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prieglaudoj

LILLE, Francija. — 18 Ro

PANAIKINO TARDYMO
NUOVADAS

vietos vyskupas

Naujai susitvėrusios lietuvi

mis Berlyne “PoKphon We- Sėdos nuovados, dabar priski
rke” studijoj buvo pagamin rti prie Mažeikių, o Varnių
tos 24 naujos lietuviškos plo muovados valsčiai prie Telšių.

Šios priegmudos viena dar

inėtojų surado St. Louis mie- ’
niui, vietos ruiminga geležin ate kūdikio plotinų — Edną1
kelio stotis buvo pilna tikin Lepinot, 19 m. Teisėjas Sbar- Į
čiųjų,, lygiai kaip visos paša
karo Edną paliuosavo nuo at-'
linės gatvės. Apskaičiuota, bu
sakomybės ui kūdikio pame
vo virš 100,000 žmonių.
l,.
.s *
timą, kada ji pasižadėjo
kūPadykusį kardinėk, «reiU-BeTtedikį
“pdZ

kštelės.

neparūpins

įlinkai. ; . . , ...
»<’ Iš stoties j katedrą vykimas

jam

nsų ir liaudies dainų, o vals Paulauskas, visai dėl susilpnėtybės dramos artistai E. Ka jusios sveikatos.
“R.”
činskas ir St. Pilka įkalbėjo

kol motina
atatinkamų

keletą
komiškų plokštelių.
Tai darbo partijos kairiojo.“Poliphon Werke” po pirmo

namų ir išlaikymo.

irtn^ulitnlr

dėl daugybės žmonių buvo taip

Varnių nuovados teismo ta

Valstybės operos solistai J. rdytojas p. Požėla atleidžia
Vencevičaitė ir J. Butėnas į- mas iš pareigų nuo liepos 15
dainavo arijų iš operų, roma d., o Sėdos tardytojas p. A.

no miesto prefektas, valdzio.^ priegIaudoj(ii
atstovai ir kariuomenės virži-

sparno atstovas Beckett. Jis bandymo davė musų artistams

aVl

J^pVyKlOje pakilo
ga

Sėdos ir Varnių teismo ta

škų plokštelių gamybos bend rdymo nuovados panaikintos
rovės iniciatyva šiomis dieno Valsčiai, kurie priklausė prie

nto prieglaudoj..

kilmingai.
,
, .
«
Ir Pirm atvažiuosiant trauki

apsunkintas, kad Jo Eminen-
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KOVA SU GAISRAIS

Vidaus reikalų

ministerija

.parlamente diskusijų laiku su- ’ geriausias savo studijas ir te-! jau paruošė įstatymą kovai su

(kėlė tokį reginį, ko nebūta 300 chnikus. P. J. Butėnas buvo ’ gaisrais. Projektas numato,
Vieną mylią į šiaurius nuo 'metų. No parlamento pirmini- taip pat pakviestas “Deutsc-kad visuose miesteliuose, ku-

rugp. 2. —rija susivėlino arti vieną va-

landą.
. .
f<
Vofo, Rl., ties fish ežeru vie- ;nko stalo jis pagriebė aukso hes Gramophon” kompanijosJ riose yra ne mažiau kaip 500
komunistai mini demonstraci kampanija mažinti darbinin- į» Pirm įžengsiant į savo ta
na protestantų organizacija skeptrą — parlamento pirriii- įdainuoti itališkai ton—filmoj. gyventojų, turės būti ugniage
jomis, 'kas yra atkreipta neva kams užmokesnius. Kai-kurios.tedrą kardinolas padėjo vai2. — Rugpiūčio 1 d. Europos Vokietijos pramonėse

iškelta

išlaiko vasaros’ stovyklą ber- ninko valdžios simbolį — ir
prieš kapitalistinių šalių mi jmonės jau sumažino atlygini- jniką ties žuvusių kare pamin
rklu. Į vainiką -buvo įsegtas pa-- nričiams. Tenai yra apie 1601 leidosi į duris. Sulaikytas ir
litarizmą, bet ištikrųjų — rau imos už darbą
įrašas: “Kardinolas savo drauĮ bernaičių iš Chicago vakari- rsuspenduotas.
donąja! propagandai.
i Valdžia tai pramoninkų ka-(
, .
gams kovoje.” Karo laiku ka nės dalies.
Kaip praėjusiais
metais, napanijai yra priešinga. Sako,
Netikė
tai
•'
stovykloje
iškilo KAITRA SUMAŽINO VANrdinolas buvo vieno kareivių
taip šįmet visų šalių komunis -reikia palaukti. Bet jos neKg*, vadinama “meningitis.”
DENJ, SUKĖLĖ LIGAS
pulko kapelionu.
tams Maskva parėdė rugpiū tklausoma. Pramoninkai tvirtiDu bernaičiu mirė. Tuojaus
*
Katedroje
atgiedota
čio 1 dienai visose šalyse su- ma, kad be
darbi*-.

w to, ty.
vj. be
ve vumv
—- - -o-;
-------- “Te •Stovykloje paskelbta kvaran-' WASHINGTON, rugp.
—
simobilizuoti.
skriaudimo,
negalį Į Deūiu/\gil .paritai J o Emiūeninkų
I žemės ūkMK^Totuoseju^t’ae-

tena.

-

pirmąją lietuviškų plokštelių sių komandos. Visi vyrai 18—
gamybos bendrovę įkūrė Kau 50 metų amžiaus turės pra
no prekybininkas Ch. Kacas. mokti gesinti gaisrus, o pas
E. kum iš jų susidarys savano

•

rių ar savivaldybės išlaikomos

DU JŠOVE TA PAČIĄ
DIENA

Raseinių apskrities Tytavėde-' paprasta kaitra sunaikino da- nų valsčiaus, Skagelių kaime

“R.”

komandos.

AMERIKA REIKALAUS
ATLYGINIMO

Jie mobilizavau, bet vakar būt atgaivintos pramonės.
19 valstybės > sveikumo
jie apsiėjo be demonstracijų,
Kitą dieną Jo Eminencija partamento į stovyklą pasių-,'11# jftVU- Kas blogiausia, iš- gyventojas Pov. Mikuzas re
Anot pramoninkų, darbini
WASHINGTON, rugp. 2.
•’
•
L ‘
išėmus
lokalius komunistų
du gydytoju.
: džiovino šulinius ir upelius ir volverio šūviu iš keršto per
išvyko
į Paryžių. Aplankė re
nkai tegul maliau uždirba, ne
— Šios šalies valdžia tariasi
triukšmavimus Vokietijoj, kur
jie ir be tos dienos dažnai su
kelia visokius prajovus.
Europos valstybių valdžios

komunistams uždraudė demon
stracijas.

Kaip

francijoj e,

gu nieko uždarius dirbtuves. spublikos prezidentą.

KOMUNISTAI APLEIDO
CANGŠA
PEIPING, Kinija, rugp. 2.

VISOS INDI
ŪKŲ
‘5>»• -

S KATARESAS

^sukėlė įvairias ligas.
šovė to paties kaimo gyven iš Kinijos reikalauti atlygini
Tik kai-kur mažai palijo.
toją Musteikį Aleksą, kuriam mo už sunaikintas amerikiečių
Stovykloje
i Didesnis lietus nepramatomas. pataikė į petį. Be to, tą pa savastis mieste Cangša.
Sheridane vakar prasidėjo Montanoj ir Idaho vietomis čią dieną tas pats Mikuzas,

2/)00 jaunų vyrų Sheridano!,

'

betaisydamas revolverį, per
šovė, koją savo broliui Petrui.

kariškas jaunų piliečių lavini- dega miškai.

MANGALORE, Indija, (Fi-

REIKALAUJA DAUGIAU
AGENTŲ

mas. Priimta apie: 2,000 jau- j
--------------------Pietų
Kanara
Kata— Komunistų plėšikų gaujos, Į. des).. ,—
Kaltininkas sulaikytas Mus
,
...
»
•
,
j
.
nų vyrų vieno mėnesio lavi- į* SULAIKYTAS DAR VIEz-«
* rv
•
i • rr>
karo daug komunistų suimta apiplėšusios ” ir sudeginusios -likų- Sąjungas
Generalė Tary
WASHINGTON, rugp. 2. —
nimui. Jie yra iš, valstybių II- NAS BOLŠEVIKŲ LAIVAS teikis nugabentas į Šiaulių li
ir išlaikyta kalėjime ilgiau Cangša. miestą,
iš ten išsi- j.ba išsprendė sušaukti visos
goninę, o Mikuzas į Raseinių. Prohibicijos vykinimo komisi---------------paros. Daugiausia suimti ji, į w------ j » Sakosi jie
Ha-į Indijos katalikų
Sa. linois, Michigan ir Wisconsin.
VmtaliVn kongresų
Vrinrrri
“R.“ onierius Woodcock reikalauja
NEW YORK, rugp. 2. —
vadai ir akliausi karštuoliai.
apylinlieg.
Ue mieste. Kimgresas įvyks
priimti tarnybon daugiau proPirm keletos dienų du, gi da
Apipiešė gatvekary
Tuotarpu
Cangša
raw,n----z.
---- x_ mieste Fį rugpiūčio 15 17 d. Kongre- i
Tad vakar daugiur raudoSOVIETŲ ATSTOVYBE hibicinių agentų.
bar trečias bolševikų laivas,
75-os gatvės gatvekary va
nieji pasitenkino tik vienais dar rūksta nuodėguliai. Plė-1sas reikalingas dėl įvykstanNEPATENKINTA
atplaukęs su medžio košele,
įvairių politinių at- kare ginkluotas plėšikas nuo
susirinkimais, kuriuose jie ar šikai mieste paliko daug žmosulaikytas ir neleidžiama iš
, APRŪPINO NELAIMINGĄ
mainų
Bradley, apdraudos agento,}
kėjo kapitalistines valstybes. nių lavonų.
•
Ryšy
su
10-ties
metų
sukak

krauti krovinio.
Generalė Taryba kongreso atėmė 9 dolerius ir pabėgo.
Jų nei vienas nei puse žodžio
Kunčius, senas
Negauta patvirtinančių ži
Bolševikų Armtorg Preky tuvėmis, kai kurie Kauno lai-Į Juozapas
kraščiai kreipėsi į Sovietų at- i roselandietis, mirė rugpiūčio
neprabilo apie pačios raudo nių, kad jie ten ar kitur būtų programon deda tartis, kaip
bos bendrovės viršininkai tusaugoti katalikų
teises šiais
nosios Rusijos militarizmą ir
Uždaryta negrų banka
sukūrę ‘ ‘ respublikas. ’ ’
om reikalu kreipės į Washin- stovybę Kaune, prašydami tą 1 d., sulaukęs 74 metų am
reikalais: 1. Tikėjimo pareigų
militaristinį nusistatymą.
Padėties patikrinimui laiki gtoną. Laukiamas muitinių vi- ja proga informacijų. Bet iš žiaus.- Mirė Oak Forest ligo
ėjimas; 2. Bažnytinių savas
atstovybės susilaukė kategori ninėj, kur ilgą laiką sunkiai
Francijoj komunistai darba
KINIJOJ ĮSPĖJAMI SVE
nai uždaryta negrų vedama ’.ršininko išsprendimas.
čių neliečiamybė; 3. Asmeni
ško atsisakymo. Spaudos sfe sirgo. Giminių neturėjo, visus
vosi vakar darbininkus ati
TIMŠALIAI
Binga banka, 3452 So. State
niai įstatymai, įėmus sutuok
rose šis atsisakymas komen pinigus buvo gydymuisi išlei
traukti nuo darbo. Mažai kas
gat.
NUBARĖ ĮSKUNDĖJĄ
tuves; 4. Paveldėjimai; 5.
tuojamas kaip savotiškas “ke dęs. Tečiau Šiandie gerašird
paklausė jų šauksmo. Kitose . SHANGHAI, rugp. 2.
Švietimas, ir 6. Atstovybės Jšalyse jie negali darbininkų •Kinijos valdžios užsienių mi• LONDONAS, rugp. 1. — rštas” už lietuvių spaudos ta žių žmonių dėka katalikiškai
MIRĖ POLICIJOS KA
statymų leidime.
šaukti į streikus, nes perma- nisteris Dr. Wang paskelbė įDarbo partijos narys Sand- riamą palankumą suomių įvy palaidotas Šv. Kazimiero ka
PITONAS
taip Ungarijoj ir kitur išva-

• -į

ža darbų.

»

rspėjimų

PABALTOJE NEBUVO KO- kuoveikiau, iš visų pavojingųjų Kinijos plotų, ypač kur ne
MUNISTŲ DEMON
rimsta raudonųjų plėšikų gau
STRACIJŲ
jos.

komunistų .demonstrarijų, į
kurias jie ruošėsi ilgas laikas.

ham aną dieną pąrlamente vie kiams.

visiems svetimšaliar-

ms, kad jie pasišalintų, ir tai

RYGA, rugp. 2. — Pakai
tės valstybėse vakar nebuvo

•?.

GRY2ĘS NORMALUS
GYVENIMAS
ROMA, rugp. 2. — Del že
mės drebėjimo nukentėjusiuo

se plotuose gryžo

ORLAIVIUI R—100
NELAIMĖ

normalus

•gyvenimas, anot apturėtų val
diškų pranešimų.

FRANCŪZŲ MANEBRAI

Iš Maskvos komunistams bu r MONTREALIUS, Kanada,
vo parėdyta turėti demonstra Tugp. 1. — Didžiausias pasauPARYŽIUS, rugp. 2. —
cijas, atkreiptas prieš kapita dy britų orlaivis R-100 čia nu Francijos kariuomenė Italijos
• • '
•
i*
listinių šalių militarizmą.
įsileido su sugadintu apatiniu pasieniu turi manebrus. Tų
Latvijos, Lietuvos ir Esti peleku. Vakar skrisdamas Šv. ‘tnanebrų vyriausias centras

i

Mirė Chicagos policijos kū- šai iškėlė kaltinimus prieš kai-

įpitonas J. B. Enright, polici-/kuriuos

parlamento

narius,

joj tarnavęs 38 metus. Ėjo Jis pareiškė, kad tie atstovai
58 metus. Turėjo širdies ligą.' dažnai esą girti ir užsiimą

(Mirštančiam Paskutinius Sa- papirkimais.

sų Šventų par. klebono pava

ATREMONTUOTOS MO1KYKLOS IR LIGONINĖ

duotojas, už velionį atnašavo
Šv. Mišias, dalį išlaidų pade-

---------------j ngė Kaz. Grigaitis, o kitą daMarijampolės apskrities sa-; ų graborius Eudeikis,
kurs

gos klebonas kun. Duggan.

taipat vivaldybės lėšomis neseniai a- tose laidotuvėse patarnavo.
viešai nubartas ir suspenduo tremontuotos 8 mokyklos ir
CHICAGO IR APYLINtas. Nurodyta, kad parlamen viena ligoninė. Be to, patai-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
MASSACHUSETTSE

to nariai negali kiti kitų taip sytas Kalvarijos tiltas ir bai- j KĖS. — Išdalies debesinota,
gtas statyti gelžbetoninis til- ’ šilčiau; pramatomas lietus,
žeminti.
tas ties Liudvinavu.
“R.”

k ramentus suteikė šv. Karta- i

NEW

BEDFORD,

Mass.

irugp. 1. — Vakar vakare Čia

Kaltintojas

už tai

RUMUNAI STUDENTAI
KOVOJA ŽYDUS

(atjaustas smarkus žemės dre

tečiaus griežtai Lauryno upės kloniu pataikė yra pramoninis miestas Ly- bėjimas.
uždraudė komunistams demo smarkion vėtron ir vėjas nu- ons. Nors šis miestas nėra ar-

jos valdžios

“R.” pinėse. Gerb. kun. Kruša, Vi

BARESTI, Rumunija, ru
gp. 2. — Keli šimtai studen
nstracijas. Neskaitlingi komu įsuko peleką. Šiaip-taip patai /ti Italijos pasienio, bet Itali
LONDONAS, rugp. 1. — A- tų sukėlė riaušes čia puldami
nistų būriai pasitenkino vien kytas ir kiek susivėlinta pa jos valdžia jaučia daug nema mglijoa karalius pasirašė ka žydus. Policija juos vos nu
susirinkimais.
siekti St Huber stotį.
lonumų.
rą laivynų sutartį#
j e.
malšino#
, -1

PINIGŲ KURSAS
PASKYRĖ VALSTYBĖS
GYNĖJO PADĖJĖJU
Buv. Kauno s. d. kalėjimo

viršininkas p. Reikalą teisin
gumo ministerio paskirtas va

lstybės gynėjo padėjėju į Vil
kaviškį.
“R.“

Lietuvos

litų

..$10.00

Britanijos 1 sv. sterL

. 4.86

Francijos 100 frankų

3.91

Italijos 100 lirų

5.23

Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.37

Vokietijos 100 markių 23.86

draugas
“Panašiai ir bu katalikų organizacijontis.

