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Mirė Milvvaukee’s Arkivyskupas Messmer
VIENA AMERIKOS KOMUNISTŲ STOVYKLA

BRITU KARIUOMENE PARUOŠTA
GINTI HANKOWĄ, KINUOJ

Lietuvos Vyčių Seimas

?<•' -Ji

Seimas prasidėjo didelėmis iškilmėmis. Iškilmingas
Šv. Mišias atnašavo kun. Dr. J. Navickas, M. I. C, iš
Marian Hills, diakonu buvo kun. J. Mačiulionis, M. I. C.
iš Marian Hills ir subdiakonu buvo klierikas J. VaškeviPABALT6 PRADŽIUGUS, KAD AMERI
[ "čius, M. I. C. iš Marian Hills. Pamokslą pasakė L. V.
Centro dvasios vadas gerb. kun. Pr. Vaitukaitis iš ChiKOJ KOVOJAMOS BOLŠEVIKŲ PREKES
cago, III.
Seimo posėdį atidarė Centro pirm. p. Onaitis iš
Homestead, Pa. J Seimo prezidiumą išrinkti: Juozas Bulevičius — pirm. iš Chicagos, vice pirm. — V. Marčiulis
iš Kenosha ir B. Vaškevičiūtė iš Sheboygan, Wis. Sekre
toriai: Juozas Vaškevičius iš Marian Hills, III. ir PikuCiūtė iš Sheboygan, Wis. 1 Rezoliucijų ir Skundų KomiMIRĖ ARKIVYSKUPAS
PARUOŠTA BRITŲ
Į sijas pateko šie: kun. Dr. Navickas iš Marian Hills, I i
KARIUOMENE
p. Macenas iš Cleveland, O., Baltramaitis iš Elizabeth,
MESSMER
• N. J. Spaudos komisija susideda iš: kun. Pr. Vaitukaičio
, iš Chicago, 111. kun. Pr. Garmaus iš Sheboygan, Wis. ir
ST. GALE, Šveicarija, ruŠi vasarinė stovykla, tai komunistų propagandos lizdas. Yra Duchess apskrity, K. Mažeikos, Kenosha, Wis. Rezoliucijų komisijon iši New
Yorko valstybėj. Ten išlaikomi vaikai supažindinami su Marxo ir Lenino teori-’ti: kun. J. Mačiulionisi iš Marian Hills, Ilk, Petraičiūtė i
viškėje, mirė Milwaukee, Wis.,| Skaitlin«os S^’notą komunijomis.
(Homestead, Pa. ir A. Valonis iš Chicago, III. Mandatų
arkivyskupnos arkivyskupas'
.
( komisija išrinkta iš: Milkino, p-lės Lauciūtės it ValausPERGYVENTA
DIDELI
VOKIETIJOS
KATALIKŲ
Sebastijonas
1 kaitės. Visi iš Kenosha, Wis. Maršalkos: Parašantis ir
SPAUDOS KONFE
Pocius taipgi iš Kenosha, Wis.
\\
KARŠČIAI
RENCIJOS
Pirmą dieną delegatų buvo 83. Laukiama daugiau.
1847 m.
Chicago ir apylinkės praei Didžiumą delegatų iš Wisconsino.'Daug yra atstovų iš
Dar viena pnphibicijos
'
tomis keliomis dienomis iš- Rytų. Opas visų geras.
peticija

Suomiai Planuoja Prapiesti
Valstybės Sienas
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Lietuvos 106 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
Yokietijos 100 markių 23.88
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nominė pasaulio galybė! Ji tu- PAŠTO ŽENKLELIŲ KA
sur jaučiama stoka tvirto tautinio nusiteiki
ri 8 milijonus gyventojų, bet*
RALIENĖ".
mo; 9) iki šiol dar nesame išauklėję auto
Uelna kaadlea. Uakyrua eekmadlanloa
ritetingų jaunimui vadų; 10) neturime jau
------------- Prof. K. Pakštas____________________ J jų turtai ir pasauliniai inte
PRENUMERATOS KAINA: Metimą — »« oe, Fttresai lengvai atsveria Kiniją
Ml Metų — 11.60, Trime Mėnesiuos — •1.00. Vienui nimo auklėjimui tautinėje dvasioje tinkamos
Mtaeahu — 76c. Europoje — Metime >7.M, Pusei Me
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muziejų.
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tų _ *«.••. Kopija .eae.
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tai
mažas
Naujortai ne puikus darbštumo, pa
tikslui pilto ienklų.
šalyRedaktorius priimi — nuo lt:M iki U:t# **L prisipažinti, kad tie priekaištai turi pagrin
kasdien.
do, kad mes ištikro nesame padarę viso to, Prie Aacheno pasiekiame vkas. Juk Antverpenas vienas žangos, mokslingumo pavyz
Skelbimų kilnos prisiunčiamos pareikalavus.
iš kelių pačių didžiausių pa dys!
kas reikia padaryti jaunimo reikalų aprūpi Vokietijos ir Belgijos pasienį.
saulio uostų su milžiniška
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 nimui. Del to mes dažnai kalbame, skundžia
Tarptautinė paroda.
Ribos tarp šių dviejų valsty prekių, pinigų ir žmonių apy
vai. po piet.
mės ir dejuojame, tačiau nedaug ko realaus e- bių ir per akinius neįžiūrėsi.
varta. Išlipau Centralinėje Belgija atsiskirė nuo Olan
same tuo pačiu svarbiausiu reikalu nuveikę. Pasienio žemėvaizdis tas pats:
Stoty ir netoli jos apsigyve- dijos 1830 m. Taigi šįmet ji
Kaltiname
aplinkybes,
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sąlygas,
A“DRAUGAS”
šiek tiek kalnuotas, giriomis Į,nau niažame pigiame viešbū- švenčia 100 metų savo nepri- j
merikos jaunimo nerūpestingumų ir laisvu turtingaš, smulkiais ūkiais pa-ty o viešbučių ir restoranų klausomybės sukaktuves. Ta i
LITHUANIAN DAILY FRIEND
mų,, lyg norėdami nustumti visų tų didelę at- įvairintas, fabrikais nusagstyBelgijon
šaukiama j
šios stoties rajone ir kitur proga
Publlshed Daily, Except 8unday.
sakomybę nuo savo pečių. Pasakome dar ir Įtas
stambių pramonės į8UBSCRIPTIONS: One Tear — »6.00. 81x Moatlu
mieste nepaprasta daugybė. daug visokių tarptautinių
— *1.68, Three Months —- 12.00, One Month — Ttl taip — girdi, kam besirūpinti jaunimu, juk staigų> niiižiniškų fabrikų paPinigų mainymo kontoros ir kongresų, suvažiavimų, atida
■nrope — One Tear — *7.00, Slx Months — *0.00
jis visvien ištautęs, musų tautai praziūs. Bet gįeniuose žaliuoja derlingi lau
Copy — .08c.
bankai taipgi ant kiekvieno roma eilė naujų kultūrinių:
▲dvertlsinc ln “DRAUGAS** brlngs best resulti
ir tokiems dar yra galima surasti tinkamą kai fce pūdymų ir mažutėse
žingsnio. Tuojau jauti, kad įstaigų ir paminklų, o Lieže i
▲dvertlsinc rntes on appllcatlon.
* atsakymą: o kam,. gerbiamieji, šaukiate gy-- aptvertose dobilėnose ramiai
čia susipina kad ir nedidelio, ir Antverpene suruoštos tik
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago dytoją pavojingai sergančiam ligoniui, juk sau gromuloja flegmatiškos
bet labai kultūringo krašto rai grandiozinės parodos. Vyjis visvien mirs?
juodmargės, kurių veislė gar- visokeriopi interesai. Gyven- tauto jubiliejų mes suruošėm
Pavojingai sergančio ligonio negalima si visame pasauly: pieno jos tojų daugumą sudaro flaman-: paskubomis, menkai, nususu_
dai, pažangūs ir religingi ka- i šiai. Belgai savo 100-metį ne-: p c Hippchcį žada būti
DIENOS KLAUSIMAI palikti be priežiūros. Jam reikia gydytojo, duoda kibirais,
reikia vaistų. Jei jau nustatėme diagnozą iri
(Liege) tenka persės- talikai. Parašų gatvėse irgi priklausomybės jubiliejų pra- pa§t0- ženklelių “karalienė"
aiškiai žinome, kad mūsų jaunimas pavojuj ti į kitą traukinį, einantį į daugiausia flamandiškų, bet dėjo ruošti prieš keletą me- Į vįeno ženklelių rinkėjų kliū
MUSŲ JAUNIMO REIKALAI.
gai serga, žinome ko jam trūksta, ieškokime Antverpeną.
Tarp
dviejų netol tiek ir prancūziškų. Be tų. Dar 1927 m. būdamas Bra- bo parojoj lapkr. mėn. ChiMums rodos, kad jau dabar galima drą gerų gydytojų, ieškokime tinkamų priemonių1 traukinių vai. laiko, kurią nūs to, mieste laisvai galima susi zilijoj gavau belgų pakvieti-! Cftgoj Jog drcsė paskta ia
siai sakyti, kad Amerikoje gimusių ir augu jo gelbėjimui. Gal viso ir nepasiseks išgęlbė- !prendžiaU intensyviai eksplua kalbėti angliškai ir vokiškai. mą ir smulkią programą visų’gooOO žeuLULų.
'
sių lietuvių yra mažiausia du šimtai tūkstan ti, bet dirbant didesniu rūpestingumu, jo diktuoti.” samdausi taksį ir dui O tipų gatvėse — kokių tik iškilmių ir švenčių, kurios Į
Dvi
dieni
čių. Tai yra stambi mūsų tautos dalis, kuri dėlę dalį išgelbėsime, atliksime savo šventą ’ apžiUreti prieš tris metus nori. Šalę įvairiakalbių euro šįmet čia vyksta. ______
yra išstatyta į didelį pražuvimo pavojų. Vi pareigą, o tauta už tat mums bus dėkinga. matytų šio miesto žiymesnybių. piečių dažnai čia matosi kinų, pralddžiau uoliai žiūrėdamas “ ItaliJos> Brazduos, PersiVidutiniškus pavilijonus
si tą aiškiai matome, visi suprantame, tačiau Dėkingas bus ir pats jaunimas, nes, būdamas Bendram vaizdui pagauti sku J japonų, indusų, arabų, persų Antverpeno parodoje ir nieapsikorusit),
negrų'kaip
nesuspėjau
visk,
apžiu-j
‘
“
ri
ir
kaimai šuone visi rūpinamės, kad tuos jaunimo ištautė- susipratusiu lietuvišku jaunimu, jis daūg'binu į aukščiausį Liežo prie-|divonais
jimo pavojus, ant kiek galima, sumažinus. Ne daugiau atsieks ir Amerikos gyvenime, kaipinuestį, į senų Citadelę. Iš ėia ir kitų kitokių. Apie lietu- rėti. Galiu drąsiai tvirtinti,; Duai> e “ ir mazesnl
vienas jau ir iš žymių ir garbingų mūsų tau kultūriniame, ekonominiame, taip ir politi-į pažvelgus į miestą gauni pil- vius čia nieko ir nemaniau. kad ši paroda nepadarytų gS-;latvial- «aila labai. kad Liu
dos ir didžiausioms pasaulio ituva "dalyvauja parodoje,
tos žmonių pamojo į mus ranka ir pasakoj nianie, jis didesnį ir garbingesnį vaidmenį J ną- j0 vaizdą, kurs bent kiek Bet štai važiuoju tramvajum
valstybėms: Britų Imperijai, ,kur*Q per
P^r visą
visų vasarą aplan
j-----kad Amerikos lietuvių likimas yra liūdnas, SUVaidinS.
primena
mūsų Vilnių, o. •«
iš ir girdžiu: du jauni, bent kiek
suvargę vyrukai tykiai kalba- Jungtinėms Valstybėms ar‘k7s
.lki 10 null*’on^
kad mes neturime jokios ateities, kad mes
dalies ir Lisboną, nes Liežas
si ir mano ausį kutena tarsi Prancūzijai. Gal apie pusę vi-;™*’ kurie
vyksta
išmirsime skaudžia tautine mirtimi ir pra
LIETUVIŲ VARGAI VILNIUJE.
irgi tarsi balne atsisėdęs. Tai
PU
žudysime didelę lietuvių tautos dalį.
stambios pramonės miestas, lietuviški garsai. Ilgai nelau-'so ploto parodoj užima viena 1 visų
kęs-ir kalbinu juos lietuvis- j mažutė Belgija, o tas plotas
Iš parodos išėjau ir iš Bel
Iš čia iškila klausimas, kuo pasiremiant mu
Jau buvo pranešta, kad Lenkijos vyriau labai judrus, gyvas, turtin
kai. Šie nustebo. Pasirodo du — '60 hektarų gausiai apsta- gijos išvadavau dar labiau
lis tokią skaudžią ateitį lemia ir taip sun sybė atėmė teises Vilniaus lietuvių gimnazi gas, išpuoštas paminklais ir
Gando technikos fakulteto Įtytų grandioziniais irpuoš- sustiprinęs savo įsitikinimą,
kiai mus apkaltina?
jai. Eltog žiniomis, pati lenkų spauda ste puošniais rūmais.
studentai, atvykę į* Anlverpe- niais rūmais, kuriuose su kad Belgijoj Lietuva gali ras
Mūsų nusimanymu, tie visi skaudūs spė bisi tokiu vyriausybės ne tik keistu, bet ir Atsiskubinęs į Antverpeną ną tarptautinės parodos pasi krauta daug tūkstančių įdo- ti didžiausio įkvėpimo savo
liojimai paeina iš to, kad Amerikos lietuvių žiauriu pasielgimu. Vienas lenkų laikraštis patyriau, kad mano garlaivis žiūrėti. Dar kartą įsitikinau, j miausių eksponatų. Jie pui- materialinei ir dvasinei kūry
jaunimo reikalai nėra pilnai aprūpinti: 1) “Przegląd Wilenski" iškelia aukštą Vilniaus “Adolf Woermann" susivė- kad lietuvis visuresantis sut- {kiaušiai vaizduoja belgų pa- bai, kad čion reikia siųsti
daugelis lietuvių parapijų dar neturi savų — lietuvių gimnazijos mokslą lygį ir stebisi delqįns išplaukti net pusantros ve rimas. Na, ir puiku. Taip žangą žemės ūkyje, pramonė- daugiausia jaunimo tobulinparapijinių mokyklų; 2) parapijos permaža to išimtino vyriausybės įsakymo. Tą įsaky- į dienos. Iš to aš tik džiaugtis ir reikia. Argi pasaulis neįdo- je, prekyboje, jos įsigalėjimą! tis moksluose, kad čia Boe
daro pastangų prilaikymui jaunimo prie sa- mą laikraštis vadina retorsija, konstatuoda-4 galėjau, nes 1928 m. Antver- mus, argi neteikia jis mums jūroje ir kolonijose, jos mok- renbundas teikia geriausių
vę&čt. y. prie lietuviškų parapijų; 3) tik ket mas, kad dabar Lietuvos Lenkijos santykiai pen€ praleidau tik keletą va- naudingų ir pamokinančių pa slą ir didingą flamandų me-j pavyzdžių
bankrutuojančiai
įeina
į
galutinio
pablogėjimo
ir
paaštrėjimo
į
landų,
gi
dabar
Šiam
puikiam
virta lietuvių kolonijų dalis tepalaiko bent
vyzdžių?! Ypač mažutė Bel no. Parodoje dalyvauja ir 20 mūsų ūkio kooperacijai, kuri
i miestui galėjau skirti net tris
šiokias tokias jaunimo draugijėlės, kuopas ir stadiją.
gija, tankiausia apgyventa svetimų valstybių.' Nepapras-' vis dar nenori mokintis. GaLietuvių laikraštis “Vilniaus Rytojus" pienas. O pasižiūrėti čia tikatatinkamus klubus; 4) L. Vyčiai, vienatinė
Europos valstybė, teritorija tai dideli ir puošnūs pavilijo- 1°P> verta labai studijuoti
lietuvių jaunimo organizacija Amerikoje, na pareiškia, kad Vilniaus lietuvių visuomenei rai yra ko. Puikūs parkai,
Lietuvos — Belgijos muitų urių skaičiumi nebeauga — arba stovi vietoje, tuo žygiu suduotas didelis skaudus smūgis ir bulvarai, įdomios senojo mies- tris kartus mažesnė už visą nai Prancūzijos, Britų Impe-, nijos galimybes, jei mes noarba smunka žemyn; 5) kitos mūsų organi jis suduotas ne dėl jos kaltes. Tačiau visuo- to gatvės ir trobesiai ir ke- Lietuvą, o kartu penktoji eko-1 rijos, Olandijos, labai dideli |rime prieš didžiųjų kaimynų
zacijos ir draugijos ypatingai mažai jaunimo menė raginama nenusiminti, nes lietuviai per-!
užmačias atsispirti...
pritraukia, o dar mažiau jį prie savęs palai gyveno 1927 m. įvykius — pergyvens ir šį Lietuvos lenkų kvietimo įstaigoms, apie ku- Lietuvoje-netik mažesnes, bet dar didesnes
ko; 6) mūsų jaunimas tarp savęs lietuviškai smūgį. Teisybė ar ankščiau ar vėliau paims liuos taip dažnai skelbia lenkų spauda?" — teises, net privilegijas gauna. Tautininkai ke Ant garlaivio “Adolf Woer
letą lietuvių katalikų privatinių mokyklų Lie ( mann", Anglijos pakraščiuovisiškai jau nebesikalba, reiškia — savo tė viršų. Gale primenama, kad gimnazija yra klausia “Vilniaus Rytojus".
vų kalbą jau pamiršta; 7) bernaičių kolegijai grynai privatinė. Tuo tarpu nepriklausomoj
Matomai, Lietuvos vyriausybė visuomet tuvoje uždarė, kai kurioms sumažino arba vi-•se’ 1930 m. liepos m. 18 d.
dar .nesame pastatę tinkamų namų; 8) visame Lietuvoj vieną lenkų gimnaziją vyriausybę už blogą geru atsimoka. Kada lenkai Vilniaus siškai atėmė pašalpas, lenkų privatinių moky- ( P. S. Sekamas laiškas nujaunimo auklejime: namuose, mokykloje ir pati užlaiko, o kitas šelpia. Visos jos turi pil- į lietuvius skaudžiai persekioja, uždarinėja jų klų visai nelietė, jas valstybės pinigais užlai- matomas iš Kanarų salų, Las
organizacijose neturime geros sistemos, vi- nas valstybines teises. “Ar tai yra smūgiai N.! mokyklas, atima valstybines teises, lenkai ko.
Į $[, Painias uosto.

