų; jeigu iš užregistruotų 650 vartotojų ben
Kietųjų anglių kasyklų plo- Įmonę bet neužtikrina tolimes- atsitikime jie turi sutikti imti
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 drovių liko tik po tų pačių 10 metų 402, o
mažesnius užmokesnius.
apyskaitas tik 223 pristato, tai yra ženklas tuose taika užtikrinta penke- nių pramonei pasisekimų,
vai. po plet.
riems
metams.
Anglekasių
uĮ
Viena
nelaimių
yra
ta,
kad
Operatorių unijos viršaičiai
nenormalaus augimo, tai ženklas liudijąs, kad
mūsų kooperacijos judėjime nėra viskas svei-į’aija ir kasyklų vedėjai andai Į Rusijos bolševikai žada Ame- Cbicagoj į tą teatrų savininkų
|
“DRAUGAS”
ka. Pažvelgus į pačios kooperacijos vidaus New Yorke padarė ir pasira- rikai pristatyti daug kietųjų pasiūlymą nieko neatsako.
anglių ir tai pigesnėmis kai-, Tik praneša, kad jie to klau-.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
būklę dar neperdžiaugsmingesnius reiškinius šė sutartį.
išvysi. Visų kooperacijų rūšių bendrovės ir jų Einant ta penkerių metų su- nomis. Tą bolševikų žygį ko-išimo negali spręsti. Jų uni-'
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
■UB8CR1PTIONS: One Tear — >1.00. Slz Itoaths sąjungos turi labai maža savų kapitalų. Taip tartimi, darbininkams už dar- voja patys organizuoti angle- jos “biznio“ agentas Maloy
Tkree Months —- 91.11. One Month — 79e.
atlyginimai nepakeisti; į kasiai.
yra išvykęs į Europą, iš kur
Barope — One Tear — 97.11, Slz Months — 9A11 sakysim 1929 metais “Lietūkis“ teturėjo tik bą
Oepy — .llc.
Dr. E. Staar Judd, iš Ro*
A. 'gryšiąs tik spalių mėnesį. Be
2,7% viso balanso savų kapitalų, — Kredito kasyklų vedėjai pripažįsta ■
Adrertlslng ln “DRAUGAS” bruto bent resnlta,
-----------------to agento nėra kas veikti. įcbester, Minn., pirmininkus
Bankas 6,9% ir Kooperacijos Bendrovių Są kiek pataisytą taip vadinamą I
Advertlslnt ratas on applicatlon.
“check-off” sistemą; lokalės i TEATRŲ SAVININKŲ NU- ! Kituose miestuose tie agen-į'fAmerican Medical asociaci“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago junga tik 6,7%. Paskutinioji sąjunga tais
unijos bendrai su kasyklų ve- i
SISKUNDIMAI.
tai yra namie. Kol-kas nėra ^os
■JĮ. 1 1 ==xcMBn=a=ae==
.
.'“oeaa pačiais metais išmokėjo už svetimo kapitalo
dėjais
darbuosis,
kadi
anglių
žinoma, kas bus daroma.
naudojimąsi 228,000 litų, arba apie 32% savo
Šįmet
sausio
mėnesiu
‘
‘
Mok- ■--•Jk V.I iii t d ueiio nedarbo,
gamyba
išeitų
kuopigiausia.
X.
brutto pelno.
DIENOS KLAUSIMAI
antai kai-kuriuuse ev; ’Yor’
“Neturint atatinkamo kiekio savų kapi Nauja sutartis yra reikalin- ving Picture operators“ unitalų kooperatininkų sutaupąs prisieina su ga anglekasių unijos suvažia- j ja su teatrų savininkų sąjun- Į SUMAŽĖJUSI STATYBA. jko valstybės miestuose statvTARPTAUTINĖS KOOPERACIJOS
| bos amatninkai
reikalauja
vartoti kaipo duoklę svetimam kapitalui ir vimo patvirtinimo. Unijos su-Įga yra padariusi kontraktą i
ŠVENTĖ.
važiavimas įvyks mieste Sc-! užmokesnių reikale. Kontrak- j Visose Amerikos J Vals-, dar aukštesnių užmokesnių.
tuo būdu sunku pasekmingai išplėsti veikimą,
— tuo labiau kad užsienis mūsų kooperacijos rantone, prasidės rugpiučio tas baigsis sausy, 1932 me-jtybėse šiandie ne tik suma-Į Vienur jiems tai užginama ir
tais. Dabar ta savininkų są- žėjusi, bet ir nupuolusi viso-'nėra darbe,
kc" įstaigų
“Mūsų Laikraštis“ ta proga įdėjo dr. judėjimu neperdaug pasitiki, kad teiktų įvai 4 dieną. *
J. Kaškelio straipsnį, kuriame paliečiama ir rių lengvatų. Paskutiniu laiku mūsų visuome Atlyginimas anglekasiams junga ir visoj šaly teatrų rei-! kia statyba. Miestuose labai statymas neatidėliotinas, pilLietuvos kooperacijos judėjimas. Matydami, nė irgi labai šaltai žiūri į kooperaciją ir ma už darbą nekeičiamas. Bet kalų vedėjai iškėlė kampani- mažai statoma privatinių na-; domi jų reikalavimai.
kad mūsų skaitytojams tas judėjimas ne tik žiau stengiasi remti šį judėjimą. Čia kalti yra sutarty pažymėta, kad atly ją, kad, esą, reikalinga ar- mų arba kokių įstaigų. Šian- Į
A.
yra įdomus, bet ir rūpi, dėlto tą straipsnį per- kai kurie kooperatininkai ir įvairios išvidinės į ginimo klausimui spręsti iš ba teatruose operatorių skai-'die darbininkui yra labai sunspaudiname.
jėgos, kurios nori kooperaciją diriguoti ir abiejų pusių sudaromas nuo čių sumažinti arba operato-• ku įsigyti namus.
SKAITYTOJŲ DĖMĖSIU!!
“Kooperacija — tai kelias, kuriuo žmo kraipyti ne sulyg pačių kooperatininkų no latinis komitetas. Tas komi riai turi sutikti imti mažes- Sustojus statvba štai 1 as
nija eina graižiesnėn ateitin; kooperacija ne rų. Todėl šiuo laiku kooperacijos judėjimas tetas prisiėjus svarstys ir nius Užmokesnius. Teatrų sa i yra pigesne kaip praėjusiais : Rytoj “Drauge“ pradėsime
tik atskirų tautų bei valstybių gyvenimą pa kiek atsitolino nuo visuomenės ir ji darosi spręs tą klausimą. Nes pen- vininkai tiesiog nusiskundžia, ; metais. Bet statymo darbas spausdinti labai įdomius prof.
daro turtingesnį, palaimingesnį, bet taip pat dalinai valstybės šelpiama biznieriška organi keri metai yra ilgas laikas. kad yra blogi laikai, kad jie neapSakoinaį brangus. Staty-1 K. Pakšto laiškus iš kelionės
galų
su ga- bos amatninkai
amatninkai šiandie
5ia
Gal tuo ilgu laikotarpiu an- ,negal,
praktiškai sušvelnina taip įaštrėjusius tarp zacija.
. . sumesti
. ,
.......
brau- aplink Afriką. Prof. K. Paklais ir kad geresnieji laikai .
glekasiai
bus
reikalingi
gau

tautinius santykius, praktiškai veda žmoni
negu
kada štas, kaip pats pirmame savo
“Daugelis mano, kad kooperacija atlie
.
... giau apmokami,
ti
aukštesnius
ją žmoniškesnėn, taikingesnėn solidariškesnėn ka kai kurias ūkiško gyvenimo funkcijas, kaip
ar mažesnius j nepramatomi. Jie sako, kad jei
praėjusiais metais. Tai laiške pasisako, dėstydamas
nesutiks
užmokesnius,
ateitin. Kooperacija sušvelnina arba išriša prekių apsimainymo, kredito gavimo ir t. p.
atsižvelgus į Įmuštai operatoriai nesutiks svarbiaUsioji priežastis delko 'geografiją Lietuvos ir Latvipragyvenimo
padėtį.
pripažinti paduodamas sąly-: nutrukūsį statyba.
U°s universitetuose, progai pa
taip sunkų ir svarbų socialį klausimą ne tuš- tuo ir baigia savo tikslus, o nežinoma, kad
gas,
tada
jiems
patiems
bus
Į
Sustojus statyabi štai kas4 sitaikius, nori kuodaugiausia
čia agitacija, o tuo būdu, kad ji visuomenėj jos nemažesnė reikšmė yra visuomenės auk
Kietųjų anglių kasyklose
A
,
• mūsų
_ •»
■,
blogiau.
Visoj
šaly
daug
teat
'
pasirodo
. Medžio ir plytų pra': pastebėti
gyvųjų
planelaisvės broliškumo ir atsakomybės jausmą lėjime, kad ji būdama maža respublika ren 1926 metais buvo darbininkų
rų bus uždaryta..... ~Sako, pa-!’monėse
___ ,________
XL. darbo ir de- t™,
ugdo.
J ■'
yra mažai
l°s scenerijų.
gia piliečius tinkamam Respublikos tvarky streikas. Tada abi pusi daug v.
,c,iam
Clncagos
mieste
bus
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.
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tūkstangių
dar
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Prof. K. Pakšto originalūs
“Tais aukštais uždaviniais dar labiau mui, kad ji taupumo ir kitų turto gerbimo nukentėjo. Darbininkai mažai
.
j—------nuošimčiai
.
,
aPie 0 nuošimčiai a
t0st0gauja įirr jų namiškiai laiškai iš nepaprastos keliopersiimti, dar labiau pagarsinti pasauly tuos bei solidarumo (sutikimo) jausmą auklėja. ką laimėjo, gi kasyklų saviatostogauja
ninkai
neteko
savo
anglims
V1S
^
teatrų.
.'alksta.
.nės begalo įdomūs, parašyti
aukštus tikslus; pasidaryti savo ir pasiryžimo Todėl pilnutėlis kooperatinis įsisąmonimas
laimėjimais kasinėtai maždaug 200 milijoni turi plačioj visuomenėj daugiau pilietinių tei turgaviečių. Streiko laiku dau Į Anot teatrų savininkų są- į Laikraštis ‘Business Week’ lengva, visiems suprantama
nė pasaulinė kooperatinė šeima liepos pirmą sių įgyti. Čia ypač mokytojai kaip ir kituose gelis įstaigų, neturėdamos ir ! jungos, didieji teatrai dar ga- praneša,
kad kai-kuriuose kalba.
šeštadienį švenčia tarptautinės kooperacijos! I kraštuose turėtų labiau susirūpinti ir jauni negaudamos kietųjų anglių, li verstis ir jie neturi neina- miestuose patys nnistai amatSavo malonių skaitytojų,
šventę. Mums toji šventė yra irgi ne be reikš mą į praktiškesnį galvojimą ir veikimą' pas surado priemonių visai apsi- lonumų. Bet mažesniems teat- ninkai sutinka’ pigiau dirbti, agentų, platintojų prašome amės; neg dėka kooperacijos mes žymiai ge katinti. Ypač liaudies mokytojai gali būti eiti be tų anglių. Kai-kurios rams esą reikalinga pagelba. kad tik turėti darbo ir pel- P*e tai papasakoti kaimynams
riau galėjome savo ūkišką ir kultūrinį gyve tikri kooperacijos judėjimo pionieriai kaime.! ėmė naudoti žibalą, kitos — Kitaip-gi jie busią uždaryti nyti kiek pragyvenimui. Bet pažįstamiems ir paak3tinti
ir daugelis operatorių netek- unijų viršaičiai jiems nelei- jnos užsisakyti “Draugą”,
nimą sutvarkyti; dėka kooperacijos net gali Į
“Lietuvos kooperacijai stoka laisvės, nes 'minkštąsias anglis,
' džia taip elgtis. Turi jie gauRedakcija.
me pakreipti mūsų vargingą grūdų ūkį į kiek ji perdaug susirišusi yra su valstybę. Tas ne Į Po to streiko kasyklų sa- šią darbų.
pelningesnį pieno bei gyvulininkystės ūkį; tik, kad duoda progos vyriausybėms pakreip- j vininkai visoj šaly plačiai Labiausia einasi štai apie ti unijos nustatytą užmokės... . -........... —
dėka vartotojų kooperacijai mes galime šiek Ii tam tikriems tikslams kooperacijos judė- skelbia apie kietųjų anglių ką: kaip didžiuose, taip ma- ni arba būti be jokio darbo.
x Lietuvos laikraščiai jau
tiek kontroliuoti vartojamų prekių kainas ir jimą, bet negalima auklėti savarankiškumo
J» ■.■.
__ — tturi įdėję pirmąją J. E. vys'ir.
dėka kredito kooperacijos mes galime kiek bei solidarinė savitarpinė pagalba yra esminė ii vartojamas lyg kaukė pašaliniems tikslams
Tai šventės proga, ir Vytauto Didžiojo kupo P. Bučio fotografiją rylengviau kreditų išgauti.
metuose tikru kooperatiniu jausmu turėtume tų apeigų vyskupo rūbuose,
kooperacijos dalis.
atsiekti.
“Toliau dar vienas klausimas, tai koope“Katalikams negali būti varžoma turėti pagalvoti ir imtis visas priemones, kad tin- Dabar J. E. jau su barzda ir
Per dešimtį metų mūsų kooperacija spė
jo išsikerot į 2197 kooperacijos bendroves ir racijos neutralumas. Pas mus kartais mėgs-1 savo kooperacijos judėjimą. Mūsų šventa pa- kamon aukštumon išugdžius savo krašto ko- “klobuku“ ant galvos, net
28 kooperacijos b-vių sąjungas. 223 vartoto lama aukštinti kooperacijos neutralumą. Teo reiga yra koperaciją visomis išgalėmis rem operaciją, kad tuo pasekmingiau būtų galima sunku pažintį.
------------------jų bendrovės sutraukia 36,857 narių. Tie skai retiškai apie tai galima kalbėti, bet prakti ti, stojant į jos narius ir palaikyti perkant; prisidėti ir prie tarptautinės kooperacijos ju- ’
čiai nėra dar per dideli. Tokioj Latvijoj per koj pasirodo visai kas kita. Ypač pas mus taip pat turime budėti, kad kooperacija ne- Į dėjimo pastangų ir prie savo krašto būties pa SKAITYKITE IK PLAT’INt KITĘ “DRAUGĄ.“
germinio n
tą patį laiką išaugo į 2,534 kooperatines ben- tas neutralumas yra savotiškai suprantamas: būtų naudojama blogiems tikslams.

