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3,000 ŽMONIŲ 2UV0 KINUOS
POTVINIUOSE

SUVARŽYTA ATSKILUSIŲ |

CHICAGOJE

ANGLEKASIŲ

SROVĖ

LIETUVOJE

BENTON, III., rugp. 14. Apirubės teisėjas Kern lokaPeoria <(111.) apylinkę, a- lįų anglekasių unijų nariams
not žinių, labai daug nuken- išdavė laikinąjį “injunction,”
i tėjusi nuo kaitrų. Vietomis kuriuomi einant atskilusiai
ūkininkai vandenį perka ir ne nuo anglekasių organizacijos
uždrausta , naudotis Po kelerių metų kovos dėl
pigiai moka. Pristatomas ba srovei
“United Mine Workers of A- garsinių filmų patento vokie
čkomis.
TT
. ..... .... , merica” ,vardu; naudoti siau čių ir Amerikos elektros praupeliai, šaltiniai, šuliniai
. ....
<
kuone visai išdžiuvę. I.aukiio-l', JU
’“°1S d,stnk,<> var'įmonės atstovai pasirašė sutaDAUG

NUKENTĖJO

FILMŲ

GARSINIŲ

MONE PASIDALINO
ROMIS,

LIETUVA

TIK

‘VARTOTI

Britų Orlaivis R-1OO Apleido

Ka nad

PRA-

£ĮŲ

ą

Indijos Kalėjimuose Vedamos Taikos Derybos;
Francija Ir Jugoslavija Ginkluojąs Italijos
Pasieniu; Britai Pradėjo Bausminį Veikimę
Prieš Afganistiečius

se

viskas,

tarytum, išdegę.'f*/

SFE-

GALĖS

VOKIE-

APARATUS

s™‘°ka™s TVT**’ kuria pasikelia patentais

lekasių duokles, sakyti, kad įr nustato savo įtakų sferas,

Gyventojams reikalinga paše- sutartys su kasyklų vedėjais', Nuo šiolei Lietuvoj, kaip ir

lpa.
priguli srovei, ir nesivaduoti, visose Pabaltijo valstybėse,
! IVashingtone su prezidentu
anglekasių organizacijos kon-‘ Skandinavijoj, Olandijoj, Olakonferuoja dvylikos valstybių
I ndų Rytų Indijoj ir Balkanuogubernatoriai. Tariasi šelpti stitucija.
Šios srovės priešaky yra ,se> galės būti vartojami tik
nuo kaitrų nukentėjusius.
Howat ir H. Fishwick. Jie ko vokiečių aparatai. Tuo tarpu
voja organizacijos prezidentą Rusija ir eilė kitų valstybių
NEW YORK, rugp. 15. — i PEIPING, Kinija, rugp. 15
Lewis.
paskirta Jungtinėms Valsty
Šis vaizdelis iŠ miesto Melfi, Italijoj, aiškiai liudija,'
Komunistų veikimą, šioj vals i— Netoli Mukdeno didelius
bėms.
“R.”
tybėj pakilo kovoti ir Ku plotus ir pietinę Čihli provin- kokias baisybes atliko ten pastarasis žemės drebėjimas.
Melfi griuvėsiuose.
i Iš Washingtono neoficialiai
Klux klanas. !
icijos dali palietė dideli potpraneša, kad visoj šaly būsią
Tarptautinio darbo apsau iviniai. Žuvę virš 3,000 kinie
NEW YORKO KATALIKAI
(nedaugiau kaip pustrečio migos organizacija pasiuntė pro čių.
SHANGHAI, rugp.
■•
^4
PRIEŠ NEPADORIUS
ARGENTINOS BAŽliono bedarbių.
4 Ties Pilviškiais
testą valstybės gubernatoriui i Potvinius sukėlę dideli Įie-f
Kinijos valdžios lakūnai bo-į
r • - * <• ■ *»*.*
TEATRUOSE VAIDI
NYČ1AI
Franklin Rooseveltul.
i Buvusio cenzo daviniai dar mbavo miestą banking, Kwa- gnvažinėjo 27 metų vyrą žal
įtūs.
NIMUS
nežinomi. Tik žinoma, kad su-.,ngsi provincijoj, ir miestą
Antradienio vakare klanas
VATIKANO MIESTAS, ru rašėjai radę nedaug bedarbių. Tsinan, Sliantung provincijoj. telį. Jis kilęs iš Kazlų Rūdos.
atliko demonstraciją Sale ko
Žmonės šneka, kad jis buvo
NEW YORK, rugp. 14. — gp. 14. —Kardinolas PompiSako,
daugiausia
toki,
kurie
Šiuodu
miestu
turi
užėmę
sumunistų išlaikomos stovyklos
pirma nužudytas, paskum pa
'Šio miesto katalikai iškėlė vei li praeitą ketvirtadienį pašve- , 7,. ’ .
'J7 , 7”
/
.
laikinai
paliuosuoti
iš
darbo.
/kileliai
šiauriečiai.
vaikams, arti Elmira, N. Y.,
dėtas ant bėgių, kad trauki
kimą teatruose išnaikinti ne ntino varpus Argentinos tau-____________
,
MONTREAL,
Kanada,
rupažymima proteste. Po to sto
Nanninge, be kitko, bombo nys suvažinėtų, bet gydyto
padorius vaidinimus. Šio vei- tos bažnyčiai Buenos Aire
Tardymų
laiku
apdaužė
tgp.
15.
—
Britų
orlaivis
(divyklą puolusi valstybės poli •v w s
mis sugriauta katalikų misi- jas konstatavo, kad nieko pa
-k, -.v x kimo svarbiausias žygis prieš'mieste. Iškilmėse dalyvavo
žmogžudį'
cija ir Amerikos Legijonas. nzabhus) R-1(X) įfe n o a - tuos vaidinimus sukelti visuo-J kardinolas Capotosti ir Arge“R.”
ionierių bažnyčia ir ligoninė. našaus nebūta.
I
.
Sako, du stovyklos mokytoju gal į Angliją, išbuvus jam čią1,menę.
Koronerio teismo tardymų Vos išsigelbėjo du kanadiečiu
ntinos ambasadų atstovybės.
ir du vaiku automobiliu paim dvi savaiti. Iš šešių inžinų Veikimas/ vedamas Jo Emi
GRĄŽINS MAIZELĮ
į metu automobiliaus vežėjas kunigu misionierių ir keturios
vienas
sugadintas.
ta į miesto rotužę (Elmira)
Guiltanane pašokęs skaudžiai seserys vienuolės.
nencijos kardinolo Hayes gloir ten jie visi priversti pabu - Turi 15 keliauninln, ir 44
vadovaujant monsigno.
Prieš porą mėnesių iš Lie
apdaužė plėšiką Harry Yetčiuoti amerikonišką vėliavą. vyrus įgulos.
tuvos buvo pabėgęs valstyb.
ter, kurs nesenai 111-oje gat
rui Lavelle, Šv. Patriko ka
degtinės monopolio agentas
tedros rektoriui. Monsignoras , LONDONAS, rugp. 15. — vėje nušovė jo brolį policmoITALIJA SUSIRŪPINUS
Maizelis, kuris po aferos iš
savo laiške į parapijoms pa Iš Tokyo praneša, Japonijos ną Ouiltianane.
KAIMYNIŲ VEIKIMU
apie 200,000 valdžios
reiškia, kad New Yorko teat salą Kiušiu palietė taifūnas Policijai parėdyta surasti i FRANKLIN, Pa., rugp. 14. sinešė
. . •
‘
’ p.
ruose vaidinimai šią vasarą i (vėtros rūšis). Žuvo virš 20 jo sėbrą Neveraski. Juodu už i— Šiose apylinkėse pasirodė pinigų.
LONDONAS, rugp. 15.
ROMA, rugp. 15. — Itali- taip žemai nupuolę, kad šiam žmonių.
didelės šalnos, kas pakenkė Jis buvo sulaikytas Pran
puolė garadžių. Kaip kartas
daržams. Pirm savaitės čia cūzijoj ir bus išduotas Lie
atvyko du policmonu Vistorninkai tarp britų valdžios ir gavusi žinių, kad Francija ir bės. O juk šis miestas Ameri
buvo vos pakenčiami karščiai. tuvos kriminalineį policijai.
das ir Guiltanane. Yetter abu
indiečių tautininkų turi taikos Jugoslavija Italijos pasieniu koje yra svetingiausias.
“R.”
policmonu pašovė. Guiltanane
derybas kalėjimuose, kur už- visas laikas barškina ginklais,
PRINCETON, B. C., rugp. mirė, gi Vistordas suparalidaryti indiečių vadai.
Visu pasieniu dirbdinamos
PERKŪNAS
15. — Blakebum anglių kasy žuotas. Yetter suimtas, Neve
Sakoma, kad kai-kurie tų tvirtumos, atliekami kariuoNĖW YORK, rugp. 14. — Šiluva (Raseinfių ap.). Lie
kloje įvyko dujų sprogimas. raski pabėgo.
_
i
laikomų kalėjimuose vadų yra ( menių manebrai ir kariuomei Vakar temperatūra nupuolė pos 18 d. naktį užgulė mies
.2 anglekasių žuvo, 46 užgriau
palinkę dalyvauti Londone ko mės dalių kilnojimai.
taip žemai, ko nebūta į kelias telį tamsus ir juodas kaip an
VATIKANO MIESTAS, ru ti. Šie pastarieji atkasami.
Nepasakė užpuolėjo vardo;
nferencijoje aplink “apskritą
dešimtį? metų rugpiūčio 13 d. glis debesis. Nuolatinis ir bai
gp. 14. — AnąJ dieną Šventa
nubaustas
stalą”. Tad jie linkę ir pa TARNYBON ŠAUKIAMOS
sus perkūnas griaudė. Žaibas
sis Tėvas Pijus XI audienliaubas daryti su valdžia.
ATSARGOS
Į
Maurice
Hancey,
27
m.,
cijon priėmė 100 ungarų mal
papuolęs i elektros ir telefoMIRĖ ADV. ST. KODIS
Bet kiti griežtai laikosi sa
miegamąjį
kambarį,
1702
įno vielas Vietotais perdegino,
vo pirmojo nusistatymo — LONDONAS, rugp. 15. — dininkų iš Amerikos. Jie vyk
Erie gat., paleista šeši revol
sta į Ungariją dalyvauti Šv.
NEW Y0R,K, rugp. 15. —
Daugeliui žinomas cbicagie- sunaikino hsargiklius, skaldė
kovoti už Indijos nepriklau Iš Teherano praneša, kad Pe
verio
šūviai.
Emmero iškilmėse.
Pranešta, kad rugsėjo 29 d.
tig adv. Stanislovas Kodis elektros lemputes, lupo tinką’
somybę.
x rsijos valdžia pašaukė tarny
i Hancey pašauktas teisman
Chicagoj Sharkey (Žukaus
pabaigė savo gyvenimo die nuo sienų. Lietus pylė labai
bon 60,000 atsarginių kovoti
nenorėjo pasakyti, kas toksai
kas)
kumščiuosis
su
milžinu
“R.”
nas. Mirė rugpj. 14 d. Jisai1 smarkus.
.sukilusius kurdus. O "gal tas
į kambarį šaudė, nors jam
kumštininku italu Carnera.
sargaliojo apie metus laiko.
atkreipta prieš Turkiją.
žinomas šovėjas.'
Jo laidotuvėse
patarnauja1 i CHICAGO IR APYLIN
'Už nepasakymą jis nubaus
LAHORE, Indija, rugp. 15.
i ROMA, rugp. 14. — (Šven
600 BE PASTOGES
graborius Lulevieius.
KĖS. — Dailus oras; maža
tas 25 doleriais baudos.
— Šiaurvakarinėj Indijoj
tasis Tėvas Pijus XI atstovą
temperatūroje atmaina.
fganistano pasieniu britų ka i NEW YORK, rugp. 15. — Colombia respublikai arkivys MASSON, Quebec, Kanada, Hancey yra darbo “biznio
Nušautas dar vienas
riuomenė atmušė keletą afga-, (Kapit. F. M. Hawks išilgai kupą Giobbe įgaliojo būti at rugp. 15. — Šį miestelį pa
Nileg Center vakare ties
nistiečių kalnėnų puolimą.
Valstybių — iš Lok Ange stovu užimant ofisą naujam lietė didelis gaisras. Virš 600,
viena užeiga užpultas ir nu
Maisto
branginimas
Dabar britų ginkluotos jė les į Nęw Yorką, praskrido
asmenų neteko pastogės.
šautas Chicagos vienas įtaria
nepatelsytlnas
gos sutraukiamos į pasienį ir, (pustrylikto8 valandos. Tuo
mų piktadaris Danny Valio,
sakoma, bus iškeltas bausmi-t būdu jis paveržė pirmenybę
LINCOLN, Neb., rugp. 15.
Angliška spauda praneša, kurs buvo sąjungoje su-Canis veikimas. Britų kariuo-Įiš pulk. Lindbergho — grei— Republikonų partijos kan- kad Chicagai netrūksta jokio pone gauja.
menė bus pasiųsta į kalnus ,čiau apie dviem valandom, Kolegijos vice-rektorius, pas- , didatu į J. Valstybių senato maisto, lygiai daržovių ir vai i žmogžudžiai nežinomi.
kovoti ir nubausti tuos kai- Kapit. Hawks skrido apie 200 kirtas šios Kolegijos rėkto- rius išnaujo išrinktas šen. No- kių. Tad tų produktų brangi
• į ,
;
mylių valandoje.
rinm- . .
... ;.lt i Ja.. • rriij pažangusis republikonąs. nimas yra nepateisinamai,
PLATINKITE "DRAUGĄ"
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draugas

