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1.

visas Kaunas pasipuošė vėlia
vomis. Daugelio namų balko i Iš patikimų šaltinių sužino
nai buvo papuošti gėlėmis, ki jome, kad Lietuvos vyriausylimais ir Vytauto Didžiojo pa jžbė yra nutarusi įstatymo ke-

veikslais. Karo muziejaus sod ; liu nustatyti santykius tarp
nelyje aukštai iškeltas ir pui- į,Klaipėdos kr. autonomingų Jikiai papuoštas didžiulis Žal- staigų ir centro valdžios. Gi

ARKIVYSKUPAS

girio kautynių paveikslas, gre nčai, kurie galėtų kilti dėl to
(ta kurio plevėsuoja raudona santykių nustatymo galės bū

mess

bus palaidotas

vėliava su Vytauto Didžiojo ti sprendžiami einant Klaipė
paveikslu, vaizduojančiu Vy dos konvencijos atatinkamais
tautų tų garsiųjų kautynių1
punktais. Tos rūšies Įstatymas
metu.
bus greitu laiku paskelbtas.

TĖVIŠKĖJE
SHANGHAI,

rugp.

konsulis

—

6.

iš Foochow

praneša, kad komunistų plė

šikų gaujos Fukien provinci
joj turi pagrobusios dvi bri
tų moteriškes misionieres.
Komunistai

vienai

jų

nu

i GOLDACH, Šveicarija, ru
gp. 25. — Miręs Milwaukee,
Wis., arkivyskupas S. Mess,mer bus palaidotas čia šį ke(tvirtadienį.
Kilusias andai' riaušes priėš valdžių malšina egiptiečių kariuomenė ir civilinė policija.

su

000 dolerių už abiejų paliuo- ižios atstovybė ir daug kuni
Raudonieji piktadariai pa

4Nubaudė di kaltintoju

PRAHA, liepos 21 (per pa

5

gu

savimų.

NAUJAS DREBĖJIMAS
PIETŲ ITALIJOJ

ŠV. ADALBERTO DRAU
GIJOS IŠKILMĖS

valdžiai tikano atstovas, du Šveicari
reikalavimu 50,- jos vyskupu, Šveicarijos vald-

ntė tos provincijos

bendrai

Velionis

,štų). — Slovakų mieste Sasarkivyskupas se-Ltin įvyko didelės iškilmės. Šv.

Teisėjas

Divid už teismo

paniekų po 25 dol. baudos nu
reiškia, kad jei išpirkimo ne-' kmadienį išryto šio miestelio' Adalberto Draugija
minėjo
baudė
du apskrities prokuro
gausių, abiem moteriškėm ra- bažnyčioje atnašavo šv. Mi- J savo 60 metų gyvavimo su
nkų pirštus paeiliui kaposiu . gįas ir gryžo į savo namus, kaktuves.. Bažnytinėse pamal- ro padėjėju advokatu Butler
ir juos siusiu valdžiai.

Popiety susirgo. Vakare bu- dose dalyvavo

JURININKAS

SHANGHAI,

6.

rugp.

—'

Ties Čangša miestu Siang u-

pėje komunistai užpuolė bri
tų ir amerikiečių karo laivus.
Sužeista

vienas

amerikietis

ir trys britai jūreiviai.
karo

laivų

15,000

virš

ir Taylor už tai, kad jiedu

rugp. 5.

čiai ir be lietaus vasara tie

šios vyskupijos kunigija rei miestas, netoli nuo Slovaki
škia gilaus pageidavimo miru jos sostinės Bratislava. Sa

sio Šveicarijoj

Podraug labai nu

kentėję ir daržai.

Kalbama, kad artimoj atei
pritruksiu

pieno

ir

kitų

pieninių produktų, gi rudenį
tie produktai būsiu brangūs,

nes

nebūsiu nei pašaro, nei

šieno.

tai mažažemių ūkininkų krei
pias į valdiškas įstaigas pra

šydami rasti jiems kokio-nors
darbo.

VATIKANO

MIESTAS,

rugp. 6. — Great Falls, Mo-

nt., vyskupijai Šventasis Tė
vas Pijus XI vyskupu pasky
rė kun. E. V. O’Hara iš Wa-

ROMA (per paštų), — Jo

/Eminencija kardinolas

Jų šeimynos

alksta.

Kaitra viskų išnaikino jų ap
dirbamuose laukuose ir dar

žuose.
Tais įvykiais daug susirūpi
no šalies administracija.

rniokai kriminaliniai užpuolė
vienų

dekano rietu mirus kardino

shingtono.

lui Vannutelli, paskirtas SveIŠSIGINA CARO SKOLŲ

intosios

Ceremonijų

MASKVA, rugp. 6. — Bo
lševikų
viestija

valdžios organas Izpraneša

“ kapi talistinėm s ”

visuomet

užima

Kongre

Šių vietų

Parko kūdroje

ms, kad bolševikai nemokėsiu
jokių caro skolų.
ČANGŠA ATIMTAS

NANKING, rugp. 6. — Ki
nijos valdžia oficialiai pra
CHICAGO IR APYLIN- nešė, kad jos kariuomenė atė
K. — Išdalies debesiuota; ši mė nuo komunistų suteriotų
čangša miestų.
lčiau.

lavonas

Humboldt parko kūdros

išimtas

Mrs. Julia Roth, 64

m., lavonas. Nežinia kaip ji
nuskendo.

lio rajone, Pavirčiuvės kaime,

vai.

prasidėjo

Greta paskaitų buvo atlie
melžimo prakti-“
ka.

p’rafida-

Pohcmonas pašovė vaikų

Vakarinių parkų

policmo-

nas Anderson, 71 metų, Garfield parke pašovė James Hickey, 14 m. Vaikas vargiai pa
sveiksiųs.

tas įvykę netyčiomis.
Automobilių aukos

EUROPĄ

NEW YORK, rugp. 6. —
Iš Zagreb, Kroatijos, į Ame
riką atvyko kroatas A. Kosutich. Patirta, kad jo pasas
klastuotas. Jis sulaikytas ir
gal bus pasiųstas atgal j Eu
ropą.
H J,
A Kosutich yra nusikaltus
Jugoslavijos monarchijai.

570 žmonių žuvo automobi
lių nelaimėse šįmet ligi rugp.

5

d.

Cook apskrity.

taisyklingas

' darė visiems aišku, kokias sta

MINĖTI

mbias klaidas darydavo mūsų
moterėlės šitame darbe ir kiek

mūšiai

i dėl tų klaidų būdavo nuostopaminėti Rų.
“M. R.”

Islandija,

(liepos 15 d.) A. Panemunėj,
5 pulko aikštėj, buvo suruoš
kūnu Hirth ir Weller, kurietas kariuomenės paradas. Da- į
du iš Vokietijos skrido į Chilyvavo karo mokykla ir Kau
cagų, čia nutraukė savo skri
no įgulos kariuomenės dalys,
dimų. Turėjo skristi į Greniš viso trys pulkai, aviacija.
landijų. Kadangi tenai nėra
Paradų priėmė ministeris pi
atatinkamų nusileidimui vie rm. p. Tūbelis. Kariuomenė į
tų, tas atsisakė tolimesnės ke aikštę susirinko pusė dešim- j
lionės.
tos. Paradas prasidėjo 10 vai.

rugp. 6. — Du vokiečiu la

KOVOJA AUKŠTAS
KAINAS
BERLYNAS,

rugp.

6. —

Vokietijos valdžia iškėlė ko
vų tiems pramoninkams, ku
rie nenori mažinti kainų sa

vo

dirbiniams.

Valdžia grų-

sina panaudoti boikotų.

23 VAIKAI SUŽEISTA
13 vai. iš aikštės ties aukš

UŽSIDEGUS FILMOMS

tųjų karininkų kursais išnešSAO

PAULO,

se namuose surengė kratomų-, 8^PUO^S vėliavomis

vaikų.
vienoje

Susirinkus
kertėje

su

krautos filmos susprogo. Lie

psnos pakilo visam kambary.
23 vaikai sužeista. Kai-ku-

rie pavojingai.
Trečia banka uždaryta
VOS IŠGELBĖJO ŠVENTUS

Chicagos pietinėj daly toINDUS
/mis dienomis uždarytos dvi
bankos, gi vakar
trečioji.
WINDSOR, Ont., Kanada,
Uždarytos bankoefc
Binga rugp. 6. Sudegė vietos kata
i State Bank, Roosayelt Ban likų bažnyčia. Knn. E. Doe
kete State Bank ir Citizena voe išgelbėjo Eucharistijų ir
Trust and Savingš Bank.
šventus indus.

&

DETROIT, Mich., rugp. 6.

“R.”,.- šį pirmadienį
darbai

jų vaizdų teatrėlį. Pasikvies-'
vaikams

DARBAI FORDO DIRB
TUVĖSE

Brazilija, t*8 iSkilmingai Vytauto Did-

rugp. 6. — Du vaiku rienuo-, a°j° paveikslas. Miestas pa

ta būrys

Kardinolų Kolegijos dekanas.

įsigalės

melžimas, kadangi dabar pasi-

ŽALGIRIO MŪŠIUI PA

Žalgirio
REYKJAVIK,

ba'««S‘aP'ep,lįnkėjc

vaL

VOKIEČIU LAKUNU NU
TRAUKĖ SKRIDIMĄ

Policmonas sakosi

šventosios

BUS GRĄŽINTAS I

1SkllmeS

15 min.

dar kartų
valstybė

pikta

mta į ligoninę.

Gen-

lmonte, kurs užėmė kardinolo

moteriškę. Visi

dariui suimti. Moteriškė pai

naro Granito Pignatelli di Be

gacijos prefektu.

Antai Ohio valstybėje šim

lkaičių galvijų kontrolės rate

Lietuvų.

Po paskaitų, kurių klausėsi kama karvių
atgal • tūkstantinės ' žmonių minios,

gat., gatvaitėje šeši jauni be

Iš

NAUJAS KARDINOLAS
DEKANAS

VYSKUPAS

tus javus. Išdžiuvo net žolė
svilusios.

Ties namais, 5428 La Šalie

PASKIRTAS NAUJAS

siog išdžiovino kornus ir -ki
pievose. Ganyklos tiesiog iš

Už moteriškės užpuolimų

Sastin Yra senovės slovakų

arkivyskupo stin yra garsus savo stebuk
Messmer palaikus grųžinti į linguoju Šv. Marijos P. pa
pranešta, kad visose viduri
veikslu. Kas vasarų sekma
Milwaukee ir čia palaidoti.
nėse Vakarų valstybėse kait
Tuo
reikalu kreiptasi į dieniais ten lankosi skaitlin
ra ūkiams padarė milžiniškus
gi maldininkų būriai iš Slo
Sveicarijų.
nuostolius. . Nepaprasti karš
vakijos ir Moravijos.

•— Žemės Ūkio departamentui

Joniškis, Šiaulių apskr. Ba

jimu jie vėl išvyti į atvirų o-

vėsiai imi nardinti

monsign. Traudt skelbia, kadi;

WASHINGTON,

išlydimas

iškilmės Žemės ūkio Rūmai suruošė
KOMA, rugp. 5. - Melfi Prie kar0 mnzicjaus, kur jvy- kursus karvių melėjoms.
ir Kionero miestu palietė dar,*10 Pr°F Jonyno paskaita ap.e
• Paskaitas kursuose skaitė
vienas žemės drebėjimas. Kai-, ZalS>™ "lūžio reikSmę Lietoinstruktorius p. J. Savičiūnas
korie žmonės buvo gryžę į iS-,vai ir ata- Pulkinl"ko Zaskeviir kontrolasistentai p.p. P. Bū
likusius nuo pirmojo drebžji- {iaus “ aPie Zal«"rio mū5‘
dvytis ir A. Veržbickas.
mo savo namus. Šiuo drėbė- kar0 meno žvilgsniu,

To sekinėje, žinoma, vėsiai jau pašalinti. Praside
MILWAUKEE, Wis., ra- talikiškas knygas slovakų ka duktų.
greitai išblaškyti komunistai.
da statybos darbai.
I gp. 6. — Milwaukee arkivys lboje. Iškilmėse buvo ir iš pabrangsiųs pienas.
Nežinia, kiek jų žuvę.
kupijos generalinis vikaras ’ J.
• Valstybių slovakų atstovų.