“DRAUGAS”

RADVILIŠKIO MIESTO ISTORIJA. •
r»
Nieko nėra be pradžios. Niekas ne
vyksta be laiko. Taigi, norint ką sužinoti,
pažinti, reikia eiti prie jo pradžios.
Pažvelgus šiandieną į Radviliškio
miestą; kuris nūnai daro tikro miesto
vaizdą ir neblogą įspūdį, mažai kam at
eina galvon mintis apie to miesto įsikū
rimą, augimą ir pergyventus laikus bei
anksty besnę praeitį.

Aplink Afriką.

Radviliškio sodyba ir kada jis įsikūrė,
sunku pasakyti. Nes iki šiam laikui, ro
dos, nebuvo daryta jokių tuo reikalu ar
cheologinių tyrinėjimų, kurie nors kiek
padėtų išaiškinti miesto kilmę. Spren
džiant iš žmonių padavimų apie Radvi
liškį, manoma, kad tai negali būti se
nas miestas. Jis galėjęs įsikurti prie ko
kio nors dvaro tuo laiku, kai buvo su
daryta, taip vadinamoji, Šiaulių ekono
mija, kuri apėmė plotą bemaž lygų da
bartiniam Šiaulių apskričiui.
Šiandieną Radviliškio miestas suly
ginamai yra nedidelis, bet kiekvienam
kam tenka keliauti į šiaurinę Lietuvos
dalį, būtinai tenka keliauti pro Radviliš
kį. Tokiu būdu Radviliškis yra žinomąs
ne vien tik aplinkiniams gyventojams,
bet ir visai Lietuvai. Jis žinomas dėl to,
kad ten yra svarbiausias geležinkelių
mazgas.
Anksčiau Radviliškis buvo taip pat
plačiai žinomas, nes rusų laikais jau buvo
Radviliškio geležinkelio stotis skaitoma
centrinė geležinkelio šaka, kuri skyrėsi į

Taigi, aš čia ir noriu, kad pamiršti
kiek Radviliškio miesto dabartį ir giliau
pažvelgti į to miesto praeitį, kuri ma
nau, kiekvienam radviliškiečiui turi būti
įdomi ir žinoma.
Radviliškio miesto pati kilmė yra
labai sunkiai išaiškinama, nes jokių se
novės dokumentų bei metraščių, kurie pa
dėtų išaiškinti miesto kilmę ir jo vardą,
nesutinkama. Bet yra manoma, kad re
gimai tai nesenas miestas, kuris galėjęs
įsikurti XVI šimtmečio pabaigoje arba
XVII šimtmečio pradžioje.
Tikrai nustatyti kur buvo pirmoji — puikių vietų nėra.
i

tris puses: viena Kauno linkui, antra
Panevėžio, Daugpilio ir trečioji Liepojaus
linkui.
Nūnai Radviliškio miestas yra da pla
čiau žinomas. Jis kas kartą darosi vis
reikšmingesnis, o Radviliškio geležinke
lio stotis liko da svarbesnė kitų miestų
tarpe negu buvo anksčiau.
Dabar, čia laike vienos paros pra
eina apie 40 suvirs traukinių.
«
Taigi dėl tokio judėjimo ji liko svar
besnė, kaip kitos aplinkinės stotys.
Dabar iš Radviliškio išsiskiria ketu
rios geležinkelio šakos: į (Kėdainius)
Kauno, Panevėžio, Šiaulius ir Pajėgius.
J Radviliškį sueina 4 vieškeliai: iš
Šiaulių, Šeduvos, Šiaulėnų ir Pakruojaus.
Į vakarus nuo jo vieno kilometro
atstu, eina didelės Tyrulių pelkės, kur
galimas daiktas, kad labai senai buvo
ežerai. Kai kurios pelkių vietos linguo
ta linguoja.
,
Kiekvienam aišku, kad toje vietoje
kadaise vanduo tivuliavo. Šis miestas
savo apylinkių gražumu negali pasigirtiMiškug okupantai vokiečiai, laike
-•
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didžiojo karo, išnaikino.
Upių čia visai nėra. Užtat Radviliš
kio valsčiuje yra gražus, ant kalniuko
Verdulių dvaras ir ežeras.
Ten vasaros metu Radviliškio visuo
menė praleidžia liuosą laiką.
Radviliškio miestas stovi žemumoje
— tikriau pelkėse. Kaip jau minėjau,
Šiaulių ekonomija, kuri apėmė, tuo laiku
Radviliškį, Joniškį ir Žagarę, priklausė
karaliui ir turėjo 8,446 valakus ir 27
margus žemės, ūkių buvo apie 3,000, bet
nuo 1576 metų, nekurį laiką, Šiaulių eko
nomiją valdė Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Mykolas Kristupas, Radvila Juodasai,
o nuo 1584 metų spalių mėn. 4 d. val
dė jo įpėdiniai. '
Taigi sulig žmonių padavimais, kad
Radviliškį įkūręs kunigaikštis Mykolas
Kristupas, Radvila Juodasai, tas yra vi
sai patikėtina. Nes 1616 metais, mirus
kunigaikščiui Mykolui Kristupui, Radvi
lui Juodąjam po jo mirties visa Šiaulių
ekonomija perėjo Karaliaus Zigmonto 3
žinion. Šiaulių ekonomiją valdė Radvilai:
(Bus daugiau).