“DRAUGAS”

droves ir toki vartotojų kooperacija priskaito
savo tarpe 53,376 narius. Dar įvairių rūsių
kooperacijos bendroves reikia steigti, taip ir
stiprinti esančias kokybiniai bei šalint klai
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jo bute mačiau jauną moteriškę, bet jos
pavardės nežinau. Gal tai ir bus toji Samanaitė...
•••
'•
— O tamstai Antanas R. apie ją
Kaip lenkų žandarai ir šnipai klastingai
nieko nesakė)
nužudė kun. K. Lauską.
Mano kūnu perbėgo šiurpulys.
— Ar jis kartais nesakė, kad ji mai
(Tąsa)
— Ar jis tamstai sakė ką nors apie tina užnuodintu maistu)
Tardytojas klausinėjo taip lyg pats
savo ligą'f
savo ausim būtų kalbą girdėjęs.
AŠ nukaitau:
— Sakė... bet jis sirgo, jis kliedėjo,
— Sakė...
kalbėjo apie visokias dvasias, kunigus,
— O tamsta ką padarei)
nuodus... Kas jam galėjo tikėti)
— Kaip tai ką)
— Aha... Bet jis vis dėlto minėjo,
— Įdomav&is, šaukei gydytoją)...
— Jis kliedėjo... Atsibodus jo klau kad jį Samanaitė nuodija)
— Taip,~ minėjo...
syti aš pašaukiau gydytoją...
— Vadinas, tamsta jam netikėjai)
— 0 Oną Samanaitę tamsta pažino
— Ne!
jai)..*-Ne!
JT
— Gaila!
— O reikale Oną Simanaitę tamsta
«— Tos moters, kuri Antaną R. slaupažintum)
tamsta nepažinojai)
— Neabejoju...
Aš susiįdomavaU:
Tardytojas pasikėlė ir liepė įvesti
—r Paa Amtaną pripuolamai užėjęs,
J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PROTELIO RANKOS

.'i*

Oną Simanaitę.
Į kambarį įėjo tyliai, bet tvirtai,
jauna moteriškė ir atsistojo prie stalo.
Ji buvo kiek sublogus, pabalus, bet žiū
rėjo į tardytoją drąsiai ir piktai. Aš
ją iškart pažinau.
Tai buvo ta pati Moteriškė, kurią te
ko man pas Antaną matyti. Pamačius ma
ne kiek krūptelėjo, bet man nusišypsojus
ji piktai sutraukė savo gražiai išlenktus
antakius ir nusigrįžo.
Tardytojas manęs užklausė:
— Ar tamsta tą moterį pažįsti)
— Taip! Tai ta pati.

Tardytojas užrašė ir nusigrįžęs į Oną
trinktelėjo kumščiu į stalą:
— Tikiuos jau laikas tą komediją
baigti!
Ona neištarė nė žodžio.
— Ar tamsta prisipažįsti, kad ap
galvotai nuodijai savo mylimąjį Anta
ną R.)
Ji tylėjo:

— Ne! Tamsta vaidįni. Pažiūrėsiu.
Liudininkas yra, užtenka.
Tardytojas liepė ją išvesti. Ji išdi
di, pikta išėjo iš kambario ir į mus net
nežvilgterėjo.
Aš dar daug kartų buvau tardomas
ir vis negalėjau tikrai sužinoti kokiu
būdu Antanas mirė, kodėl yra kaltinama
Samanaitė negalėjau sužinoti kas pasa
kė, kad aš buvau pas jį nuėjęs, kalbėjaus
ir klausiaus jo pasipasakojimo. Viena tik
žinojau, kad, Oną teis Il-sios armijos
teismas...
Po mėnesio laiko, Volkoviskv, pra
sidėjo teismas. Liudininkais buvo pa
kviesti gydytojas, kažkokia moteriškė ir
aš.
Teisėjai turėjo gerą nuotaiką. Jie
šnibždėjosi, šaipėsi, jų veidai atrodė
sotūs, pasitenkinę. Tik vienas teismo
pirmininkas pulkininkas Braun
buvo
rimtas. Jis turėjo greitas, šokinėjančias
akis, kuriomis žiūrėjo į ramiai sėdinčią,

pabalusią Oną laisvai stačiokiškai ir
piktai.
Liudininkus prisaikinęs teismo pir
mininkas perskaitė* kaltinamąjį aktą.
Kaltinamasis aktas buvo trumpas ir aiš
kus. Ona Samanaitė, gimusi 1901 m. Šven
čionėlių miestely, kaltinama iš keršto nu
nuodijusi savo mylimąjį Antaną R. Acid.
arcenicici už tai, kad jis atsisakė ją ves
ti. Bausmė jai taikoma kuoaukščiausia.
Iš liudininkų parodymų paaiškėjo,
į
j kad Antanui įnirus viena moteris tų na
mų, kur jie gyveno, šeimininkė pranešė
policijai kad Ona jį nunuodijo. Polici
ja lavoną atkasė, pašaukė gydytoją, kuris
padaręs skrodimą pripažino, kad Anta
nas yra nunuodytas, nunuodytas palaip
sniui per ilgą laiką.
Perskaitęs aktą, liudininkų parody
mus, teismo pirmininkas niūriai žvilgte
rėjo į Oną ir abejingu balsu paklausė:
(Bus daugiau)

.

DR A 1

Penktadienis, Rugp. 1 d., 1930

8

Labdariams atsirado labda- atgal pas mus — Milwaukėn. i rius K. Verbickas buvo su- dėlių pasisekimu. Solo daina- Bažnyčia ta pati, akmeninė.
rėš. L. Zubinienė paaukojo Jau plaukia Atlantiku ir ti-' šaukęs du parapijos susirin- vo B. Nekrašas ir A. Sako- Apielinkę puošia kalneliai ir
kimu ir išrinkta tam tikras nis Rugp. 10 d. dainuos 11 vėjiniai malūnai.
medžiagų ženkleliams. Ji ir kimos sulaukti 3 d. rugp.
t
----------------- Rašo prof. Kampininkas.---------------Ad. Misiuniutė juos padarė. Todėl milwaukečiai lietu-; komitetas, iš P. Morkūno ir vai. vak.
Tverai tie patys. Nors jau
Rap.
Joz. Sliauteraitė, P. Pažerie- viai parapijonys rengiamės i B. Staškūno, pereiti per pa
keliąi taisyti, bet da gan blo
PRAŠAU NESIJUOKTI.
PROF. KAMPININKO
nė ir Grigienė ir L. Moldeikis j savo mylimų klebonų gražiai rapijomis ir parinkti aukų. Iš
gi Tverų link.
RADIO
IŠ LIETUVOS.
pasistengė jais visus atsilan- ' pasitikti. Tam tikslui 10 rug- jų pranešimo paaiškėjo, jog
“Mūsų Rytojus”, rašyda- kiusius piknikan papuošti. I- piučio parap. svetainėj (Fifth sėkmės geros ir kad nei vieKŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
Mariampolės apskr. Jovara- mas apie burokų sodinimų, tin tai pasisekė J. Sliaute- avė. at Lapkam st.) 5 valan i nas neatsisakė nuo davimo au Laukuva išrodo neblogai.
PAVARGUSIO DARBI
vo valšč., vieno kaimo seniū-;tj^ja tokį antgalvj: “Daugiau raitei, ji daugiausia pelnė. dų vakare (dienos šviesos kos. Kai kurie ir labai gra
NINKO.
nas išleido “krivę”, kuria {rūpesčio burokams”. Išeina
žiai
pasirodė.
Jau
turi
surin

