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Italijoj Paskelbta Katalikų Tikėjimo Švietimo Tvarka
t v
PATAISYTAS

KAPITONO

BAGLEY

ŠULINIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

FRANCIJA SU ITALIJA PASIRUOSUSIOS STATYTI LAIVUS

VYTAUTO DIDŽIOJO PA- .mas pasiaukoti už mylimą jo
VEIKSLO KELIONE PO ir mūsų Lietuvą, šaukimas eiLIETUVĄ
v ti garbingais Vytauto karių

p-'• f

-------- s—
i keliais, kurie prasideda ir baiLiepos 15 d. iš laikinosios gtis turi tik senajame Vilniuj,
sostinės buvo iškilmingai išly- keliais, kurie vieni tedera lie: dėtas Vytauto Didžiojo pavei- tuvių tautai...”
kslas. Jis bus nešiojamas po j Komiteto balsą išgirdo visa
i visą Lietuvą ir rugsėjo 7 d. Lietuva. Keliai, kuriais nešavėl sugrįš į Kauną. Vadinasi, mas Vytauto Didžiojo paveikelionės pradžia sutapo su kslas, puošiami garbės var■Žalgirio kautynių sukaktuvė- tais ir žalumynais, barstomi
mis, o pabaiga sutaps su Vy- gėlėmis. Jaunimo ir kitos or‘tAuto vainikavimo sukaktuvių ganizacijos su vėliavomis sutinka ir palydi jį kiekvienoje
išvakarėmis.
“M. R.”
Paveikslas bus nešiojamas sustojimo vietoje.

Ispanijoj Eina Smarkus Politi
nis Veikimas
INDIJOJ BRITŲ VALDŽIA LABAI
PASIILGUS TAIKOS
TIKĖJIMO ŠVIETIMO
TVARKA ITALIJOS
MOKYKLOSEj
ROMA, rugp. 7. — Einant
Italijos su Vatikanu sutarti
mi (konkordatu), Italijos val
džia paskelbė planą, ,kaip tu
ri būt patvarkyta visose val
stybės išlaikomose mokyklose
katalikų tikėjimo švietimas.

NEIŠNYKSTA FRANCŪZŲ
SU ITALAIS NESU
TIKIMAI
PARYŽIUS,

rugp.

7. —

Francijos su Italija gyvuoją
nesutikimai nesušyelninti nei
diplomatiniais
pasitarimais,
inei sutarimu ligi gruodžio 1
d. nedirbdinti jokių karo lai

i iškilmingai su garbės sargy
Šis šulinis yra Amesbury, Mass. Kaipir istorinis. Kitados jį iškasė kap. Bagley. ha ir palydovais. ArtimiauŠis žmogus Afrikos pakraščiuos buvo pakliuvęs nelaimėn. Audra sulamdė jo laivą. giųjų dienų maršrutas tai keJis savo įgula pateko į tyryno pakraštį, kur nerasta gerti vandens. Jis išgelbėtas. Gry- lioneį sekantis;
žęs į Ameriką tos nelaimės atminčiai padirbdino šulinį. Ilgus metus šulinis .buvo ap-, T .
‘
leistas. Nesenai betgi atnaujintas. Čia atvaizduojamos šulinio atidarymo iškilmės.,
i' bieP°8 15 d-> P° įskilmi gos

eisenos
val. 30
J <3 ' liauja į
i vai. —

rUIP Ą OTP?

vų.

j

LIETUS VIDURINIUOSE
VAKARUOSE
AVASIIINGTON,

rugp. 6.

per visą Kauną, 18 į— Vidurinių Vakarų valstyjnin. paveikslas iške- bių kaikurias kaitrų paliestas
Raudondvarį, iš ten 21 dalis pagaliau aplankė lietus,
į Zapyškį, kur ir nu- vienur mažesnis, kitur didės

BELGIJOS ĮPĖDINIO ŽMO- 2,000 NUŽUDYTA, 4,000 ,
/
/NESURANDAMI
!
llVu/AVJ
Šis pastarasis sutarimas at NA PRIIMTA KATALIKŲ
karališkuoju išsprendimu. Ka- liktas tik žodžiu ir tas neiL tOS
tos Ji
BAŽNYČION
talikų tikėjimo tiesų paarbkD'B’ nei kitos pusės neverčia jį pi-4--- •*- <
Tai komunistų plėšikų
Nepritrūksiu pieno ChicajęaJ vyks
x i j
t Pos 16 d. — 7 vai. iškeliauja vilties atsigauti javams ir žo
įvedamos j visas pradžios ir ldyti. Kaip Francija, taip Ita-L MALINĘS, Belgija,, rugp.
aukos Kinijoj
į visas aukštesniąsias mokyk Iija gali pradėti statydinti i 7. — Belgijos sosto įpėdinio i SHANGHAI, rugp. 6.
Prezidentas Hoover pranelas, taipat į meno ir muzikos karo laivus.
Brabanto karaliūno žmona A- -Žiniomis iš Čangša miesto, ku- buvusių kaitrų.
“
-----...
„U,,,,,,,
Nors
pieno
Seredži
15
va
,
3Q
mjn
_
K
kai „atėjusiems nno
katalikybėn. Kaakademijas, technikos, preky Laivų statymas nutrauktas istnd
Liaivų statymas nutraUKtaS)
*
J
v.
: ?
..
,
W
aiciuc »aiu- gojuvua mcn BUUia«:jusi, UVL
kaitrų ūkininkams bus .teikia
bos, žemės ūkio ir į normali tik Anglijai iškėlus grasini-1? Bažnyčion ją priėmė |žios kariuomenė, tenai virš apie trukumą negali būt kai- į Čekiškę, kur nakvos. Liepos
lrorziiTiAln oVan
"T/oznRoey, Belgijos
HnlfirtiAoi - _
- - ... nes mokyklas.
(
17 d. — 6 vai. į Airiogalą, 13 ma federalės valdžios pagel,... • 'kardinolas
/2,000 žmonių komunistai iš- ,bos.
/mus, ...
kad ir ji.. didinsianti
lai* .
j,
oo
ba.
Tikėjimo mokytojus, pasau
. .. v x 4 azv\ i -a.
•
i
j, .
,
i primatas.
ižude.
Virs 4,(XX) kitų nesuran-i r»i.'
Cliicagai■ pienas
kasdien
pn. vai.
T. į Betygalą
„rt ,
„ kur, nakvos,
.. ,
vyną, jei anos dvi
nepadary-į
linius ar dvasiškius, tvirtina
T*v
i-- K-a a a
-v y.* . '. Tn£ • Liepos
18 d..— G vai. įšvyks, n urna Ir šio nrnn crnloin hnt cfjirnmas įa siannnoc Tllinmc .
r
J
siančios taikos laivynų klau Kunigaikštienė
* Astrid paei- dama. Ir šie arba galėjo būt statomas iš šiaurinės Illinois ta į Raseinius, 14 vai. — į JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ
vyskupai, taipat vyskupai,.
na iš Švedijos karališkos šei- išžudyti arba pagrobti, kad už valstybės dalies, iš pietinio
prireikus, juos atšaukia, ty.
Viduklę ir nakvos. Liepos 19 GYVENTOJŲ /SKAIČIUS
,
mynos. Jinai buvo protestam <įų paliuosavimą gauti aukštą Wisconsino ir iš Indiana. Tuo
Žinovai nusako, kad matyt,\ FA PnUiTno
..
.
».. . .
,
..
v . d. — 6 vai. į Nemakščius, 9
pakeičia kitais
enofn iruJinio on
*
RP
tZOnvlčIna
TT)fl7Al
se Bmt.linSA
plotuose ganyklos
mažai
Kitatikiai mokiniai never- artimoj ateity Francija su I-į^'
įpėdinis su išpirkimą
vai. 30 min. į Pakražantį, 14 AVASHINGTON, rugp. 6.
. ...
..... . .
,
i
ja
susituokė 192G metais Sto- i Mieste išžudyti visi turtin nukentėjo nuo kaitrų.
čiami imti katalikų tikėjimo talija pradėsiančios laivų sta-;d
vai. 30 min. į Kelmę, kur na — Einant pirmaisiais cenzo
gesnieji ir apsišvietę kiniečiai,
0 me'
pamokų. Nekatalikų mokinių tyme lenktynes. Abiejų šalių
kvos. Liepos 20 d. G vai. į daviniais, Amerikos J. ValsUž
moterų
teises
tgi nesurandami daugiausia
Kražius, 13 vai. 40 min. į Ka- tybių kontinento gyventojų
skaičius Italijoj yra visai ny dirbtuvėse viskas yra paruoš
BRITAI
INDIJOJ
IMĄSI
Chicagoj
iškelta
kampanija,
miesto tarnautojai ir tautini
ta.
kus.
L
ltinėnus, kur nakvos. Liepos skaičius yra 22,728,873. Gi ka
GUDRYBIŲ
kad
Illinois
valstybėje
mote

