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ČANGŠA MIESTUI

PREZIDENTO

ATOSTOGŲ

VAIRININKAS

CHICAGOJE!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Guminiai lankai vežimams DAR APIE NUSKENDIMĄ
PALANGOJ
Evanstono miestelio taryba

LENKŲ MANEVRAI

________
| Iš Seinų apskr. pranešama,
Iš Palangos praneša smul-jkad prie administracijos lini
kesnių žinių apie kun. Cibelio jos lenkai sutraukė savo ka
ir Ysako nuskendimą. Žmo- riuomenės dalių, kurios ten
, . ,
.. , atliks savo manevrus. Laukia
gus matęs, kaip Kun. Cibelis I
. .
. ,
i ma, kad manevruose dalyvaus
nuskendo, pasakoja, kad jis j žymių lpnkų kari§lnj jėgų A
buvo geras plaukėjas ir, ne- dministracijos paliniju dažKOMUNISTAI IŠ UŽSIENIŲ ŠMUGE
bodamas didelių vilnių, plau- nai skraido lenkų lėktuvai,
LIUOJA SAVO RUBLIUS
kiojęs netoli krašto,, bet jau Dalis kariuomenės jau sutrau
už uždraustos linijos. Bet pu- kta, bet dar manevrų nepraNUKENTEJO VISOS
čiant jūros vėjui atsiranda dedama.
E.
srovė, kuri žmogų nutraukia ______
BAŽNYČIOS
Sulmta svaigalų pirkį gilumą. Tokia srovė pagavo
Hautoja
ŠERIFASįŽINO LINČIUOAVASHINGTON, rugp. 14.
VATIKANO MIESTAS, ru
ir velionį. Pastebėjus nelai
i
Michigan
City,
Ind.,
polici
TOJUS
— Čia reiškiama baimės apie gp. 14. — Paskelbta, kad že
mę, jam buvo mestas pagalja
suėmė
čikagietę
našlę
Mrs.
'
amerikiečio misionieriaus vys mės drebėjimo paliestuose plo
Mary Hurn, 61 m., kuri ilgus,^os mazSas> bet virvė buvo
MARION, Ind., rugp. 14.
kupo O’Shea likimą Kancho- tuose Italijoj sugriautos kuo
metus užsiima svaigalų pirk- !Perdaug susivėlus ir jo negawe, Kivangsi provincijoj, Ki ne visos bažnyčios ir kleboni
| Įėjo pasiekti. Taip jis ir to- ~ AP?kriti«> «'rlfas Campbell
liavimu.
1 -•
—. 'pranešė, kad jis žino šešis linijoj, kur gyventojus kanki jos. Didžiuma kunigų neteko
Jinai prisipažįsta. Sakosi 'rėJ° nuskęsti.
Ištrauktas į nčiuotojus, kurie dalyvavo į
Artimiausiomis
dienomis
prezidentas
Hoover
žadėjo
na komunistų gaujos.
visų savo daiktų.
’ •
vykti atostogų į šalies parkus ir tenai užsiimti meškerio- teisme pasakysianti, kaip pro- krantą, dar kiek judino ran vietos rotužę įsilaužyme ir
ką, bet atgaivinti jo jau ne
Tomis dienomis iš Kantono
Gyventojai reikalauja tuo- jimu. Vadu toms atostogoms paskirtas čia atvaizduoja- hibicija “vykinama.”
dviejų jaunų negrų nužudypavyko. Antradienio vakare,
nuo konsulio gauta kablegra- jaus atstatyti bažnyčias. Va mas Gus Thompson. Deja, prezidento atostogos atidėtos
- --------------------. me. Jis sako, kad galima suliejK.8 22 d buvo nuneštas į
1Q0
ma, kad vyskupas KanchoweĮ,tįkanas sutinka greitu laiku neribuotam laikui. Reikia rūpintis nukentėjusiais nuo kaitTas
civilinės
m-i!
i as , nepriguli
liepi iguii civiline
pasilikęs pats vienas ir jam atstatyti visas klebonijas, gi rų.
,r
ant kalMja
•
su^.
-_ų: . temybos komisijai
IT
~yru pavojaus, t
valdžia f^gul rūpinasi atsta
Kai-kurie poliemonai
turi katafalko, o trečiadienį velio-)u grand jury”, bet nelaukti
PAMALDOS UŽ MIRUSI MASKVOS “RAKETERIAI’ŲgkoĮų jr
nemokėjimą jiems nį išvežė palaidoti į tėviškę,j'
tyti bažnyčias.
PAVOJUS LAJKINĄJAI
ARKIVYSKUPĄ
-----------buvo grąsinama, juos pašau- Kaišiadorių vyskupijoj, Se- * '
KINIJOS SOSTINEI
i LONDONAS, rugp. 14.
kti prįeg civilinės tarnybos ko meliškių parapijoj.
ŽUVO 79 ASMENYS
Bolševistinės
Rusijos
finan,
misijjj..
MILAVAUKEE, AVis., rugp.
Antro skenduolio, Aug. Y-!
NANKING, rugp. 14. —
komisija paskelbė, kad
TOKjYO, rugp. 13. — Ties 13. — Šiandie Šv. Jono kate- sai taip suirę, kad šiandie ten
-----------Šiai laikinųjai Kinijos vald Shantungo pusiausaliu britų klroje Įvyko gedulos pamaldos verčiamasi tik “raketeriavi- poliemonų skolų klausimas ne- sako, lavoną jūros ąrovė nu- i
žios sėdybai artinasi pavojus laivas Tung On susikūlė su 'už mirusį vietos arkivyskupą mais.” “Raketeriavimas” yra priguli policijos tarnybos rei- nešė net už jūros tilto ir iš-1 MURPHYSBORO, III., rumetė netoli Šventosios, už ke- gp. 13. — Suimtas vietos la— gręsia komunistai.
kiniečių garlaiviu. Pirmasis S. Messmer, kurs andai mirė privatiškas, bet tas valdžiai kalui ir tai negaij, <iei to teituriolikos kilometrų nuo ske- kūnas vairininkas Paul MontKai-kurios komunistų gau nuskendo, .antrasis sugadintas, savo tėviškėje, Šveicarijoj.
iteikia reikalingos paramos.
g^į poliemonų.
ndimo vietos. Apie ja skendi-' gomery, 24 m. Jis kaltinamas
jos, sakoma, yra , vos už 20 Su pirmuoju žuvo visa įgula
i Sovietų valdžia griežtai tvi_____________
mą pasakoja, kad ėjęs į jūrą 'už bombavimą iš oro Provide/ Pontifikales Mišias atnaša
mylių nuo miesto. N’ankingas įr keleiviai
Republikonų prašymas
79 asmenvs.
vo Dubuųue
arkivyskupas rtina, kad kiekvienas rusų runeapsaugotas. Yra mažai ka
blis yra vertas 50 centų. Ir j( Cook apskrities republiko- maudytis uždraustu laikų. Pa nce, K., kasyklų, kur gyvuo•Beckman.
valgęs pietus ir išėjęs. Nors jai nesusipratimai su angleriuomenės. Visa kariuomenė KOMUNISTAI GRĄSINA
prašymą su parašais praDalyvavo
daug dvasiškijos. nuo darbininkų reikalauja už
draugai sakė — neik, nes ir kasiais. Areštuotas išsigina,
yra mūšių lauke.
GRYŽTI; TŪKSTANČIAI Katedra buvo pilnutėlė tikin vieną rublį atlikti tiek darbo, vegti referendumą (balsavi
tu prigersi, bet jis atsakęs:
Ginkluoti komunistai, vals
ikad tas būtų verta 50c.
ŽMONIŲ BĖGA
mą) probibicijos klausimu Il
čiųjų.
“ką, jei kunigas paskendo, PREZIDENTAS NEVYKS
tietiškai apsitaisę, matyti kaii
Kremlino “finansininkai” linois Valstybėje demokratai
U VAKARUS
tai ir aš turiu paskęsti? — ir
kuriuose aplinkiniuose mies HANK0W, rugp. 13. —
savo
ražu
privatiškai
perka
vadina
negarbingu
žygiu.
SaPONTIFIKALE KOMISIJA
išėjo. Bet daugiau nebegrįžo.
teliuose.
Čangša mieste kilo nepapras
rublius
užsieniuose,
mokėdami
ko,
jie
tuo
būdu
nori
paken1VASHINGTON, rugp. 13.
I IŠKILMES UNGARIJOJ
ta kiniečių tarpe pasiauba.
vienam rubliui 12 ligi 15 cen kti demokratams lapkričio ri Pernai Kaune, Nemune besi • Prezidentas Hoover pranemaudydamas, prigėrė jo paGALABINTOJŲ BŪRIAI
Provincijos valdžia pradėjo. R0MA, rugp 13 _ j Un. tų. Šmugeliuoja tuos rublius nkimuose.
dėjėjas Paulavičius, kuris bu-kad jis nevyksiąs į RoHANKOWE
galabinti daug komunistų už gariją minėti ten Šv. Emme- Rusijon ir juos naudoja dar
vo taip pat geras plaukėjas,
kalnus, kaip buvo plajų galvažudiškus, veikimus.
bui ar pirkimui kaipo 50 cenDr. Rongettl nubaustas
ro
iškilmes
siunčiama
pontio
šiemet
ta
pati
nelaimė
ištinuo
^
a
pirmiau. Sako, užsįimSHANGHAI, rugp. 14. —į
itų.
Tuo
būdu
išnaudojamas
kalėjimu
k0 ir jį
“R ” |S^S nukentėjusių nuo kaitros
Kiniečiai savo komnnistams | Tad komnnishj gaujos pas fikalė komisija, kuri drau
proletarijatas.
Už
neteisotą
i(kriminalinę)
gelbėjimu. Pagelba reikalin
už j, atliekamas žiaurybes kelbė> ka<J ios gryš.an£uos at gaus Šventojo Tėvo atstovui
i
Kitaip
ir
negalima.
Jei
ne
operaciją
Dr.
Rongetti
teis

gal į Čangša ir išžudysiančios kardinolui Sincero.
ga vado ir budėjimo.
J. E. NUNCIJAUS U2užmoka apmaude.
šis
“
raketeriavimas,
”
griūtų
mo
nubaustai
kalėjimu
nuo
1
Hankowo mieste sudaryti visus žmones tarp 115 — 35
UOJAUTA
visa sovietų vedama prekyba. ligi 14 metų. Tris kartus jis
metų.
ČILI
RESPUBLIKOJ
{VE

JAUNAS PREZIDENTAS
komunistams galabinti būriai.
buvo teisiamas.
Kadangi
tos
gaujoos
yra
DAMĄ
DALINA
PROKiekvienam būry yra 6 vyrai,
, Palanga. VII-24. Arkivys, UŽDAROMOS POPEROS
tik
už
penkių
mylių
nuo
mies

SANTO DOMINGO, rugp.
'
HIBICIJA
turį didelį aštrų kardą. Tie
•' kūpąs Riccardo Bartoloni ADIRBTUVĖS
Automobilių
aukos
14. — Santo Domingo respu
būriai važinėja po miestą. Su to, tad gyventojai bijo jų grypaštališkas Nuncijus Lietuvo
599
asmenys
žuvo
nuo
augavę kur komunistą tuojaus žimo ir galvatrūkčiais aplei SANTIAGO, Chile, rugp. OSLO, Norvegija, rugp. 14. tomobilių šįmet ligi rugpiūčio je, dėl netikėtos mirties a. a. blikos prezidento vietą rytoj
14. — Šios respublikos kon
užims naujas prezidentas brig.
viešai nukerta galvą ir palie džia miestą.
kun. Mykolo Cibulskio-Cibe—
Šios
savaitės
gale
Norve