PROTESTONIŠKI KATALIKAI.
(Pabaiga)
Tie šv. Povilo žodžiai užtektinai
aiškiai rodo, kaip apaštalai suprato
Jėzaus žodžius apie Mišių auką ir Šv.
Sakramentą. Jie rodo taippat apaštalo
pamoką, kaip Mišių aukoje dalyvauti
ir priėmimu Kristaus kūno ir kraujo
naudotis.

“Protestoniški katalikai” nepripažį
sta Moterystės Sakramento. By tik ko
kia porelė susiėjo, kur nors kontraktą
padarė, jau jiems ir moterystė. By tik
policija už sugyvenimą poroje nebau
džia, tai jiems moterystė gera. Jie vi
siškai nežiūri to, kad sakramentus Kri
stus paliko tik Bažnyčiai. Tik prie Jos
atstovo, kunigo, galima to sakramen
to malones gauti. Jų sąžinės yra užmi
gusios ir nerodo, kokio baisaus atsa
kymo susilauks jie Dievo teisme.
“Protestoniški katalikai” dar daug
kitų tikrų katalikiškų dalykų nepripa
žįsta. Jų dvasia skursta ir menkėja. Ti
kėjimas juose nyksta. Šėtonas vis la
biau užvaldo jų valią ir veda galuti
nos! pražutin.
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Antradienis, Rngp. 5 d., 1930

"" didėjęs. Ekzaminuojant tą
skystimą, jame galima rasti
net iki 1,000 baltų cėlelių ar
--------------- Rašo prof. Kampininkas.------------------------- Rašo Dr. A. O. Rakauskas----------------ba kūnelių vadinamų lenkocyINFANTILE PARALYŽIUS, č iais. Laike ligos tos vietos tes per vieną kubišką mili
Yorko gojus ir da arčiau prie
PROF. KAMPININKO
žymiai sutinsta ir ištinka metrą, kuomet normaliai tokių
mano kampelio.
RADIO
kraujotekis, kas gimdo tiesio kūnelių randama tik nuo 3 iki
llftfantile paginį spaudimą ant narvelių 6.
1 ralyžius yra
Brooklyno ir Chicagos taKaip žinoma, prancūzas staigi,
už
celių; toliau, sutinimas truk Antras l&ikotarpis tęsiasi
rorščiai pradėjo naują vajų Briand’as pasimojo į didelį krečiama H.
do kraujo liuosą vaikščiojimą, nuo vienos iki keturių sa
— kad visi čia pirktų sovietų žygį, į nepaprastą perversmą, ga> dažniau.
be ko kūno celėms yra sun- vaičių laiko. Bėgy šio laiko
lusijos gaminius, iš kurių būtent Europą" — Poniaeuro- šiai
kiau palaikyti jų pačių gyvas tarpio symptomai beveik vipalievarbiausieji yra — mečkiai i pa padaryti, t. y. sunkius ge- gįardį
tis ir pagaliaus tiesioginis už- j siškai prapuola, bet kūdikis
vair jų galima gauti veik visose ležinius rubus švelnia J. A. kus.
sikrėtimo gyvių veikimas ant j lieka paralyžiuotas. Bet čion
Ligos
trautuvčse. Sovietų mečkiai Valstybių imforma pakeisti. 'sekmgyra_
narvelių, sunaikina pačiasi nereikia nustoti vilties. Nes
są geresni tuo, kad Rusijos
Dr.
A.
O.
Rakauskas
Žygis gal ir gražus, bet paralyžius į- 2433 W. Marųuette narvelių celes, kurių kūnas, jei ne visiškai, tai bent dalinedis pigesnis.
pirm to reikėtų pagalvoti, vairių kūno Rd. Grovehill 3262 daugiau nepajėgia atbūdavo-' nai kūdikiui yra galimybės išsitaisyti ir šis išsitaisymo lai
Taigi tavorščiai dabar ir kur, pasiuvus Europai ameri- dalių, bet ypatingai kojų, ti.
jasiryžę amerikiečiams įkal- i konišką uniformą, priseis dė- rankų ir nugaros.
Ligos eiga: Staigusis ligos kotarpis tęsiasi nuo pabaigos
>ėti, kad iš pigesnės medžią- ti visi karaliai ir diktatoriai? Priežastys* Šios ligos tik laikotarpis tęsiasi apie vieną pirmo mėnesio iki pabaigos
ros išeina geresnis gaminys.
Iroji priežastis nėra žinoma, savaitę laiko, bėgy kurios li- antrų ligos metų.

Prašau Į Mano Kampelį

Sveikata -- Laimės Šaltinis

šią lygą gydyti reikalauja ypatingai uolios, rūpestingos įr
ilgos daktaro priežiūros, ki
taip kūdikis paliks elgeta vi
sam

amžiui.

Klausimai ir Atsakymai.
KLAUSIMAS.

—

Z. N.

tų jūsų sveikatos stovį ir su
lig reikalo priskirtų vaistus
įr nustatytų gyvenimo tvar
ku

Tamstos nugirdote žodį rū
kyti, bet nenugirdote ką. O
gal tas asmuo iš kurio lupų
tas patarimas iškrito ir tiek
težinojo. Turintieji asthmą
gauna palengvinimą rūkyda
mi tam tyčia iš vaistų lapų
padarytus cigaretus, tik jau
ne iš tabokos, kaip jus mėgi
note. Yra žmonių, kurie savo
“patarimais” ne vieną nuva
rė į kapus. Sveikatos reika
lais vien tik tikras daktaras
teisingai patars.

Garbingas Daktare: Aš esu
senas “Draugo” skaitytojas,
taigi tikiu, kad į mano pa
klausimą duosite atsakymą.
Naktimis mane dažnai troš
kina, taip kad kartais net
kvapo negaliu atgauti, o dėl
to ir poilsio kaip reik negau
nu. Pasisakysiu, kad man te
ko nugirsti, buk rūkymas to
kiam reikale gelbsti. Taigi ir
KLAUSIMAS. — M. T.
pamėginau sykį, bet ko tik
galo negavau. Jau netrukus Jau gan ilgas laikas, kai ma
baigsiu penktadešimtį metų, ne vargina kraujotekis iš no
...
,
*
/ • bet zi noma, jog ji paeina nuo gonio symptonai pasireiškia Ligonio sveikatos stovis, ne o dar ir duonai turiu užsi sies. Laike karščių atsitinka
Įsiskaitę, Įsigilinę į manomas apie kinematografus (ju- užsikrttim0 tam tikrais
galvos skaudėjimu, gerklės tik sergant, bet ir jo visam
dažniau, bet nei žiemą nuo to
dirbti.
Įoacnų kampelį, Chicagos ta- damų paveikslų teatrus), sa- viais Tk gyviai (sigaana
bei tonsilų uždegimu, mieguis amžiui priklausys nuo to,
nesu liuosa. Prieš kraujui te
Tirščiai jau pradeda iš komu- ko:
ATSAKYMAS, -r- Troškinikvėpavimo, kraujo ir lymph tumu, prakaitavimu, sukietėji- kaip greitai pribus jam dakkėsiant mano galva pasidaro
listinio Čado atsipeikėti. New“Didžiausias pasauly kine- takus ir tokiu būdu pasiekia mu arba paliuosavimu vidų- > taro pagelba — aišku, pačio- ino priežasčių yra keletas. Jų lygu sunki. Kraujui prasimu
orkiškio žydų “vorkerio” matografas, žinoma, yra Ame- nugarkaulyje esančią šmege- rių, vėmimu, veidų paraudona je ligos pradžioje, kada jo tarpe yra asthma ir .širdies
sakymai: “duokit mums au- rikoj. Tai ne rūmai, ne palo- ninę vielą (spinal cord) ir vimu, karščiu (apie 100 ar Į nugarkaulio smegeninėje vie- ligos. Tamstos labai gerai pa šus, tekėjimas tęsiasi nuo 5
iki 10 minučių, o kartais net
ų”, disciplina: rašykit
jeigu atsikreipsit
„ v tik
. cius, bet katedra. Taip ir va- pačius smegenis. Ši liga dau-Į101 F.), jautrumu, kaklo su-j loję nėra sugadintos narvelių darysit,
(Tąsa ant 4 puBl.)
prie tikro daktaro, kad ištir
ą kąmesįsakome , žodžiu, . (Įįnasį. judomų paveikslų ka- giausiai paliečia vaikus įvai- stingimu, o kartais net klajo-1 celės.
aikymas uz hezuvio ir savo tedra g^.. yra vieta ketu. raus amžiaus ir tankiausiai į jimu, traukymu ir žado atė- į Kadans>i ši n_a dažnįausįai
awršHamSV‘Z
i™™ takst“Siami žiflr0T,» Pasirod° ‘"P birželi° ir laP- ”imu- Kudikio •’ausn,i"«"mM: pasirodo tarp birželio ir lap
^vorsciams jau praaeaa at-, .f apįe tįek
tjaikonuose kričio mėnesių.
skausmo, palytėjus ranka jo - • kričio mėnesių, tėvų yra šven
risti. Vienas tavorščius A.
nugarą, o ypač nugarkaulį yibei
lozose.
Orkestras
turii
c•
tta pareiga rūpintis, kad jų
au viešai drožia: “disciplina, L. .
Pathologija; Susirgus kur
’ šimtą žmonių ir choras šimtą!...
. m. cmoffATin niovei
_ ntai.
. rą nepaprastai didelis ir to
Pasauliniam* kare
_
__
d
iki
Kapitonu
vaikai kiek galint laikytųsi
...... T... ... ..
dikiui, smegenų plevese atsisakymas (New Yorko žydų— dainimnkų.
Keli dideli vargo,
„. .
. . . .. dėl, motinai paėmus kūdikį per tą laiką nuošaliai nuo ki
, .
7,. randa uždegimas ir tekančio
Seno Krajaus
»rof. Kamp.) tylėt ir pildyt nai, 14 didelių fortepionų,
Specialistas ii
ant rankų, jis ima verkti. Jis
21!
, ..
.
tų vaikų, nežiūrint, ar jie bū
,. * .
m-,
y •
per smegenyną skystimų (ceevisur ir nevisuomet pritai- didelių
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IB MOTERŲ
varpų. Tik šviesos ,
..
,
... , tiesiog ištolo bijo, kad tik tų byčiuose, ar teatruose i»
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENfcJCSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
V.A
\
. irebrospinal fliud) padaugeji-J
omas, o mes, nepaisydami sitas
kas jo nepaliestų.
kinematografas reikalaut
.T
i v
YRA. SpeclallSkal <ydo Ura* pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užkituose vaikų suėjimuose. Tas
mas. Nugarkauųo smegenynenuodijlmų kraujo, odos, lira*, lalcdas, reumatizmų., raivo* skaus
plinkybių, bandome tą darymus, skausmu*' nuraroje, kosėjimų, rerklės skaudėjimų Ir pas
ja tiek, kiek 25 tūkstančiai • je pasįdaro ypatingos permai Paimtas iš nugarkaulio sme žymiai padės apsilenkti ne
laptingas lira*- Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, kų jis jums rali padaryti. Praktikuoja per daugeDacet, tavorščiau! Da smar gyventojų. Kinematografo iš- 'nos priešakinėje jos pusėje, genyno takuose cirkuliuojąs tik šios, bet ir kitų ligų. O
1J metų Ir Išgydė tukstančias ligonių. Patarimas dykai.
iau pats pasipurtink ir savo j laikymas per savaitę kaštuoja taip vadinamose
anterior skystimas išrodo šviesus, ty jeigu kuriam priseitų susirg
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v, v. Nedėllomls iki 11 d.
4200 West 26 St.
kampas Kseler Avė.,
TeL Crawford 5573
raugus papurtink prieš New 'apie penkis milijonus litų”. J'horns ties strėnomis ir pe ras, bet jo spaudimas yra pa- ti, tuoj parūpinti daktarą, nes
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Katalikų Dienraščio

