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Vokietija Reikalauja Atitaisyti Savo Rytines Sienas
I0WA

VALSTYBĖS

“AUKSO

KASYKLOS”

VAIZDAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

JOS SUMANYME YRA KlAIPEDį
PAVESTI LENKIJA!

RYTŲ LATVIJOS LIETU ir kitų profesijų ateitininkų
VIAI KONCENTRUOJA apie 393 žmonių. Jie įneša gra
žaus gyvumo ir jaukumo ku
PAJĖGAS

rorto gyvenimam Jų dainos
Kaunas, VII-23 Elta. Dau- plačiai skamba širdingais to
nais.
“R.”
gavpily įvyko Rytų Latvijos
lietuvių suvažiavimas, kuriam
AUDRA SU LEDAIS
vadovavo kun. Kurliandskis.
VILNIUJE
Suvažiavime dalyvavo 17 įgaj liotų, 6 Latgalijos ir Ilukštos
Į apskr. organizacijų delegatų Vilnius VII-22 (Elta). Lie
•ir daug svečių. Nutarta visas pos 21 d. Vilniaj ir apylinkė
organizacijas likviduoti suju? se siautė nepaprastai smarki
T. SĄ JUNGOJE BUS IŠ
VALDŽIA ATSIĖMĖ
ngiant ir steigti vieną Latvi- audra su ledais. Išrauta daug
KELTAS VILNIAUS
TSINAN
j jos lietuvių sąjungą su sky- medžių ir telegrafų stulpų.
j
KLAUSIMAS
• riais. Iniciatoriai pakvietė ir Kai kuriose vietose žymiai
Audros
SHANGHAI, rugp. 16. —
’ kitas Latvijos lietuvių orga nukentėjo derlius.
PARYŽIUS, rugp. 16. — Praneša, Kinijos tautininkų
nizacijas .prisidėti.
Rygos metu du žmonės .buvo užmu
Europos rytuose kilo persi ivaldžios kariuomenė nuo šiau
“R.”
“Vyties” organizacija jau šti.
laužimas. Vokiečiai labai ri riečių sukilėlių atsiėmė Tsi
Oro tyrėjai rado “lowa aukso kasyklą” ir nutraukė vaizdą. Tai dailių kviečių plo | pareiškė noro
prisijungti.
mtai ir griežtai pradėjo pla nan miestą, Shantungo provi tas. Kviečiai aplinkui nukirsti ir pėdeliais sustatyti. Ploto vidurys neliestas.
į Taip pat kalbama apie Lie ESTŲ SARGYBA NUŠOVĖ
nuoti atitaisyti savo rytines ncijoje. Sukilėliai’ mieste paBOLŠEVIKŲ ORLAIVI
pojos lietuvių tokį pat norą.
sienas. Šis vokiečių žygis Fra ilikę daug ginklų ir karo me- OLANDIJOS VYSKUPAI 1 NUKERTĖJUSIEMS NUO
KAITRŲ PAGELBA
SKATINA KATALIKUS
nci jai daro daug nesmagumo tdžiagos.
RYGA, rugp. 16. — Estijos
LENKAI STATO VYTAU
IŠEITI Iš “ROTARY”
ir naujos baimės.
Šis valdžios pavykimas su
pasienio sargyba šaudymais
TO DIDŽ. SARKOFAGĄ
WASHINGTQN, rugp. 16.
118 metų ! sukąktuvčs
KLIUBŲ
laikys ir komunistų briovimąnufnušė bolševikų karišką or
Vokietijos okupuotų plotų
—
Suvažiavusių
-čia
trylikai
laivį, atskridus} Estijos pusėn.
Vakar Chicagoj minėta 118
ministeris Treviranus pasta si ant Nankingo.
Vilnius, Vn-25 (Elta). —
LOUVAIN, rugp. 15. —
metų sukaktuvės, kaip įvyko “Dziennik Wilenski” prane Iš orlaivio atsakyta kulkasromis dienomis kelintu kartu
ver
patiekė
planą
gelbėti
nu-iv
,
Penki
Olandijos
katalikų
vys. ;.. .
, .
„ izinomos Dearborn tvirtumos ša, kad šio mėnesio 18 d. ar vaidžio šaudymu.
paskelbė, kad Vokietijos val VALSTYBĖS PERSPĖJA
, , . m
, j
'kupai (Olandijos hierarchija) kentėjusius nuo kaitrų. Gu-L ,
NANKINGO VALDŽIĄ
Pašautas orlaivis pasuko
džia T. Sąjungos suvažiavi
j paskelbė svarbų savo šalies bernatoriai planą apsvarstė ir nes atliko indionai užpuolę kivyskupas Jalbžykovskis pri Rusijos pusėn ir tenai nukri
me rugsėjy formaliai iškels
ėmė delegaciją, su Vilniaus to — apie už pusantros my
pripažino tinkamuoju. Pripa baltuosius.
SHANGHAI, rugp. 15. — katalikams pareiškimą,
klausimą pertaisyti rytines
miesto prezidentu Folevskiu lios nuo Estijos sienos.
gelbėjimo planas tuoKinijos valdžios lakūnai iš o- i Vyskupai laiko savo šventą žintas
.
,
, ,
, .
1812 metais neskaitlinga sasienas.
priešaky, kuri pristatė prof. Estijos užsienių ministeris
jaus bus vykdomas, kaip tik',
...
. ,
komos tvirtumos įgula gavo
Lenkija prieš tas ministerio ro bombavo Shantungo provi ja pareiga nurodyti katalika ,
bus sudaryta visa eilė komi- rinių, kad tarp J. Valstybių Balzukevičiaus sudarytą Vy iškėlė protestą prieš bolševi
Treviranus kalbas ir Vokie ncijos sostinę Tsinan, kurį tu ms, kad jie neįstotų į taip
tauto Didžiojo sarkofago pro kų valdžią, kurios orlaiviai
I
ir Anglijos kilo karas. Įgula
tijos žygius iškėlė protestą. ri užėmę sukilėliai. Užmušta vadinamąją tarptautinę “RoNukentėjusių
gelbėjimui pasirengė vykti į Wayne tvi jektą. Projekte Vytautas Di dažnai skraido Estijos pusėtary” organizaciją, į tos or
Savo ražu Lietuvos valdžia! aP^e
asmenų.
dysis atvaizduotas gulįs su !je.
T. Sąjungos sekretariatui Ge-< Valstybės paskelbė! perspė- ganizacijos kliubus. Taipat, bus sudaryti kiekvienoj aps rtumą, Detroite.
nevoj pranešė, kad T. SąjunNankingo valdžiai, kad kad prigulį į tuos kliūbus ka krity komitetai. Iš šių komi Palei šiandieninę Prairie a- kunigaikščio mitra ant galvos
tetų atstovų — valstybių ko įve. ir 18 gatvę įgulą staiga ir ilgu kalaviju rankoj. Šis
gos suvažiavime ji dar kartą tais bombavimais nebūtų lie- talikai iš jų išeitų.
NAUJAS BOLŠEVIKŲ
sarkofagas,
pasak
laikraščio,
mitetai.
Be
to
bus
sudarytas
iškels Vilniaus klausimą. Be čiami svetimšaliai,
Vyskupai pripažįsta, kad
MOBILIZACIJOS PA
užpuolė indionai. Nužudė 38
bus
pastatytas
Vilniaus
kate

federalis
komitetas,
į
kurį
į“
Rotary
”
organizacija
yra
TVARKYMAS
to, ji Lenkijos valdžiai prane
vyrus, 2 moteriški ir 12 vaikų.
droj.
1
eis
ir
valstybių
atstovai.
Šių
NĖRA
VILTIES
RASTI
neutralė
sąjunga,
ekonominio
šė, kad negali prisidėti prie
GYVUS
>
ir visuomeninio pobūdžio, sie komitetų tinklas apjuos visus
RYGA, rugp. 16. —, Anot
sumanomojo agrarinio valsty
Patraukta tieson
<<
KATALIKŲ
KONGRESAS
kianti tobulesnės draugovės, nukentėjusius plotus.
Izviestija,” liaudies komisa
bių bloko.
Tieson patraukta buvusis
PRINCETON,
B/C.,
rugp.
KURKLIUOSE
šviečianti savo narius būti ge Svarbiausieji gelbėjimo tik Laramie valstybinės bankos
rų sovietas patvirtino naują
Iš įvairių versmių patirta,
15.
—
Nėra
vilties
rasti
gy

rbiamais ir nesimaišyti į jo slai yra:
bolševikų mobilizacijai patva
kad Vokietija nori ir darbuo
prezidentas Mueller ir buvusi
vus
46
anglekasius,
kuriems
Š. m. rugp. 17 d. Kurkliuo rkymą.
1 Ateinančią žiemą gelbėti vi tos bankos tarnautoja Miss
kius pašalinius reikalus.
jasi atgauti Dancigo miestą
užgriautas
išėjimas
Blakeburn
1 Nors tie visi organizacijos soms toms šeimynoms, kurių A E> Watkins. Abu kaltina- se įvyksta didelis Vytauto D. Einant tuomi patvarkymu,
ir karidorių tokiu planu:
• kasykloje įvykus sprogimui. tikslai yra pagirtini, pareiš derlius nukentėjo nuo kaitrų
mu 200,000 dolerių išeikvoji garbei katalikiškų organizaci visa raudonoji Rusija stato
Lenkija grąžina Vokietijai
jų kongresas. Bendri kongre ma ant kariškojo pagrindo.
kia vyskupai, bet etiški dės Pirm visako pasidarbuoti, me. Abudu išsigina.
Dancigo miestą ir karidorių.
RUSIJOJ DARBININKAI
so programos bruožai tokie: Nuo tarnybos kariuomenėje
niai, kuriais tie visi tikslai kad tų žmonių, gyvuliai nebū
Lietuva Lenkijai paveda Klai
PERGYVENA “ROJŲ”
pamaldos, kongreso atidary I paliuosuojami tik žemės ūkio
siekiami, yra tikėjimui sveti tų naikinami. x
Darbai čikagiečiams
pėdą ir žemės juostą per Sumi. Tad į “Rotary” organi Saugoti visuomenės sveiku Į Chicago miesto majorą mas, manifestas į kat. jauni : specialistai, traktorių mecha
valkiją lenkams prieiti prie Į, MASKVA, rugp. 16. — Laizaciją katalikai neturi prigu mą.
Thompson kreiptasi, kad įvai mą, jungtinių chorų dainos, nikai, sukomunistintų ūkių Ir
Klaipėdos. Gi Lenkija Lietu-Įlkragtįs “Pravda” praneša,
lėti ir katalikai nariai turi ją
Tai visa bus atsiekta:
riems mieste darbams dirbti sportas, įvairių rankdarbių amunicijos darbininkai.
vai atsimoka Vilniaus plotų ,kaj bolševistinei pramonei
grąžinimu.
įkelti 10 milionų sovietų pra apleisti. Katalikai turi nuo < Teikiant nukentėjusiems rei būtų duota pirmenybės čika paroda ir misterija. Kongre
se dalyvauja 10-ties apylin ATSISTATYDINO HAITI,
savas katalikiškas organizaci kalingas paskolas; Raudonojo giečiams darbininkams.
Vokietija įsitikinus, kad šis monėje dirbančių darbininkų
KABINETAS
jas.
Kryžiaus pagelba; darbo su Tą klausimą svarsto mies kių parapijų kat. organizaci
jos planas T. Sąjungos suva rugpjūčio mėnesiu priversti a, Olandijos “Rotary” katali radimais ir kitomis prieina to advokatas.
jos. Į kongresą atvyksta vie
žiavime rasiąs karštos para tiduoti savo vienos dienos už
PORT-AU-PRINCE, Ha>
kai nariai išsprendė prisitai momis priemonėmis. Be kit
nas vyskupų, K. V. C. ir “Pa
mos. Ir tik tuo būdu ryti darbius.
ko, į nukentėjusias vietas vi
vasario” S-gos C. V-bos at iti, rugp. 16. — Atsistatydi
Automobilių aukos
nėje Europoje bus užtikrinta • Valdžia išsprendė, kad tam kinti vyskupų nurodymams.
sokių prekių ir daiktų siunti Cook apskrity kasdien au stovai, Ukmergės rajono va no visas kabinetas protestai!
pastovi taika.
^pačiam tikslui iš visų darbi
mas geležinkeliais turi būt pa ga automobilių aukų skaičius. dai ir k. aukšti svečiai. Tai prieš naujo technikos tarny
BRANGIAI ATSIEINA
ninkų
būtų
renkami
dienos
uBuvusis Francijos preziden
pigintas. Šis papiginimas pi Šįmet ligi rugpiūčio 16 d. žuvę bus pirmasis Ukmergės rajo bos direktoriaus paskyrimą.
PIKTADARYBĖS
tas ir paskiau ministeris pir- ždarlriai du kartu į metus
rmiausia išspręstas ir jau pa jau G06 žmonės.
ne provincinis kongresas.
mminkas Poincare laikraš
PINIGŲ KURSAS
. NEW YORK, rugp. 16. — skelbtas.
“R.”
KANADA
PRIEŠ
ATEIčiuose pareiškia, kad rytinės
.“National Surety Co.” aps
,1 Chicagos sanitariniam per
ATEITININKAI PA
Lietuvos 100 litų » .$10.00
VYBĘ i
Europos sienos neblogai išve
kaičiuoja, kad šioj šaly atlie
ALFOSE ŽUVO 6
kasui padidintas vandens te
LANGOJE
Britanijos 1 sv. sterl. 4.80
stos. Bet jis pripažįsta, kad • 0TTAWA, rugp. 16. — Ka kamos piktadarybės į viene
ŽMONĖS
kėjimas iš Michigan ežero.
Francijos 100 frankų 3.91
Vokietija turi teisės savo rei nados mini8terių kabinetas rius metus atsieina pusaštun- , INNSBRUCK, Austrija, ru
Palangoje šiemet neperdau- Italijos 100 lirų
5.23
kalavimus kelti T. Sąjungoje, planuoja suvaržyti Kanadon to biliono dolerių.
gp. 15. — Alpose ieškodami CHICAGO IR APYLIN giausiai vasarotojų. TuriraoBelgijos 100 belgų
13.94
jei tie reikalavimai teisybe ateivybę, kad tuo būdu suma
taip vadinamųjų “edelweiss” KES. — šiandie pramatomaa imis žiniomis dabar! Čia kitų
Šveicarijos 100 frankų 19.37
pamatuoti.
žinti šaly nedarbą.
PLATINKITE “DRAUGĄ" gėlių žuvo 6 žmonės, ; r dailus oras.
tarpe Bendrautų, studentų-čių Vokietijos 1QQ markių 23.88