“DRAUGAS”

Laisv? Mm. J. tilevičius.

Gyvename organizacijų amžių. Kas nori tu

Dalas ksadlan, Uakyrua aakmadleaioa
FRENŲMERATOS KAINA) Metama — 99.99, Pu■at Matų — |S.6O. Trims Mėnesiams — 91.99, Vienam
OfSSMiut — 75<j. Europoje — Metama |7.##, Pusei Metų —
Kopija .Ola.
Bendradarbiams Ir koreapondentama raitų negre
ita. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam
Kkal ai pašto šankių.
Redaktorius priima — nuo 11:99 Iki 11:99 raL
Kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

fteiladianis, Rugp. 2 i, 1930

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

ŠIS BEI TAS Iš MUZIKOS SRITIES.

rėti įtakoB gyvenimui, tas kuria organizaci
jas. O katalikybė nėra tai nei asmens priva

.

tinis dalykas. Katalikybė gyvenimo religija.

III.

Ji stengiasi dieviškos religijos dvasia pradeg

•Subendrinkime bažnytinių
apeigų giedojimų.

ti visas gyvenimo sritis. Tam jai neišvengia
mai reikalingos organizacijos,

ir pa» mus, bet jie pagrindan ima tą,'ką kiekvienas'

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago

choras turi žinoti t. y. keletu

Tel. Canal 6764 •

liturgijų, privalomųjų; papras

kurias jungia

Rašo:

Kiekvienas, kas yra girdė
toms dienoms, sekmadieniams
ir vainikuoja katalikų veikimo centras.
jęs didelių chorų išpildomus
ir didėlėms šventėms. Tie kū
SAUGOKIS LAIKE KAITROS.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
“Bet vįs dėlto pas mus randasi kata dalykus, visuomet būna suža
riniai yra labai lengvi, paremvai. po piet.
likų, kurie ne tik kad neprisideda prie šių vėtas, pa v., nors ir “Dainųį
Didžiuma lietuvių Amerikoje gyvena didmiesčiuose ir
organizacijų, bet jas dar stengiasi visokiais Šventėse“ po keletu šimtų
. j per vidurvasario kaitras tenka daug nukentėti. Pasitaiko, kad
būdais griauti ar administratyvinėmis prie chorininkų giedant, visuomet šio, ur, rei a ui esan , suėję nuo tvankaus oro ir didelės kaitros žmonės neištveria, alps“DRAUGAS”
c orai gi a
jo *4 Pra
* ta sugerga 0 retkarčiais net ir mirtis pasitaiko. Kitų svei
monėmis, suvaržydami jas visokiais būdais, tokie dideli kolektyvai ilgai
kų, nes visi jas žino atminti-;,
,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
ar
kurdami naujas,
joms
paralelias, liekasi atmintyje.
»
,
kata pradeda eiti menkyn, kūno svarumas nupuola žemyn
. m
nai. Ten sueina ir pataiko .
, .
, .
.
.
, , ., .. ,
. ....
Publlsbed Daily. Ezcept Sunday.
kurios jau nebeturi aiškaus katalikiško nu
Latvija,
dėka
dainų
milži

r
ir rudeniop taip susivargina, kad epidemijų laiku retai išlie
BUBSCR1PTION6: One Tear — t«.00. Slz Mostha
geri ir silpni chorai, nes silp'
— 9S.ee, Tkree Montbe — 92 99. Ona Montb — 7Ce. sistatymo.
ka! nepaliesti ligos. Gerbiamiems “Draugo“ skaitytojams bus
niškiems kolektyvams, da ru- j
■nrops — One Tear — 97.09, Blz Montba — 94.99
nieji chorai kitų ir nežino gie-' įdomu ir naudinga sužinoti, kaip elgtis vidurvasary, kad
,
......
Cepy — .šie.
“Tokie katalikai arba nieko neišmano sų laikais, savo tautinį atgi-1 ,
ti

._ _

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
4

džiamam savaitrašty “Mūsų Laikrašty“ J.
apie susipratimą ir

vienybę,be ko neįmanomas joks rimtesnis vei

,

VOKIETIJOS KATALIKŲ SUVAŽIA

kimas, sako:

•

Įsigalėjus

uždegus

demokratinei

Rūgs. 3-7 dienomis Miunstery (Westfali-

tvarkai — ten katalikai susiskaldę. Vieni —

joj) įvyksta šįmet 69 iš eilės Vokietijos Ka

monarchistai — save laikė tremtiniais ir pa

talikų suvažiavimas, kuris prasidės pontifika-

sitraukė iš visuomeninio ir politinio gyveni

linėmis šv. Mišiomis, kurias atlaikys Apašta

liškas Nuncijus Vokietijos arkiv. Orsenigo;

užėmė katalikybės priešai. Kiti vėl ėjo per

daug toli į kairę. Taip Prancūzijos katalikai
Busiskaldę, be visuomeninio susipratimo, ne

buvo nugalėti nors

nedidelės, bet energiškos ir gerai organizuo
tos masonų bei laisvamanių grupės. Tik šian

Pijaus XI enciklikos pagrindais.

Pažymėjęs, kad lietuvių katalikų gyveni

kams, rodos, lengviausia laikytis

susirinkusių posėdy bus referatai tomis te

vienybės,

momis: misijų esmė, vokiečiai užsieny. Pir

.toliau sako:

majame visuotinąjame

“Štai randasi žmonių, kurie save laiko
katalikais, bet, kurie

slegia

“Juk kokia mokykla — tokia jaunuomecė. Kokia jaunuomenė — tokia tautos atei

tie. Jei jaunuomenėj pradės gesti religijos ug

nis, tai greit ji užgęs ir visoj tautoj! Idėjos,
kurios neberanda pasisekimo jaunųjų Širdyse
yrą mirusios. Ir kaip gali rastis sveiko proto

katalikas, kuriam nerūpėtų, kad mūsų jau

nuomenė būtų katalikiška! Ir Bažnyčia nuo
lat primena, kad tėvai savo vaikus leistų tik

KRUVINOS PRIETELIO RANKOS
Kaip lenkų žandarai ir šnipai klastingai

— Ar tamsta prisipažįsti save kal

‘ ‘ Dainų Šventė

pradeda

pamėgdžioti

tus, tat kodėl mes negalime

nytiniai chorai buvo laikomi
pirmutiniais chorais pasauly
je (šiandien bolševikai visą
suardė, pasilikdami tik du
choru: Sinodališkąjį — Mask
voje ir caro rūmų Kapola —
Petrapilyje). Pas mus, jei su-

choristų

Tai

pas,
lex

je.

VIsį smalsiom akim įsismeigė į Onos

veidą, o ji kalbėjo:
— Antanas buvo mano mylimas. Tie

si Dieve mano... Kiek aš naktų dėl jo
nemiegojau, kiek jam gero padariau 1 Bu-

das), tyru vandeniu ir selceriu. Pienas ir pasukos (maslion-

bet ir tikrumo

kos) yra maištingiausi ir sveikiausi gėrimai.

. i

8) LINKSMINKITĖS tik tyrame ore, gegužinėse, šokių

salių bei teatrų vasaros metu vengkite.
9) IŠVAŽIUOKITE į girias ar į parkus kada tik aplin
kybės leidžia. Kurie turi. automobilius, lai išvažiuoja pasi

važinėti. Gatvėkariais taipgi yra sveika pasivaiždnėti, jei tik
nėra perdaug žmonių prisigrūdę.

(Bus daugiau)
DR. RA6KAUS ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS.

ATSAKYMAS A. J., Cicero, III.: Blogas kvapas iš bur-

nu biauriausią gyvatę, biauriausį šliužą.

kius. Jai būtų trūkus širdis... Jis nužu

nuodyti negalima. Gal ir labai nusidėjau,

Aš esu lietuvaitė. Nuo gimnazijos suolo

dė kunigą už tai, kad tas buvo lietuvis,

bet kas vakaras buvau bepradėjus melstis

buvau paimta kalėjiman, mano tėvas su

jis nužudė jį taip, kad pikčiausias bandi

Dievui ir maldauti jo mirties. Klūpoda

lenkais nebegalėjo sugyventi ir pabėgo

tas, išsigimėlis būtų to nepadaręs. Ar gi

ma liejau karštas

likau vien su sena motu

tai žmogus! Kai nė kuo nekaltas kuni

“Kad tik jis susilpnėtų, kad tik mirtų“.

gas prašęs duoti jam prieš mirštant nors

Biauri aš, bet taip buvo... Po kelių diehų

pasimelsti jis jam skėlė šautuvu

aš ėmiau daugiau nuodų dėti ir jis ėmė

dažnai mane

sunkiai.

užkalbindavo

Antanas

mano

tėvų

ir... nušovė.

galvon

Ir smulkiai visą

ašaras

ir kartojau:

vaitoti. Bet aš pastebėjau, kad nebe tiek

t

įvykį nupasakojus

man pasitiki.. Galėjau pabėgti, bet nebė
gau. Neleido man širdis jį gyvą palikti.

jas jis užgeso. Mirdamas man ištarė tik
du žodžius: — “Tu nunuodijai“... ir at
metė galvą“.
Aš sėdėjau nutirpęs, apkvaišęs... Tei
sėjai irgi buvo nustebę. Jie žiūrėjo į Oną
nustebusiomis akimis ir nesakė nė žo
džio.
Ir dar karščiau, dar įsakmingiau, dar
rimčiau ir jaudiftdamos pakartojo Ona
savo prisipažinimą:
— Ai jį nunuodijau 1 Aš! Atlikau

aš

savo pareigą... Teiskit manei — ir atsi

biauriausias žmogus pasauly. Aš bijojari

pridėjau dar kitokių. Visų užmirštas, be

gelbėti jį nuo kažkokio kunigo, pašokda
vo iš lovos ir daužydavos po kambarį,

prie jo net prisiliesti. Bet niekam apie

cento kišenėj jis raitės pusplikė]

tai nepasakojau. Niekam. Tik kerštas vi

šaukės gydytojo,

kliedėjo.

Aš

nerimauti,

rė mano širdy, tik kerštas. Aš ji norė

jį raminau, mylavau, atkalbinėjau...

Aš

sėdo. Nei vienam liudininkų nebereikėjo
nė vieno žodžio pridėti...
Oną nuteisė 10 m. sunkiųjų darbų
kalėjimo ir išvežė į Galiciją.
Baigęs pasakoti Bkalinskis nuleido
galvą ir lyg sau ištarė:
—• Jei ai būčiau teisėjų vietoj, ne
žinia ką padaryčiau. Jos kaltė!... Kas
turi teisę būti jod teisėju!.. - .

nerūpi nie

, Biekšų bus mažiau pasauly.

riausia gesinti troškulį su citrinos sunka (naminis lemona-

dup-

Štai programos projektas! į
Jei tik visi chorai nors vie
nas iš išvardytų mišių giedo
tų, tat’dar šiais metais, Vy-

kažko kliedėti. Per sapną jis šaukdavos

Vienu

—

Atšaldinti pilvą su ledais yra it nesveika ir pavojinga. Ge

u-

šventės

lutaris“ choralas (melodijos
Amerikoje vartojamos — Solesmiensis) ir “Garbinkime
Švenčiausiąjį Sakramentą” Naujalio ir taip pat “Pulkim
ant kelių“ — Naujalio.

bei pašiepimu

Aš jį nunuodijau.

J

4) NEGERKITE daug lemonado ir vandens su ledais.

susidary

rubricelėje

1 clasis, —

— Nuo tos valandos, jis man paliko

— Man nerūpi gyvybė,

būtų tikras

netik

pradėjo

žvilgterėjo į teisėjus, į

tarpe,

užtai kad perdaug šaltakošės valgė.

įdomu

dus, maniau, kad tokio žmogaus net nu

aš net nežinojau kur jis tarnauja. Kai jis1 Ona baigė:

kos. Teiskit!

tų!

savo kaimynus: latvius ir es

Jos veidas pasidarė ramus ir rim

skaudančiu balsu ištarė;

,

mis ’ ’

nis. Aš jo niekuomet nieko neklausdavau,

liudininkus ir džiaugsmu

»

Lietuviai

Ona krūptelėjo ir pasikėlė.
tas. Ji drąsiai

. .

priespaudėjus.

mas

koks

vojinga. Daug suserga gerklės, plaučių ir vidurių ligomis

savo motinai išpasakoti ji būtų neišlai

kalba, pasidarė man artimesnis, meiles

tai

ir

..

įspūdis

visą širdį. Bet aš nežinojau, kad augi

te ir verčiausi labai

(Tąsa)

koksai

šia ir Katalikų Bažnyčia, 40 metų katalikiš- j tuo tarpu pas rusus papras- tauto apvaikščiojime bažny- nos atsiduoda todėl, kad arba dantys yra supuvę, arba tonsikai — kultūrinio darbo, labdarybės esmė žo- ’ čiausiu dalyku buvo surinkti čioje jau būtų galima be sun- lai Yra blogi, arba skilvyje maistas fermentuojasi, arba turi
kūmo giedoti. Jai kokie cho- nosies ligą. Kreipkies pas gerą' daktarą, pasigydyk, pra700 — 800.
džiais ir darbais.
Mes tokius kolektyvus ga- rai nenori vien tomis, kurios šalink patologines priežastis, tada blogas kvapas savaimi iš
Be tų viešųjų visuotinų visų dalyvių po
.... . .
.
.A
,................................lime be jokio sunkumo prie
yra nurodytos mišiomis pasi nyks.
’ '.V\ ,..T 40
”ain,J ‘™1' dabartinių aplinkybių
ATSAKYMAS V, G,, Chicago: Kraujo čiurenimą gysloturėti, tenkinti, sale jų gali giedoti
nausiu katalikiškų organizacijų atstovų. Su
,
.
.
&e daug žmonių jaučia. Nors tai nėra normalu, bet pavojaus
jei elgsimės taip kaip jie elg
ltOrtias 11& nori, lca,ip
dn_ _
• • v* «
• y*
•
t
» , «
m
•
važiavimo metu įvyks koncertų ir vaidinimų.
7
r
e
nėra. Vieni jaučia kraujo cmrenimų' kuomet jų kūnas pilnai
davosi.
bar/ atliekama, bet pagrinsubręsta, kiti kuomet pradeda tukti, kitiems -tai darosi nuo
Didieji posėdžiai įvyks Munsterio uni
Rusų bažnytinis repertua
nusisedėjlmo, kitiems gi nuo netvotumo.
(Tąsa ant 3 pusi.)
versiteto didžiosiose salėse.
ras taip pat yra platus, kaip

Amerikon. Aš

- nužudė kun. K. Lauską.

prieš

bus liečiami šie klausimai: socialistinė dva-r‘7 — trejetą šimtų, tat disia ir Katalikų Bažnyčia, mamoniškoji dva-' džiausią naujiena skaitoma,

tai ne rėkiančio nesusipratimo apraiška!