nkų partijos nariai.
21 d. — 6 vai. į Upyną, 12 rtu su posesijomis — 137,501,rys pilietės lygiai su vyrais val 30 min., į Skaudvilę, 15 561.
ISPANIJA RUOŠIAS I
ŽEMES DREBĖJIMAS
BOM^AJUS, rugp. 7. — išnaikintą miestą apvaldė pilieSiais bat, priimamos privai. į Batakius, kur nakvos.
RINKIMUS
PERU
Švarbiausieji ir įžymiausieji kariuomene, gi komunistų gau riekusiomis teisėjomis klauLiepos 22 d. — 9 vai. 30 min. KITAS ŽEMES | DREBĖ
kovotojai už Indijos laisvę y- 'j°s aplinkui kalvose ,yra įsi- i gant teismuoge bylų..
JIMAS ITALIJOJ
MADRIDAS, rugp. 7. — LIMA, Peru, rugp. 7.,— fŠį
į Tauragę 12 vai. į Lauksarkasusios.
v
,
v
__
Art
i
ra
Mahatma
Gandhi,
Pandit
Kitose
valstybėse
moterys
u
vaL
3Q
j
PiktupA
.
Pirmu kartu į septynerius miestą paliete lengvas žemes « . . ;
Motilal
Nehru
Pa_ _____iškilo
________
, . , „ ,ir jo sūnus 1T
. . “ bangia miesto pirklių ko- senai naudojasi Šia .teise. Tik19 va] į PagėgiM jr na. ANCONA, Italija, rugp; 6.
metus Ispanijoj vedama poli drebėjimas. Mieste
ne-' T
Ljepos 23 d _ 8 Tah 40 — Naujas lengvas žemės dretinė kampanija parlamento at paprasta pasiauba. Žmonės a-lnd,t Jo^anhalal Nebnt. Jie ma„i8tai iSgavo virš 3 milto- (Illinoise kažkodėl tas klausi-!
min. geležinkeliu į Šilutę, 13 bėjimas palieiė miestelius Mastovų rinkimui, kas įvyks gal pleido namus. Suplūdo į aikš-!^81 trys yra kale3,me- Ll8810l‘nus meksikoniškų dolerių. Be mas buvo užmestas.
kiekvienas jų buvo atskiruose to, iš savasčių savininkų su-'
vai. 18 min. į Klaipėdą ir kur i cerata, Fabriano, Fermo ir
šių metų pabfeigoj.
tęs ir gatves. Neatlikta jokių
kalėjimuose. Kada britų val rinkę dideles sumas.
Nužudė
du
vaflcu,
sužeidė
Kampanijoje dalyvauja ke nuostolių.
nuvyks 14 vai. 38 min. ir nak Porto San Giorgio.
džia iškėlė su jais derybas,
žmoną
lios partijos. Daugiausia sme-J
vos. Tolimesnis maršrutas dar
šiuodu pastaruoju perkeltu į NAUJI VATIKANO PAS
Frank Jelinek, 54 m.( 1848 nenustatytas.
PAŠALINTAS DARBO
ridama buvusioji diktatūra. 18 NUŽUDYTA, 150 SU
Poona kalėjimą, kur laikomas
So.
Racine
avė.,
nužudė
du
TOS ŽENKLELIAI
KOMISARAS
Tenka pačiam karaliui ir jo
ŽEISTA
Vytauto Didžiojo komitetas
Mahatma Gandhi.
savo
mažu
vaiku,
pavojingai
šalininkams.
,tam tikrame atsišaukime į vi
Britų valdžia mintija, kad VATIKANO MIESTAS, ru sužeidė žmoną ir patsai pasi
MASKVA, rugp. 7. — 'Sta
Labiausia smarkauja libera LONDONAS, rugp. 7
suomenę sako:
lų partija, kurios vadai nusi Žiniomis iš Karachi, mieste Į jie būdami krūvoje gal grei gp. 7. —. Šiandie Vatikano darė galą.
Tegul tad Vytauto Did- lino priešas darbo komisaras
Sukkur, šiaurvakarinėj Indi-!čiau susitars atšaukti vedamų Miesto vartojami pastos žen
statę prieš monarchiją.
žiojo paveikslo, kelionė po Liej^’ Lglanov, pašalintas iš dkleliai yra laikini ženkleliai.
Turi lankyti pamaldas
joj, riaušių metu policija 18įritama.kovą.
išimamos vietos.
tuvų sukelia visų mūsų dva-j_
Praneša,
padaryti
atatinkami
Piliečių militarinio lavinimo šią viename ir vieningame paPADARE EKONOMINĘ , žmonių nužudė ir virš 150 su-'
žygiai
išleisti
;
naujų
nuolatistovykloje
Ford Sheridan šįCHICAGO IR APYLINžeidė. 200 areštuota.
.
P»»TŲ ANTSPAUDOS
SUTARTI
siryžime toliau vykdyti didįjį
nių ženklelių seriją. Jie bus met įvesta nauja taisyklė. ViVISIEMS
Vytauto testamentą., Lydėda įKES. — Nepastovus oras,
DULUTH Minn rugp 7 j dietos rūšių ir įvairių spal- šį jaunuoliai kas sekmadienis mi, sutikdami ir atsisveikin kiek šilčiau.
VIENNA, Austrija, rugp. 91 AMERIKIETIS AUDI
turi lankyti pamaldas.
7..— Jugoslavija su Rumuni
ENCIJOJE
— Tarptautinės Policijos Vidami su Vytauto Didžiojo pa
PINIGŲ KURSAS
ja padarė savitarpę ekonomi
ršininkų Sąjungos suvažiavi Nauji ženkleliai bus varto
veikslu, pasijuskime visi tarsi
SAVO DIRBTUVĖSE
nę sutartį. Talkon kviečiamos
ROMA, rugp. 6. — Tomis me iškeltas sumanymas (polici jami tik išsibaigus laikiniesie
esą Vytauto kariai, lydį, suti Lietuvos 1(X$ litų ,..$10.00
DIRBDINS LAIVUS
ir kitos valstybės.
dienomis Šventasis Tėvas Pi jai turėti visų piliečių rankų ms | ženkleliams.
nką ir atsisveikiną su didžiuo Britanijos 1 sv. sterL 4.86
jus XI audiencijon priėmė 91 pirštų (nykščių) antspaudas
1 LISBONA, Portugalija, ru ju savo vadu. Pasakykime sau
Francijos 100 frankų 3.91
VALENCIA, Ispanija, ru •amerikietį
iš Los Angeles, pradėjus 13 metų amžiumi.
COPENHAGEN, rugp. 7. gp. 7. — Portugalijos valdžia tą valandą, tai Jis pats vėl
Italijos 100 lirų
5.23
gp. 7. — Priemoninių ugnių CaL
,
1 Sako, šiais piktadarybių pli- > Danijos pakraščiuose susl- paskelbė, kad ateity ji visus gyvas mūsų tarp© ir šaukia
Belgijos 100 belgų
13.94
dirbtuvėj© įvyko sprogimas. 4 i Šį maldininkų ^būrį suorga itimd laikais, be to jau negali-Įjlrilė du garlaiviu.; 4 žmonės savo laivus pavesianti dirbdi- mus į žygį. Ir įsiklausykime į
Šveicarijos 100 frankų 19.37
darbininkai žuvo.
nizavo Kolumbo Vyčiai.
ma ^psieitt
■ nuskendo, 11 tos išgelbėta. (nti nuosavoms dirbtuvėms.
tj Jo šauksmą: bus tai iauki- Yokiftij..g loO markių 23.88
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Redaktorius priima — nuo ll:ėt iki 11:00 vai
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.
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FEDERACIJOS KONGRESO BELAU
KIANT.
Newark, N. J., lietuviai katalikai ypatin
gu rūpestingumu ruošiasi prie A. L. R. K.
Federacijos jubiliejinio kongreso, kuris, kaip
skelbiama, Įvyksta rugpiučio 19, 20 ir 21
dienomis. Jie laukia svečių iš visos Ameri
kos didesniųjų lietuvių centrų ir, manome,
reužsivils. Kaip girdima, kongresas bus
skaitlingas. Ir neveltui. Juk šiemet minime
Vytauto Didžiojo, Lietuvos kunigaikščio, 500
metų mirties sukaktuves. Veltui žodžiais
kalbėsime apie Vytautų ir jo didžius darbus,
jei nieko realaus jo paminėjimui nepadarysi
me. Geriausia jo atmintį pagerbsime, jei ge
rai susiorganizuosime, savo veikimų sucentralizuosime, apirusių vienybę atgaivinsime, pasidarusias visuomenės gyvenime spragas bent
dalinai užkamšysime.
Federacijos kongresas tam turės padary
ti gerų pradžių. Del to yra -Svarbu, kad į
kongresų suvažiuotų kuodaugiausia mūsų vi
suomenės vadų, dvasiškuos, profesionalų ir
visų, kam tik rūpi lietuvių tautinis likimas
Amerikoje.
Yra žmonių, kurie Federacijai būtų ir ne
būtų priekaištų padaro. Esu daugelis dėl to
prie jos ir nesideda, dėl to keli dideli lie
tuvių kolonijų centrai, pavyzdžiui — Pennsylvania, Federacijoj jokios reprezentacijos
neturi, o bet ir kitos panašios instancijos ne
pajėgė sukurti.
Mums rodos, kad šiemet į Federacijos
kongresų turėtų atvažiuoti ir tų grupų vadai,
kurios iki šiol nuošaliai stovėjo nuo Federa
cijos veikimo, o net ir tos, kurios jai buvo
priešingos. Jau senai yra laikas plačiai iš
sikalbėti, išsiaiškinti. Kongrese tam yra vie
ta. Jei rasime kų taisytina — pataisysime, jei
bus kokių neaiškumų—išsiaiškinsime. Smulk
menos ir asmeniškumai neturėtų mūsų skirti.

l>el to kenčiu visa Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė, nukenčia ir visi mūsų tau
tos reikalai.

—b

Ketvirtadienis, Rugpj. 7, 1930
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KELIAUJA APLINK AFRIKĄ

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

BOLŠEVIKŲ PASIDIDŽIA i atimtus iš turtingesniųjų uki; ninku namus.
VIMAI.
Tai paprastas raudonųjų
Tomis dienomis spauda pa- išpučiamas muilo burbulas.
davę žinių iš Maskvos. Ypa
Kitas jų muilo burbulas,
tingos tos žinios. Tai vieni tai jų skelbimas kad jie ar
bolševikų valdžios pasididžia- j timoj ateity sudarysiu galinvimai. Ji mėgina pasaulį įti- gų iš 5 milionų moterų kariuo
kinti, kad bolševikų valdoma S menę. Tai būsiu savanorės. BūRusija yra ne b i kas. Tai ga- šių perdėm mankštinamos ka
linga valstybė, kurioj bolše riškav Prireikus, moterų bri
Be vienybės nieko nepadarysime. Be Fevikai darų nepaprastų pažan- gados bendrai su vyrais būsiu
deracijos sunku būtų apsieiti. Kad ir ilgai
ieškotume kitų kelių, vargu surastumėme.,
iveda gyvenimam įvairiau siunčiamos musių frontan.
Ši jų “kariuomenė” yra
Tik reikia gerai išsiaiškinti, asmeniškumus ĮnauJanybes.
svarbiausias
baubas pasauliui.
atmesti į šalį, tada pamatysime, kad viki ga
Nebaigę girtis savo ekonoKas Rusijos ir bolševikų palime dirbti po Federacijos vėliava. Oi darbo, mine f‘pažanga”, šiandie bolv ....
ii,'.
!• •! dėties nežino, tas ir mano,
kaip matome, yra daug. Jei mes jo nedirbsi sevikai
jau skelbia
pasauliui
j
..
. .
. ...
v
,, .kad Rusija pirmiau buvus lame, skaudžiai nusikalsime prieš savo tautų ir apie kitas savo “pazangas”.
Į bai galinga. Gi bolsevikij laiprieš Katalikų Bažnyčių.
Giriasi, kad pradėjus atei-!kais štai kokia jos galybė
Mes džiaugiamės, kad gražiai atsigaivino nančiu rudeniu visoj Sovietų Milionai moterų lavinama varFederacijos veikimas New Yorko ir Ne\v Lnijoj vaikams bus įvestas toti ginklus! Tai ne juokai!
jersey valstybių lietuvių kolonijose, kurios, verstinas mokyklų lankymas. Gi ištikrųjų daugiau kaip juo
be abejo, į kongresų prisius skaitlingų at Milionai vaikų, girdi, suplū- kai.
stovybę. Prie jų prisidės Naujoji Anglija, sių į mokyklas. Tam tikslui
Rusijoj visas laikas gyvuo
Cbicaga ir kitų kolonijų skyriai. Laukiama reikėsių visur daug mokyklų ja ekonominė ir politinė iš
žinių iš Pittsburgo ir AYilkes Barre skaitlin ir daugiau 60,000 mokytojų, tvarka, raudonasis teroras,
gų kolonijų, o taip pat iš Clevelando, Detroi vaikai nuo 8 ligi 15 metų tu baisi gyventojų vergija. To
Dr. Kazys Pakštas, buvęs “Draugo” redaktorius, nūn
to ir kitur. Nėra priežasčių dėl ko tos kolo rėsiu verstinai lankyti moky kiai padėčiai esant, apie ko Lietuvos ir Latvijos. universitetų profesorius, kuris savo
nijos turėtų pasilikti nuo bendro lietuvių klas. Busiu mokinami komu kią pažangą arba žmonių švie mokslui geografijoj pagilinti, dabar pradėjo ilgų kelionę ap
katalikų visuomeninio ir tautinio darbo. Tat, nizmo tvarkos ir visokių ama timą negali būt nei kalbos. link Afriką. Šalę jo žmona.
iš visur laukiama atsiliepimų, laukiama Fe tų. Amatninkai užvis labiaus Kad išsilaikyti valdžioje, bol
deracijos kongrese.
Rusijai reikalingi. Girdi, ligi ševikų šulai tad pasauliui di
Sąjungos kuopos pastaruoju sekančiame susirinkime, ku
Mūsų, Amerikos lietuvių katalikų vieny 1935 metų tokiu būdu busiąs džiuojasi, dažnai ji baugina. laiku veikia gana silpnai. Ne ris bus rugpiučio 27 d.
bės reikalai yra aktualus dalykas. Jie rū išnaikintas Rusijoj nemokslu- Juk ir skęstąs imasi visų ga kurtos gyvuoja tik iš vardo.
Šiame susirinkime buvo ir
pi Federacijai, be abejo, rūpi visiems geros mas.
linių priemonių, kad tįk gy Jau metai praslinko, kaip' draugijų atstovų, būtent šv.
valios lietuviams, rūpi mūsų spaudai. Del to
Deja, bolševikams, kaip jie vybės nepraradus.
atsigaivino 23 kp., bet jokio Jono ir Moterų Sąjungos kp.
Kai-kurie Amerikos laikraš- gyvumo veikime dar neparo-'iš Cicero. Tai gražius pavyzdabar yra laikas apie tai kuoplaeiausia kal patys sakosi, trūksta atatin
bėti ir rašyti, nes kongresas jau čia pat. Mū kamų būtų mokykloms. Kaip čiai Maskvos valdžios pasigi-^g Rodos, Marąuette parke , dis visoms Chicagos ir apyI
sų dienraščio skiltys vienybės dalykams žinoma, bolševikų įgimtas pa rimūs snauzdina kaino teisy- gyVena daUgUma mūsų švie-- linkės draugijoms. 'Jei daugusvarstyti yra atviros. Prašome rašyti ir nuo linkimas yra viską ardyti ir bę. Jie tai daro “biznio” su-; sūnijos, kur visas veikimas ma mūsų draugijų prisiųstų
dugniai gvildenti tuos klausimus, kurie labai griauti, gį statymas jiems kas metiniais. Sako, Amerikai y- turėtų bujoti. Tas pats yra ir savo atstovus į labdarių cen
tampriai rišasi su mūsų tautiniu lildmu Ame- j galvoje. Tad jie pjaneša, kad ra reikaliųeą preky.bą ąu Rusu 9 kp. Melrose Parke. Apie tro susirinkimus ir pamaty
rikoje,
naujoms mokykloms panaudo- Į sija.
VY Waukegano ir Kenoshos kuo- tų, kad labdariai veikia, LabAguona.
šią cerkves, vienuolynus ir,)
pų veikimą taip nieko negirdė idaringoj i Sąjunga išaugtų į
FEDERACIJOS KONGRESAS IR LAIK
milžinišką pajėgą ir greičiau
~ ti.
RAŠTININKAI.
Kuopų atgaivinimo ir ki- į Įgyvendinti visus kilnius šu

Dabar, kada iš Lietuvos nebepribūna
naujų pajėgų, nebeįsilieja naujo kraujo į mū
sų tautinį gyvenimų, kada nutautinimo dar
bas yra varomas kuoplaeiausia vaga, kada
prie mūsų akių tūkstančiai gražiausio lietu
vių junimo išmiršta tautine mirtimi, kada vi
sas lietuvių tautinis judėjimas pradeda sus
tingti — visas esamas dar gyvas pajėgas pri
valome sutelkti į krūvų ir didžiausiu pasiry
žimu kibti į lietuvybės gelbėjimo darbų.