VOKIETIJA ATGAUTŲ DANCIGĄ, GI
LIETUVA — VILNIAUS PLOTUS

Kinijos Valdžios Kariuomenė
Atsiėmė Tsinan

CHICAGOJE

gubernatorių prezidentas Hoo-
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šeštadienis, Rugp. 16 d., 1930

DRAUGAS

r*

kuomet neieškojo garbės ir jos neieško, ta
čiau tikisi, kad pati Federacija Lietuvos at
kasdien. Uikynu
PBKNUUERATOa KAINA.: Metama — 99-99, Pu gimimo ir nepriklausomybės laimėjimo isto
Rašo:
fai Metų — 91.11, Trims Mėnesiams — 99.99. Vienam rijoje nemažų kampelį užims.
IŠ MIRUSIO ARKIVYSKU tomobilius neturėjo patrau
Mėnesini — T to. Europoje — Metams 97.99, Pu*^ M**
Reikia dėl to pasakyti, kad tas nuolati
Dr. Al. M. Račkus
kimo. Automobiliais naudojo
PO MESSMERI0 GY
tl _ 94.99, Kopija .990.
Bondradarblams ir korespondentams raktų ne*rų- nis ir įtemptas darbas tik Lietuvai ir tik
si tik tada, jei prisieidavo
VENIMO.
2130 W. 22 St. Chicago
■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisluneiama tam
jai visko atidavimas, jų susilpnino. Ištuštėjo
Uksini pašto lenkių.
kur būtinai greitai nuvykti.
Redaktorius priima — nuo 11:99 Iki 11:99 tai
Tel. Canal 6764
iždas. Veikėjai, buvo įtempę visas jėgas
Mihvaukee’s arkivyskupas Ir jei automobilidn patekda
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Lietuvos darbui ir dėl to apleido vietinius Messmer buvo labai linksmo vo, vežėjui liepdavo kuogreiPAVOJAI MAUDANTIES.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ' organizacijos reikalus. Daug į mūsų veiki būdo draugiškuose susiejimuo- čiau važiuoti.
e
X
Maudytis yra sveika, bet nevisada ir nevisiems. Tinka
mų atsiliepė ir tas faktas, kad daugelis veik se, ar tai su kunigais, ar pa Kartų pietvakarinėj Wiscon
vai. po piet.
liausių Federacijos darbininkų ir savo dide sauliniais. Jei jam tekdavo sino daly automobiliu važia mai išsimaudęs žmogus jaučiasi “kaip naujai atgimęs”, mik
lio patrijotiškumo mus apleido, apsigyveno kur būti kokiam savo priete- vusi arkivyskupų vijosi vie- lesnis, linksmesnis, gauna geresnį apetitų, gali geriau miego“DRAUGAS”
Nepriklausomoje Lietuvoje. Ir čia Federaci lių vakare, tada jis laikinai no miestelio maršalas už per- ti. Jurų, ežero, upės maudynė yra geras tonikas raumenims,
jai yra garbė, kad ji davė Lietuvai geriausias pamiršdavo, kad yra arkivys- greitų važiavimų. Nepavijo, puikus stiprintojas nustipusiems nervams. \ ienok, reik mauL1THUAN1AN DAILY FRIEND
Published Daily. Ezcept Sunday.
savo pajėgas, kurios Lietuvai buvo ir yra kupijos galva ir maišydavosi bet vejamų automobilių mar- dytis tiksliai ir su saiku, nes kitaip galima gauti kokių nors
JRIPTIONS: One Tear — 99.99. Slx Moatbs
•— 99.99. Tkree Montks — 99.99. One Montk — 71o. reikalingos.
bendrai su visais žmonėmis. šalas rado pastatytų kitam ligų. Maudymuisi taisyklės yra sekančios:
■urope — One Tear — 97.99, Bis Montks — 9<-99
Nors jau kelinti metai mėginama Fede Vasaros laiku arkivysku miestely ties bažnyčia. Marša
Copy — .990.
1) Pirmų sykį sezone ilgai nesimaudyk.
▲dvertislnc la "DRAUGAS” brista best resulta,
racijos veikimų labiau pakreipti į vietinius pas Messmer savo namuose las prikabino prie automobi2) Jei sergi slogomis, nesimaudyk!
▲dvertlstnt ratas on appllcatlon.
Amerikos lietuvių reikalus, tačiau vis dar dažniausia būdavo vienmarš- liaus arešto kortelę, kuriųja
3) Jei nesi gerai išsimiegojęs, nesimaudyk.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago nepavyksta. Mums rodos, kad šių metų Fe kinis ir. taip priimdavo pas įeinant kaltininkas buvo šau->
Nesimaudyk tuoj pavalgęs, nes vidurius gali sugaderacijos kongresas visas pastangas turės pa save atėjusius su reikalais kiamas teisman.
!
p0 so^įų pietų reik palaukti bent porų valandų. Maudėti tik saviems reikalams, kurių yra labai lankytojus.
i Kada maršalas lūkėdavo au jytįg prieš valgant yra sveikic.'.r?-.
5) Nesimaudyk išgėręs svaiginančio skystimėlio, nes pa
DIENOS KLAUSIMAI daug ir kurie visiškai yra apleisti. Reikia ne Pirm kelerių metų prieš pat j tomobiliaus savininko arki-j
pamiršti, kad apleidus savo reikalus, užma lvai,Mas vienų dienų arkivys-Į vyskupas, klebono lydimas, .gjg£ręS> jeį neprigersi, tai gali gauti plaučių Uždegimų, arba
ligų, ar šiaip kokių nors pavojingų ligų.
▲. L. B. K. FEDERACIJOS KONGRESAS. rinus Federacijos ir bendrai visos mūsų visuo kūpąs pasijuto pavargęs ii išėjo iš bažnyčios. Kleboną*,
menės veikimų ir Lietuvai skriaudų padalin išsprendė pasivaikščioti gat- maršalų pažinojo ir jį supa6) Pavargusiam ar pailsusiam maudytis yra nesveika.
tumėme. - ’
vėmis.
Buvo
Įpratęs
vienų
—
žindino
su
arkivyskupu,
7) Moterims, sergančioms mėnesinėmis, yra baisiai pa
Antradienyje, rugpiučio 19 d., Newark,
vienas
vaikščioti
Pirmoje
vietoje
Federacija
turėtų
atsi

Ir
išėjo
paArkivyskupas
pamatė
pri-'
vo
jį
nga
maudytis
N. J., prasideda Amerikos Lietuvių. R. K.
kabintą prie automobiliaus
8) Nardant po vandeni buk atsargus. Jei vanduo pateks
Federacijos dvidešimtasis kongresas, kurio žvelgti į Amerikos lietuvių jaunimų, kuris vis ežerio gatve.
detektivųkortelę
ir
klausė,
kame
dalyVienas
miesto
dar
nėra
tinkamai
,
suorganizuotas,
visiškai
yį vidujinę ausies dalį, tai ausyje galį keltis votis, gali ausies
proga norime vienų kitų žodį pasakyti.
ra palaidas ir be jokios globos. Vienatinė susidomėjo, kur link arkivys- kas. Tada nuraudęs maršalas būgnelis prakiurti ir gali apkursti. Jei nešvarus vanduo pa
Šis kongresas yra svarbus iš trijų at
jaunimo organizacija — L. Vyčiai ir prašy kūpąs taip skubiai žengia, atsakė, kad jis kortelę prika- teks į plaučius, tai gali gauti plaučių, uždegimų. O jei purvi
žvilgių: 1) jis įvyksta Vytauto Didžiojo 500
dami negali prisiprašyti paramos. O jie tu Jis jį sekė. Po to detektivas binęs, idant šiam, automobiliui nas vanduo patektų į nosies “antrom,” tai gali gauti inflam. mirties sukaktuvių metais; 2) kongresas
ri gerų norų ir galėtų visų dorųjį mūsų jau pranešė, kad arkivyskupas i visur važiuoti būtų duodama macijų ir baisų galvosopį.
yra dvidešimtasis iš eilės, reiškia jubiliejinis
nimų priglausti ir aprūpinti. Bet vieni, be paežerio gatvės vienu šaligat- pirmenybės.
9) Vandeny plaukiojant reik perdaug nenusikamuoti, nes
ir 3) jisai turės išrišti svarbius mūsų orga
plačiosios visuomenės paramos to padaryti viu nuėjo tolokų galų, gi ki Arkivyskupas pakvietė' mar
nizuoto ir centralizuoto veikimo klausimus.
(Tųsa ant 3 pusi.)
nepajėgia. Praėjusiame seime jie' gražių re tu šaligatviu gryžo. Pakeliui šala aplankyti jo namus, kaVytauto metų proga Federacijos centro formų savo organizacijos gerovei pravedė. jis rado pakabintus “salavei-ida gaus progos būti Milvvauvaldyba skelbia, kad XX-sis kongresas savo Tat, ar nereikėtų ir Federacijai savo kongre šių” puodus rinkti aukoms'kee. Tuotarpu atėjo automoprogramų bus daug platesnis, negu buvusie se pagalvoti, kaip padėti L. Vyčiams tuos Arkivyskupas į visus įmetė biliaus vežėjas ir arkivyskuDdko Visi Patyrę Žmonės Perka
ji metiniai kongresai. Jį į kviečiama visos gražius nutarimus įvykdyti, nes Įvykdžius aukas.
į pas, visus atsisveikinęs, nuva
«
\
Amerikos lietuvių katalikų visuomenės atsto mūsų jaunimas pilnai ant kojų atsistotų.
Teikti Sutvirtinimo sakra žiavo toliau.
vai, ar jie ligšiol su Federacija turėjo ryšius,
Su jaunimo reikalais rišasi bernaičių ko mentų arkivyskupijos para- Kur parapijos kitos nuo kiar ne, ar jie jos' veikimui pritarė, ar ne. Tas, legijos! klausimas, spauda ir kiti dalykai, pro piose arkivyskupas Messmer' tų nėra toli, arkivyskupas vi- i
mūsų .nusimanymu, padaryta ta prasme, kuriuos kongresas negalės taip sau lengvai dažniausia tap pat. vykdavo sados eidavo pėsčias, dažianu/.ar
kad jau atėjo laikas, visus netikimus ir as praeiti.
pats vienas. Jei buvo arti, vi- šia ūkių šalimais, kad gauti
Dėlto, kad Chryslerio automobiliai yra stipriausi, gra
meniškumus atmetus į šalį,-sueiti į vienybę
Gal nėra tikrai susipratusio lietuvio, ku sados eidavo pėsčias, kadir progos užkalbinti
ūkiuose
žiausi ir geriausi, kų už tuos pinigus Šiandie galima nu
bendram katalikybės ir tautiniam darbui. ris nelinkėtų Federacijos jubiliejiniam kon per laukus. Retkarčiais jo dirbančius darbininkus ir
pirkti.
Visiems kongrese bus duodama proga viešai gresui pasisekimo. O pasisekusiu jį tada bus ta kelionė per parapijas tęs- gauti stiklų — kitų šviežio
w atvirai pasisakyti dėl ko nesidėjo į Fede galima vadinti, kada bus surastas tikras ke davos kelias savaites.
: pieno.
Kiekvienai šeimynai nauda ir garbė įsigyti Chryslerio
racijų, kokius trukumus matė, kų taisytino lias į visų Amerikos lietuvių katalikų vieny Jei jis nuvykdavo i kokių Vienoje tokioje savo kelioautomobilių. Darbininkams, biznieriams ir profesiona
lams didelis pasiskyrimas — visokios rūšies ir visokių
pastebėjo. Juk, ar šiaip ar taip kalbėsime, bę ir jei bus aiškiai pastebėtas noras tuo ke provincijos parapijų, nepasi- nėję kada žil^ barzda aria
kainų.
mums būtinai yra reikalinga centras, kuris liu eiti. Be to mes užtrokšime, tautai padary- tenkindavo tik vienomis baž- ‘ vyskupas užkalbino kornus
vadovautų lietuvių katalikų akcijai, kitaip! sime skaudžių skriaudų ir priešai iš to pasi- nyiinėmis apeigomis. Po sut- lukštinantį ūkininkų, šis jį pajokiu būdu negalėsime išsilaikyti. Šiame vie-į juoks.
virtinimo sakramento suteiki- kvietė, ar negalėtų gelbėti luk
i*ybė8 stiprinimo darbe Vytauto atsiminimas,
-------------mo eneapleizdavo bažnyčios.' štenti komus. Sakėsi mokėjo padaryti dideli žygiai tautos gerovei ir
Chicagoje, liepos 14 d., mirė p. St. Kodis, Jis nuodugniai apžiūrėdavo siųs 10 centų bušeliui, kaip
garbei iškelti mumg daug privalėtų padėti.
žinomas kaipo advokatas, bet jis juo nebuvo ; bažnyčių, klebono išklausinė- ir kitiems.
Ligšiol Amerikos lietuvių katalikų visuo tik advokatams agentavo. Jisai buvo vienas1 davo apie žmonių dvasinę 1 Arkivyskupas sutiko. Atši
menei vairavo Federacija. Ji daug padarė. ls žymesnių sandariecių šulų, tačiau savo kai-. padėtį.
) sėdo. ant gruobluoto suoluko
Jos nuopelnai Lietuvai ir moraliniu ir mate bomis ir raštais rodydavosi esųs patrijotas,
Pagailau jis patikrindavo ir ėmė dirbti. Pagaliau Wisrialinių atžvilgių yra begalo dideli. Jos nuo tik, žinoma, tų partiotizmų suprasdavo pavir bažnyčioje šventų indų ir rū- ‘ eonsino katalikų galva praneFull Line Chrysler and Plymouth
latinė kova už Lietuvos nepriklausomybę, vė šutiniai, nes žmogus be tikėjimo nemato rei- bų padėtį. Jei matydavo kų še, kad jam jau laikas pa
Automobiles
liau už išgavimų iš Jungtinių Valstybių pri kalo tautai dorinius pagrindus statyti, be'seno ir nudėvėtoj, patsai ra- liaut idirbus tų darbų, jis tupažinimų, jos dėka sukelta šimtai tūkstančių kurių jokia tauta ar valstybė ateities neturi J gindavo parapijonis parūpinti ri eiti savais svarbiais reika3207-09 SOUTH HALSTED STREET
dolerių ir Lietuvos reikalams išleisti geriau Velionis gana aktyviai dalyvaudavo ir vieti- bažnyčiai tokius ar kitokius lais. Ūkininkas susirūpino,
'
'Sakėsi, jis galįs visai savai
sia kalba už jų ir jos svarbų mūsų visos tau nėję Chicagos politikoje. Jisai priklausė de-'daiktus.
Tel. Calumet 4369
tes gyvenime. Nors Federacijos veikėjai nie- mokratų partijai.
Arkivyksupas Messmer į au(Tųsa ant 3-čio pusi.)
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