"Mano
kelių
savaičių kūdikio vltaupymo
laiku)
bus
surengta
Ona Naujunienė paaukojo
durėiiai sukietėjo
mano pie
šaukiama kariuomenėn 199 katį jr burokai turi rūpesčio, užkandžius, o M. Budvidienė gera vakarienė ir puikus pro kę $150.
Galvos skaudėjimas no", pasakė viena nuo
motina iš Nebraskos. "Jis neleido miegoti nakti
metų (vadinas, kurie yra gi_______
Čarapijonas.
padėjo juos svečiams parda- gramos, kuri išpildys vietinis
Reumatiz
mis ir mano vyras snausdavo ant
mę 1731 m.) naujokus. Ka- Chicagoj tenka pastebėti vinėti
desko ofise. Po to daktaras patarė
choras. Bus dainų, solo, due- j
v ,na:..
duoti kūdikiui Castorijos Ir jau se
žin, ar seniūnas rado nors merginas ant motorinių dviraNeuralgija
.
Sėkmingai, kaip visada, dir- i tų ir kvartetų,
kančių. dienų vaikas buvo geresnis.
Jo vidurėliai veikė gerai tr jis dau
Strėnų /
dulkę kaulų tų metų naujo-įpo gatves lakstant. Vadi- bo prie rato K. Ivanauskas;) Mūsų choras gražiai paši
giau netrukdė musų poilsio". Saugo
Įdiegimas
kų.
kis Castorijos Imitacijų. Fletcherlo
nus, grįžta česai raganų, ku-.prie “Rūtų Darželio” Pr. Ge-Jrodė Sheboygane Vytauto su
Neuritis
parašas reiškia tikrų Castorijų, gry
Primicijos.
pins anuomet ant šluotų jodi- ' lažius, už baro Pr. Rimkus, Į kaktuvių paminėjime. Bet ten
nai augmeninę, nekenksmingų, dak
tarai visur pataria jų vaikams ir
Maskva. — Kadangi k°- nėdavo.
Kasputis, Remenčiukas, B. Mi i buvo ne visas choras, o čia i ^ugp. 3 d. šv. Motinos 6okūdikiams nuo sukietėjtmo, deglio,
munistai savo kongrese Sta
siunukas ir Kašinskutis. StJbus visas. Be to bus da keli puling°s parapijos bažnyčioj
slogų, nerimavimo ir tt.
(68)
linų vėl išrinko caru, jis už | yįenoje medicinos mokyk- i Keliotis gana gerai padarė j įžymus kalbėtojai. Yra pasi- jlaikys pirmas šv. Mišias kun.
tai
tavorščiams
padare
Londone, viršininkas nu-1prie tylinčio šiemet “‘straike- žadėjęs dalyvauti ir gerb. (-Augustas
i—°----- Buser,
> C.
- C. J.,
- , ku_ ,
žymių lengvatų... apsivedime.-lar6 gabiausį iš visų studen-įrio”.
; Sheboygano kleb., kun P. r^s’ turbūt, pasiliks prie kleb
Iki šiol komunistų meilužiai
paskirti taip vadinamu
Naujas darbas.
j Garmus, Be to, da yra užpra- Į kun. Brigmano.
turėjo vykti pas komisarų “karaiįaus garbės gydytoju”,
Darbštūs šv. Petro ir Povilo .sytas L. Šimutis, “Draugo” .
Bankietas.
užsiregistruoti.
Dabar jau ir, paėmęs kreidų, ant lentos parapijos komiteto nariai Pr. j redaktorius.
| Po sumos visi trauks į panereiks tokio tripo daryti: ar- parasė:
Rimkus, Pr. Krikščiūnas ir S. Į Taigi, matome, jog turėsime Rengtų pokilį naujiems kunigalti sulaikyt dar- Į
NEVISUOMET
tymiausioj pastoj gaus doku
ba ir pasiduot galvos skaudėji
Keliotis
smarkiai
pasidarbavo
brangių
svečių.
O
svarbiaugams
Aug.
Buser
ir
Jonui
“Aš, mokyklos viršininkas,
mui, bet visuomet galit gaut tokios
mentų, kad jau vedę. Sovie šiuo skelbiu, kad vienų ga- liepas 26 d. grųžindami moky- šia tai mūsų mylimas klebonas Paukščiui pagerbti į Eikš kankynės
palengvinimų! Plllukė ar
dvi Bayer Aspirin kiekvienų kartų
tuos dabar apsivedimai paš
pasidalins su mumis tuo, kų (Home, Newarke, kur yra[ palengvins
^len^fnesr galvos
ga8*os skausmą.
8kauwna. Visiškai
visiškai
biausių mokinių paskiriu Jo klos suolus.
ytose perkami taip, kaip AVargonai
ir
i
nekenksmingas;
tūkstančių
gydytoi $50,000
vertės
, Aukštybės karaliaus Jurgio Į Dabar šie ir kiti nariai ža- matė vaikinėdamas ir kaip L
.
_
-r
v
J
i iU rekomenduotas vaistas. Sekminmerikoj “liot dog’sai”.
jgarbės gydytoju”.
;da susirasti padėjėjų ir pra jam patiko dabartinė Lietu- j jais muz. B. Nekrašas duos iąs priešnuodis skausmui, kuri mil,nnwrtfl
lijonai vyrų ir moterų naudoja tudėti kasti “basementų” nau Vft.
I Htiiivei Uį.
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimų;
New York. — National Bis-1 Po pietų atėjęs į klasę virneuralgijų ar neuritį; reumatizmų,
Todėl,
brangūs
lietuviai,
viProgramas
per
radio
WGCP.
jam pristatymui prie svetai
.
strėnų skaudėjimų, skaudančius sųJos Nieks
ciut Co. buvo sumanius nu-. sininkas ant lentos, žemiau
Rugp. 3 d., 4:30 po pietų Į narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus
nės. Jame tilps gražus sandė si kviečiami į šias sutiktuves,
budus
vartoti
kurio
eina
kartu
’
su
mušti darbininkams
algas. ,savo pareiškimo, perskaitė
lis kedėms, stalams ir kito ne vien vietiniai, bet ir Ra- .parap. choras ir solistai, vad. Bayer Aspirin ir persitikrineit, kiek
Nekviečia
Darbininkai pasipriešino ir siuos žodžius: “God save the kiems dalykams, taip pat gra cino, Kenoshos, Port Wash- Nekrašui, dainuos per radio. skaudėjimo šlo^ piliukės jums tik
ras Aspirinas. Turi medikai} fiatvir
kompanija sumanymų atmetė. King”.
Atsi- Pats Nekrašas ir-gi padainuos , tinimų, žinot kų imat. Dėželėj žodis
ži virtuvė su visais reikalin- ington ir Sheboygano.
Ar žinot, kodėl jos nieks
.
...
. , , , j .
"tikras" raudonai parašytas.
Po to komunistai prieš kom(“God save the King”, lie-jgaįg įtaisymais,
lankę nebūsite apvilti ir nesi-, keletu dainų
nenori? Ji pati to nežino.
panijos vartus surengė de- tuviškai “Dieve saugok ka-j
gailėsite, mes rengiamės visus
Jos kvapas nemalonus. O
Kita nelaimė.
monstracijų... kam kompanija ralių”, yra Britanijos tauti-j
Liepos
27
d.
per
ta
pačių
gražiai
priimti.
Cha
lietuviai
to
visi nekenčia. Išgarga( Dar nepasveiko susižeidusi
nis himnas).
savo sumanymų atmetė.
liuodami
su Listerine, išvaj kojų Elena Butkutė, kaip į- yra meilūs ir vaišingi. Visiems ' stotį choras dainavo su di
lys'me burnų Ir užmušime
[vyko kita nelaimė. Elzb. Pie- vakarienė atseis tik pusę dol. '
ligų perus.
Vartok kas
terienė, panašiai, prie skalbi- Tikietų galima bus gauti prie 1
dien.
! mo nelaimingai paslydo ir į- durų. Tik nepasivėluokit: prieš
silau'žė šonkaulius. Teko gul 5-tų jau bus susėdę prie sta-,
šeiinynoms ir paskiriems as ti lovon ir nežinia kaip grei lų; kad nepritruktų vietų.
Po programo bus šokiai
menims prigelbėti. Ji verta tai iš jos išsikraustys.
prie geros muzikos lig vėly
geros paramos, bet to nesusi
Raporteris.
Vėl į miškus.
vos nakties. Čia vėl bus ge
laukia.
ra proga jaunimui sueiti, su-'
St. Petro ir Povilo parapi- Ji turėjo piknikų liepos 27
I
sipažinti ir pasilinksminti.
, norėdama patenkinti savo d. parapijos darže. Sulygina
Mes klebonų pasitiksime ne'
svečius, priversta didinti sve mai labai nedidelis žmonių i
grynom
rankom. Kaip žino-'
Sutiktuvės.
Buy gloves wlth what
tainę ir įvesti nekuriu pato- būrys atsilankė ir nuoširdžiai
fumų. Tiems dalykams rei-|par8m5 Hrodo> kad
, Kaip jau yra žinoma, jog ma, jisai klebonauja dviejose
it savęs
Įcalmgi pinigai. Tų pinigų ti- |įui rockfordiea, lietovi^ net i mūsų gerb. kleb., kun. A. Ba- parapijose: Milwaukee ir RaNerelk mokėti 50e. už i
dantų mostį. Listerine Toeisi rasti miškuose.
načiu kataliku labdarvbės llinskas’ buvo įvažiavęs i toiįcine. Raciniečiai jam rengė
oth Pašte gaunama po 26c.
Tėmyk, kaip gerai ji vei
ir apdovanojo
. ’ . x. ... .kelionę — Eucharistinį Kon- išleistuves,
Rugpiučio (August) 17 d., . ,
darbas nestovi arti širdies.
,
.... .
,. •
kia. Jų vartotadamas per
v.
Igresų, Kartaginoj. Be to, ap- auksu, o mes pasitiksime ki-.
metus sutaupai $3.00.
įekmadienyje, jei oras leis,' (jai kokios nežinomas
mums',
T
.
•
,, , i
Bus
išleistos
šeštadienio
vakare
.
v
.
.
....
Janke
Palestinų,
Jeruzali,
Rotokiu
būdu:
įrengsime
kleboVyks skaitlingas išvažiavi- pnezastys juos nuo pikniko •
....
/ .
”
I ..
. . '
,
m
LISTERINE
musų vieškambaryje. Žvejojimo se
nas pasisekė gerokai, tai ren-.,abda Ms reikalams sutm5. mų ,r kitas šventas vtetas..nųon mtnkšt, rakandų. Tam
TOOTH PAŠTE
zonas baigsis 8 vai. vak. Pradėk Sąs
gėjai tikisi, kad. antrasis tu-'
Pasisvečiavęs Lietuvoj, grjzta I tikslui mūsų parap. sekreto- '■
jo.
kaitų prieš tai ir turėk progų laimėti
rėš geriau pasisekti.
Tiesa, piknikai įvyksta be
dovanų.
Tikslas gražus — tai parė
veik kas sekmadienis, o lan
mimas turės būti nuoširdus.
kytojai jų vis kuone tie pa
Karas su italais.
tys. Galimas daiktas, kad nePasauliniame kare
Kapitonu
Negirdėtas iki šiol dalykas kurie ir norėdami remti neMoteries gyvenime yra trys
— lietuviai stoja į karų su išgali to padaryti.
Seno Krajans
Specialistas iš
Išbandymo laikai: kuomet
ATRUSTCOMPANY
mergaitė bręsta j merginų,
italais. Kur? Ugi Rockforde,
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
pirmas gimdymas ir vidur
1110
West
35*
Street
‘Public Service Park”, prie piknikų rengėjai negali.
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJŲSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
amžis. Tada I.ydia E. PinkA State Buk • • • • ACkaringHooKBaak
ftamls Vegetable Compound
YRA. Speclališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užiirshwaukees, pusė bloko į Labdarių piknikų uoliai pa
gelbsti atgauti sveikatų Ir
nuodijlmų kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
gajumų.
į
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
rietus nuo 15th avė.
rengė J. Zubinas. Jo sumanuValstijinis
Bankas
Biržos
Bankas
laptingu ligų. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir

Prašau Į Mano Kampelį

HARRISON, N. J.

j

BAYER
ASPIRIN

LIETUVIAI AMERIKOJE

LISTERINE

ROCKFORD, iLL

MILWAUKEE, W1S,

Dovanos Vertos
Šimtus Doleriu

25*

Daktaras

Aplamai,

Šv. Vardo Dr-jos

lietuvių nias

perdaug

gerokai padidino pikni

TUBBY

Ijabd. Sąjungos kuopa vei
kia. Nedarbui Rockforde vieš
pataujant,

kuopai

tenka ir

CeNTRAL^S^BaNK

From Youth to flge

skųstis

kam ’as stoja į mūšį su šv. ko pelnų. Jam, kiek galėjo
Antano italų parap. team’u. padėjo J. Jazukevičius.
[žanga apmokama
25c.
Rungtynės bus baisios. Lie
tuvių team’as dar tik vienų į
mūšį iki šiol pralaimėjo. Jis
nenorės būti italų nugalėtas.
Taigi, galima suprasti, kas
urės ten darytis. Jug italai,
udaro pilni, norės taip pat
galėti. Bus į kų pasižiurėi. Lietuviai jau ima taupinti
“kvoterukus. Žada visa lietu
vių Rockfordo kolonija atsi- i
lankyti daržan ir stovi už sa
vuosius, nors riksmu, jei ne
įaii
aip kitaip.
Piknikas.

WISSIG.

persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomls Iki 12 d.
4200 West 26 St.

kampas Keeler Avė.,

Telefonas BOULEVARD 4600

Tcl. Crauford 6573

Mom Has a My*tery of Her Own.

I MII \ I . PINKHAM’S
\ I (.1 I ABI I t OMPOl \ h
1 \ I" \ » l’ISK H AM MI l» < O . I '

M \ ss

draugas

4
didelis bankietas, paruoštas
darbščių kuopos merginų,
į Bus graži programa, kurių at
Knygos
esu
gerai
i liks kuopos nariai (ės). Taip
DA APIE PARAPIJOS PIK- Lorancas.
vedamos; turto dr-ja turi virš pat bus gerų kalbėtojų iš VyNIKĄ.
$2,000.
” iieių organizacijos. Jei kuopos
Susirinkime nutarta $200 baseball ratelis laimės “cliam
North Side. — Parapijos

C H i C A G O J E I

Penktadienis, Rugp. 1 d., 1930

■b

terų Dr-jog Atstovei, tai vėl nušviesti.

Veikėjos turi būti

$200 dol. Šv. Kryžiaus ligo visos lygiai gerbtinos.

S. Sakalienė.

ninėj kambariui įrengti ir tt.
Kam-gi čia ačiū t Aišku, vi
soms kuopoms! Jei ne kuopos

LIETUVIŲ VALANDA.

darbuotojos, ag pats

bei jų

ko NUMERĮ, kaip kad šiame
surašė pažymėta. Laiškus paš
tas laike tam tikrų laikų, o
feie laiškai yra atėję iš Eu paskui sunaikina.
ropos. Kam jie priklauso, te 14 Frank Antanas
39 Pavilonis Antonett
gul nueina į vyriausįjį paštą
(Clark ir Adams gatvių) at 44 Sarzickas Petras
siimti. Reikia klausti prie lan 55 Statkus Juozapas
gelio, kur padėta iškaba “Advertised Window” lobėj nuo !KATALIKIŠKAS LAIKRAš
TIS NAMUOSE — YRA
Adams gatvės, pasakant laišLIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTE

Pereitų sekmadienį vėl te
ko
klausytis lietuvių radio
piknikas pavyko labai pui- padėti į Skolinimo ir Namų pionship”, tai sykiu bus į- daręs. Visos kuopos įsikinkiu
kiai. Nors iš ryto gana smar- Statymo b-vę ‘Lietuva’. Be to Į teikimas dovanėlių atminčiai sios į šį darbų dirbo, tat ir valandos iš | stoties WCKL nuo
kiai lijo ir visiems baimės pri ir liudininkui paskolinta ant jų pasidarbavimo. Ir galų K. M. D. atstovės maršrutas 1 iki 2 vai. po pietų. Progra
mas visais atžvilgiais, kaip
darė, bet pačiam geriausiam notos.
gale bus “raffle”, $25.00 ran- pavyko
dainomis, taip ir muzika bu
laike nustojo ir iki pat vak.
Nauji dr-jos ženkleliai bus;kinio laikrodėlio, $15.00 floor
Kas dėl tų $200 kambario
vo žingeidus ir įvairus. Du i
dėl vyrų ir moterų. Jau už-' lamp ir $10.00 auksu, kuris
buvo puikiausia diena.
įrengimui šv. Kryžiaus ligo
tenorai gražiai dainavo kele- ] GYDUOLĖ,
Piknikui daržas buvo la- sakyta padirbti. Kitam susi-j buvo atidėtas.
ninėj, man, kaipo vienai ko
,bai patogus visokiems biz- rinkime k-tas priduos “pratų dainų, vargonams pritaKomisijon išrinkta
Zig.
misijos narei, geriau, turbūt,
riant ir taipgi soprano p-lė Tos “New and Improved Gold
niams, išskirant restauraną. bas”. Ženkleliai bus patobu Vyšniauskas, p-lė A. Gužaitė,
negu Senai sąjungietei yra
Violeta Jaseliniutė gražai pa Medai Haarlem Oil Capsules”,
Bet, dėka gabioms šeiminin- linti.
/ S. Ališauskaitė ir kita, kurios
žinoma, kam už tai reikia adainavo “Karvelėli” ir dar žinomos kaip gyduolė inkstų,
kėnis, visi buvo patenkinti.
Iš Vytauto Sukaktuvių Ko vardo nedažinojau. Darbas
čiuoti (K. Sriubienei, R. Makepenų ir pūslės bėdose, yra ma
keletą kitų dainų. Vargonais lonios ir lengvos imti. Jos turi
Visi darbininkai dirbo su- miteto atstovas Gaižutis da- jau pradedamas. “Raffle”!
zeliauskienei kaipo komisijos
šilę, todėl nemažai pelno pa- rė pranešimą, jog mūsų ko- komisijų veda Antanas Kupnarėm ir visoms kuopoms ku p. Sauris tikrai gražiai visa-! gydymo> galios/kuri išpopuleri-'
darė, ypač gerai sekėsi prie lonijos draugijų atstovai nu- ris. Jam padeda M. Kandis,
dos groja. O kam nemalonu savo jas nuo 1696 metų. Išvyrios tik platino laimėjimo se
vra klausytis p. Petruševi kitę iš kūno nuodus. Suvikrinbaro, kur kuone visi North tarė daryti maršavimų su vė-'J. Bietkis ir B. Armoška.
rijas). Čia Sena sųjungietė
čiaus smuikavimo? Jis tikras kitę kūną. Vaistinėse trijų dy
Side biznieriai, braukdami Lavomis ir Vytauto atvaiz-’ Be to, bus renkami “boostikrai p. Bitautienei babkavų
džių. Ieškokite “Gold Medai’’
i virtuozas. Smuiką valdo ir vardo kiekvienoje dėžutėje.
nuo kaktos prakaitą stiprinos dais, turės flotą”, beną. Ruo-jters” rėmėjai kuriems bus
lapų vaininkų patiekė.
saldžiais nuo ledų gėrimais šiamos kuogražiausia pasiro-' veltui įteikti bankieto tikiegiliausius jausmus išgauna
Beje,
turiu
pažymėti,
kad
ir nepamiršo visų savo kos-'dyti.
j tai, o jų vardai tilps “Drausavo smuikavimu. Tuos prokai
kurios
lauruotos
“
vei

tiumerių. Žinoma, daug da
Juozas Lorancas čia gimęs >ge” ir “Vytyje”, ir progragramus rengia Jos. Budriko
HAARLEM OIL
C APSUI. ES
nesiniatė piknike
biznierių ir augęs sumanymą giria. moj. Rėmėjų fondo adre- kėjos” ir po šiai dienai da
muzikos* krautuvė, 3417 So.
ir šiaip parapijonų, kurie (Sako, kelios savaitės atgal,1 sas Zig. Vyšniauskas, 2517 W. nėra atsilyginusios už įžan
gos bilietų sakytos pramogos Halsted St. Taipgi labai ge
nuduoda labai “žymūs para- ’slavokai turėjo parodavimų'43rd St., Chicago, III.
ADVOKATAI
šv. Kryžiaus ligoninės kamb. rus radio programus duoda
pi jos rėmėjai”, bet tik žo-! gatvėmis. Tat kodėl lietuviai
Koresp.
įrengimui.
; m ketvergo vakarais iš stoties Telophone Dearborn 0057
džiais. Jiems bus proga da negali pėsti paeiti, o ne auApskritys nebūtų to viso pa

SAULĖS SPINDULYS

kuri
•visad gelbsti

pasirodyt ateinančiam para- tomobiliais važinėti. Draugija
TEISYBĖS DELEI.
pijos bazare.
nutarė rengtis prie maršavi-j
Taipgi matėsi žymių svečių' mo ligi Ashland Auditorijos. | “Draugo” No. 176 tilpo p.
J. B.
iš kitų kolonijų. Jie atvyko
Senos sųjungietės korespon
dencija apie p-lės O. Nevulymūsų pikniką paremti ir la-,
IŠ
AM.
LIET.
PILIEČIŲ
bai mes esam jiems už tai dė-1
lės išvažiavimų į rytus —
KLIUBO.
kingi. Nepamiršim tokiu pat'
“lankyti įžymesnių lietuvių ko
būdu atsilyginti.
lonijų”.