VUS, SUKĖLĖ VARGUS

kursų Panemunėje

KURSA1 MELŽĖJOMS

reikalavo į kitų teismų nukel
rų. Jų didžiuma bijo
ti bylų.
Teisėjas pareiškia,’
kčia senelį suspaudė širdies
gryžti ir pasilieka palapinėse, buvo padėti vainikai prie paRoznava vyskupas Bubnic
.Kursus baigė 22 melžėjos,
kad kaltintojai negali taip el
Šiuokart drebėjimas pada-jminklo žuvusiems už Lietuvos
liga. Paskutiniais Sakramenatnašavo iškilmingųsias šv.
bet ir kiti apylinkės gyvento
gtis.
tais
jį aprūpino monsign. Mišias, gi pamokslų sakė slo
rė mažus nuostolius. Kai-ku- laisvę, giedamas tautos him- jai skaitlingai susirinkdavo
Brėig iš Milwaukee.
rių išlikusių namų tik sienos I nas ir skambinama laisvės vavakų mylimas vadas apašta
bent kai kurių paskaitų pa
Pritruksiu pieno
.
rpu.
linis protonotaras monsign.
sutruko.
klausyti, o ypač pažiūrėti, kai
Tie visi, kurie turi sųryšio
MILWAUKEE NORI MIRU A. Hlinka. Jis kalbėjo apie
Visuose
nelaimės
palies
Vėliau f visi Kauno įgulos vakarais kuršininkės taisyklišios draugijos didelį pasitar- su pieno produktų reikalais, tuose
plotuose karo orkestrai išpildė didelę ngai melėdavo karves.
SIO ARKIVYSKUPO
nusako, kad dėl kaitros prL
navimų
slovakų
tautos
gero

PALAIKŲ
* tnrti"8» k0“? P*®***Galima lankti, kad Šioje avei leidžiant ir skleidžiant ka truksiu pieno ir pieninių pro

šaudymais

KAITRA SUNAIKINO JA

13 vai. iš Vytauto

karininkų

18

vt» pakviestas gydytojas. Na žmonių.

SUŽEISTAS AMERIKOS

Lygiai

Didžiojo aukštųjų

Vytauto Didžiojo paveikslas į

Laidotuvėse dalyvaus Va

kirto rankos pirštų ir pasiu

METAI-VOL. XV

ŽALGIRIO MŪŠIO sukak NE KLAIPĖDOS SEIMELIS,
tuvių MINĖJIMAS
O LIETUVOS VYRIAUSY
KAUNE
BE NUSTATO IŠTAIGŲ
SANTYKIUS IR JŲ
Liepos 15 d. iš paties ryto ,
KOMPETENCIJĄ

Darosi Pavojingos
mer

C 0 R Y

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Didelės Kaitros Amerikoj
NEPAPRASTOS KOMU
NISTŲ ŽIAURYBES

A

Telefonas: Roosevelt 7791

1171

URO MIESTE, EGIPTE

TIES ČANGŠA SUŽEISTAS DAR VIENAS
}
AMERIKIETIS JŪREIVIS

ty

in

Daily

America.

No* 184

Iš

inflnential

Lithnanian

rikoje.

Britų

most

atnaujinti

automobilių dirbtuvė

LIETUVA IŠKELS GENE- se. Fordo dirbtuvėse darbi
VOJE SUMANYMĄ DEL
ninkai dirba keturias dienas
ADMINISTRATYVINĖS
savaitėje.
LINIJOS INCIDENTŲ
PAŠALINIMjO
PLATINKITE “DRAUGĄ"
Kadangi lenkų vyriausybė
sistematingai laužo dėl administratyvinės linijos pasirašy
tųjų sutartį, tai Lietuvos vy
riausybė artimiausiame Tautų
s-gos posėdyje darys naujų
siūlymų, taip dažniems nenor
malumams ir incidentams pa
šalinti.
•‘B.’1

PINIGŲ KURSAS
litų . .$10.00
Britanijos l*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 23.8S
Lietuvos

10b

.

r
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Yra ir daugiau šiame seime svarstytinų
klausimų, kuriuos čia trumpai paminėsime.
Kad L. Vyčių organizacija augtų ir kad
joje nariai pastoviai laikytųsi, mūsų nusima
nymu, šie dalykai yra reikalingi.

“DRAUGAS”
kasdien. Uskyrus aakmadlanl**
PRENUMERATOb KAINA: Metams — 99.99, Fu
Ueln*

Mt Metų — |S.5O, Trims Mėnesiams — 13.00. Vianam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.0ė. Pusei Me
tų — 94-99, Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųMna. Jei nepruAoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam

Uksini palto lenkių.
Radaktortue priima — nuo 11:99 Iki 13:11 vai
tądien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publtshed Daily, Ezcept 8unday.
aUBSCRIPTIONS: One Tear — »8.00. Slz Montbs
R— 93.10. Tkree Montbs — 93.00. One Montb — 75a
■nrope — One Tear — |7.00. Slz Montbs — 90-00
Copy — .930.

Advertisins (n "DRAUGAS" brings best resnlta

Advertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
L. VYČIAMS BESEIMUOJANT.

Kadangi Lietuvos Vyčių organizacijos
seimas dar tebeina, dėl to, manome, nebus
pro šalį dar keletu žodžių jaunimo klausimu
parašyti.
Jei L. Vyčių organizacija tėra vienatinė
lietuvių jaunimo organizacija Amerikoje, ji
turėtų būti daug skaitlingesnė ir veiklesnė,
negu ji šiandien yra. Tat, šiam seimui turė
tų rūpėti pašalinti visas kliūtis, kurios trukdė
organizacijos augimui ir jų padaryti galinga
Amerikos lietuvių jaunimo organizacija.
Organas.

Pirmesniuose straipsniuose apie mūsų
jaunimo problemų mes esame nurodė, kad L.
Vyčių augimas ir gyvavimas ne nuo vien jų
priklauso. Tai yru visos mūsų visuomenės
reikalaę. Iki šiol L. Vyčiaj buvo be tinka
mos globos ir jie neturėjo tokios paramos, ’
kokių'' turėjo turėti.
Ne arisi ir mūsų laikraščiai domėjosi jau
nimu. Daugumai jų tas svarbus reikalas bu
vo lyg svetimas.
Pats organas “Vytis” nebeįeina giliau į
savo vadovaujamos organizacijos reikalus.
Jis nebeapima visų organizacijos reikalų ir
net nebemėgina rišti jaunimo problemų. Mes
nežinome dėl ko — ar vietos užtektinai netu
ri, ar pajėgų trūksta? Jei taip yra, tai mes
neklydome savo laiku padarydami pasiūly
mų “Vytį” kelti į Brooklyn, N. Y. ir jį pa
versti savaitraščiu. Tada ir vietos “Vytyje”
atsirastų daugiau jaunimo reikalams gvil
denti ir pajėgų prie jo daugiau susispiestų.
Kadangi Brooklyn’o lietuviai katalikai
savo laikraščio dar neturi ir kadangi jie yra
pasiryžę tokį išleisti, dėl to “Vyties” perkė
limo klausimų, šis seimas rimtai turėtų pa
svarstyti ir, mums rodos, būtų labai organi
zacijai ir visai katalikų visuomenei naudin
ga, jei teigiamai jį išrištų.

RADVILIŠKIO MIESTO ISTORIJA.
\*

v

---------.j
(Tųsa)
Aleksandras, Liudvikas, jam mirus, jo
pusbrolis Albrechtas Stanislovas, o nuo
1656 metų jo sūnus Mykolas Kazimie
ras.
Kįlus karui su švedų karalių Gusta
vu X., Lietuvos krašto būtis pasidarė ne
apsakomai sunki, nes karo reikalams bu
vo jaučiamas trūkumas pinigų. Povilas
Jonas Sapieha Vilniaus vaivada ir di
džiosios Lietuvos kunigaikštystės lietnionas nuo 1655 m. iki 1661 metų Respu
blikos reikalams išdavė 1,500,990 auksi
nų.
Respublikos luomai prikalbėjo kara
lių Jonų Kazimierų, kad užstatytų Šiau
lių ekonomijų Sapiehai. Ir 1661 metais
seimas už 80.000 lenkų auksinų užstatė
visų Šiaulių ekonomijų su visais šaltiniais
(Radviliškis, Joniškis, Žagarė ir Pamu
še), Povilui Jonui Sapiehai, 6 metams,
nuo 1661 metų, birželio mėn. 24 d. iki

DR. POVILAS A. O8KAR.

1906 - 1930 METAI.

p—

Rusijai pralaimėjus karų jos organizuotas parėmimas,
su Japonija 1904 m., žiaurusis kad greičiau įsikurtų ir daug
Autoritetingi centro ir apskričių vadai.
Pirmoje vietoje reikia gerų, patyrusių rusų biurokratizmas gavęs to- kitų dalykų.
ir autoritetingų jaunimo vadų, kokių L. Vy-|k* netikėt4 smūgį ir nema-; Xew Yorko valstijos legislačiams iki šiol trūko. Be tinkam, vad, ifly^mas jokio iš to įvykio ltura> rodos, yra padariusi nugeriausi seimui nutarimai palieka neįvykdomi išsisukimo, pamatė vienų tik-tarimų — suteikti , advokato
ir visi organizacijos reikalai nėra vedami rei tai išeitį tai suteikti gyven teises visiems tiems valstijos
kalingoje tvarkoje, kuopose kilę nesusiprati tojams pilietines teises. Taigi, legislaturos atstovams, kurie
mai nėra tinkamai likvidojami ir tokiu bū 1905 m., spalių mėnesyje caro [pagrečiui išbus 6 metus atsto, ukazu ir tapo paskelbta lais- vaįSj su teisė užsiimti advodu yra stabdomas organizacijoj augimas.
kato praktika. Taigi, pasiro- j
Be tinkamų centro vadų, yra būtinai rei ve Rusijos piliečiams.
Lietuviai,
naudodamies
ca

do, kad dalyvauti dideliuose ■
kalingi rajoniniai (apskritiniai) vadai ir
ro
išleistu
ukazu,
ypatingai
susirinkimuose,’ kame svars- I
tai nuolatiniai. Tokiais vadais reikia kviesti
f
lietuvinti
kaunijoj,
griebėsi
dvasios vadus, taip kaip yra kitų tautų or
tomą svarbus visuomeniniai į šiomis dienomis sėkmingai baigė > 1923 metais Ph. G. laipvedamas
iki
šiol
vien
rųsų
ganizacijose, o pagaliau ir Lietuvos Pavasa
v reikalai yra lygu, kaip lanky-: išlaikė Massachusettes valsty- sniu. Toliau tęsdamas mokskvotimus lietuvis gydyto- lų jis stojo į Middlesex Golrininkuose. Kad apskrities vadas turėtų di liaudies mokyklas, valšeių raš , ti universitetų, ten klausant
tines
ir
kitas
valdžios
įstai,
pamokų,
o
kad
mokytis
nie-'j
as
povilas A. Oskar ir gavo lege of Medicine and Surgery,
desnio autoriteto, jį skiria iš savo tarpo Ku
nigų Vienybės apskričiai. Toks vadas galės gas. Tokia visos tautos suju- (kad nėra nei perdaug, nei per [ leidimų' praktikuoti toje vai- kuria baigė 1929 metais me
Jdecirc? daktaro laipsniu.
prieiti prie visų kuopų, joms vadovauti, pa dis greitai pasiekė amerikie- vėlu, todėl visiems naudinga gijoje.
tiekiant tinkamus veikimui planus, kur reikia čius lietuvius, gi amerikiečiai yra dalyvauti Amerikos Lie-; Daktaras Oskar ginius ir Pereitais metais jis prakti
atgaivinti ir, kurioj parapijoj kuopos nėra, tuojau griebės organizuot Lie tuvių R. K. Federacijos atei-' augęs Lawrence, Mass., ir y kavo St. John ligoninėje, Lo
jų suorganizuoti. Tada, kada mūsų dvasišką tuvai pagelbų. Kad teikti kięk nančiame Kongrese, kad tenai ra nusistatęs dirbti lietuvių veli, Mass. Dabar mano ati
ja aktyviai imsis L. Vyčius remti, palaikyti didesnės organizuotos pagel- pasimokinus tautiniai visuo- [ tarpe. Del prisirišimo prie daryti ofisų Lawrance, Mass.
[mokslo, jisai pirmiau negalė- Daktaras Oskar yra netur
ir organizuoti, organizacija augs, stiprės ir bos, visųpirmų patiems reikė meninio gyvenimo.
jo susiorganizuoti. Taigi, 1906
jaunimo klausimas greičiau išsiris.
Amerikos Lietuvių R. K. jo aktyviai dalyvauti lietu- tingų tėvų sūnus. Mokslus ei
m.,
balandžio
mėnesy,
ir
tapo
Federacijos XX Kongresas į-jvių tarpe, bet už tai dabar damas jis atliekamu laiku
Sportas ir atskiras veikimas.
sušauktas
pirmasai
Ameri

vyks šio menesio 19, 20, 21 d. Į mano stoti lietuvių darbuoto- dirbo vaistinėje, kur užsidirbL. Vyčių organizacijoje sportas vis svar
kos
lietuvių
katalikų
Kongre