Chrysler Automobilius?

M. J. Kiras
MOTOR SALES

KATALIKO VISUOMENIŠKOS
PAREIGOS.
(Iš “Laivo”).
(Tųsa)
Katalikybės politinis programas.

Katalikybė neturi savo politinio programo, ji palieka tautoms ir valstybėms
visiškų liuosybę organizuotis prigimties
teisių ribose.
Prancūzijos katalikų dalis manė, kad
katalikybės idealas yra monarkija,- kad
visokios respublikos ir demokratijos yra
bedievybės išmislai, todėl geras katalikas
galįs būti tik monarkistas. Šv. Tėvas Le
onas XIII tų klaidų išaiškino, išleisdamas
raštų apie valstybių sutvarkymų, kuria
me išdėstė, jogei katalikybei vis vien yra
kokį valdymo būdų tauta sau pasirinks,
vieno tik reikalauja, kad teisingumo dės
niai nebūtų įžeisti.

bus; vienus, kuriais mes stengiamės ap
rūpinti savo reikalus, kad palaikytumėm
savo gyvybę, pav. valgome, miegame etc.,
kitais darbais siekiame visuomenės nau
dos, kad palaikytumėm visuomenės gyvy
bę ir buvimų. Kalbėsime apie šios antro
sios rūšies darbus.
Žodis pareiga nori pasakyti, kad yra
uždedama moralė prievarta tokį darbų
atlikti, kad jo neatlikimas užtraukia ant
žmogaus kaltę, dėliai kurios žmogus pa
sidaro baustinas, nors toji bausmė ir ne
būtų jam pritaikinta.
Mums katalikams svarbu yra sužinoti,
kokie darbai visuomenės naudai yra mums
uždedami po prievarta, apsileidimas ku
riuose padaro mus baustinais, kaltais.
Pareigos valstybės linkui.

Katalikas yra dviejų visuomenių na
rys: Bažnyčios ir valstybės, todėl ir jo
pareigos yra dvilypės: Bažnyčios ir val
stybės linkui.
Teisingumo dėsniai reikalauja, kad jei
gu gauni, tai ir tu turi duoti. Gauni pav.
prekę, mokėk pinigus. Jeigu dabar mes
Pareiga.
Pareiga yra darbas, kuri reikia atlikti. gauname iš visuomenės labai daug, tai
Kiekvienas mūsų atlieka dviejų rūšių dar būtinai turime atsilyginti tai visuomenei.

Visuomeniškas darbas nėra koks sportas,
kurį galima įnėgt, arba ne, bet yra mo
ralė prievarta, paremta teisingumo dės
niais.
Jeigu kas abejotų, ar jam kų duoda
visuomenė, nes viskas, kų jis turįs, esu
jo paties uždirbta, tai būtų siaurapročio
žmogaus galvojimas. Kasdien tūkstančiais
atvejų mes naudojamės milžinišku visuo
menės patarnavimu. Imk laikraštj. Ten
surinktos žinios iŠ viso pasaulio. Porų
centų užmokėjęs, žinai, kas darosi visam
pasauly. Siunti laiškų, užmoki kelis cen
tus ir tau toji visuomenė nugabena jį,
kur tu tik nori. O bandyk pasiųst pasiun
tinį su savo laišku, ar jis važiuos tau
už kelis centus pav. Lietuvon?
Kiekviena visuomenė yra gyvas orga
nizmas, kurio artimiausias rūpestis yra
savęs išlaikymas.
Visuomenės gyvybė yra išlaikoma įstatvmais. Kol tie įstatymai veikia, val
stybė ar visuomenė laikosi; įstatymams
nustojus veikti, visnoiiienė griūva, lygiai,
kaip kūnas miršta, kuomet ar kraujas
pagenda, ar širdis nustoja plakusi.
Pirmoji pareiga.

nės nario pirmoji ir pagrindinė pareiga
— nelaužyti įstatymų, bet savo gyvenimų
tvarkyti sulig įstatymais. Žinoma, jeigu
tie įstatymai neužgauna žmogaus prigim
ties, kas labai dažnai atsitinka diktato
riško režimo metu.
Antroji pareiga. Kiekviena visuome
nė reikalinga yra įvairių patarnavimų.
Kadangi vienas žmogus negali nudirbti
visų darbų, visuomenei naudingų, atsi
randa reikalo darbus padalint. Darbai
yra dalinami ir sulig užsiėmimais ir su
lig luomais. Antroji tad mūsų pareiga
yra dirbti naudingų visuomenei darbų.
Duonų reikia uždirbt, nes ji verkia tin- ,
ginio valgoma, kaip tinkamai šių tiesų
išreiškia lietuvių priežodis.
Duonų reikia uždirbti tinkamu ir nau
dingu darbu, nevalia pelnyti sau pragy
venimo suktybėmis, biržų spekuliacijomis,
lošimais kortomis ir kitais panašiais bū
dais.
Europoje yra maža respublika Monte
Carlo, kuri gyvena vien iš lošimo. Tur
tuoliai ar manantieji praturtėti, prakiša
Kiekvieno visuome tenai savo turtų, o kaip kada ir gyvybę

ir iš to gyvena visa respublika Kataliky
bės šviesoje yra tai spelunca latronum —
latrų lindynė, nes latrų apiplėšimas ir
lošikų skiriasi vienas nuo kito tik api
plėšimo būdu: vienas jėga, kitas sukty
be, abiejų padariniai yra tie patys.
Nuo darbo pareigos yra liuosi tik se
ni, maži ir ligoniai; jų reikalus privalo
aprūpinti tinkamas visuomenės sutvar
kymas.
O turtuoliai, kas paklaus, ar jie nėra
liuosi nuo darbo? Juk jie užsimoka už
sau pristatytus daiktus, nieko neskriau
džia, kam jiems dirbt?

Turtuoliai nėra liuosi nuo darbo pa
reigų. Turtuolis neminta doleriu, tik duo
na, o tų reikia padaryt, nei nesivelka do
leriais, o tik drabužiais, o tuos reikia pa
siūt, nei nelenda po doleriu lijant, bet
ieško pastogės, o tų reikia pastatyt. Žo
džiu ir turtuolis gyvena kitų žmonių dar
bais, tad privalo darbu ir atsilygint.

(Bus daugiau).
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(Tąsa nuo 2 pusi.)

Kun. J; A. Karalius
Kun. I. Kelmelis
A. Kneižys
A. J. Kazlas
V. Kudirka
K. Krušinskas
Kun. A. Linkus
Kun. P. Lekešis
J. Leoną itė
J. P. Mačiulis
J. Mickeliunas
Kun. Dr. J. Navickas
A. Nausėdienė
Kun. N. Pakalnis
Dr. A. G. Rakauskas
S. Sakai ienė
Ig. Sakalas
Kun. J. Simonaitis
Leon. Šimutis
Kun. P. Strakauskas
Kun. J. Švagždys
M. Šimonis
J. Tumasonis
Kun. K. Urbanavičius
Kun. II. J. Vaičiūnas
Kun. P. Vaitukaitis
M. Vaičiūnienė
A. Valančius
A. J. Žvirblis
J. E. Žemaitis

1,962,000 St. Paul, Mintie.......... 271,000
F. L. I. S.
1,565,000
iLos Angeles .......... 1,232,000
Penkioliktas dešimtinis cen 'develand .................. 901,500
zas — yra vienas didžiausių 'St. Louis .................. 817,000
DIDŽIAUSI J. AM. VALS Pliiladelphia ..........
Detroit ..................
TYBIŲ MIESTAI.