-------

j

Labdarybės Skyrius.

Be abejo, daugelis lietuvių katalikų re
daktorių ir artimų jų bendradarbių atvyks į PRANEŠIMAS KUOPOMS.
A. L. R. K. Federacijos kongresą- nes jiems
šios organizacijos reikalai yra labai artimi.
Išvažiavimas į Labdaringo
Tat, ar nevertėtu ta proga (kongreso metu) sios Sąjungos ūkį jau čia pat.
padaryti laikraštininkų pasikalbėjimą, o gal!Jis įvyksta sekmadienyje, rug
ir reguliari jų seimą sušaukti, nes esama la-lpiučio 31 “į Kuopos ruogįa
bai daug bendrų reikalų.
užkandžius ir parūpina dova-

Kiek atsimename, savo laiku buvo sukur- nų įvairiems išlaimėjimams.
ta Amerikos lietuvių katalikų laikraštininkų Kaip žinoma, labdarių ūkį ga
sąjunga ir ji gana sėkmingai veikė. Tačiau lima pasiekti tik automobidabar apie ją jau nieko negirdėti. Greičiausia liais. Dėlto kuopos išanksto
ji bus apmirusi. Taigi, būtinai yra reikalin- ' privalo pasirūpinti gauti troga ją atgaivinti. Tai padarykime Federacijos' kų, bosų ir šiaip automobilių,
kongreso metu. Tuo reikalu, be abejo, atsi- j kad būtų galima kuodaugiauliepa ir kiti mūsų laikraščių redaktoriai.
šia publikos nuvežti. Važiuo-

tais reikalais prašome kreip- j manymus. Taigi visos draugitis šiuo adresu: A. Nausėda, j jos, kurios yra labdarių gar
ti reikia naujuoju Joliet ke 1024 Center str., Chicago, III. | bes narėmis Ir kurios dar nė
ra, prašoma savo atstovus
liu Nr. 4.
Labdarių 5 kp. susilaukė IŠ CENTRO SUSIRINKIMO. prisiųsti į centro susirinki
mus,
naujų darbininkų, būtent —
Išklausyta valdybos, komi
žinomos veikėjos penios A. Centro susirinkimas įvyko
Nausėdienės ir p-nios U. Gu- liepos 30 d. Dalyvavo šių kuo- sijų ir kuopų raportai.
Pranešta, kad gal būs ga
dienės, žinomos eilių rašyto-ipų atstovai: 1, 3, 4, 5, 6, 7,
jos. Sveikiname naują 5 kp. j 8 ir 23. Išreikšta pageidavi- lima gauti Chicagoje vieša
valdybą ir linkime kuogeriau- į mas, kad visos kuopos savo rinkliava, dėl to paraginta
šio pasisekimo kilniame jų į atstovus į mėnesinius centro mergaitės ir moteris organidarbe. Kuopai daug dirbo ir Į susirinkimus prisiųstų. 2 ir 10 zuotis šiam rinkliavos darbui.
dar daug žadėjo dirbti a. a. kp. neprisiuntė nei atstovi}, Del laukiamos aukos iš šv.
Naugžemis, bet Dievas JĮ pas nei raporto iš Vainikų dienos! Kazimiero kapinių valdybos
ir | išvažiavimo darbų. Pra- dar nieko nesužinota.
save pasišaukė.
(Tąsa ant 3 pusi.)
j
Bendrai, Labdaringosios soma, kad tai padarytų bent1

augusį miestelį vėl ištiko nelaimė — gaiš ja, kurioje daugiausiai tuo laiku mo grm. duonos. Iš karto buvo leidžiama
ras; sunaikino daugumos gyventojų tro kėsi ir dabar tebesimoko geležinkeliečių tiek, kiek reiktų visai savaitei.
1918 metais, gruodžio mėn., pasi
besius.
vaikai.
'
(Tąsa)
1915 metais, liepos mėn., vokiečių
1916 metais, pabaigoje rugpiučio traukus iš Radviliškio ir kitų vietų vo
1870 metais Radvilišky siautė didelis kariuomenė paėmė Radviliškį.
mėn. buvo išleistas vokiečių’— okupantų kiečių okupantų kariuomenei, susidarė
gaisras. Sudegė visas miestas ir pirmoji
laikina vietos savivaldybė, susiorgani
Daug vargo ir nelaimių tuomet paty valdžios įsakymas, kad visi gyventojai
pastatyta bažnyčia. Bet Vilniaus gene rė ramūs to krašto gyventojai. Daug vo privalo sveikinti vokiečių karininkus ir zavo milicija ir jau rūpinosi viešąja tvar
rolo gubernatoriaus įsakymu, tais pa kiečiai pridarė nuostolių: sunaikino miš kareiviams duoti vietos, nežiūrint į tai, ka ir ramybe.
čiais metais, ant tų pačių pamatų, buvo kus, ūkius. Vokiečių okupacinė krašto kad reiktų ir iš šalvgatvio pasišalinti.
Bet 1919 metų, sausio mėn., Radvipradėta statyti nauja bažnyčia, kuri 1872 valdžia gyventojams neapsakomai buvo
liškį
užėmė bolševikų gaujos, į kurtų ei
Tokį įsakymą išleido pirmiausiai
metais buvo užbaigta, ir ji iki šiam griežta.
Šiauliuose tuomet buvęs miesto galva les prisiplakė visokių plėšikų, žmogžu
larkui tebestovi.
Miestely ir kaime vokiečių žandaras leitenantas Morbach’as. Tas įsakymas džių visokio plauko valkatų, kurie visą
Kaip jau (minėjau) žinome iš anks buvo lyg koks viešpats karaliukas, ku palietė ir visų ajoskritį (kreis’ą).
savo buvimo laiką plėšė ramus gyvento
čiam; pasakyto, tai Radviliškio miestas rio visi turėjo bijoti ir jam lenktis.
Nuo to lakio gyvenimas da daugiau jus nemažiau, kaip kad okupantai vo
vėliausiu laiku buvo grafo Platono Zu
1916 metais vokiečių okupacinės val sunyko, apmirė, nes jau 1916 metais bu kiečiai.
bovo iluosavybė, kuris gavo už ypatingus džios kariuomenė sudegino buvusią Rad vo jaučiama ir duonos stoka.
Bolševikai ir jų laikinoji milicija
nuopelnus.
Duona, sulig vokiečių valdžios įsa viską tvarkė savotiškai ir baisiausiai iš
viliškio valsčiaus pradžios mokyklą, ir
gyventojus ir jų turtą- savo reiTuomet miestely gyveno viso 32 ūki- pridarė du kitokių gyventojams nuosto kymu, kiekvienas gyventojas privalėda naudojo
*
vo pirkti pagal tam tikras duonos kor kalama.
minkai ir Radviliškis turėjo ne miesto, lių.
Rekvizuodavo javus, gyvulius, mais
1917 m. vokiečių valdžios įsakymu teles (brotkartes), pas savo nuovados ke
bet tik sodžiaus vardą ir išvaizdą. Nuo
tą, produktus ir kitokį judamąjį ir ne
pfavėdimo pirmojo pro Radviliškį gele iš bažnyčios liko atimti 2 varpai, ku pėją.
Pakeleiviams, duonos' išdavimas bu judamąjį turtą savo armijai.
žinkelio 1868 m. tariamasis miestelis ėmė riuos ir po šiai dienai bažnyčiai nesugrą
Bet tais pačiais 1919 metais, kovo
vo leistas tik burmistrui autikus.
sparčiai augti iš grafo Platono Zubovo žino.
Kiekvienam gyventojui į dieną bu mėnesį, vokiečių kariuomenė iŠvijtf bol
Nuo 1918 metų Radviliškyje pradėjo
geležinkelio darbininkai samdėsi žemę ir
statėsi trobesius. 1890 metais, nesenai iš veikti geležinkelio 4 klasių progimnazi vo paskirta po 125 grm. miltų arba 170 ševikų gaujas iki Panevėžio, o toliau tą

RADUO MIESTO ISTORIJA.

sunkų darbą tęsė jaunutė Lietuvos ka
riuomenė.
Išvijus iš Lietuvos bolševikus pra
dėjo vėl organizuotis lietuviai, bet vokie
čių ginkluoti karių būriai, kaip įmany
dami, trukdė, ėmė plėšti ramius gyven
tojus nebodami net jokių protestų.
1919 m. rudenį susiorganizavo dide
li, gerai apginkluoti, karių būriai. Tų
kariuomenę sudarė vokiečiai nenorintieji
apleisti Lietuvos.
Toji, tikriau pasakius plėšikų ka
riuomene, po nauja įžvaigždė, pasivadino— kolčakininkais (lietuviai juos vadino
bermontininkais). Tais pačiais metais,
lapkričio mėnesio kolčakininkai pradėjo
kariauti su Lietuvos kariuomene. Karas
tęsėsi 3 paras. Pirmaisiais Lietuvos ka
riuomenės patrankų šūviais buvo sude
gintas Radviliškio dvaras ir arklydes.

HI

(Bus daugiau):

Ketvirtadienis, Rugpj.
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Tokiose bylose, teisėjai ne-( Sekant minėtų nusistatymų, cijuoti kaipo korporacija nei
vienodai skundus išspręsdavo,! teisdarių butas, savo sesijoj rinkti nuo narių pomirtinių
— kaip kada draugijos, o 1927 metais, virš minėta kor duoklių. Ištikus kokiam gin
-------------- Rašo prof. Kampininkas.-----------------kaip kada našlės arba pašalp- poracijos aktų, įėjusį galėą čui ir patekus teisman, tokia
galvių namini — tas paeidavo balandžio 18, 1872 m., sulig draugija gali atsirasti labai
PROF. KAMPININKO
dinasi), betyrinėdanyis sura
nuo įrodymų ir paties teisėjo kurio visos pašelpinės drau kebliam padėjime.
'\AAAAAAAAAA^<lkAAAAAAAit/‘AAAAAAAAAAA-(>^iį^'
RADIO
do žmonių plikimo priežastis.
arba teisėjų nuožiūros. Daž gijos gaudavo sau čarterius,
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
Naujas aktas, sulig kurio
Jo nuomone, tarp plikimo ir
'pakeitė
ir
išleido
naujų
aklų
nai,
pralaimėjusi
pusė
bylų
a2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
virš minėtos pašelpinės drau
Brooklyn. — Tavorščio Pe- galvos smegenų veikimo yra
peliuodavo į aukštesnį teismų j kuris reikalauja, kad paše’pi- gijos privalėjo šešių mėnesių
liacko žiniomis visame Brook- tiesioginis ryšys, ir smege- PAŠELPINĖS DRAUGIJOS ipomirtinės mokėjimas draugi |kur, žemesnio teismo nuos nės draugijos, kurios turėjo
laikotarpy išnaujo įsikorpokliudančios plaukams NETEKO SAVO ČARTERIŲ jos čartery neminėta, o jeigu prendis būdavo arba užtvir į už tikslų sušelpti našles, nušlyne suskaityta tik šeši ko (nys
ruoti, duoda jom teisę rinkti
munistai, nes tiek jų dalyvau augti, nes atima iš jų kraujų. SULIG NAUJŲ ĮSTATYMŲ. ir minėta, tai tas esąs, taip tintas, arba atmestas ir byla Jaičius ir paveldėtojus savo
nuo narių duokles ir mokėti
J Esu, juo smegenys silpniau
ja demonstracijose.
'vadinamos “ultra viręs” tik gražinama atgal naujam na įnirusių narių, išmokant jieni3 pomirtines sulig minėtam ak
dirba, juo geriau plaukai au Daugel draugijų apie tai ne slas, korporacijai nelaiduotas, grinėjimui. Tokie bylinėjimą savo įstatuose pažymėtų po
te nustatytų taisyklių, prie
žino.
Brooklyn. — Lietuviškų ta- ga. Smegenims įtemptai dir
į nes draugija esanti ne apsau- si abiem pusėm daug kainuo mirtinę, bėgyje šešių mėne kurių visai nesunku prisitai
vorščių tarpe eina niautynės. bant, plaukai nustoja augę.•
Igos bendrovė. Remianties tuo, davo, o daugiausiai nukęsda- sių nuo birželio 27, 1927 m., kyti. Sekant naujo akto meto
(Pabaiga)
Mat, eiliniai draugai sužinojo, Plikė esanti geriausias ir tik
arba visai likviduotu arba per dų, pašelpinės draugijos, ku
Kada našio, arba mirusio draugijos advokatas papras įvo mirusio nario šeima arba
kad jų organo “Nelaisvės” riausias protingumo ir išmin
naujų’ savo draugijų įkorpo- rios dabar po valei silpsta,
nario paveldėtojai, draugijų tai argumentuodavo kad drau įjo paveldėtojai.
I
įrodymas. Plikas
štubas tik rašo, tik ragina tingumo
ruotų, prisitaikant prie naujų žymiai sustiprėtų ir savo napatraukdavo
teisman,
tai gija negali būt verčiama da Kadangi tokie incidentai
darbininkus dalyvauti demon žmogus yra visuomet gudrus'
reguliacijų, pasiduodant po
draugijos advokatas papras ryti tų, kas jai čartery nelai pradėjo pertankiai atsikartoti,
riams, kaip seniems taip ir
straeijose, kuriose gręsia areš ir išmintingas. Jei jis kokiu
užžiura
valstybės
departamen