Marąuette Park.
Liepos Nemažindama
27 d. mūsų parapijos svetai-,^^ neį kį^ų toj
Linksmas išvažiavimas.
įnėj Lietuvių Amerikos Pilie-!cijoj suminėtų
Draugija po globa šv. Ce-ĮČių klubas laikė mėnesinį su-Įbgs> giuo noriu
Bijūnėlis.

p-lės Nevnlykorespondenveikėjų, gartik paisyti

cilijos, 3 d. rugp., rengia di sirinkimą,
. Senos sųjungietės apsilenkimų
delį ir Unksnių išvažiavimas
Be kitų - svarbių reikalų,'
teisybe> liečiant M g Chi.
į Jefferson miškus, kur kas i komitetas pranešė, kad rug-|cagos Apskritį. Būtent: jan
metai būna visų Noith Sidesįpiučio 10 d., Marųuette Parke Įsėlintų. kartų tenka skaityti
draugijų. Vieta labai graži ir Įrengiama mūsų kliubo pikni- L<praUge»> kaį toms ir toms
visiems
žinoma.
Miškas, j kas, į kurį pakviesta sekan- i pinnininkaUjant
Apskritys
pievos ir gražios pakrantės, j tieji politikieriai: Carlos A-jsukglg tokią ir tokią> sumą
kur galima labai linksmai ir Įmes, Republican Candidate ini
tai Lįetuvos Kat. Momaloniai laikas praleisti.
!for Sheriff; Otto F. Reicii, =—•z—..
- ;• —;
Tas išvažiavimas įvyksta Republican
Candidate for,
Vaikas
kaip ir pikniko vietoj. Drau-, president of County Board;į Karščiuoja,
gijos nariai, kurie nebus tam. Charles A. Williams, Repub-į
išvažiavime, turės užsimokėt lican candidate for State Se-!
Piktas, Nesveikas
po 50c., bet kas-gi norės to- nator 11 Senatoriai Distriet;
Dieglys, gesal, iš
kiame gražiame laike sėdėti James Brogan, Acting 18th
pūtimas, dažnas vė
namie? Ar negeriau medžių Ward Committeeman.
mimas, karščiavimas
»
' '
vaikuose ir kūdikiuo
pauksnėje traukti lietuviškų
Kadangi šiam piknike tikise paprastai
rodo,
kad maistas vidurėsutartinę, kvėpuoti tyru miš- mos daug publikos, tat par
lluose yra surūgęs.
kų oru ir ištroškus atsigai-į kų komisionierius žadėjo tai
Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
vinti šaltu ir gaivinančiu fon- dienai parūpinti daug speciakui šaukštą Phillips
Milk' of Magnesia. Įdėk jo } plrmutano vandenėliu, bei saldžiais j lių stalų ir sėdynių.
tinj valko maisto
buteliuką ryto.
gėrimais?
j Susirinkime į kliubų įsira-1 paaugusiems vaikams reikia, auo
_
..
. .
•
n
••
-v
; ti šaukštą, vandens stikle. Tas nuDraugijos nariai, nepamirs- »e J nauji nariai: Mary i o- ramins vaiką — palengvins jo vi-

kitę šio išvažiavimo ir visi ces,’ D. Gurskis,’ R. Vaičaitis,’
važiuokite. Bus linksma ir Y. Bartkus, M. Ciuga, J. Sasmagu. Taipgi kviečiami ir maska, J. Janavicz, N. Vanc-

l

Turiu garbės lietuvių visuomenei
paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
betarnauju
žmonėms ir visą savo
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
geriausių savo Išgalių.
Jau penki metai kaip esu tarp ciceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
mokslus išėjau universitete. Plačiai
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
WHFC nuo 7 iki 8 vai.
tarus, o aš turiu plačią pažint) su
Labai girtinai Sena sųjun
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
Dar reikia pridurti, kad šeš
gietė padare, iškeldama p-lės
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
ADVOKATAS
Nevulytės pasidarbavimų Sų- tadienių ir antradienių vaka
sai nepildau.
Mano visos prekės ir vaistai y,ra
rais Budriko krautuvėje duo 160 No. La Šalie St. Rm. 1431 šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
iunSa^ Jai lygių veikėjų
perku iš geriausių vaistų išdirbysCHICAGO, ILL.
organizatorių Chicagoj mes dami gražūs gitarų koncertai
čių ir perku jų kasdien.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Turiu išreodavimui bankinių dėžu
turime ir daugiau
(p. Srin- su lokaliu brodkestinimu. Kas Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. čių, tokių kaipir bankuose. RenduoTel Roosevelt 8710
tojal prie jų gali prieiti kada tik
bienė, Vaičiūnienė ir k.). Gra-j negirdėjote, vertėtų tais va
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
yra atdara aptieką.
(Išskiriant seredos)
Laukdamas progos
jums patar
žu būtų, kad p. Sena sąjun-1 karais nuvažiuoti ir pasiklaunaut, lieku.
Su pagarba,

F. W, GHERNAUGRAS

nos ir

kitų

pasidarbavimui ties.

visi northsidiečiai, kaip seni,'kus, J. Žvirblis
taip ir jauni, nes ši draugija
Adv. J. Grisius . sėkmingai
susideda iš jaunų ir senų ir mokina būrelį naujų kandlda•
vyra viena iš didžiausių drau tų gavimui pilietybes poperų. New Twk N T Bua paslųata DY_
,.
,
gijų North Side. Todėl viso Tikimės sekančiais rinkimais , KiLĮPirkdamas
žiūrėk, kad gautum
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia.
kie parengimai būna skait turėti naujų piliečių.
,
..
Daktarai ją prlrašinėjo per 60 mei ra pagrindo manyti, jog . t(J.
lingi ir linksmus.
Rapor.
ir. I Mlik of Magnesia buvo S. V. Redarbštumu mūsų pirm.
' gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas.
IŠ DR-JOS ŠV. JONO EVAN- Charles A. Beacham, ir visos!H FMinps Chemical Kompanijos ir
,1 ,
v
,
,
IT ,-1os ^matuko Chas. H. Phillips nuo
GELISTO.
valdybos, sis kliubas politi-1 im.

ADVOKATAS

LKTUVIŲ RADIO PROGRAMAI
Nedėlioję iš Stoties W0FL 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po
pietų, iš WHFC 1420 k. kas ketverge nuo 7 iki 8 v. v.

T. F. Biciusas.

Dr-ja Šv. Jono Evangelisto
IŠ VYČIŲ VEIKIMO.
laikė pusmetinį susirinkimą
liepos 27 d., parapijos moky
klos kambary. Pirm. J. Blan- j Brighton Park. — Liet.
kui atidarius sus-mą ir rast.! Vyčių 36 kuopos laikytame
J. Grišiui perskaičius nutari- Jiepos 24 d. susirinkime galumus, pranešta, jog ligonių tinai nutarta paminėti 15 j
d-r-ja turėjo 3: J. Bartauską, metų kuopos gyvavimą. Die- i
kuris jau pasveiko, A. Stonį, j «a bus rūgs. 21 d.
,
kuris tebeserga, ir J. DirnšąJ *lš ryto savo intencija kuokuris sužeistas dirbtuvėj.
pa turės užprašius šv. Mišias,
Knygų patikrinimo praneši per kurias visi nariai priims

mą darė J. Stašelis ir Juozas šv. Komuniją.

Vakare įvyks

rcajsj ng the Fa m I ly-

11 So. La Šalie St., Itoom 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
Vakarais
324Į SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0563
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lt*
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

MAUACHOHSKAS, R. PH.
4847 West 14 Street
Cicero, III.
Tel. Cicero 39

JOHN

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMA6Y
METU VISKĄ APTIEK A

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
3902 Dcodar JSt., In<l. Harbor, Ind
Pildau receptus, užlaikau, visokių
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
ii- soda Fountain parlorų. Kviečiu
visus Indiana Harboro, East Chicago
ir Hammondo lietuvius kreiptis su
visais vaistų reikalais.

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090

Name; S iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN RUGHINSRAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

Nauja radio, kaip ant paveikslo, groja
labai gražiai
Kaina $69.00 su viskuo
Tik $10.00 tereikia įmokėti.
Pašauk telefonu Boulevard 4705 dėl dykai denionstra^
vimo jūsų namuose.

Jos,F. Budrik Rex Radio
3417 S. Halsted St.

3343 S. Halsted St.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredanois ir Pėtnyčiomis nuo 9
6.

iki

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
121
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas
Room

52 East 107-th Street
Kampa* Mlchlgan Ava
Tel.

Niki

koj didelių žingsnių padarys, j i
Dievo Apveizdos Parap. —1

Maikis.

minutę jis bu.

linksmas Ir laimingas.
Paliuosuo.
vidurius nuo visokio surūgusio ir
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro
vidurius
vaiko turint) užkietėjimą,
, slogas Ir tt. Valkai j) geria dėlto,
, Kad jis skanus.
' Sužinok apie jo naudą motinom.
'Ir valkams. Išsirašyk lndomią knygą “Useful Information”. Rašyk J
The Phillips Co.,
170 Varlck St.

A, A. OLIS

gietė nepavydėtų savo plunks- syti veltui, be įžangos mokes-

>rolta w

Hsp^ Hottiet

B

Pullman

6959

iki 9 vale. ir Subatoinio

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI 15.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokį nepatyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.
po pilno išegzamlnavtmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymni žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radio —- Scope — Raggi.
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
siškas bakterioiogiškas egsamlnavlmas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įslkerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojai, neaildėllokit
neatėję pas
mane.

DR.

J.

E. ZAREMBA

8PECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1914

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 19 ryto iki
l po pietų. Vakarais nuo R iki f
Nodėllom* nuo 10 ryto Iki 1
po platų

sfFlsha

DKIŪOIB

Penktadienis, Rugp. 1 d., 1930

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

r

St. Tautietis.]

D A K T A R A

Romoje Pas Žvejo Sostą

S. M, SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

5

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKI$
Telefonas Grovehlll 32(2