J. Marcinkevičius.

neapykantą

ir mūsų laikais, apie žengiančią dechristianizaciją ir katalikų uždavinius. Kitam posėdy renkama choro kolektyvą po-

jų spaudą, puola net katalikų veikimą. Argi

į katalikiškas mokyklas.

viešame posėdy bus

kalbama apie šv. Augustino pasiuntinybę, jo

savo darbais griauna

katalikų mokyklas, jų organizacijas,

uždarame visų

Pirmajame visuotiname

katali

ir kad

to,

atvažiavo į Suvalkus, naktimis

kaip pamišėlis. Aš pradėjau

savo rankomis pasmaugti, bet bu

Nepasitikėdama vienokiais

naktimis

žinojau, kad niekas

vaistais,

lovoj,

jo neaplankys,

nes

verkti, pradėjau prašyti jo, kad jis pa

jau

sipasakotų, kas jam pasidarė. Jis tylėjo.

vau per silpna.

Žiūrėjo man į akis ir tylėjo. Bet kartą

jį nunuodyti. Ta mintis dieną naktį ne

ję, ir nujaučiau,

pasipasakojo...

davė man ramybės. Sužinojus kokiu nuo

Linksma man pasidarė, linksma, Man

dų reikia, aš jį nuodijau kasdien. Bučiuo-

dės, kad aš nuvalysiu žemę nuo purvų...

vlflvau jį, kalbėdavau jam apie meilę, o

Tik kartą, kai jį aplankė jo vienas drau

kas rytas įdėdavau

nuodų Ir

gas, buvau nusigandus. “Supras, išduos“,

duodavau jam valgyti. Jis pradėjo vysti,

maniau, bet viskas įvyko laimingai. Pra

bet via dar gyveno. Aš laukiau nusigan

keikęs visą pasaulį bučiuodamas mano ko

Ona pasiėmė už galvos lyg ji svaigtų ir kiek patylėjus tęsė:

— Jis man prisipažino nužudęs lievo nuplyšęs, nuskuręs — aš jį aprėdžiau,
buvo , nusiminęs,
nusivylęs — aš jį jlluvių kunigą. Bet už ką nužudęs ir kaip!
įjoguodžiau. Jis buvo nuo manęs paėmęsJlJei aš būčiau galėjus tą kruviną įvykį

Tuomet

nusprendžiau

į maistą

draugai buvo toli, nuo bolševikų išbėgio

kad jis vis vien mirs.

ro

(Pabaiga)

k*-

die katalikai vėl pradeda atsigautų jjes jų su
sipratimas pakilo ir atsirado vienybės“.
me tų dviejų gerybių stoka

Is

pasi-

5) ALUS, vynas, šnapsas ir visokį svaiginantieji gėrimai
Mišios galėtų būti sekan- j £mogų neatvėdina, bet dar labiau įkaitina. Saugokitės alkobažnytinėje muzikoje pamėg
pamokslą pasakys vysk. Paggenburgas. Už
čios Missą in Tęstis Duplici- goĮįoj
girtuoklių miršta laike vasaros kaitrų.
džioti pravoslavų? Jie be
baigiamajame visuotiname posėdy kalbės
bus“ (De Augelis) — chorą6) NEVALGYKITE daug mėsos, nei pupų, nei žirnių, nei
jokio sunkumo, net be generaMūncheno arkiv. kard. Faulhaberis
tema
las,
Missa Stabat Mater
saldumynų. Šie valgiai žmogaus kunui priduoda daug šilulių praktikų, reikalui pasitai
“Katalikų Bažnyčia — tautos ir tautų ben
J. Singerberger (a capella-be mog
kius, sugebėdavo šimtus cho
druomenė“.
vargonų) ir ‘Missa Solemnis’
VĄSAR0S MAISTAS susidedąs iš įvairių daržovių,
rininkų sujungti, o jų giedojiOrganizacijų delegatų posėdy. bus gvil
OTS&S& t****
mu
denama viena tema: katalikiškas aftfklėjimas

mo. Gyvenimas tuščių vietų nepakenčia — jas

susiorganizavę lengvai

darytų.

šimtų

, , ..
. , , ..

maldininkuose

galybę,jei ne susipratimo, vienybės ir tikro
vės jausmo stoka!

ikaip bežiūrint iš

zinas, laikas nuo laiko pila- 1. . ,, .
, □
jmas ugmn, kad išjudinus ir
. .. . ,

VIMAS.

katalikų

Prancūzijos

idoti kompozicijų, kaip tas pil

,,

tus, sulig savo išgalės, sun

Lietuvos Katalikų Veikimo Centro lei

sunaikino

skambe-

mat savo gyvastį ir sveikatą brangina labiau nei pinigą.
tes“. Sėkmės to buvo tiek stip
Mūsų, Amerikos lietuvių katalikų Vieny rios, kad visi gerai prisiritina kesnius veikalus ir juos atlie-'
2) DRABUŽIUS dėvėk plonus ir šviesios spalvos. Per
ka savose cerkvėse šalę tų
bės — Federacijos Kongresas šįmet įvyksta
me pirmosios revoliucijos laij . .
v
plonus drabužius ir vėjas lengviau perpu'ia, ir prakaitas
tugp. mėn. 19-21 dd, Newark, N. Y. Reiktų, |kus (19M _ 1905 m ); ku0. būtinųjų. Kodel-gi musų cho
, greičiau išgaruoja; o juo greičiau prakaitas išgaruoja, tuo
rai negalėtų turėti 2-3 riiišias,’
kad jis kuogeriausia pavyktų, kad jame daly
vėsiau kunui darosi. Tamsios spalvos drabužiai saulės spin
met latviai savo baronus —
kurias visi chorai turėtų žino-j
vautų atstovų iš visų keturių pusių. Be susi
dulius į save labiau sugeria, todėl jie greičiau įkaista begu
vokiečius gaisrais vijo lauk,
ti, ir paeiliui kas metas, pa-!
pratimo, be susiorganizavimo į viena stip
balti rūbai.
nes tos generalės chorų prak
sitaikant
kokioms bažnyti
rią vienybę, veltui bus visos mūsų pastangos,
tikos apskričiuose buvo tik;
3) ŠALTAKOŠĖS (aiskrymo) perdaug valgyti yra ne
nėms iškilmėms, suvažiuoti ap
visokie sumanymai.
sveika. Truputis šaltakošės nepakenks, bet valgyti jos daug,
priedanga patriotinio veikimo
linkiniai chorai ir kolektyvas
.
•«
,
x
, .
• ypač. penlsusiam ar išprakaitavusiam, — tai yra labai pa
Dama latviams buvo lig ben
,
A

SUSIPRATIMAS IR VIENYB*.

“Kas

choro

.
.
,
, . apsisaugojus pavojų.
kas yra katalikybė ar veidmainiauja — ne numa pajėgė išjudinti, nes ru- ’ ,
, . .
. . : valomąsias, tuo tarpu, kai
1) NESISKUBINK nei darbe, nei eisenoje. Gudrūs ame
būdami katalikais tokiais prisimeta, kad sėk sų valdžia, kad ir nenoriai, 1
gerieji chorai pasirenka ir ki
leisdavo ruošti “Dainų Šven
rikiečiai per vasaros kaitras visai nedirba, turi vakacijas,
mingiau galėtų kovoti su katalikybe.“

Adrertislng In "DRAUGAS’ bringa best reeulta.
Advertlslng rates on appllcatlon.

Kintibutas, rašydamas

gražaus

ant

D R

Šeštadienis, Rugp. 2 d., 1930

Prašau Į Mano Kampelį

ŠdS-TAS IŠ MUZIKOS
SRITIES

•Rašo prof. Kampininkas.-

(Tąsa nuo 2 pusi).

dan turėtų būti paimtos bflkos prezidentas padaro vizi
1 tinosios.
tu kitos šalies prezidentui,
Kad tas repertuaras (gali
kuris būtinai turi padaryti
būti
ir kitas, tik turėtų būti
Nusispiovę ir noses nusi- revizitą — atsidėkoti ( taip
šluostę į humbogiškus komi nesenai dėjosi su Lenkijos ir(v*8V užgirtas) būtų sėkmingai
Estijos
prezidentais). Arba į vystomas, reikalinga, kad būsarų šauksmus (net juodom
raidėm), kad visi ruoštumetės 1 vėl, kuiną Marijona kūmai tų kas met laike kokių nors
demonstracijai prieš J. A. Barbei surengia “
• suprais'
suprais katalikiškų organizacijų kon
Valstybės, kurios esu už die parę”. Už savaitės, mėnesio gresų, ruošiami chorų konkur
nos, kitos ir jau pradės iš kurna Barbė būtinai turi kū sai. Lėšas tiems konkursams
savo kanuolių pyškinti So mai Marijonai atsidėkoti — turėtų skirti katalikiškosios
vietų Rusiją, suruoškite de tokią pat parę suruošti. Ar- organizacijos iš savo kasos.
monstracijas prieš Sov. Rusi- ba nuvažiavus į bet kurį pik Iki šiol kai kur praktikuotieją, kuri karu grąso Suomi-Į niką ir nuėjus su draugu prie j* konkursai nepasiekdavo ša
jai (kam ta apsičystijo nuo j sunkių gėrimų baro, jei jis v0 tikslo, neg jie neplaningai
kruvinosios epidemijos). Nuo pirma tau užfundino, pasilik- buvo vedami. Konkursui turi
Ladogos iki Poksovo ir toliau' ti skolnu nieku būdu negali- būti ruošiamas visų chorų vieiki Bieloostrovo, tūkstančiai' ma; jąūsies lig musę kandęs. nas ir tas pats repertuaras,
raudonarmiečių taiso kelius, Ir sąžinė nebus rami tol, kol būtent iš tos programos, kuplentus ir pozicijas sunkiąjai neatfundysi, rteatsidėkosi.
I d yra numatyta bendrąjam
T
~
'
I chorų giedojimui. Tuose konartilerijai,
kuria ruošiasi
Per S. L. .A. Seimą
Chica,
... chorų
,
* .
kursuose
ne vien tik
griauti kaimynę Suomiją. Bol
goj lietuviški tavorsciai pus- vedėjai turėtų iš to didelės
ševikijoj ne vien vyrai, bet ir
antros dienos tautiečiams ka praktinės naudos, bet ir cho
moterys varu yra ruošiamos
čių koncertą pildė, kol paga ristai prisiklausytų kitų cho
“bunžiųjų” puolimui, nekalto
lios buvo išvyti iš salės. Tau
rų ir daugiau būtų atsidavę
jo kraujo liejimui.
tiečiai dabar visur stengiasi
EKSTRA! TAV0RŠ6IAI,
EKSTRA.

PROF. KAMPININKO
RADIO

savo tavorščiams tuomi pat
atsidėkoti. Pittsburgo Šok oj
tavorščiui Pruseikai kalbant,
tautiečiai jam išpildė kačių
koncertą ir prakalbas nutrau
kė.

Mūsų dienose yra giliai įsigyvęs gražus paprotys —
atsidėkoti. Imkime didelį da
lyką. Pav., vienos respubli

Tokie vizitai, revizitai, atrengimai, atfundijimai, atsi
dėkojimai, sakoma, daroma
tam, kad labiau susiveržtų
draugiškumo ryšiai.

Tokie kon

choro darbuotei.

kursai ruošiami ten, kur sistematiniai dirbant chorų pa
tobulinimo

labui ir bendrojo

giedojimo

išvystyme, pasek

mės nepaprastai

yra geros,

kas met kiekvienas

čia,

kas tik tuo

jas jau

nors kiek

domisi.

Pas mus, kaip kad einama
(jabar įr jei toliau taip bus
tęsiama,
chorų

tat niekuomet gerų

neturėsime.

Pas mus

paprastai nežiūrima į kokybę, to nesibijoti, nes darbas kur kito, kaip vien tik malonų kas pigu. Rugiu pūras 10 li
tų—1 doleris, bulvių pūras 1
bet į kiekybę. Del perdaug kas būtų mažesnis; daug žingsnį pirmyn.
dažnaus bažnyčioje keitimo ! lengviau pusėtinai pramoktą Gerb. pp. vargoninkai, vi litas — 10c. Tad, reiškia, ga
choro repertuaro, chorai daž repertuarą meniniai tobulin suomet būdami nepeilstantieji lima srėbti bulvienę.
niausiai apie ansamblį jokio ti, neg nuolat . naują kalti. muzikos meno darbuotojai, Šiaudaliuose pas uk. V).
supratimo neturi, nes tas, kas Kur kas būtų didesnis malo manau, mano mintį supras ir Stulgą įsteigta pieninė, kuria
chorui yra pagrindiniu daly numas dirigentui ir choris energingai imsis darbo, o apielinkės gyventojai naudo
kų. Jis nespėja su vienomis tams meniniai veikalą išpildy gerb. dvasiškiai visapusiai jasi, gaudami šiek — tiek
mišiomis šiek tiek apsipažinti, ti, neg pripuolamai šiek tiek rems jų darbus, pradedamus pelno. Dabar šioje apielinkėkaip tuoj pradedama naujas pramoktą. Tuomet pranyktų vesti plačiau, organizuotai, je karvutės duoda daugiau
giedoti. Girdi, tos jau nusi labai prasiplatinęs choruose kad ištiktųjų galingai suskam pieno negu pirmiau.
bodo. Toks “sportas” yra ža skiemenų kirčiavimas (kapo betų visose lietuvių bažnyčio
A. P. S.
lingas choro meno ištobulini jimas) išsivystytų piano, pia se subendrintas bažnytinių ap
mui.. Choras vystosi ir auga nissimo, forte, fortissimo, ras eigų giedojimas.
MONTVYDAS ANTANAS Įmeniniai ne ant naujų, bet ant tųsi chore ansamblis, iškarto
OALIOTENIS SKANDI
KVĖDARNA
gerai žinomų ir susigyvenusių viskas žengtų pirmyn. Sveika
NAVŲ AM. LINIJOS
j kritika — mokykla; labai bū
veikalų.
KAUNE.
Kvėdarna dar nepajėgė iš
tų
naudinga,
kad
vieni
kitus
Gali kas pasakyti, kad to
po karo atsistatyti. Apielinpasimokintų,
kia programa būtų nuobodi. pakritikuotų,
kėje keliai bet-gi taisomi; na Antanas Montvydas persta
Tiesa, yra tokių, kurie sako, nes vienas vienoje srityje dau mai statomi ir naujai bažny tytas Vidaus Reikalų Minis
kad ir į bažnyčią bendrai y- ginu yra patyręs, kitas kito čiai fondamentas patiestas. terijai, kaipo Skandinavų Ara nuobodu vaikščioti; vis tas je. Visi specialistai tam tik Visur prie kelių matosi pa merikos Linijos Kaune atsapats kunigas mišias laiko, tas rais laikotarpiais žinias savo rodymas tolio kilometrais ir komingas vedėjas, tapo p.
pats pamokslus pasako, tie suvažiavimuose apkalba, pa ženklai, kurie skiria valsčius Vidaus Reikalų Ministerio, pa
patys varpai skambina, tą sikeičia mintimis, skaito iš į- bei apskričius.
tvirtintas birželio mėn. 28 d.
patį “Pulkim ant kelių” gie vairiausių specialybės dalykų Jaunimo gražaus. Linksmi. Taigi Scandinavų Amerikos
da ir tt. Visų nepatenkinsi, paskaitas ir tuomi sueina ar- Skamba dainelės. Prie progų Linijos kontora tapo atidaryta
visiems neįtiksi, bet prisilai timesnin kontaktan ir ar turi gegužinių ir vakarėlių. oficialiai Kaune Laisvės Alė
koma gyvenime
paprastai čiau viens kitą pažinę, geriau
Ūkininkams ne kas. Vis ja Nr. 18.
pradeda
vieni
kitus
gerbti
bendrųjų dėsnių. Žmonės eina
bažnyčion ne koncerto klau ir branginti.
syti ar pramogos turėti, bet i Tat labai būtų malonu, ar
susiklaupus pasimelsti. Tokie timiausiam Vargonininkų Sei
sujungti chorai tik keletą me išgirsti įvairių referatų iš
kartų metuose būtų kur gir
Pasauliniame kare
Kapitonai
chorų vedimo srities ir jei tik
dimi, tat jokio nubodumo juo
Seno Krajaus
pažvelgsime į meną ideališSpecialistas iš
se nebūtų, nes; gyvas choro
•
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
ansamblis niekuomet nepajėgs kiau, t. y. taip kokiu yra
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1O6 Ir NEIŠGYDOMOS JOS
visur vienaip išpildyti; dau Menas tikrumoje — idėjos
YRA. Speclallškal gydo Ilgas pilto, plaučių. Inkstų Ir puslėa, uinuodSjlmų kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
gel atsitikimų priklausytų sandelis, tat savaimi visos
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėje Jus Išgydyti, ateikite čia Ir
nuo ūpo, apystovų, dirigento, pastangos įvykinimui šiuose
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
pritarimo ir t. p.
trijuose straipsniuose pareikš
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryte Iki 8 v. v Nedėllomls Iki 12 d.
I
Tel. Crawford 5573
4200 West 20 St.
kampas Keeler Avė,
Reikėtų pp. vargoninkams tom mintim, nesudarytų nieko!