Ypatingai daug savimylos yra nūdienia
me mūsų politiniame gyvenime. Partinė sa
Ileln* kaadlen, Itokjnu
vimyla dabar pas mus dažnai sumaningai
PRKNUMBRATOs KAINA: Ketam* —
P«pridengiama, kų tuo-būdu jų nuo žmonių aMt Metų — tl.se. Trtma MSneslama — fl-M. Vienam
M*.
Mtaeetul — tie. Europoje — Metama |7.M.
kių paslėpus. Jokio ypatingo analizo nerei
tų — liet. Kopija .0»c.
Bendradarblama Ir koreepondentama raitų
kia, kad gerai suprastum, ko toji priedanga
■na, Jai neprašoma tai padaryti ir neprlalundlama tam
Uksini palto lenkių.
yra verta.
Radaktorlna priima — nuo
Iki 11:11 eaL
Savimyliškos tendencijos, kurios nūn ky
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavna.
šo mūsų politiškame ir kultūriškame veiki
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 me, mūsų, lietuvių tautai, nieko gero nele
vai. po piet.
mia, tik parodo, kų mes ištikrųjų galime —
pačias piktąsias silpnybes idealizuoti.

mui. Visokiu maistu šalis y-1 ATSIGYNĖ KOMUNISTŲ.
ra gausi. Štai ūkininkai netu
ri kam jiarduoti kviečių kuo- j
DARBININKŲ SKYRIUS
pigiausia kaina. Tai dėlto, į
kad tų grūdų yra perdaug.
NEDARBAS BRITANIJOJ
Amerikos J. Valstybės ir Tas pat yra ir su kitais že
Francija šiandie susikrovusios mės produktais.
IR VOKIETIJOJ.
galybės aukso. Kitos šalys
Einant oficialėmis skaitli- mažai to metalo turi ir ne- ] naudojasi trustai. Nors teisonėmis, Britanija šiandie susi-j gali gauti reikalingo kredito, j
trustai negyvuoja, bet
laukusi virš dviejų milionų j Be kredito negali vystyti pre- veikia. Jų veikimas labai skau
bedarbių. Kiek bedarbių yra!kybos. Be šios pastarosios nė džiai atsiliepia į visuomenės
ištikrųjų, niekas negali žino- ra darbų. Juk ir darbo nega kišenių. Jie kainas nustato ir
Reikia tik objektingiau žvilgterėti į mū-|ti Tik ži„onla) kad
yra li būt, jei varžomas prekių
“DRAUGAS”
vartotojai turi mokėti.
valstybinę būklę, kad įsitikintume, kad žy- daagiaU) nega oficialiai pa. išvežimas į užsienius.
Anot žinių, maistui kaina
UTHUANIAN DAILY FRIEND
mi
dalis
ta
būklę
sudarančių
veiksnių
yra
|duodama
.
Blltanijoj
bcdar
.
Publlsked Daily, Bacept Sunday.
Šiandie Vokietijai yra toli kjla
didesniuose
visuose
■UB8CRIPTION8: Ona Vear — |l.00. Slx Moatbs savimylos vaisius. Ne kartą mes savo pačių j Wams mokama val5tybine pablogiau, negu kitoms valsty miestuose.
— IKSO, Tkree Months — tS.ee. One Kontk — 71a.
■nrepe — One Tear — 17.00, 8tz Months —* |A00 negalėse raminame, ne kartų romantikų pa šelpa. Tuomi remiantis ir ži
bėms. Jai reikalinga mokėti
Copy — .Sic.
sididžiavimu džiaugiamės.
nomas
bedarbių
skaičius.
Bet
karo reparacijas. Šias surink- DARBA1 KALĖJIMUOSE.
Advertlsiag ln "DRAUGIAS’ brinųs bent remlta
Leut. Com. R. D. Tisdale,
Užtat ir mūsų darbai neduoda reikiamų) ne visi gauna pašelpų. Tų|fį galima tik praplėtus prekyAdvertlslng retos on applleatlon.
vadas J. A. V. karo laivo Pa
“DRAUGAS” 2334 S. Gakley Av., Chicago vaisių. Mum dažnai trūksta visuomeniškam valdžia nežino ir jie neįskai- bų su užsieniais. Tos sunku
Šioj šaly yra didžiai svar los, į kurį raudonieji komu
susigyvenimui būtino pasiaukojimo. Mes nu- tomi į ofįcįaiį bedarbių akai atlikti. Daug svarbių pramo bus klausimas, ko visas lai
nistai Kinijoj buvo pradėję
tolstame viens nuo kito, kad nė susikalbėti nių.
'nių yra nutraukusios veikimų. kas nepajėgiama išspręsti.
Amerikonai raudot-av.
nebegalime, nes savimyla, o ne valstybės rei Pati Britanijos valdžia pri- Ir nedarbas pradeda kenkti Tai darbai kalėjimuose.
r.uos*Uo iš13k.š\č.
kalai visa lemia.
pažįsta, jog negalimas daik-' pačiam valstybės reikalų ve- Kiekvienam yra supranta- j
Savimylos kirminas nuolat graužė mūsų:tas sustabdyti nedarbo pliti- dimui.
ma, kad kaliniai kalėjimuose
KOVA BU SAVIMYLA.
vidų. Ir jeigu pasirodytų, kad jis dar ir at-imų. Pramatomas dar didės-' Nereikia pamiršti, kad pas- negali būt laikomi be jokio dikiams karietėlės, įvairios pin
tinės ir pintinėlės ir daugybė
Tuo klausimu “Ryte” rašo J. SI. Kadan- eity mūmyse tebesilaikys, tai Lietuvai nieko, nis ir iki 1932 metų neįmano-) taraisiais keleriais metais vi- darbo. Gi jei jie dirba,, tas
gaminių iš šlynos.
gero tai nelemia. Tai tik parodo, kad siau- mas reikalų pagerėjimas,
sų valstybių prekybos su už- darbas turi duoti naudos kadgi toji savimylos liga kenkia ir mūsų Ame
Visoj šaly kaliniai tik vie
ros nuovokos ir silpnos dvasios žmonės ku-! Didžiosios pramonės, kai sieinais sųlygos žymiai pasi- ir kalėjimams.
rikos lietuvių tautiniam bei visuomeniaim vei
rie niekad nestengs prasiveržti pro tvanku-. kad geležinkeliai, vis daugiau keitė Tad kai-kurios pramo- Ugi metai kalėjimuose ve nų marškinių į metus padirb
kimui, nebus pro šalį p. J. SI- raštų perspaus
dina virš 12 milionų dolerių
mus į skaisčiųjų Saulę,
darbininkų atleidžia iš darbo., ngs darbuojasi prisitaikinti dami įvairiausi darbai ir ka
dinti. Ne kas kitas, kaip tik savimyla truk
vertės.
O tuo tarpu krašto valdymo darbuose ko Britų elektros ir manufaktu- Į prįe tų .naujų sųlygų. Tas linių pagaminti daiktai par
do mumg sueiti į bendrų darbų, į taip mu
Kada organizuotas darbas
duodami krautuvėse. Kadangi
ros sųjunga, perkračiusi vi-■ yra nelengvas darbas,
ms reikalingų
vienybę.
Savimyla
yra mažiausia turi būti savimylos, o daugiau
ima protestuoti, tada iš visų
sam pasauly nedarbo padėtį,
kaliniai gali viskų pigiau pa
tikruoju stabdžiu mūsų Federacijos, Susivie protingo prado.
pusių pasigirsta balsai, kad
gaminti, tad ir jų gaminiai pi
Lygiai ir visi kiti darbai, turintieji pla- taip pat pripažįsta, kad ligi
nijimų, L. Vyčių ir kitų organizacijų veikimo
to klausimo išsprendimas tu
ir augimo. Del vadų savimylos ir apsileidimo į tesnės visuomeninės reikšmės, to paties pik- 1932 metų negalima nei lauk PABRANGSIĄS MAISTAS. giau parduodami.
ri būt atliktas. Paskiau apie
ti bent kokio pagerėjimo.
Prieš tai pakyla organizuo
nyksta tikėjimo ir tautybės idealai lietuviuo tos savimylos atsižadėjimo reikalauja.
tai ir vėl užmirštama, ligi
Britų- valdžiai tas nedar i
Visuomenės išnaudotojai tas darbas. Jis įmato kaliniuo
se.
Bet taip yra gyvenime, pasak Šekspyro,
.. . .
. ,
. .
,
, . nesukeliami kiti protestai. Ir
bas daro daug nemalonumų, ^rustai naudojasi kiekviena se rimtus konkurentus lais- A .
■
Kas toji savimylai tai p. J. SI. taip at kad vos mes tik pasaulį išvydome, žiūrėk,
Visgi ji šiaip taip raminasi, i proga. Milionai
neturtėlių viems darbininkams. Sako,
sake:
jau raguotas prakeikimas besisuka ties mūsų
Su kalinių darbais yra ke
Pirmoje vietoje ji skelbiau darbininkų buvo pradžiugę jei kaliniai viskų pradės ga
Žmogaus prigimtyje yra daug savimylos galvomis. Vos tik nepriklausomybę iškovojo kad šis nedarbas nėra taip di- laikraščių žiniomis, kad mais- minti ir tai visa bus pigiai blus dalykas. Kokius darbus
arba egoizmo. Ji yra perdaug gausi savo ak-I me, o žiūrėk, kokios raukšlės jau spėjo susi- delis, kaip jis atvaizduoja-: tas kiek atpingųs, kad pragy- parduodama, tuomi naudosis jie tik dirbtų, visados ir vi
lomis, ir labai dažnai nesuvaldomomis užgai-Į daryti ant Lietuvos veido, kokios audros jau mas, kadir oficialiai. Tai dėl- • venimas būsiųs kiek' paken- visuomenė. Tada nukentės or sur jie kenktų laisvųjam dar
domis, perdaug joje pasireiškia gyvuliško šėlo, kokie pikti gaivalai sau lizdus jau susi
bininkui.
to, kad tų bedarbių žymi čiamesnis. Deja, tie patys lai- ganizuoti darbininkai. Pramo
krovė!
femtbktyviškumo ir aistringumo.^
*i • •
dalis turi šen-ten tokio ir ki-! kraščiai išpūtė žinias apie kai- nės norės konkuruoti su ka Tad, ar kalinius išlaikyti be
•»
- •
"
Tauta tai sutelktina individualybė. Ang tokio užsiėmimo. Pagaliau tpas, apie išdžiovintus ukiuo- lėjimais ir sumažins darbi jokių darbų! Kol-kas į tai nie
Savimyla, telpanti savigarbos ribose,
kas negali atsakyti.
kurias užbrėžia geras supratimas savo gyve lų pedagogas Samuelis Smailsas ir sako: raminasi ir tuomi, kad kitose se javus, upelius, apie išdegu ninkams atlyginimus.
Grūdas.
nimo pareigų, nėra blogas dalykas. Bet kada “Tie patys ypatumai, kurie apibrėžia atski šalyse su nedarbu esu toli sias ganyklas ir gyvulių trošŠis svarbus klausimas ilgi
ji atlieka vienšalė ir ima visai prigimčiai ro asmens charakterį, apibrėžia drauge ir blogiau. Nurodo į Amerikos kimų dėl vandens trūkumo. metai tęsias.
Organizuotas
nacijos
charakterį.
Be
tiesumo,
teisumo,
tau