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

t ei jį parsamdyti lukštenti
PROF. KAMPININKO PAS uždengia nei joks pentas; tik kornus. Bet arkivyskupas at
statistinių
darbų vedamas Baltimore .................. 772,000
da šlykštesnių pasižiūrėjimui sakė, kad jis turi kitokį svar
TO TERBA.
prie užbaigimo.
Gyventojų Bostonas .................. 770,000
padaro.
besnį užsiėmimų. Kada ūkisuskaityino ir žemdirbystės Pittsburgas .............. 664,000 Pirm. A. Nausėda
Tamsta, llumbold
Parko
! įlinkas pasiūlė už darbų pi
statistinis darbas jau veik San Francisco .......... 662,000
1024 Center St.
PROF. KAMPININKO
Jurguti, rašai ir klausi ma
nigus, arkivyskupas neėmė,
užbaigtas. Kaip tik greit su- Buffalo ....................... 573,000
Tel. Lincoln 3044
RADIO.
nęs: “Ar iš teisybės yra kul
bet sutiko imti stiklų pieno.
Milwaukee
................
;
569,000
skaitytojų darbas baigtas, tuoj
Rašt. P. Fabijonaitis
tūrinis darbas, kaip kiti sako,
Arkivyskupas užsuko į ūki
buvo pranešta įvairių vietų Wasbington, D. C. .. 486,000
2350 So. Oakley Avė.
Bolševikų Maskvoj
tarp ninko namus, išgėrė pienų ir
pudruotis veidus ir pentuotis
skaitlinės: miestų ir mieste Minneapolis .............. 462,600 Ižd. Kun. F. Kudirka
lupas, kų moterys ir mergi didžiųjų komisarų eina dideli paliko vienos bažnyčios vaiz
lių, apskričių ir valstybių. New Orleans .......... 452,000
2334 So. Oakley Avė.
ginčai,
ar
reikalinga
sumažin

nos mėgsta. Jeigu tas darba*
delį, ant kurio parašė save
Seniau ilgiausias laikas pra Cincinnati .................. 449,000
AGITATORIAI.
kultūrinis, tai turėtų būti ko ti mirties bausmę, nes, nežiū pavardę.
eidavo, kol buvo išduodamos Newark ...................... 440,000 Kun. K. Matulaitis
ks nors jo reiškinys, bet da rint kaip komunistai savo
Kiek palaukus ūkininkas
Kansas City, Mo. .. 400,000
skaitlinės iš Wasliingtono.
2334 S. Oakley Avė.
bar to nematyti; taip pat ne- kruvinas rankas slepia, vis perskaitė parašų ir tik tada
1920 m. trys J. A. Vai. mie ’Seattle, Wash...... 382,000
V. Duoba
matyti, kad iš to ir moterims (vien jos iškila viešumon. Siu- patyrė, koks garbingas sve
364,000
stai turėjo suvirš milijonų Indianapolis ..........
2328 W. 23rd St.
būtų koks nors lengvumas gy-1 loma tokios mirties bausmės čias jį aplankė. Metė darbų
gyventojų: New Yorkas, Chi- Atlanta ...................... 360,000 J. Dimfia
venime”.
į“reformos”: panaikinti mir- ir nubėgo pas kaimynus pa
cago ir Pliiladelphia. Bet šiais Rocbester, N. Y......... 325,000
3230 So. Emerald Avė.,
.
. , ties bausmę jaunuoliams iki sidalinti tuo nepaprastu įvy
metais prie tų galime pridėti Denver, Colo.............. 320,000 M. filikas
Kas veido pudravimų ir lu-,
.*
. ___ •
20 m., seniems virš 70 m. ir... kiu.
Detroitu ir Los Angeles. Tris Portland, Ore.............. 299,000
pų pentavimų vadina kultini-1
10555 So. State St
nėščioms motermis. Be to—
Houston,
Tex
..............
290,800
dešimts didžiausių miestų liVisokiais
Labdarybės rei
niu darbu, jis tiek apie kul-i
žudyti ir-gi kiek žmoniškiau. KANDIDATAI AM. LIET. R.
iko
taip
sumaišyti,
kaip
kortų
Toledo,
0
..............
290,700
turų išmano, kiek ožkos apie i
kalais kreiptis j valdyba arba
Galit dabar
įsivaizduoti
K.
FEDERACIJOS
Columbus,
Ohio
....
286,000
Į
kaladė.
Los
Angeles
įšoko
į
imperializmą, arba mūsų ta-i
,
,
agitatorius.
„v. . , . ... ...
Rusijos komunistų barbanzVALDYBAI.
i
dešimtų
vietų
iš
penktos
vie■vorseiai, kurie tik slebizavo-j
i—
,
.
. . ma: iki šiol, be išimties, buvo
Įtos,
o
Baltimore
pralenkė
Bos
darni gali lietuviškai paskai-i . .
.
.....
'žudomos ir nėščios moterys!
GERA NAUJIENA
Eiant Am. Lietuvių R. K.
j tonų.
tyti, apie komunizmų.
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba
Federacijos Konstitucijos VII
jNew Yorkas turi 6,958,000 gy.
Veidų pentavimų įvedė ne-i PRAŠAU NESIJUOKTI.
reumatizmų, skaudėjimų kojose,
-jų straipsnių kaip kitais meCliicago ................... 3,550,000
gražios veidais arba jau pa______ _
A. L. R. K. Fed. Sekr.
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
i tais, taip ir šiemet A. L. R.
senusios, norėdamos jaunomis
viena Anglijos adventuristė
atidėliojimo parsitrauk bonkų RaK. Fed. apskričiai ir skyriai
matijos, o patys persitikrinsite
atrodyti, moterys ir mergi-! (prietikių ieškotoja) sako,
SVEIKATA — BRANGUS TURTAS
nominavo kandidatais sekavertingumų tųjų gyduolių. Kaina
nos. Pamačiusios, jog kiek-, jOg Afrikos džiunglėse yra
Jmus visuomenės veikėjus vį
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus
vienas pasenęs, negražus daik- jaUg saugiau, negu New Yor(Tųsa nuo 2 pusi).
i busimų centro valdybų, iš ku
arba dėl platesnių informacijų ra
tas, apipentuotas*, atrodo lig
ar Chicagoj. Išgyvenus
rių XX-to kongreso įvykstan gali sau širdį sugadinti. Širdies ligų gavus, nelengva yra ją
šyk adresu:
naujas, ir jos pradėjo tai su: trįs mėnesius Afrikoj — plėčio š. m. 19-21 dd. Šv. Trejy pagydyti.
Message Laboratory,
5209 S. Halsted St. Chicago, UI.
savo veidais daryti. Bet žmo-1 šriųjų žvėrių karalijoj — jai
bės lietuvių parapijos salėje,
10) Jei pradeda šiurpulys krėsti, arba galvų skaudėti,
gaus veidas ne tvora, ar ko-1 neį plaukas nuo galvos neNeivark, New Jersey, atstovai arba lupos mėlynuoti, tuoj brisk lauk iš vandens, skubiai nu
kia surūdijus geležis. Kas tvo nukrito, kuomet atvykus New
rinks 9 asmenis į centro val sišluostyk ir sausomis drapanomis apsivilk.
rai sveika, tai gyvam veidui Į Yorkan pirmų dienų automodybų sekantiems metams.
11) Džiovininkams ir širdies ligų turintiems labai pavo
kenksminga. šita galima pa-filius jos vos nesuvažinėjo, o
jinga maudytis. Ligonis visada privalo pasiklausti daktaro
Nominuoti šie:
matyti tik nuplovus nuo vei- j Chicagoj, padarę
lioldapų,
ar galma jam maudytis. Širdies ligų turintieji, vandeny be
Pasauliniame kare
Kapitonas
ido pauderį ir dažus. Gražios homai vos neužmušė,
Kun. Ig. Albavičius
šėlstant
perilsta,
neištveria
ir
paskęsta.
Džiovininkai
taipgi
merginos ir moterys niekuo
Kun. J. Ambotas
Seno Krajaus
Specialistas ii
gauna įvairias komplikacijas ir greit miršta, jei neatsargiai
met su savo veidu nesielgia
Stud. P. Atkočiūnas
— Moterystė ir judomieji
>
GYDO VISAS LIGAS TYRŲ IR MOTERŲ
maudosi.
M
taip, kaip graborius su lavo paveikslai kaikuriais atvėNEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJDBIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
Kun. j. Balkunas
I
YRA. SpeclallSkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, ulnu. Tik tos “eibės”, kurios jais turi didelio panašumo.
Šiame pasaulyje beveik kiekvienas dalykas turi dve
M. Čižauskienė
nuodljimą kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laiko save negražiomis pentuo
jopas
ypatybes:
gerų
ir
blogų.
Geromis
ir
sveikatai
naudin

Kun.
L.
Draugelis
— Pavyzdžiui?
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
jasi, norėdamos kitus apgaupersitikrinkite, ką Jis*jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
gomis
dalyko
ypatybėmis
naudokimės,
o
blogų
bei
pavojin

Kun.
P.
Garmus
— Moterystėje, kaip ir julį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
ti. Kas dėl senatvės, ji būtina damuose
paveiksluose, yra
gų vengkime. Su ugnia ir su vandeniu visada bukime atsar
Kun. P. Juras •
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomig iki 12 d.
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573
gūs!
kiekvienam žmogui. Jos ne- daug nereikalingų scenų.
Kun. J. Kuras

WISS!G.

Daktaras

ANT

DRAUGO

PIKNIKAS

du

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.

V isus nuoširdžiai kviečia

“DRAUGAS”

■8£

DRAUGAS

PIKNIKAS

šeštadienis, Rugp. 16 d., 1930

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

Rengia

ŠV. KRYŽIAUS PARAP.