WISSIG.

Daktaras
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Šem, jums, jei taip aklai
duodatės save komisarams
mulkinti. Ak, rodosi n«sate
akli!
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Dienraščio
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)

JOMARKAS
ĮVYKS
i

Rugpjūčio - August
Bergman’s Grove Riverside,
M

Dienraštis “Draugas’’ yra pasiryžęs patenkinti vi
sus savo prietelius, rėmėjus. Jaunimui bus smarki, gar
si muzika, įšilusiems - šaltakošė, nuliūdusiems - sal
dainiai, paliegėliams - lazdelės, sveikiems - straikeris,

laimingiems - laimės ratai su be galo didele dovanų
įvairybe, o ištroškusieji - galės atsigaivinti pas North
Sidės vyrus. Kad niekas neišalktų, - bus geras, gery
bių pilnas restoranas.

v

s..

I

šeštadienis, Rugp. 2 d., 1930

DRAUGAS

WESTSIDIEČIU PRAMOGA

Gera muzika. Gardūs užkan-džiai ir gėrimai. Pradžia 2 vai.
po pietų. Visus kviečia senusir jaunus, kaip vietinius, taip ir
kaimynus.

SEKMADIENYJE, RUGPIU6IO-AUG. 3 D., 1930

RENGIMO KOMISIJA,

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS DARŽE

j

'SVARBUS PAREIŠKIMAS.

malancliolija ir verčia niu- padarėm taikos. Tad mūsų dir
rikoje iždininkui, kun H. J
PRANCŪZŲ PADĖKA
(Vaičiūnui,
1515 S. 50tli avė.
niuoti keistas melodijas, ku- j vonai turėjo progos puikiai
1
J Cicero, Illinois, arba Fed.
Liepos 14 d. tautinės pran
rių mistiškumas svyruoja ant ■ pasilsėti. Ir pilkos niūrios baLietuvių
Rymo
Katalikų
Prof. K. Pakštas.
sekretoriui. K. J. Krušinskui, cūzų šventės įiroga, “Alliangyvybės ir mirties ribos. Kai kužės nerodo, kad čia žmoFederacijos Amerikoje Sei 180 Hale Avė. Brooklyn, N. ce Francais” draugija dovazilijon, užsukant ir š. -Afri- gerieji pažįstamuliai prieš į gus turėtų pretensijos diktuo-,
LAIŠKAS 1.
mas jau netoli.
Įmojo poniai Turauskienei, liekon, 1927 m. Būdamas kartu išvažiavimą paklausė kokiu i ti 'žiemei savo valią ir mar-,
Išsiruošimas.
Kun. H. J. Vaičiūnai,
tuvių prancūzų draugijos pi
su žmona Brazilijos svečiu, ūpu vykstu į nežinomas šalis, 'ginti jos pilkumą savo su-1 Visos draugijos, centralės
Kelionė — geografų labora- toje kelionėje pirmą kartą atsakiau: mano ūpas suside- į kurtomis spalvomis.
lk d. Centro Iždininkas, rmininkui p. Vileišiui,’ drau!organizacijos, Federacijos sky
torija.
^
,
iriai, kurie da ne užsimokėjote P. S. Ir kiti kat. laikraščiai - gijos vice pirmininkui dr. Tu. .. v Kas
. jų
. ,nekeliauja,
......................
. p^įaa painių kraštų. liūto
— ,da iš kombinacijos dviejų e-Į N
. .
butą
vakaruose.
1U0kes-Igal malonės šias mintis pakar-, rauskui ir dr. Jurgelioniui po
.
..
'''susnų vaisingumų ir pama-,lementų; tarsi ruošiuosi į sa-if,. hll0_ua visll .marknmn g&vo ig3g &r 1929
tas prasilenkia su savo pa-;čiau tropižkljk kraStl( gyvc. v
.
. • •
!Cla Z"‘°8U3 vlsn smarkumu
gražų išgraviruotą sidabro
•o vestuves, tarsi į savo pa-| paleidp darban say0 energij? ties Federacijos Centrui, labai Įtoti.
reigomis. Dėstydamas geogra įnimą ir kultūrą. Per tris mė- ties laidotuves. Storas šydas
' medalį.
prašomi tuojau užsimokėti, •=
ir
tie
patys
lygūs
laukai,
vėfiją Lietuvos ir Latvijos uni- nesiūs apie 22,000 klm. ir tai i dengia prieš mane nežinomas
(i Prancūzų švietimo ministe
kad ligi Seimo neliektų nei
versitetuose gaudau kiekvie- jaugįausįa jūromis. Šioje tre- (tolimas erdves, pilnas prieti-įiki ivienos draugijos, nei vienos į
rija suteikė už padėtą, rengia
kės
virto
sutvarkytais
ir
der

ną pasitaikančią progą pake čioje kelionėje numatoma jū-1 kių, įdomybių ir sunkių mo
nt prancūzų grafikos parodą,
lietuviškos kat. organizacijos,
lingais
laukais,
kur
gražiai
darbą p. Galaunei ‘‘Officier
liauti ir savo akimis stebėti romis plaukti 23,830 kilome mentų. O ilgesniam laikui sve
kuri būtų neužsimokėjus savo
liūliuoja
rugiai,
kviečiai
ir
aPirm.
A.
Nausėda
de l’Instruction Publiąue” ti
mūsų planetos gyvąją scene- trų ir sausumos keliais apie tur išvažiuojant ir Lietuva
mažos, metinės mokesties.
vižos,
žaliuoja
pagerintos
pie

tulą.
“R.”
1024
Center
St.
riją. Mažesnių kelionių (iki 12,000 klm., iš visa apie 36,- darosi dar gražesnė, brangūs
Brangieji!
Jeigu
norime,
Tek Lincoln 3044
poros tūkstančių kilometrų) 000 klm. neskaitant mažųjų ir mylimi žmo.nės — dar bran vos, dobilai, liucerna ir run
kad
mes,
Katalikai,
Ameriko

Rast. P. Fabijonaitis
teko padaryti bent .keliolika, zigzagų į šalį, kurių bus labai gesni tampa. Tokiose aplinky keliai. Nematyt .nesutvarkyto,
je, ar kur kitur gyvendami 2350 So. Oakley Avė.
,
žmogaus
rankos
neapžiurėto
o didžiųjų —trečių jau pra-Įdaug jdondausia kelianės da. bėse aišku, daug gilių pergy
dedu. Pirmoji didelė kelionė liini rodos teks skaityti 6,000 venimų patiria net ir seno lauko ar miško skly'po. Girių norime, ką nors gera ir rimto Ižd. Kun. F. Kudirka
Vokietija turi daugiau (25%) nuveikti ir apsiginti nuo vi
2334 So. Oakley Avė.
buvo automobilium skersai Š. klm. per Pietų Afrikos vidu keliauninko siela.
AGITATORIAI;
Ameriką su sava šėtra ir rį: gelžkeliu per Angolą, au Galop vieną sekmadienio negu Lietuva (16%), bet na sokių tikėjimo ir tautos prie
virtuve per puščias, mešky- tomobilium per Kongo savan- popietę sustoja mano palan mai čia visur mūriniai. Vo šų, kitaip to negalėsime pa Kun. K. Matulaitis
garsi metalais, bet sto- daryti, kaip tik vienydamies,
2334 S. Oakley Avė.
nūs, 'negyvenamus tyrus ir,
ir Ildįkus (600 klm, ir gėje tris pilni studentų auto- kietija
. ,
.
..
...
vardu Dievo ir Tėvynės, į V. Duoba
atėnės nėr indėnu rezervatus I
...........
T
.
J
.
gai beveik
stepes,
per inaenų re e aus pasĮiiau ve,Į gelžkeliu per Rli-1I mobiliai.
Jaunųjų
linksma
... visur
v
. iš molinių
.... , ar.
----- į• ta
a
••
,
i •
,
.cementinių čerpių. Aišku kad vieną bendrą Katalikų Vie- 2328 W. 23rd St.
ir aukštus Kordiljerus
Di-  ouezijas, Transvali, TOramją
'nuotaika
ir
bruzdėsis
bent
v.
. .
” ’
. . '
ltrrfliz.mii. o irai ir nitnan.
nybės organizaciją. Ta orga- Į J. Dimša
džiojo okeano pakraščius ir ir Kapo
provinciją.
, kiek išsklaido mano melanclio
Į vakarus nuo Hannoverio inizacija yra L. K. Federacija 3230 So. Emerald Avc.,
Meksiką. Tai buvo didžiųjų
Šita kelionė suplanuota dar
momentai ir aš jau ^em
ėVajajįs pradeda
mėvaizdis
pradeda keistis,
keistis, Amerikoje,
M. Šlikas
įdomybių ir šiurpulingų mo žiemų. 1930 m. pavasario se-(riedu > P“!st[u™s Vakarus,
10555 So. State St.
įvairuoti. Į pietus nuo gelžke- Jeigu kas nors kitaip mąsto
mentų kelias: apie 15,000 ki
Turiu garbės lietuvių visuomenei
Kame lygūs laukai...
lio tęsiasi visa eilė lengvų pa- ir katajikŲ viOTybč3 bendrojo Visokiais Labdarybės rei paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
lometrų per 95 dienas. Ant mestrui Latvijos Universitete J
betarnauju
žmonėms ir visą. savo
roji didelė kelionė — tai Bra- tyčia parinkau Afrikos regio- j Nuo Kauno iki Hannoverio kilumų, kurių aštrumas seno- darbo neremiaj tas klysta ir kalais kreiptis j valdyba arba laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
ninės geografijos kursą, kad didysis Europos kelias, jun- je geologinėje praeity yra su- LilpniDa nlūslJ
darba! I agitatorius.
geriausių savo išgalių.
lekcijas beruošiant teoretiš-, giąs didžiąsias sostines: Mas- naikinę vandenys ir vėjai.' visi dirbkime is vien, ne-i
Jau penki metai kaip esu tarp ciPEOPLES FURNITURE CO.
certečių, bet jau turiu 15 metų pa
kai susipažinti su ta milžiniš- kvą, Berliną, Paryžių, eina Šios Vezerio upes baseino auk vien žodžiu, bet darbais ir i
ADVOKATAI
tyrimo aptiekąrystėj, o savo šakos
MUZIKA.
mokslus išėjau universitete. Plačiai
ka šalimi. Jei šią kelionę pra- 'monotoniškomis
lygumomis, štumos nėra tiek stačios, kad centais.
pažįstu apie. visokios virintus ir jų •
* "Bedu, tai ačiū palankumui (vienur kitur paįvairintomis kliudytų laukų įdirbimą, kaip
Telephone Dcarborn 0057
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
tarus, o aš turiu plačią pažint] su
Savo mokesčius, bei aukas
aukštai stovinčių vyrų. Visu-' giriomis, upėmis išvagotomis, Šveicarijos Alpės. Tad kulti
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
pirma, ačiū J. E. Ponui Mi-1 Pati gamta neišvedė jokios vuojami laukiai tęsiasi šitų galite siusti Kat. Fed Ametais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.
nisteriui Aravičiui, kurs į-, ribos tarp lietuvių ir vokie- aukštumų pašlaitėmis ir tik
ADVOKATAS
Mano visos prekės ir vaistai yra
vertino teoretinę ir praktinę eių žemių. Paliko tai patiems kai kuriose viršūnėse užlei šimto amžiaus rukstantieji 160 No. La Šalie St. Rm. 1431 šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
parku iš goriausių vaistų išdirbyskelionės puses ir surado gali- žmonėms pasidaryti. Ir žmo- džia vietą gražioms girioms. obeliskai šimtais ir tukstanCHICAGO. ILL.
čių ir perku jų kasdien.
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Turiu išrendavimul bankinių dėžu
Dar keletas valandų, irįčiais stiebiasi į padanges ir I.ocal Office:
mybės ją šiek tiek paremti lė-nės darė... Lietuviai privers
1900 S. UNION AVĖ
čių, tokių kaipir bankuose. RenduoTel Roosevelt 8710
tomis. J. E. Ponui Ministe- tu ir savaimingu pasyvumu ekspresas atsiduria didžiau- J užverčia jas dūmais ir dulkėtojai prie jų gali prieiti kada tik
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
yra atdara apticka.
riui Šakeniui, kurs sutiko neperdaug tesikišo į gimti- siame Vokietijos^. pramonės į mis. Nėra tai estetiška, bet ’
(Išskiriant seredos)
/ Laukdamas progos
jums patar
naut, lieku.
Patarnaus westsiaiečių pra pripažinti Universiteto ko-j nes santvarkos eigą. Puiki centre — Vestafalijoj. Čia (naudinga ir savotiškai iŠdiSu pagarba,
mogoj, rugpj. 3 d. Aušros Var; mandiruotę ilgesniam laikui, [mūsų tautos daina: “kame ižmogiškasai elementas visai I du.
JOHN MALACHOWSKAS, R. PH.
4847 Mest 14 Street
tų par. darže, šią gadynę ra- Teologijos Filosofijos Pakui-'lygūs laukai, snaudžia tam- vyrauja žemėvaizdy. Dvide(Bus daugiau)
Cicero, III.
Tel. Cicero 39
ADVOKATAS
dio yra svarbiausias muzika teto Dekanui Prof. Kuraičiui sus miškai, ten lietuviai barz11 So. La Šalie St.. Room 1701
lus instrumentas. Todėl Peo- ir visiems kolegoms profeso- ,dočiai dūmojo”... Ilgai mes
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
ATIDAROMA
Vakarais
ples Furniture Co. atgabens riams irgi priklauso mano dė- (rymojom,
ilgai dūmojom,
3241 SO. HALSTED STREET
į minėtą pramogą geriausios kingumo jausmų už jų entu-daug kariavom su svetimais,
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
LIET t VISKĄ APTIEKA
rųšies radio, turės įvairiausių ziastišką pritarimą mano su o su savais ir dabar dar ,nePėtnyčios
Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
rekordų, kurie patenkins vi manymui. Su dėkingumu pri- ’
- ■ . ’----Nedėlioję iš Stoties W0FL 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po
3902 Dcoriar St., Ind. . Harbor, Ind
sus atsilankiusius,
o ypač valau minėti Emigracijos Re- į
Pildau receptus, užlaikau, visokių
pietų, iš WHFC 1420 k. kas ketverge nuo 7 iki 8 v. v.
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
šokėjus.
ferentą p. K. Kasakaitį, kurs
Logiškas Susisiekimas
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
(John Bagdslunas Borden)
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
Gauta žinia, kad iš Town visą reikalą gerai suprato ir
Amerika — Lietuva
visus Indiana Harboro, East Chicago
ADVOKATAS
ir Hainmondo lietuvius kreiptis su
of Lake J. Lizauskas su biz palankiai skynė jam kelią. Ir
PER
visais vaistų reikalais.
10S W. Adams St. Rm. 2117
nierium K. Kavalčiku ir ge- poną' Scliiff, Hamburg — ATelephone Randolph 8727
ru buriu piknikierių pasiren-1 merika Linijos Agentūros DiPILNAS EGZAMINAS
Į
2151
W. 22 St. 6 iki 9 vak.
gę vykti į Aušros Vartų par. rektorių, kurs labai mauda-1
$5.00 TIKTAI $500
Telephone Roosevelt 9090
talkininkų pramogą.
‘ giai ir rūpestingai davė pa- j
SPECIALISTAS
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9884
Amerikos Linija
Restoranas bus pirmos kle- tarimų šion didžion kelionėn
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
'.ikrą specialistą, ne pas koki nepaTai natūralūs ■ rySys tarp abie
sos. Patarnautojai, kaip vy- man besiruošiant,
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
ju Respublikų Lietuvos Ir Afesorius, neklaus jūsų kas jums ken
merikos
su
jos
dailiais
ir
po