duota,
nes
korporacijos
čarnaujiems, užtikrintų geresnę
tai pastatydavo visų eilę pa
itai Illinois valstybės legislatas, o pats maudymos siutuo nors būdu sukvailėtų, jo pli
to
vadinamo:
“
Department
of
teris
yra
šaltinis
jos
visų
tei

siteisinimų dėl ko pomirtinė
apsaugų ateityje.
Vertėtų
itura — teisdarių butas — ėse pajūry ant smėlio voliojasi. kė vėl plaukais apaugtų. Pa
!Trade
and
Commerce
”
.
Drausių
ir
galės,
neatsižvelgiant
į
nemokama, o jų tarpe, faktų,
draugijoms tuomi susidomėti.
•mesi priemonių tokį nelemtų
Taip yra ir Chicagos tavorš- sak daktaro, pliki žmones
i
gijos, kurios to nepadarė, po Už peržengimų minėtų sta
tai,
kad
draugijos
įstatuose
buk draugija, sulig savo čarpadėjimų pataisyti, kad tin
čių tarpe, tik jie da to nesu- neprivalo plaukuotiems pavy
minėtų šešių mėnesių laiko tuto reguliacijų draugijų val
yra
aiškiai
nurodyta
pomir

dėti, bet, priešingai, žiūrėti į terio, neturinti teisės nei po tinės mokėjėmas ir duoklių rin kamiau ir geriau apsaugojus nustojo korporacijos teisių
uodė.
mirtinės mokėti, nei tam tiks
dybų nariai arba jų įgalioti
šeimas ir paveldėtojus pašeljuos su pasigailėjimu.
’pinių draugijų mirusių narių. 'ir dabar neturi teisės funk- niai yra baudžiami $109.00
lui duoklių rinkti, nes, esu, ! k imas.

Prašau Į Mano Kampelį

Pamenat, kai savo kampely
Ar visi pliki žmonės yra)
rašiau, kad vienas daktaras labai razumni, jus patys, ma
plikei išvengti patarė valgyti no kampelio lankytojai, sprę
daug žalių morkų.
skite. O jei tikėti to daktaro
Dabar laikraščiai rašo, jog “ištyrimui”, tai ir aš galiu į
vienas vokiečių daktaras (ir pasididžiuoti tuo, jog esu
vėl nepasakyta, kaip jis va- i— pKkas.

LABDARYBĖS SKYRIUS. ,inas stud. V. E. Pajaujis, ku
ris sužeistas nelaimėje guli
šv. Kryžiaus ligoninėj. Jis y(Tųsa nuo 2 pusi).
Bažnyčiose rinkliava įvyks ra L. Vyčių narys. Jaunimas
rugsėjo 21 d., sekmadienyje prašomas ji sušelpti. Jo ,su,po Paaukštinimo šv. Kry šeipimui aukas siųskite į cen
žiaus. Gerb. kun. klebonų trų.
nuoširdžiai prašome leisti Sužeistam veikėjui J. Dimrinkliavų, o kuopų valdybų šai išreikšta užuojauta ir patuo reikalu susižinoti ir vis- dėka už jo darbuotę. Jis nors
kų padaryti, kad tų rinkliavų ir sirgdamas labdarybei darbiiojasi. Šiame susirinkime ji
padarius pasekmingų.
sai pridavė dviejų garbės naLabd. Sų-gos 11 seimas į-

vyks lapkričio 16 d., sv. Kry-; *
’ .
v.
¥
kita $o.00. Nuo savęs aukojo
ziaus par. Kuopos prašomos
_
• •
m • •
v isįy.OO. Viso pridavė $37.00.
prie jo ruoštis, laipgi prašo, .
3 kp. vienas geradaris, myma parinkti skelbimų į prolintis savo tautų ir artimų,
gramo knygų. Visas puslapis
aukojo $20.00 ir pats atvežė
kainuos 10 dol. pusę — 5 dol.,
į susirinkimų. Ačiū jam.
ketvirtdalis — $2.50, o vardo
4 kp. pridavė nuo išvažia
ir adreso paskelbimas $1.00.
vimo $90.00, 23 kp. $2.50, 8
* Nutarta išrinkti komisijų kp. $3.50.
suorganizavimui
“Bunco Šiame susirinkime tartasi į
I
Party” labdarybės naudai ir kitais reikalais. Apie tai
Aušros .Vartų par. salėj.
parašysime vėliau.
Įnešta sumanymas išleisti Kuopų veikėjų prašome ra- į
labdarių darbų knygų, bet į- 1 švti į labdarių skyrių iš kuo- į
pų veikimo. Bus daugiau gy-1
vykinimas palikta ateičiai.
Sųjungos pirmininkas buvo vrnti ir, bendrai, visų veiki
nuvykęs į ūkį apžiūrėti kokių mą greičiau išjudinsime.
pataisų ten reikalinga. Tam 5-TOS KUOPOS SUSIRINKI
reikalui išrinkta komisija.
MAS.
Padaryta geležinė lenta su
Bridgeport.
Labdarybės
lietuvių ir anglų kalbomis pa
rašais prie ūkio kelio, kad ū-j5 kp? turės svarbų susirinkikis lengviau būtų surasti. Va mų sekmadienį rugpj. 10 d.
žiuojantiems į ūkį, reikia va 2 vai. po pietų šv.( Jurgio par.
žiuoti Joliet Road Nr. 4, ligi salėj. Visi nariai malonėkite
atsilankyti, nes turėsim daug,
Lemont ir suktis j dešinę.
Išklausyta kuopų raportai svarbių reikalų aptarti kas- Į
iš kuopų dėl būsimo išvažia link pikniko busiančio rugpj- į
vimo rugpiučio 31 d. Kuopos 31 d. Labdarių Farmoj.
uoliai ruošiasi ir, spėjama, šis Bušai ir trokai išeis į far
išvažiavimas būs didžiausias mų; po antrų mišių, apie 9 vai.
išvažiavimas koks kada nors Visi kviečiami išanksto užsi
sakyti vietas.
Primename,
yra buvęs.
Pranešta, kad Juozas La kad pirmutinis piknikas pava-,
pinskas siunčiamas į šv. sary labai gerai pavyko. ViKryžiaus ligoninę dėl pilno iš- siems buvo indomu pamatyti
ekzaminavimo, kad žinojus, farmų, bet jos dar visi neina- ,
kas toliau reikia
daryti tė. Tai dabar vėl šauni projo ligai gydyti. Pasirodo, kad gų nuvykti į farmų,
Tikietus platina kuopos najis yra reikalingas pagalbos.
Jam skiriamas aukas prašome j riai: Buhnis, Aleliunas, Seksiųsti j Centrų — Re v. F. Ku-! leckis, Sutkus, Trumpulis, Gadirka, 2334 S. Oakley ave., ruckas, Paleliunas. Taip gi
galima gauti Gudų krautuvėj'
Chicago, UI.
; t
Rait.
I
Pranešta, kad yra šelpia- 901 W. 33 St.

Teisiu

Skyrius

ĮTRAUKITE

jeigu jus mėgstate
(bet jums to nereikia)

kad gauti oru išvėdintą
/
“jautimą”!
r

•

JEIGU jus įtraukiate, WINGS suteiks jums satino
švelnumo, malonų, vėsų, švarų rūkymų. Tai cigaretai,
kuriuos jus galite rūkyti nuo pat aušros iki vidurnak
čio su tuo pačiu stipriu, jautriu smagumu.

Net jeigu jus neįtraukiate, jus galite gauti pilniausį sma
gumų iš WINGS. Tiktai papšekite. Pajauskite slepningų,
privatiškų WINGS skonį—taip pilnų, taip iftdividualį, taip
patenkinantį.

WINGS yra Oru Išvėdinti—štai kame skirtumas. Išim
tinas naujas procesas “skalbimo oru” išvėdina puikų mišinį
Turkiško, Virginijos ir Burley tabakų WINGS cigaretuose,
“išskalbiant oru” L-A-U-K visas dulkes ir žvirgždus—kiek
vienų galimų erzinantį nesvarumų. Nepasilieka jokio kar
tumo, graužimo ar deginimo. Tiktai tyras, geras, švarus
tabakas.
Neabejotinai WINGS yra vešesni. Tai todėl, kad jie yra
švaresni. Ir kadangi jie yra švaresni, jus galite daugiau jų
surūkyti!

Išdirbti Raleigh
Cigaretų
Išradėjų

W|NGS!
The AIR-COOLED Cigarette
'

(Oru Išvėdinta* Cigaretų)

BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, Louitville, Ky.
© 1530, Bronrn & WiUiam*ofl Tobacco Corporation, Loaiaville, Ky.

Sulenkiama
cigaretų ,|«.
rolė- -Plona
ir tvirtai

į. • Twin Tena
Pakeli*

Nėr Daugiau Sutrinti] ar
Puatnšėių Cigaretų!
Wallet Pakelia

*ŠMw.