Draugo”

SMAGUS PIKNIKAS
ĮVYKS

Hugpučio - August

1930 m

Bergmanas Grove Riverside,
t,
T

f

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

H H

J-Iut

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

'i: ža2

. st
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_

D R A U O A S

ja dirba išsijuosus, kad ap- Taip pat įnešta išrinkti merj kėms, iš Sheboygan kuopos,
vaikščiojimas pavyktų. Ko gaičių sporto direkto/ę. Iš- kurios pavaišino visus delemisija susideda iš dvylikos rinkta S. Rupšlauskaitė (iš gatus, dalyvavusius šiame su
važiavime, taip kad visi bu
nikų, kuris įvyks 10 d. rugpiu- narių. Pirmininku yra J. Gry Racine).
aukštieji mokslai. Ten yra 4
(Pabaiga)
čio, 1930 m., Bergmans dar- bauskas, vice-pirmininku — J. Garbės svečias, L. Šimutis vo labai patenkinti, būtent,
Šalis išraižyta tankiu gelžke- garsūs universitetai: du vals
Iže, Riverside. Visas pelnas Į Bartašius, rast. — J. Stanke “Draugo” redaktorius, atsi M. Aldakauskienei, J. Radža
lių tinklu. Į Belgijos uostų at tybiniai (Gente ir Liuttiche)
Pranešimas.
plaukia ir išplaukia tūkstan ir du privatiniai (Liuvene ir
skiriamas parapijos naudai. vičius, kasierium — A. Stul- lankęs patiekė gražių minčių. vičienei, E. Čilauskaitei, M.
čiai laivų. Iš šalies išvežama Briusely). Seniausias, gar Federacijos 12 skyriaus su-.Visi ciceriečiai dirba išsi- ginskas. Apvaikščiojimas turi Apskritys, be abejo, daugelį Orasučiutei, J. Dvilaičiutei.
piknikas būtų .pasisekti, nes tie vyrai moka jų, sumanymų farmoje, stenglabai daug savo pramonės di siausias ir didžiausias belgų sirinkimas įvyko 27 4. liepos,, juosę> kad
W. V. Apskr. Rap.
rbinių, o dar daugiau per sa universitetas yra Liuvene. Tai 1930 m., parapijos 8 moky-! sekuiįngas, nes parapijos pik- gražiai tokius darbus dirbti. I sis įvykinti,
,’nikas buvo lietingas ir taip Federacijos 12 skyrius tu- ! Negalima praeit neištarus
vo uostus Belgija perleidžia ne tik Belgijoj, bet ir visam klos kambaryje.
Atydžiai skaitykite biznie
kitų valstybių prekių, už ku pasauly vienas iš garsiausių Vice-pirmininkas, Kaz. žil-igeraį nepasisekė, tik uždirb- rėjo įeigų du doleriu. Išlaidų padėkos sekančioms šeipiininrių garsinamus bargenus
atidarė^ susirinkimų u $1>3(X) Taigi, Federacija nebuvo.
rias kasmet gauna daug mui katalikiškų universitetų. Iš čia vitis,
ir įvairius išpardavimus.
to. Nors gyventojų palyginti išėjo visa eilė žymių moksli malda ir paprašė visų atsto- norį padaryti apie porų tuks- Mūsų gerb. klebonas sky
SKAUSMAI
tokiam mažam žemės plote y- ninkų ir katalikų veikėjų. Ir vų užimti savo vietas.
įtančių dolerių pelno, jeigu riui davė gražių patarimų.
Ypatingi Moterims
ra labai daug, bet šalis dėl Lietuvos keletas žymių visuo Peršaukta valdyba ir pasi- įįk ]}įevas <įUos gražių diena,
A. Valančius, rast.
Periodiškas kentėjimas
KŪDIKIAI PAGERĖJO
Galvos
visų tų aukščiau paminėtų tu menės vadų bei mokslo žino- rodė visa.
Bus užkviesta visa Ciceros
ŠIUO BUDU.
skaudėjimas
rtų šaltinių yra labai turtin nių-profesorių studijuoja ar Perskaitytas protokolas ir i miesto valdyba, visi lietuviai
NeuralgijaDaktarai sako, kad surugę ir ne
Neuritis
yra baigę Liuvene aukštuosius vienbalsiai priimtas.
ga.
J advokatai ir daktarai, taipgi
išvalyti vaikų vidurėliai paprastai
štai tiaras
yra priežastis vaikų neaugimo.
Ir
palengvi
Su materialine kultūra drau mokslus, sakysim Jo Ekscele Perskaitytas protokolas i« įr “Draugo” redaktorius, kugeriausias įrodymas, kad tai tiesa,
nimas!
yra greitas būdas
silpnus, nera
ge išaugo Belgijoj ir dvasinė ncija vysk. prof. dr. M. Kei Federacijos Centro su kvieti-i rįs kalbės apie Vytauto pen- Iš Wisconsino Vyčių Apskr.
mius, sunykusius vaikus pagerinti
suvažiavimo,
kultūra. Ji yra garsi savo mo nys, prof. dr. kun. Pr. Kurai mu į 20 Kongresų, kuris busįkių
metų sukaktuves;
išvalant jų vidurius su keliomis dozomis grynai augpieninės, gardžios
19,
kslu visam pasauly. Kadangi tis, prof. dr. Maliauskis, dr. rugpjūčio mėnesio
šio 19, 20 ir. bug vįsokįų įvairybių ir vie- Wiseonsi.no Vyčių Apskri
Fletcherio Castorios. šitas malonus
nekenksmingas vaistas yra pirmiau
konstitucija Katalikų Bažny Bielskus ir kiti.
21 dd., šv. Trejybės,
lietuvių
į
na
<
‘
j
tuka
”
ka
j
ketur
į
vy
.
jybės, lietuvių.
“štuka”. kad keturi vv- čio suvažiavimas įvyko Shesia daktaro mintyj, kuomet reikia
Pačiai Belgijai katalikų u- parapijos, salėje, 207 Newark, raj nepakels vieno vyro.
čiai laiduoja' pilnų laisvę, ir
vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
boygane, liepos 20 d. Suva
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo,
valstybės nesikiša į Bažnyčios niversitetas yra davęs labai1 New Jersey. Laiškas vienbal Labdariai turės vienų būdų žiavimų atidarė malda gerb.
slogų ir tt. Tik žiūrėk, kad gautum
tikrų Castorią butelį; su Fletcherio
reikalus, tai katalikai savo ra žymių didvyrių, mokslo žmo siai priimtas. Į valdybų se kurios niekas nėra matęs kas kun. Garmus, Vyčių 51 kp.
parašu.
nkose laiko daug mokyklų. Vy nių ir valstybės vyrų. Minėti kantieji kandidatai nominuo joj bus.
dvasios vadas.
rų ir moterų vienuolynai atsi nas yra garsus pasaulio mok ti: K. Žilvitis, J. Motekaitis,
Bulvariškiai žada ka nau Suvažiavime dalyvavo sedėję dirba auklėjimo darbų ir slininkas ir katalikų veikėjas, A. Misius, A. Stulginskas, M.
jo turėti ir tuomet sutrauks kantieji valdybos nariai P,
AI galvos skaudėiimas laikys jus
išlaiko didelę dalį pradžios ir didelis valstybes patriotas ka Casienė, J. Mikolainis, S. Pa- visus bulvariškius. Pp. Bau Marcliulaitis — pirm., B. K
gt i
įjuins neleidžia išeiti į pasimatymus į
aukštųjų mokyklų.
rdinolas Mercier. Jo vardas seckas.
VlCe—
atminkit
Bayer
Aspirin.
Pabandonis ir Baltaduonis dirba iš- Vaškevičiutė — pirma
iri i
ir-i,
a
, Jykit šas piliukes, ir jus busit dėLaisvamaniai bei socialis liukso raidėmis įrašytas belgų Buvo peršauktos draugijos., gįjuosę} kad šis piknikas pasi- .
pirill., Vladas Mllkentas, ant- kinga už jus suteikta palengvinimų.
tai ilgų laikų smarkiai kovo istorijoj, nes per Didįjį Karų PasirodE septynios. Taip-gi
K
ras vice-nirm
A . GenčiausPa,erh^.vina
i> da
«< vsokių
sektų.
ras
\ice pirm., a
ueiiciaus |Jie
skausmų
tuoj- tai
Nėra
jokios
neiai-;
jo su katalikų mokyklomis, no jis vienas nepabūgo vokiečių buvo paklausto, kų jos vei
Jbiės jas naudoti. Aspirinas negali
Taipgi bus iš Lietuvos sve kaitė — nut.•’ rast., O.t1Pikučiuj
jums kenkti! Gydytojai jums paša-c
rėdami jas nusavinti, suvals okupantų ir, būdamas savo tė- kia. Vienbalsiai pasisakė, kad
čias, kuris ir pakalbės apie tė — fin. rast., J. Lizdą S — Ikys, kad jie neslogina širdies. Pa- j
tybinti, bet jų pastangos nu-’vynėj, visų laikų kovojo su jų yra užimtos Federacijos pik•_ i
t t •
! tyrimas milijonu žmonių kalba jų'
Lietuvą.
izaininkas, J. Jesuiskiute
'naudai. Bereikalingi nekeskit. Bayer
ėjo niekais. Švietimo ministe- neteisybėms
sulaikys jūsų šaltį, pajenggerbiamieji,
visi antra ižd., E. Kumpiutė .— lAspirin
ivins galvos skausmą ar neuralgijos
ris Van Humbeek buvo jau j Per D. Karų Belgijai kitų1^^, visam pasauliui per Taigi,
kviečiami į šį piknikų: cice iždo glob., A. Rupšiutė — iž- [skausmus taip lengvai! Pirkit 100
visai mokyklas suvalstybinęs, valstybių buvo paliktas nei- J spaudų ir per bažnyčias skel. . ..
ir
ir
, ,
i piliukilj bonkutę ir taupinkit pinigus,
do globėja, Kaz., Marcliulaitis I
riečiai
ir
chicagiečiai
ir
apie-'
pavertęs “neitraliomis” ir tralitetas. Tik vokiečiai, sulau bė niekšiškų vokiečių pasiel
— sporto direktorius, A. Ske- į
Turiu garbės lietuvių visuomenei
1879 metų 1 d. birželio išleido ' žę tų teisę, leidosi eiti per gimų ir reikalavo padarytas linkių visi miestelių. Pamaty
paskelbti, kad aš tebesu Cicaroj, te
ris — antras sporto direkto- !
site,
kaip
ciceriečiai
manda