rai, taip ir moterys bei pane-'
Važiuojam!
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
puliariais laivais. Nes yra pa
po pilno Iftegaamlnnvlmo. Jus sutau
Po ilgų ir rūpestingų pasineles, bus tinkamai pasipuorankiausia Lr patogiausia Lini
LIETUVIS ADVOKATAS pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
ja Lietuviahis Keleiviams —
šę ir tarnaus svečiams kuo- ruošimų prisiartino ir išvažia j
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
Skandinavų Amerikos
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mandagiausia. O vyriausiu į vimo diena. Į kitas keliones
2221 West 22nd Street
mo, suradymul žmogaus kenksmin
Linija
gumų.
prižiūrėtoju bus Brolis VIa-' ruošdavaus lengvu, pakiliu ūArti Leavitt Street
Mano Radio — Scope — Raggl.
idas. Bus visokių gėrybių ir pu. Ne taip į šitą... Kaž kokių išteisė pdtarnavlma tikslu pa
X-Ray Roentgeno
Aparatas lr vi
Telefonas
Canal
2552
gelbėti Amerikos Lietuviams
siškas bakterlologlškas egsamlnavlnet lietuviškų skilandžių ir netikrų momentų nujautimas
atsiimti savo gimines j Ameriką.
mas kraujo atidengs man jūsų tik
balandos 9 ryto, iki 8:00 va ras negeroves, (r jeigu aš paimsiu
dešrų.
(persunkia mano sielą liūdna
Laivų ftplauklmal Iš Ncw

[

Aplink Afriką.

i

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

F. W. CHERNAUCKAS
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A, A. OLIS

KROMEL’S PHARMACY

LIETUVIU RADIO PROGRAMAI

JOHN B. BORDEN

KLAIPĖDA
Skandinavų

JOHN KUCHINSKAS

Yorko:

Rugp. 9

GERA NAUJIENA
Jeigu turi rožę, nervų ligą arba
reumatizmą, skaudėjimą kojose,
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
atidėliojimo parsitrauk bonką Ramatijos, o patys persitikrinsite
vertingumą tųjų gyduolių. Kaina
$2.00 už bonką. Siunčiant pinigus
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory,

5209 S. Halsted St. Chicago, III.

Frederik VIII’

Rugp. 23 ‘United States’
Rugp. 30

‘Hellig

Olav'

Kreipkitės
prie artimiausio
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba;

Scandinavian
American Line
27

Mblleliall

St.,

New

York

ISO N. Ij» Šalie St., Chicago.
248 Mnsliingtoti St. Boston, M.

Nauja radio, kaip ant paveikslo, groja
labai gražiai
Kaina $69.00 su viskuo

Tik $10.00 tereikia įmokėti.
Pašauk telefonu Boulevurd 4705 dėl dykai demonstra
vimo jūsų namuose.

Jos. F. Sudrik Rex Radio
3417 S. Halsted St.

3343 S. Halsted St.

tarė. Sered<rniia ir Pėtnyčia
rnia nuo 9 iki K

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų slrilrlo, žarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų. širdies, reumatlsmo.
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užaisenėjuslą. Jslkerėjuslą, chronišką ligą, kur) ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėję pas

mane.

127 No. Dearborn Street
Room 929
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Su batas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullmaa 8989
Nuo » iki 9 vak. Ir Rubatomle

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8
Inėjlmas Rūmas 1918

20 W. JAOKSON BLVD,
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1# ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki f
Nedėllomls nuo 19 ryto Iki 1
į
po plotų
.
.J

Šeštadienis, Rugp. 2 d., 1930
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Dievo Apveizdos Parapijos EKSKURSIJA-PIKNIKAS
ĮŽANGA DYKAI. .

|

SEKMADIENYJE, RUGPIUČIO-AUG 3 D., 1930
STEPONO SVILAINIO DARŽE, 86 gatve ir Kean Avė., Justice Park, III.

Muzika. Pasilinksminimai. Žaislai.

Nuoširdžiai kviečiame savo “Old timerius”, draugus ir kaimynus.

AŠTUONIOLIK1EČ1A1.
s#

■5

mūsų didžiai gerb. Dr. S. Do- nikui brolis Vladas net iš Bi
wiatas su p-lė Jaskunaitė. rutės kalno saldainius parga
X Visiems jaunavedžiams bena.
West Side would probably
X Gerb. kun. A. Kvederas,
baseball tymas, liepos 27 d., per savo radio stotį, linkime
liave beaten Cicero if it were
smarkiai supliekė St. Mary’s geriausios laimės gyvenime ir atvykęs iš Latvijos, žada mū
not for the fact that Norkus
sų klebonui parodyti, kaip
lenkų parap. smarkųjį tymų “happy honeymoon”.
and A. Žemaitis committed erRadio SAJ.
X Visi ciceriečiai tik ruo Latvijoj piknikus daro. Paro
rors at critical moments. Ci-i X Praeitame sekmadienyje, — 8 prieš 3.
šiasi, tik kalba apie ateinan dymas bus piknike.
cero played fine bąli, howe- liepos 27 d., gerb. kun. M. Visi stebėjosi jaunų lietuvių
tį parap. piknikų, kuris įvyks
X Tegul chicagiečiai nema
ver, and deserved to win. Vai Švarlis ir kun. Juškevičius, narsumu ir vikrumu basebalto 3 lead of Gary in the 8th
Rugp. 10 d., Bergmans Gro- no, kad mūsų gerb. vaistinin
t ikaitis pitching and Bud- Šv. Antano parap. asistentai, lėje.
and 9th innings. Bridgeport
ve darže.
kas, p. Mikalauskas, yra taip
reck’s fielding featured for išvažiavo porai savaičių atos Metikas šv. Antano parap.
scored five runs in the ninth
Cicero while Gedrainis and togų. Aplankys National Yel- buvo Kavaliauskas, gaudyto X Kun. Švarlis ir kun. Juš mažas, kaip jis “Drauge”
to win. Fenzie connected for
kevičius praneša mūsų radio ant paveikslo atrodo. Jo vais
Kairis scintillated for West lowstone Parkų ir kitas Ame jas Kiškūnas. Visi nariai mū
a double in this inning with
sų parap. tymo labai vaizdin stočiai, kad į ateinanti par. tinėje galima didelį Mikalaus
Side. Vaitikaitis won his own rikoje svarbias vietas.
the bases loaded and came in
pikniką net dvi meškas par kų, gerai vaistinės biznį pa
gai žaidė. Garbė jiems.
bąli game with a hit in the
on a scratch single by RyneMūsų radio stotis linki jie X Leo Kohanauskas neap veš iš Yellowstone Parko. žįstantį, pamatyti.
ninth.
ris.
ms laimingos kelionės ir link leidžia nei vieno žaidimo ir
X Radio stotis pagavo, kad X Vaistininkas B. Jankaus
WEST
SIDE
AB
R
H
BRIDGEPORT
smų atostogų.
AB R H
puikius žaidimo patarimus rugpiučio 10 d., parap. pik kas puikų patarnavimų savo
5 0
X Mūsų parap. II. N. S. Jr. duoda šv. Antano parap. ty nike, bus du smarku Jurbar
Fenbie lf
5 2 2 A. Žemaitis ss
vaistinėje žmonėms teikia.
4 1
Ryneris 3b
5 12 Zaura lf
ko ristininku.
mo vaikinams.
X Petras Juknis, senas Ci5 0
Budrick, P. Vaitikaitis.
Miknius 2b
5 0 1 Gedrainis p cf
X
Juozapas
Mockus
gabiau
X
Liepos
29
d.
iš
mūsų
ceros biznierius, nusipirko
5 2
Double play A. Žemaitis to
3 10 V. Žemaitis lb
Mažeika llj,
sias ir energingiausias dien naujų, labai gražų automobi
bažnyčios
palaidojo
a.
a.
M.
5 0
Vaičiūnas.
Klutchinski ss
4 0 0 Norkus c
raščio “Draugo” platintojas lių, vardo nesužinojom. Jis
Bekevičienę.
ą
3 1
Struck out by Gedrainis 9;
z
*
Bender cf
4 2 1 Vaičiūnas 2b ,
Ciceroje,
praneša
mūsų
radio
X
Liepos
26
d.
apsivedė
3 1
Kairis 5; Vaitikaitis 12.
rf
4 3 1 Kairis cf p
(Tųsa ant 7 pusi.)
panelė J. Usalis su Vladu Ga- stočiai, kad mūsų parap. pik
2
1
c
5 0 1 Philips rf
4 1
K OF L GAMES T0MOR- dys iš Maywood. O liepos 30
Gramont rf p
2 0 Oi Kiaurakis 3b
d. B. Urba, klieriko Urbos bro '/s
R0W.
lis, apsivedė su A. Venckiute.
36 7 8 Gary at North Side
Totai
Totai
39 11 8
§liubas buvo Šventose Mišio
AB R H Cicero at South Chicago
CICERO
se iškilmingas.
4 11 Brighton at Bridgeport
GARY
AB R H J. Zuk. 3b
5 1
X Rugp. 2 d. ryto, iškil
West Side at Providence
Mazaika ss
4 OAz 2 F. Zuk 2b
5 2
mingose mišiose ims šliubų
Editor.
Shiruskas 2b •
5 0 ‘2 Budrick cf
4 1
Scrobel cf
5 0 2 Wallaitis c
5 3
5 2 O 1 P. Vaitikaitis lb
P. Pažėra rf
1
Yra
5 1
A. Vaitikaitis p
5 2
Rūkas p lf
3 0 0
MES MOKAME CASH
5 1 1| Stankus ss
Pabrauskas 3 b
0
1
5
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
4 1 0 Saskey rf lf
S. Pažėra lb
o
o
4
Money Orderiai j Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
C. Pažėra c
4 0 oi Zirgaitis lf rf
kainos ir*
' Paskolos teikiamos ant Real Estate
4 2 1
Barauski lf p
jį Totai
40 9 13
Patogesnė
2 base hits P. Vaitikaitis.
Totai
41 10 12
vieta
3 base hits J. Zuk, Wallai2 base liits Fenzie, Mik
124 N. LA SALLE St.,
CHICAGO, ILL.
tis,
A.
Žemaitis.
#
nius, Mažaika, Rūkas (2).
Home run V. Žemaitis, BE 1
3S
’I'
'B1
—
Pirkti rakandus •ir
3 base hit P. Pažėra.

Walks by Rukasi 5; Baraus
ki 4; Geidras 2.

LIETUVIAI AMERIKOJE
cicero, iil

LEAGUE STANDINGS

W L
8 1
7 2
7 2
6 4
3 6
2 6
2 6
1 9

Brighton

Bridgeport
Cicero

North

Side

West Side
Gary
So.

Chicago

Providence

P
3
3
3
2
3
4
4
2

Pct.
888
778
778
'600
334
250
250
100

LAŠT SUNDAYS RESULTB

Bridgeport 11; Gary 10
Cicero 9; West Side 7
Brighton 12; North Side 11

The games lašt Sunday įvė
rė closely contested, as the
scores would seem to indicate. North Side gavę Brighton
a great score būt the Brightoneers were net so easily
scared, Brighton scored three
runs in the ninth to win the
game. Mikais, Šeputis, and
Masunas collabarated in pushing one tally across and
then there were two men on,
one run in, two outs, and Johnny Moskos at bat. North Si
de got in a huddle and decided to pass Johnny būt Johnny wouldn’t liave it that May.
He reached for one of the
iride ones and the runners
scrampered across the home
plate. The game was featured
by mnrderous hitting.

Praplės Fiiniture Kompanijos
Krautuvėse

$65.00

KAUFMAN STATE BANK

Visokias Kitas
Namų Reikmenis

Home run A. Giedras.

Strike out — by Rūkas 7;
Bridgeport had to battle
desperately to overcome a 10 Geidras 2; Gramont 4.

Mes Esame Justi Patarnavimui

DIDELĖ EKSKURSIJA Į

L IE T U VA

Mes esame kartu jūsų patarnavimui ir jūsų finansinių reika
lų apsaugojimui.
J ūsų pinigai padėti musų taupomojon sųskaiton jums neš 3 nuoš.
Norėdami, kad jūsų pinigai neštų jums 'didesnį nuošimtį pirkite
musų saugius pirmus morgičius, nešančius 6 nuoš.
Pirm negu investysi savo pinigus pasiklausk musų patarimo.
Tada nepadarysi klaidos.
Siunčiame pinigus į visas pasaulio šalis pigiausiomis išlygomis.
Sutvarkome kelionę į Lietuvą ir į kitas šalis ant geriausių laivų.
Skoliname pinigus ant namų lengviausiomis išlygomis.
Cashuojame Lietuvos Paskolos Bonų kuponus.
Turėkite finansinius reikalus su mumis ir žinosite, kad esate
ant saugaus kelio.
•- T • •
Savo brangnienoms laikyti pasisamdykite pas mus bankines
saugumo skrynutės.

NAUJU IR DIDELIU LAIVU

“STATENDAM’’
Išplaukia iš New Yorko

Kapitalas Ir Perviršis

Rugp.-August 16 d., 12:05 vai. ryto Paša
žierių Priėmimas į Laivą Rugpiučio 15
dieną, 8-tą valandą vakare.

$400,000.00
TURTAS VIRŠ
$3,500,000.00
Po lllfinoisr Valdžios Ir Chicago
Clearing House Priežiūra
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Spalių 27-tą visos bažnyčios Lietuvoje švęs Didžiojo Liotnvos
Kunigaikščio Vytauto 500 metu mirties sukaktuves.
Laivakorčių Kainos j Klaipėdą:
Trečia Klase j vieną pusę ................................... $107.00
Trečia Klase į abi pusi ............................... ....
181.00
Turistine III kl. j vieną pusę ........................... 130.50
Turistine III kl. į abi pusi
..................... 215.00
Lietuviai iš visų šios šalies dalių prisideda prie šios ekskursijos.
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:
P. BALTUTIS
3327 So. Ilalstcd St.