13
d.
Cook
apskrity.
gresas pravedė įstatymą, ku
gen. R. L. Trujillo, 35 m. am
ka.
lio,
atsiuntė
tokio
turinio
už

bus
uždarytos
poperos
gijoj
SOVIETAI GRAŽIUOJU riuomi einant prezid. įgaliojažiaus.
uojautos telegramą velionies
I
mas,
prireikus,'jvsiriose
šalies
<Hrbtuvės.
JMrbinintoi
sustrei
Erie
geležinkelio
jarduose
I AMERIKĄ
ATIDĖTAS PERKASO
.dalyse uždrausti svaigalų pa kavo kilus nesutikimams dėl probibiciniai agentai atrado motinai, seseriai, broliams ir!f CHICAGO IR APYLIN
ATIDARYMĄS
užmokesnių.
svaigalų vertės 20,000 dolerių. giminėms:
MASKVA, rugp. 14. — Bo rdavimą.
KĖS. — Nepastovus oras; ga
Be to, sudaromi vietiniai
“Jo Ekscelencija Nuncijus li būt lietaus; kiek šilčiau.
0TTAWA, Kanada, rugp. lševikų laikraščiai rašo, kad
NUTRAUKTA PENKIŲ
ATSIEKĖ PIRMENYBĘ
su skausmu patyrė didelę ne
14. — VVelland perkaso ati Šiandie Rusija su Am. J. Val komitetai tvarkyti svaigalams
METŲ
KAITRA
ST. LOUIS, Mo., rugp. 14. laimę, kuri ištiko a. a. Cibuldarymas plaukioti dideliems stybėmis vedanti plačią pre parduoti “laisnių” (leidimų)
PINIGŲ KURSAS
CAPE TOVVN, Pietų Afri - Lakūnu Jackson ir O’Bri- skių namiškius ir pareiškė sa
laivams atidėtas ligi ateinan kybą, tuotarpu tarp abiejų ša- išdavimą.
»lių negyvuoją diplomatiniai
ka, rugp. 14. — Namaųua- ;ne vakar čia atsiekė pirmeny vo gilią užuojautą giminėms Lietuvos 109 litų «. $10.00
čio pavasario.
,
įsantikiai.
LAUREL, Miss., rugp. 14. land distrikte penkerius me bės ilgai orlaiviu skrajoti be ir ypač a. a. kunigo motinai Britanijos 1 sv. eteri. 4.86
SPRINGFTELD, III., rugp.
Girdi, tokia padėtis nepa — Prapuolė vietos First Na tus nebuvo lietaus. Kaitra ka- nusileidimo. Jiedu atėmė pir ir teikia palaiminimą su pa Francijos 100 frankų 8.91
14. — Apskaičiuota, šioj val kenčiama. Diplomatinis abiejų tional bankos klerkas (teller) nkino visus. Tomis dienomis menybę nuo Hunters brolių, guoda ir stiprybe pakelti šį Italijos 100 lirų
5.23
stybėj buvusios kaitros kor- šalių susiartinimas, girdi, a- su 71/XX) dolerių. Tai Edwa pagaliau karščiai nutraukti kurie ore išbuvo 554 valan skaudų smūgį.”
Belgijos 100 belgų
13.94

Drebėjimo Plotuose Italijoj

Sunaikintos Bažnyčios

NEŽINOMAS

VYSKUPO

svarsto naują ordinansą (pa
tvarkymą), kuriuomi einant
norima priversti pieno kompanijas savo vežimų ratams
1 i parūpinti guminius lankus,
kad naktimis nebūtų girdimas
gatvėse beldimas.
Pirm kelerių metų ten ta
ryba svarstė, kad arkliai bū
tų pakaustyti guminėmis pa
sagomis.

LIKIMAS

SUIMTAS

BOMBUOTOJAS

LAKŪNAS

“R.”

nų derlių šįmet sumažino li biem pusėm būtų naudingas, rd Jackson, 25 m., vedęs. Po- kilusia nepaprasta pakraščiais das. šiedu lakūnu sakosi
1 kadir finansiniu atžvilgiu.
licija jo ieško.
gi
nuošimčių.
audra. Žuvo 15 asmenų.
sią 1,000 valandų.

siek

Šveicarijos 100 frankų 19.37

PLATINKITE “DRAUGĄ"

Vokietijos 100 markių 23.86

1

Ketvirtadienis, Rugp. 14, 1930

DRAUGAS

Los Angeles yra kitas smarkiai augęs
miestas. Prieš penkiasdešimts metų tame
kaedten.
mieste' tebuvo šeši tūkstančiai gyventojų,
PRENUMERATOS KAINA: Metale -e
W< Ptti įvyks rugsėjo 21 d. Kuopų
MUSŲ REIKALAI.
eei Mele _ «A«. Trinia Mėnesiam* — |I.H. Vleoem šiandien jis milijoninis miestas. Kaip Detroi
Mtaeetlll — 76o. Europoj* — Metams <7A*. Pueel N*Įvavimo
aiškėja,
kad“
II.
K.
(Tąsa)
valdybos tariasi tuo reikalu
tą išaugino automobilių industrija, taip Los
HJ — |4.M. Kopija .•Se.
Lietuvių
Diena.
Labdarin

Ir
“
Novoje
V
remia
”
anais
C.
”
autorius
šiuo
atveju
lai

Bepdradarblama Ir korespondentams raitų negrų- Angeles filmų (krutamųjų paveikslų) indus
su gerb. kun. klebonais, da
ttaa, Jei neprašoma tai padaryti Ir nepristundlama tam
gosios Sąjungos centro valdy ro pasiruošimus. Be to, prime
laikais
didesniu
malonumu
ko
J.
E.
kun.
Bučį
Šv.
Kazi

trija. Ir daugelis kitų miestų,; kaip Atlanta,
tikslui palto lenkių.
ba rūpinasi surengti 1931 name, kai toje dienoje kuo
Redaktorius priima — nuo ll:M Iki !>:•• vaL
Birmingham, Houston, Dalias, Fortli Wortli, lenkus užtarė, negu lietuvius, miero vienuolijos iniciatorium
metais “Lietuvių Dieną” ži- pos užpirktų mišias už miruSkelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Tulsa, Miaini ir kiti žymiai nuo 1920 m. pa nes manė, kad lenkų padeda ir įkūrėju.
mi rusai lietuvius lengviau Nors (jei taip iš tikro bū nomojoj Chicagos žaismų via-, ius lab(Jarius ir geradarius.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 augo.
toj “lėlute City”. Tos die-1 Rugpiučio 31 d., tai mūsų,
Bet yra tokių miestų, kurie gyventojų “suslavins” ir “supravosla- tu buvę) tai tik garbę dary
vai. po piet.
skaiciumi puola žemyn. To priežastis yra ta: vins.” Kad tas rusų monar- tų J. E. vyskupui Petrui; bet nos pelnas bus skiriamas naS- ,abdarių diena> kurioj įvyksta
kai pramonė iš kokio miesto pradeda keltis Į chistų manymas buvo teisin- faktai rodo, kad prie šv. Ka laičiams ir seneliams. Darbo ■ iSvažiavimas į Labdaringosios
“DRAUGAS”
kitą, su' ja keliasi daug gyventojų. Bet iš žy-1 £as> ilniaus krašto būklė a- zimiero kongregacijos įkūri- pradžia jaa yra padaryta. Su-ųjung()g ūkj Kuopog ruošia
mesnių miestų kol kas nuo to dar nenūken- . na*s laikais aiškiai rodė: len- mo jisai nebuvo prisidėjęs, sitarta su gatvėkarių kompa- užkandžiuS) žais,us, ijįtahn6ji.
UTHUANIAN DAILY FRIEND
nija, kuri apsiima įdėti pa mus. 2 kuopos veikėjas p.
Publlshed Daily, Ebccept Bunday.
čia. Iš didžiulių miestų mažiausia tepriaugo kybės įtakai pasiduodą lietu- Toji kongregacija kūrėsi 1912
■UBSCRIPTIONS: One Tear — S».00. 81x Moatbs
viai kaimiečiai ne “lenkais” ra., tuo tarpu kai J. E. Būčys ''garsinimus (posterius). Da- M. Šlikas yra pažadėjęs už
— M IS. Tkreė Montha — S2.0S. One Montb — 7So. Philadelpliia, Bostonas ir San Franeisco.
■urope — One Tear — |7.0*. 8tz Montbs — •<-••
Amerikos miestų augimas gerai vaizduo- bet gudais virsdavo, prisiar- į Ameriką tenuvyko 1916 m. ibar vedami pasitarimai su prašyti niuzikantus, o taipgi
Copy — .Sic.
ja šio krašto ekonominį stiprėjimą. Bet, spė- tindami tuo būdu “pravosla- Dar prieš didįjį karą kaži- “Whlte Cltjl’.^V.hunk“S_d€l pasirūpinti šaltą košę ir pieAdvartlsln* In "DRAUGAS’ brlųgs best rasnlta
nun.tiauuo
menu.',
. . ,
tinkamos
dienos. i
Štai kodėl jau nuo se mierietės laikė Amerikoj mo gavimo
Adrertislng rates on appllcatlon.
°
ną pristatyti. Kolonijose re
jama, kad nuo 1930 iki 1940 metų miestų au- vlJai
Taipgi daroma kiti pasiruoši gistruojami automobiliai, ku
"(DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago girnas bus žymiai mažesnis, nes laikai kei niai lietuvių kunigija atsidė- kymo įstaigas, tame skaičiu
mai. Tikimąsi, kad plačioji riais žmonės bus vežiami i
abm=K=as=s=====ss=a&s=ss=ssa čiasi, pramonės judėjimas silpnėja^ nedarbas' 3US* gl°b® katalikus gudus. Ji je gimnaziją, kurią mini savo
siaučia. Nei bent staiga laikai pasikeistų. Bet i turėjo tam pilnų ir neginčy raštuose (žiūr. “Amerikos Chicagos ir apylinkių Retu lablprin išvažiavimą.
r
Dienrašto tikėtis, berods, greitai dar nebus galima. J
teisių, kaip ir šiandien mokykla”) a. a. kun. d-ras !vį9 visuomenė šį sumanyme
M.
Gustaitis,
lankęsis
prieš
|
vlsokeno
P
ai
parems.
Tai
l
us
|t
i
8
Dragas
»»
^bdariums
už
_________
jas tebeturi.
’kas nors naujo Chicagos lie- leidžia d&ug savQ brangios
ŽEMAITIJOJ KOOPERACIJA GRIŪVA,
i
KaiP žiūrėjo “Novoje Vre- kąrą Amerikoje.
MIESTŲ AUGIMAS.
mia” į lietuvių teisėtus reika 'Ne J. E. vysk. Petras, (bet tuvių gyvenime, o be to ir vįeįos^ neg labdarybę giliai
lavimus, vaizdžiai rodo toks kun. Meškauskas) pasirūpi- Sausi Parama musų vargstam įyertina išnaudokime šį dieu
“Žem.” 29 Nr. rašo:
Šių metų gyventojų surašinėjimo daviniai
“Mūsų krašte kooperacija griūva. Vienas įsidėmėtinas faktas. Kartą no kazimieriečių į Lietuvą at- tiems seneliams ir našlaičiams. ira^j0 gerur ą Kuopei dauparodė nepaprastą Jugntinių Valstybių mie
vienas Peterburgo lietuvis pa kvietimu, nors ir tatai tėra! Rinkliavos reikalu. Kaip gįau įr pIučluU gulde raSyti
stų augimą. Tie miestai, kurie tifri rinitų po kito užsidaro kooperatyvai, traukiasi stip saulietis inteligentas nunešė pagyrimo ir padėkos vertas 3au buv& keletą kartų pas- apie savo veikimą ir viaus
atrakcijų stebėtinai greitai auga. Bet už tat rios jėgos iš kooperatinio darbo, vietos vi “Nov. Vr.” redaktoriui Su- zygis.
kelbta, bažnyčiose rinkliava mūsų reikalus gvildenti. Kuo
suomenė
atžala.
Po
12
metų
kooperatinio
dar