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

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

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

CHERNIAUSKO DARŽE,

Įžanga 50c. Asmeniui

Pradžia 10 vai. ryte

RADIO KONCERTAS.
tų. Buvo uoins parapijonas ; mins par. choras po vadovys; pramisti. Darbininkams neįs- bininkų kiekviename pramo-----------iir
per 6 metus buvo par. ko- !tė artisto p-no J. Kudirkos ir
i tengiant išmaitinti savo žmo- nės krašte yra šimtai tūkstani par. benas, po vadovystė Annų, vaikų, bado verčiami jie'čių. Vienas kunigas Kolping Sekmadieny nuo 1 iki 2 miteto narys.
vai.
po
pietų
iš
radio
stoties
’
Jo
su
dukterim
jjtano
Ladgaudo. Bus ger, kaiBedieviai .norėdami sustip-, darbą, todėl darbas mielu no ima grūstis į fabrikus darbo suorganizavo apie 80 tūkstan
WCFL bus gražus lietuvi,
. u
pereit, pava-!tetojų ir «ardži«
ieakoti- ** ir tai lnažai k“’
<larbininkų.
rinti savo eilės įvairiais bū ra buvo jiems duodamas.
programas,
kuriame
dalyvaus
ĮO
p. Mockus atsisveikins su
vietas, nes daug , Dėkingi
bus darbininkai
dais stengiasi patraukti į sa Laikui besant išrandamos ris
žymi dainininke, soprano, Obriglitonparkiečiais, visais dr-._
ve darbininkiją.. Kadangi dar Įvairios garo mašinos, moto- buvo norinčių, o pareikalavi- tiems kilniems savo išvaduoto na Vilkiutė, artistas kankli- P-nai Mockai Lietuvoj Ki- augais, draugėmis, parapijobininkai darbdavių yra išnau-' rai. Įsisteigia fabrikai. Meis- mas mažas. Moteris, arba jams. Vokietijoj Kolno mieste ninkas J. Olšauskas, komikas komių kaime, Laukuvos par. inaįs įr pažįstamais. Tuo ir
dojami, jiems prisieina kęsti I trų vietas užima fabrikantai, mergaitė gavusi fabrike vie- kunigui Kolping darbininkai
Stepukas ir taipgi bus sma-^uri didelį ir gražų ūkį.
'baigsis vakarėlis ir Aleksanmaterialinį ir moralini skur- kurie darbo nemoka ir neina tą, bijodama, kad jos neiš- pastatė paminklą. Ant aukštos
zi muzika. Rengia J. F. Bud- j Dabar p Mockaus draugai j^*o Mockaus gyvenimas Brigdą. Bedieviai įvairiais būdais į darbą. Darbą atlieka maši- varytų, turėjo atlikti ne vien šlifuoto granito papėdės stovi
riko muzikos krautuvė.
rengia jam išleistuves rugpj. hton Parke.
įrodinėja,
kad • darbininkai nos ir nei vieno amato nemo- savo darbą, bet ir patenkinti iš bronzos nulieta graži ku
Vakaro Vedėja.
16 d. 8 vai. vak. pav. salėj.
pas juos rasią išganymą, jieį kantieji suvargę darbininkai, fabriko bedievių ponų kūno nigo Kolpingo statula. Jis svei ■
kiną
savo mylimuosius darbi-1
geidulius,
tokiu
būdu
jos
už
prižada pagerinti jų vargin-1 Darbininkų pareikalavimas su
Į tą pokilį kviečiami visi —
ninkus.
duonos
kąsnį
turėjo
atsiduoti
gą padėtį. Daugelis nesusi-' mažėjo. Daug jų liko be darir tie, kurie prisidėjo ir kurie'; Atydžiai skaitykite biznieMaincp
vyskupas
Ketteleris
darbdaviams
su
siela
ir
kūnu.
,
pratusių
darbininkų
įtiki1 bo.
MOCKAUS IŠLEISTU ! neprisidėjo. Visi lygiai kvie- riy garsinamus , bargenus
laiko ypatingai svarbiu dar
jiems. Nors bedievių vadai' Tuo laiku ėmė labai plisti
Taip darbininkai įkrito į i
čiami. Susirinkusius palinks- ir įvairius išpardavimus.
VĖS.
kalba apie akiplėšišką kapi- bedievybė. Ypatingai bedievy- tikrą pragarą jie dirbo, var bininkų klausimą. Jis rūpina
talistų išnaudojimą
darbo bę platino laisvamaniai: Vol- go po dvidešimts valandų į si visų darbininkų gerove,
Aleksandras Mockus šią Į|<i!milliiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiimuilllllllllimilllllllllllllilllllimillHllHlliitiiimHHi|!
.... ,______
, j i •
[nes jie esą jo broliai Kristuklasės, tačiau jie patys nėra i teras, Ruso, Alembertas, Di- parą, tik
______
tam, kad kaip ___
nors .
•.
*/
,
koloniją
apleis ir į Lietuvą 13
1 •
’
r
je. Jis sako: “Darbininkų
geresni už kapitalistus. Jei, derotas, Helvetins, Holbacbas pramistų, o jų žmonas, duktė- J ’
klausimas iš esmės yra gyvy- išvyks rugpj. 21. Šioje šalyj*
kapitalistas, netikėdamas į j ir kiti. Jų raštus ypatingai ris pasiėmė fabrikų ponai,
pragyveno apie 30 metų. Per(3
Dievą, be jokio pasigailėjimo i skaitė dvarininkai, fabrikan- (darbdaviai savo geidulių ten- bės klausimas. Jis lygus su
kitais būtinais gyvenimo rei- j pastaruosius 22 metu dirbo į =
išnaudoja darbininkus, ar ga-'tai, kurie turėjo daug laiko Akinti. Taip buvo elgiamasi su
......
»,
...... , kalais, kaip štai: "maistu, dra- prie Armour Co. Brighton į Š
lima garantuoti, kad bedievių • ir pinigų. Lengvo būdo dva- darbininkais
astuonioliktojo ....
„
..
!
( ■=
, . . . ,
. buziais, butu. Be to, jis yra Parke pragyveno apie 15 me- s
vadas neišnaudos darbininkų; rininkai ir fabrikantai be amžiaus pabaigoj
ir devynio’
•* J
tiek platus, kiek gausingi darskaitydami tuos raštus virto liktojo pradžioj.
taip pat kaip kapitalistas.
1800 West 47th Street
"rT’ik rj
v- • ,
. y.bininkai, palyginti su kitais
ADVOKATAI
Aš šiame straipsnyje noriu bedieviais. Bedieviai galvoda Is baisybių darbininkus is-\.i.-------- ’ «
_.
-------- pusės jis
_ iv-- i i vi
..... T luomais. Iš -vienos
įrodyti, kaip bedieviai, žadė mi, kad nereikia po mirties gelbėjo katalikų veikėjai. Jų.,. v. , ,
vT
F“ "
dami darbininkams rojų žemė nei dangaus, nei pragaro, žymiausi yra: Adoniu MtdJ^“
Telephone Dearborp 0057
Schorlemer
Alsi,
Bdche^r0
18
klto
.
s
‘
-^
a”a>"8’a«RAYON ŠILKINIAI APATINIAI Š
stengėsi susikurti sau rojų ant
je, sukuria jiems pragarą.
DRABUŽIAI
Viduriniais amžiais tokių žemės. Tam tikslui jie atsida ger, Montalambert Mallincka- ista vlsa°rnen^s a'S •
3
odt,
Vindthorst,
FogelsangJ
.
Kr
‘
k8c
!°
D
.
yte
'.
S
r
«
ž,n0
dar
‘
fabrikų kaip dabar nebuvo, vė savo geidulių tenkinimui.
ADVOKATAS
TCrtyh«Francuziškos trumpos kelnaitės su 2
nebuvo taipogi taip skurstan Kad patenkinti visus geidu Lichtenstein, vyskupas Ket3
160
No.
La
§alle
St.
Rm.
1431
liuosom apačiom ir bloomeriai, visų 2
čių darbininkų. Anais laikais lius reikėjo pinigų, darbinin teleris, kunigas Kolping ir | Knksc.omskoji dvasia šuteiCHICAGO, ILL
vėliausių spalvų ir stailių, pasiūti iš tin
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
vietoj dabartinių fabrikantų kams algas mažino, reikalavo daug kitu. Jie organizavo dar- į* .gūsingose _ įstaigose mil- Local Office:
1900 S. UNION AVĖ.
žiniškus išteklius neturtingų
kamiausio Rayon. Regulerė vertė 98ę.
buvo meistrai, kurie geriau-1 daugiau, darbo. Bado verčia- bininkus. Suorganizavę juos
Tel Roosevelt 8710
i darbininkų reikalams.
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
Dabar kol jų bus .................................
3
siai mokėdavo savo amatą irmį darbo neturintieji eidavo minėtieji katalikų veikėjai
(Išskiriant seredos)
I Iš šito aiškiai matyti, kad
buvo pirmaisiais darbininkais. į į fabrikus siūlydamiesi dirb- patys tarėsi su fabrikantais,
Vietoje dabartinių darbinin ti dar pigiau ir ilgiau, negu !atstovaudami šimtus tūkstan-į^^eiV^a2’ ^r^e VįS^r,.
esą darbininkų prieteliai, neMERGAIČIŲ DRESIUKĖS MO
kų tuomet buvo meistrų mo- tie, kurie dirba fabrike, tuo- Įčių darbininkų, privertė fabKYKLOMS ATSIDARANT
(Tąsa 5 pusi.)
ADVOKATAS
kiniai ir pagelbininkai. Ka- met bedieviai darbdaviai rei- įrikantus nusileisti, pakelti
dangi darbo buvo daug meis-j kalaudavo anuos dirbti už , darbininkams algas, sutrum11 So. La Šalie St., Room 1701
Labai puikus pasirinkimas mer
ATIDAROMA
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
tras vienas negalėdavo atlik-'tokią kainą ir tiek laiko. įpinti darbo laiką, o darbimngaičių
dresiukių, pasiūtos vienos
Vakarais
3241 SO. KALSTEI) STREET
ti viso darbo, jis pasiimdavo Į kiek pasižadėdavo dirbti pa-:kų moteris, mergaites ir vai-!
iš svarbiausių rūbų siuvimo kom
Tel. Victory 0562
sau pagelbininkų, kurie drau sisiūlę, arba juos paliuosuo- kus išvadavo iš fabrikų ponų
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
panijos Amerike. Pilni saizai. Ga
LIETUVIŠKA APTIEKA
Pėtnyčios
ge buvo ir jo mokiniai. Pasi davo ir imdavo pasisiūliusius. verguvės. Suorganizuotų daf- Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
rantuotos, kad galima plauti.
8902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind
mokinę to amato dešimts ar Bedievybė atpalaidavo daroJ
Pildau receptus, užlaikau, visokių
Saizai 2—6
8—14
daugiau metų, gerai išmokę davius nuo Dieyo įsakymų,
rųtių vaistus, duodu draugltkus pa
tarimus. Taipgi užlaikau lco creamo
savo amato, išlaikę egzaminus kurie liepia mylėti savo arti Labai Patogi ir Linksma
Ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
(John Bagdziuna* Borden)
Kelionė
visus Indiana Harboro, East Chicago
mą, taigi ir darbininką, kaip1 j
jie tapdavo meistrais.
ADVOKATAS
ir Hammondo lietuvius kreiptis su
Anų laikų meistrai buvo save patį. Bedievybė atpalai Švedų Amerikos Linija
visais vaistų reikalais.
105 W. Adams St. Rm. 2117
persiėmę Kristaus dvasia iT davo darbdavius ir nuo baž- i
Telephone Randolph • 717
PILNAS EGZAMINAS
stengėsi laikytis Dievo įsa- nyčios mokslo, kurs skelbia/
- V »»
v r*
■ «
TĖMYKITE
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
$A00 TIKTAI |5,Q0
kymų. Pats didžiausias gi Die-1 kad neteisingai nutraukti dar
Ter Gothenburgą—Švediją
Mums pavyko įsigyti extra šaižų dressių, pritin- |
Telephone Roosevelt 9090
vo įsakymų yra: mylėti Vieš-!bininkui algos yra puodemė j Su artimais suaisiekilnals su
SPECIALISTAS
Name;
8
Iki
9
ryte
Tel.
Repub.
9699
2
kančių žemoms, augštoms, drūtoms ir laiboms moterims 3
Klaipėdą.
I
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
patį Dievą irž vis labiau, o šaukianti į dangų keršto.
Puikiais Motorlaiviais
visų naujausių rudeninių stailių. Saizai nuo 48 — 58 =
tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
GRIPSHOLM
savo artimą taip, kaip save Taip atsipalaidavę nuo ti
tyrią. Tikras specialistas, arba pro
už labai prieinamas kainas
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
KUNGSHOLM
patį. To įsakymo Iaikydamies kėjimo darbdaviai naudodavo
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno ltegsaminavlmo. Jus sutau
meistrai neskriausdavo savo darbininkus, kiek begalėdami. LS. DROTTNINGHOLM
LIETUVIS ADVOKATAS
pysit laika ir pinigus. Daugelis kitų
Vargšai
darbininkai
dirbdavo
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dslpagelbininkų, juos mylėdavo,
| to, kad Jis neturi reikalingo patyri1930
Metais
Išplaukia
2221 We*t 22nd Street
į
parą
po
aštuoniolikai
ir
pa
gerbdavo, jų neišnaudodavo.
I mo, surėdymui žmogaus kenksmlnIa!vai it New Yorko:
| Į gumų.
Meistrai ir pagelbininkai bu- galiau po dvidešimts valandų, Gripeholm Rugp. 9 d.
Arti Leavitt Street
Mano Radio — Bcops — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir mi
vo patenkinti, labai darbš-'o užmokestis už tą darbą Kungsholm Rugp. 16 d.
Telefono Canal 2552
stikas bakterlologlSkas egzaminavi
tūs, stengdavosi kaip galima;buvo toks menkas, kad dar- Drottningholm Rugp. 23
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
MOTERŲ RAYON DRESSES
ras negerove*. Ir jeigu až paimsiu Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
geriau, sąžiningiau
atlikti bininkas vos galėdavo vienas Gripeholm' Rūgs. 6 d.
Jua gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy

Bedievybe ir darbininkija.

BRIGHTON PARK

F. W. CHERNAUGKAS I

49c
I* W

A. A. OLIS

KRGMEL’S PHARMACY

JOHN B. BORDEN

98-1.491.49-1.98

LIETUVĄ

JOHN H1GHINSKAS

1.98 - 2.98 - 3.48 - 4.98

Kungsholm Rūgs. 13 d.
Drottningholm Rūgs. 20
Gripsholm Spalio 4 d.
MES MOKAME CASH
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

$65.00

Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St.,

CHIOAOO, ILL.

Musų laivai yra greiti, di
deli Ir modernitki.
Išplaukia
bevelk kas savaitę lt New Yor
ko Ir atgal. Jei Tamsta ma
nai atlankyt savo Tėvynę Lie
tuvą dėl platesnių informacijų
kreipkis prie arčiausio agento
arba pas:

Svvedlsh American Line
181 N. Michigan Avė.
Chicago, UI.

vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatlsmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užstsenėjuslą, Jslkerėjualą. chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt
neatėję par
mane.
DR.

J.

1.

W.

JACKSON BLVD.

Arti 8tat* Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo t iki f
Nedėliotai*

nuo 10 ryto Iki
PO plotų

J. P. WMIIS
LIETUVIS

ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street

ZAREMBA

BPECIALI8TA8
Inėjlmas Rūmas ISIS
20

kare. Seredenois ir Pėtnyčio*
mis nno 9 iki 6.

1

Room 999
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 tkl 1 Išėmus Su batas
62

East

107-th

Street

Kampas Michigan Ava.
Tsl. Pullman 6959
Nuo t |kl 9 vuk. Ir Subatomls

RUDENIUI

I/abai gražus pasirinkimas moterų Ray
on dressių nutriniuotos su lygiu krepu,
trumpos ir ilgos rankovės, žibantys andarokai, juodų tamsiai žalių ir kitokių spal
vų su patraukiančiais gėlių vaizdais. Šai
žų nuo 18 iki 46.

1.98 - 2.98 - 3.88
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiininmniiiniiiiniiiiiiiiiiiiS

l

r

I

”PANELĖ UNITED

LIETUVIAI AMERIKOJE

PHILADELPH1A, Pi.
Vytauto 500 suk. paminėji
mas.

Vytauto 500 m. sukaktuvių
paminėjimo komisijos susirin
kimas buvo 10 d. rugp., Šv.
Kazimiero parapijos svetai
nėj. Jau buvo “Drauge” rasyta, kad, klebono pasidarbavimu, gauta katedra bažnytinėms iškilmėms lapkr. 27 d.
Programai salė paimta Litliuanian National Hali ( Mojaminsing avė. Montrose st.).
Gerb. klebonas kun. J. Čepukaitis pakvies Cesterio, Estono ir Camdeno lietuvius
dalyvauti tose iškilmėse.

savo brangios kalbos. Tėve
liai savo kalbų vartoja ir vai
kai jos išmokyti, bet nekalba,
gėdinasi. O daugelis jau net
šalinusi lietuvių parengimų
ar susitikimo su Lietuvoj gi
musiu jaunuoliu. Žiūrint į
Toronto jaunimo ateitį, liūd
nas vaizdas susidaro. Jis ne
nori gražaus arbo dirbti, lietuviškų knygų, laikraščių nesĮ<aįf<>
'i
Jaunime, pasisvarstyk ge
rai; jog kolonijos gyvenimas
priklauso nuo tavęs. Statai ateitį. Kokis dabar bus dar
bas pradėtas, tokia bus ir at
eitis.
Vargo vaikas.