vairuoti, tai, saugok Dieve pridarys, kiek tik
(Anglijoj)
Jungtines Valstybės ir į Vo- štai dabar iš Washingtono darbas, nei atskirios valsty Dogmersbfield
rumo,
vyriškumo
ir
dorybės
nacija
neras
pa

galima pridaryti blogybių. Ji tada ves žmo
kietijų. Tose šalyse bedarbių praneša,kad artimoj ateity ir bės ir pati federalė valdžia viena kiaulė geriau sugebėjo
gų prie kruvinų rungtynių vien savo norams garbos kitose nacijose ir neturės pasaulyje toli daugiau, negu Britanijoj, ateinančių žiemų pabrangsių neranda priemonių, kokiu bū sekti žvėrį ir nušautų atnešti,
patenkinti, ir neartsižiūrės
nieko, nors tai svarbos. Nacija charakteriui ir aukštai doro- Visur blogi ir sunkfls laikai‘valgomieji
produktai. Jau, du atimti iš kalinių darbus. negu geras medžioklinis šuo.
būtų pati aukščiausia vertybė, pats aukščiau vei išsidirbti, būtinai turi tiek save išauk- darbininkams. Visur pramo- šiandie pabrangimas atjau- j Organizuotas darbas tik reika
lėti, kad ji turėtų pagarbos kitiems, kad ji nėms vargai.
sias gyvenimo įstatymas.
čiamas. Kad tuo tarpu darbų Jauja kalėjimuose panaikinti Beauivais katedros bokšte,
įprastų
klausyti
disciplinos,
mokėtų
visada
Prancūzijoj, yra toks laikro
Britanijos ekonomistai ne- mažai, nedarbas apnykęs vi-j visokius darbus.
Žmogus, kurį valdo vien tik savimyla,
susivaldyti ir tikrai sųmoningai savo pa darbo panaikinimui mato tik sų šalį.
, Illinois Darbo Federacija dis, kuris netik valandas mu
nėra niekuomet vertas/ doro ir garbingo žmo
reigas visur eitų”.
vienų priemonę — tai repara- Gal kas manytų, kad kait- i apskaičiuoja, kad Chicago ša, minutas rodo, bet rodo
gaus vardo, nes jis neturi lygaus savajam vi
Tuose žodžiuose yra pasakyta didelė cijų (karo skobi) panaikini- ros išnaikino javus ir šaliai i mieste kas metai poros milio- dienas, mėnesius, metus, mė
so žmonių gyvenimo atjautimo. O kuomet
trokšta viens kito atjautimo ir noro viens tiesa. Tautas iki aukšto kultūros laipsnio pa mas. Kada tas būtų atlikta, pritruks maisto. Tiesa, kaitros nų dolerių vertės kalėjimuo nesių atmainas ir saulės laikų
kitam padėti keliauti gyvenimo kelių, tuo kelia tik savas vidujinis susitvarkymas, vi tada vienos valstybės kitoms šįmet gerokai palietė viduri- se gamintų daiktų parduoda visam pasauly. Laikrody yrtK
galėtų teikti reikalingų pas- nes Vakarų valstybes. Nu- ma. Gi kalėjimuose gamina viso iš viso 99,000 įvairaus dimet negali būti ir kalbos apie tikrųjų gyveni dujinis susiklausymas.
duiho ratelių valdių.
mo padangų.
Bet tq susiklausymo negali būti ten, kur kolų. Tik tokiu būdu būtų at- kentėjo daugiausia komai, mi įvairios rūšies drabužiai,
kas naudojama galvijų šeri- avalinės, baldai, šluotos, kn
Savimyla pasireiškia keleriopai: priva gyvenimų tvarko savimyla. Jeigu darbuose gaivinti visur darbai.

“DRAUGAS”

J

D

ARBA

Bet,

kaip

sakyta,

tuomi

taip

nuolatos.

R1MKITE VISUS BIZNIE
matyti daug išsiblaškymo, o maža drausmės,
kirų žmonių grupių gyvenime. Kaip vienu, daug abejojimo, o maža drųsos, tai galima
Darbas savaime griūva, jeigu jis yra išraukime iš mūsų gyvenimo nelemtų savimy RIUS IR PROFESIONALUS,
KURIE SKELBIASI
taip ir kitu atveju, ji visiškai neturi pro visai neapsirinkant sakyti, kad, iš jų nieko dirbamas be vidujinio pasišventimo. O savi lą ir pamatysime, kad Tautoj visos gyvo
“DRAUGE”.
tingo turinio.
myla kaip tik tų pasišventimų žudo. Taigi, sios kuriamos jėgos bematant atgis.
gero neišeis.
v
““■P?
Amerikos valdžia tuom pasirodė dik- mos tėvynės, užtenka jiems federacijos likų pinigais palaikomų, kad sutrukdžius
įstatymas prieštarauja žmogaus prigim
Čiai
kultūringesnė ir žmoniškesnė, negu su Rusija. Mat jie bijojo, kad nebūtų su katalikams jų darbus. / Jeigu katalikai at
čiai, nei kokia valstybė, nei karalius, nei
caras neturi teisių panašius įstatymus Prancūzijos, nes ši pastaroji karui išti imti ir ištremti Į Sibiru. Juk ir katali sisakytų nors kartų skaityti bedieviškus
kus ir buvo pareikalavusi pagelbos iš ku kams gręsė tas pats pavojus, o vis vien laikraščius, greitu laiku nebeliktų nei vie
leisti.
no lietuviško bedieviško laikraščio. Verta,
p
Arba, kaip atrodytų, jeigu šiandie šv. nigų, vienuolių, seselių, kurių tūkstan turėjo drųsos stoti už Tėvynę.
Pirmieji Lietuvos kareiviai savanoriai, kad katalikai nors kada padarytų sąžinės
Tėvas įsakytų Rusijos katalikams klau čiai žuvo karo laukuose, o kiti tūkstan
syti bolševikų, kurių tikslas yra visiškai čiai paliko sužeisti: be kojų, be rankų. O tai katalikai, bet ne iš vardo tik, o iš suskaitę iš šių dalykų.
(Tųaa)
tikėjimų išnaikinti, juk tuomet Bažnyčia štai karui ]>asibaigus p. llerriot’as ruošia darbų, tai doriausi Lietuvos sūnūs. Kelis
Katalikybė yra gausus visuomeniško
naujų
įstatymų,
kuriuo
yra
išvaromi
iš
iš
tokių
savanorių
turime
Marijonų
vie

pasirašytų
savo
mirties
dekretų.
Tegul'
darbo
šaltinis ir akstinas, daug reiktų
Hetiskas pareigas. Pasakymas tad, kad
valstybės
nesikiša
ne
į
savo
reikalus,
tei
tėvynės
tie,
kurie,
kovodami
už
jos
ge

nuolijoje
Lietuvoje
broliukais.
Štai
koks
parašyti knygų, kad išdėsčius visus dar
katalikybė kliudanti kam būti geru pilie
čiu yra arba blogos valios žmonių šmeiž gul palieka katalikybei pilnų laisvę, o ka rovę, neteko sveikatos. Sujudo visa Pran elementas išgirdo pirmiausia Tėvynės bus, kuriuos amžiams bėgant katalikybė
talikybė išaugins valstybei geriausius pi cūzija dėl to bedievių masonų nežmoniš šauksmų.
yra nudirbusi visuomenių naudai.
tas, arba tamsuolių prasimanymas.
Pažvelgkime
dabar
į
Amerikos
santy

kumo,
pasipylė
protestai,
valdžia
išsigan

liečius, kurie reikalui esant nepasigailės
Nedori valstybės {statymai.
Artimo meilės įsakyme randasi tas
dus laikinai sustabdė nežmoniškų įstaty kius ir paklauskime, kas daugiausia 'yra nepaprastas akstinas, kuris vertė visų am
Gali atsitikti, kad gnbedievėjusi val ir gyvybės už krašto gerovę.
. Amerikoje katalikybė turi pilnų lais mų vykdymų, lauks matyt patogesnių lai pasidarbavęs lietuvybės naudai? Tik ka- , žių šventuosius užmiršti visiškai save, o
stybė, netekusi tikros pažiūros į žmogų,
ima leisti įstatymus, kurie yra priešingi vę. Ar gali Amerikos valdžia nusiskųsti, kų savo dėkingumui parodyti. Atsiras, tulikai. Tai nepasigyrimas, tai faktas. Y- pasišvęsti žmonijos naudai, akstinas, ku
Žmogaus prigimčiai, siekia žmogaus as kad katalikai neremia valstybės reikalų, į be abejo, koks pamišėlis fanatikas, kuris ra suorganizuota apie 120 lietuviškų pa ris ir šiandien traukia tūkstančius abiejų
mens pave gi m o, sėja ateičiai revoliucijų kad jie netinkami piliečiai, ar rasite nors pasakys, kad katalikai negeri piliečiai, nes rapijų, kiek bažnyčių, mokyklų,* svetainių, lyčių jaunuolius atsižadėti savo šeimos,
pastatyta yra lietuviška ligoninė, į kurių apsižadėti turto ir visų gyvenimo pato
užuomazgas. Tokių įstatymų bažnyčia ne vienų katalikų, kuris būtų pasakęs, kaip neklausų valdžios įsakymų.
Ne
pro
šalį
bus
prisiminti
ir
Lietuvos
ir bedieviai ateina ieškoti prieglaudos.
sako
kaikurios
protestonų
sektos,
jogei
gali remti, nei katalikas negali būt ver
gumų, atsižadėti liuosybės ir atiduoti vi
kylimų.
Kas
pirmutinis
pareikalavo
Lie

O kuo gali pasigirti bedieviai? 'Ugi sas savo jėgas vienuolijų dispozicijon,
čiamas tų įstatymų klausyti, nes jie ne jų sąžinė draudžianti stoti į karų, ar da
ryti ištikimybės priesaikų. Teko matyti tuvos nepriklausomybės, kieno balsais ta turi pora svetainių, katalikų pinigais pa ka<į niek,u nekliudomi, galėtų sėkmingiau
ša mirtį visuomenėms.
pas
kai kuriuos klebonus valdžios atsiųs po nutarta toji nepriklausomybė? Vien statytų, įsibrovę į valdybas dėliai katali dirbti žmonijos naudai.
Kokių mes šiandien turėtumėm širdį
katalikybei, jeigu ji būtų liepusi katali tus padėkos diplomus už širdingų ir uolių katalikiškųjų organizacijų atstovų, visi kų apsileidimo, užgrobė jas ir pavertė
kams caro laikais klausyti caro ir neskai pagalbų, kurių anie teikė valdžiai karo ciciiikai ir bedieviai apleido salę protes katalikybės griovimo lizdais. Turi keletu
(Bus daugiau).
tuodami, kad jiems nereikia nepriklauso laikraščių ir tai tik nesusipratusių kata
tyti aavo gimtoje kalboje raštų. Juk toks metu.