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

(Tąsa)
brangiausiais svogūno ,(čipoGydytojas ir Chirurgas
Čia nuoširdžiai suskambai lino) marmuro laiptais žemyn,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
lietuviškai “Garbinkime Šve Kunigai laiko didžiausia lai- 2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė So. IVestern Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel.
Roosevelt
7682
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
nčiausiąjį Sakramentų...”. Su me prie šio altoriaus atlaikyti Nuo 9 -— 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Antras ofisas Ir Rezidencija
6 Ir 7 iki 9 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
Turiu automobilius visokiems rei
žiurę kitų tautų piligrimai šv. Mišias.
J.
Lulevičius
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams, Kaina prieinama.
Šalimais laiptų yra du rau
GRABORIUS nt mūsų nesupranta ir nepažįs
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos:
2-4
po
pietų
ir
7-9
v.
v.
Nedėliotais pagal sutarti.
BALSAMUOTOJAS
3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 30 po
Nedėlioj pagal susitarimų
ta; tik pasiklausius jiems pa svu, liepsnos peršviečiamu, opiet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido
Chicago, Illinois
SveDtadlenlals pagal sutarimą.
tuvėse visose mie aiškėja, kad mes—“lituani...”. mixo akmens stulpeliu. Prieš Ofiso Tel. Virglnia 0036
Ofiso Tol. Victory 6893
Rezidencijos: Van Buren 5858
sto
ir
miestelių
Štai
Didysis
altorius,
atrešv.
Petro
altorių
murmurinė,
Rezidencijos Tel. Hrev«l 9191
dalyse.
ModernlžTel. Canal 6764
Republic'84((
ka koplyčia veltui. mtas ant 4 viduje tuščių va-1 klūpanti
S. D. LACHAWICZ
Popiežiaus Pijaus
8108 S. Halsted
UBnttt GRABORIUS
rio stulpų; prie jo celebruoja VI statula. Prie šio BažnySi. Chicago, Ilk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PatarnaaM laidotuvėse kuoplgiaukunigaikščio
altoriaus
Tel. Victory UIS tik Jo Šventenybė Popiežius čios
4142 Archer Avenue
■la.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
mano darbu bnuito užganėdinti.
bei jo įgalioti kardinolai.
grotelių, prieš jo relikvijas
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518
2 iki 4 ir 6 iki 8 y. v.
CHIRURGAS
Valkų ir visų chroniškų ilgų
Virš didžiojo altoriaus, au- suklaupę garsiai lietuviškai
I.
J.
Z
O
L
P
IR OBSTETR1KAB
ksu ir mozaika (10,090 brau-! pasimeldėm^
. Nam^otS“ “us branki“ Bita
2314 W. 23rd Plaoe
Ofisas 8102 So. Halsted St
Gydo
staigias
ir
chroniškas ligas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
(Alcago. Iii.
Kampas 31 Street
giausių akmenukų) papuošto-į Jubiliejiniais tikslais antrų’
Vat; nuo 8:80 lkl 9:30 vakvyrų, moterų ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
1439 S. 43 Court Cicero, III.
se palubėse keturių Evange- • kartų bazilikoj atsilankę ir otiso Tei. canai 2118
1650 West 46tli St.
DARO OPERACIJAS
Nedėliotais ir Šventadieniais 10-18
Tel. Cicero 6927
Namų Tei. Lafayette 0098
listų statulos, kurių dydis t vėl pasimeldę, turėjome gali- į
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną, nuo
Tel. Hemlock 8700
spręstinas iš šv. Luko 7 pėdų mybės šiek tiek daugiau ap- \
Tel. Boulevard 6203
pietų iki 8 vai. vakaro. *
Rez. Tel. Prospect 0611
Nedėliomls ir seredomls tik
Matyti lankytojai ■
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės ilgio plunksnos, tačiau aukš sižvalgyti.
lškalno susitarus
OFISAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiS“vadovais” (knygomis)
kai,
mandagiai,
gerai
ir pigiau tybėse atrodančios, kaip ne su
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS
Ofisas ir Laboratorija
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų mažas
S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mūsų “parkeris...”. rankose. Moterys savo galvas
CHBCAGOJE
dykai.
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
Laidotuvėse pa
NAMAI:
Šalimais altoriaus Vyskupiš pridengusios
skepetaitėmis.
Res. 6622 So. Whipple
tarnauju
geriausia
2130 WEST 22nd STREET
Vai. 2-4, 7-9 ▼. v. Išskiriant Ket.
ir pigiau nefeu kiti
ko Popiežiaus sosto nematyt, Praeiname šalimais Didž. al
CHICAGO
4193 ARCHER AVĖ.
todėl, kad priklau
nes Šv.; Tėvas vartoja neša toriaus pro bronzinę šv. Pet Valandos: prieš pietus pagal sutarti.
sau prie grabų lšPRANEŠIMAS
dlrbystės.
UNDERTAKING CO.
Namuose 2-4 po piet, ofise (-8 v.
mąjį
sostų.
Tik
pakėlus
akis
ro
stovylą,
kurios
koja
nuo
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
868 West 18 Street
aukštyn
matyt
palubėse
bal

Koplyčia Dykai
pamaldžiųjų pabučiavimų nu Tel. Wentworth * 3000
Telef. Canal 6174
710
WEST
18th
STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
konas,
kuriame
didįjį
šešta

dilusi.
SKYRIUS: 8238 S.
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
dienį žmonėms rodoma šv. Ve
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptleŠtai iš murmuro iškaltas al
Victory 4088.
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
ronikos skepeta, Kristaus ka torius, kuriame Leono Didžio
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1B3S.
Office: 4459 S. California Avė.
nčios
kryžiaus
dalis
ir
Jojo
jo
ir
Atillos
paveikslas.
AltoPlione Boulevard 4139
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
„
Nedėlioję pagal sutarti.
kančioj pavartota ietis... i
nuošė brangiausios mozaikos (655g g0 HATfrrFn STBEET 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GRABORIUS
6
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
782(
Ofisas
Po Didžiuoju altoriumi, čia paveikslai: Ouido Reni šv. V(J . 24 b ?9
yakare Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
3238 S. HALSTED STREET
pect 1984. Nedėtomis tik pagal su
pat nukankintojo pirmojo Kri Petro nukryžiavimas,—kopija
tarti.
Tel. Victory 4(88-81
GRABORIUS
Res. 4424 S. ROCKWELL ST. staus įpėdinio žemėje—šv. Pe iš XIX š. mozaikos. Antrųjų
Telefonas Boulevard 1939
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso ir Res. Boulevard 5913
Musų patarnavimas
Tel. Virglnia 1290
tro apaštalo relikvijos, sudė kopijų Benediktas XV paga
X — Spiadulial
visuomet sąžiningas ir
tos dėžutėje, nuo XVI š. iki minęs dovanojo buv. Ameri Dr. S. A. Brenza
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
me išlaidų užlaikymui
Ofiso Valandos:
šiol dar neatvožtoje. Šios bra kos prezid. Vilnonui. Bazilikos
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
8464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 Šo. Maplewood
ngios relikvijos yra šv. Petro sienose matyti mozaikos kūri 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
LIETUVIS GRABORIUS
Nauja, graži ko
Avenue
Tel. Republic 7868
pietų
Ir
(
lkl
8
vai.
vakaro
9:30 vakare
altoriuje (apačioje didžiojo a- niai: Rafaelio — Kristaus įOfisai
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Res. 3201 S. WAULACE STREET
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
du paveikslu: šv. 4608 S. ASHLAND AVENUE
4603 S. Marshfield Avenue ltoriaus) į kurį nusileidžiama žengimas,
3307 AUBURN AVENUE
Chicago, III.
paprastai atrodančiais, bet Petras krikštija ciesorius ir Netoli 46th St.
Tel. Boulevard 9277
DENTISTAI Tel. Canal 0287 Res. Prospect (4(9
daugybė
k.
B^įtę,
dar
paste

"
==?=
bėtinos meno aailenybės: PiOffice Boulevard 7(41
įjaus X-ojo marmuro pamink- 4910 SO. ’MICHIGAN AVENUH
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Kenwood 6107
jlas pagamintas Pijaus XI lė
Valandos:
1821 SOUTH HALSTED BT.
šomis ; taip pat charakterinNuo 9 iki 11 valandai ryte:
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Rezidencija (600 So. Arteslan Ava,
įgas paskutinių laikų paveiks apart šventadienio ir ketvirtadienio
((45 Bo. Ashland Aveneo
Valandos 11 ryto lkl S po pietų
las — Benedikto XV taikos
AJt Zaleskio Aptlekos
OFISAI:
6 iki 8:30 vakaro
2924 Washington
malda (prieš mūšio arenų be- 4901 — 14 St.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
TsL Canal (838
simeldžiųs Benediktas XV, ku Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461
riam Marijos prieglobstyje
Perkėlė savo ofisą po numeriu
j Jėzus tiesia taikos šakelę... .
DENTISTAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
(Bus daugaiu)
2201 WEST 22nd STREET
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

no A A MTH

DR. T. DUNDULIS

DR. A. L YUŠKA

J. F. RADZIUS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. RAUKUS

DR. B. ARON

BUTKUS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

A. PETKUS

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

EZERSKI

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. Z. VEZELIS

AR ŽINOTE, KAD

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

navimą.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

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

dagų ir tinkamą patarnavimą.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

DR. G. SERNER

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wilmette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Ir Ketvergals vakare

SPECUALISTAS

Valandos* Nuo 9 lkl 11 ryto
nuo 1 lkl • vakare
Beredoj pagal sutanų

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:38 vakaro
Nedėliomls 14 lkl 18

DR. A. P. KAZLADSKIS

SKYRIUS

DR. Y. A, ŠIMKUS

SKYRIUS

Tel. Boulevard 3201

Gydo stalgias
ir chroniškas il
gas vyrų. moterų ir vaikų pagal nau; jauslus metodus X-Ray Ir kitėklus
'elektros prietaisus.

Palengvins aklų {tempimą
kuris
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karšt|. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataraetus.
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą
rtgystę.
*
Prirengiu teisingai akinius,visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Speclalo atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

z

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Įsitaisė modernišką ofisą po

num. 4847 W. 14 St. Cicero, i 1025 WEST 18 STREET
III. Pirmiau Dr. Gussen ture-' VAL^N"?S; ,T° 1° “Ln p,etų ,r

jo ofisą North Sidėj, o Cice-

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Hhore

roj laikė skyrių. Dabar Cico- 2238, arba Randoiph (800.
roj susilaukė

tiek pacientų,

kad North Sidėj skyrių užda

rė.

Dr, Gusscno

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

jo 4631
darbu pilnai patenkinti. Be to
pacientai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto lkl Dr. Gussen ineina į dabartinę
1801 S. ASHLAND AVENUE 12 po pietų.
žmonių sunkią padėtį, tai yra
Platt BĮ d g., kamp. 18 St. 2 aukštas
Kainos
pigesnės,
kaip
kitur
* Pastebėkit mano iškabas
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vak. Se rodo
4712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimą teikia už prieina
mi! 8:80 lkl 12 v. Nedėliomls nėr
i
skirtų valandų. Room S
mą kainą.
Tel. Boulevard 7589 .
Phoną Canai 0628
—..
J*

Aklų Ekspertas tr pritaikymo akinių

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

IŠ RUSIJOS

LIETUVIS DENTISTAS

SPECIALISTAS

OPTOMETRISTAS

1410 So. 49th Ct., Cicero

DR. GUSSENI

4740 Dorchester Avenue

/z

Tel. Lafayette 0727

/drjierzman

Gerai lietuviams žinomas per 28
Nortwest Tower Bldg. Room 309
| metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 ryto: 1-8:30 vai. vak.
rurgas ir akušeris.

LIETUVIS AKIŲ

/z

4447 So. Fairfleld Avenue

(TAMOŠAITIS)
Dentlstas
1(08 MILWAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

DR. VAUUSH, 0. P. D.

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ* IR
AKUŠERIS

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Yards 1741 ir 1742

DR. S. T. THOMAS

Valandos: nuo 10—i; nuo 6—8
Nodėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. ŽMUIDZINAS

4605-07 South Hermitage Avenue

3201 Aubum Avenue

(Kampas Leavitt Bt)

AKIŲ GYDYTOJAI:
Iš Lietuvos. vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja
Ir visiems
čampionams
Boulevard 7689
Telef. Midway 2880
per nosis duoda.
Tel. Yards 1829
Taip ir T. A. D. tonikas Visiems
Rez. Hemlock 7691
seniems tonikams duoda ir apgaJl.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Tol. Boulevard 14(1
mo, o jau turi tūkstančius vartoto LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
būdamas vienoj fortnoj, gydo daug
DENTISTAS
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeris
ba išdlrbystės.
4712 So. Ashland Avenue
T. A. D. PRODUCTS
Val.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare
3343 SO. HALSTED STREET
3133 So. HaLste.1 St.
Chicago, III.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Valandos: Nuo
756 West 35th St.
Tel. Armitage 1740
T—9 vakars
Kampas Halsted St.
Rez. Tel. Midway 5512

Tel. Dreve! (828
Vai,: 8 lkl 14 ryto
(-8 vai. vakaro

Didysis Ofisas:

,

NedSliomls
Susitarus

3 — ( p. p.

z

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

”

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

DR. CHARLES SEGA!