Dn maži pa.
kuriai po 10
— Vietoj
•toro po 201

- T-«

Ketvirtadienis, Ragpj. 7, 1930

DRAUGAS

529 Lukošiui Jonui
vičiuš, marijonas ir kler. V,
552 Uskunui Mrs. G.
Tikuisis, Denver seminarijos
554 Vaičunui L.
auklėtinis, dabar viešįs pas
savo tėvelius. Pa6iy žmonių METINIS IR VIENINTELIS vargdieniams kurie randusi
suaukotoInis gj,įlnis ir 5CSU.,
PIKNIKAS.
Qftk Forest prieglaudoj. Ko
čių rūpėtu altoriai buvo!
misija darbuojasi. Kitos drau
’ .
/ ;
. «
, mintinu pakels prie Dangiško graznai papuošti ir malonu Rugpiučio 17 d. (sekmadie gijos jau prisidėjo savo au
iiiingomis pamaldomis, kurios į knygų perž.urinėjimo ko s
kur a
ia, 8U. buv0 bažnyčią lankyti. T. T. nyje), šalę šv. Kazimiero ka, kaip tai: Nekalto Prasi
buvo atlaikytos šv Petro tie- misija: - kun. J. Mačiulio™,
M
džiaug. Ma,.ijunai niuIlls jiu0 atvėju Vienuolyno, Marųuette parke dėjimo S. M. P. moterų ii
Pirm. A. Nausėda
tuvių bažnyčioje. Iškilmingas Adelė Petraičiutė ir Antanas smu priims jų atsižadėjimų labai daug padėjo. Ačiū jiems, Įvyks metinis šv. Kazimiero merginų.
1024 Center St.
šv. Mišias atlaikė kun, dr. J. Valonis.
Akademijos Rėmėjų dr-jos
savęs ir suteiks ne šio pašau-;
Tek Lincoln 3044
Nariukus, asistuojant dijako-; Skaitomi įvairūs pasveiks^ vystanf.ias dovanag) bet Musų parapijoj gražiai gy-'piknikus šv. Kazimiero Vie- Pietus ruošiami rugp. 24 ar
•nu — kun. J. Mačiulioniui ir nimai
31 d. Apie tai bus vėliau pra Rašt. P. Fabijonąitis
4 tas dovanas, kurios veda prie vuoia boys scout kuopelė nuolyno naudai.
2350 So. Oakley Avė.
subdijakonu — klierikui J. Telegramomis sveikino. Pityi_ ,¥. . r
....,
amžinos linksmybės.
į Vadovauja tai kuopelei scout Pikniko komisija, pirminin- 'įnešta. Būtu gerai, kad atsiras Ižd. Kun. F. Kudirka
Vaškevičiui. ioiim iškilmėms tsburgh, Pa. 11 kuopa, Karys,
visi' lllaster j. Juciu5. Nors dar kaujant p. Onai Beikauskie- tų toks žmogus, kuris turi
2334 So. Oakley Avė.
pr a , * punio’s ų paša e lesu a.
■ j kuo ka;tiįngiausiai susįrinkti nedidelė kuopa, bet dėka e-'nei, Centro vice-pirm. ir p t rokų ir nuvežtų valgius ir
AGITATORIAI;
šeimininkes.
Padarytų
didelę
Y ų į -f
Laiškais sveikino: Spnng- j §įas iškilmes.
;nergingo vado susirinkimai y-J[M. Sedienei, centro vice-pirm.,
Kun. K. Matulaitis
^tU.Tt.1S' ,
. field, 48 kuopa, prisiūsdama!
*jnnriaini vanrino-a seserų'ra labai tvarkingi ir daromi p-lei S. Jurgaitei, poniai Če- aukų. Katrie norės tų dieną.
2334 S. Oakley Avė.
imčio šv
Petro salėie
•$Jauk«i M- A- Norkūnas, padėjimų, daugelis neatsisakys kiekvienų treciadion,. Boys pulienei ir kitoms daro visas ten vaduoti, būtų gera, kad įi V. Duoba
J
..."
*
Lawre>nce, Mass., kun. P. Ka-'
4nni„ nnr„
scout kuopai reikia palinkę-'pastangas, kad piknikas būtų praneštų komisijai
2328 W. 23rd St.
toks iį kuri
kuri mielai
mielai vykt
vyktų žmo- Draugija paaukojo $10, šv. i
tro pirmininkas Albinas O r&U" Ateltininkl*
gelbos. Tat maža įžanga bus ti, kad kuodaugiausiai sutrau- toks
Jėzaus Širdies draugija $o,
^unša
Haitis 11:15 vai ryto. Malda Clj°S atstovas Alnerik°je5 Pa‘limama prie vartų ir tuo būduktu
ir prielankumo iš nes metas iš meto.
... • y, v
i
I 3230 So. Emerald Avė.,
tik vie-!Alton^ Puošimo draugija —1
*
atkalbėjo centro dvasios va- 'abal^ukll organizacijos vai-1 suteiksime paramų vienuoly- žmonių pusės.
j “Rėmėjos surengia ti
kį_' M. Šlikas
nų piknikų ale gerų”, taip
(įer* but^ ka^_
|
10555 So. State St
sako sveteliai/ Ir ko tame pik- |to^ draugijos Pnbidetų. Taip
Vig^^W’^7rybSs
das kun. Pr. Vaitukaitis. Gie4
j,.
w
•
nm
‘
J
'»
Žodžiu sveikino: Wiaconsin!
Šv. Onos dr-jos piknikas
darni Amerikos, Vyčių ir Lie- ’v , .
j
•
j \" i
Pere^us metus didelės
,
•
į vaidyba arba
tavos himnai Centro nirmi !V"lstybes dvasl0s vadas kun'žmonių minios atsilankydavo;Praait4 sekmadienj puikiai pa- nike negausi. Ir šilto kugelio Pat P^onu prisi e i ir pa- I
cnirfinčiftk ir
««i vieniai kurie užjaučia varg-1
®
F
1
'
P
Alratandra Bublys; Chicagos j ži
iškilmes kad vargu • v>'ko- Pelno Padaryta parapi- KH
su spnguciais,
11 dranin
sKanių “sau,.1 agitatorius.
minkąs A. Onaitis pasakė yr
, ...
, ,
1
nsKimies, kuu vargu,
,
šams, paaukoti kiek kas gali
agBatnrius.
sveikinimo orakalba nabrėž- ' '
A^kn“° vardu> kliIL buvo galima'visus sutalpinti.'J“ *71'76' Minela draugija dvyčių” ir vaišių ir “ice crę. P ... , k P
J- Mačiuliohis; Centro dva- Tikimas kad ir ši karta ne sav0 P'knikų turi rugp. 17 d. am” ir saldainių net iš Lie iŠ valgių arba pinigais.
damas seimo tikslų.
.
,
,
T) v -t i
likimas, Kati ir si Raitų ne- _
v
*
Komisija.
Prašoma net ne narių už jos tuvos Šiaulių. O jau gėrimėlių.
t •i •
.
t .
,
S1OS vadas, kun. Pr. Vaitukai-1
i ik5nLaikinosios mandatų ko-A. . R/,rno:Z-n Knu<yuno var !
1
Nuo Redakcijos. Rugp.
24
misiios pirmininkas Vadas tl§ 5 Bernaicių Kolešoos var-j Taipgi tą.
prasid€s pasidarbavimų į piknikų atsi- Ir orandžių sunkos ir vynMilkintas peršaukė kp var-'dU’
* Navickas; Fe‘ mergaičių trijų .dienų reko-!^itų mėnesį pa- vuogių skystimėlio ir alučio d. vyksta “Draugo” piknikas, <
Sns
kuriu atstovai patiekė dcracij°s
Centro valdybos lekcijos. Rekolekcijas duos ’našll Piknik* buvo suruošus jir “papso”. O rėmėjos man- Bergmans darže, o rugp. 31 d. ;
savo mandatus ir gavo seimo 'vardu’ tos olAranįzaciJos
gerb. Tėvus Alfonsas Maria,' parapijai §v- P- M. Kalvari- j dagios, malonios, visuomet labdarių išvažiavimas į s» į
ženklelius
mininkas, kun. Ig. Albavičius; c> p gįos rekoiekeijos bustos Stacijų dr-ja. Pelno pa-į linksmos, gyvos sveteliams pa vųjį ūkį. Išmintingai dr-ja pa į
darys pasirinkus kokių kitų |
$45.80. Minėtoms
Minėtoms dr.linmniia
dr-1 tarnaus, nnvai&ms
pavaišins.
Iššaukus seimo atstovu var- '^Cer°> Bbno^s be^uv^ P8™'1 netik poilsis šventai ir links- daryta
‘^arvta $45.80.
a
ų
pijos ir josios Vyčių kuopos -----• —---v ---------- f---- ,--- c;- -- , ioms
Kalbų ir dainų, žaismų ir dienų.
* už pagelbų parapijai ladus, sekė senno vadovybės ir ;vardu_ kun j Vaičiūnas,
dvasinis sustiprinimas. Žmo- ba* a®iu*
juokų bus tyrame ore, gražia
komisijų rinkimai.
įteikdamas $20 aukų dienias-jgus, gyvendamas pasauly, rūLIBTUVrAMS LAIŠKAI
me parke.
Brinkti: pirm. - Juozas čip .,Draug0„ vardu
OJICAGOS PAŠTE
pinasi apie garbę ir turtus, Ateinantį sekmadienį para- “Įžanga” piknikan ir ska
Bulevičius; pavaduotojai: P.
Turiu garbės lietuvių visuomenei
Marčiulaitis ir Barbora Vaš Wisconsino jaunimo vardu! bet į savo sielos reikalus vi-įPG°s naudai piknikų turi šv. ni vakarienė už 50c.
paskelbti,
kad. aš tebesu Ciceroj, te
549
Skiriui
J.
m.- Pr. Garmus:
kun A.
A K
r- įsai
sai minties
Povilo dr-ja Wa- Kviečiame,. .prašome visus
kevičiutė; raštininkai: Juo- 'kuJ1
Garmus; kun.
Kuminties neatkreiūia.
neatkreipia. Visa
Visų Petro
betarnauju
žmonėms ir visą savo
506 Buzaitei Juozapai
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
zas Vaškevičius ir pavaduo-1 ružiškis; Chicagos 24 kuopos laikų pašvenčia kūno reika- shingLon Heights
miškely., paį, mus atvykt.
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
I
i ....... —X Am a nloi lon
Rėmėja.
geriausių savo išgalių.
toja Ona Pikučiutė, tvarkyto-į vardu kun. L. Draugelis; Wis-į lams ir jųjų širdis sukietėja Prašoma atsilankyti.
Jau penki metai kaip esu tarp cijai: Kazys Belažantis ir Ra-įconsin Vyčių apskričio; ir į dvasiškiems dalykams iki necerieėių, bet jau turiu 15 metų pa
ADVOKATAI
M A?4*TALYRT*S MAL
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
monas Pocius.
Seimo Tengimo komisijos var- pasišalina nuo jų ir neišgirs- Aliumniečiai savo rudeninį
mokslus išėjau universitete. Plačiai
DOS! DR-JOS VEIKI
išvažiavimų ruošia rugp. 17
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
du,
Petras
Marčiulaitis;
Vieta
paties
Viešpaties
žodžių:
Rezoliucijų ir skundų ko
Telephone Dearborn 0057
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
“Kų padės žmogui visų pa- j d. Crete Lake. Patogus nuvaMO.
tarus, o aš turiu plačią pažinti su
misija: — kun. dr. Navickas, tinės Kenosha Vyčių kuopos saulį pelnyti, jei savo sielų j žiavimas, tikimasi, sutrauks
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
Kazys Baltramaitis. ir Vin vardu V. Judeikis.
CM
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
nemaža ir jaunimo boosterių
Brightoa Park. —
Apašta
Seimas nutaria kad antra- praraS
.
cas Judeika.
sai nepildau.
ADVOKATAS
lystės Maldos draugija ren
Tad, kurios norėsite atlik ir tėvų.
Mano visos prekės ir vaistai yra
Mandatų komisija: — VIa- sis posėdis būtų atidaromas 1
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
160
No.
La
Šalie
St.
Rm.
1431
gia
basket
piknikų
parapijos
ti šias rekolekcijas, malonėkiperku iš geriausių vaistų išdirbysdas Milkintas, Elzbieta Lau- vai.
.
. ,
,v
.
CHICAGO, ILL.
i
čių
ir perku jų kasdien.
darže,
4400
S.
Fairfield
avė.,
Mokyklos
pentavimui
nema

.v,
a
, . i
, • • . Ate seserims pranešti iš anks
Nuo 8:30 Iki 5 vai. vak.
Tūrių išrendavimui bankinių dėžu
caitė ir Pranciška Valauskai-1 Pirmasis posėdis baigiasi 2
Local
Office:
1900
S.
UNION
AVĖ.
;
ža šįmet išleista. Kadangi dė 10 d. rugpj., 3 vąl. po pietų.
čių, tokių kaipir bankuose. Kenduo1 ,
to.
.
Tel Roosevelt 8710
te.
ival. p. p. •
„
, .
tojal prie jų gali prieiti kada tik
Korespondentas.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
lei bedarbės maža yra šių var Daržas yra grąžus ir gera
į yra atdara aptieka.
(Išskiriant seredos)
Laukdamas progos
jums patarsarų įeigų, manoma kokiu svetainė šokiams. Muzika bus
Į nąut, lieku,
į Su pagarba,
ROSELAND ILL
nors badu padaryti “special gera. Atsilankę paremsit kil
JOHN MALACHOAVSKAS, R. PH.
drive” ir bent dalį išlaidų nų tikslų. Visi kviečiami.
4847 Wcst 14 Street
Komisija.
Cicero, UI.
Tel. Cicero 39
ADVOKATAS
padengti.
Tikimasi,
kad
paŽinutės.
vak. Šis susirinkimas
bus' Praeito mėnesio pabaigoj | iapijonai, suprasdami sanita11 So. La Šalie St., Koom 1701
z
ATIDAROMA
0331-0332 Vai. 9-5
svarbus. Bus svarstoma a- ■ Pranciškus ir Pranciška Pal- rbl®s mokyklos reikšmę, tas Apaštalystės Maldos drau Tel. RandolphVakarais
pie vandenį ir taksus. Komi-'
.... ...............................
gija rengiasi prie didelio dar
3241 SO. HAUSTED STIlEET
.
,
davimai iškilmingai minėjo pastangas pilnai parems.
Tel. Vlctory 0562
Lietuvių Pagerinimo Politi 1sija
bo, tai yrą ruošia pietus
išduos raportų, kų tame
o*
*
A7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
LIETUVIŠKA APTIEKA
1
** *
'savo 2o metų moterystės suPėtnyčios
kos klubo mėnesinis susirin dalyke nuveikė ir kas bus to-1, , ,
Jos. M. KromeJ, R. Ph. G. Sav.
. .. . ,
Bazaras
—
karnavalas
pra

J .
kaktuves. Bažnyčioj buvo at3902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind
,
,
. . ,
.. . >rkimas bus šiandiena P. Luk- liau veikiama.
laikytos jų intencija šv. Mi sidės rugp. pabaigoj. Žmonės, ti. Dirbti bazaro jau apsiėmė
Pildau receptus, užlaikau, visokių
A. Tumovich.
rųšių
vaistus, duodu draugiškus pa
štinės svetainėj. Malonėkite
ypatingai
jaunieji,
klausinėŠv.
Kazimiere
Akademijos
šios ir suteiktas palaimini
tarimus. Taipgi užlaikau ice crearao
(John Bagdzlunaa Borden)
visi klubiečiai ir vietos gy
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
Padėka.
mas, namuose-gi iškelta pui ja apie bazaro smulkmenas Į Rėmėjos ir šv. Onos draugija,
ADVOKATAS
visus Indiana Harboro, Kast Chicago
ir
žada
jame
dirbti
ir
jį
rem-1
A.
Gorainius.
ventojai atsilankyti 7:30 vai.
ir Hainmondo lietuvius kreiptis su
Širdingiausiai ačiū jauna- ki puota.
pasaulio linksmybių • ir gar
inės tuštumus, čia nekaltos
.—~~
merguitės išsižudės šio pašauLietuvos Vyčių 18-s.s bei-. Pasveikinimo ir spaudei )įo ir
iaukos Uicvui, kuris
nias prasidėjo rugpiučio 4, 5, komisija: kun. Pr. Vaitukai- leikia
)>imę k Jinksmy„
6 d, 1930 m., Kenosha, Wis- tip, kun. Pr. Garmus ir Karys
T#s regin
kiekvieną

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 18-JO SEIMO.