Newark, New Jersey, Lietuvių jų eilėsna.
davo sau lėšų. Per didį var
besnę vietų uižima. Del to jį reikia plačiau iš
sas,
Wilkes
Barre,
Pa.
į
Šv.
Trejybės
parapijos
svetaiį
Jisai
baigė
St.
Johns
Pregų pasiekęs savo gyvenimo
vystyti, sųsistematizuoti. būtinai įkurti spor
t
tui reikalingus klubus. Iš čia savaimi iškils Kaip 1906 m., taip ir da nėj. Lietuvi, katalike, Tams- paratory School 1920 metais, tikslų, pilnai pasiruošęs ji
klausimas bernaičių ir mergaičių veikimų vys, bar mums, lietuviams katali- tos pareiga tenai dalyvauti. |Tada įstojo į Massachusetts sai stos į mūsų darbuotojų eiVisi gerb. dvasiškai, inteli- [ College of Pharmacy, kurių les.
tyti labiau atskirai. Reiškia, palaikyti bendrų kailis, turėtų nemažiau rūpė—-----organizacijų, tačiau kuopų sporto klubai vei- ti, kaip mūsų pačių išeivijos, gentai ir visi susipratę kata-Į= ‘ —
kia visiškai atskirai. Kai kuriose kuopose taip ir senosios mūsų tėvynės likai privalo pasistengti šia-' parapijų vadai, klebonai, ir
šis dalykas jau yra įėjęs praktikon ir dėlto Lietuvos reikalai, o tų reika me Federacijos Kongrese da- j visų lietuviškų katalikiškų
į draugijų atstovai laukiami —
tos kuopos gražiai laikosi, nes jos turi pilnų lų daugybė: katalikiškos ak lyvauti.
1930 metai, tai Vytauto Di-! Federacijos XX-tame Kongrecijos praplėtimas lietuvių ka
tėvų ir dvasiškuos pasitikėjimų.
(Musų korespondento).
#į<
Amerikiečiai yra praktiški žmonės. Jie talikų tarpe; spauda ir jos dižiojo metai. Kaip Vytautas se.
Žalgirio mūšio minėjimas.
jaunimo organizacijas visiškai atskirai, ber platinimas; jaunuomenė ir jos Didysis, taip ir mes turime! Federacijos Sekretoriatas,
180 Hale Avenue,
RADVILIŠKIS. Liepos 15
naičiams ir mergaitėms, organizuoja. Taip tinkamas tautinėje dvasioje pasišvęsti savo tautos, savo'
. Brooklyn, N. Y.
daro net protestantai. Ar ne laikas ir mums I auklėjimas; beriktičių kolegi brolių labui. Taigi Viši mūsų
dt' įvyko Žalgirio mūšio pa
minėjimas. Aušros aikštėj su
jai s amerikiečių patyrimais pasinaudoti bent
fc
Ar ne laikas būtų rimtai pagalvoti apie sirinkus keliems tūkstantinis
dalinai.
i > ' •! T
pijose ir kurios susikūrė gal būt daugiausia
’ Eucharistininkų sekcija.
Į dėl to, kad L. Vyčiai iki šiol Eucharistininkų įvedimų į L. Vyčių organizacijų bent mažos žmonių, buvo padarytas gra
Mes keletu kartų esame rašę, kad dauge sekcijos neturėjo. Tai būtų didelis laimėjimas apdraudos (insurance) ir apie atgaivinimų1 žus paradas mūsų garbingos
lis mūsų kolonijų užsikrečia lokalizmo liga. ir L. Vyčiams ir visai mūsų lietuvių katalikų esamo, bet apmirusio, pašalpos skyriaus. Tas, kariuomenes ir pasakyta daug
mums rodos, žymiai prisidėtų prie organizaci kalbų apie istorinę dienų, ku
Jos nebenori įsileisti centralinių organizaci visuomenei.
ri yra kiekvieno Lietuvio širKaip žinomi^ Lietuvos katalikai turi tik jos narių pastovumo.
jų, nepripažįsta bendro visų Amerikos lietuBe tų visų organizacijai reikalingų daly- [dy.
vių veikimo, bet veikia atskirai. Tų patį da-i vienų milžiniškų jaunimo organizacijų “Paro ir su jaunimo organizavimu. G^l yra tam vasarininkus” dėl to, kad ji suima viskų ir kų, svarbu, kad vadai narius ne tik sportu,
priežasčių. Pasižvalgykime.
[tikybinį, ir tautinį, ir visuomeninį ir sporto šokiais ir kitais, materialiais dalykais mėgin
Pavyadingu choras.
L. Vyčiai, nors ir katalikiška organiza-' gyvenimų bei veikimų. Kodėl pas mus nega- tų maitinti, bet kad juos pratintų prie visuo
meninių ir tautinių darbų, kad stiprintų juo RADVILIŠKIS. Vietos varg.
eija, o vis dėl to iki šiol neturėjo grynai ti-lėtų taip būti?
se religinę dvasių, kad vystytų dainos, mu
kybiškos sekcijos. Del to jų vieton parapiApdraudos ir pašalpos skyriai,
p. A. Marjošaus pastangomis,
jose kūrėsi mergaičių sodalicijos ir bernaičių i
Kad ir gražiausiais idealais Amerikos zikos ir kitokio meno gabumus.
Radvilišky organizuotas pa
Mes linkime, kad šis seimas priimtų, o iš
Šv. Vardo draugijėlės. Kad užbėgti kelia to- į jaunimo vien idealais nepalaikysi. Yra Tei
vyzdingas
bažnyčios choras,
kiam mūsų jaunimo skaldymosi, L. Vyčiai kalinga ir materialiai jį prie organizacijos rinktoji valdyba įgyvendintų visus tuos daly susidedantis iš 25 sopranų, 16
šiame seime turėti pasvarstyti apie įkūrimo Į pririšti. Tai matome iš praktikos. Jei pažvelg kus, be kurių L. Vyčių organizacija jau nebe
altų, 12 tenorų ir 15 bosų.
savo organizacijoje grynai tikybiškos Eu sime į L. Vyčių centro knygas, ten pamaty gali augti ir bujoti. Atsiminkite, L Vyčiai,
Žmonės labai džiaugiasi to
charistininkų sekcijos atskirai bernaičių ir sime, kaip dažnai mainosi narių sųstatas. To kad jus nešate didelę prieš mūsų visuomenę
kiu gražiu choru, kuris suža
mergaičių. Tuomet L. Vyčiai pasidarytų pla kiu būdu Organizacija pasidaro lyg ir atvi atsakomybę, nes jūsų organizacija yra vie
vi visus esančius bažnyčioje.
tesnė organizacija. Į jų in corpore galėtų pri ros durys. Per vienas duris nariai įeina, kiek natinė lietuvių jaunimo organizacija Ameri
koje.
■ t i;
Ohordalinis.
sidėti ir tos draugijėlės, kurios veikia para- laiko pabūva, per kitas išeina.
t

1667 metų, birželio mėn. 24 d. Per tuos
6 metus Šiaulių ekonomijos išpirkti ne
buvot galima ir tokiu būdu Šiaulių ekono
mija perėjo Sapiehos įpėdiniams, kurie
valdė jų toliau.
Šiaulių ekonomija Sapiehų rankose
buvo nuo 1661 mt. iki 1679 metų.
Po trečiojo Lietuvos Lenkijos pada
linimo (1795 mt.), rusų karalienės Kotrinos II atskiru įsakymu Šiaulių mies
tas buvo konfiskuotas su visu turtu, 3699
žmonėmis ir perduodamas už ypatingus
darbus ir nuopelnus feldcechiųeisteriui
kunigaikščiui Platonui Zubovui. Visa
Šiaulių ekonomija, kuri užėmė plotų nuo
Kurlandijos sienos iki Radviliškio mies
to, tuo laiku turėjusi 64,567 • dešimtinių
žemės ir 12,041 gyventojų, taip pat pateko
Zubovui. Kiek platesnės apie Radviliš
kio įsikūrimų žinios yra neaiškios.
Vienas padavimas taip sako, kad
kad kada dar viešpatavo kunigaikštis
Mykolas Kristupas, Radvila Juodasai,
Lietuva kariavo su švedais. Kartų, lietu
viams pralaimėjus mūšį,' Radvila buvo

LIETUVOJE

. <r».

priverstas su visa savo kariuomene trau
ktis. Tada toje vietoje, kur šiandieną
stovi Radviliškis, buvo ištisi tamsių miš
kų plotai. Kunigaikštis Radvila Juodasai
traukdamasis su savo kariuomene buvo
apsistojęs tuose miškuose pasilsėti ir ap
sinakvojo.
Tų vietų, kurioje kunigaikštis nak
vojo, pavadino Radviliškiu ir atminimui
pastatė koplytėlę, kurios vietoje buvo
pastatyta 1619 mt. pirmoji bažnyčia.
KitiI vėl aiškina Radviliškio kilme
taip, kad kartų kunigaikštis Radvila Juo. dasai, padaręs didelę medžioklę su ne
; mažu didikų skaičiumi, kurių tarpe da
lyvavusios ir jų žmonos, atmedžiojus iki
tos vietos, kur dabar stovi Radviliškis,
tolimesnei medžioklei jiems sutrukdė pel
kės ir ežerai. Suradę aukštesnę vietų nu
tarė pasilsėti. Taip jie praleido toje vie
toje kelias dienas. Toji vieta jieiųs labai
patikus ir kunigaikštis Radvila liepęs
pastatyti miške koplytėlę, o vėliau ir
rūmus, kuriuos dažnai aplankydavo. Dva
ras ir sodyba susidėjo iš 30 kiemį. Nuo

to laiko ir buvo vadinami Radvilai.
j
Kiti vėl-aiškina kitaip: kunigaikščio j
Radvilos žmona būk ten pagimdžiusi sū
nų ir to įvykio atminimui kunigaikštis
pastatęs koplytėlę. Dar prieš atvykimų
kunigaikščio Radvilos medžioklėn, buvo
jau maža sodyba, kuri vadinosi Karališkiai, (mat visa Šiaulių ekonomija pri
klausė karaliui), bet po atvykimo į Karališkius kunigaikščio Radvilos medžiok
lėn, ta sodyba buvo pavadinta Radvilai,
iš kurios ir išaugo dabartinis Radviliš
kio miestas.
Da baudžiavos laikais einant Šiaulių
link (kur dabar Šiaulių gatvė) apie 1
klm. atstu po dešine puse, kur seniau
buvo kunigaikščio Radvilos dvaras, bu
vo randama visokie plytgaliai ir akme
nys. Ta vieta ir po šiai dienai da vadi
nama dvarviete. Dabar toje vietoje, kur
buvo, sulig žmonių padavimais, kuni
gaikščio Radvilos dvaras, yra garinis Goldino malūnas ir lentpiuvė.
Turiu pasakyti ir tai, kad man, šio
rašinio autoriui, renkant Radviliškio

miesto istorijai 'medžiagų, teko apžiūrėti
tų vadinamųjų vietinių gyventojų dvar
vietę ir kaip tik. tuo laiko, garinio ma
lūno darbininkai kasė griovius ir man
pačiam teko matyti keletu iškastų keistų
iš gilios senovės laikų plytų.
Katalikų

kapinėse

vienas

paminklas,

ant kurio yra lenkiškas užrašas. Pamink
las statytas 1815 metais.
Prie didžiųjų kapinių vartų auga
labai sena pušis, kuri, pasak senelių, tu
rinti jau apie 500 metų ir7ra vienintelė
užsilikusi nuo senovės laikų. Liaudis, ži
noma, labai mėgsta aiškinti tokius daly
kus įvairiai, bet sunku išaiškinti tikras
kilmės vardas. Šiuos pasakojimus da
viau tik kaip charakteringus liaudies
etimologijos motyvus.
lai

Rusams

pratiesus

pradėjo

augti,

Radvilų

ėmė

geležinkelį,

didėti

vadintis

ir

Radvi

ilgainiui

Radviliškiu.