įstatymų, pašalindams iš mo-j belgų kraštų. Belgai visi, kaip skriaudas atitaisyti. Nors bai
betarnauju
žmonėms ir visų savo
rius,
taip
pat
buvo
delegatai
I
laiką pašvenčia tam, kad prideramai
giai
moka
patarnauti.
kyklų religijos dėstymų. Visos Į vienas, sujudo gintį savo tel- siai pyko vokiečiai ant to bel
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
iš
visų
Wisconsin
Vyčių
kuoį
Muzika
bus
Buck
Jonės,
geriausių savo išgalių.
draugijos turėjo steigti tik-sės, savo šalį nuo netikėto gų didvyrio, bet nedrįso jo
Jau penki metai kaip esu tarp clpų.
kuri
griež
lietuviškus
ir
ang

neitralias mokyklas, kurias j priešo. Ir pasiliejo kraujas u- suimti ir bausti, nes bijojo vi
ceriečių, bet jau turtu 15 metų pa
ADVOKATAI
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
Šiame susirinkime apsvars-1
priŽiūrėdavo stipri valdžios Ipeliais. Žuvo šimtai tūkstan- sų katalikų pasaulį sukiršinti liškus šokius.
mokslus išėjau universitete. Plačiai
Bus žemaičių choras, kuris tyta įnešimai 18 seimui, kuris
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
čių žmonių, išgriautas ir su prieš save.
kontrolė.
Telephone Dearborn 0057
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak *
tarus, o aš turiu plačių pažinti su
Bet čia katalikai parodė di naikintas visas kraštas, ir iš Tie didvyriški kard. Mercier dainuos žemaitiškas dainas įvyksta Kenoslia, AVisconsin,
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
rugp.
4,
5
ir
6
d.
per
visų
dienų.
delį atsparumų. Tėvai, netekę žydinčios kultūringos šalies darbai nenuėjo veltui; katali
ju kiekvienų savo receptų. Jei kar
Kun. Garmus ir pirm. Wisiš Federacijos
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
katalikiškų mokyklų, savo vai liko tik griuvėsiais nuklotas kų pasaulis išgirdo belgų skau Raportas
sai nepildau.
ADVOKATAS
Mano visos prekės ir vaistai y,ra
kų neleido į laisvamaniškas ir karo laukas. Belgai vis dar dų skundų ir ištiesė pagalbos apskričio vienbalsiai priim consin Apskričio P. Marcliušviežus dėlto, kad aš savo kaistus
160
No.
La
Šalie
St.
Rm.
1431
laitis
išrinkti
delegatais
į
tas.
,
mokinių skaičius nukrito du ligi paskutinosios gynė savo rankų. Pamažu, padedant an
perku iš geriausių vaistų išdirbysCHICAGO. ILL.
seimų
iš
Apskričio.
čių ir perku Jų kasdien.
Raportas
iš
paminėjimo
500
kraštų,
kol,
pagaliau,
neatsitrečdaliu, tūkstančiai mokykNuo 9:30 iki 5 vai. vak.
glams, prancūzams ir kitoms
Turiu išrendavimul bankinių dėžu
Local
Office:
1900
S.
UNION
AVĖ.
Įnešta,
kad
reikalinga
Wisčių, tokių kaipir bankuose. Renduolų ištuštėjo. Atleistiems moky-: laikė prieš geležinę vokiečių valstybėms vokiečiai buvo iš- metų Didžiojo Lietuvos Ku
Tel Roosevelt 8710
tojai prie jų gali prieiti kada tik
nigaikščio Vytauto sukaktu consin Apskričiui išrinkti ko
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
tojams tėvų komitetai mokė jėgų ir tapo palaužti.
yra atdara aptieka.
istumti iš Belgijos ir privers
(Išskiriant
seredos)
Laukdamas progos
jums patar
davo algas, kol jie vėl gaus Vokiečiai užėmė miestų po ti atlyginti šaliai padarytus vių. Paminėjimas įvyks rug respondentą. Įnešimas priim
naut, lieku.
sėjo 14 d., Cicero mieste. Į tas ir Marijona Salvaičiutė
Su pagarba,
sau vietų. Pagaliau valdžia tu miesto ir beveik visų kraštų milžiniškus nuostolius.
JOHN MALACHOWSKAS, R. PH.
(iš
Sheboygan)
tapo
vienbal

apvaikščiojimą
bus
pakviesti
rėjo nusileisti ir 1884 m. 20 okupavo ir uždėjo savo griež Belgų katalikai savo dar
4«47 West 14 Street
Cicero,
Rl.
’
Tel. Cicero 39
siai
išrinkta.
didieji
miesto
vadai.
KomisiA D V <TK A T A S
spalių mėn. įstatymų grųžln- tų valdžių. Bet belgai, nors ir bais, susipratimu ir apšvieta
ta katalikams mokyklų teisė, prislėgti, vis nenurimo, hruz- duoda gražų pavyzdį tvirto
11 So. La Šalie Sjt.. Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
ATIDAROMA
vėl leistas religijos dėstymas j dėjo, stengdamiesi atgaut nuo patriotiškumo visoms tautoVakarais
8241 SO. HALSTED STREET
mokyklose ir katalikų mokyk- pamintos teisės, nusikratyt ne-bį sumui uja u)nu) fiSpg 'Sui
’Pel. Victory 0542
lomg užtikrinta valdžios para prašytų svečių.
7-9 vai. vak. apąrt Panedėllo Ir
bai artima. Ir per D. Karų
LIETUVIŠKA APTIEKA
■ Pėtnyčios
ma. Taigi daug gimnazijų ir
Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
Ir štai tais sunkiaisiais lai abi valstybes buvo ištikęs tas
Nedėliojo iš Stoties WC?FL 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po
3902 Deodar St., In«l. Harbor, Ind
kitų įvairių mokyklų vėl teko kais atsiranda garsus tėvynės pats likimas, abi nekaltai tu
pietų, iš WHFC 1420 k. kas ketverge nuo 7 iki 8 v. v.
Pildau receptus, užlaikau, visokių
katalikams.
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
patriotas ir drąsus veikėjas rėjo nukęsti D. Karo baiseny
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
(John Bagdzlunas Borden)
Be skaitlingų bendrojo la kardinolas Mercier. Jis drą bes.
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
visus Indiana Harboro, East Chicago
vinimo mokyklų ir amatų Be siai, nebijodamas vokiečių volADVOKATAS
Stud. St. Šerkšnas.
ir Hammondo lietuvius kreiptis su
lgijoj yra gerai pastatyti ir
visais vaistų reikalais.
105 W. Adams St. Rnu 2117

LIETUVIAI AMERIKOJE
1,111. _

Šis Tas Apie Belgiją.

i •

r
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SHEBOYGAN, WIS.

iZ/'* ■>

BAYER
ASPIRIN
F. W. GHERNAUGKAS

A. A. OUS

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAI

KROMEL’S PHARMAGY

JOHN B. BORDEN
Telephone Randolph 6727

SVEIKATA — LAIMES
ŠALTINIS
(Tųsa nuo 3 pusi.)
pusę valandos, ir vis tik iš
tos pačios pusės. Mane tas
labai nervuoja, kuomet pasi
taiko svečiuose arba jaunųjų
tarpe. Esu devyniolikos metų
mergina. Prašau gerbiamų
daktarų man suteikti patari
mų.
ATSAKYMAS. — Jūsų no
syje yra labai silpna, opi vie-1
ta, taip kad mažiausias tos'
vietos uogavimas
iššaukia'
kraujo tek į. Visupirma, ne- •
krapštykite nosies ir nevar-J
tokite visų pajėgų šnypščiant.
Jeigu po to kraujo tekis liuosa valia kartosis, nuveikit pas
daktarų, kad surastų tų silp-1
nų nosyje vietų ir jų tinka
mai pagydytų.

A. f A.
A.

A

PETRAS BARTKUS
mirė rugpj. 3, 1930 m., 3:30
vai. ryt 67 metų amžiaus. Ki
lo iŠ Lietuvos. Amerikoj Išgy
veno 28 metus.

*

Paliko dideliame
nuliudime
3 aunus Antanų, Bronislovų Ir
Kazimierų, marčių Elzbietų Ir
gimine*.
Kūnas pašarvota* 222C W.
60 St. ^Laidotuvės įvyks seredoj,
rugpj. 6. Iš namų 10 vai. bu*
atlydėtas į Nekatlo Prasidėji
mo Panelė* šv. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapine*.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Huną, Marti Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eedvšfcis, Tai. YmMs 1741

BARBORA PETRONIENE
(Po tėvais Bei neraitė)
Mirė subatoj,
rugp j.
2 d,
11:36 vai. vak., 1930 m., su
laukus pusės
amžiaus, gimus
Raselalų
apskr.,
Viduklės
miestely. Amerikoj išgyveno 27
metu*. Paliko dideliame nullud/tne vyrų Antanų,
2 dukterį
— Stanislavų
ir Sonia, sūnų
Vladislovų, 3 seseris — Vero
nikų Jablonskienę,
Franclškų
Kazmausklenę ir Antonina Belnorienę, 2 brolius — Antanų
ir Liudvika Beinortus, o Lie
tuvoj seserį Marijonų Butkie
nę. Kūnas pašarvotas, 4414 So.
Artesian Avė.
Laidotuvės
įvykę
seredoj,
rugpj. t d., 8 vai. ryto Iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo P.
ftv. par. bažnyčių, kur bu* gė;
dullngo* pamaldos už vėMonės
sielų, o Iš (en bus nulydėta J
Sv. Kazimiero kapines.
V 1*1 a. a. Barboros Petroktenės pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvės* Ir sutelkti jai pasku
tinį patarnavimų ir atsisveiki
nimų.
Nubudę liekame:
Vyras, Valkai, Seserys
Broliai Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
arde 1741

Ka4etkl*. Tel. 1

2151 W. 22 St. 6 iki

9

vak.

PILNAS EGZAMINAS

$5.00 TIKTAI $5.00

Telephone Roosevelt 9099

LIETUVIS ADVOKATAS

8PECIALX8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrų specialistų, ne pa* kokį nepatyrėl). Tikra* specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų ka* jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno Išegaamlnnvlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugeli* kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jum* dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogau*
kenksmin
gumų.
Mano
Radio — Bcope — Raggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškaa
egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras nigeroves. Ir jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tat ju*ų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. Žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nar
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užstaenėjuslų, įslksrėjusių, chroniškų ligų, kur] ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatMėltoklt
neatėję pas

127 No. Dearborn Street

DR. J. E. ZAREMBA

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 966Š

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

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

Tik $10.00 tereikia įmokėti.
Pašauk telefonu Boulevard 4705 del dykai demonstra
vimo jūsų namuose.

Jos. F. Bu dr ik Rej Radio
3417 S. Halsted St.

3343 S. Halsted St.

kare. Seredomis ir Pėtnyčio-

cnis nuo 9 iki 6.

J. P. WA1TCHUS
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th
Street
t
Kampas Mlchlgan Ava
Tel. Ptrilman S9M.

Na* • Iki • v«k. Ir

SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1916

20 W. JAOKSON BLVD.
Ofiso
1 po

Arti State Gatvės
Valandos: Nuo 10 ryto 1M
pietų. Vakarais nuo 6 Iki t

■«e

M

ryto

«H t

I

viivaii
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KELIONES

GRABORIAI:

ĮSPŪDŽIAI.