čiame atskiro žmogaus ir idealoginiame ats

KATALIKO VISUOMENIŠKOS ,|
PAREIGOS.
(IŠ

“Laivo”).
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Penktadienis, Rugp. 15, 1930

Europoje radio stočių dau Vienas Egypte atkastas fabudu atsilyginti už neišrinkimų prezidentu kataliko — bu giausia turi Švedija, paskui ranų paminklas — pirumyda,
vusio New Yorko valstybės eina Vokietija, Prancūzija, yra 12 metrų aukštesnis už
PREZIDENTAS IR JO
Įvedė, prezidentas lloover ne-1gubernatoriaus Al. Smitli’o.
Laisvės stovylų New Yorke.
Anglija ir t. t.
GABUMAI.
j pasitarė tuo klausiniu nei su,
Katalikai daro pastangų sužinovais, nei su kuom kitu.1
I, . . J. .
. v.
Ii sekti tų nedorųjų kalbų versŽurnale “The Nation” at- Bet eme ir pasirase.
! mę. Kol-kas tas be pavykimo.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Prašau Į Mano Kampelį
---------------- Rašo prof. Kampininkas.------------------

PROF. KAMP. RADIO.
--------------

3

bankrotų. Del lėšų stokos
j prancūzų komunistai nėjo nė

“New Brunswick Pilot” revoliucijos maršuoti rugpj. spaudinius nepaprastas straip, Jmant abe,naij j,CTrick ne. i
sako, kaži jei New Yorko Li- 1 d. (kas žin, po kiek gavo snis. Kaso liobert Herrick,
Visiems juk aiškiai žinoma,
lankiai
berty stovylų pastatytum Chi-mūsiškiai, kurie tų dienų re- plačiai žinomos žurnalistas.;^.^
Coolidg(. a(imi kad nedarbu sukėlė pati ša
cagoj, ji abi ranki iškeltų voliucijų kėlė).
Rašo apie prezidentu Hoove-j
Hardil)g0 a(bni. lies republikonų administra
aukštyn. (Supraskit, dėl plė
Tavorščiai,
pasiskubinkit rį ir jo gabumus preziden- nistracija buv0 vi(!na b|o. cija, kuri neteko visuomenė
šikų, holdaperių karaliavimo). savo kišenes plačiai prancū tauti.
je pasitikėjimo. Ir štai kaltigiausių. Joje atsirado papirKam čia kalbėti apie newyor- zų komunistams atverti!
...
vi
• ..'narni katalikai ir dar priede
Herrick
pareiškia,
kad , .
kimų ėmėjų. Coolidge nujautė
r
kiškę stovylų, kad Cliicaga
pats popezius.
pirm dvylikos metų kaip kiti,
blogų padėtį, tad, pasibaigus.
turi savųjų (Jackson parke), Maskva. — Ekstra! Sovie taip jis pats labai aukštinęs
tarnybai, atsišalino ir užsi
kuri, ištikrųjų, lig boldape- tinė tvarka pradeda griūti. jprezidento Ilooverio gabuėmė žurnalizmu. Atsišalinda- I SKAITYK IR PLATINK
rio užpulta, abi ranki laiko “Krasnaja Gazeta” praneša, jinus. Tais laikais prezidentas
TIKTAI KATALIKIŠ
mns jis nepasiūlė gyventojams,1
iškėlus aukštyn.
kad. jau išleistas dekretas, ku šelpęs nukentėjusių dėl karo
KUS LAIKRAŠČIUS.
I prezidentu pasirinkti aukštų.
riuo komunistai atšaukia sek Belgij, ir kito Europos da-;gabUnnJ žmogl);
par5nl6|
Nesenai įvykusioj Kaune madienių panaikinimų. Esu, IliB. Nors tame Šelpime matė- Prekybos sekret<)ri, Hooverį/
Žemės Ūkio ir Pramonės pa- (sovietuos perdaug yra įsiga- |si ir partyviškumo, nežiūrint kurs ’ nežinojo net t0> kokiai i
Palengvinrodoj buvo atvežta ir kiau- dėję “buržuaziniai palinki- to, jam pripažinti alkam;į
prjguli Jis iSl.iuktas
kit tą
lių. Ne vienam galvoje buvo mai” — švęsti sekmadienius, I žmonių maitinime nuopelnai.
Bereika
kilęs klausimas, kam reikėjo į Laukiama ir kitokių atšauki- Šiandie tas pat Herrick aKAS KALTAS IR KĄ
lingą
kiaulės parodon vežti, kuo- mų.
jpie prezidentų Hooverį atsiKALTINA.
niet ir taip visur sutinkama Į-----------------Skausmą
iliepia kitokiu tonu. Pareiškia,
daug “kiaulių”, pa v., kad ir ' PRAŠAU NESIJUOKTI. kad jam trūksta gabumų pre
1928 metais, kada šioj šaly
Galvos
munšaino įkaitintus žmones,
zidentauti. Jis negali supra ruoštasi į prezidento rinki
Šalčių
kurie džiaugiasi radę griovį,
Pasibaigus koncertui pub sti ar aprėpti visos padėties
Reumatizmo
mus, protestantai fanatikai
arba eilėj garbečį, — pasi- lika skubinas prie garderobo savo šaly, nekalbant jau apie
Neuritis
savo sekėjus gųzdimo popemurdymui.
(wardrobe), jų tarpe ir žino (tarptautinę situaciją.

Prancūzijos komunistų or
ganas “Ilumnanite” per’’jūsų prof. Kampininko radio
leidžia lietuviškiems
drau•
gams, Cliicagos ir Brooklyne,
atsišaukimų — pinigines pa
ramos. Jei iki Žolinės (rugpj.
15 d.) negaus miliono fran
kų, bus priverstas paskelbti
TIKRAS ŠEIMYNINIS
VAISTAS
"Peoria, 111. — Kiekvienas
narys
musų
Šeimynos
vartoja
Trlnerio
Kartų Vyną. su lygiai geromis pa
sekmėmis nuo vidurių ligų. Kaipo
ikui-laksatyvul Jam nėra. lygaus.
1 palaiko vidurius regullarSj veik
Hme.
mėj. Ištikrųjų jis stebėtinai mums
gelbėjo.
V. Victc."
TRINER’S BITTER WINE
valo sistemą pasalindamas visus nuo
dus. Atgaivina kraują ir sustiprina
J|. Pašalina vidurių ntgales, kaip va:
Sukietėjimą, galvos skaudėjimą, ner
vingumą neramų miegą. Visose ap
tiek ose.

mas rašytojas Bernard Shaw, šiai koaei įvykę jo nesusikuriam kas tai mandagiai pa i pratimai su Kongresu
Jis
duota paltų.
Idaug kų gera piliečiams ža
— Širdingai ačiū, — tarė idėjo, bet žadėjimų neišpildė.
Shaw. — Vienų syki tokiu bū
Teisybė, rašo Herrick, pre
du yra dingus mano piniginė zidentas Hoover ėmėsi žadė
su pinigais.
jimus pildyti. Bet jo pastan
gos išėjo atvirkščiai. Dar du
Kartų Napoleonas atlankė
metu, sako, prisieis su pre
Montpelerio universitetų ir
zidentu vargti. Bet kuo grei
pastebėjo, jog kieme auga žo
čiau bus jo paties ir jo žade
lė. Nustebęs atsikreipė į rek
jimų atsikratyta, tuo bus ge
torių, kad paaiškintų jam ši
riau.
tokį nepaisymų.
— Žolė čia auga tam, kad Anot Herrick ’o, kongreso
visi įsitikintų, jog šioj įstai pranešta muitų tarifa pasiro
goj nėra asilų, — paaiškino dė kenksminga šalies pramonei ir žemės ūkiui. Del tos tarektorius.
rifos kilo audra užsieniuose,
SKAITYKITE MANO
igi namie — didelis nedarbas,
Kada Kongresas tarifų praKAMPELĮ.

žium ir Katalikų Bažnyčia.
/
Jie sakė, kad jei katalikas
pateks į šalies prezidento ofi
sų, tada šioj šaly įsivyraus
popežius ir visi protestantai
varu bus verčiami būti ka
Bayer Aspirin piliukę ir
talikais.
IMKIT
Tamstos kankinimas galvos skauuž8‘bal«Širdies.
s- Gre,tal
paIengvl
Tai buvo vienas
vienas biauriaubiauriau- ‘i,lėjlno
na_ Neslogina
Nereikia
bai-
siu fanatikų prasimanymas, (mintis veikmių, jei pirksit piliukes
'su Bayer vardu. Neapsimoka laukt,
Tuomi jie daug paveikė į tam kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr
ko kęsti skausmo, kuomet galit tusias protestantų minias.
rėti greita palengvinimą kaip Bayer
Aspirin suteikia. Vyram turintiems
Šiandie tie patys fanatikai vis dirbti, nepaisant akių skausmo, į
skleidžia kitus melus, apie ka- Įnullsio. ar šalčio: moterims, kenčian.'člom reguliari sistematišką skausmą,
talikus.
|JA!
j Bayer Aspirinas tai yra palaimini.
. . v u r, t
, mas. Naudokitės!
Ncšiokit kišeniAntai , ir -Nortll varolina. nę dėžele. Laikykit ekonomišką
valstybės
praneša,’ kad te.n
1100
Pi,iu*iuf b°nkute
nam/e a; °f|•'
1
_
se. Perskaitykit
nurodytus budus
tarp protestantų skleidžia- vartoti kuriuos rasit pakely ir išmokit juos įvairiai naudoti.
mos kalbos, jog už šiandienini
(nedarbu šaly esu kalti katai likai. Sako, katalikai sukėlę
(sunkiuosius laikus, kad tuo

Daktaras

WISS!G.

Kapitonu

Pasauliniam®

k ar®

Seno Krajaus

Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENtJt’SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speclalįškąl gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už-

nuodijimą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit® 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. Nedėliomis iki 12 d.
<200 West 20 St.

kampa® Kecler Avė.,

Tel. Crawford 5573

Saugus Pirmi Morgičiai
YRA PUIKUS INVESTMENTAS
Šis bankas siūlo savo patarimus ir nu
rodymus laiku, kuomet saugumas ir pasiti
kėjimas lošia taip svarbių rolę žmogaus investmentų programe.

Central^^&^Bank
ATRUSTCOMPANY

lllOVfcst 35$k Street
ASUteBaal • • • • AClearingHouseBaak

Biržos Bankas

Valstijinis Bankas

BAYER
ASPIRIN

Telefonas BOULEVARD. 4600

3SE
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DRAUGO

PIKNIKAS
įvyks

SEKMADIENYJE. RUGP.-AUG. 24 D. 1930
Bergman’s Darže, Riverside, III.
Gera Krekščiuno muzika. Skanūs/ valgiai Ciceros
šeimininkių pagaminti. Gardūs, šalti gėrimai, patar
naujant North Sidės vyrams.

Visus nuoširdžiai kviečia
“DRAUGAS”

1

<1

draugas

Penktadienis, Rugp. 15, 1980

>;soggges# £%?&&£ žž

PIKNIKAS
Rengia
SV. KRYŽIAUS PARAP.

Įžanga 25c. Asmeniui

Pradžia 10 vai. ryte

Visus maloniai kviečiame j musų parapijos pikniką. Bus visokių įvai
renybių, smagumų, žaidimų, dovanų, gera muzika, linksmas pasižmonejimas ir 1.1.