kaimų t. y. ūkių rajonių gyventojų skaičius
vorinui straipsnį, kuriame bu Užtat reikia stebėtis, kad ,niūsų labdaringiems tikslams daugiau bus rašoma iš kuopų
mažėja. Žmonės veržiasi į miestus, manyda bo žemaičių krašte kas gi pagaliau liko? vo aiškinama, kad lietuvių taip gerai “išstudijavęs” vii kščiau išaiškintas viešasis do- CTventao, tuo labiau jų vei
mi rasti ten lengvesnių ir didesnių uždarbių. Vieni griuvėsiai.
są
J.
E.
kun.
Bučio
veikimą
tautai
reikia
leisti
savoji
abėkimas išsijudins. Nesnauski
Štai veikė stipri Žemės Ūkio Draugija
i rovingumas), jei jis neatme
Bet ar tas beveik nenatūraliai greitas mies
“
II.
K.
C.
”
autorius
“
pamir

Skuode. Ji buvo garsi visame krašte, veikė ,c^ spaudoj vartotu Rašiny
na; kad žodis “Filioąue” ne me.
tų augimas kraštui yra sveikas dalykas, čia
šo
”
vieną
jo
tikrąjį
nuopelną,
gerai ir plačiai. Prieš kurį lakią ji bankru- buvo aiškinama, kad reikalas
po Konstantinopolio susirin Šelpimo darbas. Kai kurios
jau kitas yra klausimas.
tavo. Dar ir dabar ūkininkai licituojami drau eina tiktai dėl raidės. Girdi, būtent — 1909 m. T. T. Ma kimo pradėta vartoti, bot ke kuopos jau nusiskundžia, kad
New Yorkas, žinoma, yra didžiausias A- gijos vekseliais ir netenka sunkiai uždirbto raidė rusų galybei nekenks rijonų vienuolijos atnaujini->
turiais amžiais vėliau — ir nebepajėgia tiek pinigų su
nterikos miestas. Jei prie jo pridėti greta e- turto. Antras vietos kooperatyvas — Varto (panašiu tonu savo reikalus mą ir toje vienuolijoje veiki-'
tai ne visoj krikščionių baž kelti, kiek jų yra reikalinga
sąnčius miestelius, gyventojų skaičiumi jisai tojų Bendrovė praeitus metus baigė su žy tame pat laikrašty ir lenkų mą drauge su a. a. Ark. Ma
nyčioj, bet iš pradžių tik va šelpimo darbui varyti parapi
pralenktų ir patį Londoną, kuris iki šiol te- miu nuostoliu. Kasžin, ar ilgai ji dar begy autoriai gynė).
tulevičium.
karuose. Silpnai p. A. Z. at- jose, nes vis daugiau reika
beskaitomas didžiausiu miestu pasaulyje. Cbi vuos.
Paskaitęs tą rašinį Suvori Grįžęs iš Amerikos į Lietu
5 mena ir Bažnyčios istorijos laujančių pašalpos atsiranda.
o»ga, antras'didžiausias Amerikos miestas,
Stiprus Ylakių kooperatyvas “Skalsa” nas atsisakė jį dėti, o jo au vą, ne “trumpai” čion viešė-įi chronologiją, jei tikina, kad Del to pats reikalas verčia
savo greitu augimu pralenkia , vįaųs kitus turi žymių, nuostolių. Valdžios atstovai reika toriui, girdi, šitaip pasakė: jo (kaip tikina “II. K. C.”),
Konstantinopolio
susirinki- kreiptis į plačiąją visuomenę,
miestus. Įsivaizduokim tiktai —t nuo 1920 mlauja kooperatyvą uždaryti. Jei “Skalsa” už “šiandien jūs reikalaujat ti bet keletą metų gyveno ir per mas buvęs 365, o ne 381 me kad stotų į pagalbą labda
Chicagos gyventojų skaičius pasididino 672, darys, kasžin ar dėlto negautų! žūti ir Vyžan- ktai raidės, o ryt Didžiojo tą laiką laikraščius redaktotais.
riams tą kilnų darbą varyti.
000 žmonių! Supraskim ką tai reiškią. Per eių Žemės Ūkio Draugija?
Kunigaikščio sau pareikalau- riavo, profesoriavo ir net iš
Šiaip tos istoriškos klaidos,'Juk mes negalime leisti savo
dešimts metų Chicaga tiek užaugo, kad
buvo metus Universiteto rek
Kiek anksčiau užsidarė Plungės ir Tel- S1^’
rasit, būtų be didesnės svarbos tautos našlaičiams ir pavarjos prieauglis sudarytų didesnį miestą, negu šių vartotojų bendrovės; Žuvo Žarėnų, LuoSuvorinas iš dalies buvo torium. Taigi, nesiskubino J. bet turint galvoj, kad visas smėliams badą kentėti. Mes nePittsburgą, San Franeisco, ar kitą jiems kės, Naumiesčio. Tverų, Varnių, Batakių įr j teisus: ne Didžiojo Kunigai- E. vysk. Petras “karjerą da
“11. K. C.” rašinys yra me-j prašome negalimų
dalykų,
lygų miestą. Nežiūrint to, kad pastarais daug kitų vartotojų bendrovių. Nebeveikia kščio, bet nepriklausomybės ryti”, (kaip prikaišioja “II.
las, šmeižtas, isterinis riks-įmes tik prašome ateiti ir pu
mątais Chicaga turėjo menką administraci Žarėnų, Kontaučių, Telšių, Nevarėnų, Plate- [ befuvbl tauta veikiai parei- K. C.”), o į Romą buvo pa
mas ir prasimanymas — tos j dėti mums dirbti prisirašant
ją, kad ji pagarsėjo žmogžudystėmis ir plė lių, Rietavo, Tverų ir daug kitų žemės ūkio ba^avo *r 39 pati sau laimėjo! kviestas tapęs Marijonų kon
klaidos jo autorių dar vaizd- j prie Labdaringosios Sąjungos
šimais, vienok ji augo, šimtai tūkstančių žmo draugijų. Plungės Averų ir daug kitų žemė.Taip atrodo pirmoji dalis gregacijos generolu.
žiau budina. Taigi, baigdami {ir mokant dešimtuką į mėnenių čia atvyko ir apsigyveno. Tas faktas, pa • ūkio .draugijų. Plungės Žemės Ūkio Draugija i
priekaištų, liečiaTaip atrodo “II. K. C.” iš- — klausiame po raidėm pasi- sį. Atminkime, jei bent pusė
rodo, kad Chicaga turi gerą ateitį, kad čia turi .nuostolių. Kasžin, ar neužsidarys greit ? nčių “Stolypino mokyklą” ir
kelti “faktai” obejektįngos slėpusio lenkų gatvės organo lietuvių prie Labd. Sąjungos
žmonės randa darbų, kad kada nors Chicaga
Telšiuose veikianti Žemaitijos Žemės U- lenkų “ėdimą.” Nė kiek ne tiesos šviesoj. Belieka dar ta- uolaus “informatoriaus.”
priklausytų, mes lengvai vi
bus vienas iš didžiausių miestų pasaulyje.
kio Draugijų Sąjunga “Žemaitūkis” ilgus nuosaikesni ir visi kiti prie rti keletą žodžių apie tą “II. i — Kas tamsta esi, šaunus sus labdaringuosius reikalus
Beveik tokiu pat greitumu, kaip ir įpetus stengėsi išlaikyti savystovumą, tačiau kaištai, ypač tie, kurie daro K. C.” rašinio dalį, kur pa-i “ mokslo ” vyre, drąsus “tie- galėtumėme aprūpinti. Kiek
(Chįoaga, auga Detroitas, dabar jau ketvirtas dabar to padaryti nebepajėgia ir persitvar mi J. E. vysk. Petrui kaip liečiama istoriškos datos, pa- sos riteriau,” Bažnyčios tei- vienam šiandien turi būti aiš
didumu miestas Jungtinėse Valstybėse. Prieš ko į Telšįų Žemės Ūkio Draugiją (vadinas, {kuniSui neva pažaidusiam ka- imtos iš Bažnyčios istorijos, šių ir jos dogmų “gynėjau”? ku, kad nėra svarbesnio dartrisdešimts metų šis miestas teturėjo tik tris “ Žemaitūkis” užsidarys, o jo vieton bus įg-pabk*I Bažnyčios teises, tvar- Rašinio autorius pasirašė ini-, Kodėl baidaisi atskleisti pa* bo už labdaringąjį darbą, už
ik9 *r dogmas.
šimtus tūkstančių gyventojų. Šiandien jis tu teigta Žemės Ūkio Draugija).”
cialais “X. dr. A. Z.”. Iš to šauliui savo “šviesųjį” vei- našlaičių ir nelaimingųjų pa
ją virš pusantro milijono žmonių. Detroitą
“Ūkininkas” dėl to pastebi, kad dau- ‘ Svarbiausias tą priekaištų seka, kad po A. Z. raidėm pa- dą? Sakydamasis “atidengiąs vargėlių šelpimo darbą. Tat,
išaugino automobilių industrija. Juk tai yra gumai šių kooperatyvų vadovavo kairieji,, yra tasai, kad, girdi “tėv. sislėpęs asmuo yra ne tik ku kortas vokiškai-lietuviškos po visi lietuviai stokime į Lab
'Automobilių sostinė ir tai viso pasaulio. Bet vadinasi “neitralus”/įr priėjo prie galo, nors Būčys iš lenkų vienuolių su nigas (X=xsiądz), bet ir au litikos,” kodėl nesigriebi ki daringąją sąjungą, kurios vei
jei tos industrijos vadai prieš kiek laiko bū- valdžios buvo remiami. Šitie visi kooperaty kūrė Amerikoj lietuvišką vie kštų mokslų daktaras (dr.). tų priemonių, kaip tik melo kimas visai mūsų tautai yra
tų susimetę į kokį kitą miestą, Detroitas šian vai žlugę, kaip valdžios revizoriai nustatė, nuoliją” (kongregaciją). Iš Bet menkas, turbūt, jo.ir neapykantos?
Vaidingas ir reikalingas.
dien mažai kam itebūtų žinomas.
dėl nesąžiningų ir neprityrusių vedėjų kaltės. tolesnio to priekaišto mdty- ‘mokslingumas” (kaip ir au-|
P. Radautas. “R.”
A. Nausėda, Centro pirm.
UteRgegĮ,'
.iM-aa—BM
negali versti žmogaus atsižadėti tikėjimo, sąžinės taip, kaip bedieviškasai visuonie- kitokio piktadario liuosybę, neleisdami na kitai paduotų ranką ir viena kitai ne
vArcrii
AV’-i
-m
_nes
— sutvarkymas,
_ x___ 1____ o nieks
* 1 ataip
* neaukšti
i
vėrsti burnoti -•'prieš
Dievą, ar peržengti
 .jam piktai daryti, pasielgti priešai žmo kliudytų jų pareigų ėjime.
kokį nors Dievo įsakymą, o žmogus ne na žmogaus, nieks taip nesūugoja, negina gaus prigimtį. Gerų žmonių liuosybės poValstybei reikia dorų žmonių, dorų pi
privalo klausyti, nes pakenktų savo as jo teisių, jo asmens liuosybės, kaip tikė licrrtonai nevaržo, žinoma, jeigu poliemo liečių, kuriais galėtų pasitikėti ir reika
menybei, kuri turės atsakyti prieš Dievą. jimas.
nas vykdo teisingus valstybės įstatymus. lui esant, galėtų pavesti atsakomingas pa
(IŠ “Laivo”).
Tuo būdu prieiname prie išvados, kad
reigas. Tačiau valstybė pav. gali įsakyti
Dviejų rūšių visuomenės.
Istorikai mėgsta pabrėžti su pamėgi
visuomenės' teisės į žmogų turi turėti sa
ir
apsaugoti, kad kas nevogtų, bet ji ne
Matėme, jogei nė vienas žmogus ne
(Tąsa)
vo ribas, o jas sudaro žmogaus asmens mu, jogei prancūzij revoliucija paskelbu gali aprūpinti savo reikalų savo .jėgomis, gali duoti įsakymo, kad visi atsižadėtų
si žmogaus teises, kurias valstybė buvo
gerovė.
Faktai, kurie patvirtioa šią tiesą.
jam
atėmusi. Kas iš to žmogaus teisių kad jam yra reikalinga pagalba. Kadangi net ir noro vogti. Noras, liuosybė yra vi
Bedieviškoje pasaulėžiūroje visuomenė
Einant tąja mintimi visas civilizuotas
paskelbimo, jeigu toji pati revoliucija dviejų rūšių yra reikalai, būtent kūno ir daus dalykai, yra asmens yjpątybės, į ku
pasaulis pripažįsta už blogą ir smerkia turi pilnas teises į visą žmogų. Nereikia nieko daugiau ir nedarė, kaip tik tai, kad dvasios, dviejų tad rūšių yra jam reika rias' tik Bažnyčia gali padaryti įtaką.
šiuos darbus; žudyipą ,nekaltų žmonių, žu tad būt pranašu, kad pramatyt, kokiais mindžiojo ir niekino visas žmogaus tei linga ir pagalba. Kūno reikalus aprūpi
Bažnyčia iš kitos vėl pusės, eidama
dymą ligonių, nors jie ir būtų susirgę keliais eis žmonija bedieviškąją i pasau ses. Pirmutinis, kurs tikrai yra paskelbęs na valstybė, o kris aprūpina jo dvasios, asmens tobulinimo pareigas, reikalinga ynepagydomomis ligomis; prib&igimą su lėžiūrai įsigalėjus; eis priespaudos ir di žmogaus teises tai Kristus, įsakydamas jo asmens reikalus?
ra valstybės pagalbos, kad ši pastaroji
žeistų, nors mirtis jiems ir būtų neišven- džiausio žmogaus asmens pavergimo ke žydams atiduoti ciccoriui, kas yra ciecosustabdytų
žmonių piktus darbus, kurie
Asmens tobulybės reikalus aprūpina
giama; smerkia toliau žudymą kūdikių, liais. Bolševikai tai ir daro Rusijoje, nes
stiprina
žmoguje
senus palinkimus ir gi
riaus, o Dievui, kas yra Dievo. Tie žo kita visuomenė, būtent Bažnyčia.. Ji yra
hors jie būtų ir nesveiki, nepagydomi, ar jie vieni ir pirmutiniai turėjo drąsos nu džiai reiškia, jogei ciecorius neturi teisių paties Kristaus įsteigtoji organizacija tuo mdo naujus.'
dar būtų .motinos yščioje ir gręstų pavo mesti veidmainystės kaukę ir parodyti į visą žmogų, žmoguje yra dalis, kuri
Bažnyčia, žinodama, kad .visuomenės
tikslu, kad suteikus žmonijai tas visas
jum* motinos gyvybei; draudžiamos vi pasauliui, kokios natūralios išvados plau
reikalingumas
plaukia iš žmogaus prigi
priguli vienam Dievui ir nei kokia val pagalbas, kurios yra reikalingos žmonijos
kia
iš
bedievybės
principų.
sokios operacijos, kųrjoa turėtų tieaiogimties ir gindama tos prigimties teises,
Nesusipratusiems žmonėms paprastai stybė, nei kokis karalius, ar prezidentas, tikslo siekime. Katalikas tad priklauso verčia žmogaus asmenybę, ima reiškia
,nio tikslo žudyti; smerktįni būtų gydy
nr komisaras negali paliesti tos dalies.
prie dviejų visuomenių; pasaulinės, kuri
tojai, kurie, nors ir mokslo tikslais, imtų liedi°vių yra skelbiama, kad tikėjimas var
rūpinasi jo kūnu ir dvasinės, kuri rūpi žmogų iš vidaus, kad jis būtų ištikimas
Be
abejo,
tikėjimas,
uždedamas
žmo