A K T A R A I:

Rašo Kun, A. P. Baltutis.
Telefonas Yards 1138

S. M. SAUDAS

Telefonas Orovebtll B2IS

DR. J. J. KOWARSKIS

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Jau penkta diena, kaip | ir jaunos rūko, kaip vyrai, o
Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2874
LIETUVIS GRABORU8
net
ir
daugiau.
plaukiame
per
Atlantiką.
Ki

Didelė grali koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
to nieko nematyt, kaip ir Šiuo laivu gana smagu ke718
WEST
18
STREET
Ofisas 2403 WEST (3 STREET
GRABORIUS IR
dangus ir plačiausias van liauti. Čia netrūksta visokių 2433 W. MARQUL1TE ROAD
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Rooaevelt 758B
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
patogumų.
Valgis
visose
kliaNtt0
9
“
11
**
1ryt0
'
Nu0
2
Tat
Antras ofisas Ir Rezidencija
denynas. Noroms, nenoroms
( Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rei
J, Lulevičius jie primena Aukščiausio galy sose labai geras. Net ir vy Beredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
6504 S. ARTESLAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
kalams. Kaina prieinama.
GRABORIUS IR
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v.
Ofiso
Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 7-9
Nedėllomla pagal sutarti.
BALSAMUOTOJAS bę ir didybę. Laivas čia išro- no prie stalo netrūksta. Ameri
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimų
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Patarnauju laido do kaip musė. O prie kranto, kiekiams tai tikras rojus, nes
Chicago, Illinois
Ofiso Tel. Virglnla 003$
SveDtadlenlals pagal sutarime.
tuvėse visose mie tai didžiausias namas.
Ofiso
Tel.
Vlctory
(898
į čia nėra “prohibicijos”. Gali
Rezidencijos: Van Buren 5858
sto ir miestelių
Rezidencijos Tel. Drei«l 9191
dalyse. Moderniš
v .
•
'sau liuosai ką tik nori išsiKelione gana smagi. Oras
.
.
Tel. Canal (7(4
Republlc 8460
ka koplyčia veltui.
S. D. LACHAWICZ
v
•
•
•
s.
i*i
•
gerti.
rv&ikuriCj
vpac
trecioj
DR A fll
A ROTH
BIOS 8. Halsted daugiausiai šiame laike pasi- ®
.
.....
LIETUns GRABORIUS
YDYTO.TAS IR
IR CHIRURGAS
CHTRTIRP.AS
Ulll
I1U I II
St, Chicago, III.
GYDYTOJAS
kliasoje, net gerokai įsikauPatarnauja lailotuvėse kuoplglauTel. Vlctory 111S taiko gražus. 12 ir 13 liepos
4142
Archer
Avenue
sia.
eia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas
višai buvo ramu, nei bange-,
GYDYTOJAS,
mano darbu beeito užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
v
i
i
j •
j
I
Kartu
su
mumis
važiuoja
Tel. Rooaevelt 2516 Arba 2518
2
Iki
4
Ir
6
iki
8
v.
v.
CHIRURGAS
les. Vienok, kad ir vanduo1
*
— Valkų ir visų chroniškų ligų
I.
J.
Z
O
L
P
. /.
7 J ir Mr. F. Bush, iš Chicagos,' Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAB
2314 W. 23rd Place
Ofisas 8102 So. Halsted St
ramus ir laivas nesupa, bet Į
’
___ |
otS..Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Namų
vyriausis
šio
laivo
komp&niGydo
staigias
Ir
chroniškas liga*
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chicago, Iii.
Kampas 81 Street
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
kaikuriuos pagavo jurų liga. 1
vyrų, moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
t> jv. .
• . ibuvo , jos atstovas. ,Liepos 16. d. jis
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-S vak.
Pradžioje keliones
visi
* . ' Ofiso Tel. Canal 2118
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
‘mudu su pralotu nusivedė į
Nedėllomla
Ir šventadieniais 10-18
Namų Tel. Lafayette 0098
Tel. Cicero 5927
smagūs ir su šypsena. Bet da
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
pat laivo viršų iš ten nusifoLigonius priima kasdien* auo
bar atsimainę. Kaikurių vei
Tel. Hemlock 8700
Tel. Bouleva-rd 5203
pietų iki 8 vai. vakaro.
tografavome. Taipgi nuėmė
Rez. Tel. Prospect 0(10
Nedėliomis
Ir seredomis tik
kaip naginės.
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės dai susiraukę,
lškalno susitarus
J,’
ir kitų lietuvių paveikslus.
OFISAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
teko biškį
kai. mandagiai,
gerai ir pigiau Šį kartą, ir man
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Savo laiku prisiusime į “Dr 1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Laboratorija
panegalėti. Mat -senatvė, o po
CHK5AGOJE
I
Ir X-RAY
dykai.
Ofisas
(155
South
Kedzle
augi”.
: i :<į
Laidotuvėse pa
NAMAI:
kito
ir
sveikata
nebetokia,
Res.
((22
So.
Whlpple
tarnauju
geriausia
2130 WEST 22nd STREET
Liepos 18 d. jau apleisime
Vai. 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
Ir pigiau negu kiti
kaip 1924 m.
4193
ARCHĖB
AVĖ.
CHICAGO
todėl, kad priklau
laivą ir pradėsime žemės ke.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
sau prie grabų lšPRANEŠIMAS
Mūsų laivas Ile de France lionę. Tėvas Augustinas ir as Namuoee 2-< po piet. ofise e-s v. v,
dlrbystės.
UNDERTAKINO CO.
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Lic. "
arba “arklys” gana didelis. keliausime pirmiausiai į Šv.
6(8 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tet Wentworth 3000
Telef. Canal (174
710 WEST 18th STREET Net 44,000 tonų. Be įvairių, Teresės Mažosios Gėlelės mies
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 8238 S.
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
prekių,
talpina
da
2,400
patelį,
paskui
į
Paryžių
ir
į
Halsted Street, Tel.
'Canal 8161
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle-' Vlctory 4088.
sažerų. Bet viso pasažerų šį- Liurdą. Kiti visi lietuviai į
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd. Val' 2 iki S po pietų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 3 iki 4 po plet. Tel.
kartą teturi 1,239, būtent: Klaipėdą.
'
; į H
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Prospect 1936.
Pitone Boulevard 4139
Gydytojas ir Chirurgas
Sena* ofisas toj pačioj vietoj:
pirmoj klesoj 467, antroj —
Havre, Prancūzija.
'i
Nedėliojo pagal sutari}.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GRABORIUS
6558
SO.
HALSTED
STREET
240
ir
trečioj
—
532.
Jų
tarpe
6
Iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7826
Po šešių kelionės dienų AtOfisas
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
3238 S. HALSTED STREET virš 50 lietuvių. Keleiviai į- lantiku, atvykome į didžiulį VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tarti.
Tel. Vlctory 4(83-88
GRABORIUS
vairių tautų ir luomų, apie Prancūzijos uostą Havrę.
Telefonas
Boulevard
1939
Bes. 4424 S. R0CKWELL ST. dešimts kunigų, rabinas ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Liepos 18 d. ryte pralotas
Ofiso Ir Rea Boulevard 6918
Tel. Virglnla 1299
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
keletas protestonų pastorių. J. Maciejauskas ir kiti ke Dr. S. A. Brenza
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
Yra turtingų ir beturčių. Dau liauninkai persėdo į kitą lai
me Išlaidų užlaikymui
Ofiso Valandos: .
Cor. So. Leavltt St Tel. Canal 6288
skyrių.
8464 SO. HALSTED STREET
giausia amerikonų. Pirmoj vą ir iškeliavo į Klaipėdą.
Rezidencija: 6640 So. šlaplewood
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki Ofiso
valandos nuo 1 Iki s po
LIETUVIS GRABO RIUB
Avenue
Tel. Republlc 7868
Nauja, graži ko
Tėvas Augustinas ir aš at
kliasoj moterėlės ir merginos,
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
9:30 vakare
Valandos 1 — 8 A 7 — 8 v. v.
Ofisas
Res.
8201
S.
WALLACE
STREET
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 —- 12 ryio
pasirėdžiusios. sisveikinę su jais, patraukė 4608 S. ASHLAND AVENUE
4603 S. Marshfield Avenue kaip povos
Chicago, III.
3307 AUBURN AVENUE
Kas keisčiausia, kad senos me į Lisieux, kur randasi šv. Netoli 46th St.
Tel. Boulevard 9377
DENTISTAI Tel. Caaal 03ST Rea. Prospect (6šg
Teresės bazilika ir jos kars
'
.1 '•< ...v
tas.
. i
E
OOtoe Boulevard TI48
Lisieux nuo Havre visai ne 4910 80. MICHIOAN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Kenwood 6107
toli, nes tik trys valandos
Valandos:
traukiniu. Apielinkes kalnuo
1881 SOUTH HALSTED ST.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo
6
Iki
8
valandai
vakare
tos. Reginiai gražūs. Visur
Realdenclja 6600 So. Arteslan Ava.
apart šventadienio Ir ketvirtadienio
4(48
So.
Ashland
Avenae
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų
laukai ir sodai žaliuoja. Žemė
Aut Zaleskio Aptlekos
OFISAI:
I Iki 8:80 vakare
derlinga ir ūkiai gerai išdirb 4901 — 14 St
2924 Washingtop
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
ti.
7 •
i Tel. Cicero $62. Tel. Kedzle 2450-2481 TeL Canal (211
Į Lisieux atvykome liepos
Perkėlė savo ofisų po numeriu
18 d. Pasirinkę užeigą, nuėjo
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
me į baziliką.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
2201 WEST 22nd STREET
Rezidencija
Geriausių linkėjimų “Drau
(Kampas Leavltt St)
SPECUALISTAS
4718 W. 12 PI.
Nedšllomlt
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
go” skaitytojams ir marųue- TeL Cicero 2888
Valandos*
Nuo
t
Iki
18
ryte
Susitarus
nuo I Iki 0 vakare
VaL: ryte nuo 16—18 nuo 8—4 pa
ttparkiečiams.
pietų: 7—8:80 vakare
Berodoj pagal sutarti
Nedėllomla 10 iki 18
AKIŲ GYDYTOJAI:
(Bus daugiau).

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. G, RAKAUSKAS

. DR. J. P. POŠKA

DRi Ti DUNDULIS

fll

DR. A. L YUŠKA

J. F. RADZIUS

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

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

A. L DAVIOONIS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. Z. VEZEUS

DR. S. A. DŪWIAT

Ambulance Patarnavimas

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

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

V
l"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wllmette 196 arba
Canal 1711
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Ir Ketvergals vakare

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727

DR. ŽMDIDZINAS

SKYRIUS

M

3201 Aubum Avenue

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja Ir visiems čamplonams
per nosis duoda.
Taip Ir T. A. D. tonika* visiems
seniems tonikoms duoda ir apgali.
T. A, D. dar tik keltų metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų Ir nuo jų padėkavonlų. T. A. D.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar.
ba išdlrbystės.
T. A. D. PRODUCTS
8183 So. Halsted St.
Chicago, UI.

DR. R. G. CUPLER

4605-07 South Hermitage Avenue

SKYRIUS

AR ŽINOTE, KAD

Rez. Tel. Mldway 8518

Didysis Ofisas:

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

X Vienas iš komisijos tal
kininkų Aušros Vartų par.
besidarbuodamas
susižeidė
pirštą. Pirmą pagelhą jam
suteikė vaistininko J. Žilins
ko pagelbininkas Ivan Pul
suoki, kurs yra užbaigęs tam
tikrus mokslus.

r .