SEKMADIENY], R

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

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

CHERNIAUSKO
DARŽE,1
f

ja

rugsėjo 14 d. turės pusmetinį juos žinotų yra prašomi su
Į Pr. Rimkaus, Petravičiaus.
susirinkimų, kuriame naujos teikti žinių. Bent kokia žinia
Dabar įvyks kambarių Svari
narės bus priimamos už pusę bus brangiai įvertinta.
— ———----jjos išvažiavimas žada įvykti nimas.
Išvažiavimas.
įstojimo.
Lietuvos Konsulatas,
Ligonė.
ROCKFORD ILL
•
isusirinkim^ ru^P- 12 d- vaka-,rugp. (August) .17 d, King’s
Ateinantį
sekmadienį,
rugp.
Vietinė.
Room 1904
U
U
j
1
Le Pasirodė, kad ji turi gana j Miškuose. Parapijos komitė- Ad. Misiūnaitė, choristė ir
Aug.
17
d.,
įvyks
puikus
iš

201 North Wells Street,
*daug vargo su savo nariais,'tai turėjo savo susirinkimu šiaip uoli darbuotoja, kur tik
važiavimas
į
Washington
BasebaJl Team.
Chicago, Illinois.
kurių daug nesilanko į susi- j pirmadienio vak., rugp. 11 d,. reikia, turėjo operacijų šv.
Heights,
107
ir
May
sts.
Ren

Rugpj. 10 d. lietuvių Šv. • rinkimus, ne susipažįsta su'apsvarstę visus išvažiavimo Antano ligoninėje. Visi linki
gia šv. Veronikos dr-ja. Iš
NĖR
'Vardo draugijos “baseball draugijos konstitucija ir neiš- j reikalus, pasidalino darbais, jai greito pasveikimo ir sugry
važiavimo komisija išrinkta
team” keliavo toli susiremti pildo jos tinkamai. Turi ji,Į Išvažiaviman užkviesti vie- žimo namo.
DAUGIAU
iš veikliausių dr-jos narių.
su nepažįstamu team’u. Ten vargo ir su finansais. Išlaidos! tiniai lietuviai stipruoliai. Jie
Paieškojimai.
Piknikas.
RAUMATIZMO
kilo smarki kova. Abi pusi dėl “baseball team’o” ir ki- žadėjo atsilankyti. Sakoma, Eina gandai, kad rugp. 24 Todėl prie išvažiavimo kuoŠie asmenys gyvenų Ame; Naujos ir Pagerintos Gold
laikėsi gerai. Galutinai, lai-j tų dalykų pasidarė gana dide- kad bus ko iš jų pamatyti. d. parapijos darže turės pik- geriausia prisirengta.
Medai Haarlem Oil Capsule*
rikoje yra ieškomi:
Pasamdytas
trokas,
kurs
stabdo skausmus ir gėlimą dėl
roėjo lietuviai. Ši lietuvių ! lės, o įeigos gana menkos. NuStatvba
nikU šv- Petro ir Povil° par-1 •, •, • •
• .............................
Inkstu, Kepenų ir Pūslės netvar
Burneckis
Juozas.
Kilęs
iŠ
i išvažiavimų ves
svaidinio komanda visų laikų sitarė darbuotis visais žvilgs- Šv. Petro ir Povilo parap.;choras' Plrmasls PlkBlkas P“ I, pikmkierius
j vkai
Telšių vals. ir aps. Pirm ka kos. Ne naujoviškas išradimas,
laikosi gerai. Visur beveik niais draugijos būklę gerinti. svetaine gerinama. K. Karve- risek5 jarn serai. Galimas
bet virš 200 metų gyduolė dau
‘
ro gyveno Cliicagoje.
Bus
smagus
pasilinksmini

geliui ligų. Malonios vartoti.
laimėjo. Lietuviai pasižymi.
Per šį susirinkimų buvo iš lis, artistas piešėjas, dirba daiktas, kad ir šis pasiseks.
mas seniems ir jauniems. Šir Chščanavičius Vladas. Kilęs Visose vaistinėse trijų dydžių,
Eugp. 24 d. 2 vai. po pietų dalinta nariams “Holy Na gražų užlaidų ir scenerijas. Iš Jie turi
lesiokite “Gold Medai” vardo
susirems Public Service Par me” žurnalas. Jis daug gera lauko palengva auga naujas ivairi« gražil) daikt* Tik Tar' dingai kviečiami visi vietiniai iš Tytavėnų vals., Raseinių kiekvienoje dėžutėje.
,
ir
iš
aplinkinių
kolonijų
atsi

aps.
Gyv.
Chicagoje.
ke su italų komanda. Ši kova daro savo skaitytojams. Tik prie svetainės pristatymas ir «as- kad Piknik,i P^ekimas
lankyti.
Aukščiau išvardyti asmenys
įvyks aptvertame darže. Įžan reikia vėlinti, kad visi juomi kiti pagerinimai.
.m8 st°ja skersal kcli» 'nedar’
Prie šios progos primename, j yra prašomi
atsiliepti ir
ga bus 25c. Derėtų, kad lietu naudotųsi.
” HAARLEM OIL
bas. Duosniausių žmonių kiše
Mokykla nepaliekama už
kad
musų
šv.
Veronikos
dr-ja
Į
kiekvienas
kas
kų
nors
apie
i=>
viai koskaitlingiausiai atsilan
nės nelabai nori prasižioti.
pakalyje. Suolai jau baigti tep
kytų ir tuomi saviškiams pri
Raporteris.
ti. Jie išrodo beveik kaip
duotų daugiau drąsos ir para
nauji. Tai darbas L. Tabūno,
mos.
Atydžiai skaitykite biznie
KELIAUDAMI Į LIETUVĄ IR AMERIKĄ,
Kovotojams visuomet daiug
rių garsinamus bargenus
VAŽIUOKIT
maloniau, kuomet jie jaučia,
ir įvairius išpardavimus.
ADVOKATAI
kad štai čia daug yra savųjų
ir jie laukia, kad saviškiai Daktarai visur gydo slogas šiuo Telephone Dearborn 005.7
KĄ DARYTI VAIKUI
budu; tūkstančiai džiaugiasi greita
nugalėtų.
SU SLOGOMIS.
pagelbu, kuomet tinkamai vartoja

LIETUVIAI AMERIKOJE j

WEST PULLMAN, 11L

Parapijos išvažiavimas.

,,

„

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

C- A

S CJ I - FT S

NUO SLOGU -

LIETUVIAI!

IŠ SAVO KŪNO

ŠVEDŲ .AMERIKOS LINIJA

F. W. CHERNAUGKAS

ma.

A. L. R. K. Susivienijimas.
f ra dėk, kui pajust slogas turįs.
Imk
Phillips Milk of MagAm. L. R. K. Susivienijimo1 nesia šaukštą
ADVOKATAS
vandens stikle ryte, vidudieny
kuopa turėjo savo susirinki ir vakare pirmą, dieną. Sekamą dlen^ 160 No. La Šalie St. Rm. 1431
pakartok. Po to imk tik vakarais.
CHIC-AGO. ILL.
mų sekmadienv tuojaus po Slogos pripildo jusy sistemą rugšNuo 9:30 iki 5 vai. vak.
sumos. Narių atsilankė neper- į“‘'
“.'S.?
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
of
Magnesia
yra
vaistas
nekenks

ginusiai. Labai svarbių daly
Vai. nuo e iki 9 vai. vak.
mingas, gardus. Jis atitolina slogas,
kų neturėta. Kuopa nusitarė panaikindamas viduriuose rugStis.
(Išskiriant seredos)
tnrėti
niknika
riursėio
Po 50 priešrugėtinis
metų vart°iamas
- ka,P°Dalt&erureu
putniau
iugsejo riausias
vaistas.
(Sept.) 14 d.
'tarai {sako vartoti Phillips Milk of į
F
’
Magnesia;
vartojamos
ligoninėse; i
Kaip šios kuopos, taip kitų milijonai žino, kaip jis palengvina
vidurius, pašalina gesus.
ADVOKATAS
draugijų ‘ sekmingesniam vei surukusius
nevirškinimą
ir kitokius rugšlumo
kimui smarkiai kenkia narių £tnklus- Visose' aptiekose patariamas. 11 So. La Šalie St., Room 1701
*• Po 25c. ir 5l)c. buteliai su pilnais Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
tingumas lankytis į susirinki r.urocijjnais, k»ip vartoti.
Vakarais

A. A. OLIS

mus.

Ištikrųjų, išrodo, kad da
bar laiko žmones sužnybęs ko
kis tai slogutis. Jie nepasiju
dina, itin kų geresnio ir nau
dingesnio veikti.

‘‘Milk of Magnesia" buvo Chas.
H. Phillips Chemical Kompanijos
S. V. registruo-’aa vaizbos ženklas ir
jos pirmtakuno Chas. H. Phll.lps
lino 1875.

draugija

turėjo

*

ADVOKATAS

savo

KAZIMIERAS KEMTIS
BRONISLAVA
VAIŠVILIUTĖ
Mirė rugpj. 6, 1930, Carney,
Mlch., sulaukus 16 metų am
žiaus. A. a. Bronislava gimus
Chlcagoj Aušros Vartų par.
Paliko dideliame
nulludime
tėvus, du broliu Povilą ir Pet
rą, seserį Ireną
Ir gimines.
Palaidota po gedulingų pamal
dų Neado bažnyčioj
vietinėse
katalikiškose kapinėse.
Lai gailestingas
Dievas su
telkia Bronislavos sielai amži
ną atilsi, o likusiems tėvams,
J>roliams ir seserel susiramini
mo Jų nulludimo dienose.

veiionies

Walter Neffas.

Nelaimingą ir staigią mirtį
sutiko rugpj. (Aug.) 7, 1930,
o palaidotas rugpj. 13" d. Šv.
Kazimiero kapinėse.

šiuoml reiškiame gilios padė
kos žodžius visiems šiose laido
tuvėse dalyvavusiems. Dėkuojame gerb. klebonui kun. Vai
čiūnui už gedulingas pamaldas
Ir gražiai pritaikintą pamoks
lą. Dėkuojame taipgi kitiems
kunigams, vargonininkui Mondelkal Ir chorui.
Dėkuojame
broliams seserims,
giminėms
ir kaimynams,
vaikinams i.r
merginoms už gėles, gėlių ne
šėjoms, grabnešiams ir kitiems
šiuo ar tuo
pasitarnavusiems
laidotuvėse. Dėkuojame visiems
Mokiusiems pašarvotą vellonj
namie, dalyvavusiems gedulin
gos^ pamaldose ir lydėjuslems
{ kapines.

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

Ačiū, ačiū visiems.
O tau musų mylimas Kazi
mierai lai gailestingas Dievas
sutelkia amžiną atilsi.

Nuliūdusį
Remčiu šeimyna.

PILNAS EGZAMINAS

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

$5.00 TIKTAI $5,00

Telephone Roosevelt 9090
Name; > Iki t ryte Tel. Repub. 0000

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 Wwt 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčiomis ano 9 iki 6.

LIETUVIS ADVOKATAS

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys patą
po pilno lšegzaminavimo. 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 — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, (r Jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, (at
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur] ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt
neatėję pas
mane.

127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo t lkl X Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Fullmaa 8900
Nuo « Jkl I vak. ir Subatomie

KUNGSHOLM’ IR 'GRIPSHOLM' IR S. S. ‘DROTTNINGHOLMJ

KRŪMEL’S PHARMACY

Telephone Randolph 8737

JrP. WAITCHUS

i

ATIDAROMA

106 W. Adams St. Rm. 2117

A.TA.

S) atminimą daro
krikšto tėvas.

(John Bagdzlunas Borden)

(SIVEDISH AMERICAN LINE)
trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais
MOTORININIAIS LAIVAIS

LIETUVIŠKA APTIEKA
Jos. M. Kromel, R. Fh. G. Sav.
3PO3 Deodar St., Ind. Harbor, Ind

JOHN B. BORflEN
PADĖKONĖ

Šv. Vardo draugija.

Ši

3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčlos

Kuomet Jūsų kūdikis turi slogas
galvutėj, tai jam palengvinti {dedant
keletą lašelių alboleno į šnervytes
keletą sykių dienoj. Kad pašalinti
slogas, tai laikyk j{ šiltai ir teestle
jo vldurėliai liuosi. Tam tikslui dak
tarai pataria Fletcherlo
Castoria,
dėlto kad ji yra grynai augmeninė
ir nekenksminga.
Ji veikia kaipir
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi
lijonai motinų žino, kaip greit Cas
toria nutildo verkiant} vaiką Ir kaip
greit užmigdo nerimastingą kūdiki
į kaip greit pašalina dieglį, gesus,
vidurių suirimą ir tt. Kad apsaugoti
nuo Imitacijų, tai Fletcherio para
šą rasi ant kiekvieno tikros Castorijos butelio.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
I n ėjimas Rūmas 1010
20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo B lkl t
NedMiomls nuo 10 ryto IkS t
po plotų

Žvilgterėjęs į žemlapį, tuoj matysit kelionės .naudą važiuodami į Lietuvą per
Švediją. Švedą Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo — taip leng
va, be kliūčių, trukdymų ar ekstra išlaidų. Kelionės prasideda ir baigiasi pačios lini
jos laivais.
Keliaują Švedų Amerikos Linijos laivais iš New Yorko, keleiviai plaukia per
Atlantiką ir North Sea tuo pačiu laivu tiesiog į Gothenburg, Švedijos didžiausią
uostą, iš Gotlienburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų valgiui ar
pervežimui, į Kalmar, kur Švedų Amerikos Linijos laivas ‘‘Borgholm” laukia juos
nuvežt tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į krantą. Moderniškas laivas “Borgholm” nau
dojamas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant greitą kelei
vių kelionę ištisus metus.
Nereik švedų vizos, nėra muito peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidų, nėra
trukdymų, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja transitu per Švediją.