daryti visokius bandymus su gyvu žmo-. žąs jo protą, sąžinę; tačiau įsižiūrėję ar
savo krašto pilietis ir eitų, sąžiningai pigūm, kaip yra daroma su kraHkais, var čiau, pastebėsime, kad niekas nepavergja gui pareigų, jo liuosybę suvaržo, ljet tas nasi jo dvasia.
žmogaus taip, (kaip bedievybė, niekas ne- varžymas yra tos pačios rūšies, kaip kad
lėmis, žiurkėnus, šunimis, katėmis ir t.t.
(Bus daugiau).
poliemonas, ar sargas varžo vagies ar
Tos pačios priežasties dėlįai .vąlatybė; muidžioja žmogaus teisių, jo laisvės, jo
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Ketvirtadienis, Rugp. 14, 1930
Padarytą pranešimas apie,
>
- -------------j ligonius J. Lapinską
ir V.
North Side. Rugp. 6 d. i- Pajaujį, kurie dabar randasi !
vyko labdarių 6 kp. susirinki- šv. Kryžiaus ligoninėj. Nutarinas šv. Mykolo par. salėj, ta jiems pagelbėti. Pirmininkuriam vadovavo jos pirm. p. kas čia padarė sveiką pastaA. Bacevičius.
Iš raporty j bą, kad tol kol žmonės sveipaaiškėjo, kad Vainiką dienoj ki, nenori prie labdarių prikuopa padarė ,$120.00 pelno, klausyti ir dešimtuką į mė
o $16.00 surinkta. Svarstant nesį užsimokėti, o kai suser
išvažiavimo reikalus į Labd. ga šimtus jų pašalpai tenka
ūkį rugpiučio 31 d., išrinkta išmokėti.
komisija iš: A. Rugėnio, P.' Išklausius N. S. draugijų
Berkelio, A. Bacevičiaus, P. raporto, paaiškėjo, kad North
Kazakevičiaus, V. Strogos ir gidėj yra 17 draugijų ir bep-nių: Daugirdienės, Kazilevi-' veik visos priklauso prie labčienės, Grikšienės, Grigalie- j dalingosios Sąjungos, dauge
lės. Komisija parūpins už- ]js jų yra garbės narėmis. Gar
kandžių, žaislų ir pasirūpins kg toms draugijoms. Jos yra
kuodaugiausia žmonių nuvež-'geru pavyzdžiu visoms, Chi6 KP. SUSIRINKIMAS.

ti. Komisija prašo visų northsaidiečių prisidėti prie to išvažaivimo pinigais ar daiktais, kurie bus priimami iki
rugp. 30 d.

R

/

8

'’

siuvinėjime. Priede čia ji iš chelor of Philosophy) laips kantiems metams į Centro se
moko dar ir savo tėvų kalbą niu. Taigi Adelės gabumai kretores. 1929 m., Adelė bu
mylėti. Potnni ji mokinosi Ko moksle yra nepaprasti, jei ke vo išrinkta Vyčių Centro vimercijinėje Mokykloje (Bu- turių metų kursą baigė į du ce-pirmininke. Netik" Vyčiuo
ssiness College), kurioje bai ir pusę metų. Malonu pažy se, bet ir kitose organizacijo
gė stenografijos
ir
tele mėti, kad p-lė Adelė savo te- se yra veikli. Nuo 1921 iki
grafijos
kursus.
1922 Įzėse ir šiaip klasėse nepraleis 1924 m., darbavosi Moterų
metais gavo tarnybą AVestern davo progų iškelti lietuvių, ir Sąjungos 2 kuopoje ir buvo
raštininke vienus metus. Lie
Electric įstaigoje, kur ištar Lietuvos vardą.
Kaipo lietuvių katalikų vei tuvių Darbininkų Są-gos 49
navo iki 1927 metų kaipo
inspektorė “Tracing & Lay- kėja, Adelė yra viena iš ener kuopoje, ir Labdarių kuopoje,
Out” departmente. Dienomis gingiausių. Liet. Vyčių orga t ir Chicagos Apskr. Vyčių chodirbo, o vakarais lankė aukš nizacijoje (14-toje kuopoje ’I re, ir L. R. K. Federacijoje jai
i Cicero), pradėjo darbuotis teko darbuotis. 1928 m., buvo
tąją mokyklą.
1928 metais, Adelė rimtai J1920 metais. Nuo 1921 iki ,L. R. K. Federacijos Chicagos
'pasiryžusi
siekti aukštojo 1925 m., ėjo L. V. Centro Iž Apskr. Sekretore. Daug žymių
mokslo, įstojo į De Paul Uni do Globėjos pareigas. 1925 m., veikėjų pavargo ir iš viešo
versitetą. Kupina ambicijos (Vyčių organizacijoje įvyko veikimo pasitraukė, o ji lyg
stropiai mokinosi per dvi žie jkrizis, ir Adelė buvo pakvies bitutė vis dar idėjinių organi
gėlyne nenuilstamai
mas ir tris vasaras. Atostogų ta užimti prašalinto Centro zacijų
Adelė neimdavo, mat vasari Sekretoriaus vietą. Vyčių Sei- darbuojasi. Ji netiktai savo
nių kursų kreditai yra didesni mas AVaterbury, 1926 m., dė- brangi] laiką organizatyviam
(nei žiemos. Ir rugpiučio 4 d., kuodamas taktingai p-lei Ru- ir idėjiniam darbui pašven
į 1930 m., Adelė Rubliauskaitė bliauskaitei už jos pastangas čia, bet ir šimtines aukojo
, baigė De Paul Universitetą išgelbėti Vyčių organizaciją
(Pabaiga 4-tam pusi).
su Filosofijos Bakalauro (Ba- nuo pavojaus, išrinko ją se

ADELĖ RUBLIAUSKAITĖ, PH. B.

cagOs draugijoms. Kurios N. •
g. draugijos dar nepriklauso ;
prįe labdarių, žada prisirašy- I
ti. Nuo to .neatsilieka ir jau- I
nimas. L. Vyčių 5 kp. yra nu- ,

Nutarta surengti “Buneo įtarusi patapti garbės narė. (
Party”. Tam tikslui turima
bent kiek labiau pasi-į
dovanų.
(darbuoti, nutarimas bus iš-į
.
' pildytas. Jaunimui kaip tik
, . .. . .
.
.
* įtinka
labdarmgą,ų
darbą

kaip kiekvienais metais, ruo-1.. , ,. m . . ....
. , ,
„ dirbti. Taipgi tikimąsi, kad
siama vakaras su prakalbo-1 .
. ,. .
. . 'prisidės TL. -n
D. o
S. ™
20 ikp., ikuri
mis ir visokiais pamarginiv. .
. „ ,
. c
® . gražiai gyvuoja nuo pat su
mals. Kadangi 6 kp. gražiai .
.
.
T
siorgamzavimo. Jos organiza
darbuojasi, todėl pasitikima,
toriais buvo kun. F. Kemė
kad jos rengiamą vakarą vi
šis, A. Nausėda, a. a. P. Ma
suomenė parems.