GYDYTOJAS. CH1RUROA5 ir
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Boulevard 3201

TeL Dresel 0S»
Vai.: S Iki 10 ryto
___
0-8 vaL vakare

DR. VAITUSfl, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

DRl Gl BLOŽ,S

DR. CHARLES SEGAL

Telef. Midway 2880

Boulevard 7689

Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS

TeL Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

3343 SO. HALSTED STREET

TeL

Armltage

1740

DR. S. T. THOMAS

Valandos: Nuo 8 — 4 p.
T—0 vakar*

DR. HERZMAN

Palengvins aklų {tempimų kuris
(TAMOŠAITIS)
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
Dantistas
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu1608
MILWAUKF.E
AVĖ
IŠ RUSIJOS
mo, skaudamų aklų karšt). Atitai
Kampas North Avė.
sau kreivas akis, nulmu cataractus. *
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
Gerai lietuviams žinoma* per 80
Nortwcst Tower Bldg. Room
rtgystę.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 ryto: 1-8:30 vai. vale. rurgas Ir akušeris.
Prirengtu teisingai akintus visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
I Gydo stalgias Ir chroniškas Il
mas su elektra, parodančia mažiau
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nausias klaidas.
, jauslus metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.
Speclale atyda atkreipiama moky
LIETUVIS DENTISTAS
klos vaikučiams.

DR. GUSSEN

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.
Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PB0IAU8TAS

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Įsitaisė modernišką ofisą po
1025 WEST 18 STREET
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
III. Pirmiau Dr. Gussen ture-'^^^sTvai.0 vlJra
*
jo ofisą North Sidėj, o Cice- Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 8238, arba Randolph 6800.
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.
Gydytojas ir Chirurgas

DR. MAURICE KAHN

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Dr. Gussen inelna į dabartinę
Rezidencijos Tel. Plasa 1206
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
žmonių sunkių padėtį, tai yra
VALANDOS:
756 West 35th St
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Nuo
10
iki 12 dienų
Kampu Halsted St.
Nuo 2 iki 8 po pietų.
tarnavimų
teikia
už
prieinaValandos: nue 10-4; nuo 9—8
Nuo 7 iki 9 vakare.
|m» k*“*__ _ _____ _ .
Nedšl. nuo 10 Iki 18 dienų
N«lėlionut: nuo 10 iki 12.

DRAUGAS

■naav—a.

a
garadčius. Atsargiai su ugni

C H I C A G O J E
X Pereitame sekmadienyje

Dievo Apveizdos par. pikni

kas pereitą, sekmadienį gerai
pavyko, nors diena buvo kai

tri. Svečių matėsi iš įvairių
kolonijų. Buvo ir žymesniųjų

biznierių. Peoples

Furniture

Co. patarnavo

savo dideliu

troku. Taip-gi

dalyvavo tos

direktorius

kompanijos

p-

Nakrošas ir prie baro keletu

sykių gausiai fundino

MARSHALL SQUARE
TEATRE
PROGRAMAS

Ut, Ser. ir Ketv. rugpj. 5,

e, 7.
“DEVIL’S HOLIDAY” .

Andreliunas, iš Brighton Pk.

Dalyvauja Nancy Caroll
Pėtn. ir Sub. rugpj. 8, 9

p-nai Pežai ir daug kitų. Bu

“GAY MADRID”

vo gerb. kun.

Vaičiūnas su

svečiu iš Latvijos kun. Kve

Dalyvauja Ramon Navarro
Ned., ir Pan. rugpj. 10,11

daru, buvo gerb. kun. Urba,

“SAFETY IN NUMBERS”

lietuvių klebo

So. Chj.cagos

nas.

i

vininkų Draugija, Maldos A-

Dalyvauja Buddy Rogers

automobiliaus

išlaimėjimas.

d., p. Igno ir Sofijos .Sakalą

X Vakar Aušros Vartų kle šeima padidėjo vienu nariu
bonas išvažiavo Vyčių seiman — sunum. Dr. S. Biežio prie
žiūroje, Šv. Kryžiaus ligoni

PRANEŠIMAS.

Km

ch£L.
’ ir

MAS GERAI PAVYKO.

pereitą sekmadienį skaitlin- go” redaktorius vakar
*ga minia lietuvių ir svetim- iš atostogų.

X Iš Vyčių Seimą,

nimo darbas greitai ir gerai
Darbo užbaig-

tapo atliktas.

ta pramogėlė pereitą sekma

MOTOR EKPRESS

buvo karštas, bet žmonių bd-

Mes permufuojame-perveža-

vo daug prisirinkę. Tik biz

me pianus, forničius ir kito

nierių buvo permažai. Darže

kius, dalykus.

buvo įtaisyta visokių įvairu

Taipgi parduodame

mų — budos nuo saulės spin

geriausios rųšies

dulių, du straikieriu, du rū
tų darželiai

ir daug kitokių

naujenybių.

Visi šie įrengi

mai pasilieka

tram

parapijos

an

rugp. Aug. 17 d. Tame pikni

ke talkininkai turės savo sky

rių, kuriame dirbs p-nios Do-

čeliemė,

Šliogerienė, Šaulienė

ir kitos. Jų skyrius pats pa

sirūpins įgyti sau reikalingų

daiktų, iš kurių butų galima

turėti greitą

ir gerą

biznį.

Šio suvažiavimo tikietai tin

ka ir par. piknikui.
Dabar daugumas

talkinin

kų po sunkaus darbo ima vakacijų, kiti nuo seredos pra

dės 8 dienų rekolekcijas. Už

baigiamų darbų dar vis atsi

BRONISLOVAS
SADAUSKAS
IR

SIMONAS
SEIKAUSKAS
Abu buvo uolus "Draugo”
išnešiotojai ir platintojai Brighton Parke. Už jų sielas bus
atlaikytos caJunavog šv. Mišios
šiandie rugpj. 5 d. 8 vai. ry
te, Aušros Vartų par. bažny
čioj.
Visų
katalikiškos spaudos
rėmėjų Ir platintojų prašome
atsiminti už juos savo maldo9*
šj atminimą daro katalikiškų
laikraščių ir knygų platintojai.

randa ir norintieji, ypatingai
nedirbo arba

tie, kurie dar

uolesnieji

kviečiami prie už
Tuo reikalu

baigimo darbų.

kreipkitės į kleboniją.
Galop

reiškiame

talkininkų va

Sodžius kaip
dams,

taip

padėkos

ir talkininkams

ir piknike dirbusiems. Kartu

dėkuojame kaimynams iš Bri
ghton Parko.

Suvažiavimas ineigų turėjo
$186.08. Likęs grynas pelnas
eis . bažnyčios

ir mokyklos

valymo lėšomis paengti.
Šiame

ir

suvažiavime

buvo

“Draugo”

iš dienraščio

kviesliai pakviesti į savo ru

deninį jomarką
busianti

bei pikniką,

rugpj.

Aug. 24 d.

1930 Bergmano darže. To jo-

marko
tikietai jau gatavi.
Pirmutiniai tikietų atsišaukė
brightonparkiečiai.
I

Talkininkių Komisija.

anglis

už prieina

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit

t

A. ■ A.
EMILIJA PERRY
po tėvais Krišunaa mirė rugp.
3. l»0 m. 7:20 vai. ryte 23
metų ir
dienų amžiaus. Gi
musi liepos 5, 1907, augo ir
mokslą baigė Cbicago, III.
Paliko dideliame nuiludifhe
vyrą Herbert J. sūnų Rlchard
12 dienų amžiaus, tėvą Antaną
pamotą Marijoną, 2
seserį:
May ir Marijoną ir gimine s
Kūnas pašarvotas 2542 W.
71 St.

Laidotuvės Įvyks
seredoje,
rugp. 0, I* namų 8 vai .bus
atlydėta t Gimimo Panelės Sv.
Parap., kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą.
«Po pamaldų bns nulydėta 1
Sv. Kazimiero kapines.
, Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdo vyras, sunųa tėvai,
seserys ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
(Masalskis Boulevard 4119.

Pigiai, parloriaus setas,
64 St. 2-ras apt. fronte.

1853 W.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
✓

Tei. Lafayette 6719

AUG, SALDUKAS
REAL ESTATE
Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Namų pienai, 5 ąetai 2 flatų ar
katidžių, $10, Specialiai užsakymai
pigus. Allison arkitektas, 115 So.
Dearborn. Central 0728.
Sainb.

bungalow,

aptverti

Public Mortgage Exchange

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

SKOLINAM PINIGUS

RADIO

neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra

PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4444 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389
i
..i...... - t.................... y

MARQUETTE JEWELRY
&RA|Hp
Savininkas R. Andreliunas

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET

tai šaukite
A. J. ŽVIRBLIS

6755 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 1083

Lafayette 8227

Telefonas Grovehill 1038

NEGIRDĖTAS BARGENAS.

Chicago, III.

GREEN vallev

miausią kainą. Musų patarna

busiančiam

piknikui,

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

A. ALESAUSKAS

darže. Nors oras

dienį par.

BANIS STUDIO

Tel. Lafayette 0455

more avė. Apt. 1119. Vakarais.

2322 West 24th Street

ą [Jei jūsų radio nedirba gerai,

3200 SO. HALSTED ST.

tuvėms paminėtį buvo sureng

geras kur y.ra ar kas yra. Perkam notas,

$50,00 iki $30,000

X M. Sąjungos Centro rast.

CO.
4391 ARCHER AVENUE
Tslsf. Lafayette 0770-1

Delicatessen,

tik 2%. Kreipkitės į

Keno-

kars ™ Plafiti Vyčių veikėjas.

“ “ 1 tanas

AROHSR-KEDZIE MOTOR

ir

por
%
grįžo
IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka niu ir mūriniu namu. Komišas bloko iki strytk. 37,500, su rakan
dais 37,950. Geros išlygos. Pamątyk.
2428 No. 72 Ct. Elmwood Pk.
mbarių flatai
su vėliausios

darbininkas An- tro ižd., ir B. Šimulis, uolus

““.kompanijos

galim* matyti

ir mokyklos valymo ir graži-1

prie musų

Skolinam pinigus ant medi ėtai, 2 karų gar. 50 p. lotas,

mados įrengimais: šiluma, ePARDAVIMUI
naujausios išdirbystės radio, shon, vakar išvyko iš West
lektrikiniai icebaksei, vanos ir
Apskritai imant piknikas
clSnrem^Svy^s.5.00 kuri atgabeno iš savo krau- Side veikėjai pp.
Brazaitis,
Ford Coupe
pečiai. Reikale atsišaukite į:
buvo skaitlingas.
Cbenr. Coupe .............
•5.00 tuvės Peoples Furniture Co. Aušros Vartų parap. varg., A.
J. KULIKAUSKAS
Ten buvęs.
<t*i jstabue keras u4> ___
i75.oo Prižiūrėjo ir grojo sakytos Valonis, buvęs L. Vyčių Cen-

Aušros Vartų par. bažnyčios

prisidėti

Gėlių šapa. Turiu parduot ar iš
Bridgeport. — Dr-stės Šal mainyt.
Pigiai.
Ką gali pasiūlyt?
džiausios Širdies V. J. mene- ,2019 Powetl1 ave-

X Biznieriaus Jono Valiono nėj (kamb. 407) motina jau
sinis susirinkimas įvyks an
žmona turėjo smagias vaka- čiasi gerai, o sūnus auga. Ptradienį, rugpj. 5 d. 7:30 v.
cijas Kerney, III. P-nai 'Valio- nia S. Sakalienė yra M. Są
v. Lietuvių Auditorijoj, 3133
niai užlaiko bučemę po num. jungos Centro vice-pirm. ir
i “Moterų Dirvos” redaktorė. So. Halsted St. Visų narių pra
2236 W. 23 St.
X P. L. Šimutis “Drau šome atsilankyti, nes yra
X Aušros Vartų par. darže

' taučių turėjo <progos išgirsti

t^|

TALKININKŲ SUVAŽIAVI

tarusi

REAL ESTATE
Darome Įvairius legalius
dokumentus, apdraudžiame namus, automobilius
tr kitokias nuosavybes.

pore” keliauti į Kolegijos far- Belgijoj apžiūri gražų Bru- kad jau kelintą skūrą saulė biznis, pigiai. 3913 W. Divislon St. 2nd mortfc-age ir parupinam 1 Ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
Elektros, nešojama, siuvama ma singas ir greitas patarnavimas
baigia jiem lupti.
mą ateinančiojo mėnesio rug selį ir milžinišką parodą.
šina, O.riental Runner, 3*4x10, Chi4425 So. Fairfield Avenue
Pereitą šeštadienį, rugp. 2
sėjo 1 dieną, kuomet ten . bus
na kabinetas, knygų šėpa. 6550 Ken-

į Kenoshą.