KAINOS IŠ NEW YORKO (ARBOSTONO) Į KLAIPĖDĄ:
Trečia Klase—$107.00—į abi pusi—$181.00
Turistų trečiu kabin—$124.50—j abi pusi—$205.00
Kabin ar Antra Klase—$152.50—į abi pusi—$268.50

r

-i

Išplaukimai iš Gothenburgo:

Išplaukimai iš New Yorko:

Rugpiučio 23 d.............................. DROTTNINGHOLM ............... .............. Rugsėjo 6 d.
Rugsėjo 6 d......................................... GRIPSHOLM .................................. Rugsėjo 20 d.
Rugsėjo 13 d.................................... KUNGSHOLM .................. Rugsėjo 27 d.
Rugsėjo 30 d.................................. DROTTNINGHOLM .................................. Spalių 4 d.
Spalių 4 d............ ............................... GRIPSHOLM .......................
.. Spalių 18 d.
Spalių 11 d. ..................................... KUNGSHOLM ..................................... Spalių 25 d.

Jei rengiatės keliaut į Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut
visų informacijų iš centro raštinės,arba arčiausio vietinio
Švedų Amerikos Linijos agento

SWEDISH AMERICAN LINE

181 N, MIGHIGAN AVĖ. CHICAGO.
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Penktadienis, Rugp. 15, 1930

GRABORIAI:
Telefonu Yarda 1138

,

S. M. SAUDAS

STANlfY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS

DAKTARAI:

C H I C A G O J E
SUGRĮŽĘS RADO OARADŽIUJ. PAPSO.

•v

PIRMAS IR PASKUTINIS
ŠĮMET.

Telefonas Grovehlll 3282

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KŪWARSKIS

Ofiso TSl. Vlctory 8S81

Of

Ir Rea Tel.

Hemlock 2378

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Plačiai
žinomas
westsidietis
Pirmas ir paskutinis pikni 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Tai. Boosevelt 7681
p.
Vladislovas
Neffas,
gyv.
kas
šįmet įvyks rugp. 17 d. Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
6 Ir 7 Iki 9 vai. vakaro.
2435 So. Leavitt st., buvo iš- Seserų Kazimieriečių VienuoRezidencija 2859 So. Leavitt St
Turiu automobilius visokiems rei
J. Lulevičius
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Seredomls nuo 9 —- 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
vykęs į Carney, Mich. daly- lyno naudai.
GRABORIUS IR
Valandos:
2-8
po
pietų
Ir
7-8
v.
v.
Ofiso
Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-*
Nedėliomis pagal sutarti.
BALSAMUOTOJAS vauti savo krikšto dukters a.
Piknikų, kaip kasmet, taip
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlloj pagal susitarime
plet. Utaro, ir Subat Nuo 3-8 vak.
Patarnauju laido a. Bronislavos Vaišviliutės lai ir šįmet, rengia
visi Chica- Ofiso Tel. Virglnla 0036
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
Ofiso Tel. Vlctory 8893
sto
Ir
miestelių dotuvėse. Sugrįžęs antradieny, i gos ir apielinkės
Rezidnncijos: Van Buren 6858
šv. KaziRezidencijos Tel. D.rej»l 9181
dalyse.
ModernltAkademijos Rėmėjų
Republlc 8488
Tel. Canal 8788
ka koplyčia veltui. rugpj. 12 d., ir nuėjęs į savo 1 miero
S. D. LACHAWICZ
8108 S. Halsted garadžių po num. 2409 S. Lea dr-jos skyriai bendromis jė
Liraruna graboriub
SU Chicago. 111GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vitt st. labai nustebo. Gara- gomis. Ir kaip kas vasarą,
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauTel. Vlctory UI*
8142 Archer Avenue
ala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
džius
besųs
pilnas
papso.
Be

prašome
visų
parapijų
lietu

gydytojas.
mano darbu buolte užganėdintu
Vai.: II ryto iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Tol. Rooeųvelt 2516 Arba 2618
CHIRURGAS
2
iki
4
Ir
6
iki
8
v.
v.
są 65 keisai, tarp kurių buvo vius katalikus paremti šią
Valkų Ir visų chroniškų ligų
I.
J.
Z
O
L
P
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAg
tuščių ir pilnų. Tokiu radiniu gražią pramogą, kuriai tiek Namų
2314 W. 23rd Place
Ofisas 3102 So. Halsted St
Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
Ir
chroniškas ilgas
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Kampas 31 Street
Ohleago. III,
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
p. Neffas neapsidžiaugė. Tuoj triūso deda kilnios rėmėjos,
vyrų, moterų Ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
VALANDOS: 1—8 po plet. 7-8 vak.
raportavo policijai. Policija | kad tik visa geriausiai nusi1439 S. 49 Court Cicero, UI.
1650 West 46th St.
DARO OPERACUAS
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18
Rez. Tel. Midway 6512
atvažiavo ir visus keisus išsi sektų.
Tel. Cicero 6927
Kampas 86th Ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdiena nuo
vežė. Bet tuomi dalykas .ne
Piknikas Įvyks Marąuette
Tel. Boulevard 5203 - 8413
rietu iki 8 vai. vakaro.
Tel. Hemlock 8700
Nedėliomis tr seredomls tik
pasibaigė.
Policijai
,
n
esusekus,
Rez. Tel. Prospect 0818
parke. Prasidės tuoj po pie GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
lškalno susitarus
J
prie manęs,
patarnausiu simpatiš kaip tie daiktai galėjo patek
Oakley
Avenue
Ir
24-tas
Street
tų.
Parke
tebėra
žolelė
žalia
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Telef. Wllmette 195 arba
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų ti į garadžių, kibo prie p-no ir medeliai lapoti; jauku, ma
CHBCAGOJE
Canal 1713
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir X-RAY
dykai.
Laidotuvėse pa
Ofisas 8155 South Kedzle
Neffo ir tampė po savo nuo lonu tokioj vietoj visiems SU-' Valandos: 2 Iki 8 p. p. Panedėllals
'2130
WEST
22nd STREET
tarnauju
geriausia
Res. 6622 So. Whipple
.....
,
..
,
,
Ir Ketvergais vakare
CHICAGO
vadas.
Ir pigiau negu kiti
sinnkti, skaniai pavakarie
Vai. 2-8, 7-9 v. v. Išskiriant Ket. I
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14Dalyką supainiojo dar ki niauti ir pasižmonėti — už Tet Wentworth 3000
dlrbystės.
UNDERTAKJNG CO.
PRANEŠIMAS
Tel. Lafayette 5798
j
OFISAS
P. B. Hadley Lio.
tas faktas. • Po num. 2143 W. 50c.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
668 West 18 Street
1
Koplyčia Dykai
Kviečiame širdingai mūsų\
Telef. Canal <178
24 st. jėloj rastas seifas ir
710
WEST
18th
STREET
SKYRIUS: 8238 S.
trokas tos. kompanijos, kurios pramogą paremti atsilankant j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Halsted Street, Tel.
Canal 3181
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 8 vak.
Vlctory 8088.
papsas buvo atsiradęs p. Nef į 34čiu — viršuj Belsk.o-Rakščio aptleGydytojas ir Chirurgas
kos) po nr. 2823 west Marąuette Rd. Offįce: 4459 S. California Avė.
Rėmėjos.
fo garadžįuje. Seifas bandyta
Valandos: nuo 3 iki 4 po plet. Tel.
6558
SO.
HALSTED
STREET
Phone Boulevard 4139
Prospect 1838.
Nedėlioję pagal sutartį.
įvairiais budais atidaryti, bet
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare Senas ofisas toj pačioj vietoj:
. LIETUVIS GRABORIUS
LIETUVIŲ VALANDA. ,
nepavyko. Policija pasiėmė tą
8801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
8 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828
Nauja graži koplyčia dykai seifą ir sugrąžino jo savinin
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
Pereitam sekmadieny su di Telefonas Boulevard 1939 pect 1888. Nedėtomis tik pagal su
GRABORIUS
4256 SO. MOZABT ST.
kui. Seife buvę $3,000.
tartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
džiausiu malonumu teko klau
Tel. Virginia 1290
P-nas Neffas kol kas dar
Dr.
S.
A.
Brenza
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
sytis radio valandos iš Stoties
visuomet sąžiningas ir
tebėra
policijos
klausinėja

Ofiso
Valandos:
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po
me išlaidų užlaikymui
mas.
Išsiteisinti
nebus
perdaug
9
iki
12,
1
iki
3
d.
ir
6:30
iki
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8228
skyrių.
pietų, kurią, davė Jos. F. BuRezidencija: 6680 So. Maplewood
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ’! IR
sunku, nes turi telegramą iš driko muzikos korporacija.
9:30 vakare
Avenue
Tel. Republlc 7868
LIETUVIS
GRABORIUS
AKUŠERIS
Nauja, graži
Valandos
1
— 8 & 7 — 8 v. v.
Michigano
valstijos,
kas
įro

4608
S.
ASHLAND
AVENUE
Ofisas
Programas visais žvilgsniais
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
4740
Dorchester
Avenue
Chicago, III.
4603 S. Marsbfield Avenue do, ko jis ten važiavo.
buvo geras, žingeidus ir įvai Netoli 46th St.
Tel. Drexel 8328
3307 AUBURN AVENUE
Rap.
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 888*
Tel. Boulevard 8277
▼ai.: 8 iki 19 ryto
rus. Apart gražios muzikos ir
8-8 vai. vakare
vargonų solo1, A. Vanagaitis
ir J. Olšauskas padainavo 4818 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107
Gydytojas ir Chirurgas
keletą liaudies dainų, solo ir
DENTIST AI
Valandos:
Nuo
9
Iki
11
valandai
ryte:
duetų, vargonais akompanuo
1881 8OUTH HALSTED BT.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
jant p. J. Sauriui. Nors jie apart šventadienio ir ketvirtadienio
Resldenolja <800 80. Artąją n Xva,
PRANEŠIMAS
Valandos 11 ryto iki S po pietų
dažnai Budriko programuose
OFISAI:
8 iki 8:80 vakare
Tel. Boulevard 7082
pasirodo, tačiau visados sa 8901 — 18 St
2928 Washlngton
10-12, 2-8. 7-9
12-2, 8-6, Blvd
vo repertuare turi ką nors Tel.
Cicero 662. Tel. Kedzle 2850-2463
naujo, da gražesnio, da gePerkėlė savo ofisų po numeriu
įresnio. Jau sueina metai lai
DENTISTAS
ko, kaip p. Budrikas duoda
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Persikėlė į nauja vietą, po num.
4729 SO. ASHLAND AVI.
Rezidencija
i lietuvių radio programus, ku
SPECUALISTAS
1545 WEST 47 STREET
8729 W. 12 Pi.
Nedėliomis
Džiovų,
Moterų Ir Vyrų Ligų
riais linksmina plačiąją lie TeL Cicero 2888
Susitarus šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
▼«L: ryto nno 18—18 nuo
tuvių visuomenę ir, nėra abe
' 'V’?..
pietų; 7—8:88 vakare
Ashland Avenue
Nedėliomis 18 iki 18
AKIŲ GYDYTOJAI:
jonės, kad p. Budriko muzikos
Tel. Canal 6222
Telef. Midway 2880
krautuvė užsitarnauja visų
lietuvių paramos. • Budriko
Tel. Boulevard 1881
krautuvės adresas 3417 S.
DENTISTAS
Halsted st.
2201 WEST 22nd STREET
Didelė grali koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS

l DR. R. G. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR.B.ARON

BUTKUS

DR. M. T. STRIKOL .