žeika. Laukiama prisidedant
Raportą iš centro veikimo L. R. K. S. A. 16 kp., Mariišdavo p. A. Nausėda, centro jonų Kolegijos 2 sk., Federapirmininkas. Jisai pabrėžė, cijos skyriaus, Apaštalystės
kad centras visas pastangas į Maldos dr-jos, politiško kludaro labdarių veikimo sustip-bo, spulkos ir kitų.
rinimui. Daromi prisirengimai I
.
.....
.
1 Musų par. nėra didele. Bet
dideliems ateities darbams.
draugijos ir parapijiečiai, gra
Jisai priminė apie rugsėjo 21
žiai sugyvendami su savo kled. rinkliavą, apie išvažiavimą,
bonu kun J. Svirsku, daug
' apie seimą, kuris bus lapkri
gražių dalykų nuveikia. Para
čio 16 d., šv. Kryžiaus par.
pija skolas jau baigia mokė
salėj, apie planuojamą “Lie
ti, taip kad už kelių metų ji
tuvių Dieną” 1931 m. “ White
visai jau bus be skolos.

City” ir apie visą eilę kitų !
dalykų.

A. N.

Daktaras
Ne sieroje žemelėje šilsian susipratę lietuviai, savo vien
čios, bet dar gyvuojančios turtės dukters gerovei nieko
darbščios bitutės, talentingos negailėjo. Ir jei šeimynos “ka-.
mergelės, idealistės ir pavyz ’ralaitė” nepadyko, bet dar
dingos
lietuvaitės atvaizdą i lietuvių patriote tapo, tai ačia talpiname. Amerikoje gi ;čiu geroms lietuvėms moky
musios ir augusios jaunuome tojoms, Seserims Nazarietėms,
nės tarpe, tokių lietuvaičių 'kurios mokytojaudamos Cicekaip kad p-lė Adelė Rubliaus (ros Lietuvių Pradinėje mo
kaitė yra, nedaug randasi. kykloje įkvėpė savo mokinei
Lietuvių katalikų inteligenti prakilnias idėjas. Taipgi ačiū
jai p-lės Adelės nuopelnai ir tėvams, kurie iš principo
lietuvybės labui yra gerai ži buvo nusistatę savo dukters
nomi, užtai ją gerbiame ir A- neleisti į svetimtaučių mokyk
merikos lietuvių jaunimui už las.
Mokslo eiga.
pavyzdį statome.
»
Adelė baigė pradinę mokyk
Adelė Rubliauskaitė gimusi
balandžio 4 d., 1906 m. East lą 1919 m., su aukštais pasi
Cliicago mieste, Indiana valst. žymėjimais matematikoje, is
Jos tėvai, dori, darbštus ir torijoje, muzikoje, piešime ir

AN

4r

G

PROBAK
ABIEM PUSĖM
AŠTRUS

MG,

~ Kapitonas

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Seno Krajaus

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname
pinigus

Jei' ant vietos negau
ni, kreipkis J mus
50c. už 5 — $1 už 10
Sempelis — 10c.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. 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.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Craivford 5573

PROBAK CORPORATION
«M m>T AVINUI

GERA NAUJIENA
Jeigu turi rožę, nervų ligą arba
reumatizmą, skaudėjimą kojose,
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
atidėliojimo parsitrauk bonką Ramatijos, o patys persitikrinsite
vertingumą tųjų gyduolių. Kaina
$2.(X) už bonką. Siunčiant pinigus
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory,

Buy gloves with what
it savęs
'Nersik mokėti 50c.
dailtų mostį. Listerine
oth Pašte gaunama po
’i iTėmyk, kaip gerai ji
kia. Ją vartotadamas
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

5209 S. Halsted St. Chicago, UI.

25c

DRAUGO

ĮKAS

įvyks

SEKMADIENYJE

9

P.-AIIG.24D.1930

Bergman’s Darže, Riveside, III.
Gera Krekščiuno muzika. Skanūs/ valgiai Ciceros
šeimininkių pagaminti. Gardūs, šalti gėrimai, patar
naujant North Sidės vyrams.

Visus nouširdžiai kviečia
“DRAUGAS”

I

už
To25c.
veiper

1
j
t

D R A U O A S

PIKNIKAS

Įžanga 25c. Asmeniui

Pradžia 10 vai. ryte

Visus maloniai kviečiame į musų parapijos pikniku. Bus visokių įvai
renybių, smagumų, žaidimų, dovanų, gera'muzika, linksmas pasižmonejimas ir 1.1.
#

Rengia

ŠV. KRYŽIAUS PARAP.

SEKMADIENYJ, RUGPJ. (AUGUSI) U D., 1930

Visus nuoširdžiai kviečia klebono pavaduotojas
Kun. A. Linkus ir Komitetai.

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

CHERNIAUSKO DARŽE,

kas [apsigyvens Kikonių k., Lau- |Pas su šokolado saldainiais ir, graborius Lachavioius. Labai smulkias aukas. Viso sudėjo
visiem patiko, kad gėles pali $3.51.
kiek norės galės šokti ir link kuvos p., kur įsigijo didelį ir g’el'i muzikantai.
Kolektorius.
X Aušros Vartų par. link ko prie bažnyčios durų. Per
gražų ūkį.
smintus.
smame piknike rugpj. 17 d. pamaldas buvo renkamos au
Prašom ir kviečiam visus.
draugystės. Kai kurios mer
ĮKURTOS PAŠTO AGEN
X Rugpj. 31 raguviečiai savame darže bus proga įsi kos. Surinkta $2.30.
Komisija.
gaitės jau ir priklauso.
(
TŪROS
turės išvažiavimą Dambraus gyti gyvų ančių, / paršiukų,
Tikime, kad nekurios mo-'
Trečiadieny buvo laidoja
kienės farmoj, Willow Springs šviežių tik ką nuo farmos at mas M. Dranginis. Patarnavo
tervs prigulint prie Šv. Onos !
Petrašiūnų ir Šukonių gelTen turės visokių gėrybių lie vežtų kiaušinių, farmoj maltą graborius Zolp. Pažymėtina,
draugystės taip pat paragino į
tuviškų saldainių, vokiškų kvietinių miltų, sakiaus pie kad šiose laidotuvėse gėlių žk. st. iaulių apskr., Būtingėj
savo dukreles prisirašyti prie j APLEIDŽIA BRIGHTON
bonkų, visokių žaidimų, bišo- no, lietuviškų kilbasų ir kin- visai nebuvo. Bažnyčioj per Kretingos apskr., Švedriškėj
PARKĄ.
sodalicijos.
Zarasų apskr., Kazokiškyje
džiukų.
pamaldas degė žvakės prie viKenosliiečiai žino, kad jau,
ir Palomenėj Trakų apskr.,
altorių, sviete elektra, gra-. T>
.
ilgas laikas kaip gerb. kun. I Alex Mockus- I)la,'iai žin°DVEJOS LAIDOTUVĖS. sų
v
, ,
, . ,
Ari Panemunelyje Rokiškio apskr
zų pamokslą pasakė kun. Ma- .
Urbonavičius ir kleb. Bublys nlas darbuotojase Brigbton
ir Gimbogalos gelžk. st. Panestengės įsteigti sodaliciją.
įParke’ 6 metus
P“™'
Aušros Vartų parapijoj bu čiulionis. Taip-gi buvo ren j vėžio apskr. įkurdintos pašto
Mergaitės, naudokitės šita P«°s k°"'itet0
“Dra“vo pagretom dvejos laidotu kamos aukos bažnyčios ir nio- agentūros.
“R.”
,
go
”
skaitytojas
nuo
pat
įsivės.
Antradienį
palaidotas
Ak
y
klos
pagražinimo
lėšų
paproga prisirašyti prie vienos
gražiausios organizacijos pa-;ku™10’ >&»*»**
»
domas Aksenaitis. Pavyzdin dengimui. Graborius Zolp pa- i pROF. KAMPININKO
i
važiuoja
į
Lietuvą.
kiti dėjo į ‘
RADIO
gai laidotuvių tvarką vedė klojo doiennę,
šaulyje.
Visus
jo
kelionės
reikalus
‘ Dvyniutės”
atliko p. Baltutis, žinomas lai
vakorčių agentas.

LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS~ ~~
Liepos 28 d. Nekalto Prasi
dėjimo mergaičių sodalicija
laikė susirinkimų šv. Petrą
parapijos svetainėje.

Ketvirtadienis, Butrp 14, 193Q

visiems

patikti} ir kad

CHICAGOJE

Susirinkimas buvo atidary
tas pirmininkės, Julės Mažei
kaitės, su malda. Ant sdsirinkimo atsilankė iš šv. Onos
draugystės, ponios Barškaitienė ir Pilipavičienė, kurios yra komitete prirengimai va
karo šv. Onos draugijos de
šimt metų sukaktuvių paminė
jimui. Jos atvyko su pakvie
timu, kad mergaičių sodalici
ja dalyvautų sukaktuvių pioP-nas Mockus pereitą pava
grame.
•< ę ^1
sarį išleido į Lietuvą savo
Mergaitės apsvarstė pakvie Didžiausias piknikas užrikmoterį ir dukterį. 21 d. šio
timą ir nutarė surengti trum
tuotas.
mėnesio pats ten važiuoja ir
pą komediją. Komitetas tam
Sheboygano Vyčiai rengia
vakarui: Veronika Bitautaitė, didelį pikniką Lakeview Park 1
Stella Kiseriauskiątė 'ir Ona ateinantį sekmadienį, rugpiu
ADVOKATAI
Lauciutė.
čio 17 d. Piknikas prasidės
t------------------------- —Buvo duotas i nešimas pa ryte kaip tik trokas nuveš vi —
Telephone Dearborn 0057
daryti pikniką
draugystės sus žmones, tai bus apie vie
naudai. Komitetės — Julia nuoliktą valandą.
Mažeikaitė, Stella KiserausPrie įvairių darbų darbi
ADVOKATAS
kaitė ir Elzbieta Laučiutė.
ninkai ir vadai jau išrinkti ir
160
No. La Šalie St. Rm. 1431
Mūsų gerb. klebonas Bublys stengsis kuogeriausia patar
CHICAGO. ILL.
taip pat atsilankė ant susi nauti visiems, kurie atsilan
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
1900 S. UNION AVĖ.
rinkimo. Jis ragino mergai kys. Komisija daro visas pas Local Office:
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
tėms prisirašyti prie Šv. Onos tangas, kad piknikas būtų kuo
(Išskiriant seredos)
sėkmingiausias ir norime, kad
(Tąsa nuo 3 pusi.)
.kuodaugiąusia žmonių atsilan-*

SHEBOYGAN, W1S.