(Bus daugiau).

iš
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mui čarterių, kožnas kitaip klių, arba įsimaišydavo koki žiau 50 centų.
! suprato ir interpretavo minė- nors ypatiškumas, tai draugi Dolerio vertė nupuola vi
i tų korporacijos
aktų, palie ja atsisakydavo pomirtinę mo sados, kada tik kyla brange
---------------------- Rašo prof. Kampininkas.----------------piantį pašelpines draugijas. kėti. Buvo daug atsitikime, nybė, kada yra brangus žmo
Daugybė naujų, besitveriančių kuriuose, mirus nariui išbuvu nėms pragyvenimas. Vadina
rašė sekamai: “Dangaus žvai
PROF. KAMPININKO
i draugijų sekė pavyzdį kitų, siam draugijoj net 20 metų si, tada viskas yra brangu ir
gždynai, žiūrint nuo kitų pla
RADIO
pirmiau susitvėrusių draugi ir ilgiaus, draugija yra atsi perkant už viskų reikia bran
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
i
netų, atrodo lygiai taip kaip
jų, kopijuodamos jų čarterius sekusi mokėti pomirtinę, dė giai mokėti.
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
Jei jau kam Dievas duoda, kad ir nuo žemės, nes žvaig
1 kartu su visais ten esančiais lei kokių ten menkniekių, to 1913 metais amerikoniškas
ai ir ^drebia. Ir ištiesi}! Pa ždės yra nepaprastai toli... PAŠELPINES DRAUGIJOS į poruoti sulig virš paminėto I legaliais trukumais, ir, dažnai, kių būdu priversdama pašelp- doleris pirkime buvo vertas
žiūrėkit tik į Rockfordo lietų Įdomus yra dangus žiūrint NETEKO SAVO ČARTERIŲ! korporacijos akto.
naujai draugijai neatatinka- 'gavius kreiptis teisman.
vienų dolerį. Šiandie jis yra
jų parapijų. Trumpu laiku nuo planetų palydovų. Taip gULIQ NAUJŲ ĮSTATYMŲ.
(Pabaiga rytoj).
pigus. Jo pigumų mums ge
Draugijos, įkorporuotos ei inais tikslais. Niekam nerūpė
|i susilaukė ne vien naujos antai, žiūrint nuo mėnulio, j
________
riausiai išaiškina patsai Daijo apie kokius ten trukumus
nant
minėtu
korporacijos
akDOLERIO
VERTĖ.
lažnyčios, mokyklos, salės, mūsų žemė atrodo milžinišku
bo Biuras.
Daugel draugijų apie tai ne- įu> nesiskaitė apsaugos arba arba legalus teknikalumus,
>et da ir pinigų tikisi rasti kamuoliu, lėtai besisukančiu i
Biuras sako, kad 1913 me
žino.
“insurance” bendrovėmis ar bile tik gauti čarterį.
en, kur iki šiol auga gry apie savo ašį”..
Kiekvienam musų yra ži tais už vieno dolerio vertės
ba draugijomis, todėl jos ne * (Javus čarterį, draugija tuo
bai, uogos, riešutai ir t. t. Jei „ ,
777 . , , . I (Draugijų valdybų nariai baunoma, kad vienas doleris yMaakva. — Stalinui plaukai ... .
.
buvo valstybės kontroliuoja- jau
atsispausdindavo sau ra vertas vienų dolerį, nei kokį daiktų perkant reikėjo
as tam netikit, paskaitykit
. v.
, , . dziami $10.000 uz kožnų pramokėti vienų dolerį. Šiandie
!mos ir joms nereikėjo išduoti konstitucijų, dažniausiai pa
arespondeneijų “Draugo” N. ant galvos siausias, kad skai-.
sižengimų).
daugiau ir nei mažiau. Taip gi perkant vieno dolerio ver
čius nuteistųjų mirti, bet čejokių atskaitų valstybės ap naudodama kitos draugijos
80.
Įkorporuotos pašelpines dr- saugos bei “insurence” de konstitucijų kaipo modelį, su yra paprastam ’ dolerių ap tės kokį daiktų reikia mokė
kos da nesušaudytų, daugėjųs.
Laimingas Rockfordas!
skaičiavime.
ti 1 doleris ir 66 centai.
Tokių “gyvųjų nabašninkų” jos, Illinois Valstijoj, prieš partamentui, nes tos rūšies visom klaidom ir legaliais
Kas kita yra su tuo pačiu Iš to suprantama, kad jei
Žednas kalba, kai kas ir į skaičius siekius jau 250 žmo- 1927 metus, buvo įkorporuo- korporacijos skaitėsi labda trukumais, visai neatsižvel
doleriu pirklyboje arba pir i perkant viskas yra brangu,
’azietas rašo, kad Amerikoj nių. Visi jie yra buvę paties jamos sulig valstybės korpo- ringomis, savitarpinės pašal giant į savo čarterį ir ten pa
kime. Jis gali būt brangesnis, [tada dolerio vertė pirkime
labar blogi laikai, nedarbas, Stalino pasiusti užsienin — racijos akto, įėjusio galėn pos draugijomis, kurių tikslas žymėtus tikslus ir apribaviarba pigesnis, arba ir visai nupuolusi.
įo moni. Bet jūsų prof. Kam- į diplomatines ir prekybines 1872 m., balandžio m. 18 d., ir buvo — dirbti mielaširdystės ,nus. Tokia konstitucija, pa1 Doleris savo normalę vertę
Ui
oininkas kaip tik priešingai tarnybas, bet jam pareikųla- ’ P° to kelis syk pataisyto, va- darbų, šelpti savo mirusių na-, prastai, pabrėždavo daug pla- Pigusnano. Ženklu, kad pas mus vus pasiaiškinti, atsakė grįš- Į dinamo; “Corporations not rių našles, našlaičius arba jų ' tesnius tikslus negu čartery- Anais metais pasaulio karo i atgaus tik atpigus pragyvenijfor Pecuniary Profit”, tai y- paveldėtojus.
lėra bloga, gali būti pavyz ti Rusijon.
je laiduota. Pasitarimas su pabaigoje, kada buvo kiluai |inui. Niekas negali pasakyti,
džiu, kad ir mūsų dailioji ly- Pats Stalinas pripalžįsta, ra, korporacijos ne dėl pini- Korporacija semia savo vi- advokatu, reikale čarterio ar- nepaprasta brangenybė, dole kada tas įvyks.
rio vertė buvo nupuolusi ma Šiandie yra blogieji laikai.
Is — myses ir miselės, — ku kad nėra pasauly tokios ša- ginio arba materialio pelno.
SS, autoritetą ir galę iš ėar- ba istat5> buT0 retenybė. Virios ištenka pinigų ilgom, iki lies, kurios atstovai, valdžiai
Pašelpinės draugijos, ku terio gauto nuo valstybės. No 1 sų legalį darbų daugiausiai
atšaukus,
bijotų
namo
grįžti.
<ulnų, sparnuotom dresėm
rios turėjo tikslų sušelpti na- rs visos pašelpines draugijos atlikdavo vietinis notaras ar
jirkti. Prieš metus, kitus, pa- Maskva. — Po metų, kitų, ri,» pažymėtus asmenis, naS- buvo, pirm 1927 metų, įkor ba šiaip koks nors pasilavinęs
nenat, kokips buvo jų dresės: ačiu komunizmui, Rusija susi- Į les, našlaičius ir paveldėtojus poruotos po tuo pačiu korpo asmuo.
jadalkos kelių neapdengdavo.
Pasauliniam* kare
Kapitonu
lauks spaudymo čempionų, savo mirusių narių, arba su- racijos aktu, jų tikslai, čarte- į Kada tokioj draugijoj visVadinas, tada buvo daug blo
Seno Krajaus
Stalino įsakymu, 7-9 metų šelpti savo narius tapusius riuose pažymėti, buvo gana! kas švelniai eidavo, tai pomirSpecialistas iš
giau negu dabar, nes net movaikai mokinami viešai spiau 1 visiškai negaliais kurios ne skirtingi. Daugelyje čarterių j tinę išmokėdavo be jokių
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
erys negalėdavo žmoniškesnių
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS l» NEIŠGYDOMOS JOS
dyti kryžius, bažnyčių sienas, rinko nuo narių nustatytų me- visai nėra nieko minėta apie j kliūčių, tiesiog iš iždo arba
Iresių nusipirkti.
YRA SpeclallSkal gydo ilgu pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uikituoi surinkus nuo narių, * paprasdeginti šventųjų - paveikslus,
.
v
v • v a iu mokėjimų
’ --pomirtinių,
"o-----i~
nuodijlmų kraujo, odos. Ilgas, žaizdų*. reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
arp a daro se yra pažymėta kad pomir-! tai, po vienų dolerį. Bet ka
Vieno Kauno laisvamanių ruošti prieštikybines demons- Į 1mokes
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
..
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.
.
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persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
tinės bus mokamos iš liuosų da pasitaikydavo koks nors
aikraščfo redaktorius, tur tracijas ir kitus, anot komu-'insurance bendrovės, “
li metų ir išgydė tukstanėiua ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 1| ryto Iki « v. v. Nėdėllomls Iki 1J d.
ūt atostogoms išvažiavęs iš nistų, “kultūros” darbus dirb- nariams nemokėjo jokio pini- aukų, narių sudėtų. Matyt, tie, ginčas, delei neva nemokėtų
•200 West 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5673
ginio pelno, galėjo save įkor- kurie pildė aplikacijas gavi- mėnesinių bei pomirtinių duoCauno, savo skaitytojams pa- ti.
<•*

[

Prašau Į Mano Kampelį

Teisių Skyrius
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Katalikų Dienraščio “Draugo”

SMAGUS PIKNIKAS
ĮVYKS

KugpiūCu lugust 24
Bergmanas Grove Riverside,
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.

»

4

DRAUGAS
■
i______ - '--HLJ—a
ŽIŪRINT IS AUKŠTO.

LIETUVIAI AMERIKOJE
WAUKEGAN, fll

Šv. Onos: A. Kaminskienė,
O. Daujotienė, A. Marcinkienė,
V. Gustienė.

TORONTO, KANADA.

PDA
Medai Haarlem
VJ Iv O gyduolė
Kepe
0Gold

ii

Inkstų.



nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant,
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

AND IMPRope roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
7$c įr $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu“Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

CflAd**
HAARLBM OI

C AI’SUl

DIDELĖ EKSKURSIJA Į

L IE T U VA

NAUJU IR DIDELIU LAIVU

“STATENDAM”
Išplaukia iš New Yorko

Rugp.-August 16 d., 12:05 vai. ryto Pasažierių Priėmimas į Laivę Rugpiučio 15
dieną, 8-tą valandą vakare.
Spalių 27-tą visos bažnyčios Lietuvoje švęs Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties sukaktuves.

Laivakorčių Kainos j Klaipėdą:
Trečia Klase j vieni) pusę .................................... $107.00
Trečia Klase į abi pusi ....................................
181.00
Turistine III kl. į vieną prrsę
..................... 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. Halsted St.
V. STULPINAS
J. J. ZOLP
3255 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.