DR. H. BARTON

DR. A. J. JAVOIŠ

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR, S. BIEZIS

DR. ŽMUIDZINAS

EZERSKI

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ambulance Patarnavimas

Muzikantas.

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicįgos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
Didysis
Ofisas:
1
'I

t

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

SKYRIUS
4447 So. Fairflekl Avenue

DR. A. J. BERTASH
Ofleo valandoe nue 1 1U I *e
pietų lr 8 iki * vai. vakare
Rea

8201

8.

WALLACE STREET

JOHN SMETANA, 0. D.
C
K
Aklų Ekspertas tr pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Aubum Avenue

uXi.

Tel. Boulevard 3201

(Kampas Leavitt St.)
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ

DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas,

Chirurgas

lr

Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 8 »
»—• vakare

DR. HERZMAN ,

DR. GUSSEN

OPTOMETRISTAS

1410 So. 49th Q., Cicero

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

DR. C. Z. VEZELIS

Boulevard 7688
14 Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
SPECIALISTAS
atvažiuoja
ir visiems
čampionams
Rez. Hemlock 7881
per nosis duoda.
Palengvins aklų {tempimų
kuris
Taip Ir T. A. D. tonikas visiems
esti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
seniems tonlkams duoda Ir apgali.
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuT. A, D. dar tik kelių metų senu
IŠ RUSIJOS
'
mo, skaudamą aklų karšti. Atitai
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
DENTISTAS
sau kreivas akis, nuimu cataractua
jų Ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. ..... ,
.
.....
Gerai lietuviams žinomas per S*
būdamas vienoj formoj, gydo daug|t±J?u trump»
lr tolln»»
4712 So, Ashland Avenue’
regystę.
metus
kaipo patyręs gydytojas, chi
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
Val.: Nuo 9 ryto Iki S vakare
rurgas lr akušeris.
Prirengiu teisingai akinius visuose
ba Išdlrbystės.
atsitikimuose, egzaminavimas daro
T. A. D. PRODL’CTS
Gydo stalgias
lr chroniškas Il
3133 So. Halsted St.
Chlrago, UI. mas su elektra, parodančia mažiau
gas vyrų, moterų lr vaikų pagal nau
sias klaidas.
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prletaisua
Speclale atyda atkreipiama moky
Ofiso lr Res. Boulevard 6818
LIETUVIS DENTISTAS
klos vaikučiams.

8888 SO. HALSTED STREET

- PAGRABŲ VEDĖJAI

•

AR ŽINOTE, KAD

DR. P. Z. ZALATŪR1S

Platt Bldg.. karna 18 St. 8 aukštas
Pastebėk lt mano Iškabas
Vai. 9:80 ryt Iki 8:80 vak. Seredo
mls 9:80 Iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room S
Phone Canal 068*

Ofisas ir Laboratorija

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 v
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.
Kainos pigesnės,

katp

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Netoli Morgan Street

Įsitaisė modernišką ofisą po
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 1025 WEST 18 STREET
Tll
Dr ftu<wn
Nuoval10 vakar
— 18^ pietų lr
m. Pirmiau
rirmiau ur.
uussen turėture i VALANDOS:
nu0 # iW 7;10
jo ofisą North Sidėj, o Cice-I
.. _ ,
~ .
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2«8. arba Randoiph <soo.
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.
Gydytojas ir Chirurgas

DR. MAURIGE KAHN'

Dr. Gnsseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ,
(Jarbn pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Dr. Gussen ineina į dabartinę
Rezldencljoa TeL Plaza 8388
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
žmonių sunkią padėtį, Ui yra
VALANDOS:
756 West 35th St.
atsižvelgdamas į bedarbę, pa^
Nuo
10
Iki 13 dienų
Kampas Halsted St.
Nuo 3 Iki S po pietų.
tarnavimą
teikia
už
prieinaValandos: nno 10—4; nuo 6—8
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėi. nuo 18 1X1 13 dienų'
.
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
“9 kain.4,

-1 -

tt

D R AV O A S

C H I C A G O J E

RAMOVOS TEATRO

SU-

Babičius sustiprėjo ir grįžo iŠ

Šv. Kryžiaus ligoninės. P-nas

KARTUVES.

Babičius labai džiaugiasi Dr.
Pasiekus Klaipėdą, buvome

RADIO ŽŽ2.

ir ligoninės

Ramovos teatras, kurs ran Rakausko

gera

gražiai priimti, kas davė ge dasi seniausioj lietuvių kolo priežiūra.
Town of Lake. — Viskas ro ūpo ir ant toliau lankyti nijoj, Bridgeporte, pasipuošė
X Adv. F. Mast sėkmingai
vėliavomis.
Mat,
šiomis
dieno

tebesidarbuoja prokuroru —
jau prirengta šv. Kryžiaus ir vešėti Lietuvoje.

parap. piknikui, kuris įvyks

ta šį sekm., rugp. 17 d., Ghernausko darže. Dešros išrūky

tos, gėrimas išraugintas, do
vanos sudėtos,

townoflaikie-

eiai pasiruošę

maloniai sve

Kas norės taip

čius priimti.
kaip

autobusais

važiuoti

į

mis teatrui
sukanka metai i pagelbininku Felony korte,
pralei nuo jo atidarymo. Teatro ve-'j
dau Panevėžy, ilsėdama ir lan
dėjai skelbia, kad specialiai
kydama artimuosius. Po to
programai bus duodami nuo
da aplankiau kitus žymesnius
rugpj. 18 iki 24 d.
Lietuvos miestus ir vietas.
MOCKAUS IŠLEISTU

laiko

Daugiausiai

BRIGHTON PARK

Neilg trukus vėl busiu namie
— Chicagoje. Linkių visiems

p. Druktenis ir p. Norkus gra

X Bridgeporto

BRIGHTON PARKO ŽINE

žiais trokais vež kas valandą

pasažerus.

šv. Kryžiaus par. mokyklos.
X Visos Town of Lake dr-

jos dalyvaus ir darbuosis Šv.

Kryžiams parap. piknike.
X Visi Town of Lake biz

I

SUGRĮŽTA

Aleksandras Mockus šią
koloniją apleis ir į Lietuvą
išvyks rugpj. 21. Šioje šaly
pragyveno apie 30 metų. Per
pastaruosius 22 metu dirbo
prie Armour Co. Brighton
Parke pragyveno apie 15 me
tų. Buvo uolus parapijonas
ir per 6 metus buvo par. ko
miteto narys.

golfininkai

pabūgo west8aidiečių.
X Centralinio

LES.

prie

Susirinkite

par. benas, po vadovystė An
tano Ladgaudo. Bus gerų kal
bėtojų ir gardžių užkandžių.
O p. Mockus atsisveikins su
brightonparkiečiais, visais dr
augais, draugėmis, parapijonais ir pažįstamais. Tuo ir
baigsis vakarėlis ir Aleksan
dro Mockaus gyvenimas Brig
hton Parke. Vakaro Vedėja.

VĖS.

žINiy-žtNELĖS
...

labučių.

pikniką, tai nuo 8 iki 12 vai.

Pfenktadienls, Rugp. 15, 1930

Vytauto su

kaktuvių paminėjimo komite
Nek. Prasid. parap. choras to skyrių susirinkimas bus
savo atostogas baigė ir dar rugpiučio 29 d., Dievo Apveiz-

bą pradėjo pereitą antradie dos par. salėj.
X Vytauto medalius platin
nį, rugp. (Aug.) 12 d. Tą die

tuviškai.
4736 So. Wood Street

įvyko ti jau pasiėmė Ciceros, Marnieriai bus parap. piknike. ną parap. svetainėje
quette Parko, Brighton Par
Visados
galima
didžiuotis pirmoji poatostoginė prakti
Jo moteris su dukterim iš
ko ir North Sidės skyriai.
Town
of Lake
biznieriais. ka. Pažymėtina kad nariai
vyko į Lietuvą, pereitą pava
X Šiomis dienomis renka
X Nesenai p. S. Petkus a- choro atostogų laiku nema
sarį.
si chorvedžių komisija nus
tidarė gražią ir jaukią užei žai darbavosi kad net ir nau
tatymui dainų didžiuliam cho- - P-nai Mockai Lietuvoj Kigą, .4558 S. Honore St. Visi jų narių prigaudė. Beto cho

ras turi už didelę garbę, kad

pas savąjį.

• X P. Gudavičiai sugrįžo iš ir mūsų gerb. kun. Valančius,
atostoginės kelionės. Nuvargę, dirba choro tarpe, t. y. lan

ko praktikas ir t. t.

bet pasitenkinę.
X ReaKininkas Jonas Zolp

Garbė chorui kad mūsų pa

4559 So. Paulina St., nerim rapijos tėveliai netik chorą
damas laukia žmonos, kuri myli, bet ir jame dalyvauja.
grįžta iš Lietuvos ateinančią
savaitę. Bus sulauktuvės.
X P. C. Zatorskis

nevažiuoja

į

“Vytauto” teatrališkojo klu

dažnai

piknikus,

bet

šį sekm. važiuos į šv. Kry

žiaus parap. pikniką.
X

bažn.

d. rugp.

“Apreiški

susirinkimas 9

silankymo

susirinkimas

dėl

įvyks

rugp.

ĮVAIRŪS
*

X North Sidės katalikiškų

- Slis

16 d., parap.

Ch. Raporteris.

žiaus

par.

pikniką. Kviečia-

mel
— Mėnulis nuo žemės yra

WE8T SIDE ŽINIOS.

už 384,400 kilometrų.

M. ZIZAS

GRLEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389

Telef.

Republic 6396

D. GRICIUS

par. pik

AUTOMOBILIAI

niko rengėjai pranašauja di

delį streiką rugp. 17 d., bū
tent, tą dieną West Sidės mo

terys nevirs pietų, bet su vi
sa šeimyną ateisiančios į pik

DE SOTO IR PLYMOUTH WII1YS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET
liai.

šiasi tinkamai paminėti.

X

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

Cbicagie-

čiams jis yra pažįstamas. Šie

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas

met baigė Teologijos Fakul 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
tetą Lietuvos Universitete ir
Telefonas Prospect 5669
tapo įšventintas kunigu.

X

Dienraščio

‘ Draugo ’ ’

8ENIAE8IR LIETUVIS

HUPMOBILE

X

Westsidietė,

Aušros' $20.00

Vartų parap. choristė, p-lė K.

ĮMOKĖTI PERKANT

VARTOTA KARĄ IR

kyti brangią
Lietuvą.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina >845.00 P. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas n>us ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų.

NAUJI STUDEBAKER

$100.00 NAUJĄ

MIDLAND MOTOR SALES

HARRY J. MAPP, Ino.

Kelionė buvo sėk

6739 S. Western Avė.

KASELIS Savininkas
4492 Archer Avenne

Telefonas Rspuhllo 0141

Telefonas Lafayette 71>»

minga, smagi.

taipgi

muro darbus, iš medinių pa

apmurinam

darom mūrinius,

KUN. V. VILKUTAITIS

6527 Superior Avė.
Cleveland*, Ohio.

SALESMONAS

Tel. Virginia 2681
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Cigarų, kendžlų, mokyklų reikme

nys, orlavių st. Puiki vieta, randa
>55. 1352 NVilson.
Sald, Storas vaisių stendas, arti
Union stoties, gera vieta. Kreiptis
134 So. Canal St. Chicago.

Rakandai ir kaurai, pigiai. DelleGalės uždirbti nuo >35 Iki >50 field, 7733 Kingston avė. Tel. Sagisavaitėj. Turi būt Svarus, dailiai pa naw 9243.
sirėdęs ir su daug draugų.
Dreserls, k Anodą, Simmons lova,
1657 West 47 Street
geram stovy. Tel. Columbus 2896,
Matyk p. W!,n. Kosmowski Nedėlloj 5502 lova St.
po 3 vai. vakare
Priverstas parduot
Diamond T.
ll/2 tonų trokas, oro tairai, geram
stovy. 924 No. Karlov avė.