F. W. CHERNAUCKAS

Lietuvos kultūrinėms ir lab-įk'^h Visiems, kurie bus pik- '
daringoms įstaigoms.
nike
užtikrinam
visokių,
Adelė Rubliauskaitė yra (“f»nių” arba juokų. Ant pikdar jaunutėj bet pasaulio jau,n^k° kus vjsko ir užkandžių
daug mačiusi. Beveik visuose '?1 Sūrimų ir žaislų. Bus -viAmerikos lietuvių kolonijose !sokilJ lenktynių. Į lenktines
yra buvusi. 1927 m., Adelė'Priimsim vis«s >UT1US ir se*
važinėjo po Euoprą, buvo Vo-i'nus ir V1S1 džiaugsis, kad jie
kietijoj, Šveicarijoj, Franci- i "epraleiod Vyčių piknikų ir,
joj, Italijoj ir Lietuvoje. Te- kad dalyvaus visuose žaisluo
ko jai vadovauti pirmąjai Vy se ir lenktynesnė. Muzika ke
čių ekskursijai Lietuvon ir tina partraukti iš toli, kad
įteikti Generolui Žukauskui
nuo Vyčių dovaną, aukso kar
dą, 1927 metais. Amerikos
Vyčiai didžiuojasi p-lė Rub-'
liauskaitė, kad ji šauniai re
prezentavo Amerikos jaunimą
Lietuvos jaunimui. Ateitinin
kų ir Pavasarininkų rateliuo
se Adelė paliko malonų įspudi.
į
Rugpiučio 23 d., p-lė Adelė j
Rubliauskaitė vėl išvažiuoja i
Lietuvon. Savo tėvų šalelėje
ji nori pagyventi, su Lietu
vos kaimo gyvenimu arčiau
susipažinti, o gal ir Lietuvos
Universitetan įstoti' Ameri- J
kos katalikų jaunimas pasi
ges savo vadovės p-lės Rubliauskaitės. Linkime, kad niu-!
sų brangi Adeliutė rastų sau
laimę Lietuvoje, kad jos sva
jonėlės ir prakilnios širdies
troškimai išsipildytų. Dieve Į
tau padėk!
A. R. Vosilkai. )

A. A. OLIS

ADVOKATAS
11 So. La Šalie Št., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčios

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMAGY
LIETUVIfiKA APTIEKA

Jos. M. Kromel, R. Ph. 6. Sav.
3*02 Deodar St., Ind.

JOHN B. BORDEN

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

Turiu garbės lietuvių visuomenei
paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
betarnauju
žmonėms Ir visą savo
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
geriausių savo išgalių.
Jau penki metai kaip esu tarp clcerlečlų, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
mokslus Išėjau universitete. Plačiai
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
tarus, o aš turiu plačią pažinti su
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vlsai nepildau.
Mano visos prekės ir vaistai yra
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
perku iš geriausių vaistų Išdlrbysčlų ir perku jų kasdien.
Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduotojai prie jų gali prieiti kada tik
yra atdara aptieka.
Laukdamas progos
jums patar
naut, lieku.
Su pagarba,
JOHN MALACHOYVSKAS, R. PH.
4847 West 14 Street
Cicero, 111.
Tel. Cicero 3®

Harbor, Ind

Pildau receptus, užlaikau, visokių
rųšlų vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
visds Indiana Harboro, East Chicago
Ir Hammondo lietuvius kreiptis su
visais vaistų reikalais.

(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

Tildetus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
PosteriūB,
Įvairius atsišaukimus,

106 W. Adams St. Rm. 8117
Telephone Randolph 87Ž7

A.

t

VINCENTAS

KAUtILA
mirė rugpj. 11, 1930 m. 10:30
vai. naktj, sulaukęs pusamžio.
Kilo 1S Ukmergės apskr., Tau
ragnų Parap., Ruzgi Akių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 me-

t,ų.
Paliko dideliame nuliudlme
2 dukterj Eleną i.r Oną, du
fivogerlu Joną ir Antaną Sepatavičius Ir artimus draugus Iš
Lietuvos
Justiną Gaivttrį Ir
Juozapą Kazurą Ir gimines, o
Lietuvoj 2’ broliu Justiną ir
Jurgį ir brolienę.
Kūnas paAarvotas 119 E. 107
st. Roseland. Laidotuvės įvyks
ketverge rugpj. 14. IS nč8mų
8 vai. bus atlydėtas
J Visų
Šventų par. bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvaut ftlose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, švogeelal, Draugai,
Ir GitntnėH.

Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkls, Yards 1741.

PILNAS

EGZAMINAS

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

$5.00 TIKTAI $5.00

Telephone Roosevelt 8090
Name; 8 iki 0 ryte Tel. Repub. #800

SPECIALISTAS

JOHN IUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto,

iki

kare.

ir

Seredamis

mia nuo 9

iki

8:00

va

Pėtnyčio-

6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street

Room 918
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Ilėmus Subataa

52 East 107-th Street
Kampas Miohlgun Ava
Tel. Pullmaa 195®
Nuo 8 Iki * vak. Ir Bubatomla

i
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pate,
po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Bcope — Raggt.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškai bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jusi) tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią uželaenėjuelą, įslkerėjuslą, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėję pas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti 8tate Gatvės
Ofiso

Valandos:

Nuo

1®

ryto

Iki

l po pietų. Vakarais nuo B Iki (
Nedėllomls

nuo

1®

ryto

Iki

&

po p»otv

t

■■

DB X U O XB

Ketvirtadienis, Rugp. 14, 1930

G R A B O R I A I:
Telefonas Yards 1138

D A K T A R A

C H I C A G

S. M. SKUOAS

Ofiso Tel. Victory 8687
X Aušros Vartų bažnyčioj į Telefonas Grovehlll 8262
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374
rytoj bus pamaldos 5:00; 6:00; į
LIETUVIS GRABOKIIS
X
Šiandien
Ciceros
Coni7:30 ir suma 9:00 vai.
į
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
niunity
Hali
įvyksta
p-lės
A.
718
WEST
18
STREET
x I ėr žolinę pasninko new MARQŲETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Rubliauskaitės išleistuvės. Ji ra. Leista valgyti su mėsa.
Tel.
Roosevelt
7532
BALSAMUOTOJAS
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
nai, kartu su p-ne K. R&č5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
X Iškilmingi Mišparai bus
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
Turtu automobilius visokiems rei
J. Lulevičius kiene, dr. Račkaus žmona,
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Aušros Vartuose šiandie ir Seredomia nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
GRABORIUS IR
Ofiso
Vai. Nuo 9-11 rytais: nuo 7-1
v.
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
Nedėliomis pagal sutartį.
Lietu rytoj 7:30 vai.
BALSAMUOTOJAS rugp. 23 d. išvyksta
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlloj pagal susitarimą
3319 AUBURN AVENUE
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Patarnauju laido von.
, X Ši sekmadieni antrasis Ofiso Tel. Virglnla 0036
Chicago, Illinois
' Šventadieniais pagal sutarimo.
tuvėse visose mie
!./
„
.
.
Ofiso
Tel.
Victory
6898
X Penktadienio vakare pas parapijos darže piknikas. SpėRezidencijos: Van Buren 5858
sto
Ir
miestelių
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
dalyse. Moderniš- i pp Nausėdus
(Bridgeporte) Ijania, jog rugp. 17 d. bus karRepubllc 8468
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui. '
S. D. LACHAWICZ
bus
Vytauto
Centralinio
K°"
šta
ne
tik
nuo
saulės,
bet
ir
8103 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
St. Chicago, III.
miteto iinansų komisijos Posti^žmOnįų susikimšimo parapijos
Patarnaija laidotuvėse kuopiglau4142 Archer Avenue
Tel. Victory 111#
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
di
darže.
&
GYDYTOJAS.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
mano darbu būti t e užganėdinti.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
X Vakar įvykęs Federaci
a iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 251(
CHIRURGAS
X Kai kurių kolonijų žrno-1
Vaikų Ir visų chroniškų ilgų
I.
J.
Z
O
L
P
Nedėliomis
nuo
10
iki
12
ryto
jos apskrities susirinkimas nėg n
savo parapijų. N
,41,
w „
IR OBSTETRIKAB
Ofisas 3102 So. Halsted St.
2314 W. 23rd Place
3413 Franklin
Gydo
staigias
lr
chroniškas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Kampas 31 Street
buvo skaitlingas. Pravesta remQ yra tįk sportas, o \Yest!
vai.
nuo 8:30 iki 9:30 vak.
Ubicago. III.
vyrų, moterų ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
daug naudingų nutarimų.
'jSide kitaip sako Parapiją!--------------------------VALANDOS: 1—3 po piet. 7-8 vak.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18
X Vytauto jubiliejinius me-įremti
gventa kataliko pa- Rez- Tet Mldway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
dailus žmonės
"
’
* CUPLER
*"
norim
perka, j reiga/’ Kam duota daugiau,-\‘
ĮJR, “
R, (J,
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel.
Hemlock
8700
nes jie yra labai gražus.
Į įag daugiau duoda Dievo na • j
Nedėliomis lr seredomls tik
Rez.
Tel.
Prospect
0618
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
lškalno susitarus
J
X Nepamirškite, kad di-įluaing grąžinti ir parapijai Oakley Avenue ir 24-tas Street
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmetto 195 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
su plačiomis ' išlaikyti
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų džioji Cliicaga
CHKUGOJE
Canal
1713
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ir X-RAY
dykai.
apylinkėmis Vytauto sukaktu-! x Broliai Marijonai AVest' valandos: 2 iki 4 p. P. Panedėiiais
Laidotuvėse pa
Ofisas 6155 South Kedzle
2130
WEST
22nd STREET
tarnauju
geriausia
Rez. 6622 So. Whipple
ves iškilmingai mini spalio 26 !Sidaje baigia 8 dienų rekolek- J
lr Ketvergals 'akare
Ir pigiau negu kiti
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
CHICAGO
todėl, kad priklau
d.
cijas per Žolinę ryte.
sau prie grabų išX Pp. Sakalai džiaugiasi
UNDERTAKING CO.
dlrbystės.
X Į Marijonų farmų išva Tel. Wentworth 3000
PRANEŠIMAS
Tel. Lafayette 5798
OFISAS
P. B. Hadley Llc,
gražiai
augančiu
sūneliu.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
žiavimas
įvyks
“
Labor
Dav
”
.
1
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
X Kun. Ig. Albavičius, Į Bug nauj0 automobilio “Au-'
710
WEST
18tlr STREET
SKYRIUS: 3238 S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
[Federacijos
pirmininkas, jau burn” išleidimas.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
atidarė antrą, ofisą (su Dr. Laurai Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Victory 4088.
išvyko į rytines valstijas.
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieGydytojas ir Chirurgas
X Pereitų antradieni apie

STANLEY P. MAŽEIKA

ŽlNiy-ŽJNELĖS

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTH

į F. RADZIUS

DR. A. RAČKUS

DR. B. ARON

BUTKUS

OR. M. T. STRIKOL

DR. H. BARTON

Plione Boulevard 4139

” A. PETKUS CO.

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.

Tel. Virginia 1290

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži
plyčia dykai.