HOLLAND AMERICA LINE
40 NORTH DEARBORN ST., CHJCAOO, ILL.
i

kūdikiams, tai reikia laikyti bu
— Apskaičiuojama, kad vi ir
telį visada po ranka.
Dalyvis.
same pasauly yra dar 4—5 Pilni nurodymai ant kiekvieno
butelio. Visose aptieose
po 25c. Ir
milijonai vergų, vyrų ir mo 50c.
“Milk of Magnesia”
buvo Chas.
Radi© stotis AJJ.
terų.
H. Phillips Chemical kompanijos S.
Nepaprastas, vėliausios laidos J. A. Valstybių kreiseris Milžiniškas išvažiavimas, t. — Naujoji Vatikano statis V. registruotas vaizbos ženklas ir jos
Chas. H. Phillips nuo
U. S. S. Chester, kuris išplaukia iš Pluladelpliia ir žadą at y. piknikas šv. Antano para tika rodo, kad kunigų bažnyti pirmtakuno
1875.
■i i
lankyti 21 Europos uostų.
pijos, Cicero, III., įvyks ne niam darbe yra 310 tūkstan
dėlioję, rugpiučio
10 d., čių.
apsipylusio ir nežinančio ką p. Grybauskas ir p. Urba, vai ,1930 m., Bergmans darže, Ri- — Amerikiet. pianistas Ka, rupf skambino 64 valandas
daro, ar kų valdo.
šino visus šaltais gėrimėliais. verside, UI.
Giros Volungelis.
! P-nia Jaškunienė su p-ia Dau Piknikų rengia Kat. Federa ■be pertraukos.
jotiene stropiai triūsė apie cijos 12 skyrius. Kaip kas — Amerikietis Karanny.
prarijo 40
stalus vaišindamos svetelius met, taip ir šįmet rengia pa Il per 79 sekundes
• e
žalių
kiaušinių.
Negaliu nepažymėti, kad pp. rapijos naudai.
Jaškunai yra labai kilnios šir Visos draugijos smarkiai — Seniausias pasauly žmo
Iškilmingos vestuvės.
ruošiasi prie to pikniko ir gus yra kinietis Li Chiny
dies žmonės.
'
Yun turi apie 250 metų.
Rugp. 2 d. šv. Antano baž
— Popiežiaus Pijaus XI pa
nyčioj įvyko nepaprastos iš
rėdymų padirbdintas pasaulio
kilmės. Sakramentan moterys
i žemėlapis, kuris turįs 84 kva- Turiu garbės lietuvių visuomenei
tės įstojo plačiai žinomas Dr.
paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
drat. metrus ploto. Tai di betarnauju
S. Dovviatas su p-lč E. Jaškužmonėms Ir visą savo
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
džiausias iki šiol pasauly.
naite. Šliubų su iškilmingom
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
geriausių savo išgalių.
šv. Mišiom davė didž. gerb.
Jau penki metai kaip esu tarp cikun. H. Vaičiūnas, vietinis
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
ADVOKATAI
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
klebonas. Asistavo: kun. Kve
mokslus išėjau universitete. Plačiai
pažįstu apie visokius vaistus Ir jų
daras — dijakonu, kl. Urba—
Telephone Dearborn 0057
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
subdijakonu ir kl. Šileikis —
tarus, o aš turiu plačią pažintį su
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ceremonijorium. Ta pačia in
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
tencija prie kitų altorių šv.
sai nepildau.
ADVOKATAS
Mano visos prekės ir vaistai yra
Mišias atnašavo kunigai: Va
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
Kam
patinka
rašyti
160
No.
La
Šalie
St.
Rm.
1431
lančius ir Gasparaitis.
perku iš geriausių vaistų IšdirbysCHICAGO, ILL.
čių ir perku jų kasdien.
vakacijų laiku!
Per šv. Mišias varg. cho
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Turiu išrendavimui bankinių dėžu
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. čių, tokių kaipir bankuose. Renduoras gražiai giedojo solo “Avė
Te! Roosevelt 8710
, tojai prie jų gali prieiti kada tik
Kai esi vakacijose. tai kiekviena minuta yra bran
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
j yra atdąra aptieka.
Maria“. Be to giedojo Lietu
gi. Rašyti laišką tada išrodo baisus laiko eikvojamas,
(Išskiriant seredos)
Laukdamas progos
jums patarvos operos artistas J. Kudir
bet namiškius neinformuoti apie save yra didelis žiau
I naut, lieku.
j Su pagarba,
rumas. Kodėl negriebti tam keletos minutų ir nepatele
ka. Baritonas K. Sabonis įs
JOHN MALACHOWSKAS, R. PH.
fonuoti jiems! Telefonuoti daug patinkamiau, negu .ra
4847 West 14 Street
pūdingai išpildė “Tėve Mū
šyti Ir daug lengviau.
Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 39
ADVOKATAS
sų“. Vargonais akompanavo
Kai telefonuoji. Ui motina Iš skardaus balso žino,
II So. La Salio St., Room 1701
p. Daukša.
kad viskas gerai klojas, tėvas gali žinoti iš jūsų juo
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
ATIDAROMA
ko, kad turi “good time" ir jaunajam broliukui gali
Mišių šv. laiku jaunieji pri
Vakarais
atsakyti į jo paklausimą: “Kaip patinka maudytis?”
3241 SO. HALSTED STREET
ėmė šv. Komunijų, kartu suVakacijose gerai viską užmiršti, bet pradžiugink tėvus
Tel. Victory 0562
karts nuo karto telefonais, kas nebrangiai atseina.
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
LIETCVIŠKA APTIEKA
jais ir tinkamai pasipuošusios
Pėtnyčlos
Jos.
M.
Kromel, R. Ph. G. Sav.
pamergės, kuriu buvo net ašBell Linijos Pasiekia Visur
3902 Dcodar St., Ind. Harbor, Ind
tuonios.
Pildau receptus, užlaikau, visokių
ILLINOIS BELL TELEPHON E COMPANY
rųšių
vaistus, duodu draugiškus pa
Išpuošta erdvi bažnyčia šv.
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
BELL SYSTEM
(John Bagdzlunas Borden)
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
buvo užpildyta tikinčiaisiais,
One Poltcy
•
One System
•
Univertal Service
visus
Indiana Harboro, East Chicago
. ADVOKATAS
kurie, vienydami savo mal
Ir Hammondo lietuvius kreiptis su
visais vaistų reikalais.
-adas, prašė Aukščiausiojo pa
106 W. Adams St. Rm. 2117
laimos jaunai porelei.
Telephone Randolph #727
PILNAS EGZAMINAS
Prieš
pat
palaiminimų,
2151 W. 22 St. fl iki 9 vak.
$5.00 TIKTAI $5.00
Telephone Roosevelt 9090
klebonas prabilo į jaunuosius
SPECIALISTAS
Name: t iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
trumpu, bet jautriu pamokslė
BARBORA P ET ROKIENĖ
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
(Po tėvais Bcinoraltė)
tikrą specialistą, ne pas kokį nepaliu. Pažymėjo, kad bažnyčia
Mirė subatoj, rugpj.
2 d.,
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
11:3-5 vai. vak., 1930 m., su
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
pasipuošė šventadieniais ru-,
laukus pusės amžiaus, gimus
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
bais, pasitikdama ir laimin
Raseinių
apskr.,
Viduklės
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
miestely. Amerikoj Išgyveno 27
LIETUVIS ADVOKATAS
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
po tėvais KriSunas mirė rugp.
dama jų naujų gyvenimų, nes
metus. Paliko dideliame nulludaktarų negalėjo pagelbėt Jume dėl
3, 1930 m. 7:20
vai. ryte 23
dltne vyrą Antaną,
2 dukterį
to, kad jie neturi reikalingo patyri
jie yra tikri sūnus ir duktė
meŲų ir 29 dienų amžiaus. Gi
— Stanislavą Ir Sonia, sūnų
2221 West 22nd Street
mo, suradymui žmogaus kenksmin
musi
liepos
5,
1907,
augo
Ir
Baižnyčios šv., išauklėti kata
Vladislovą, 3 seseris — Vero
gumų.
mokslą baigė Chicago, III.
Arti Leavitt Street
niką Jablonskienę,
Franclšką
Mano Radio — Scope — Raggi.
likiškoje dvasioje ir baigę
Kazmauskienę Ir Antonina BeiX-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
Paliko dideliame nuliudi)ne
Telefonas
Canal
2552
norlenę, 2 brolius — Antaną
siškas bakterlologiškas egzaminavi
vyrą Herbert J. sūnų Richard
mokslus neapleido nei kartų
ir Liudvika Beinortus, o Lie
mas kraujo atidengs man jūsų tik
12 dienų amžiaus, tėvą Antaną
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Mišių Šv. ir per dažnų atgai
tuvoj seserį Marijoną Butkie
pamotę Marijoną,
2
seserį:
nę. Kūnas pašarvotas, 4414 So.
gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
May ir Marijoną Ir gimine s
kare. Seredotrūs ir Pėdnyčia Jus
los Sakramentų vienijosi su
Arteslan Avė.
vumas sugryš jums taip kaip buvo
Kūnas pašarvotas 2543 W.
Laidotuvės
įvyks
seredoj,
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
71 St.
mis nuo 9 iki 6.
Bažnyčios šv. Įsteigėju tad
rugpj. 6 d., 8 vai. ryto Iš na
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
Laidotuvės įvyks
seredoje,
mų j Nekalto Prasidėjimo P.
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
jie yra garbė ir pavyzdys ka
rugp. 6, Iš namų 8 vai .bus
šv. par. bažnyčią, kur bus ge
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
talikiškam jaunimui.
atlydėta į Gimimo Panelės flv.
dulingos pamaldos už vėlionės
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Iš

CICERO, ILL

F. W. CHERNAUGKAS

PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiu/^
Oil buvo pripažinta

Ciceriečiai p. Jaškunų pra kviečia visus Ciceros ir Chi-— Pernai Lietuvoje pagaminė “Pavargėlių Tėvu”. Nė cagos kaimynus atsilankyti, minta durpių 85,500 tonai.
ra to labdaringo bei kultūrin ir taip gi ir visus bulvariš
K. Vanagas.
go darbo, prie kurio p. p. Jaš- kius.
kunai nebūtų prisidėję. Uižtad Piknike bus tokių įvairu
ir svečių tarpe matėsi: gerb. mų, kokių da niekuomet nėra
kunigai, bankininkai, dakta į buvę. Bus imtynes, dideli gin
rai, valdžios atstovai, darbi čai tarp keturių stipriausių
ninkai, prapertieriai ir biznie vyrų, kad trys vieno negalės
riai. Visi linksminosi iki vė išnešti.
Kai atsikeli su galvos skaudėjimu,
tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai
lumos ir, linkėdami ilgų ir Taipgi
turime
Ciceroje štai kuriuo budu gali pagerėti.
laimingų metų jauniems, išsis gerb. svetį kun. Antanų Kve- Imk truputį Phillips Mllk of Ma
gnesia su vandeniu arba lemonadu.
kirstė.
- j derų, kuris atvyko iš Latvi Du ar keturi šaukštai yra suaugu
sio doza. Imant su lemonadu Phi
Jaunieji po to išvažiavo jos ir dabar vieši čionai.
llips Mi'.k of Magnesia veikia, kaip
medaus mėnesiui į šiaurinę Taigi, gimines ir pažįstami, citrate of magnesia. Gerk už valan
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na
| i Kanadą, kad atvėsus nuo karš norėdami susieiti su svečiu at- mų, tai pasijusi naujas žmogus.
Kaipo švelnų, saugų, malonų lluotų pergyventų įspūdžių ir Chi silankykit į piknikų. Bus ge suotoją
Phillips Milk of Magnesia
užgyrė
žymiausi daktarai.
Kaipo
cagos oro. Sugrįžę mano ap riausia proga pasikalbėti.
priešrugštinis vaistas pataisymui su
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo
sigyventi Ciceroje ir po se
daktarų buvo laikomas geriausiu per
novei Dr. S. Dowiatas priimi
50 metų. Kad žinoti jo greitą pa
ĮDOMUS TRUPINIAI.
lengvinimą virškinimui
Ir vidurių
nės ligonius ofise 4901 W. 14
valymui vyrams, moterims, vaikams

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS
RŲŠIES .

Ruošias prie Vytauto sukak
Šv. Baltramiejaus choro: S.
tuvių paminėjimo.
Žilius, J. Junčius.