R.

laikrodininkas

gistravime Mass. vai.

Grocernė

D.

Pratapas,

ZINIU-ŽINELĖS

J. YUSHKEVVITZ

X
Visiems
aštuoniolikie- dr-jos, tai ir buvusieji šv.
2433 West 69 Str.
X
Bene
naudingiausia
bus
čiams ir westsidiečiams žino Jurgio dr-jos nariai kviečia
paštalystės Brolija ir Mari
Telef. Prospect 3140
ugnimi, deliai
neapsakomo
praleidus
p. R. mi biznieriai pp. Ig..Pikelis mi į šį susirinkimą.
jonų Kolegijos
Rėmėja P. atostogas
PAUL M. SMITH & CO.
sausumo, sudegė 24 Str. JuMazeliauskienė. Ji atostogau- ir V. Ivanauskas žada “Drau
Šliogerienė.
Valdyba.
J
REAL ESTATE
kio ir 23 PI. Stekeno lentinės
X Marijonų Kolegijos Re- dama Westville, III., sutvėrė go” piknike, rugp. 24 d., “su*
LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
pastogės. Gaisrininkai led iš
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
praizą”
padaryti. Jiedu da
mėjų 19 skyrius pereitame naują M. Sąjungos kuopą.
mus, lotus, farmas, biznius visokios
gelbėjo kaimynų šalę esančius
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir
X Dr. Brenza rašo, kad jau Kanadoj atostogose ir rašo,
sekmadienyje nutarė “in cor-

iš Marąuette Parko real esagronomas

REAL ESTATE

vasaros

ielose vaikams bežaidžiant su

drau

gams ir pažįstamiems. Matėsi

tatininkas

ypač

Aušros Vartų parapijos Blai

VYKO.

žinomasdaininiukas. Jis apsi-p. M. Vaičiūnienė grįžo na- svarbių reikalų aptarti. Tfe,

kaitrose! ėmė pątarnauti parapijos pik mo iš atostogų Rytinėse vals- kurie yra atsilikę su mokestaip-gi
atliko čiais prašomi užsimokėti. Ka
X Prie J. E. vyskupo Pet nikui busiančiam rugp. 17 d. tybėse, kur
svarbių žygių Sąjungos įre dangi šv. Jurgio dr-ja yra nu
ro Bučio sveikintojų prisidėjo
mi

WBST SIDE ŽINIOS.

PIKNIKAS GRAŽIAI PA

Antradienis, Rugp. 5 d., 1930

Ant 63-čios g-vės biznio mū

rinis namas, štoras ir flatas,

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

MES
Budavojam

naujas namus,

karštu vandeniu

apšildomas,

ir dviejų karų

muro gura

džius. Kaina tik $15,500, įneš

ti $4,500.

dirbam cemento darbus - fun
Budavoju naujus namus ant
Biznieriai nepraleiskit pro
damentus saidvokus, taipgi
orderių. Senus priimu į mai
muro darbus, iš medinių pa gos, nes užmokak tik už lotą,
nus.
darom mūrinius, apmurinam o muro namą ir muro gara2453 WEST 71 STREET
medinį namą po vieną plytą. džių gaunat dykai.
Tet Republic 4537
Atrodo mūrinis, po to jau neMainų nepriimsim.

Užlaikau visokių
suksimų ir sldavimas yra greitas, geras ir
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
nebrangus.
što, planų rolių,
rekordų ir t. t
7126 So. Rockwell Street
reik pentyt. Turim namų ant
Taisau laikrodžius
Savininką galima matyti
Telef. Republic 5099
Ir muzikos Instru
pardavimo ir mainymo.
mentus.
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Mes pervežame daiktus ir į
Namų Statymo Kontraktorius
2650 West 63rd St. Chicago.
Statau {vairiausius namus prieinam*
JOKANTAS
BROS.
atsišaukti
kitus miestus.
Telefonas HEMLOCK 8380
kaina.
4138 Archer Avenue
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
2839 West 63 Street
Tel. Lafayette 7674
Telefonas Hemlock 6526

M. ZIZAS

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT
. IR WHIPPET

.Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

FOUR LEAF CLOVER

F A R M O S

CONSTRUOTION

10 ak. vištų farma, 2 melž. kar
vės, 1 arki., 250 Leghorn vištukų,
6 kamb. nam., gesas, elektra, 14
matlų j vak. nuo Blue Island, 1
mali. J Lemont, Tel. Lecont 100
2 metų lakto Išmokėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus m. 1 ant Derby rd. B. Paszko.

Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžlai, porčial

namus.
Taipgi didelis pasirinkimas varto
Ateik pažiūrėti musų nau tų karų už labai mažą kalną.
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rcz.
Yards 2124
Ir 2384
4401 S. Mozart St. 436 W. 45 St.
jausių DE SOTO ir PLY- Norėdami pirkti pigiai gerų karų
Arba
kreipkitės j mus
MOUTII Chrysler išdirbystės
Canal 5065
2100
W.
23
St.
*
WHITE ŠOK MOTOR SALES GENERALIAI KONTRAKTORIAl
automobilių už labai prieina
Real Estate Ir visokia apdrauda.
SENIAUSIS LIETUVIS
Notary Public
610 West 35 Street
Elektros Kontraktorius.
mą kainą.
Skyrius 4429 So. Fairfield
Suvedu elektrą kaip j naujus taip
Tel. Tards 0699
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

J. C. ENCHER & CO.

225 ak. pieno farma, tailių dūdos.
Šilo pieno namas, upė, aptverta ga
nykla, niekad neeausa, arti miesto
La Grange, 20,000 gyv. T. L* Kinney, Ga.

164 ak. lygios žemės, puiki vieta,
augšta, naujas 9 kamb. namas, 3
geros barnės, veik naupjos, tinka
boarding namui," kempei ar farmai,
Ir senus navnus. Taisau ir Įdedu vi daug - miško, vaiAnedži, uogų, nuo
METROPOLITAN
sokius motorus. Užlaikau elektriklnių laida greit perkančiam. V. Hunt,
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
daiktų krautuvę.
623 Maln St., Main St. Honesdale,
ELECTRIC SHOP
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. Fa.
GAGE PARK MOTOR
G.
Navadomskis,
Savininkas
2522 So. Halsted Street
llALĖS
NAUJI GERIAUSI
Pigiai, 86,750 1% augščių nam.,
Telef. Vietory 7452
Elektros kontraktorius
6-3 kamb., taipgi forn., gar., puiki
AUTOMOBILIAI
Joe Bagdonas, Savininkas
Pbone Republic 4949
vieta, 2847 Nordica.
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
BROOKFTELD
Phone Virginia 2054
Namų pirkėjai,
naujas
Sblngie
Telefonas Prospect 5669
bung., pigiai, 417 No. Park, BrookJ08EPH VILIMAS
9345.00 F. O. B.
fieid, III. H bloko iki strytkarių.
Moliavojimo Kontraktorius
Sav. vietoj visada.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
Namų Statymo
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
FARMA.
Kontraktorius
Mes mollavojlme, dekoruojame ir
Geriaosi Ir Stipriausi Automobiliai. pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius
už
žemą
kainą.
Jei Tamista nori pirkti Automolžpoperluojacne
visokius
namus.
4656 So. Rockwell Street
Parsiduoda už $1,500 40 abllj, pirmiausiai prašome ateiti pu Taipgi turime įvairių Įvairiausių
Musų
kainos
labai
prelnamos
ir
dar

mus ir pamatyti HUPMOBILE 1911 vartotų karų už labai mažą kalną.
kerių, pusė miško pusė dirba
bas garantuotas.
A. M. BUTCHAS
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
mos, arklys, vežimas ir kiti
tebins savo gražumu, greitumu, ir BRIGHTON MOTOR SALES
6127 S. Maplewood Avė.
Maliavų
ir
visokių
geležinių
visa konstrukcija. Kaina >1.196.
INC.
įrankiai.
f.o.b. ir aukščiau.
daiktų (hardware) krautuvė.
Bartninkai: Vainoras, J. Paakys
Telefonas Canal 7233
P. LUGAS
Telefonas Lafayette MM
BALZEKAS MOTORS
Atliekame
maliavojimo
dar

White Cloud, Mich.
3962 Archer Avenue
6012-14 So. Kedzie Avė.
bus iš lauko ir vidaus, taipgi
R. 5
Telef. Republie 9094
plumerio, taisome elektrikas,
Maliavojimo Kontraktorius
GERA FARMA
$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
‘ įdedame šilto vandens pečius Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
VARTOTA KARĄ IR
Parsiduoda 5 akerių farma,
. *ir tt. Kainos prieinamos.
2334 8o. LEAVITT ST.
CHICAGO
FHEE
VTHEELING
18
HEBEI
1 blokas nuo kieto kelio, 3
$100.00 NAUJĄ
4414 So. Rockurell St.
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU
,
ftapos Telef.
Namų Telef.
kurie
mailės nuo miesto. Namas ir
Išmokėjimui duodame II mėnesių DEBAKER 1931 modelius,
Tel. Lafayette 4689
Hemlock 2347
Republic 5488
lalk*. Ateikite pamatyti pas mus ge turi stebėtinus pagerinimus, kuriu
visi budinkai. Agentų nerei
riausių karų už žemiausią kalną. neturi nei vienas kitas automobilis
M. YUSZKA
kaip
Htudebaker,
kia. Skolos nėra.
Willys, Willys Knight ir
- Plumbing
Heating
C. URBAN
Plumbing A Heating Lietuvis
Whippet Pardavėjai
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
KONTRAKTORIUS
135 St. & 44 Avenue
nausiu kuogerlsusia.
HARRY J. MAPP, Ine.
Mano darbas pilnai garantuotas
KABULIS Savininkas
4426 So. Western Avė.
R. 1 Box 93
Kainos prieinamos
4492 Archer Avenue
6739 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227
2422 WEST 69th STREET
Blue Island, UI.
Telefonas Lafayette 7119
TelefoBM Ba®uhUo 9341

GRANAM PAIGE

PETRAS GRIBAS

HUPMOBILE

PETRAS CIBULSKIS

NAUJI STUDEBAKER

MIDLAND MOTOR SALES

A

JOHN YERKES