C H I C A G O J E

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

F. W. CHERNAUCKAS

A. A. OLIS

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL ~

KROMEL’S PHARMACY

JOHN B. BOROEN '

X+A
GRASILDA
ČESUNIENĖ
mirė rugpj. 5, 1930 m. 8:33
vai. vak. 69 metų a|nžia«is. Ki
lo 1S Vilniaus Keti., Čiobiškio
parap. Skruzdelių
Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nu’.ludlme
sūnų Jurgį, 2 niarėias Pranciš
ką. Ir Pruziną, anūką Justiną
Česuną Ir anūkę Marijoną Kallėienė ir gimines.
Kūnas paSarvotas 1'2223 bowc avė. W. Pullmun, III. lai
dotuvės Jvyks I’ėtnyėioJ rugpj.
8. IS namų 8:30 vai. bus at
lydėta J ftv. Petro
ir Povilo
par. (West I’ullman) bažnyčią,
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta i Sv. Kazimetro kapines.
NuoSirdžial
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta,nvs
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Sūnūs, Marčios, Anūkas,
Anūkė ir Gimines.

metėms sųjungietėms, kurios Paldavičiai yra geri kata
lankės kiekvienų dienų mano likai žmonės, gerai išauklėjo
brangaus tėvelio pagrabe ir keturias dukteris, dar augina
1 teikė man užuojautos žodi du sūnų ir vienų augintinę.
laidotuvių dienoje. Daug naSusirinkę .namuose giminės,
, rių pripinė nevystančių gėlių kaimynai, pažįstami linkėjo
vainikų, priimdamos šv. Ko “jaunavedžiams”
sulaukti j
munijų ir aukodamos už ma net 50 sukaktuvių.
i
no brangaus tėvelio sielų.
Ilgiausių metų!
*'
Už visa tų narėms tariu
širdingiausiai ačiū.
Poreijunkulio atlaidai, nors
Bronislova Feisa,
pirma kartų iškilmingai mū
sų parapijoj apvaikščiojami,
sutraukė
nemaža žmonių.
Daug buvo išpažinčių ir ge
ros valios žmonės tinkamai
Įspūdingos
iškilmės
Jėzaus
naudojosi malonių diena.
Nukryžiuoto Seserų
Penktadienio vakare per
Vienuolyne,
mišparus, kuriuos laike kun. į
Rugpiučio 17 d. 3 vai. poįDr. J. Navickas, gražų pamok
piet įvyks Įspūdingos ir gra sią pasakė kun. P. Urba. Rytžios iškilmės Jėzaus Nukry- mėtį per šv. Mišias pamokslą
žiuoto Seserų Vienuolyne, bu- sakė kun. Dr. J. Navickas, o
tent seserų apvilktuvės ir pro vakare kun. J. Marčiulionis,
fesija. Matant tą įvykį, kiek- kun., Dr. J. Navickui per miš-!
vienum žmogui bus aiškus šio parus asistavo kler. Vaške-į

105

W.

Adams

Rm.

St.

2117

visais vaistų

reikalais.

Telephone Randolph 9797

GERA NAUJIENA,

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

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

Telephone Roosevelt 9899
Name: I iki 9 ryte Tel. Repub. 9899

JOHN AUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221

West

Arti

5209 S. Halsted St. Chicago, UI.

ELMHURST, PA.

kare.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Kapitonas
Specialistas

Seno

ii

Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ m MOTERŲ
NEtlURINT KAIP UtSISEN£JU8IOS ir HEIftGYDOMOS JOS
YRA. SpcdallAkal gydo ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, ulnuodljlmą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFI8O VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. r. Nedėllomis iki 11 d.

4200 We*t 28 St.

kampas Keeler Avė.,

Tel. Crawford 6S73

mis

9

Canal

ryto,

Seredei&is
nuo

9

iki

Street

Street

Leavitt

Telefonas

Valandos

22nd

2552

iki 8:00
ir

va*

Pėtnyčio-

6.

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street

Room 921 i
Tel. FrankįĮn 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas
52

East

107-th

Street

Kampas Michlgan Ava.
Tai. Pallman 99.99
Kuo t iki 8 vak. ir Rubato mia

PILNAS EGZAMINAS

$5.00 TIKTAI |5r00
8PECIALISTA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa
tikrą specialistą, na pas kokj nepatyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno Uegsamlnnvlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jnms dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Bcope — Raggl.
X-Ray Roantgeno Aparatas Ir vi
siškas baktariologiškas egsgminsvlmas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Juras taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
vų. lirdięs, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią utslsen ėjusią, įslksrėjusią, chronišką ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neattdėlloklt
neatėję pas
mane.
DR.

J.

B.

ZAREMBA

3PECIALI8TAS
Inėjlmas Rūmas 1914
20

W.

JACKSON BLVD.

Arti Stata Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto iM
1 po pietų. Vakarais nuo 8 iki t
ttedėUomig aw> 1» arto tu 1 t
po platų

a

Ketvirtadienis, Rugpj. 7,

CH I C A G O J E

GRABORIAI:

B

I

diiugib

1930

DAKTARAI:

J

-—-----------------------------

•

S, M. SKUDAS

surengiant pasekmingą K. M. Į Telefonas Clrovehlll 8263
no
i i rnwiDwre OB“ T“Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
ats.
maršrutą,
taipgi
duodant
Į
MO.
LIETUVIS GKABOKIL'S
pradžią įtaisymui kambario 1
Didelė gružl koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Kaip
jau
visi
žino,
raguvie718
WEST
18
STREET
šv.
Kryžiaus
ligoninėje,
įne1
2403 WEST 83 STREET
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
įčiai Amerikoj apsiėmė surink šant $200.00.”
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tai. Roosevelt 7 B 31
BALSAMUOTOJAS
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vad. —
Tel. Prospect 1028
ti užtektinai pinigų, kad nu Čia gali būti visiems aišku,
Antras ofisas ir Rezidencija
6 ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Turiu automobilius visokiems rei
J. Lulevičius pirkus Raguvos parapijai var
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ
kalams. Kaina prieinama.
kad jei Aps. valdybos inici- Sert-domis nuo 9 — 12 vai. ryto.
GRABORIUS IR pus. Šitą tikslą, turėdami min
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėliomis pagal sutarty.
BALSAMUOTOJAS
jatyva surengtas maršrutas,
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimą
raguviečiai rengia iš tai jisai juk neįvyko Apskri
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 valu
Patarnauju, laido tyje,
Chicago, Illinois
Ofiso Tel. Virginia 0086
Šventadieniais pagal sutarimu.
tuvėse visose mie važiavimą. Komisija jau pla
Ofiso Tet Victory 8898
Rezidencijos: Van Buren 5858
sto
ir
miestelių
čio valdyboje, bet kuopose.
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
dalyse.
Modemiš nuoja, kad išvažiavimas kuoKalbant apie įrengimą ligoni
Republlc 84(6
ka koplyčia veltui.
Tel. Canal 8764
S. D. LACHAWICZ
geriausiai
pavyktų.
8103 S. Halsted
nėje kambario visai neminima
LIETUMS GRABORIUS
SU Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pereitą savaitę buvo susi nei p. Bitautienės nei p-lės
Patarnauja lailotuvėse kuoplglauTel. Victory 1M8
4142 Archer Avenue —
■la.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
rinkę
keletas
raguvieeių
p.
Nevulytės,
kaipo
pavienių
asGYDYTOJAS.
mano darbu banite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Tel. Roosevelt 2516 Arba 2518
L iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
M. Sriubos namuose, iš kurių ' menų nuopelnų, juk visos žiCHIRURGAS
Vaikų ir visų chroniškų lirų
I.
J.
Z
O
L
P
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETItlKAS
ir
išrinkta
komisija:
pp.
M.
noin,
kad
nei
valdyba,
nei
ko2314 W. 23rd Place
Ofisas 8103 So. Halsted St
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
ir
chroniškos ilgu
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Kampas 81 Street
(JUlcago. III.
Val.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
T. Kizas, Ivanauskas, J. Pike- misijos pačios per save ne
vyrų, moterų Ir vaikų
VEDĖJAS
• SKYRIUS:
VALANDOS: 1—S po piet. 7-8 vak.
lis ir M. Sriubas. Visi sako-; nuveikė darbų, tik juos nu- Ofiso Tel. Canal 2118
1439 S. 49 Court Cicero, III.'
1G50 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-18
Namų Tel. Lafayette 0098
si dėsią pastangų, kad šį iš- , veikė kuopos, vadovaujant
Tel. Cicero 6927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
važiavimą padarius sekmin- valdybai. Kitaip juk ir būti I,
Tel. Boulevard 6203
pietų iki 8 vai. vakaro.
Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

16 RAGUVIE6IŲ VEIKI

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADZIUS

PIGIAUSIAS UBT. GRABORIUS
CHBCAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15dirbystės.
OFISAS
8(8 West 18 Street
Telef.
Canal
8174
SKYRIUS: 8238 S.
Ha’.sted Street, Tel.
1 Victory 4088.

III. Diena — 31 rugpiučio.

BUTKUS

ATSAKYMAS P. S.

UNDEIITAKINO CO.

SAKALIENEI.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS

Phone Boulevard 4139

GRABORIUS
Ofisas

A. MASALSKIS

“Draugo” num. rugp. 1 d.
tilpo p. S. Sakalieinės rašinė
lis užvardintas “Teisybės dė
lei”, kuriame p. Sakalienė,
kaltina seną sąjungietę apsi
lenkime su teisybe.

3238 S. HALSTED STREET

GRABORIUS

Mano rašte “Draugo” num.
Res. 4424 S. R0CKWELL ST. liepos 28 d. rašiau: “Aps.
pirm. p. B. Bitautienė pavyz
Tel. Virginia 1290
dingai pirmininkavo per 3
metus, visas kuopas Apskritin
sutraukė ir bendrai su p-le
LIETUVIS GRABORIUS
Nevulyte (kuri kaip žinom buO f i s a ■
4603 S. Marshfield Avenue vo/Aps. rast. per 3 metus) at
liktas istorinis Aps. darbas,
Tel. Boulevard 9277
Tel.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui

Victory 4888-81

EZERSKI

skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

DR. A. L YUŠKA

negali.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės glausiu.
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Vieta nužiūrėta Dambraus P. S. Sakalienė rašo: “gra
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų ko farma, Willow Springs, žu būtų, kad Sena Sąjungietė
dykai.

-iii..
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DR. A. A. ROTH

Tai. Hemlock 8700
Rez. Tai.

OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 8155 South Kedzlo
Rez. 8622 So. Whlpple
Vai. 2-4, 7-9 v. r. Išskiriant Ket.

Ambulance Patarnavimas
*

<

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.

DR. M. T. STRIKOL

DR. P. Z. ŽALAM

DR. C. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Palengvins akių {tempimą
kuris
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšty. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
milžinai rtgystę.

Ir

Res.

Boulevard

1918

DR. A. J. BERTASH

Tel. Yards 1741 ir 1742

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Ihf 8 pą
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
Res.

8301

8.

NALLACE

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

STREET

Tel. Lafayette 0727

DR. GUSSEN

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

LIETUVIS DENTISTAS

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.

Įsitaisė modernišką ofisą po

pigesnės,

kaip

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Cicero 3794

SKYRIUS

Tel. Boulevard 3201

Gydo

stalgias

Ir

chroniškas

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

roj susilaukė

D1

8110 Rez. So. 8h n re
2238, arba Randolph 6800.

tiek pacientų,

kad North Sidėj skyrių užda
rė.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

pacientai

Tel. Yards 0994

Dr. Gussen ineina į dabartinę
2206

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

žmonių sunkią padėtį, tai yra

Rezidencijos Tel.

Oakley AvenUS Ir 34-tae Street

756 West 35th St.

atsižvelgdamas į bedarbę, pa

VAI. AND 08:
N'ie 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Ned«L nuo 10 Iki 13 dieną

Telef. Vnimette 195 arba
‘ Canal 1719

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllai. l
Ir Ketrergai. vakare

*

vakare.

jo ofisą
North Sidėj, oCiee---- „Tel., ofiso
. Canal
r,
*
roj laikė skyrių. Dabar Cice-

li

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

jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ
darbu pilnai patenkinti. Be to

I DR. R. G. CUPLER

1410 So. 49th Ct, Cicero

į

nuo 6 iki 7:30 vai.

Dr. Gusseno

Rez. Tel. Midvray 6512

ęizVRll JS

Gerai lietuviams žinomas per 26
metUs kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

1025 WEST 18 STREET
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
į° “ 11 Dletų
m Pirmiau Dr. Gnssen ture-’ VAL^NJ??S;
"

Tel. Boulevard 7589

IŠ RUSIJOS

DENTISTAS

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Kainos

DR. HERZMAN

DR. A. P. KAZLAUSKIS

AR ŽINOTE, KAD

IŠ Lietuvos vyrai, kaipo
atvažiuoja ir visiems čamplonams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
seniems tonikams duoda ir apgali,
T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba išdtrbystės.