Visij draugijų delegatų su-J Lietuvių. Piliečių klubo: K.
sirinkirnas įvyko liepos 24 d.,'Vasilius, A. Jankauskis, B.
Mačiulis, P. Kapturauskis.
Lietuvių Auditorijoje.
S. L. R. K. A. 177 kuopos:
Susirinkimas buvo sušauk
tas kaslink paminėjimo 5(Y) A. J. Sutkus, K. Burba, J.
metų sukaktuvių mus D. K. Druba.
M. V. Malinauskis, rast.
Vytauto mirties.
Į valdybų išrinkta sekan
tieji pirm. — A. Jankauskis,
pagelb. — J. Baronas, rast.
M. W. Malinauskis, pagelb.
Sulaužė lietuvių vaikui
B. Mačulis.
kojas.
Susirinkime padaryta šie
nutarimai Apvaikščiojimui die
Liepos 27 d. P. Alksninis su
na paskirta rugpiučio 31 d. savo žmona ir vaikučiu trijų
Iš ryto’ 8 valandų šv. Baltra metų nuvyko į svečius pas ki
miejaus bažnyčioje bus laiko tus lietuvius. Ant kitos gatmos šv. Mišios už žuvusius! vės, jų vaikutis, su kitais
Lietuvos kareivius.
jtrim vaikais, sėdėjo ant šaProgramas prasidės 2 va- dygatvio. Važiuodami automolandų po pietų, Lietuvių Au- j biliu du girtu anglu užvažiaditorijoje. Šv. Baltramiejaus vo ant šalygatvio, pervažiavo
choras programa pridės su Alksninių vaikų, aukščiau’
puikiomis dainomis. Vadovaus kelių ir nulaužė abi kojuki.
varg. S. Žilius. Bus ir gerų Vaikutis tapo nugabentas vai
kalbėtojų. Vakare bus didelis kų ligoninėn.
balius.
Visi lietuviai kviečiami da Nusikaltėliai bandė da pa
lyvauti t ųdienų paminėjime. bėgti, bet tapo sugauti ir areš
Iš draugijų sekantieji dele tuoti. Tikimųsi, kad vaikui
kojos sugis, bet elgetos išvaiz
gatai yra:
Švento Baltramiejaus: J. J. dų turės.
Jakutis, A. Kibartas, L. Ži Nusikaltėlis jokios nuosa
vybės neturi, kaip tų apysenį
gas, V. Elzbergas.
Šv. Juozapo: M. Rakaus automobilių. Kas mokės už, li
kas, P. Dapkus, M. Malinau goninę ir sužeistų vaikų!
Lietuviai tėvai, atsargiau su
skis, P. Valulis.
Šv. Antano: P. Bujanaus- savo vaikais, ypač kurie atkis, J. Šimulynas, J. Baronas sivežate iš Lietuvos. Mieste
įvairaus svieto yra, alkoholiu
F. Sidaravičia.

Trečiadienis, Rugp. 6, 1930

A. A. (J1IS

KROMEL'S PHARMACY

JOHN B. BORDEN

tI

A, f A.

A. A.
EMILIJA PEARY

Po bažnytinių, iškilmių pa
rapijos svetainėje prasidėjo
vaišės. Geraširdžiai tėveliai,
dukrelei ir šuneliui, nesigailė
jo vaisių išleistuvėms. Para
pijos šeimininkės, su šefu p-ia i
JI Sriubieue, prikepė visokių gar
durnynų. Parapijos seniūnai,

Parap., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą,
d’o pamaldų bus nulydėta į
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečiaino
visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę vyras, sūnus, tėvai,
seserys ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab.

Masalskis Boulevard 4139.

JOHN KUCHINSKAS

sielą, o iš ten bus nulydėta į
Šv. * Kazimiero kapines.
Visi a. a. Barboros Petroklenės pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.
Nuliūdę liekame:
Vyras, Valkai, Seserys
Broliai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudelkls, Tel. Y arda 1741

J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS
X

127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatae

52 East 107-th Street
Kampas lftchlgan Avė.
Tel. Pullman 8988
Nuo S įkl I vale ir H u bato mis

kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt
neatėję pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TA8
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti 8tats Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto tirt
1 po pietų. Vakarais nuo I iki f
Nerišliomis nuo 18 ryto tkė 1

po pietų

. ’ .j
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GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

Buvusiai “Bunco Party” bilietų parduota apie 60.

IS MOTERŲ SĄGOS 0HT- I gera .
CAGOS APSKRIČIO.

Raportai.

718 WEST 18 STREET

J. J. KŪWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehill 3262

GYDYTOJAS

Ofiso Tel. Victory 8637
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

ir CHIRURGAS

A. L. R, K. Moterų Sų-gos
GRABORIUS IR
Iš 6v. Kazimiero Ak. Re- 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET 3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
T«l. Roosevelt 7632
Cliic.
Apskr.
susirinkimas
BALSAMUOTOJAS
mėjų raportą, išdavė A. But Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir Rezidencija
įvyko Brighton Park, Nekal kienė. Raportas priimtas.
6 ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rei
J. Lulevičius
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Sercdomis nuo 5 — 12 vai. ryto.
Tel. Canal 2330
kalams. Kaina prieinama.
to Prasidėjimo Panelės Šv.
Iš Šv. Kazimiero Ak. ReGRABORIUS IR
v.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v.
Nedėliomis pagal sutarty.
BALSAMUOTOJAS parap. mokyklos
kambaryje, mgjų Seimo raportą išdavė
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimų.
— piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Patarnauju laido birželio 25 d., 1930 m.
Chicago, Illinois
B. Kaminskienė ir A. Sutkie- Ofiso Tel. Virginia 0036
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos: Van Buren 5858
sto
ir
miestelių
Sus-nią atidarė vice-pirm nė.
Rezidencijos Tel. Dre>»l 9191
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui. A. Sutkienė malda.
Tel. Canal 6764
Republlc 8464
Ss D. JlACHAYv ICZ
Atstovės pareiškė, kad sei3103 S. Halsted
Iš Apskričio valdybos na-1 ,ne dalyvavo nuo pradžios lig
LIETUVIS GRABORIUS
SU Cbicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patarnauja laVlotuvėse kuopigiausus-me dalyvavo vice- j pabaigos ir nors seimo vedėTel. Victory 1116 rių
4142 Archer Avenue
•la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
pirm.
A.
Sutkienė,
rast.
D.
į
j
a
įgg
a
ukė
atstoves
mažų
kuoGYDYTOJAS,
mano darbu baciite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Tel. Roosevelt 2516 Arba 2613
£ iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
CHIRURGAS
Kaminskienė.
! pelių bei draugijų išreikšti Vaikų Ir visų chroniškų ligų
I.
J.
Z
O
L
P
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAB
2314 W. 23rd Place
Atstovės užsiregistravo se- • pasveikinimus, o Mot. Są-gos i Namų
Ofisas 3102 So. Halsted St
Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
staigia*
ir
chroniška* Ilgu
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Kampas 31 Street
Ghlcago, III.
Vai.- nuo 8:30 iki 9:30 vak.
kančiai:
j Chicagos Apskr. nei neminė- __________________
vyrų, moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
20 kp., Brighton I’ark
įj0> nors jr Apskritys visuo- otiso Tei. canal 2118
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Nedėliomis
Ir šventadieniais 10-12
♦T• I\_clpsiene, J_j. \ tilciiitiniorcmc ir pudeli iškalos ■
Namų Tei. L&f&yctto 0098
Tel. Cicero 6927
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Ligonius priima kasdlenų nuo
nė, E. Šatienė, J. Pikeiunienė, dirbo tos organizacijos labui.
Tel. Boulevard 6203
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Tel. Hemlock 8700
Nedėliomis
Ir eeredomls tik
P.
Vaičikauskienė.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
Rez. Tel. Prospect - 1619
Susirinkimas vienbalsiai pa
lškalno susitarus
J
OFISAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
21 kp., Town of Lake — reiškė tame nepasitenkinimo.
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
1900 S. HALSTED STREET
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų M. Paukštienė, M. SudeikieD. L. K. Vytauto 500 metų
CHKAGOJE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS
dykai.
Ir X-RAY
Laidotuvėse pa
nė.
NAMAI:
Ofisas 6155 South Kedzle
sukaktuvių
minėjimo
susirin

2130
WEST
22nd STREET
tarnauju
geriausia
Res. 6622 So. Whlpple
67 kp., Marųuette Park — kimo raportą išdavė E. Micir pigiau negu kiti
CHICAGO
4193 ARCHER AVĖ.
Vai. 1-4, 7-9 r. ▼. Išskiriant Ket
todėl, kad priklau
E.
Mickeliunienė.
Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutarty.
sau prie grabų Iš
keliunienė. Raportas priimtas.
UNDERTAKING CO.
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.
dirbystės.
Skaitytas pereito susirinki
PRANEŠIMAS
Pereitas šaukiamas Apskri
Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
668 West 18 Street
mo protokolas ir vienbalsiai čio susirinkimas, birželio mė- Tel. Wentworth 3000
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET priimtas.
SKYRIUS: 32 38 S.
nesy, neįvyko iš priežasties
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTU

DR. A. RAČKUS

DR. A. L. YUŠKA

J. F. RADZIUS

DR. B. ARON

BUTKUS

DR. M. I. STRIKOL

Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Canal 8161

Kuopų darbuotė.

A. PETKUS

20 kp. susirinkimai įvyksta,
tvarka kogeriausia, rengtai
GRABORIUS
Ofisas
Šv. Kryžiaus ligoninėj kam
3238 S. HALSTED STREET
bario įrengimui “Bunco Par
Tel. Victory 4988-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST. ty” bilietų parduota 16.
21 kp. susirinkimai įvyksta,
Tel. Virginia 1290
privatinis išvažiavimas pa
vyko.
Praėjusiai
“Bunco
Party”
bilietų
parduota
'
LIETUVIS GRABORIUS
daug.
, i
Ofisas
67 kp. vasaros metu susi
4603 S. Marslifield Avenue
rinkimai
į neskaitlingi. Tvarka
Tel. Boulevard 9377
,

Pitone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarftavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 AUBURN AVENUE

DR. H. BARTON

DR. S. BIEZIS

ko kam nors įteikt Apskričio
knygas). Atstovės išreiškė p.
Kaminskienei užuojautą.

Dr. S. A. Brenza

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Nebaigti reikalai.
9:30 vakare
Apskričio rengtos “Bunco
4608 S. ASHLAND AVENUE
Party” pinigąį bei bilietai da
Netoli 46th St.
Chicago, III.
nevisi grąžinti', P- E. Mickeliunienė praneši, kad lig šiol
pelno “Bunco” atnešė apie
MICHIGAN AVENUE
$70.00. Susirinkimas išreiškė 4910 SO.
Tel. Kenwood 5107
ačių komisijai už gražų dar
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
bą.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
(Tąsa 6-ąjam pusi )

X — Spinduliai

DENTISTAI
PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washingtor
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Clileago, III.

navimą.

Ofiso

ir Res.

Boulevard

5918

Tel. Canal 6222

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.
aprengimui mirusiųjų.

*

Taipgi užlaikome visokius rūbus

<

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Tel. Yards 1741 ir 1742

GYDYTOJAS. CHIRURGĄ'' IR
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue

JOHN SMETANA, 0. D.

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

Rez.

Tel.

Armltage

numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel.

Boulevard

1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgu Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 d P.

1740

•

DR. S. T. THOMAS

T—9 vakare

DH. HERZMAN

DR. GUSSEN

Ofisas ir Laboratorija

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

num. 4847 W. 14 St. Cicero,

1025 WEST 18 STREET

III. Pirmiau Dr. Gussen turė VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 8 Iki 7:80 vai. vakare.

jo ofisą North Sidėj, o Cice-

Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Short

roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph 6800.
roj susilaukė

tiek pacientų,

kad North Sidėj skyrių užda
rė.

DR. MAURIGE KAHN'
Gydytojas ir Chirurgas

pacientai

jo 4631

OPTOMETRISTAS

darbu pilnai patenkinti. Be to

1410 So. 49th Ct, Cicero

Akių Ekspertas (r pritaikymo akinių

Dr. Gussen ineina į dabartinę

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštu
Pastebėk lt mano Iškabas
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vak. Sersdomls 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room S «

756 West 35th St.

Phone Canal 0622 *

Netoli Morgan gtreot

Įsitaisė modernišką ofisą po

Dr. Gusseno

Tel. Boulevard 3201

po

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

SPECIALISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

Hemlock

ofisų

SPECUALISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VgL: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 pi
pietų: 7—9:10 vakare
Nedėliomis 19 iki 18
Telef. Midway 2880

Leavitt St.)