S. Bairunas.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
TORONTO,UNAOA.
KOS GENERALINIO
KONSULATO.
Jaunimo padėtis.

Toronto lietuvių kolonijoje:
V .
.
.
vI
nemažai yra jaunimo, ypač.;

X

DRAUGAS

Šeštadienis, Rugp. 16 d., 1930

PAIEŠKOMA.

jaunų, iš Lietuvos atvažiavu-1
šių
vaikinų
ir merginų.
Vitavičius Rapolas, Ameri
Pastarųjų skaičius kur kas kon atvykęs 1903 m. ir apsi-

STATES”.

sas, gyvenę St. Louis,

Mo.,

Kilę iš Pauliukų kaimo, Šė
tos valšč., Kėdainių apskr.
Ieško brolis Juozas.
Ieškomieji arba apie juos
kų nors žinantieji prušomi at
siliepti į

Kad nedavus kunui įkaisti, ba, jeigu turi ant saulės bū

reikia labai mažai valgyti, y-^ ti, nešioti didelę skrybėlę ir liuoti.
j ; . >• i *
patingai to maisto, kuris turi lietsargį.
Galų gale,
aukštų kuro vertę. Tai krak Negerti svaiginančių gėrį. apie orų.
• >
moliniai maistai ir riebumai.
*ūui

Vanduo daugiausia šilumos
išneša. Tad, turime gerti
Consulate General of
daug vandens. Žmonės, kurie
Lithuania
neprakaituoja šiltame ore,
New York City.
turi gerti karštos kavos arba
15 Park Row,
arbatos ir ne visokių atšaldintų ar ledo gėrimų. Šilti
KA DARYTI ŠILTAME ORE gėrimai ves juos prie prakai
tavimo.
4 j Kiekvienas žmogus gali Šiltam orui lūžėjus, reikia:
Beatriče Lee iš Salt Lake Praktikuoti atsivėsinimų va Mažai valgyt. Tarpe valgių
City reprezentuos J. A. Val saros laiku. Visi mes žinome, nevalgyt. Valgyti tokį maistų,
stybės
gražuolių konteste kad vasarų turime dėvėti leng ’ kuris neturi daug šilumos.
Brazilijoj, rugp. 9 d. “Miss vesnius ir liuosesnius drabu Patartina valgyti daug salo
Universe’* titului gauti. Titu žius. Šiluma lengviau aplei tų ir daržovių.
luotoji bus apdovanota da ir džia kūnų, kuomet drabužiai Nešioti mažiau drabužių
$10,000.
t. liuosi. Nes šiltame ore klau- I1CgU žiemos laiku. Tegul jie
................... jsimas yra ne, kaip neprileisti buna jįuosį įr lengvi.
.
.
.šilumos prie kūno, bet kaip Plauti kūnų drungnu vanBeieris^Liudvikas, 1894 jn.
išvaryti iš kūno.
|deniu dažnai per dienų, jeigu
gyvenęs Boston, Mass. ir dir. . . „ , .
°
v
Nepaisant oro, turime nor- patogu, o jei ne, tai iš ryto
bęs
... užlaikyti
», •».
.
_ , cukraus
_ . fabrike. Paieško1 maliai
kūno tempeir vakare.
,
Oskaras Gofmanas iš Mazeiraturų. Šaltame ore šiluma Gerti užtektinai šalto van
kių.
pereina nuo aukštesnės į že dens.
|
Bliumas Antanas, Petru ir mesnę temperatūrų taip leng Gerti karštos arbatos ar ka
Julės Novorovskos sūnus, 1880 vai, kaip vanduo teka nuo vos, ne atšaldintos.
m. vedęs Karotinų Darotany- kalno.
p!
Nevaikščioti ant saulės, artę, Amerikon atvykęs 1912
m. ir gyvenęs pas J. Berno
tų, 804 Bank St., tVaterbury,
Conn. Ieško duktė Elena.
Levanas Ignas, Jono sūnus,
Pauliukų kaimo. Ieško tėvas
Tiktai Vienintėllu Lietuvos Jūros KeliuĮ
Juozas.
per
KLAIPĖDĄ
.
Greitas susisiekimas via Kopenhaaren
Kolitą Jurgis, kilęs iš KaPulkus Laivai
—
—
Ganėtinai Gero Maisto
mėnų kaimo, Šėtos valšč., ieš
švarumas Ir Patogumas
—
Malonus Patarnavimas
laivų IspJajiklmai Iš Nf*w York:
ko motina ir Mikas KeliausS S. “UNITED STATES” .... Rugp. 23
kas.
S. S. "HELLIG OLAV”........... Rugp. 30
Bitleris Adomas, apie 40
S. S. "OSCAR II”................... Rugsėjo 6
Informacijų Ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba: |
m. amžiaus, 1913 m. gyvenęs
pas J. Urbonų, 191 “C” ar
“E” St., So. Boston, Mass.
I3O M. LA SAUK ST.
248 WASHtNGTON ST.
27WHITEHAU ST.

mažesnis negu vaikinų. Ant-Įgyvenęs Boston, Mass. Paiešrų jaunimo dali sudaro lietu ko žmona Julija.
viai gimę Kanadoje.
Genys, Justinas apie 40 m.
Atvažiavęs iš Lietuvos jau- amžiaus, kilęs iš Trumponių
nimas yra gana pažengęs pir- kaimo, Aluntos valšč., Utenos
myn ir teatro mene, ir muzi- |apskr., Amerikoje apie 20 m.
koje, ir sporte ir t t. Bet Brolis Povilas neturįs jokių
vis-gi jis neatatinka lietuvių žinių nuo 1914 m. (10-1228).
Kanadoj gimusio jaunimo vei Puidokas Pranas, iš Misiū
kimui. Čia gimę, nors nevisi, nų kaimo, Girkalnio valšč.,
bet atsiranda, kad su lietu- Raseinių apskr., Amerikon
tėvai geriausi lietuviai, kata- atvykęs 1908 m., gyvenęs Law
ti, nei jokiam veikime, nors I
, Mass _ Moundsvillej W.
tėvai geranti lietuviai,. kata- Va ir neva niinois valstybė.
CHICAGO, ILL . J
BOSTON. MASS.
MEW YORK, N.Y.
likai, net ir organizacijų vei je, — nuo 1933 m. tėvas jo Pabrinkis Adomas ir Alekkėjai, o jų vaikai visa savo kių žinių apie ieškomąjį netu
gyvenimų nukreipę į svetim rįs. (10-1229).
taučių jaunimų. Daugelis tėvų
Žylė ar Žilius Ignas, kilęs
net nei nežino, kur jų vaikai
iš Laižuvos valšč., Mažeikių
eina, kada namo pareina ir
apskr. Amerikoje apie 20 m.
kur bei su kuo ilgas valan
seniau gyvenęs 92 First St. ■
das praleidžia. Ar tai neapNew York ar BTooklyn; neva i
gailėtinas dalykas, kad tas
tarnavęs Amerikos kariuome-,
jaunimas, Kanadoj
gimęs,
nėję ar laivyne ir nuskendęsĮ
moka lietuvių kalbų, bet tė
jūroje; turėjęs žmonų Omų;
vam ar svetimam kalbant, at
paieško motina Morta. (10sakinėja angliškai. Gėdinasi
1360).
Jakonis Jonas, apie 40 m.
BEDIEVYBĖ IR DARBI amžiaus, Amerikon atvykęs
NINKIJA
1914 m,, vedęs, gyvenęs 1921Į
m. 2205 Wood St., PhiladelYra svarbiausia priežastis, kurios delei žmonės juo pasitiki
(Tąsa nuo 4 pusi.)
phia, Pa. Motinos vardas Mai- j
ir jį padarė vienu iš stipriausių taupymo bankų Chicagoj.
padoriai veidmainiauja. Bedie rijona. Kilęs iš Vievio valš- :
vybė ir jos didieji šulai įme čiaus. -Ieško brolis Aleksan
Dėlto kad vienybėj yra galybė, tai jau pereitais metais mū
tė darbininkus į tikrų praga dras (10-1389).
sų
bankas
prisidėjo prie vienos iš stipriausių bankinių grupių,
I
rų. Pažvelgę, kad ir į dabar Spandavičius Bernardas, ku 1
kurią kontroliuoja National Republic Bancorporation.
tinę bedieviškų Sovietų Ru- 'rio adresas 1929 m. buvęs P.
sijų, kaip nežmoniškai ten y- O. Box 15, Royaltown, VerTurtai tos galingos finansinės grupės, turinčios apie 250
ra kankinami darbininkai, ;mont. Ieško Dr. Valteris Cipmilijonų sfovi kožnoj valandoj mūsų banko patarnavimui.
jie ten laikomi mažesnės ver seris, Liet. Universiteto asist.
tės už gyvulį, nes gyvulio sa Jurkšaitis
Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
Stasys, alias
vininkas saugo gyvulį, kad Stanley Gorgen, Amerikon
kevičius, Žabelio, Mickewicz, Laurinavičia, Metrlkfs, AdomavIČia
nesusirgtų, nepastiptų, o dar atvykęs 1912 m., gyvenęs Uir p-lė Laucaitė maloniai jums patarnaus.
bininkas susirgo neatėjo į dar hrinsvįlle, O. ir Akron, O. ar
bų nebereikia tegu sau mirš Firestone, Pa. Paieško sesuota, niekas juo nebesirūpina. Marcelė Bubelienė.
Darbininkų kruvinu prakaitu Finagejevas Dmitrijus, Aten naudojasi valdantieji, ku merikon atvykęs 1913 m. į
^77
rie daugumoj yra žydai.
i 1818 Third St., Superior, Wis.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ

SCANDiNAVIAN AMERlCAN LINE

Nepaprasta
Stiprybe
Musų Banko

Oeoples National 'Bank

Darbininkijos
geriausios ĮJį gerai pažinojęs Samuelis
>1
>
.1
C
Ir
1
z
o z. , .".V, 1 • Iv, l K. Sulcius, 323 Chartiers AAv.,
prietelius
yra krikščionybė.
Kristus ypatingai
globojo- McKees Rocks, Pat
Paieško
darbininkus. Todėl darbinin pamotė Anastazija.
kai siekdami palengvinimų,
Misalis Povilas, kilęs iš
savo gerovės turi organizuo Širvintų
valšč.,
Ukmergės
tis, spiestis po Kristaus, ka apskr., Amerikoje jau 22 m.
talikiška vėliava ‘ir bendro Amerikoje armijos sužeistas,
mis jėgomis ginti savo teises. gyvenęs 1401 Parade St., Erie,
Vytautas Lapšys.
Pa. Paieško broliai Adomas
“K. Parb.”
ir Vlaidan.

and ^Jrusi Company

I

Vartoti vėdyklę orui cirku

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

visai nekalbėti
F. L. I. 3.

Kuspim Menesio IŠPARDAVIMAS
Žemiausios Kainos
Visam Chicagos
Mieste
ANT

RADIJU
PIANŲ
IR —

VISOKIŲ NAMAMS
REIKMENŲ
»

GALIMA RASTI

P eoples
Furniture Co.
Krautuvėse
Daugybes Bargenų:
Atkreipkite Atydę
Tuojaus!

$85 OO
$195.00 Vertės nauji Radios po........................ $90 OO
$100.00 Vertės nauji Radios po ..
$50.00
$200.00 Vertės puikūs Radios po .................... $95 OO
$400.00 Grojikliai Pianai po .................... $*195.00
$550.00 Vertės Grojikliai Pianai po ___ $225.00
Gerarde stovyje vartoti Grojikliai pianai po $50.00
Gerame stovyje Upright Pianai po ..
$25.00
Vartoti gerame stovyje Radio setai po___ $10.00
$950.00 Vertės Kimball Grand Pianai ..
75.00
$100 (Vertės jacąuard seklyčiom setai po .... $48.00
$180 vertės Mohair seklyčiom setai po .... $82.50
$120 vertės Miegamo kambario setai po___ $69.50
$200 vertės miegamo kambario setai po___ $98.00
$80 vertės valgomo kambario setai po .
$44.50
$115 vertės valgomo kambario setai po ___ $68.00
$15 vertės dubeltavi coil lovom springsai po .. $7.95
Puikios plieninės lovos bile didžio po ..
$4.75
Baltos vatos matrasai bil'c didžio po ..
$5.95
$25.00 vertės su 3 durimis ladaunės po___ $13.75
$150.00 Vertės nauji Radio po........................