4605-07 South Hermitage Avenue

3201 Aubum Avenue

DR. G. I. BLOŽIS

Sena Sąjungietė.

.

Ofiso

4447 So. Fairfleld Avenue

DR. CHARLES SEGAL

DR. V. A. ŠIMKUS

T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Chicago, UI.

SKYRIUS

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L DAYIDONIS, M. D.

Didysis Ofisas:

'

Lafayette 5798

DR. ŽMilIDZINAS

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

PAGRABŲ VEDĖJAI

Tet

DR. S. BIEZIS

aprengimui mirusiųjų.

J. F. Eudeikis Komp.

CHICAGO

DR. H. BARTON

Taipgi užlaikome visokius rūbus

dagų ir tinkamą patarnavimą.

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

Patariu p. Sakalienei pasi- j
Rez. Tel. Stewart 8191
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
skaityt “Mot. Dir.” numerius
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 valu
čiu — viršuj Belzklo-Rakščto aptlejau net iš 1922 m. Apie p.
kos) po nr. 2428 West Marųuette R d.
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Kotri-ną Sriubienę ir jos kil
Valandos: nuo S iki 4 po piet. Tel.
Gydytojas ir Chirurgas
Prospect 1938.
.
Nedėlioję pagal sutarty.
nius darbus galite rasti “M.
6558 SO. HALSTED STREET Benas ofisas toj pačioj vietoj:
So. Ashland Avė. Valandos: nuo
D.” 7, liepos m., 1922 m. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 4601
• iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
Rez. (641 S. Albany Avė. Tet Pros
(“M. D.” pusi. 13) rasite
pect 1986. Nedėtomis tik pagal su
ten ir gražų paveikslą p. Sriu- Telefonas Boulevard 1939 tarty.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bienės.
X — Spinduliai
I
P. Maziliauskienė jau pasi Dr. S. A. Brenza
Ofisas 2201 West 22nd Street
Ofiso Valandos:
žymėjo kaipo są-gos darbuoto
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
jav nuo 10 Seimo. Jos darbų 1 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
Avenue
Tel. Republlc 7868
AKUŠERIS
9:30 vakare
aprašymai ir net paveikslas
Valandos 1 — 3 & . 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
tilpo kartotinai ‘ ‘ Drauge ’ ’ 4608 S. ASHLAND AVENUE 4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6828
Chicago, III.
Senos Sąjungietės pasidarba Netoli 46th St.
Tai. Canal 0267 Res. Prospect 6846
Vai.: 8 iki 19 ryto
vimu.
»
6-8 vai. vakare
P. M. Vaičiūnienę visos
j Sąjungietės branginame ir pri 4919 SO. MICHIGAN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAI
Tet Kenvvood 6107
pažįstame ją viena Są-gos di
Valandos:
1821 SOUTH HALSTED BT.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
džiųjų veikėjų ir tai ne nuo
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Rezidencija (600 8o. Arteslan Ava,
PRANEŠIMAS
šiandie, bet nuo keliolikos apart šventadienio Ir ketvirtadienio
Valandos 11 ryto iki I po pietų
metų.
OFISAI:
6 iki 8:30 vakare
Tel. Boulevard 7042
4901 — 14 St.
2924 Washington
Nei vienai Sąjungietei ne 10-13, 2-4, 7-9 ‘
12-2, 4-6, Blvd
Tet
Cicero
662.
Tel.
Kedzie
2460-2451
pavydžiu ir be reikalo Tams
ta primeti man pavydą...
Perkėlė Hftvo ofis$ po nufueriu
DENTISTAS
“Sena Sąjungietė” irgi yGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Persikėlė j nauja vietą po num.
ra ir p. S. Sakalienei pusėti
Rezidencija
SPECUALISTAS
1545 WEST 47 STREET
nai patarnavus, bepiršdama 4729 W. 12 Pt
Nedaliomis
Dilovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus šalę Depositors State Bank skersai
ją savo vieton į Mot. Są-gą, Tel. Cicero 2888
Peoples National Bank arti
VaL: ryta nuo 19—19 nuo 1—4 po
Ashland Avenue
platų: 7—8:89 vakare
(liudijinčius tai dokumentus
Nedėllomls 18 liti 12
AKIŲ GYDYTOJAI:
turi p. Vaičiūnienė ir galima
Tel. Canal 6222
Telef. Midvray 2880
juos matyti). Manau, jog Tam
sta, stovėdama prie Mot. SąTat Boulevard 1491
DENTISTAS
gos laikraščio, privalytum pa
2201 WEST 22nd STREET
gerbt ir aprašyt darbščiasias
(Kampas Leavitt St.)
Gydytojas, Chirurgu Ir Akušeris
Sąjungietės, o nereikšti nepa
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
3343 SO. HALSTED STREET
sitenkinimą, kuomet užsitar
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj'
pagal
sutarty
Valandos: Nuo 2 — 4 » p.
navusiems asmenims atiduo
T—9 vakare
LIETUVIS AKIŲ
dama pagarba. Šiuomi ir no-'
Boulevard 7589
SPECIALISTAS
Rez. Hemlock 7691
riu baigti ginčus. *

DR. S. A. DOWIAT

Mįj

tik

Ofisas ir Laboratorija

PRANEŠIMAS

< Tet Wentworth 3000

nieną.

Nedėliomis ir seredomls
iškalno susitarus

8618

DR. B. ARON

1900 S. HALSTED STREET

nepavydėtų (?) savo plunks
NAMAI:
nos ir kitų pasidarbavimui
4193 ARCHER AVĖ.
nušviesti” ir sumini p. Sriu- Valandos: prieš pietus pagal sutarti.
bienę, Maziliauskienę, Vaičių- Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 v. v,

Prospect

DR. A. RAČKUS

Kampas Halsted St.
tarnavimą taikia
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

už prieina-

Plaza

f
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pėdos uostas nėra užtektinai rikos Linijos skelbimą žios Reii( salesmenų anglims ir stogų
Visų gerb. rėmėjų skyrių
Jtedžiagai. Chicago Wood & Coal Co.,
gilus leist laivui tiesiog į dienos numery, platesnių in UI
1500 Chicago avė.
prašom prisiųsti atstoves su
uostų privažiuot, bet kuomet formacijų dėl išplaukimo, kai
pilnais raportais kas veikia
jis bus, tiek gilus, linija ma nų ir tt.
WEST SĖDI ŽINIOS.
REAL ESTATE
plačiai žinomas kuopos dar ma ir kas nuveikta busimam
ino leist laivus tiesiog į KlaiI
pėdos
uostų,
kada
skaičius
|
—■! Į — ... ,
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
buotojas Zigm. Vyšniauskas. Centro piknikui, kurs įvyks
lietuvių
keleivių
bus
tinka

PAUL M. SMITH & CO.
rugpiučio
17
d.,
Marųuette
X Nekalto Prasidėjimo mer
Grocernė ir Delicatessen,
geras
mas. Naujas patarnavimas į biznis,
REAL ESTATE
pigiai. 3913 W. Divislon St.
Žiūrint, kad keleivių skai Klaipėdą, turi aukštų Lietu
ginų draugija susirūpino sa Kiek teko patirti, plačiai Parke.
LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
Pigiai 4 kamb. rak. Mohair setas,
vo konstitucija, Kuria norima visuomenei žinomas art. p. Visų skyrių prašom kodau- čius iš Amerikos į Lietuvą vos oficialų šioj šaly pagyri kiniški
mus,
lotus, farmas, biznius visokios
kaurai,
radio,
patalinės
ir
per Švedų Amerikos Liniją
rųšies. Nėra skirtumo apiellnkės ir
naujai pertvarkyti ir savo Juozas Kareiva, dabar gyve giausiai praplatinti pikniko vis didėja, kompanija dabar mą ir taip pat įžymių lietu tt. Mrs. Walker, 422 SlegeL
kur yra ar kas yra. Perkam notas,
vių.
Rakandai, 8 4!n°tU vai g. setas, $35, 2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2ųd
narius su ja gerai supažin nas West Sidėje, greitu laiku bilietų ir pasidarbuoti “remė- įvedė nuolatinį ir reguliarų
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
tiesioginį laivų patarnavimą Jei manot apie kelionę į tė 3 šmotų mieg. 88, 7031 Elizabeth singas
dinti.
’ mano apleisti Chicagą ir vy k
ir greitas patarnavimas
jiškai”, t. y. taip, kaip dirbtu- tarp Kalmar, Švedijoj ir Klai vynę, skaitykit Švedų Ame- St. Te.*. Triangle 2987.
4425
So. Fairfield Avenue
X Vakar vakare Broliai ti Californijon, pas p. Vaičkų, mėt pačios dėl savęs. Visas
Elektros, nešiojama, siuvama ma
pėdos. Moderniškas
laivas
šina,
Oriental
Runner,
3%xl0,
chiTel.
Lafayette 0465
Marijonai pradėjo savo meti krutamųjų paveikslų studijon.
na kab., knygų šėpa. 5550 Kenfnore
pikniko komisijos nares pra- “Borgholm” bus išimtinai
Tel. Lafayette 6719
avė. Apt. 1Į19, vakarais.
nes astuonių dienų rekolekci
Ch. Raporteris.
¥.
. .
, naudojamas transportuoti kešom
šiame
susirinkime
daly{
j
eivius
į
šiuos
du
uostu?
kas
Gėlių šapa. Reik parduot ar iš
jas kurios baigsis su Žolinės
47iETKiEwiczč;(gmainyt. Pigiai. Duok savo pasiūly
vauti.
j
užtikrins
persiuntimų
lietuLIETUVIŲ VALANDA.
šventė.
mų. 2019 Powell avė.
REAL ESTATE
•>-'vių keleivių ištisus metus.
Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
X Aušros Vartų bažnyčio
Pardavimui
Greenhouses,
namai,
Valdyba.
| Galima paminėti, jog laivas
(Insurance)
V
2% ak. žemės, gera padėtis, visi pa
je, kaipo dvasinius bukietus Pereitam sekmadieny Budri
“Borgholm” buvo pirmiau
4038
Archer
Avė., Chicago, III.
togumai.
C. Dailey,
158 Oak St.
Meadville,
Pa.
naudojamas
pervežti
šios
kom
ko
radio
programas
iš
stoties
už a. a Barborą Petrokienę
KAS VABALNINKE
Namų pienai. 5 setai 2 flatų ar
panijos keleivius iš StockStatau naujus ribmus ir se
katidilų, $10, Specialiai užsakymai
užprašė šv. Mišias L. Beino- WCFL buvo turiningas kaip
holm, Švedijoj į -Suomiją, bet
pirus. AHison arkftektas, 115 So.
ras, 8. Jablanskis, B. Jablons- artistais-dainininkais, taip ir
Dearborn. Central 0728.
Pavasarininkų kuopos meti- judėjimas taip žymiai padi nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
rinktina muzika. Operos ar- nė šventė neseniai minėta. Ry- dėjo, kad reikėjo naujo laivo
kaitė ir S. Kuizinienė.
5 kamb. bungalow, aptverti por
ėtai, 2 karų gar. 50 p. lotas, įį
Tel. Lafayette 1083
X Aušros Vartų bažnyčios tistas p. Brunwaldas vėl pa-, tą įvyko šv. Mišios ir bendra tam tikslui.
AR NORI PINIGŲ bloko iki strytk. $7,500, su rakan
dais $7,960. Geros išlygos. Pamatyk.
ir mokyklos namų parapijon&i sirodė -Budriko programe, iš-, Komunija. Po pamaldų Skle- Populiariška Švedų Ameri
ANT PIRMU MORGIOIŲ 2428 No. 72 Ct. Elmwood Pk.
valytojai ir valytojos į savo pildydamas keletą numarių nio salėje įvyko gausingas su- kos Linija, su jos greitais ir IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka Skolinam pinigus ant medi
Pigiai
nuo statytojo,
5 kamb.
išvažiavimą pereitame sek galingu baritono balsu. Jau sirinkimas, ku-rį pradėjo kuo- patogiais laivais, siūlo trum mbarių flatai su vėliausios niu ir mūriniu namu. KomišM bung., k. v. šild. prie mokyki. Sav.
pą ir patogią kelionę į Lie
8440 No. Olcott, Lackawana 5663.
madienyje parapijos daržan antru sykiu radio programuo- pos pirm. kun. Br. Masiokas. tuvą. Keleiviai, įsėdę į laivą -mados įrengimais: šiluma, e- tik 2%. Kreipkitės į
619 W. 65 PI. — 4 flatų plytų
sutraukė labai daug publi se pasirodė p-lė Ančiųtė iš (Perskaitytas C. V-bos mani- New Yorke, gali perplaukt At .lektrikiniai icebaksei, vanos ir Public Mortgage Ezchange nam.
visi po 5 kamb., 4 karų gar.
$19.7 50. Sav. Normai 2982.
lantiką ir North Sea tuo pa -pečiai. Reikale atsišaukite į;
kos. Visi džiaugėsi jų atlik- jaunesnių mūsų dainininkių festas, išklausyta gerb. p.St..............................................
S. L. FABIAN, Mgr. 11 kamb. plytų rooming nam.,
tais darbais, kurie parapijai tarpo, bet spėjusi jau užsire- Ladygienės labai įdomios; pa- (^Į^burgą1 Švedijoj^^š^ to ,
J. KULIKAUSKAS