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. G. SERNER

4447 So. Fairfield Avenue

3201 Aubum Avenue

(Kampas

DR. ŽMilIDZINAS

SKYRIUS

'

2201 WEST 22nd. STREET

sevo

Palengvins akių {tempfmų
kuris
(TAMOŠAITIS)
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
Dentlstas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu1808
MLWAUKEE
AVĖ
Oakley Avenue ir 24-tas Street
mo, skaudamų aklų karšty. Atitai
Iš RUSIJOS
X
Kampas North Avė.
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Telef. \Vllmette 195 arba
Atitalshu trumpų regystę ir tolimų
Gerai lietuviams žinomu per 29
Canal 1713
Nortwest Tower Bldg. Room 309 metus kaipo patyręs gydytojas, chi
regystę.
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak. rurgas ir akušeris.
Prirengiu teisingai akinius visuose
ir Ketvergais vakare
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Gydo stalgias
Ir chronišku Il
mas su elektra, parodančia mažiau
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
sias klaidas.
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Speciale
atyda
atkreipiama
moky

X
LIETUVIS DENTISTAS
klos vaikučiams.

1-8 vai. vakare

4605-07 South Hermitage Avenue

Perkėlė

DENTISTAS

DENTISTAS

LIETUVIS AKIŲ

Tel. Drezel 8222
Vai.: 8 iki įo ryto

Didysis Ofisas:

DR. VAITDSH, 0. P. D.

3201 S. WALLACE STREET

DR. R. C. GUPLER

DR. CHARLES SEGAL

DR, G. I. BLOŽIS

Boulevard 7589

8464 SO. HALSTED STREET

Rez. Tel. Midway 5512

1811 SOUTH HALSTED BT.

šalę Deposltors State Bank skersai Residencija 6600 So. Arteslan Ava.
I’eoples National Bank arti
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
Ashland Avenue
8 iki 8:30 vakare

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 pe
pietų ir • iki 8 vai. vakare

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

<<i«

Gydytojas ir Chirurgas

1545 WEST 47 STREET

DR. A. J. BERTASH
Res.

Rea Prospect

DR. P. Z. ZALATORIS

Persikėlė l nauja vietų po num.

DR. S. A. DOWIAT

patar

Tel. Ganai 0267

DENTISTAS

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja ir visiems
čampionams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
seniems tonikams duoda ir apgali.
Rezidencija
T. A. D. dar tik kelių metų senu
NedCllomlt
mo, o jau turi tūkstančius vartoto 4729 W. 12 PI.
Susitarus
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. Tel. Cicero 2888
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo nptiekos ar
AKIŲ GYDYTOJAI:
ba išdirbystės.

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance

Ofisu 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 3&7 — g r. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

A. L. DAVIDONIS, M. D, DR. C. Z. VEZELIS

AR ŽINOTE, KAD

Ambulance Patarnavimas

DR. A. J. JAVŪIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
raštininkės neatvykimo (rast.
atidarė antrų ofisų (eu Dr. Laurai Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptie
1). Kaminskienė pareiškė, kad
kus) po nr. 2433 west Marųuette Rd. Office: 4459 S. California Avė.
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. i
ji buvus visai netikėtai apleiGydytojas ir Chirurgas
Prospect 1939.
Nedėlioję pagal sutarty.
dus Chicagą, kad prižiūrėjus f6558 Sq HALSTED STREET Senu ofisu toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
savo motiną, kuri tuomet ko-Į Vai.: 2-4 ir 7-9'vai. vakare 6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7821
Res. 6641 8. Albany Avė. Tel. Prosvojo su mirtimi ir apgailestavo
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
Telefonas Boulevard 1939 tarti.
kad neturėjus progos bei lai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
d

žmonių sunkią padėtį, tai yra

atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Kampas ITalsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 tarnavimą teikia už prieina
mą kainą.
Nedėliomis. nuo 10 iki 12.

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel.

Plaza

9200

VALANDOS:
Nue 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 lkl 8 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
NedėL auo 10 lkl 13 dienų

.

i

D R A U O A S

■
CHICAGOJE

rumūs,

ekskursijų, tai būtinai tepasi nuvežė į seimo
kalba su p-nu Nakrošu, kurį prie įėjimo

tuojau

Trečiadienis, Rugp. 6, 1930
kur j išvažiavo

į

Sodus,

Mich. , gerai pavyktų. Linkėtina kuo-

papuošė dvieni savaitėm atostogų.

galima rasti Peoples Furnitu- gražiais seimo ženklais ir įtei

PRANEŠIMAS.

didžiausių sėkmių

X Vakar “Draugo” buvo

X

Ryt ar vėliau

įdėsimo

Brighton Park. — Apašta
'DAINOS” CHORAS PRA- ki ir kožmų vakarų teks iš re Co. krautuvėj Marųuette kė visų trijų dienų tvarkraš- pranešta, kad grįžo iš atos “Draugan” praloto J. Macelystės
Maldos Draugijos ser
togų “Draugo” red. p. Ši jausko raštų iš kelionės Lie
Parke, 2536-40 W. 63 St. Kas tį su pragyvenimo vieta.
DĖJO DARBĄ.
mokt naujų dainų.
ga šie nariai: A. Poškienė,
X West
Sidės biznierių mutis. Vykdamas iš Gage La tuvon.
Po tų trumpų kalbų, choras, tokių kelionę aplink Michiga
direktorių ir no ežerų pienuoja ir išanksto Balčiūnų sūnūs Pranukas lei- ke, užuot į Cliicagų, pasuko
X “Draugo” piknikui, rugti apie |L. Vyčių Chicagos Ap jam diriguojant sudainavo tų pasikalbės su p-nu Nakrošu, džia vakacijas Marijonų far-! kitu keliu ir atsidūrė Keno- piučio 24 d., Bergmans darže,
daromi dideli pasiruošimai.
skričio “Dainos” choro atei smagių, linksmų dainų “Piau- tai kiekvienas pripažins, kad moj. Jam ten patinka ir jis i shoje — Vyčių seime,
gauna
pagyrimų
už
gerų
uži
X
Akademijos
Rėmėjos
p-no Nakrošo suteiktos infor
Bus nepaprastų įvairenybių.
nančių metų darbuotės eigų ti Linksma” ir išsiskirstė.
Jeigu leista būtų pranašau apsupęs

savo

Rap.

susirin

iš choro pirmutinio

kimo, tai būtų galima tvirtin

TRO PIKNIKAS.

sezonas bus didžiausias ir pa-

Roseland. — Rugpiučio

8

d., 7:30 vai. vakare svetainė
je 341

sekmingiausias Apskričio cho

Avė. į-

Kensington

Ar visi rūpinamės šv. Kaz. vyks klubų ir draugijų susi

istorijoj.
Kad choras pradėjo

savo

darbų virš mėnesiu anksčiau
negu paprastai, tai jau nepa

prasta. Bet kad
mam

mažiausia

$100.00.

ti, kad be jokios išimties ir IV. KAZIMIERO AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ CEN
iš visų atžvilgių 1930-31 m.

to

vertos

macijos

šiame

pir

pereitam

susirinkime,

Ak. R. Dtr-jos Centro pikniku, vienijimo paprastas susirinki

kuris įvyks rugpiučio 17 d., mas.

Marųuette parke?

svarbus.

Susirinkimas

Jame bus raportas iš išvažia

Laikas jau trumpas. Beliko vimo ir bus visokių praneši

vos tik savaitė laiko.

Todėl mų. Visi nariai

ir narės ir

primename gerbiamųjai lietu- (visi tie, kurie norite prsira

ka “Draugo”

komisija

jomarkui

pienuoja

ir

jų parsi

traukti.

žINiy-žtNELĖS

jie šiame

susirinkime

BANIS STUDIO

Wm. J. Kareiva

Specialistas grupių — vestuvių,
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu
savo ta. Bet įėjus į vidujinę seselių patyręs tame darbe per daug metų.

skaičiumi užėmė pirmų vietų, padėtį, oi, rasime daug tru-

3200 SO. HALSTED ST.

reprezentuotos šį vakarų yra lio pafte4ti, įr centelių pridėti,

North Side, Brighton

trukumų atpildys. Bet

Park,

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS

Bridgepęrt, Town of Lake ir nebūtų sunku, jei visi išvieno
Mes permufuojame-pervežaAštuoniolikta, i
dirbtumėm.
Juk
skruzdės, me pianus, forničius ir kito
Naujų narių prisirašė aš; kokios mažytės, tačiau kai kius dalykus.

tuoni, kas yra tikrai daug ža visos triūsia suneša didelį kal

dantis rekordas.

Taipgi parduodame
geriausios rųšies

Iš choristų nų.

anglis

nž prieina

kurie yra

rinktini dainininkai iš visos

Chicagos tikrai

savo

APLINK MICHIGANO
EŽERĄ.

kitus miestus.

darbų

pamilo. Jų pastangos,

nėra

Mes pervežame daiktus ir į

gaus iš visuomenės Peoples Fumiture Co. direk
torių, su šeimyna buvo išvy
apsčiai paramos.
kęs vakacijų. Pagrįžo pereitų
Atsimena dar ir dabar cho
pasiryžo
ro dainavimų koncertuose ir savaitę. Cadillacu

O kurie

per radio.

girdėjo

gavėninius koncertus Kimball

salėj ir bažnyčiose buvo taip
sužavėti ir sujaudinti jog ne
užmirš niekad,

pageidaujama

apvažiuoti aplink

Michigano

ežerų ir tų padarė, bet turėjo

daug. prietikių.
Kas mano daryti

panašių

iš visų pusių

APSKRIČIO

šiuos koncertus atkartoti. Bet

darbai ir tų pačių gal nebus
progos kartoti, jų vietoj, gi,

Nauji sumanymai.

pat gražių

Kadangi

Apskričio

ir tokių pat ža- M. Vaičiūnienei

vėjančių.

Geriausios Rusies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musę nau
DE SOTO

ir PLY

automobilių už labai prieina

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR

SALES

pirm.

sukanka 10

Joe Bagdonas, Savininkas

M. Sų-gos 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669
Raštininkės pareigas

metų, kaip eina

Susirinkimų pirmiausiai pa Centro

sveikino pirmininkas, p. Bu- ir taipgi

kaipo

darbuotojai

levičius, reikšdamas džiaugs moterų tarpe, Apskritys vien
mo kad vidurvasary

susirin

balsiai nutarė

surengti jai

HUPMOBILE
Geriausi

ir Stipriausi

Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
ko tokia didelė dainininkų pagerbtuves.
bilį, plrmlaugiai prašome ateiti pas
Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
grupė. Toliau p. Pocius, muzi
Rengimo komisijon įėjo: D. mus
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
kos direktorius, pratarą kele- Kaminskienė, M. Paukštienė, tebins savo gražumu, greitumu. Ir
visa
konstrukcija.
Kaina
$1,195.
tų žodžių, pranešdamas jog'M. Sudeikienė, A. Sutkienė, f.o.b. ir aukščiau.

vienas, ar tik ne pirmutinis,1 Susirinkimas komisijai leidžia
choro vakaras bus Gilbert — kooptuoti, daugiau narių. Ko-

Sullivan

operetė prie kurios misija kooptavo “M. D.” Te

ateinančiam

penktadieny jau daktorę p. Z. Sakalienę.

bus rimtai

pradėta rengtis.

HEMLOCK

Sekantis Apskr. sus-mas į-

Jis sakė, kad ši operetė turi vyks

Šv. Kryžiaus

parap.,

8380

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef.

VARTOTA KARĄ IR

$100.00 NAUJĄ

kad nuo ateinančio

uždarė

malda vice-

penkta pirm. A. Butkienė.

dienio niekas nepraleistų re

peticijų^ nes operetė yra sun-

pirm.,
D. Kunioildenė, rašt
A. Butkienė,

Whippet Pardavėjai
HARRY J. MAPP, Ine.

REAL ESTATE

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, fermas, biznius visokios
rųšies. Nėra skirtumo apiellnkės ir
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas,
2nd mortgage ir parupinam 1 Ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield. Avenue
Tel. Lafayette 0455

6396

Lafayette

6719

AUG. SALDOKAS

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun
saidvokns,

REAL ESTATE
Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda
(Insurance)

taipgi 4088

muro darbus, iš medinių pa

Archer Avė., Chicago, Dl.

Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
katldžtų, $10, Specialiai užsakymai
115 So.

darom mūrinius, . apmurinam pigus. AUison arkitektas.
medinį namų po vienų plytų. Dearborn. Central 0728.

kamb. bungalow, aptverti por
2 karų gar. 50 p. lotas, lį
reik pentyt. Turim namų ant bloko iki strytk. $7,500, su rakan
dais $7,950. Geros išlygos. Pamatyk.
pardavimo ir mainymo.
2428 No. 72 Ct. Elmwood Pk.