V. STULPINAS
3255 So. Ilalstcd St.

J. J. ZOLP

Metropolitan Stato Bank
2201 WEST 22nd STR.,

' DAUGYBES

BARGENŲ:

$48.00
$180 vertės Mohair seklyčiom setai po $82.50
$240 vertės Frieze seklyčiom setai po $125.00
$120 vertės Miegamo kambario setai po ^60,50
$200 vertės miegamo kambario setai po $98.00
$275 vertės miegamo kamb. setai po $145.00
$80 vertės valgomo kambario setai po $44.50
$115 vertės valgomo kambario setai po $68.00
$155 vertės valgomo kambario setai po $85.00
$15 vertės dubeltavi coil lovom springsai po $8.50
Puikios plieninėsi lovos bile didžio po
$4.75
Baltos vatos matrosai bile didžio po
$4.95
$100 Vertės jacąuard seklyčiom setai po

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems pagal išgalę.
Pirkliaudami PEOPLES krautuvėse žinote, kad
perkate iš rakandų išdirbčjų ir didžiausių ir at«akomingiausių Lietuvių Krautuvininkų Chik.agoje.
Geresnės verčios ir patarnavimą sunku yra rasti
kitur> kaip kad šjose krautuvėse.

CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

4559 So. Paulina St.
arba

HOLLAND - AMERICA LINE

4177-87 Archer Avė.,
Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St
Hemlock 8400.

40 • NORTH DEARBORN ST., CHIOAOO, ILL.

sc

- ' ••

♦ ******
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svetainėje.
X Vyčių seiman delegatais j Amerikos Linijos Agentūrai
Andruškevičią šeimyna au-' svetainėje bus šie susirinki- kare, parapijos
kas davė nuo savęs ir suau- mai: a) Kolegijos Rėmėjų Kviečiamos visos narės atsi važiuoja kun. L. Draugelis, i Kaune. Po šio tikimasi kiektuojaus po sumos, b) Šv. Ka lankyti, nes turim išrinkti dar Aušros Vartų parap. kleb., iri vienu sekančiu Skandinavų
kuotas iš krautuvių.
RYTOJ A&TUONIOUKIE- Miller,
Mrs. J. Brazauska,
Pikniko rėmėjų surinktos zimiero vyrų ir moterų 1 vai., bininkes išvažiavimui, kuris kun. Ig. Albavičius, Dievo' Amerikos Linijos laivu sulauk
ČIŲ EKSKURSIJA.
ti lietuvių Keleivių į Jungti
Mrs. A. Valančiunas, Mrs. P. aukos per J; Lebežinską tapo c) Akademijos Rėmėjų ir d) bus rugp. 31 d. Marąuette 'Apveizdos parap. klebonas.
parke.
nes Amerikos valstybės bei
Grigonis, Mrs. V. Radzavca. priduotos. Aukojo: J. Lebe- Labdarių 7 kp. 4 vai.
Valdyba.
i PIRMIEJI LIETUVIAI AT Kanada. Šiam tikslui Linijos
Kol vasara yra da pačiam
Josafa Brazauska,
žinskas $1, V. Strioga $1, J.
EIVIAI.
yra prirengta visa galima pa
savo gruižume, Dievo Apveiz3232 So. Union Avė., Berkelis $1, V. Maciekonis
Town of Lake. — Teatra
galba ir patarnavimas lietu
ios parapija suruošė ekskur
Tel. Victory 2937.
$1, F. Valaičiutė $1, B. GasTik įsteigus Skandinavų
liškas Kliubas “Lietuva” tuviams keleiviams.
siją į laukus, į Stepono Svi- Į
paraitė $1, J. O. Čepaičiai $2.
15 Chicagos atstovai ir svo-;r5s saTQ <1Beach Party„ pa. Amerikos
Linijos
Kontorą
RĖMĖJŲ DR JOS
[ainio daržą, 86th ir Kean IŠ AK
Viso $8.
čiai į L Vyčių Seimą, kurie
Kaune, Laisvės Alėjoj, Nr. 18,
SK. VEIKIMO.
įve., Justice Park, netoli nuo
Aukotojams tariame širdin važiuos North Shore eleveite- prastoje vietoje. Visi malonė tuoj susidarė grupė lietuvių Į
Cterhausko daržo.
gai ačiū, taip pat visiems ir riu gali sutaupyti pinigų, jei- site pasitikti rugp. 3 d., 4644 imigrantų, kurie laivu Oscar
Ekskursija ekskursijai ne North Side. — Šv. Kazi visoms pikniko darbininkams,
So. Paulina st., nevėliau kaip
II pasiekė Hobokeną sekma
Įgu kreipsis prie Apskričio s/ nĮtoFMiSgan cTty.
lygi. Paprastai kur nors eks- miero Akademijos Rėmėjų 3 darbininkėms.
dieny, liepos 27 diena.
raštininkės, p-lės Gužaitės,
Valdyba.
kursuojant reikia iš anksto skyrius laikė susirinkimą, 17
Klebonas ir Komitetai.
4347 So. Mozart avė., LafaTarpe pirmųjų lietuvių i- 3958 West 111 Street
pasirūpinti visokią bilietų, d. liepos, parap. svet.
Chicago, III.
yette 2288. Tikietai parsiduo Bridgeport. — Simano DauSkandinavų Ameripasų, ir net vizų. Bet šioj
Svarstant skyriaus darbuo-. ig gv. KAZIMIERO AKADE
Tel. Bevelry 0005
da po $1.25.
kanto draugija laikys mene- Įkos LiniJa atv>'ko
ekskursijoj nieko nereikia. Į- tę, priduota iš Centro tikietų
MIJOS RĖMĖJŲ
Vienatinis lie
Taip pat kurie žada šia li
ainį
susirinkimą
sekmadieny,
!
Ane15
Kundylauskiutė
į
Brootuvis,
kuris iš
žanga absoliučiai dykai. O už .pikniko, kuris įvyko 17 d.
VEIKIMO.
dirba europišnija važiuoti į Seimo šokius,
rugpiučio 3 d, 12 vai. dieną, kl-v"’’ Juozas Vensredenis su
perkama tikietų galima bus Į rugp. Visos narės pasiėmė po
ko ir ameriko
antradienio vakare, lai pasi
niško akmens
Chicagos
Lietuvių
AuditoriseserS
°
”
a
i
Dolgville,
N.
Y.,
gauti skanius pietus.
kelioliką.
Marąuette Park. — Rugpiu
paminklus.
rūpina tikietų šiandie ar ry
Pasirinkimas
jos svet., 3133 So. Halsted St. ir Ona
! Glen
Žodžiu, ši ekskursija į ty “Bunco party”, kuri įvyko čio 3 d. Marąuette Parke įdidžiausias,
toj, pirm negu raštininkė iš
rą orą, šią vasarą paskutinė, pas p. Deksnius, pasisekė la- vyks didelis “basket” pikniVisi nariai būtinai malonė- !Cove> L- L Kiekvienas 15 at
kainos žemiau
važiuos į Seimą.
si os.
yra surengta tik vien dėlto, bai gerai, todėl mūsų skyrius'• kas, kurį rengia Šv. Kazikilę dalyvauti, nes turime [vykusių naujau žemėn atrodo
Pirmas prie
L. V. C. Apskr. Valdyba. daug naujų reikalų svarsty isveiki ir )inksmi’ ~ Pasi‘en'
šais Šv. Kazlkad parapijomis ir visus jų yra dėkingas pp. Deksniams miero Akademijos Rėmėjos, 8
vartus.
kinę bei dėkingi Skandinavų
draugus, pažįstamus ir senus už priėmimą savo pastogėn. I skyriaus. Tame piknike bus Notttfa. Side. — šv. Cecili mui.
miero kapinių
kaimynus
kuoširdingiausiai
Buvo Įnešta ką nors sureng šalto gėrimo, kaip “pop” ir jos draugija ruošia savo me
P. K., nut rašt.
pavaišinus. Taigi, kurie da ti Rėmėjų naudai, bet atidėta “root beer”, šaltos košės ir tinį išvažiavimą į Jeffersono
pakrutat, visi į ekskursiją 1
[ant rudens.
“hot dogs’ų”. Visi, kurie at ♦aiškus, nedėlioj, rugpiučio
X North Sidės veikėjai su
'
1
Vienas.
eis, turės “good time”.
(August) 3 d. Bus dainų, mu siorganizavo važiuoti į WestRaportas iš Auroros.
P. F. Smilgienė, nuo Auro Taigi, rengimo komisija, zikos ir lietuviškų žaislų. Tat sidiečių pramogą rugpj. 3 d.
RENGIASI ATLANKYTI
ros lietuvių per A. Kumšlytį vardu Šv. Kaz. Akademijos visi kviečiami kuoskaitlin- su muzika St. Berkelio. BriNamus (nuo ugnies ir vėtros)
OAK FOREST PRIE
Rėmėjų metinę mokestį pri Rėmėjų 8 skyriaus, kviečia giausia atsilankyti, tyru oru ghtonparkiečiai taipgi neat
Brangenybes
(Auksinius ir Daimontus)
GLAUDOS LIETU
davė $23.50, sekančių asme visus marąuetteparkiečius į pakvėpuoti ir linksmai laiką siliks ir su jais atvyks dvi
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
VIUS.
čigonės.
praleisti,
nes
tai
bus
vienas
nų:
i Į Jjč' /‘parką paremti pramogą kilLangus
I
gražiausių išvažiavimų. Įžan
D. Uninkienės $2
nam
tikslui.
Atėjusieji
nesigai
Rugpiučio 3 d.
Lietuvos
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
gos* nebus. Visus kviečia.
M. Tamkienės $1.50.
lės,
bet
ir
kitiems
da
papasa

Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Dukterų draugija rengiasi at
Komisija.
Po $1.00: V. Padaginskie- kos, kokį gerą laiką praleido.
Visokią kitą rūšių apdraudos (insurance)
lankyti esančius Oak Forest
nės, M. Laiųinienės, O. Šatie
Nerfkankyklte Mtvf. ekaueNorth Side. — Labdarių 6
prieglaudoje lietuvius sene
ReumAtlsmu. Sausgėla,
Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
nės, O. Šambarienės, A. Stankuopos svarbus susirinkimas ■ Kaulų Gėlimų, arba Mėilunglu
lius. Draugija mano iškelti
gsis suteikti teisingą ir greitą patarnavimą. Taipgi pa
g — raamanų sukimu; nae akankienės,
J. Venckienės, O.
Komisija.
įvyks nedėlioj, rugp. 3 d., Šv.
dėjimai naikina kūno ryvybf
pietus. Todėl, prašoma ir lie
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
Venckienės, M. Neverienės, O. •
Ir dainai ant patalo paguldo.
Mykolo parapijos svetainėj, ■
tuvių tą dieną atlankyti varg
be
jokių kaštą ir atsakomybės tamstoms.
■ CAP8ICO COMPOUND moBalčiūnienės, O. Sireikienės, Į
WEST SIDE ŽINIOS.
I
etls
langval
praėalina
vlrimltuojau po pamaldų. Kviečia
stančius ten mūsų tautiečius.
nėtaa litas: muma Mandla danMes atstovaujame sekančią kompaniją; Royal In
P. Uninkienės, M. Bračkausmi visi nariai ir draugijų ■ tybė Įmonių siunčia padėkaDraugijos narės ir šiaip ge
surance,
Aetna Life and Casualty Co. ir kitą kompani
Jfjenės, J. Baltrus, A. UrbelieX Stasys Petraitis, stabo iš- atstovai atsilankyti į susi ; ss nrsa, »vfcr
tus valios žmonės, jei kas
ją, knrios yra priežiūroj Illinois valstijos/"Fšame*-'Ha-''
nės, O. Džekanienės, A. Petru- tiktas dvi savaiti buvo gydo- rinkimą, nes yra labai svar
Dukart tvirtesnė T B a.
norėtu kuo prisidėti tą dieną,
riais
Board of Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucija)
■
Knyga: '‘tADTINIB STOtienės, G. Sarienės, P, Yeso, mas §v. Antano ligoninėje, še bių reikalų svarstymui.
mes, rengėjos, būtume dėkin
■ KATOB” augalais gydyttsa. kalM. Dambrauskienės, G. Šoris. šias savaitės miesto ligoninė
u II sontų.
Valdyba.
S. P. KAZWELL & CO.
gos ir laikraščiuose gerada
Šv. Rožančiaus draugijos je, dabar pora savaičių, kaip
rius pagarsintume.
INSURANCE SKYRIUS
»
(susirinkimas įvyks 3 d. rugp. randasi savo namuose. Nuo Bridgeposrt. — Šv. Pran
Norintieji dalyvauti, gan tuojau po sumos. Malonėsite voką jau atgavo ir kalba, bet ciškaus Vienuolyno Rėmėjų
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899
CHIOAGO- UJU
arba tiesiai į prieglaudą va- į visos narės atsilankyti, nes y- da nevaikščioja.
1 skyrius laikys susirinkimą
žiuoti, arba kreiptis į komi- j ra svarbų reikalų svarstymui,
X Ryt Aušros Vartų par. irugp. 4 d., 7:30 valandą vasijųI būtent kaip geriau prisiruošti
Komisijon eina: Mrs. A. prįe draugijos jubilėjaus (25
metų) apvaikščiojimo. Nors
sukaktuvės jau įvyko 16 d.
Į 18-KIEČIŲ PIKNIKĄ
SVARBUS PRANEŠIMAS
balandžio, 1920 m., bet apvaik
|
CHICAGOS LIETUVIAMS
ščiojimas atidėtas ant rudens.

CHICAGOJE

PRANEŠIMAI.

A. BITINO

PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

Mes Insuriiiam (Apdraudžiant)

<■■■■■■■

Neužmirškite,

visi

į

rėmėjų

sekmadieny

pikniką 1

I
:

dustin Kulis

■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g

S

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų 3 skyriaus susirinki
mas įvyks 14 d. rugpiučio,
prieš Apskričio pikniką. Vi
sos narės malonėsite iš anks
to pagalvoti, kaip sėkmin
giau galėsime darbuotis pik
nike.
,

s J. F. Radžius
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komlšlnas gr>boriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborlų.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

AUKOTOJAI PARAP. PIKNIKUL

kupčius Nortbsidiečių
piknike dėl oro turėjo trubelių. Buvo išvykęs iš vakaro
ir kelyj užtiko smarkus ly
tus su perkūnija ir vos bėrio
nepratrotijo, o darže biznį da
rant daug prakaito išliejo.
Kupčystę su kitais bevarant,
North Sidės lenkai pastebėjo,
kad jis neturįs visų dokumen
tų, tik tuo išsigelbėjo, kad
prie caro tarnavęs. Dabar vėl
Skubiai per West Sidę su vi
sais tavorais ir lietuviškais
saldainiais važiuoja į Dievo
Apveizdos smagų išvažiavimą
į Svilainio farmą, kur jam
bus geras oras, geras gešeftas
Ir tikisi kostomreių iš visų
Chicagos lietuvių kolonijų.

— Aukotojai

parapijos piknikai tiek daug
valgomųjų daiktų suaukojo,
kad mažai ir pirkti reikėjo.
Čia pažymiu, kad aukojo:
A. O. Deikseniai, J. Strasduckas, M. Sutkienė, M. Gri
galienė, F. Mačis, V. F. Dumbliauskių šeimyna, Rutkačių
šeimyna, Tamusevičių šeimy
na, Karečkų šeimyna, Griocikių šeimyna, Grikių šeimyna,
Vilsenčkių šeimyna, Z. Tinziolienė, Kišionių šeimyna,
Šniaukštų šeimyna, P. Sriu
bų šeimyna, A. Kregždiėnė,
Aukos gautos iš kompanijų
per V. Nausėdą: daug duonos
ir mėsos; M. Karečkienė iš
groserio nuo Bucien; K. Kišonienė nuo Kulek, A. E.