TIESIOGINIS LAIVŲ PA
TARNAVIMAS Į ŠVEDIJĄ
- LIETUVA

C H I C A G O J E

AUG. SALDUKAS

Real estate

MORGIČIAI-PASKOLOS

sutaupys nemaža pinigo. Tad J korpenduoti kaipogera daini-, skaitos, padeklamuota, padaigarbė Aušros Vartų parapijos ninkė, turinti gražų ir tvirtą nuota.
darbuotojams, kurie ne tik dramatinį soprano, šį sykį j Neseniai vietos pagto įgtai.
pažadais, bet ir gražiais dar- prie vargonų akompanimento -gft persikėlė į naują w Nau
bais remia savo parapiją. Rei- ji gražiai padainavo keletą
pagto įstaiga at.
kia tikėtis, kad už poros są- dainelių. Dalyvavo ir Vana- Lodo visai mįestiSkai ir sutVavaičių, 17 dieną šio mėnesio, gaitis su AJšausku. Jie daž- rkyfa didžiausiu piliečiams
busiantis parapijos darže pik nai Budriko programuose da- patogumu.
Korespondencija
nikas ir-gi susilauks gra- lyvauja ir sekančiam ketver gaunama kiekvieną dieną. Sage dalyvaus radio programe ivo gerai veikiančia pašto įžaus jų parėmimo.
X Aušros Vartų par. tal iš stoties WHFC nuo 7 iki 8, gtajga vabalninkieeiai labai
kininkų suvažiavime dalyva vai. Solo vargonais grojo ir‘patenkinti.
“R.”
vo Metropolitan Wet Wash artistams akomponavo p. SauLaundry vedėjas p. Balanda ris.
su šeimyna. Ši “lendrė” per Reikia pasakyti, kad visi
porų* savaičių West Sidėj da- programai, kuriuos duoda
ro vajų kad gavus naujų kosBudriko muzikos krautuvė,
tikrai būna geri ir žin Savininkas R. Andrellunas
tomerių. Tos “lendrės” vedė
Užlaikau visokių
jai ir darbininkai dalyvaus geidus.
•.uksinių ir sidaorlnlų daiktų, vė
Draugas.
parapijos piknike rngpj. 17
liausios mados ra
lio, planų rolių,
d., kurs įvyks par. darže.
rekordų ir t. t
Del išbandymo “lendrės” pa DR, VEZEUS NAUJOJ
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
VIETOJ. ?
tarnavimo pašaukite Prospect
mentus.
3939.
2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380
Plačiai žinomas lietuvių den
X West Pullmane mirė Gra
tistas Dr. Vezelis, turėjęs ofi
silda Cesunienė, sulaukus ži
sų po num. 4645 So. Ashland
los senatvės. Ji buvo linksmo
avė. persikėlė į naują vietų
budo. Ji ilgą laiką gyveno
po num. 1545 W. 47 st. sale
West Sidėj ir buvo visų pa
žįstama. Mėgo lankytis į pra Depositors State Bank ir
National Geriausios Rūšies Automobi
priešais Peoples
mogas. Pereitų rudenį atsilan
Bank & Trust Co. arti Ash
liai.
kė į Aušros Vartų par. bazaland avė.
Ateik pažiūrėti musų naurą ir laimėjo baltą žąsį. Lai
•
Dr. Vezelis naujom vieton' jausiu
DE SOTO ir PLY
dotuvės įvyks penktadienį. '
persikėlė rugpj. 6 d.
MOUTH Chrysler išdirbystės

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

809 West 35th St.

j miesto jie pasiųsti traukiniu,
be priedinių išlaidų, per graĮvedįį°s ^Jfer^olm”'in
Jaukfa *
Bftlg

2322 West 24th Street
SKOLINAM PINIGUS

RADIO

K S ŽuKS Jei jus, radio nedirba gerai,

J. NAMON & CO.

•ne, pradėta iš Amerikos Šve tai šaukite
A. J. ŽVIRBLIS
dų Amerikos Linijos laivu,
baigiasi Švedų Amerikos Li Lafayette 8227 Chicago, UI.
nijos modernišku laivu. Klai1
...----

Po Valstijos Priežiūra

ĮVAIRŪS

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS

J. MEZLAIŠKIS

7126 So. Rockwell Street

v M. ZIZAS

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

Namų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius Darnus prieinama
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Telef.

automobilių už labai prieina
mą kainą.
t
ŽINELĖS.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
“Vytauto” teatrališkasis ŽV. KAZIMIERO AKADE Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR
klubas savo atostogas baigia
MIJOS RĖMĖJŲ DRSALES
ir nuo 9 d. rugpiučio (Aug.)
JOS SVARBUS CEN
Joe Bagdonas, Savininkas
pradės rengtis sekančiam se
TRO SUSIRINKIMAS.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
zonui. Numatoma projekte ga
Telefonas Prospect 5669
na didelis maršrutas ir gana Labai svarbus šv. Kazimie
didelių veikalų.
ro, Akad. Rėmėjų dr-jos su

PRANEŠIMAS.

sirinkimas

Nek. PrasičL parap. choras,
vasaros atostogas jau baigia
ir pradės šiame mėnesyje
praktikas. Kadangi daugumo
je choro narių yr noro įstoti į
“Dainos” chorų, todėl mano
ma choro praktikos pakeisti,
būtent: iš kiekvieno penkta
dienio į antradienius.

Liet. Vyčių 36 kp. uoliai
rengiasi prie minėjimo 15
metų kuopos gyvavimo sukak
tuvių. Tąja proga manoma su
rengti vienas didelis banke
tai ir du šokių vakarai, su ge
romis programomis. Tuo rei
kalu
rūpinasi
ir pirm.

įvyks

HUPMOBILE

rugpiučio

Geriausi

mėn. 13 d., 7 vai., punkt. šv.

BANIS STUDIO

Del

patarnavimo,

ftau-

k,t

.

GRĖBK VALLET
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

«44 SO. PAULINA STREET
Tsl.

Boulevard

1889

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
VARTOTA KARĄ IR
$100.00 NAUJĄ

i

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

TelafooM lUsubUo 1141

Telefonas Grovehill 1038

Pardav. namas, 3 lot. vištos, kar
veliai, triuškiai. Kreip. Frank Devos, Coal City III.
,
STORAS IR 3 APT.

Plytų 2 karų gar. mod. namas,
4 metų senas, geriausia biznio g-vė,
skiriasi partneriai. Tik už $22,500.
Įmokėti $5,000. Kreiptis 2607 Peterson Avė.- 2-ras fl. fronte.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Ant 63-čios g-vės biznio mū
rinis namas, štoras ir flatas,
karštu vandeniu apšildomas,
ir dviejų karų muro garadšius. Kaina tik $15,500, įneš
ti. $4,500.

MES

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun
damentus said vokus, taipgi
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam Biznieriai nepraleiskit pro
medinį namą po vieną plytų. gos, nes užmokat tik už lotą,
Atrodo mūrinis, po to jau ne- o muro namą ir muro garareik pentyt. Turim namų ant džių gaunat dykai.
pardavimo ir mainymo.
Mainų nepriimsim.
•

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
FOUR LEAF CLOVER
CONSTRUCTION
Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžlai, porėtai

Savininką galima matyti
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
atsišaukti
2839 West 63 Street
FA R M O S

164 ak. lygios žemės, puiki vieta,
2 metų lakto i-^iokėjlmni
Taipgi budavojam visokius naujus augšta, naujas 9 kamb. namas, 3
geros barnės, veik naupjos, tinka
namus.
Taipgi didelis pasirinkimas varto
boarding namui, kempei ar farmal,
[Tel.
Lafayette8662
Ofisas
ir
Rez.
tų karų už labai mažų kalnų.
daug miško, vai&nedži, uogų, nuo
436
W.
45
St.
Yards
2124
ir
2384
4401
S.
Mozart
St.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
laida greit perkančiam. V. Hunt,
Arba
kreipkitės Į mus
623 Main St., Honsdale, Pa.

2452 WEST 6$th STREET

J. C. ENCHER 8C CO.

WHITE SOX MOTOR SALES

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda.*
Notary Public

610 West 35 Street

Skyrius 4429 So. Fairfield

Tel. Yards 0699

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G.* Navadomskis, Savininkas

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

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

GRAHAM PAIGE

Phone Virginia 2064
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
\
Kontraktorius
4656 So. Rockwell Street

Kaina 1845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies autpmobilius už žemų kainų.
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų.

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

Laskys

3962 Archer Avenue

NAUJI STUDEBAKER

A. M. BUTCHAS

Maliavų ir visokių geležinių
daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi
plumerio, taisome elektrikas,
įdedame šilto vandens pečius
I ir tt. Kainos prieinamos.

FREE WHEELIKG IS HEBEI * (

Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU- 1
modelius,
kurie į
Išmokėjimui duodama 18 mėnesių DEBAKER 1921
laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge turi stebėtinus
pagerinimus, kuriu |
riausių karų už žemiausių- kalnų.
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studebaker.

Willys, Willys Knight ir
Whippet Pardavėjai
HARRV J. MAPP, Ine.
6739 S. Weatem Avė.

6396

D. GRICIUS

Telef. Republic 9004

3200 SO. HALSTED ST.

V Ir

Automobiliai.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

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

Savininkas

Stipriausi

Jei Tamlsta nori pirkti Automobilj, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir
visa konstrukcija.
Kaina $1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

Kazimiero Vienuolyne.

Wm. J. Kareiva

ir

Republic

6755 So. Westem Avė.

KONTRAKTORIAI:

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito
Generalis Kontraktorius
kius dalykus.
Budavoju naujus namus ant
Taipgi parduotįfftne anglis
orderių. Senus priimu į mai
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna nus.
2453 WEST 71 STREET
vimas yra gi eitas, geras ir
Tel. Republic 4537
nebrangus.

DE SOTO IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

BRIGHTON PARKO

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

štoras beizm., padalytas po 2 kamb.
pilna virtuvė, šilt. Ir šalt. vanduo,
štymas,' gesas, elekt., nauj. 2 karų
pjytų gar. {nelgų $235. 4 kamb. sav.
A-l paid. $15,500.
Geros išlygos.
2045 Jackson. bul.

MIDLAND MOTOR SALES
KA8ULIS Savininkas
4492

Archer

Avenue

Telefonas Lafayette 7129

4414 So. RockweU St.

Tel. Lafayette 4689
M. TUSZKA

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426

So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

2100 W. 23 St.

Canal 5005

SENIAUSIS LE87TUVI8
Elektros Kontraktorius.

Pigiai, $6,750 1% augšėlų nam.,
6-3 kamb., taipgi forn., gar., puiki
vieta, 2547 Noirdica.

Suvedu elektrų kaip } naujus taip PAGERIKTI ARIZONOS RENCIAl’
Ir senus naknus. Taisau ir {dedu vi
23,560 ak. po $3.85 ak. 640 ak. po
sokius motorus. Užlaikau elektrlkinių $4.60 ak. Mainų nereik. Geo. Ledaiktų krautuvę.
aerton, Bannon, Ariz.

W. P. STEPHAK ELECTRIC CO.
2322 So. Halsted Street
Telef. Victory 7452
Pbone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes mollavojlme, dekoruojame ir
išpoperiuojanne
visokius
namua.
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garadtuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
t

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo

Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.
2324 80. LEAVITT 8T.

ftapos Telef.
Hemlock' 2867

CHICAGO

Namų Telef.
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

10 ak. prie Geneva ež.
Tinka
visiems metams. Mod. Miss Annie F.
Napper, Lake Geneva, Wis.
10 ak. vištų farma, 2 melž. karvės
1 arklys 250 Leghom vlštukų, 6
kamb. nam,, gesas, elektra, 14 mail.
i vak. nuo Blue IAand, 1 mail. J
Lemont. Tel. Lemont 100M-1, ant
Derby rd. B. Paszko.

FARMA.

Parsiduoda už $1,500 40 akerių, pusė miško pusė dirba
mos, arklys, vežimas ir kiti
įrankiai.
P. LUCAS
White Cloud, Mich.

R. 5
GERA FARMA

Parsiduoda 5 akerių farma,
1 blokas nuo kieto kelio, .3
mailės nuo miesto. Namas ir
Visi budinkai. Agentų nerei
kia. Skolos nėra.
C.
135 St.
R.
Blue

URBAN
& 44 Avenue
1 Box 93
Islaad, UI.