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

JOKANTAS BROS.

4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674
FOUR LEAT CLOVER

D. GRICIUS

CONSTRUCTION

5

ėtai,

Pigiai
nuo statytojo,
5 kamb.
bung., k. v. šild. prie mokykit Sav.
3440 No. Olcott, Lackawana 5663.

519 W. 65 PI. — 4 flatų plytų
nam. visi po 5 kamb., 4 karų gar.
$19.50. Sav. Normai 2982.

F A R M O S

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prieinamiausios.

G. Navadomskis, Savininkas

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

GRAHAMJAIGE

JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kklnų.

A. M. BUTCHAS

BRIGHTON MO.TOR SALES

Maliavų ir visokių geležinių

INC.

daiktų (bardware) krautuvė.

Savininkai: Vainoras, J. Lankys
Telefonas Lafayette 6666

! plumerio, taisome elektrikas,
'įdedame šilto vandens pečius

ir tt. Kainos prieinamos.
* |

MIDLAND MOTOR SALES
z "* KABULIS Savininkas

4492 Archer Avenue

Telefonai RepubUo SS41

Telefoną* Lafayette 7139

Moliavojimo Kontraktorius

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

M. YUSZKA
Plumbing ,& Heating

6127 -S. Maplewood Avė.

Telefonas Canal 72$S

PAGERINTI ARIZONOS RENCIAI
23,560 ak. po $3.85 ak. 640 ak. po
$4.50 ak.. Mainų nerelk. Geo. Lenerton, Bannon, Ariz.

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė.

2314

Naujas atakas.

So. LEAVITT ST.

Sapos Telef.
Hemlock 2S67

įrankiai.
P. LUCAS
White Cloud, Mich.

R. 5

GERA FARMA
Parsiduoda 5 akerių farma,

CHICAGO

1 blokas nuo kieto kelio, 3
Namų Telef.
mailės nuo miesto. Namas ir
Republic 5688

JOHN YERKES

4426 So. Western Avė.

Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
ifa.no darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Tel. Lafayette 8227

2422 WEST 69th STREET

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

Galvijų, pieno farma iš 900 ak.
prie miestelio, 60 mali. nuo Twin
Citles, gera žemė, visa dirbama, 2
setai namų. Po $35 ak. verta dvi
gubai. T. H. Daly, Eik Rlver, Mlnn.

FARMA.
Mes mollavojime, dekoruotame ir
lfipoperiuojame
visokius
namus.
Parsiduoda už $1,500 40 aMusų kainos labai prelnamos ir dar
kerių, pusė miško pusė dirba
bas garaųtuotas.
mos, arklys, vežimas ir kiti

bus iš lauko ir vidaus, taipgi

NAUJI STUDEBAKER

6739 S. Western Avė.

PETRAS GRIBAS

Atliekame maliavojimo dar

3962 Archer Avenue

P. STEPHAN E1.ECTRIC CO.
2522 So. Halsted Street
Telef. Vlctory 7452

Phone Republie 4940

Phone Virginia 2064

Kaina $845.00 F. O. B.

FREE VVHEELING IS KEREI

W.

i

Mokyklų reikmenos ir įvairumų
Storas. Pigiai
greit imant.
4206
Wentwo,rth.

J. C. ENCHER & CO.

Willys, Willys Knight ir

visos, sus-mų

Republic

g" ~

Pardavimui ar mainymui mažas
kalnų
renėius,
12 (nepatentuoti)
aukso, sidabro, švino šaltiniai. EJmulk
menos laišku. Box 233, Idaho Sprin
gs, Colo.

ES
damentus

I.-J-a..!-----------

Fundamentai
225 ak. pieno farma, tailių dūdos,
Cementiniai bloksal
Šilo pieno namas, upė, aptverta ga
Garadžial, porėtai
nykla, niekad neeausa, arti miesto
2 metų lakto iS^iokėJimui
2452 WEST 69th STREET
Taipgi budavojam visokius naujus La Grange. 20,000 gyv. T. L. Kinney, La Grange, Ga.
namus.
Taipgi didelis pasirinkimas varto
Tel. Lafayette 8862
Ofisas Ir Rez.
tų karų už labai mažų kainų,
164 ak. lygios žemės, pulki vieta,
Yards 2124 augšta,
ir 2384,
4401 S. Mozart SL 436 W. 45 St.
naujas 9 kamb. namas, 3
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
Arba
kreipkitės i mus
geros barnės, veik naupjos, tinka
2100 W. 23 St.
Canal 5065 boarding namui, kempei ar farmai,
daug miško, vaiAnedži, uogų, nuo
WHITE SOX MOTOR SALES GENE RALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda.
laida greit perkančiam. V. Hunt,
SFNIAUSIS LIETUVIS,
Notary Public
623 Main St., Honsdale, Pa.
Elektros Kontraktorius.
610 West 35 Street
Skyrius 4429 So. Fairfield
Suvedu elektrų kaip j naujus taip Pa.
Tel. Tards 0899
Ir senus namnus. Taisau ir įdedu vi
Pigiai, $6.750 IK augščių nam.,
METROPOLITAN
sokius motorus. Užlaikau elektrikinių 6-3 kamb., taipgi forn., gar., puiki
daiktų
krautuvę.
vieta, 2647 Nordlca.
ELECTRIC SHOP

Telef. Republie 9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT

‘

KONTRAKTORIAI:

Telefonas Hemlock 6526

Ateikite ir pažiūrėkite Naujus 8TU- 1
Išmokėjimui duodame 1S mėnesių DEBAKER 1931
modelius,
kurie
iŠ visų Chicagoje statytų ope Pietų.
j ,; laikų. Ateikite pamatyti pas mus ■ge turi stebėtinus pagerinimus, kuriu
riausių karų už žemiausių kainų.
neturi nei vienas kitas automobilis .*
Nesiradus daugiau reikalų,
rečių. Ant galo, dramos vedė
kaip Studebaker.

ragino

6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

Chicago.

smangiausia muzikų ir dainas rugpiučio 31 d., 2:30 vai. po

jas p. Balsis,

Po Valstijos Priežiūra

Chicago, III.

orderių. Senus priimu į mai

DE SOTO IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

(Tųsa nuo 5 pusi.)

kurinių tokių

St.

J. NAMON & CO.

Jei jūsų radio nedirba gerai,
tai šaukite

Budavojn naujus namus ant

AUTOMOBILIAI

mų kainų.

žinoma, nauji metai — nauji

bus išpildyta

‘Telefonas

MOUTH Chrysler išdirbystės

II. M. S. CHICAGOS

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

RADIO

>1, g

Grocernė ir Dellcatessen,
gerad
biznis, pigiai. 3913 W. Division St.

SKOLINAM PINIGUS

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

jausių

ir labai yra

2322 West 24th Street

M. ZIZAS

63rd

809 West 35th St.

J. KULIKAUSKAS

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
C."

Skolinam pinigas ant medi

Užlaikau visokių nus.
lukzlnlų ir sida2453 WEST 71 STREET
orlnių daiktų, vė
Tel. Republic 4537
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų
Ir t. t.
Taisau laikrodžius
ir muzikos Instru
mentus.

West

ANT PIRMU MOROIČIU

IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka niu ir mūriniu namu. Komišas
mbarių flatai su vėliausios tik 2%. Kreipkitės į
mados įrengimais: šiluma, e- Public Mortgage Ezchange
lektrikiniai icebaksei, vanos ir
S. L. FABIAN, Mgr.
pečiai. Reikale atsišaukite į:

Generalis Kontraktorius

Savininkas R. Andrellunas

2650

Reik salesmenų anglims ir stogų
medžiagai. Chicago Wood & Coal Co.,
4500 Chicago avė.

AR NORI PINIGŲ

Telef. Lafayette 0770-1

J. MEZLAIŠKIS

P-nas Nakrošas, vienas iš

abejonės,

P, Vinckienė, 4525 S. Rock-

Tel.

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

Telef. Republic 5099

MORGIČIAI-PASKOLOS

4301 ARCHER AVENUE

ĮVAIRŪS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4844 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

kad ir atei

šio choro nariai,

ARCHER-KEDZIE MOTOR
CO.

Lafayette 8227

GREEN VAT.LEV
• PRODUCTS

Tat, imkim
pavyzdį iš miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
nantis penktadienis įduos cho skruzdžių, o viskas pavyks.
nebrangus.
Rėmėja.
rui naujų narių nemažiaus.
7126 So. Rockwell Street
Taigi visi ženklai rodo jog
kalbų matoma,

(A 1 padėty) ___ .:. 05.00
šiuos automobilius ir daug kitų
galima matyti

A. J. ŽVIRBLIS

Savininkas
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit

kurios buvo j kūmų. Daug da reikės varge-

Kitos kolonijos

Kludienė, 2850 W. 38 PI. ir

well St.
,
Į
Narės malonėsite ligones at
silaikymų.
I smarkiai visose kolonijose dar
X Kat. Federacijos pirm.
lankyti. Atliksite kilnų darbų.
X P-nai
Balčiūnai, 2212 j
metinis pikniku kun. Ig. Albavičius iš Vyčių
O. K.
rugp. 17 d., Marųuette parke Seimo tuojau vyks į Rytus—
W. 23 St. iš Lietuvos gavo
į Federacijos Kongresų, kuris
gražių drožinių. Juos išdirbo
TENANGO dėl Vale, Mek
bus Newarke, N. J.
ir atsiuntė M. Liaubonaitė iš
PARDAVIMUI
sika,
’rugp. 6. — Kariuomenė
X Labdarių išvažiavimas į
Vartoti, pataisytų karų
Telšių. Visi drožiniai gražiai
Ford Coupe geram stovy
$05.00
savųjį ūkį įvyks rugp. 31 d. sugavo ir sušaudė penkis plė
atrodo, ypač garniai, zuikiai, Chev. Coupe .................................. 65.00
Chev. Fordor Sedan
Tada jau bus prinokę riešutai šikus, kurie nesenai apiplėšė
antys, lietuviškos klumpės ir (Tai įstabus karas už) ..... 175.00
šį miestelį.
ir pradėję dygti grybai.
kiti daiktai. Tokie daiktai tin- ™ f* « ’ėSL

penktadieny, susirinko toks
vių visuomenei, kad tų nedėl- šyt, atsilankykit.
didelis narių būrys kokio pa dienį niekur kitur nevažiuo-Į
Sekretorius,
prastai laukiama keletą savai
tų, bet vienų į metus dienų
čių, yra tikrai stebėtina, ypa
pašvęstų taip gyvam reikalui,
X Rudeninio “Draugo” pik
WEST SIDE ŽINIOS.
tingai turint omeny, kad oras
parėmimui mūsų
neturtingų
niko tikietai jau gatavi. No
buvo gana šiltas.
X Westsidės Vyčių atsto
seselių — mokytojų.
rintieji pasidarbuoti “Drau
stebėjosi
nepaprastai
Didžiausių delegacijų at
Nuo daugelio teko nugirsti, vai
go” labui prašomi suskubti
ir gražiu Vyčių
siuntė Marųuette Parkas. Ar kad esu nėra toks
didelis tvarkingu
su jų platinimu, nes laiko ne
tas reiškia, kad Marųuette vargas: vienuolynas gražus, Seimo priruošimu. Juos seimo
daug beliko.
Parke yra daugiau dainos my koplyčių pabudavota, tik rei rengimo komisijos atstovai su
X P-lė V. Galnaitė, A. Rė
tiko stotyje ir automobilium
lėtojų, negu kitur, yra, žino kia gyventi ir džiaugtis.
mėjų Centro rast., rugp. 3 d.,
ma ginčijamas klausimas, bet
Tiesa, pažvelgus iš lauko į
jaktas yra, kad, nors Mark gražus murns, į tvarkingai su
,White salė kur choristai ren sodintas gėles, pavyzdingų sva
kasi yra jiems ne visai arti, rų; rodos, kad nieko netrūks

4440 So. Washtenaw avė., M.

visi budinkai. Agentų

nerei

kia. Skolos nėra.

C.
135 St.
R.
Btae

URBAN
& 44 Avenue
1 Box 93

Island, IU.