"Saugumas virš visko” — Šio obalsio laikomės pradedant kiekvie
ną naują laidą mūsų Pirmųjų Morgičių Real Estate Auksinių Bonų.

i GRABŲ ISDIRBYSTĖJ

Rap.

North Side.

Saugumas Virš Visko

■i
i

J. F. Radžius
i

Tel. Canal 6174

Mūsų Pirmųjų Morgičių Real Es
tate Auksiniai Bonai duoda jums
progos investuoti savo pinigus ant
6 nuoš. su didžiausiu saugumu.

šiandie pasiteirauk pas mus apie
mūsų Dalinio Išsimokėjimo Pieną.
Taupymo sąskaitos, čekių sąskaitos, saugių bankinių skryne
lių rendavimas ir pinigų siuntimas taipgi yra aptarnaujami pas
mus.

Taupymo Depozitai padėti prieš ir pačioj 10-toje kiekvieno
mėnesio dienoje neš nuošimčius nuo 1-mos to mėnesio dienos.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
(Po

Jungtinių

Valstijų

Valdžios

Priežiūra)

Halsted Street at Nineteenth PI.
CHICAGO

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas:
Skyrius:
668 W. 18th St.

Tiktai į pelną nešančias nuosa
vybes, esančias gerai įsigalėjusiose
vietose, tekreipiama mūsų domė.

. 3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4068

iLi
■II

Ranko ir Rankinių Skrynelių Valandos:
Pirmadieniais ir fteStadlenlals 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare
Kitomis blanio dienomis 9 vai. ryto iki 3 vai. vakare

Šeitadienis, Rugp. 2 d., 1030
■U.,1-----

Telefonas Yarda 1118

i J.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

S, M. SKUDAS
LIETIJVia GRABORIUS

ROSeland,

ill.

Porcijunkulio atlaidai.

Ofiso Tel. Vlctory 1687

(J, RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

Porcijunkulio atlaidai yra Telefonas Grovehlll 22(2
Of. Ir Re* Tel. Hemlock 2875
(Tąsu nuo 5 pusi.)
tuo žymūs, kad tikintijei, atį,
Didelė graši koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
žudą juo į pikniką atvažiuo likę išpažinti ir priėmę šv. Į gydytojas ir chirurgas
T18'WEST
18
STREET
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
ti, Pamatysime, sužinosime. Komunijų, gali tiek kartų pel- 2433 W. MARQUETTE ROAD
3133 S. HALSTED STREET
Kertė
So. Western Avenue
Tel. Roozevelt 7582
BALSAMUOTOJAS
Tek Prospect 1028
X A. Mondeika, mūsų per. nyti visuotinų atlaidų, kiek Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Antras ofisas ir Rezidencija
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavltt SL
vargonininkas
ne
tik
neina
Turiu automobilius visokiems rei
kartų
atlanko
atlaidais
apdo

J. Lulevičius
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
GRABORIUS ER senyn, bet dagi eina greityn. vanotų baž. “Tėve Mūsų”, 5
Valandos: 2-1 po pietų Ir 7-0 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 7-9
Nedėllomis pagal sutarty.
BALSAMUOTOJAS
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlloj pagal susitarimų
3319 AUBURN AVENUE
Jis dabur daro net po 65 my “Sveika Marija” ir 5 “Gar
— piet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak.
Patarnauju laido
Chicago, Illinois Šventadieniais pagal autarim*.
tuvėse visose mie lias į valandų. Sako, ir ne bė Dievui”... Tik vienus at- Ofiso Tel. Virglnia 0036
Ofiso Tel. Vlctory (892
Rezidencijos: Van Buren 5858
sto ir
miestelių
pailstus. Good boy, Adolph! laidus galima pelnyti sau,
Rezidencijos Tel. Drey«l 9191
dalyse.
Moderniš
Republlc 84(8
Tel. Canal 6784
ka
koplyčia
veltui.
S. D. LACHAWICZ
X Juozapas Mockus Jr., pir kitus reikia pavesti savo įni
2101 8. Halsted
UBTUri8 GRABORIUS
ko gražų Studebakerį. Valio tusiems giminėms, draugams,
Si, Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patarnauja, lakiotuvėse kuopiglauTel. Vlctory UIS Juozuk! Juozapas žada savo pažįstamiems,
žodžiu,
skai4142 Archer Avenue
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
naujų Studebakerį parap. pik 1 stykloj kenčiančioms sieloms.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Tel. Rooeevelt 3(15 Arba 2615
CHIRURGAS
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
nike
demonstruoti.
! Atlikti ••išpažintį ir ii,
priimti . šv.
I.
J.
Z
O
L
P. . G , .
a.
. , ,, . L^.
.
Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAR
2314 W. 23rd Plaoe
Ofisas 8102 So. Halsted SL
X Halstrycio gazieta- ir; Komunijų galima bet kurioje j Namų ofisas 3413 Frankiin Bivd.
Gydo
staigias
ir
chroniškas Ilgas
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Kampas
SI
Street
Chicago, III.
vyrų, moterų Ir valkų
jų reporteris visai mizernai: bažnyčioje. Porcijunkulio atVal,; nuo 8:30 >kl 9:30 vak~
VEDĖJAS
SKYRIUS: <
VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak.
mato i?: mušto. Mūsų parapJ laidai švenčiami rugpiučio 2 Ofiso Tei. Canal 2118
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St.
DARO OPERACUAS
Nedėllomis Ir šventadieniais 10-18
Namų Tel. Lafayette 0098
Tel. Cicero 6927
varg.
A.
Mondeikai
nori,
sa1
dienų;
Kampas 46tb Ir Paulina St*
IJgonlus priima kasdlenų nuo
Tel. Hemlock 8700
Tel. Boulevard 6203
vo šlamšte, skęstantį sūnų pri
pietų iki S vai. vakaro.
Tokie atlaidai pirmų kartų
>
Res. Tel. Prospect 0818
Nedėllomis Ir eeredomls tik
Nuliudlmo
valandoje
kreipkitės mestis Kogi iš tokios “gazie- švenčiami
Roselande, Visų
iškalno susitarus
OFISAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
i
bažnyčioje.
'
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau tos” daugiau galima tikėtis. Šventų parapijos
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS
1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Ponas
Mondeika
žino,
kų
jis
CHCAGOJE
Prasidėjo
vakar
vakare
iškil

Ir K-RAY
dykai.
,
Ofisas 6155 &6uth Kedzle
Laidotuvėse pa.
NAMAI:
Rez. 6622 So. Whipple
turi.
2130
WEST
22nd STREET
mingais
mišparais
ir
pamoks

tarnauju
geriausia
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
X Šiame sekmadieny dr-ja lų. Bažnyčios lankymo diena
4193 ARCHER AVĖ.
todėl, kad priklau
sau prie grabų lššv. Antano laikys pusmetinį yra šiandieną. Į darbų einan Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
PRANEŠIMAS
UNDERTAKING CO.
Namuose 2-4 po p i et, ofise 8-8 v. v.
dirbystės.
susirinkimų
parap.
mokyklos
Tel. Lafayette 6798
tiems žmonėms pirmos šv. Mi
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
(68 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Wentworth 3000
kambaryje, 1 vai. po pietų.
šios bus 5 vai.,7 antros 9 vai. Į
Telef. Canal 5174
710
WEST
18th
STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
Rez. TeL Stewart 8191 atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
su pamokslu ir Šv. SakramenHalsted Street, Tel.
Canal 8161
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptie
Jaunamečių
sųjungiečių to įstatymų. Vakare mišparai,
Victory 4088.
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 8 po pleL Tel.
pusmetinis susirinkimas į- pamokslas ir procesija.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
Kun. A. Kruša.
Gydytojas ir Chirurgas
Phone Boulevard 4139
vyks rugp. 3 d. Teiksitės vi
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutartį,
4601 So. Ashland Avė. Valandos:* nuo
GRABO mua
sos narės ateiti. Mums yra
6558 SO. HALSTED STREET 8 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828
Ofisas
Re* (641 S. Albany Avė. Tel. ProeVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
3238 S. HALSTED STREET paskirtas darbas — gėles par
tarty.
Tel. Victory 4*88-88
duoti parapijos piknike, rug
GRABORIUS
Telefonas
Boulevard
1939
Res. 4424 S. R0CKWELL ST. piučio 10. Darbininkės
bus
Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Res. Boulevard 6918
Tai. Virglnia 1298
X Ryt Dievo Ąpveizdos pa
Musų patarnavimas
tos
pačios
ir
dar
reikės
dau

X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
rapijos
ekskursija.
Kurį į Dr. S. A. Brenza
nebrangus, nes neturi
giau darinkti.
Ofisas 2201 West 22nd Street
me išlaidų užlaikymui
Ofiso Valandos:
Skaitykite kitoj, vietoj kores
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6338
Jaunamečrų Pirmininkė.
skyrių.
1464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki Ofiso
pondencijų.
valandos nuo 1 Iki 1 po
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlc 7868
Nauja, graži ko
pietų
Ir
8
Iki
8
vai.
vakare
9:30 vakare
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠ
X Ryt daugelis Chicagos
O f I s a a
Valandos 1 — 1 4 7 - 1 t. t.
Res.
1201
S.
WALLACE
STREET
plyčia dykai.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
TIS NAMUOSE — YRA
Vyčių kp. atstovų išvažiuoja 4608 S. ASHLAND AVENUE
4603 S. Marshfield Avenue
Chicago, III.
Netoli 46tb St.
3307 AUBURN AVENUE
SAULĖS SPINDULYS
į Kenoslių, Vyųių seiman.
Tai. Boulevard 9277
DENTISTAI Tel. Canal 9857 Res. Prospect (818
X Mar. Luofeienė iš Marpiette Parko iftbMihttioja vy*
Office Boulevard 7(48
us, moteris panelės ir vaikus 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Kenwood 5107
it vykti į West Sidės talkinin
Valandos:
1881 SOUTH HALBTHD 8TT.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
kų piknikų.
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Resldencija 8(00 So. Arteslan Ava
X St. Drigotas, žinomas apart šventadienio Ir ketvirtadienio
4146 8o. Ashland Avenae
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų
onikų išdirbėjas, 5114 So.
Ajt Zaleskio Aptiekos
OFISAI:
8 iki 8:80 vakare
4901 — 14 St.
2924 Washington
Cnox avė. tel. Laf. 6573, West i 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
TeL Canal <888
sidės talkininkų suvažiavimui jTel- cicero 662. Tei. Kedzie 2450-2451
tukuoja 10 keisų sodės, 2 kei- J
Perkėlė savo ofta} po nuznsrlu
ų alaus ir patsr ten dalyvaus.
DBNTZBTAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
2201 WEST 22nd STREET
čisas to suvažiavimo bei pik(Kampas Leavltt BL)
SPECUALISTAS
liko pelnas eis Aušros Vartų 4729Rezidencija
W. 12 PI.
Nedfillomls
Dšlovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Valandos* Nuo 9 Iki 18 ryto
Susitarus
>ažnyčios ir mokyklos valymo Tel. Cicero 2888
nuo 1 Iki t vakare
▼•t: ryto nuo 19—18 nuo 8—8 pe
pietų: 7—8:88 vakare
škaščiams padengti.
Beredoj pagal sutarty
AKIŲ GYDYTOJAI:
Nedėllomis lt iki 18
X St. Fabijonas, West Ši
Boulevard 7589
Telef. Midway 2880
Tel. Yards 1829
lęs expressininkas, 2146 So.
Rez. Hemlock 7891
loyne avė., buvo išvykęs va- DR. G. SERNER
TaL Boulevard 18(1
cacijų į Lietuvų. Dabar SU-i LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
grizo ir bus Aušros Vartų
DENTISTAS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
>ar. talkininkų ir darbininkų
4712 So. Ashland Avenue
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
3343 SO. HALSTED STREET
Vai.. Nuo 9 ryto iki 8 vakare
uvažiavime rugpj. 3 d. parųnavimą.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Valandos: Nuo 8 — 4*0.
lijos darže. Jisai suvažiavu756 West 35th St.
Tel. Armltage 1740
7—9 vakare
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
iems papasakos apie Lietuvų.
Kampas Halsted St.

STANLEY P. MAŽEIKA

i [JR,

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YUŠKA

J. F. RADZIUS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. RAČKUS’

DR. B. ARON

BUTKUS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

A. PETKUS

A. MASALSKIS

~ DR. S. BIEZIS

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

A, L DAVIDONIS, M. ft

DR. P. Z. ZALATŪRU

DR. G. Z. VEZELIS

OR. S. A. DOWIAT

Ambulance Patarnavimas

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rubus

aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime' jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
įtvažiuoja
ir visiems čampionams
»er nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
ieniems tonikams duoda ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senuno, o jau turi tūkstančius vartotolų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
judamas vienoj fdrmoj, gydo daug
igų. Reikalaukit iš savo aptickos arja išdlrbystės.
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Clilcago, UI.

Didysis Ofisas:

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

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

1410 So. 49th
’

3201 Auburn Avenue

Cicero

DR. GUSSEN

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

4740 Dorchester Avenue

Tel. Boulevard 3201

Tel. Dreiel 8888
Vai.: 8 iki 10 ryto
8-8 vai. vakare

Gerai lietuviams žinomas per 18
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo staigias
Ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokiu*
''elektros prietaisus.
Į

LIETUVIS DENTISTAS

Ofisas ir Laboratorija

LIETUVIS AKIŲ

DR. R. G. CUPLER

GYDYTOJAS. CHIRURGĄ** IR
AKUŠERIS

Iš RUSIJOS

Nortwest Tower Bldg. Room
Vai., 9-12 ryto: 1-8:80 vai. vak

Palengvins akių (tempimų
kuris
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karšt). Atitai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sau kreivas akis, nulmu cataractu*
Atitaisau trumpų regyste Ir tolimų
Oakley Avenue ir 24-taa Street
regystę.
Telef. Wilmctto 195 arba
Prirengiu teisingai akinius visuose
Canal 1713
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllal. mas su elektra, parodančia mažiau
Ir Ketvertais vakare
sias klaida*

DR. ŽMdlDZINAS

SKYRIUS

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)
Dentistas
1408 MILWAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.’

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Rez. Tel. Mldway 5512

r

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. S. T. THOMAS

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

SPECIALISTAS

PAGRABŲ VEDĖJAI

DR. CHARLES SEGAL

DR. 6.1. BLOŽIS .

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

4847 W. 14 St. Cicero,
111. Pirmiau Dr. Gussen ture-

1025 WEST 18 STREET

jo ofisą North SidSj, o Cice-1

,

num.

roj susilaukė

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

ah0„

tiek pacientų,

kad North Sidėj skyrių užda
rė.
Dr. Ousseno

pacientai

jo 4631

darbu pilnai patenkinti. Be to

atsižvelgdamas į bedarbę, pa

tarnavimų teikia
mų kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

žmonių sunkių padėtį, tai yra

kaip kitur

"

„TU*

roj laikė skyrių. Dabar Cico- 2288, arba Randoiph <soo.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 Tyto Iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
12 po pietų.
Kainos pigesnės,

Netoli Morgan Street

Įsitaisė moderniškų ofisų po

už prieina

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plasa 8808

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 dienų
Nuo 8 Iki 8 po pietų.
Šiuo 7 Iki 9 vakar*

Vedši. nuo 19 įkl 11 dienų

t.

AeStadienls, Rugp. 2 d., 1980
, ...
eg

VYTAUTO METŲ
ŠV. ANTANO PARAPIJOS
a

Nedėtoje, R^Mėio (Aejiist) 10 dieni, 1930 m.
Bergmans Grove Darže, Riverside, Illinois

ŽINiy-ŽtNELĖS

PŪKAS ir KERMOŠIUS
Good Time ir visokių linksmybių, užtikriname! Buck Jonės muzika. Klaipėdos
Alus, Kauno Kindziukai, Jurbarko Papsas etc. Imtynes tarp Troškio ir Klebono
- tuoj po piet. /Kviečiame Visus Ciceros Chicago, Bulvarų ir Apielinkės Lietu
vius:
1
KOMITETAI
KLEBONAS.

k

vengras su vaistais ir patari deninį

pikniką,

kurs

įvyks

mais apie tai, kokius laikraš rugpj. 17 d. savame darže.