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue

>3307 AUBURN AVENUE

Tel. Boulevard 9277

kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. ' Offįpp- 4450 C{ faUfnrnin Ava
U1I1Ce* **’>J *>• CalllO^Uia AV6.
Nedėlioję pagal sutartį.

4 vai. po pietų plėšikas įsi- 6558 SO. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1939.
griovė į Kaz. Žalimo pagyve- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
So. Ashland Avė. Valandos: nuo
nimų, 2134 W. 23 PI., ir iš- J___________________________ 4601
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
sinešė šliubinius žiedus ir
Telefonas Boulevard 1939 pect 1938. Nedėtomis tik pagal su
tarti.
kitokių daiktų.
X Visi “Draugo” priete- Dr. S. A. Bnenza
liai prašomi šiuo tarpu su- (
Ofiso Valandos:
WEST SIDE ŽINIOS.
justi, kad kuodaugiausia pik-;9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
9:30 vakare
X Ryt šv. Panelės Marijos niko tikietų išplatinus. Kas i
AKUŠERIS
į Dangų Ėmimo šventė. Visi iš veikėjų dar neturi tikietų 4608 S. ASHLAND AVENUE
4740 Dorchester Avenue
prašomi atsišaukti į ofisų. Netoli 46th St.
Chicago, III.
privalo išklausyti šv. M
Tel. DrezeI <328
• X Penktadieny, po mišpakaip sekmadieniais.
Vai.: 8 iki l» ryto

X Girdėjome, kad į Fede
racijos kongresų, apart kun.
Albavičiaus, važiuos kun. H.
Vaičiūnas, kun. dr. J. Navic
kas ir L. Šimutis.

-M?

ir padauginimas darbininkų,
Įneš pramatoina didelis pikni! kas.

J

Zl

v--t/ ' "

'

•

»

Ambulance Patarnavimas

JĮ,

DAVIDONJS,* M. D.

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Į X Moterų Sųjungos 55 kp.
j turėjo
susirinkimų Aušros
Vartų par. salėj. Buvo pakelįtas klausimas apie parapijos
įpikinkų. Nutarė dalyvauti in
corpore. Be to komisija paj kvietė i klebono pagerbtuvių
vakarienę, kuri įvyks rugsėjo
28 d. Sųjnngietės pažadėjo
šauniai pasirodyti ir prirengti
kuopos chorą su linksmomis
dainelėmis.

4910

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

AKIŲ

X — Spinduliai

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio gfaborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

Taipgi užlaikome visokius rūbus

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

dagų ir tinkamą patarnavimą.

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
Į atvažiuoja ir visiems
čampionams
| per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
seniems lonikams 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 apti^kos ar
ba išdirbystės.
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Chicago, III.

Ofiso lr

R-5s.

Boulevard

6918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare
Res. 8201 8. WALLACE 8TREET

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

JOHN SMETANt, 0. D.

4447 So. Fairfield Avenue

Tel.

Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Tel. Boulevard 3201

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DENTISTAS
Persikėlė {

ūR.

Tel.

po

numerio

8343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo
T—t

Boulevard 7589

SPECIALISTAS

Rez.

Palengvins akių įtempimą
kuris
esti
priežastimgaivos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Hemlock

7691

Iš RUSIJOS

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

Gerai lietuviams žinomas per 2t
metus kaipo patyręs gydytojas, chl' rurgas lr akušeris.

DR. 6USSEN

Gydo stalgias
ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.

LIETUVIS DENTISTAS

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.

Įsitaisė moderniškų ofisų po

kaip

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofisas ir Laboratorija

nųm. 4847 W. 14 St. Cicero,

jo ofisų North Sidėj, o Cice-

kad North Sidėj skyrių užda
rė.

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
nuo 10—4;

puo 6—8

Nedaliomis; nuo 10. iki 12.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

pacientai

jo 4631

Dr. Gussen ineina į dabartinę

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt mano iškabas
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vak. 8eredomls 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 8

Tel. ofiso Canal 2110 Res. So. 8h or<

tiek pacientų,

darbu pilnai patenkinti. Be to
Ofisas ir Akinių DirbtuvS

1025 WEST 18 STREET

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

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Netoli Morgan Street

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

roj susilaukė

Tel. Yards 1829

DR. HERZMAN

DENTISTAS

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Kainos pigesnės,

14tl

Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

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

LIETUVIS AKIŲ

Boulevard

DR. V. A. ŠIMKUS

Leavitt St.)

Aklų Ekspertas lr pritaikymo akinių

Phone Canal 0528

ofisą

SPECIJAUSTAS

G. I. BLŪŽIS

(Kampas

Valandos:

savo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

nauja vietą po num.

Dr. Gusseno

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Rezidencija 6600 So. Artąjį a p jtve.
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

PRANEŠIMAS

2201 WEST 22nd STREET

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

1410 So. 49th Ct., Cicero

Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTAS

F

Res. Prospect «■•

DR. P. Z. ZALATORIS

1545 WEST 47 STREET

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

Tel. Canal 0267

vakare

Nedėliomis
Džiovų, Moterų lr Vyrų I4<ų
Susitarus šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
VeI. : ryto nuo lt—12 nuo «—4 P«
Ashland Avenue
pietų: 7—8:S< vakare
Nedėliomis lt iki 18
GYDYTOJAI:
Tel. Canal 6222
Telef. Midway 2880

DR. G. SERNER

SKYRIUS

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal *6228
Rezidencija: 6640 So. Maplewood \
Avenue
Tel. RepubUe 7868
Valandos I — 3&7 — 8 ▼. ▼.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto

1821 SOUTH HALSTED BT.

DR. VAITUSH, 0. P. D._

AR ŽINOTE, KAD

navimą.

3201 Aubum Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DENTISTAI

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

vai.

<-8

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

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

DR. S. BIEZIS

DR. ŽMilIDZINAS

n, Aušros Vart„ par. šakį
lirVTZA
Į bus visų parapijos darbuotojjų ir draugijų atstovų bus pa
sitarimas ir pasiskirstymas
! pikniko darbų ir išrinkimas

įjt-•;#,.«■■ - - <*•

DR. A. J. JAVOIŠ

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

žmonių sunkių padėtį, tai yra

Reeldencljos Tel. Plaza 880S

atsižvelgdamas į bediybę, pa
tarnavimų teikia nž ^įeina

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų.

mų kainų.

Nuo 7 Iki 9 vakare,
hiedtl. nuo 10 iki II dlea<

DR A U O A S

Ketvirtadienis, Rūgp. 14, 1930

Aušros Vartų Par. Didis PIKNIKAS
Rugp.

Kitkam Muzika,

C H I C A G O J E

ros Vartų par. ir moterų ir tu forduku. Tai negalima”,
merginų dr-jai. Per 7 metus tarė p. J. Pudzvelis, žymus
ji yra išbuvus tos dr-jos šios kolonijos kontraktorius.
pirm. Jai pirmininkaujant tai Tų' patį sakė ir daugelis mardr-j,ai gerai klojosi. Jos vietų ąuetteparkiečių.
d r-joj užėmė p-nia Gaspar- Jei tos moterys tokį Iripų
kienė, prie kurios dr-jai irgi .padarys senu forduku, tai aš
savo sena kumele trauksiu į
sekasi.
Afriką.
. ■ į

Peonles Fmitn Co. Radio

North Side. — Kolonijoj
CHICAGO PEOPLES SYM nikų. Darbininkės išrinkta se
kančias: prie dešrukių: M. Ka gyvenantieji Raguviečiai ren
PHONY ORKESTRO
KONCERTAS.
reckienė ir O. Kizelevičienė; giasi su dideliu smarkumu į

serijoms pardavinėti: O. Ka pirmų raguviečių piknikų, ku
žaus pelno ir patenkino sve
Rugp. 24 d., White City valiauskienė ir jai pagelbėti ris įvyks 31 rugpiučio, Wilčius. Dabar antrame piknike
Aušros
Vartų
par.
pik1
X
Terraee Garden, 63 ir South M. Sutkienė ir V. Daugirdie- low Springs, III., ponios Dumsavo parapijos darže tos patuko
šeimininkės primena, gįos narės, vadovaujant pbrauskienės farmoje. Tame
Park avė., p. Marinus Paul- nė.
kad sekmadienį rugpj. 17 d. nioms Gasparkienei ir Čapiepiknike bus nepaprasti įvy
sen vadovaujant, Chicago Peo
Į Apskričio susirinkimų iš
pietų ir vakarienės niekas neį įr Sykįu visoms dirbukiai, kurin suvažiuos daugy
ples Symphony orkestrą duos
rinktas sekančios atstovės; 0.
West Sidėj negamintų, o vi-Jsioms, darbuosis prie1 valgių MOTERIMS DIDI KELIONĖ
bė žmonių iš visos Cliicagos
Rap.
koncertą, kurio programai bus
Kizelevičienė, M. DumbliausBi ateitų į parapijos daržų, * gaminimo ir kitų biznių,
apielinkės.
E. S—bas.
1-mas 5 vai. vakare, 2-ras 7
kiutė ir M. Daugirdaitė.
kur bus skanių valgių ir gar-'
Marąuette Park. — šiomis
PRAMOGA FARMOJ.
vai. vak., 3-čias — 10 vai. va
Antanas
Bartkus, geras
džių gėrimų visiems užtektidienomis taip yra: kų vyrai Bridgeport. — Šv. Onos dr- kare.
Tuoj reikia jaunos mergai
.Aušros Vartų par. darbuotonai.
Išsirenduoja 2 kambariai, tės, mokančios bookkeeping ir
nedrįsta, tai moterys įvykdo. ja pereitų sekmadienį turėjo Be orkestros bus solistai:
X P-nia St. Melinienė pe-' >> stoia su
Eu buriu
*>unu
lr Mūsų kolonija, ir pažįstami
štymo šiluma, su valgiu ar typewriting. Turi mokėt lie
reit« savaitę Sv. Kazimiero moter« Aužros Vart,f vyrų ir iš Brigliton Park, labai yra surengus pramogėlę, Kučins T. Miller — soprano, C. Bi- be valgio. Pirmos lubos.
tuviškai.
•
kapinėse rado pinigų. Pame-1 moter» dr> nari'i ir vary- susidomėję, ar p. Ona Piežie- ko farmoj. Žmonių priūžė ne lek — smuikininkas ir M.
4543 So. Troy Avė.
4736 So. Wood Street
tęs ar pametusi gali kreiptis.'sis
“1’’ kad Piknike
17 d nė „„
, Dautariene galės paprastai daug. Žinoma, atvė Fitzpatrick — pianistas.
Tel. Virginia 2681
su p.
Tel. Lafayette 6298
i p-n, Meknių bučernę 3404 iparapijos darže pralenk* ch;
ukeliau sęs oras ir lietumi atgaivinta
Programoj bus kuriumi įžy
Atsišaukti iki 10 vai. ryto
ti visus kitus darbuotojus. 4. . TO .„.
..n_
.. ogamta
------ paviliojo žmones už- mių kompozitorių.
So. Union avė,
REIKIA VARGONININKO
Laukiame žinių iš 8v. Kaži- 1 • Phllhpe’ Wls- (40°
miestin.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
X Marąuetteparkietė Elz
Rap.
Tuoj reikia vargonininko,
B».ULį
"""
,
L.—
1
■
=a
dr-jos. Yra viltis, kad.
~
_
. • . bieta Kiškunienė, buvusi West miero
Rengėjos viskų išpardavė,
gerai žinančio savo amatų.
Gar., storage,
gazol.,
karliodais
,Vvest
1T . Sides
o j•jaunimas
•
ataipgi
• •
P« O. Pieziene, moteris teiperkami, valdiški pirlę. P. O. greta.
IS EXTR0 SUSIRINKIMO
Sidės veikėja, praleidusi po
KUN. V. VILKUTAITIS
šių studento Stasio Piežos, ir k$ tik buvo nusivežusios,
Ypatinga proga 2 ar 3 žmonėm. Iš
neatsiliks,
nes
bus
gera
mu

tirk! adr., Box 520 Draugas, 2334
ŠV. KAZIMIERO AKA
6527 Superior Avė.
ros savaičių vakacijas Khineponia Dautariene, Chicagų Geriausia biznį darė p-nia
So. Oakley avė.
DEMIJOS RĖMĖJŲ
Cleveland', Ohio.
lander, Wis., sugrįžo su at zika, skambus radio ir daug apleido pereito sekmadienio Kalėdienė su savo gardžiais
Iceboxiai “Frost, Klng” 100 sv. $5.
kitokių įvairumų jaunimui pa
3 SKYRIAUS.
naujinta sveikata.
Geram stovy. 920 Sunnyslde avė.
rytų. P. O. Piežienė šoferia- pyragėliais, kurių ji buvo užSALESM0NAS
X Jau kelinta savaitė, kaip tinkančių.
Cigarų, kendžių, mokyklų reikme
vo, o Dautariene važiavo kai- fundijus tai pramogai. Darnys, orlavių st. Puiki vieta, remia.
Girdėti,
kad
kitos
didžio