$35.00 vertės 75 sv. ledo laikančios ladaunės

p“.................................. $17.95
$32.50

$65.00 vertės porceluoti gėsiniai pečiai po ..
$85.00 vertės Bungalow porceluoti kombinacijos pečiai po ...........

$49.50
$50.00 Vertės 9x12 Puikūs kaurai po .
$24.50
$110.00 Vertės Namų Orierttališki kaurai po $68.00
$10.00 Vertės Puikūs Grindų Uždangalai 9x12 po $5.70
LENGVOS

IŠMOKĖJIMAI

Pirkliaudami

PEOPLES

SUTEIKIAMI

KRAUTUVĖSE,

VISIEMS

iino\% kad

perkate atsakom-ingiausiose ir didžiausiose Lietuvių Krautu
vėse Chicagoje, kur galite rasti didesnį pasirinkimų geriausių
iidirbysČių Radios, Pianus ir visokius namų reikmenis , už
daug prieinamesnę kainų kaip kitur.
i ■

i

.

' y ■

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj
Amerikoj savo stiprumu Ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

4177-87 Archer Avė.,
Latayette 3171

2536-40 W. 63 St
Hemlock 8400

DRAUGAS

Šeštadienis, Rugp. 16 d., 1930
“““■“■"■“■“■““■■■■■■m

Linksmas PIKNIKAS
RENGIA

Garsi Krekščiuno orkestrą, skambus PEOPLES

Aušros Vartų Parap. Visos Dr-jos

skanus valgiai, šalti gėrimai, įvairus žaislai ir dovanos. Laukiame didelių minių žmo

Sekmadienyje, Rnpiocio - Aug. U d., 1930

nių, vietinių ir kaimynų.

PELNAS PARAPIJOS NAUDAI

WEST SIDE ŽINIOS.

X Žolines šventė, tai Bro
lių Marijonų metinė iškilmės

X Ryt dėliai Aušros Vartų
parapijos pikniko, kuris bus
parapijos darže Altorių Puo
šimo draugijos mėnesinis su
sirinkimas bus tuojaus po su
mos.

A. t A.
JLIJTS JAKAVVICH
Mirė rugp. 14 d., 12:45 vai.
po pietų, 1930 m., sulaukęs 42
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Miežiškių par., Kirblonių kaime. Amerike išgyve
no 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Apo'.onia
(po
tėvais
Maiiaučaitė) 2 dukteris Bronislavą. 16 m., Emilija 10 >n., sū
nų Feliksų. 17 m., seserį Evą. ir
švogerį Antanų. Jankaičių, du
broliu Antaną.
ir Vladislovų,
(sesuo ir broliai gyvena Klein,
Montana), pusseserę Marionų
Aniulis ir gimines.
Kūnas pašarvotas
944 W.
35th Place.
Laidotuvės įvyks pirmadienį
rugp. 18 d., 8 vai. iš ryto iš
namų į 8v. Jurgio par. bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos
pamaldos už velionio seilų, o
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a. Julio Jakawiches
gimines, draugai ir pažįstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
Jam paskutinį patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukteres. Sūnūs, Se
suo, Broliai, Svogeris
Pussesere ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

prie parapijos antrojo pikni
ko. Pramatoma, kad šis pik
nikas, jei tik oras bus geras,
duos daugiau pelno, negu pir
masis. Pirmasis pelno davė
$400 su viršum, o iš šio ti
kimasi apie $1,000. Klebonas
yra dėkingas toms draugi
joms, kurios remia pikniką,
taipgi talkininkams, kurių
suvažiavimas davė gryno pel
no parapijai $116.29.

diena, kurioje vienuolyno ko
plyčioje vakar Broliai Mari
jonai darė įžadų atnaujinimą.
Šiai dienai Aušros Vartų kle
bonas pertraukė savo atosto
gas ir dalyvavo Vienuolijos
iškilmėje.
X Susidarė West Sidės biz
nierių ir turinčių automobi ,
RADIO ŽŽŽ.
lius parapijonų būrys tikslu
ryt vykti j šv. Kazimiero ATown of Lake. — Rytoj,
kademijos Rėmėjų metinį iš (Aug.) 17 d.’ daug įvyksta
važiavimų į Marųuette Parką. piknikų. Bet Town of Lake ir
X Vakar išgirdome užsakus townoflaikiečių draugai va
Juozą po Juodikio su Ona Ma- žiuos į šv. Kryžiaus parap.
garavičiute, matomai greitai pikniką, Chernausko darže.
bus jų vestuvės.
’ Žinoma, parapijos reikalai arX Kas iš West Sidės biz čiausi ir reikalingiausi. Be
nierių ar šiaip Aušros Vartų
par. prietelių norėtų padary
ti auką tos parapijos pikni
kui, busiančiam rugpj. 17 d.
savam darže prašomi kreiptis
į kleboniją, arba apie tai pra
nešti telefonu Roosevelt 8079.
Pageidaujama cigarų ir gurno
prie straikerio ir rūtų dar
želio, restoranui įvairių gar
dumynų ir tt.
X Aušros Vartų par. kle
bonas kun. L. Draugelis, su
grįžęs iš vakacijų džiaugiasi,
ikad gerai besą prisirengta

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžius

S
S

RAGUVIEČIŲ IŠVAŽIAVI
MAS.

praleisti progos.
Brenza, kuris Lietuva ir jos
Rengimo Komisija, laikinąja sostine labai paten
kintas. Šio mėn. pabaigoj grįX “Rytas”, Lietuvos dien- žta.

Raguviečių išvažiavimas įvyks 31 d. rugpiučio, Dam
■■■■■■■
brausko ukėje, Willow Springs
III. Pradžia 10 valandą.
- Nealkankykite Baręs skaus
Netik raguviečius, bet ir mais, Reumatizmu, Sausgėla.
Gėlimų, arba Mėšlungiu
jų kaimynus bei draugus šir ■I Kaulų
— raumenų sukimu: nes skau
naikina kūno gyvybę
dingai kviečiame atsilankyti. * dėjimai
ir dažnai ant patalo paguldo.
Komisija užtikrina, kad pra ■ CAPSICO COMPOUND molengvai prašalina vlršrnlleisite smagiai laiką. Be to, I stls
nėtas Ilgas; mums šiandie daužmonių siunčia padėkaturėsite progos pasimatyti su ■■ gybė
rones pasveikę Kaina 64c per
savo parapijonais ir pasi g paštų ISo arba dvi ui ll.li.
Dukart tvirtesnė 76c.
linksminti.
■
Knyga: "ŠA I,TINI 3 BVEI” augalais gydytles, kalReikia nepamiršti, kad pa ■■ KATOS
na 66 sentų.
našus išvažiavimas yra pir
mas, tat, kaxl jis paliktų il
gai atminčiai, pakviestas fo | 1159 ąoutta Halsted Street
CHICAGO. IT.L
tografas, kurs nuims paveiks H

; Reumatizmas sausgeie": A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

;

3958 West 111 Street
Chicago, III.
Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lfe,tuvis. kuria iš' dirba europiško ir ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
didžiausias,
kainos žemiau
sios.
Pirmas prie
šais šv. Kazlvartus.
miero kapinių

Justin Kulis

■ «■■■■■■■■■■

i

■
Į

rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaikučiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.T
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo kito graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

I
j
Į

jj
|

j
l

|

!
|

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

KITOS NAUJO HUDSON KAINOS
Two Passcnger Coupe
Cosch

........

KITOS ESSEX NAUJOS KAINOS
$885.00

.............................................................................................................

Rumble Seat Coupe .................................
SUMHlard Sedan ...............................................................................
Touring Sedan ....................................................................................
įtruugliam ................................................... ;......................................
Snnsedan ........................
Iloadstcr .................................................

$850.00
850.00
685.00
715.00
775.00
795.00
8*5.00
Iloadstcr
.............................................................................................................................
8*5.00
Augšėiausia vertė Essex Istorijoj. Didelis, stiprus, pilno saizo
super-six — išrodo ir veikia kaipir brangus karas. Whcelbase 113
co ių. Daro iki 70 mailių vai. į kalnų, lipa geriau už kitus. Gazoli
no vartoja mažiau už kitus. Jo vertės buvo didelė, o dabar nupigi
nus, Essex yra didžiausias bargenas automobilių kainų Istorijoj.

Coaell ..................
1 wo Passenger Coupe ...........................
Kuniblc Seat Coupe ...................................
!?tandar<l Sedan .........................................................................
Touring Sedan ...........
Brcngham .........................................................
Snnsedan ..............................................................................................

8*5.00

925.00
1025.00
1145.00
11*5.00
1045.00
*05.00

Seven Pansenger Sedan ............ .•........................................................ 12*5.00
labiausia pasauly perkamasEight. Pirmas visoserungtynėse
— Naclonalėse ar Internaclonalėse. Amerike,Financljoj,
Lietuvoj
ir Australijoj Hudson's GreatEiglit šauniailaimėjogarsiausiose
rungtynėse, šios naujos žemos kainos dabar padaro tų, kad jų
vertė yra didžiausia tarpe Eights.

J. F. Radžius Į
Skyrius:

Labiausia Pasaulyj Perkamas Eight

Didelis, puikus 113 colių Super-SiX

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nereikės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olsello kaina grabus visiems. Kurie laidoja gimines, arba savo draugą ar organlzacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graborlui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite Šimtus dole-

Tel. Canal 6174

rytoj atvažiuoti į Šv. Kryžiaus lus visos grupės. Be to, bus rastis, įdėjo įdomų pasikalbėpar. pikniką.
ir kitų smagumų. Prašom ne- jimą su chicagiečiu dr. S.

HUDSON
Dabar $885 ir Aukščiau
ESSEX
Dabar $65O ir Aukščiau

GRABU ISBIRBYSTĖJ į

668 W. 18tb St.

parapijų, nebūtų lietuvių cen
trų, nebūtų reikalingos kokios
kitos lietuvių įstaigos. Tat vi
si į Šv. Kryžiaus par. pikni
ką!
, i IĮ, .*
X Town of Lake beveik
visose veikliose idėjinėse drjose sumaningai vadovauja,
visokių įrengimų pramogose
pasekmingai darbuojasi, tai
p. Jadvyga Čepulienė. Tai su
mani darbuotoja, malonaus
būdo, pavyzdinga ir įtekmin
ga moteris.
X Juoz. Staškevičius, užlai
kąs minkštų gėrimų užeigą,
4504 So. Paulina St, da nenusipirkęs automobiliaus, bet
rugp. 17 d. visa jo šeima ir
draugai važiuos į Šv. Kry
žiaus par. pikniką.
X Visus Radio ŽŽŽ skaity
tojus kun. A. Linkus kviečia
/

KAINOS NUPIGINTOS
Iki $3S5

I

Ofisas:

‘
PIKNIKO RENGĖJAI.

SAVAME DARŽE, 2329-35 W. 23rd PI.

C H I C A G O J E

CO. radio,

FURNITURE

į

•

Visos Kainos F. O. B. Factory, Detroit

DIDŽIAUSIOS VERTYBES PASAULY
Pavieniai pardavinėjimai Hudson ir Essex Chicagoj ir priemiesčiuose
dabar išimtinai šiose vietose .
Buckingham Motors, Ine.
39 4 S N. Dainen Avė.
Lincoln Avė at Irvlng Park
Blvd., Buckingham 2310
Hudson Motor Co. of Illinois
Evanston Branch
1820 Ridge Avė.
Sheldrake 2300 Unlverstty 720
Hudson Motor Co. of Illinois
North Side Branch
• 259 Broadway
Sheldrake 7210
Keystone Motor Sales Corp.
3143 W. Lasrrenee Avs.
Keystone 2400
and

4940 N. Western Ava
North-West Hudson Co.

• 716 Olmstead Avė.

Edison Park, III.
Newcastle 8150
A. W. Person
Hlghland Park, III.
Hlgh'.and Park 2492
Plamondon Motor Co.
4124 Sherldan Road
Longbeach 1818
Portage Park Hudson Co.
4101 Mllwaukes Avė.
Pallisade 1800
Berwyn Hudeon-Essei Co.
3146 Oak Park Avė.
Berwyn, III.
Berwyn 331
Crandail Motor Car Co.
439 Madlsen St.

Oak Park, III. Euclld 6917
Crandail Motor Car Co.
of Maywood
51 Lake St. at First Avė.
Maywood, III. Maywood 860
Hudson Motor Co. of Illinois
Logan sųuare Branch
2647 Milwaukee Avė.
and

2401 Logan Blvd.
Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois
Parkway Branch
8308 W. North Avė.
Albany 4010
Hudson Motor Co. of Illinois
West Slds Branch
8910 Ogden Avė.