DRl G* BLOŽIS

DR. S. A. DOWIAT

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo t iki 9 vakaro.
N ed41. nuo 10 iki 18 dieną

,

e

=9 P RAUPAS
IŠVYKSTA

C H I C A G O J E

Į

LIETUVĄ.

šiol nesijaučia gerai.

Penktadienis, Bugp. 1 d., 1930

KSeaSH*
tuoj po devynių, mesnes apskrities vietas. Ūki-

Taigi Kenoshon

tėvynėn, ir kas duos laiko užtektinai vi ninkai vyriausybei už nuaauŠių metų rugpiučio mėne vėl stoti prie darbo.
siems išsišokti. Del visų in tsinimų turės išsimokėti per 10
sio 16 dienų su lietuvių lai
W1ST SIDE ŽINIOS.
PORCIJUNKULĖS ATLAI
“R.”
Ponas Juozas Zamkus yra formacijų kreipkitės pas savo metų.
vakorčių agentų
rengiama
DAI.
aprinktas
ekskursijos vadu kuopos raštininkę.
X Šv. Kryžiaus ligoninėje ekskursija Holland America rugpj. 16 d. laivo Statendam,
L. V. Ch. Apekr. Valdyba.
SULAIKĖ UŽ DARYMĄ
Marąuette Park. — Jau westsidietė M. Jasnauskienė, Linijos laivu Statendam, iš sekančių laivakorčių agentų:
ABORTO
chicagieoperacijos,
jau vyksta į Lietuvų
daug metų praslinko, kai šv. po sunkios
REMONTUOJAMA KA
P. Baltučio, V. M. Stulpino
Liepos 10 d. policija sulai
j j 2olpo
Pranciškus apsigyveno prie sveiksta ir greitai grįž namo. čiams gerai žinomas ex-kariTEDRA
kė Barborų Bagdonviačienę,
X Kun. A. Petrauskui pe įlinkas Juozas Zamkus, kuris
šv.
Marijos Angeliškos kopGirdėjęs.
Asyžiaus reitame antradienyje šv. Kry yra daug pasidarbavęs Lietu
miesto. Čia jis gavo noro nuo žiaus lioninėje Dr. Jovaišas vai. Da 1920 metais Chicagosuorganizavo
Amerikos
paties Dievo įsteigti Pranciš taip sėkmingai išėmė sugadin je

tus tonsilus, kad ant rytojaus lietuvių ex-kareivių savanorių
būrį ir su jais išvyko LietuBenediktinai paaukojo šv. jau galėjo kalbėti ir gerti.
„
von ir įstojo
Lietuvos kaPranciškui mažų koplytėlę, va
X Kun. Jonas Kuras, šv. į .
...
, ...
.. . J .
,,
nuomenen, kaipo karininkas
dinamų šv. Marijos Angeliš ,
Juozapo lietuvių parap. kle.
,
, .
,
Toje tarnyboje buvo su virš
kos. Čia šv. Pranciškus taisė
bonas iš Scranton, Pa., šių!
keturis metus.
te, čia jis kentėjo, marinosi
savaitę apsilankęs Cbicagoje
Tarnaudamas dalyvavo 15ir čia jam buvo suteikti parir pabuvojęs Marijonų Kolegi
koje įvairių susirėmimii su
čijunkulės
atlaidai,
kurios
joje, Šv. Kazimiero akademipaskui popiežiai pat™ mo.
šv IfcySaus ligonineje> lenkais, taip pat dalyvavo

konų vienuolijų.

mūšiuose po
r B pradžios, žmos atlaidus stebejoBl didele Chicagos lietu- svarbiausiuose
Širvintais ir Giedraičiais ir
galima buvo įsigyti tik 5v
ių
ir bendru
buvo keletu sykių sužeistas.
gos miesto išsiplėtimu. KuoIšėjęs
iš kariuomenės pasiliko
Ujo nuo rugpiučio 1 dienos^ kun Kuras 1892 metais
12 vai., iki rugpiučio 2 dienę,^
tai dar gab valdžios tarnyboje iki 1927

koplytė-

Marijos Angeliškos

12 vai. naktį. Bet popiežius
Sikstus IV pavedė šiuos at

laidus visiems pranciškonams
bažnyčiose.

Gregorius

vekarius arkliai traukė, gat

vėse vaikai prigerdavo, o šali
gatviais lieptais

vaikščioda

vo. Tuomet Chicagos lietuvių

metų.

1927 metais, norėdamas pa
sinaudoti Jungtinių Valstybių

teikiamomis karo veteranams

VYČIAMS PRANEŠIMAS.

Seimo antros dienos vaka- taisoma- Šventorius taip pat

re, antradieny, rugpiučio 5 d.,|)au Pataisytas. Anę metę buįvyksta Kenoshoj šeiminis ba- v0 kilasi mintis katedr» P“11’

nedelegatai, ir

liūs. Nariai,

šiaip jaunimas, norintieji da

šokiuose

šiuose

ir

susipažinti su daug žymių sve

ginti, pristatant didesnę pres

biteriją ir tolyn patraukiant
didįjį altorių,

tikintie

visiems

tačiau dabar

tai dar nevykdoma. Mat visa

REAL ESTATE
Darome Įvairius legalius
dokumentus, apdraudžia
mo namus, autoMnoblllua
Ir kitokias nuosavybes.

2433 West 69 Str.
Telef.

3140

Prospect

PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE
LOAN8 & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios
rųšlee. Nėra skirtumo apiellnkės Ir
kur yra ar kas yra. Perkam notas,
Relkla automobilių
pardavėjų tr >nd mortfc-age ir parupinam 1 ir 2nd
sollcltorių pardavinėti Fordo karus. mortgage lengvomis lfilygomis. Tei
Reik apsukrių vyrų Fordams parda singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue
vinėti. Patyrimas nereikalingas, jei
neatboji sunkiai
dirbti. Lietuviams
Tel. Lafayette 04S5
pirmenybė.

ARCHER-KEDZIE MOTOR
00.

Tel.

Lafayette

87 H

AUG. SALDOKAS
REAL ESTATE
Rendavtmas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)

tai reikalauja nemažos sumos Autorizuoti Fordo pardavėjai
4038 Archer Avė., Chicago, UI.
lėšų.
4391 ARCHER AVĖ.
kreipkitės į savo kuopos rašti
Tel. Lafayettę 0770-1
Aplink miestų ir apylinkėj
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
ninkę dėl tikietų.
katidžių, >10, Specialiai užsakymai
šiuo laiku varomi didėli nuPAIEŠKAU darbo prie na pigus. Alllson arkltektas. 115 So.
Nuvažiuoti į šiuos šokius
■ sausinimo
darbai.
Kasami mų. Tame turiu daug patyri- Dearborn. Central 0728.
greitai ir pigiai, reikia vi
... u.
, .w
Pardavimui gražus akmeninis na
grioviai, gilinamos upelių va
mo. Reikalaujantieji atsišau- Į mas. < kamb. prie Pine ei. La Por
siems susirinkti North Shore
tą, lad., taipgi 2 vasarnamiai. Taip
gos. Prie nusausinimo dirba
Lines stoty, Adams & Wagi miškeliai paežerų pardav. ar ren
netoli 400 žmonių, daugiausia
tai. Gerų tranap. New York Central
5537 So. Homam Avė.
basli, iš kur traukinys išeis 8
1 vai. nuo Englewood ar elekt. gelžk.
vietos darbininkų, nors yra
Tel. Hemlock 4190
Pigiai. Tel. Bevelry 8619 ar Randolvalandų ir nuvažiavimas kai
ph 0701. Dr. F. B. Balmer.
atvažiavusių iš kitur. Šiemet
nuos $1.25. Taigi, prašome na
NAMAI 7 kamb., furn. fili. 2 karų
manoma nusausinti labiau žePardavimui ar rendai 2 augščių
rių, perkant tikietus, pranešplytų nam., 3 kamb. apačioj, 5 mleg. |6*r- PiSi*i dėl mirties, 3713 W. 84

suvažiavusių

čių,

Seiman,

lengvatomis, sugrįžo atgal Apirmoji bažnytėlė Bridgeporte merikon, tikėdamas rasti prokuopos raštininkei ar va
siems naudotis šiais atlaidais
tik medinukėje šandelėje buvo gų ir apsirūpinti ant senat- duosite šia linija, kad, susipranciškonų bažnyčiose.
X Sunkiai susirgo Mykolas vės. Bet ir čionai, Amerikoje, darius dideliam būriui, galiVėliau
popiežiai pradėjo

XV leido

J. YUSHKEWITZ

kad, padarė
Vilkaviškis. |Šių vasarų da kuri kaltinama,
romas katedros remontas. Ji Mar. Peckienei abortų. “R.”

iš naujo baltinama ir vietomis

lyvauti

R1AL ESTATE

grįšti

nuo

■ lyčios netoli

jųjų

nutarė

ir

maudinė
augfitai,
pilnas
belsm., P'acefurn. apA, 2 karų plytų gar. Arti'
Pa.rdftvlmu, 220 _ 222 E 24 „t
Campbel/e Soup & Harvester
Co.. !cw
2
,
,
3250 So. Irvlng avė. Rašyk SavininPigiai
kui, Box 517, Draugas, 2334 So.
WM. J. WAIDELICH
Oakley,
87 Aodubon Ava. Jersey City, N. J.

RAD10

užrezervuoti atski- Jei jūsų radio nedirba gerai,
Pardavimui Oak Parke. 6 kamb.
drauge dai- tai šaukite
bažnyčioms, kurios tik kokiu kurį vakar su šv. Sakramen- do. Todėl ir p. J. Zamkui toj r$ va6on^ te
Stųcce front. bung., 87 p. lotas, gra
A. J. ŽVIRBLIS
žus krūmai, 2 karų gar., Išhr. jėla.
nors būdu priklauso
prie tais aplankė Aušros Vartų po atvykimo teko patekti į nnodami galėtum linksmai Kcarti mok., dld. stikl. porėtus, netoli
Lafayette
8227
Chicago,
UI.
Parsiduoda
5
kamb.
su
ligoninę, kur turėjo net ke- liauti. Šis traukinys pribus
Rtdgeland A Divlslon, tik 27,750.
pranciškonų draugijos arba klebonas. Ligonį gydo Dr. Za
sleeping porch mūrinis bun- *86 No. LoreM avė., Chicago.
latorius.
1
turias
operacijas,
po
ko
ir
iki
turi Tretininkus savo para
galow 6535 So. Francisca avė.
•
*•
p’ytu fun<Jpijoje. Šios bažnyčios priva

teikti

šiuos

atlaidus

visoms

Dranginis (2258 W. 25 str.), nevisiems troškimai teišsipil- Ina

būtų

MAROGETTE MANOR

lo būti nors 1640 jardų tolu

mo nuo pranciškonų

bažny

čios.
Mes kaip tik ir turime vie-

BANIS STUDIO

v

3200 80. HALSTED ST.

jų savo parapijoje. Kun. A.