Galės
uždirbti
nuo
$35
iki
$50
North
Side.
—
Rugpiučio
7
j
Fel. Lazauskas, 4031 So.
po pagelbininkė prie taisymo bavosi taipgi p-nia B. Naugsavaitėj. Turi būt švarus, dailiai pa $55. 1352 VVilson.
sios
West
Sidės
dr-jos,
kaip
d.
įvyko
skyr.
susirinkimas.
Maplewood avė. pasekmingai
sirėdęs ir su daug draugų.
tajerų ir kitokių mašinos su- žemiem© ir kitos,
Sald- štoras vaisių stendas, arti
va
Piliečių
klubas,
Ūkininko
Union
stoties, gera vieta. Kreiptis
1657
West
47
Street
Nors
mažas
būrelis
Rėmėjų
dirba prie lietuviškos skal
>
1 Ši gerai pavykusi pramoga
griovimų.
Matyk p. Wm. Kosmowskl pėtnyčioj 134 So. Canal St. Chicago.
bet
daugiausia'
byklos,
Metropolitan Wet *r kitos žad0, skaitlingai su <<
šv. Onos dr-jai yra tikras gi- susirinko,
po 7:30 vai. vak.
GERAS BIZNIS PIGIAI.
Mums
truko
beveik
16
va

saivo
valdybomis
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Stanley Kanapackis
Olselis šviežių kiauši
Telefonas HEMLOCK 8380
Wisconsino dalis. Sugrįš pa 7139 So. Talman avė., Ji yra
D.
GRICIUS
nių, sviesto ir sūrių.
| Atrodo mūrinis, po to jau ne5158 So. Westem avė.
gyvenus ilgų laikų West Si
GENERALIS KONTRAKTORIUS
4844 SO. PAULINA STREET
baigoj kitos savaitės.
Statau namuB kaip muro taip lr reik penty t. Turim namų ant
Tel. BOulevard 1889
Tel. Prospect 8157
dėj ir daug pasidarbavus Auš- 'v.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
il
pardavimo ir mainymo.
Kainos prieinamiausios.
TIK KARTA Į METUS.
Jei jūsų radio nedirba gerai,
2452 WEST 69th STREET
REAL ESTATE
JOKANTAS BROS.
tai šaukite
AUTOMOBILIAI
Tel. Lafayette 8643
Ofisas ir Rez.
4138 Archer Avenne
Šv. Kazimiero Akademijos
A. J. ŽVIRBLIS
ir 2384
4401 S. Možart 8t.
Tel.
Lafayette
7674
Rėmėjus centro piknikas įvyk i
Lafayette 8227 Chicago, UI.
J. C. ENCHER & CO.
sta tik kartų į metus. Tat, ar
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda.
neverta jį remti, kad jis pa Geriausios Rūšies Automobi
A. ALESAUSKAS
FOUR LEAF CLOVER
Notary Public
vyktų.
Skyrius 4429 So. Fairfield
MOTOR EZFRESS
CONSTRUCTION
liai.
Fundamentai
eal estate
Rugpj. 17 d. ruošiamųsi prie .Ateik pažiūrėti musų nau Taipgi didelis pasirinkimas varto
SENIAUSIS LIETUVIS
Mes permnfūojame-pervežaCementiniai bloksal
tų karų už labai mažų kalnų,
šio metinio pikniko. Už die jausių DE SOTO ir PLY Norėdami pirkti pigiai gerų karų ELEKTROS KONTRAK
me pianus, forničius ir kito
Garadžiai,
porėtai
Statau naujus namus ir se
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lakto
išmokėjimui
kreipkitės
i
mus
TORIUS
nos kitos ir jau važiuojam* MOUTH Chrysler išdirbystės
kius
dalykus.
nus priimu į mainus.
Taipgi budavojam visokius naujus
elektrų. Darbų garantuoju. namus.
į Marąuette Parkų, ten pra- automobilių už labai prieina WHITE SOZ MOTOR SALES W.Suvedu
Taipgi parduodame anglis
2608 WEST 47 STREET
P. STEPHAN ELEOTRIC CO.
leisim laikų linksmai ir mū mų kainų.
2533 So. Halstcd Street
geriausios
rųšies
už
prieina

436
W.
45
St.
Yards
2124
Tel. Lafayette 1083
610 West 35 Street
Telef. Vlctory 7452
Arba
sų seselėm padarysim nema Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
miausių kainų. Musų patarna
Tel. Tards 0481
Tel. Lafayette 8719
2100
W.
23
St.
Canal
5065
METROPOLITAN
žai naudos. Ir ištikrųjų, la Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
vimas yra gi eitas, geras ir
ELECTRIC SHOP
bai daug galėtumėm nuveik
nebrangus.
GAGE PARK MOTOR
Pbone Republic 4949
REAL ESTATE
G.
Navadomskis,
Savininkas
7126 So. Rockwell Street
ti, jei tik visi remtumėm tų
NAUJI GERIAUSI
Rendavimas, Paskolos lr Apdrauda
SALES
Elektros kontraktorius
(Insurance)
taip svarbų reikalų
Telef. Republic 5099
AUTOMOBILIAI
Joe Bagdonas, Savininkas

ŽINiy-ŽINELĖS

f•

lifls. stnin.

MAROUEHE JEWEL8Y
&RADIO
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M, ZIIAS

RADIO

DE SOTO IR PLYMOUTH tfILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

i

■ -■

?

R

AUG. SALDUKAS

Rengimo komisija stropiai 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669
dirba. Rūpestingai rengiasi.
Skyrių komisijos taip pat
visa siela padėjusios, kad tik
atsilankiusius patenkinti.
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

HUPMOBILE

Todėl kreipiamės prie gerb.
visuomenės, lai nebūna jų
balsas šaukiantis tyrose, juk
senai yra “Drauge” rašoma.
Kviečiame atsilankykit skait
lingai.
Rėmėja,

Telef. Republic

•

Kaina $845.00 F.

O. B.

z

BRIGHTON MOTOR

Savininkai: Vainoras, J. Laskya
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenne

9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
VARTOTA KARĄ IR
VĖL ATSITARNAUS PARAPUAI.
$100.00 NAUJĄ
,

GRAHAM PAIGE

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas n.us Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
Jei Tamista nori pirkti Automo tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus lr pamatyti HUPMOBILE 1981 vartotų karų už labai mažų kalnų.
modelių, kurie tikrai Tamista* nuaSALES
trislns savo gražumu, greitumu, lr
riša
konstrukcija.
Kaina
$1,195.
INC.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS HERFJ *

Ateikite lr pažiūrėkite Naujus STU
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių DEBAKER 1931
modelius,
kurie
laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge- turi stebėtinus
pagerinimus, kuriu
karų už žemiausių kainų.
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studebaker.

Aušros Vartų moterų ir I r|au„Įų
merginų dr-ja pasitarnavo di Willys, Willys Knight ir
džiajame parapijos piknike
Whippet Pardavėjai
Bergmano darže birželio 29.
HARRY J. MAPP, Ine.
Tos dr-jos narės gerai vedė
6739 S. Western Avė.
biznį restorane, padarė grabizn
telefoną* RspubUo $$41

PETRAS GRIBAS

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS

Savininkas

4492 Archer Avenne
Telefonas Lafayetta 7138

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Mes pervežame daiktus ir į 4038 Archer Avė., Chicago, III.
Už apie $3,900 cash parduosim 12
kitus miestus.

Moliavojimo Kontraktorius
Mes

mollavojlme,

lšpoperluojame

dekoruojame

visokius

ir

namus.

Musų kainos labai prelnamos lr dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
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
ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689

A

Kaipo

liet avis.

lietuviams

Telefonas Canal

patar

nausiu kuocartauala.

4426 So. Western Avė.
TeL Lafayette 8227

7299

PETRAS CIBULSKIS
. Maliavojimo Kontraktorlns
Maliavų lr sieninės popleroa krau
tuvė. Naujas atakas.
2334 So. LEAVITT ST.

AR NORI PINIGŲ

ftapos Telef.

S. L. FABIAN, Mgr.

CHICAGO

2847

Namų
Republic

Telef.

5881

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
K ONT RA KTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

6 kamb. plytų bung, arti mok.
geroj vietoj. 6728 No. Talman avė.
Naujas

5

kamb. plytų

bung.

sti

pordius, lytaus maudinė, pui
ANT PIRMU MORGIČIŲ klinis
kus moderniškas namas, gar. 7237
Skolinam pinigas ant medi So. Lincoln St. Sav. Republic 9456
niu ir mūriniu namu. Komijai Pardavimui 7 kamb, plytų nn|mas,
furnace šild. $6,800. 1522 No. Avers
tik 2%. Kreipkitės į
Avė.
■
.
Public Mortgage Ezchange
Jei turi $8,000 cash, tai gauk pi

809 Wert SBth St
1 —L"

Hemlock

M. YUBZKA
Plumbing
Heating

MORGIČIAI-PASKOLOS

flatų kamp. namų Woodlawne, arti
I. C., $83,700 Išmok, po $100 i mėn.
po 8 nuoš. Balansų sumokėti liepos
1936. Reik greit parduot. Witmer,
208 So. La Šalie, Tel. State 0154.

giai 5 kamb. mod. plytų bung. S. v.
daly. Uždangos nuo saulės, langinyčlos, karpetal ant trepu, pečius, Ice
boxis lr kiti patogumai. $9,000. Tel.
Kildare 8266 arba 3017 No. Kostner

aro.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000
FARMOS
. ................— -V
neimam komiso iki $300.00 —■ II

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Farmos Indianoj, pigiai, reikalauk
paaiškinimų. Geros Išlygos. F. Van
Camp. $216 Kenwood, Indianapolls.

Ind.
Pardavimui 26$ ak. galvijų farma.
gert namai, 20 ak. klevyno, labai
pigiai. Mra G. D. Kowe, Evart, Mlcb.