MARODETTE JEWELRY
& RADIO

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda

garadžius ir Storas reikalingų

Užlaikau visokių
luksinlų ir sldaorinių daiktų, vė
liausios mados f*4lo, planų tolių,
rekordų ir t. t.
Taisau laikrodžius
Ir mušikos instru
mentus.
2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 83>0

daiktų dėl automobilių. Yra 6
kambarių

RADIO

kas įrengta knogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai

nysiu į prapertę Marųuette
Parke arba Brighton Parke.
Tą biznio

Fundamentai

Cementiniai bloksal
Garadžlal,

porčlal

W. P. 8TEPHAN ELECTRIC CO.
2522 So. Halstcd Street
Telef. Vletory 7452

METROPOLITAN

436 W. 45 St.

Yards 2124

Arba
2100 W. 23 St.

Canal 5065

Navadomskis, Savininkas

Lafayette 8227

kit tuojau.
Stanley Kanapackis

Elektros kontraktorius
2515 W. 22

St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2064

JO8EPH VILIMAS
Namų Statymo

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame ir
Išpoperiuojasne
visokius
namus.
Musų kainos labai prelnamoa ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų Ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas.

'įdedame šilto vandens pečius
3316 So. LEAVITT ST.
lir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689
M. TUSZKA

Plnmbing & Heating

CHICAGO

Tet Prospect 8157

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-pervežame pianus, fomičius ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra gieitas, geras ir
nebrangus.
Tefef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO NAUDAI
kad vesdamas visus reikalus per
S. L. FABIAN & CO.
809 West 85th St. Chicago
Tel. Boulvd. 0«ll arba 0774
Perkam Mortglčlus ir Kontraktus.
Skollnam pinigus ant n^mų.
Parduodam Ir Išmainom visokį
turtų.
Padarom davernastes ir pirkimo
bei
Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam pinigus ir Lalvokortes.
Atsakantis patarnavimas yra pasekmingumo. Mes Gvarantuojam sa
vo

atliktų

REAL ESTATE

darbų.

Tel.

Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos Ir Apdrauda
(Insurance)
4038 Archer Avė., Chicago, III.

Ui apie >3,900 cash parduosim 12
flatų kamp. namų Woodlawne, arti
I. C, >43,700 išmok, po >100 j mėn.
po 4 nuoš. Balansų sumokėti liepos
1936. Reik greit parduot. Wltmer,
208 So. La Šalie, Tel. State 0154.

4 kamb. plytų bung. arti mok.
geroj vietoj. 6728 No. Talman avė.
Naujas 5 kamb. plytų bung.
klinis porčlus, lytaus maudlnė,
kus moderniškas namas, gar.
So. Lincoln St Sav. Republic

sti
pui
7237
9456

Pardavimui 7 kamb. plytų narnas,
furnace šlld. >6,800. 1522 No. Avers
Avė.

Namas 7 kamb., furnace apš., 2
karų gar. Pigiai. Del mirties. 3713
W. <4 Pi.

Plytų katMžius, 3-4 kamb. gar.
Inelgų >36 mėn. iš 3 kamb. sav. ei
na j farmų. >3,509. Cash >300 ir
p« >35 mėn. 1323 Ralelgb Ct arti
8. Western-Ogden.

F A R M O S
PARAKA ANT MAINYMO
z
40 akerių farma. Vištų ir

ančių didelis pulkas, arkliai,
karvės, cementinis kelias iki
durų. Tarp trijų didelių mie
stų — Plymouth, Culvert ir

šapos Telef.
Hemlock

3847

Namų gelef.
Republic 6483

JOHN YERKES

4426 So. Western Avė.

Plbmbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Tel. Lafayette 8227

2422 WEST 69th STREET

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlauala.

5158 So. Westem avė.

Chicago, UI.

7126 So. Rockwell Street
Phone Republic 4949

šaką suprantantis

A. J. ŽVIRBLIS

JOKANTAS BROS.

CONSTRUCTION

pagyvenimas. Vis

darys gerus pinigus. Atsišau-

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

FOUR LEAF CLOVER

gazolino stotis,

Savininkas R. Andrellunaa

medinį namą po vieną plytą.

2 metų lakto išmokėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju. namus.

G.

tėvynę

mūsų

saidvokus,

Tuoj reikia vargonininko,
gerai žinančio savo amatą.

ELECTRIC SHOP

FH.EE WHEELING ir herei
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU
modelius, kurie
leido Lietuvoj. Dabar jau ji
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių DEBAKER 1981
lalk<. Ateikite pamatyti pas mus ge turi stebėtinus pagerinimus, kurtu
grįžta atgal. Trumpam laiš riausių karų už žemiausia kainų.
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studerbaker.
kuty redakcijai rašo:
Willys, Willys Knight ir
Taigi turėjau progos aplan
Whippet Pardavėjai

Mikšaitė šįmet savo atostogas

damentus

TORIUS

Kontraktorius
jomarkas — pik Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
4556
80.
Roekwell Street
Jei
Tamieta
nori
pirkti
Automo

nikas bus rugp. 24 d. Bergbili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mans Grove, Riverside, III. mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
A. M. BUTCHAS
TT.
.v
,
j .
.modelių, kurie tikrai Tamlstas nusV18OS Aušros \ artų dr-jos, tebtns savo gražumu, greitumu, ir BRIGHTON MOTOR SALES
Maliavų ir visokių geležinių
INC.
kurios naudojasi “Draugo” TlM konstrukcija. Kaina >1,195
f.o.b. ir aukščiau.
daiktų (hardware) krautuvė.
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
paitarnavimu, vyks į tą dai
Telefonas
Lafayette
••••
BALZEKAS MOTORS
Atliekame maliavojimo dar
lią pramogą ir parems dien
3962 Archer Avenne
6012-14 So. Kedzie Avė.
bus iš lauko ir vidaus, taipgi
raštį.
Telef. Republic 9004
i plumerio, taisome elektrikas,

rudeninis

dirbam cemento darbus - fun

KONTRAKTORIAI

ELEKTROS KONTRAK

Iš Lietuvos

driušis, marijonas.

iidūjaš namus,

Tel. Lafayette 7674

610 West 35 Street
Tel. Tards 0699

atvažiuoja Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
naujas kunigas Antanas An
GAGE PARK MOTOR

Bndavojam

J. C. ENCHER & CO.

Taipgi didelis pasirinkimas varto

mą kainą.

ES

4138 Archer Avenne

Real Estate ir visokia apdrauda.
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfleld

Ateik pažiūrėti musų nau tų karų už labai maža kaina,
I
X Mūsų klebono kun. L. jausių DE SOTO ir PLYNorėdami pirkti pigiai gerų karų l
,
Draugelio 50 metų amžiaus ĮMOUTH Chrysler išdirbystės kreipkitės i mus
WHITE SOZ MOTOR SALES‘
sukaktuvės įvyksta rugsėjo aatomobili, nž labai pricina.
28 d. Aušros Vartų par. ruo

4543 So. Troy Avė.
REIKIA VARGONININKO

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rcs.
ir 2384
4401 S. Mozart St.
GENERALIAl

Geriausios Rūšies Automobi

niką pietų valgyt.

Išsirenduoja 2 kambariai,
štymo šiluma, su valgiu ar
be valgio. Pirmos lubos.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir reik pentyt. Turim namų ant Jei jūsų radio nedirba gerai,
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
pardavimo ir mainymo.
tai šaukite
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET
iX Aušros Vartų

Atsišaukti iki 10 vai. ryto

KONTRAKTORIAI:

mok. draugijų darbuotojas Adomas
mo P. Š. ir V. J. Alyvų Dar
kambary, 8 vai. vak. Visi na
želyj-”, daug parapijonų autini turėtų būtinai dalyvauti,
4 T ž
Namų Statymo Kontraktorius
kojo po $15, $10, $5. Marijo
Wm. J. Kareiva
nes bus daug svarbių dalykų
Statau Įvairiausius namus prieinama
na Juškienė aukojo $25.
kaina
Savininkas
net ir dėl konstitucijos sut
Del
geriausios
rųšies
X Girdėtis, net iš Ciceros
Ir patarnavimo, Sau 7217 S, CALIFORNIA AVĖ.
varkymo.
kit
Telefonas Henflock 6614
žmonių atvažiuos į šv. Kry
(Aug,)

Tel. Lafayette 6298

rui, kuris dainuos Vytauto su- konių kaime, Laukuvos par. Šis kupčius nuvykęs į Die
kaktuvių paminėjime, spalio j turi didelį ir gražų ūkį.
vo Apveizdos par. pikniką
26 d. Komisijon įeina: komp.
Dab„ p Mw!kaus (Iraugai
Svilainio farmon, rado sau
A. Pocius, muz. V. Daukša ir
rengia jam išleistuves rugpj. gerą dirvą farmerių tarpe.
muz. A. Mondeika.
16 d. 8 vai. vak. pav. salėj. Bevandravodamas po farmas
X L. Vyčių dainos choro
Į tą pokilį kviečiami visi — ir girias buvo paklydęs pusdarbas prasidėjo. Prisideda
ir tie, kurie prisidėjo ir kurie tynėse. Jau manė, kad jam
naujų pajėgų, šį sezonų žada
isid5jo. viBi lygiai kvie- atėjo galas ir bus kaput. Bet
patiekti ką nors naujo, įdo
čiami. Susirinkusius palinks- pamatė orlaivį lekiant. Tai ir
maus.
mins par. choras po vadovys- jis laikydamos orlaivio liniX Antanui Butkui, gyv.
tė artisto p-no J. Kudirkos ir jos iš visų jėgų kirto bėriui į

neat 6735 So. Maplewood avė., šv.
reikalingo narių Kryžiaus ligoninėj padaryta
neįvyko. Sekantis apendiko operacija.

(Aug.)

skaičiaus,

Įrengimui šv. Kryžiaus
koplytėlių:

bo šauktasis

vai. jau bus Aušros Vartų
Ten užgirdo naujausias žinias par. darže. Čia jisai bus su
apie veikimus Chicagoj. Nu tiktas su muzika. Pabuvojęs
džiugo, kad West Sidėj, ant West Sidėj, vyks į Marųuette
Town of Lake ir Marųuette Varką, kur bus šy. Kazimiero
Parke besąs didžiausias su Ak. Rėmėjų piknikas, kuriam
judimas, tai yra eina prisi turi paskyręs gražių dovanų,
rengimai prie piknikų. West net iš Lietuvos, iš Šiaulių
Sidėj visi parapijonai ir pa- miesto gardžių saldainių. Iš
rapijonės ir visos dr-jos besan Marųuette Parko p. Kupčius
čios sujudusios
rengtis prie skuhinsis į Cherniausko dar
savo parapijos pikniko sa žą, kad dalyvauti
šv. Kry
vam darže, rugpj. 17 d. Kup- žiaus par. pikniko užbaigtuvėčius, išgirdęs tokius praneši se. Po šių piknikų p. Kup
mus, žūt būt pasiryžo pribut čius grįš į West Sidę ir tar
į Aušros Vartų par. pikniką. sis su dienraščio “Draugo”
Per radio pranešė, kad orlai pikniko rengimo komisija aviu lėks ir nevėliau kaip 3 pie šaunų pavykimą “Drau
go” jomarko rugpj. 24 Berg
Tuoj reikia jaunos mergai mano darže. Šiame “Draugo”
tės, mokančios bookkeeping ir jomarke p. Kupčius ketina
typewriting. Turi mokėt lie baigti šių metų maršrutą.
šonus ir pasiekė radio stotį.

SKOLINAM PINIGUS

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

J. NAMON & CO.

Argos. Upė teka pro farmos

galą.

Laukai

apsėti.

Mainy

mo priežastį patirsit ant vie

tos.

Po Valstijos Priežiūra

BEN. J. ASTRAUSKAS

6755 So. Western Ava.

Plymouth, Ind'.

Telefonas Grovehill 1038

Rentė 4, Box 95