X Už dienos, kitos įdėsime
“Draugan” kun. Baltučio įs

čius ir kokias knygas skaity

ti. Sykiu atkeliauja šie vyrai:

pūdžius iš kelionės Lietuvon.

Grybauskas, Stankevičius, Nor
X Vyčių seime iŠ Chicagos
Mw,įus> Jallušau8ltagi
45 kuopų

apie

dalyvaus

ir.bilnierius P. .perimas ir ki-

GERA PROGA LIETUVOJ
Kas nori

Lietuvoj

pirkti

įTelšių mieste namus? Yra pus

antros

dešimtinės

žemės, 4

X Moterą Sąjungos Chica

X Vincas SakAvičius, pla didelis sodnas ir gera žemė

tas pareigas eina jau 10 me vakarijas. Vyksta į Baltimore

tai.

pas gimines. Jisai aplankys ir
Kavaliauskas,1 sostinę Washingtoną. Išvažiuo
2303 So. Hoyne avė., su savo ja su šeimyna. Grįš, kad sus

X Pranas

straikerį.

Jo darbas vertas $13, bet jis
veltui. Be

BANIS STUDIO
Specialistas grupių

—

vestuvių,

patyręs tame darbe per daug metų.

kyklos valyme darbavosi per

10 dieną.
kad iš Cicero

per radio,

į Westsidiečią

darbo prie naTame turiu daug patyri

mo. Reikalaujantieji

atsišau

kite . -;
5537 So. Roman Avė.

Tel. Hemlock 4190

RADIO
Jei jusą radio nedirba gerai,

3200 SO. HALSTED ST.

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS
me pianus, fomičius ir kito

kius dalykus.
Taipgi parduodame

geriausioa rąšies

anglis

už prieina

miausią kainą. Musą patarna
vimas yra

gi eitas,

geras ir

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

kitus miestus.
A. J. ŽVIRBLIS
Lafayette 8227 Chicago, UI.

niu ir mūriniu namu. Komišas

Savininkas
12314 So. Green Street

SKOLOTAM PINIGUS

West Pullman

$50,00 iki $30,000

Chicago, III.

neimant komiso iki $300.00

Vartotų Karų Bargcnai
1928 Coupe $290.00
1928 Tudor $300.00
1929 Coupe su 6 tekiniais ša’.,
užvom. $365.00
1929 Tudor $315.00
Jūsų senų karų imsim { mainus —
Geros Išlygos.

ARCHER-KEDZIE MOTOR
CO
Autorizuoti Fordo pardavėjai
4891 ARCHER AVENIU
Telefonas Lafayette 0770-1

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra

Savininkas
Del geriausios rųšles
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389

6755 So. Western Avė.
Telefonas GTOvebill 1038

■ ------ .... .........................

ĮVAIRŪS

MARQUETTE MANOR

4 kųmb. rėk., kaip nauji, pigiai
4929 Csvtez St. 2-raa.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Budavoju naujus namus ant
orderią. Senus priimu į mai

Savininkas IK AntirSIKin&s

nus.

Užlaikau visokių
tuksint ų ir sldaorinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų Ir t t
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

71 STREET
TeL Republic 4537 /

2453 WEST

' IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka-

su vėliausios

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telefonas HEMLOCK

8380

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
. Telefonas Hetdftck 6529
Telef.

FLATAS RENDON PIGIAI.
Rendon flatas iš 3 ar 4 kam

Republic 6194

■

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip- muro taip ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prleinamlauSios. .

2452 WEST 69th STREET

J. G. ENCHER & CO.

WHITE SOZ MOTOR SALES

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda.
Notary Public
Skyrius 4429 Sa. Fairfield

610 West 35 Street
Tel. Tards 0699

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

WiBys, Willys Knight ir
Whippet Pardavėjai

4065 So. Campbell Avė.

HARRY J. MAPP, Ine.
6739 S. Western Avė.

Chicago, III.

Telefonas Republic 0141

Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

GRAHAM PAIGE

Phone Virginia 2054
JO8EPH VILIMAS
Namą Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwall Street

Kaina 9845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių (vairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

A. M. BUTCHAS

»
Maliavų ir visokių geležinių

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
Savininkai: Vainoras, J. Laukys
Telefonas Lafayette

3962 Archer Avenue

mados įrengimais: šiluma, e-

riausių karų už žemiausių kalnų.

siu pigiai arba mainysiu ant

Marąuette

Manor.

NAUJI STUDEBAKER

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar

bus iš lauko ir vidaus, taipgi
Į plumerio, taisome elektrikas,
įdedame šilto vandens pečius

FREE WHEELING IS HEREt *
Ateikit* Ir pažiūrėkite Naujus STU !
DEBAKER 1991 modelius. kurie
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASELIS Savininkas

4492 Archer Avenne
Telefonas Lafayette 7199

ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689
M. TUSEKA
““

Plumbing & Beating
Kaipo lletaris, lietuviams
nausiu kuogeriausla.

patar

4426 So. Western Avė.
’iel. Lafayette 8227

Dellcatessen,

gera vieta.

t< W««t 91 St.

REAL ĮSTATE
J. YUSHKEVVITZ
REAL E8TATE
Darome jvairius legalius
dokumentus, apdraudžia
ma namus, automobilius
Ir kitokia* buoeavybea

2433 West 00 Str.
Telef.

Prospect 2149

PAUL M. SMITH & OO.

4425 So. Fairfield Avenue

Republic 5667

Prie to jeigu

jums nepa

tiks viršminėti namai, tai tuo
met mes galėsim pastatyti

pa

gal jusą norą gerai ir priei

Budavojam

KONTRAKTORIUS

dirbam cemento darbus - fun
damentus

JUOZAS VILIMAS

naujas namus,

taipgi

aaidyokus,

muro darbus, iš medinių

4556 So. RockweU St.
Tel. Virginia 2054

,

pa

apmurinam

darom mūrinius,

medinį namą po vieną plytą.

CALIFORNIA

Atrodo mūrinis, po to jau ne- VISTU IR VAISIŲ FARMA 97,50®

šuosę namųope- 10 a^. slyvų Ir grripaų, 15 ak. alfalfps, 800 rištų, kar
vė Ir įrankiai? E. Lavoųd, Plerin,
Cai.
,

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

FOUR LBAF CLOVER
CONSTRUCTION

463$ Archer Avė., Chicago, III.
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
$10. Specialiai užsakymai
AlUson arkifektas, 115 So.
Deųrborm Central 0728.

Pardavimui gražus akmeninis na9 kamb. prie Pine ež. La Per
ėk Ja*, taipgi 2 vasarnamiai. Taip
gi asHkeNal paežerų pardav. ar rendut Bent transp. New Tork Central
2 0*1Engle^rood ar elekt. gelžk.
Pigiai. Tel. Bevelry 6619 ąr Randolph 9791. Dr.' F. B. Balmer.

NĄMAI 7 >ambv furn.-m. 2 karų
pigiai d«l mirties, 3711 w. 64

y-j~ •"

* kamla k. v., apd. plytų fuad.
__ lela, 2 karų
Pigiai. 5149
Emerdld

R. 5

Tards 2124

FARMA

Arba

Ganai 5065

2 fl. plytų nam. su meg. porčlu.
. Parsiduoda 160 akerią fer naudai išdekoruotas, 2 karų gar.
ma su budinkais. Parduoiim furn. Ir pečius. 1% bloko Iki "L”,

SENIAUSIS LIETUVIS
Elektros Kontraktorius.
Suvedu elektrų kaip J naujus taip pigiai arba
Ir senus namus. Taisau Ir {dedu vi mainą.
sokius motorus. Užlaikau elektrlklnlų
daiktų krautuvę.
6001 So.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2522 So. Halsted Street
PARMOS
Telef. Vlctory 7452

*

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Įmokėti 91,000. 4824 No. CIafemont.

priimsim

mažą

Carpenter St.

PARDAVIMUI-

6127 S. Maplewood Avė.
Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa
CHICAGO

NEHBOĖTAS BARGENAS,

du Lac, Wis., prie upės, gra

g-vės bisnio mn-

žus sodnas, mūrinis namas
štoras ir flatas,
ir visos Teitos triobog yra ge kaiita vandenin apšildomas,
ros. Už casb arba mainysim į far čvieją karą
muro gara

Plumbing A Heatlng Lietuvis
KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

dfcu. Kaina tik $15,500, įneš
tt $4Ą06.

Binderiai nepraleiskit projavais. Už cash mainysim j goą aes uimokat tik ui lotą,
o vara namą ir muro garakitą prapertę.
dfią gaunat dykai.
6953 So. Weetern Avė.
Klauskite D. PRATAPO
Mainą nepriimsim.
liais, mašinomis ir visą metą

GERA FARMA

Savininką galima matyti
Parsiduoda 5 akerią farme, ana 1$ vai. ryto iki 6 vai. vak.
1 blokas nuo kieto kelio, 3 sUišauktt

Namų Telef.
mailės nuo miesto. Namas ir
Republic 5688

JOHN YERKES

Pigiai, Išvažiuojam, pulkus 5 kamb.
octagon plytų bung.. k. v. šlld. lo
tas 30x196. 2 karų gar. ir rakandai.
5919 Nevrburg ave„ Norvood Park.

120 ak. 3 mailės nuo Fbnd

♦
Mes moliavojime, dekoruojame ir mažą namą.
lšpoperluojame
visokius
namus.
200 akerią žemės netoli AtMusų kainos labai prelnamOe ir dar
olton, Wi8. su visais gyvu
bas garantuotas.

ftapos Telef.
Hemlock 2807

AUG, SALDOKAS

mos, arklys, vežimas ir kiti .. . Pardavimui Oak Parke., 6 kamb.
8t&cco fronjL bung, $7 p. lotas, gra
žu* krūmai, 2 karų gar., lšbr. jėla.
Moti mek., dld. ztlkl. porčius, netoli
LUCAS
Rždgeland. 4k DiVision, tik $7,759.
29$ No. LoreM avė., Cbicago.
Cloud, Mich.

Fundamentai
' A k
įrankiai.
Cementiniai bloksal
Garadžlai, porčlal
P.
2 metų lakto išmokėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus
White
namus.

2884 So. LEAVITT BT.

..... Lafayette $719

v PanUvftnul 220 — 222 E. 26 st.
FARMA.
Chicago. ?Z Storu, 4 flatai, jėla, 8
šonat: Pigini.
Parsiduoda už $1,500 40 aWM. J. WAIDELICH
kerią, pusė miško pusė dirba 97:Audubon Are. Jersey Člty, N. J.

Tel. Lafayette 7674

Phone Republic 4949

Tel. Lafayette 0455

RPAL ESTATE
Readevtmas, Paskolos Ir Apdrauda
(Inšurance)

reik pentyt. Turim namą ant nė, naujos mados vlštlnyčlos, dėt I,200 rištų, geros elekt. šviepos vipardavimo ir mainymo.

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
katnfc.

2650 West 63rd St. Chicago.

Telef. Republic 9064

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
lektrikiniai icebaksei, vanos ir
VARTOTA KARĄ IR
pečiai. Reikale atsišaukite į;
$100.00 NAUJĄ
J. KULIKAUSKAS
Išmokėjimui duodame lt mėnesių
laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge
2322 West 24th Street

Parduo

Didelis 7 kamb- namas, gar. bar-

M. ZIZAS

štymu apšildomas.

2227 West 23 Place

vandeniu šildomas.

ė, 9 metai jst., pigiai, ilga.
22 St.

REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE
Fetksan, parduodam, Aalnom nati, įnešti tik $500. Gera vieta 7030 So. Fairfield Avė. Kai mus, tetų*. farmas, biznius visokios
rųšles. feėra skirtumo apiellnkės Ir
ant So. Westem avė., greitai na prieinama. Į mainus pri kur yra ar kas yra. Perkam notas,
2*4 mortgage Ir parūpinant 1. Ir 2nd
ir pigiai priežastis išvažiuoju
imsiu mažą namą ar bunga- morfggge lengvomis Išlygomis. Telsimfes Ir greitas patarnavimas
j Lietuvą. Pašauk Subatoj
low.

2100 W. 23 St.

HUPMOBILE

galo w 6535 So. Franciscą av».

loto

MOUTH Chrysler išdirbystės

Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
su naujausios mados įrengi
Jei Tamista nori pirkti Automo
mais. Ątsišaukite pas savinin bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamistaz nus
ką.
tebins savo gražumu, greitumu, ir
K. PILIPAVIČIŲ
visa konstrukcija. Kaina $1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

8U

Pardavimui ar rendal 2 augščlų
plytų nam., 3 kamb. apačioj, 5 mleg.
4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb.
maudinė
augštai,
pilnas
beizm.,
furn. apš., 2 karų plytų gar. Arti naujas muro namas,
1-mos
CampbeU’s Soup & Harvester Co.,
įrengimas
Octagon
3250 So. Irving avė. Rašyk Savinin k laso s
kui, Box 517, Draugas, 2334 So. frontas, blizgančiais langais,
Oakley. .
garu šildomos, 3 karą gai
Namas mainyti arba parduo džius, prie Marąuette Parko,

436 W. 45 St.

GAGE PARK MOTOR
Kambariai labai šviesus ir
SALES
saulėti. Kreiptis pas biznie
Joe Bagdonas, Savininkas
rių.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Z. DABRAVOLSKI.
Telefonas Prospect 5669
2324 So. Leavitt St.

kamb.

sleeping porch mūrinis ben

ES

GeneraHa Kontraktorius

Rendon flatas su visais pa Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

Išsirenduoja patogus flatas

2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

Taipgi didelis pasirinkimas varto
Ateik pažiūrėti musą nau tų karų už labai mažų kainų,
Tel. Lafayette 8442
Ofisas Ir Rez.
Ir 2384
4491 S. Mozart 8t.
Norėdami
pirkti
pigiai
gerų
karų
jausią DE SOTO ir PLY
kreipkitės J mus

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

5

Statau naujus namus ir se Octagon frant, tailią snmM
nus priimu į mainus.
toilete,
blizgančiais langais,

KONTR AKTORIAI:

J. MEZLAIŠKIS

DE SOTO IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT
Geriausios Rūšies Automobi
IR WHIPPET
liai.
automobilią už labai prieina

Parsiduoda

...........

D. GRICIUS

mą kainą.

barių. Renda pigi.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

nama kaina.

AUTOMOBILIAI

FORD

i mbarią flatai

Skolinanti pinigus ant medi

Mes permUfuojame-perveža-

Mes pervežame daiktus ir j

tai šaukite

togumais,

REAL ESTATE

809 Vest 35th St.

Wm. J. Kareiva

to jo sūnūs bažnyčios ir mo pavienių ir kitokių fotografijų. Esu

X Gauta žinią

ANT PIRMU MOEOICIŲ

S. L. FABIAN, Mgr.

sunumi Juozu talkininką su-

padarė

CONTRACTORS

Public Mortgage Ezchange

gos Apekr. rengia šaunias pa- čiai žinomas West Sidės po- Cash arba mainysim į farmigerbtuvės p. M. Vaičiunienei,1 lįtikierius ir Cook County še- kę ar kitą propertę Amerike.
Sąjungos
Centro rast., kuri rifas, šiomis dienomis turės
ANTANAS 6EPAUSKAS,

tą viską

AR NORI PINIGŲ

j nauji ukiui reikalingi namai, tik 2%. Kreipkitės į

Apskričio delegatai.
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