Baltučiui

prašant

atlaidų,

A. ALESAUSKAS

pranciškonai maloniai sutiko
išgauti

leidimų.

Taipgi parduodame

anglis

šv. Pranciš geriausios rųšies už prieina
kui, tam Dievo tarnui.
miausių kainų. Musų patarna
•Pradedant su rugpiučio 1 vimas yra greitas, geras ir
teiktos pačiam

domas Dievo malonėje aplan
kys mūsų Švenč. Panelės Gi

mimo bažnyčių ir sukalbės 6

Dievui Tėvui”, tas apturės vi
j »-'•••■

■

■

kos Bazilikų.
tų

Taipgi didelis pasirinkimas varto
karų ui labai mažų kalnų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų

Keikia atminti, kad galima
apturėti tuos atlaidus keletu kre'Pkltės » Inu'

kartų. Pirmų kartų įėjęs ga WHITE SOZ MOTOR SALES
lima įsigyti atlaidus dėl sa

610 West 35 Street
Tel. Varde 0499

reikia išeiti iš

truputį

lauke, ir vėl grįžti ir įsigyti

HUPMOBILE

dėl kitų. Paskui, panašiai da Gerlansl Ir Stipriausi Automobiliai.

rant, galima apturėti atlaidus

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas

dėl sienų skaistvkloie ir tain mU8 ,p *Mn*tytl hupmobile
aei Sieuų SKaiSiyKioje ir taip modelių, kurie tikrai Tamtstas

1981
nus-

i tebln>

toliau

MFį-

Porcijunkulės atlaidai

HEMLOCK

8380

nus.

-j,

savo gražumu, greitumu, ir
i visa
konstrukcija.
Kaina
|1,196.
pasi- f.o.b. ir aukščiau.

baigs rugpiučio 2 d., 12 vai.

BALZEKAS MOTORS

naktį. Taigi neužmirškime pa

6012-14 So. Kedzie Avė.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime lvatrių Įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

M. ZIZAS

L’. 'X Dr. Brenza, kuris šių va
sarų lankosi po Europa, jau

atvyko į Kaonę.

Raio,

laikinoji Lietuvos sostinė da

ranti didelį progresų. Aplan

kęs Karo Muziejų, Ciurlionies
Galerijų,

kurie esu “wonder-

$100.00 NAUJĄ

Kainos

riaušių

karų

už

žemiausių

kalnų.

Wi31y«, WillyS Knight ir

Whippet Pardavėjai
BARRY J. MAPP, Ine.

8.

Western Avė.
TalafoaM Republic 8241

6739

apmnrinam

i Tel. Lafayette 8862
Ir 3384

Ofisas ir Ros.
4401 S. Mozart St.

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Reul Estate Ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
O. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Namt Statymo
Kontraktorius

namas,

1-mos

Ant 63-čios g-vės biznio mū

naujas muro

klasos

Octagon rinis namas, Storas ir flatas,

Įrengimas

frontas, blizgančiais

langais, karštu vandeniu apšildomas,
garu šildomos, 3 karų gara- ir dviejų karų
muro gara-

namų ar bunga-

Prie to jeigu

jums nepa

Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžlal. porėtai
2 metų lakto i^sokėjlmul
Taipgi budavojam visokius naujus
namua

met mes galėsim pastatyti pa
gal jūsų norų gerai ir priei

nama kaina.
'
KONTRAKTORIUS

JUOZAS VILIMAS

Canal 5065

4556 So. RockweU St

SENIAUSIS LIETUVIS
Elektros Kontraktorius.
Suvedu elektrų kaip j naujus taip
ir senus namus. Taisau ir {dedu vi
sokius motorus. Užlaikau elektrikinių
daiktų krautuvę.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2522 So. Halsted Street
Telef. Vletory 7462
,

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar

automobilių už labai prieina-iir tt

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ

Moliavojimo Kontraktorius

Public Mortgage Ezchange

tik 2%. Kreipkitės į

dekoruojame

Ir

' namua.

4414 So. Rockwell St

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

Joe Bagdonas, Savininkas

Telefonas Prospect 5069

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popleros krau
2124 So. LEAVITT 8T.

Plnmbing A Heating
Kaipo

M et u via,

lietuviams

Telef.

patar

nausiu kuogerlausta.

4426 8o. Western Avė.
Tel Lafayette 8227

matyti

$2,500, rendos $40 mėn. Sa
vininkas ten pat.
3540 Paneli

.

FARMOS

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

4 namai, 2 vlštlnyčioa Deloo švie
valčių. C. B. OrTrust, Indlanopo-

sos Irenglmae, 10
dere, 440 Bankera
lle, lad.

SKOLINAM PINIGUS

Pardavimui
Greenhouees. namai,
2 >4 ak. žemės gerų padėtie, pato
gumai. C. Dalley, 168 Oak St Meadvl». Pa.

$50,00 iki $30,000

FARMA.

neimam komiso iki $300.00

Parsiduoda už $1,500 40 a-

J. NAMON & CO.

kerių, pusė miško pusė dirba

Po Valstijos Priežiūra

mos, arklys, vežimas ir kiti

6755 So. Western

Avė.

Namų Telef.

i

,

įrankiai.
P. LUCAS

White Oloud, Mich.

CHICAGO

Republic

PARDAVIMUI
2S AK. PRIE SCHAEFER ESERŲ
P1UE LOWE’S TILTU

Telefonas Grovehill 1038

Naujas atakas

Hemlock 2247

M. YU8ZKA

GAGE PARK MOTOR

5625-27 S. WESTERN AVĖ.

Telefonas Canal 7222

ftapos

Tel. Lafayette 4689

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
SALES

6127 S. Maplewood Avė.

tuvė.

galima

2839 West 63 Street

ANT PIRMU MORGIOIŲ
niu ir mūriniu namu. Komišas

icgi^ prieinamo*.

Savininkų

Skolinam pinigus ant medi

bas garantuotas.

Maliavų ir visokių geležinių

Mainų nepriimsim.

mas gerame stovy. Kaina tik

Musų kainos labai prelnamoe ir dar

A. M. BUTCHAS

diių gaunat dykai.

PARSIDUODA 2 flatų na

Tel. Virginia 2054

PETRAS GRIBAS
visokius

o muro namą ir muro gara-

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
į atsišaukti

Yards 2124

Arba

Biznieriai nepraleiskit pro

gos, nes užmokai tik už lotų,

tiks viršminėti namai, tai tuo

lšpopertuojams

ciaremont.

NE6IR0ĖTAS BARGENAS.

CONSTRUCTION

4949

no.

kamb.

lovv.

F0UR LEAF CLOVER

Phone Republic

4824

2-4 ir 2-5

imsiu mažų

Mes mollavojlme,

4656 So. Rockwell Street

4 flatai

na prieinama. Į mainus pri

2100 W. 23 St.

Ilooo.

loto Marąuette Manor.

4138 Archer Avenue

436 W. 45 St.

2 fl. plytų nam. su meg. porėiu.
naujai Ifidekoruotas, 2 karų gar.
furn. tr pečius. 1% bloko Iki “L”,

vandeniu šildomas.
Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant ,moketl

JOKANTAS BROS.

Tel. Lafayette 7674

Phone Virgiui* 2054

INC.

blizgančiais langais,

dižius, prie Marąuette Parko, džius. Kaina tik $15,500, įneš
7030 So. Fairfield Avė. Kai ti $4,500.

pardavimo ir mainymo.

prieinamiauslos.

JOSEPH VILIMAS

kain^'

Išmokėjimui duodame 12 mėnesių

muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius,

sienos 'Emerald avė.

tailių

taipgi

saidyok^s,

damentus

reik pentyt. Turim namų ant

Ateik pažiūrėti musų nau bus iš lauko ir vidaus, taipgi
Telef. Republic 9004
sinaudoti
Dievo malonėmis
jausių DE SOTO
ir PLY■ plumerio, taisome elektrikas,
laiku.
Vienas parapijom}.
$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT MOUTH Chrysler išdirbystės į<kdam€ §ilto vandeng
VARTOTA KARĄ IR

dirbam cemento darbus - fun

Namų Statyme Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama

BRIGHTON MOTOR SALES
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette 8888
3962 Archer Avenue

naujas namus,

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

GRAHAM PAIGE
Kaina *845.00 F. O. B.

Budavojam

medinį namų po vienų plytų.

Tel. Republic 4537

iJ. C. ENCHER & CO.

.,g=

■

IR WHIPPET

pabūti

Savininkas R. Andreliunas

AUTOMOBILIAI

lankytų šv. Marijos Angeliš

bažnyčios,

orderių. Senus priimu į mai

2452 WEST 69th STREET

ŪMIVC Ufll I YQ YIIIRUT
"11X1 d, nlLLIO M1IUM

Paskui,

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Telefonas

kokius jis apturėtų, jei būtų
Asyžiaus mieste tų dienų ir

vęs.

Bndavoju naujus namus ant

Užlaikau visokių
tuksimų Ir slda- 7217 S. CALIFOBNIA AVĖ.
orlnių daiktų, vė
Telefonas Hemlock 6580
liausios mados ra
nebrangus.
dio. planų rolių,
Telef. Republic 6396
rekordų
ir t t
7126 So. Rockwell Street
Taisau laikrodžius
D. GRICIUS
ir muzikos Instru
Telef. Republic 5099
GENERALIS
KONTRAKTORIUS
mentus.
Statau namus kaip muro taip ir
Mes pervežame daiktus ir į 2650 West 63rd St. Chicago.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.

“Tėve Mūsų”, 6 “Sveika Ma kitus miestus.
rija” ir tiek kartų “Garbė
suotinus atlaidus. Reiškia, jis
apturės tokius pat atlaidus,

Generalis Kontraktorius

Mes permufuojame-perveža-

buvo su

dienų, 121 valanda, kas tik, bū

GREEN VALLEY

ES

2453 WEST 7| STREET

metais, dar pirmų kartų mes me pianus, forničius ir kito
ir galėsime pasinaudoti Dievo kius dalykus.

malonėmis, kurios

J. MEZLAIŠKIS

PRODUCTS
r Olsells šviežių klausi
niu, sviestų. Ir eųrių.
4844 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389

Octagon front,

toilete,

Savininkas
Del geriausios rųfiles
Ir patarnavimo, Sau
kit

MOTOR EKPRESS

Taigi šiais

KONTRAKTORIAI:

Wm. J. Kareiva

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

Tretininkų dr-

jių didžiausių

ĮVAIRŪS

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

B. 5

6422

JOHN YERKES
Ptumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prleinamoa

2422 WEST 69th STREET

Pilni rakandai, 6 kamb.,
plane,
pigiai už caeh. 1697 No. Fairfield.
4 kamb. rak., kaip
4238 Corte* 8t. 2-raa

nauji,

pigiai

FARMA

Parsiduoda 160 akerių farma su budinkais. Parduosim

Barbernė, o metai tat, pigiai, ilga. pigiai arba
3240 W. 23 gt.

priimsim

mažų

mainų.

Pigiai
Dellcateeeen,
1424 Weet <1 8t

gera vieta.

0001 So. Carpenter St.