La. wn dale 0911
Lyons Motor Sales
8027 Ogden Avė.
Lyons, III.Lyons 7121
I’aragon Motor Car Co.
5901 W. Dlvlslon St.
Columbia 5670
S. A B. Motor Sales Corp.
3854 W. Itoosevelt Road
Van Buren 4910
Jas. Slnger Motor Sales
1428 Roosevelt Road
Monroe 0319 Haymarket 0912
Mansfleld 2414
and 6201 W. 22nd St.
Bcrwyn 2171
Sulllvan-Morgan Motor Sales
4701 Waabington Blvd.

Schellenberger Motor Sales
5028 \V. 22nd St. Cicero 1887

SOI'TU
Ajax Auto Company
7800 Stony Island Avė.
Saginaiv 1400
Burke Motor Sales
3512 Archer Avė.
Ixifayette 5160
Calumet Motor Co.
10940 S. Micbigan Avė.
Pullman *7300
Halsted Hudson-Essex Co.
','023 Halsted St. Trlangle 0341
Herbert Motor Sales
7420 Cottage Grovo Avė.
Vlncennes 6715

Telefonas Yarda 1138

A K T A R A I:

C H I C A G

GRABORIAI:

S. M. SKUBĄS

Ofiso Tel. Victory 8687
steigėjų net ir biznierių gy Telefonas Grovehill 3262
Of. ir Res. Tel. Hemlock 8874
venančių kitose kolonijose,
UETUVI8 GRABORIUS
North Side politikos klu kurie palankiausiai į kuopą
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
718 WIST 18 STREET
bas daro labai linksmą ir sma atsineša.
2403 WEST 63 STREET
i2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7683
gų išvažiavimą, 16 d. rugp.
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir Rezidencija
P. Dambrauskienės farmoj. Brightonparkiečiai, visi ren
6 Ir 7 iki 9 vai. vakar®.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St
J. Lulevidius
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Tame išvažiavime bus pri giasi į mūsų dienraščio “Dr Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
GRABORIUS ER
v.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
augo” pikniką — jomarką,
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼.
Nedėllomls pagal sutartu.
BALSAMUOTOJAS imami nauji nariai. Kas no
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlioj pagal susitarimą
ūik?' prJeisį įuris bus r“-KP' (Au»> 24 d— piet Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak.
Patarnauju laido rėš smagiai
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Vipglnla 0036
tuvėse visose mie
Ofiso
Tel.
Victory
6898
prie politikos; Ber«mano darze- Tikiet* P1“'
sto
ir miestelių ir prisirašyti
Rezidencijos: Van Buren 5858
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
dalyse.
Moderniš
tintojas šioj kolonijoje, p.
Republic 8444
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui. klubo, lai būna tam išvažia
Gubista
sako,
kad
“
Žūt-būt,'i
8103 8. Halsted vime. Bus lietuviška muzika,
S». Chicago, III.
dainos ir įvairūs lietuviški o šiam jomarkui tikietų išpla- | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Victory 1116
4142 Archer Avenue
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
žaidimai. Trokas išeis 4 v. tinsiu daugiausiai už visus”. Į
GYDYTOJAS.
Specialistas
Moteriškų. Vyriškų
Vai.:
11
ryto
iki
1
po
pietų
Ch. Reporteris. į
CHIRURGAS
Nesiveluokite.
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Valkų ir visų chroniškų ligų

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS

7

DllUOSg
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NORTH SIDES ŽENUTtS.

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

DR. T. DUNDULIS

GRABORIUS

Patarnauja lAklotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu bnalte užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 Arba 2518

I. J. 2 O L P

2314 W. 23rd Place

GRABORIUS

Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, UI.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Tel. Cicero 6927

Kampas 46 th ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 5203 - 8413

J. F. RADZIUS

Nubudimo
valandoje
prie manęs,
patarnausiu
kai.
mandagiai,
gerai
negu kitur. Koplyčia dėl
dykai.

PIGIAUSIAS EJET. GRABORIUS
CHECAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystės.
OFISAS
888 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088. ,

kreipkitės
simpatiš
ir pigiau
šermenų

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18tb STREET
Canal 3161

A. PETKUS GO,

Plione Boulevard 4139

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.

Draugija Šv. Cecilijos visu
smarkumu ruošiasi prie savo į
jubilėjaus, kuris įvyksta lap- j ~
kričio m. Yra paimta didžiulė
Vicker Park svetainė, kurio
je bus tą dieną gražus pro-t
KLAUSYKITE LIETUVIŲ
gramas su šokiais. Komisija !
RADIO PROGRAMŲ
smarkiai darbuojasi, kad būt'
Nedėlioję iš WCFL 970 K.
visi patenkinti, kaip seni, taipnuo 1 iki 2 v. po pietų
ir jauni.
Ketverge iš WHFC 1420 K.
Bijūnėlis.
nuo 7 iki 8 vai. vakare

RADIO KONCERTAI

Vasaros žemos kainos ant Radio

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wilmette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais
ir Ketvergais vakare

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

BRIGHTON PARK ŽINELES

Telefonas Boulevard 1939

36 Vyčių kuopa, dėl ren
gimo sukaktuvių 15 kuopos
gyvavimo metų paminėti, šau
niai eina pirmyn. Daug aukų
LIETUVIS GRABORIUS
jau suaukota, bet nemažiau
O f i • a a
4603 S. Marshfield Avenue tikimasi da gauti, nes ši kuo
pa turi gana daug kuopos
Tel. Boulevard 8277

EZERSKI

DR. H. BARTON

Dr. S. A. Brenza

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

Atwater Kant 7 tūbų

viskuo

bu

f 49.00
49.00

R. C. A. Radiola 10 tūbų su vls-

kuo už
Sparton
už . .

9

tūbų

su

viskuo

Zenith Radio 9 tuI’irm negu pirksit© radio pama
tykite Budriko krautuvėse radios
visų Standard išdirbysčių, kur pa
tys galite persitikrinti šalę prie
šalies įvairių- modelių.

JOS. F. BUDRIKING.
3417-21 SO. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS
RADIOS

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

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

Taipgi užlaikome visokius rūbus

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

dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS

'

3201 Aubum Avenue

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja Ir visiems
čampionams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
seniems tonikams duoda ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo Jų padėkavonių. T. A: D.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo aptlckos ar
ba lšdLrbystės.
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Chicago, Iii.

Ofiso ir

Res.

Boulevard

6918

DR. A. J. BERTASH
s

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki S pe
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakare
Res. 8801 S. WALLACE STREET

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

1410 So. 49th Ct., Cicero

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akintų

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

1801 S. ASHLAIfD AVENUE
Tel. Boulevard 3201

1
,
Prospect

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt mano iškabas
Vai. 9:80 ryt Iki 8:10 vak. Seredomls 9:30 iki 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Roomi S

Phone Canal 0688

Ugonlua priima kasdieną nuo
rietu iki 8 vai. vakaro. *
Nedėliomis ir seredomls tik
lškalno susitarus

0611

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I

Tel. Lafayette 6798

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr Laurai- Vah. 2 ,k, 5 po j
7 lu , vafc>
čiu — viršuj Belsk.o-Rakščio aptie
kęs) po nr. 3423 West Marąuette Rd. Offįce: 4459 g. Callfornia Av©.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1939
Nedėlioję pagal sutarti.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik pagal sntartj.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A. L. DAVIDONIS, 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

DR. S. BIEZIS
X — Spinduliai

GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
TeL DrezeI 6888
Vai.: 8 iki 19 ryto

Ofisas 224)1 West 22nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6228
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. -r.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Tel. Canal 0267

8-8 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

AKIŲ

Res. Prospect 6688

DR. P. Z. ZALATORIS

4910

DENTIST AI

Gydytojas ir Chirurgas
1881 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija <600 8o. Arteslan Ava,
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
I iki 8:80 vakare

PRANEŠIMAS
Tel.

Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DENTISTAS
Persikėlė į

nauja vietą po num.

savo

ofis^

po

nuitnerlii

4729 SO. ASHLAND AVK.

SPECUALISTAS

1545 WEST 47 STREET

Nedėllomls
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus Šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
▼ai.: ryto nuo 10—13 nuo 3—4 p«
Ashland Avenue
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėllomls 11 Iki 18
GYDYTOJAI:
Tel. Canal 6222
Telef. Midway 2880

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. G. I. BLOŽIS

Tel.

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt

AR ŽINOTE, KAD

DARO OPERACIJAS

10-18

PRANEŠIMAS

' 3343 SO. HALSTED ST.

•a.

4447 So. Fairfteld Avende
Tel. Lafayette 0727

šventadieniais

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6156 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

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

ir

DR. B. ARON

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St.
Chicago, III.

99.00
10 tūbų
su
viskuo
Victor
už
.
109.00
9 tūbų su viskuo
Brunawick
už ....
98.00
Brunswick Radiola su Phonografu krūvoje u£ 49.00

Ambulanca Patarnavimas

1—3 po piet. 7-8 vak.

Tek Hemlock 8700
Rez. Tel.

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Šv. Rožančiaus draugijos
jubiliejaus vakaras įvyks 19
d. spalio, 1930 m. Draugija
kvietė p. E. Vilkelienę programui surengti.
M. D.

IR OBSTETRIKA8
Gydo staigias ir chroniškas Ilgu
vyrų, moterų ir vaikų

i

-.

Nedėllomls

Rez. Tel. Midway 5512

DR. A. BAČKOS

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street
VALaNBOS:

Tel. Virginia 1290

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

DR. A. A. ROTH

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Vai.- nuo 8:30 iki 9:30 vak.

'

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

DR. J. P. POŠKA

St.)

Rez.

Palengvins akių įtempimą
kuris
esti
priežastiųigalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu 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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

LIETUVIS DENTISTAS

Kainos pigesnės,

kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Chirurgas

ir

Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. a
T—8 vakare

Boulevard 7689

SPECIALISTAS

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

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

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

LIETUVIS AKIŲ

Boulevard 1411

Hemlock

7691

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

DR. GUSSEN
Įsitaisė modernišką ofisą po
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
III. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisą North Sidėj, o Ciceroj laikė skyrių. Dabar Ciceroj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 89
metus kaipo patyręs gydytojas, chi' rurgas ir akušeris
Gydo stalgias
Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau; Jauslus metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEŠT 18 STREET.
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Shore
3238, arba Randolph <800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Dr. Gussen ineina į dabartinę
Rezidencijos TsL Plas* 1308
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
žmonių sunkią padėtį, tai yra
VALANDOS:
756 West 35th St.
atsižvelgdamas j bedarbę, pa
Nuo 10 iki 13 dieną
Kampas Halsted St.
Nuo t Iki 8 po pietų.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 tarnavimą teikia už prieinaNuo 7 iki 9 vakare.
lm9 kainą. ____
Nedil. nuo 10 Iki 18 dienų
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

draugas

8
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METINIS PIKNIKAS Naudai Šv. Kazitriero Vienuolyno
Įvyks RYTO), Mirafayje, Rugpiucio U diena, Marpette Parke |
Pikniko pradžia 1 vai. po piet. Vakarienės bilietai 50c i

Jeigu pasitaikytų blogas oras, piknikas visvien įvyks Šv. Kazimiero Vienuolyno Auditorijoje.
Visas parapijas, visą gerb. katalikų visuomenę širdingai prašome šią metinę ir vienintelę pra
mogą paremti savo atsilankymu ir tuomi padaryt naudos Sv. Kazimiero Seserims, kurios labai
reikalingos paramos. Visas viešnias ir svetelius ko maloniausiai- priimsime ir pavaišinsime.

Rengimo Komisija ir šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija.

pikniko reikale, yra svarbių dalykų. Kadangi
p-ni Masiokienė ir jos sesutė parapijos
Antanas
yra
ir kitų dr-jų antras iš eilės susirinkimas
Įteikta dovanų.
šaukiamas ir kad pirmasis
X Vytauto Komiteto finan geras darbuotojas.
X Vytauto komiteto pirm. sų komisijos pasitarimas ivyneįvyko, šis susirinkimas bus
L. Šimutis vykstą. į New Yor- ko pp. Nausėdų namuose, Dievc' Apveiados Parap. - skaitomas teisėtu prie bet
ką patyrinėti, kaip jie, New penktadienio vakare. Nustaty- jkugpntčio 31 d. Labdarių Su kurio narių skaičiaus.
Yorko lietuviai, sukaktuves la dvarka Vytauto medalių , jun80s 4 kp. rengia ekskursiValdyba.
minėjo,1
pardavinėįimui ir kontrolei. » i ^’^rių ūkį. EkskursiX Girdėjome, kad L. Šimu X Centralinio Vytauto ko jos vadu bus Pranas ValucBridgeport. — D. L. K. Vy
tis ruošią apie Vytautą refe miteto valdyba ruošia dieno kis. Bus autobusai!, trokai ir tauto draugijos mėnesinis
ratą, kurį skaitys Federacijos tvarkę komiteto skyrių susi mašinos. Labdarių 4 kp. vis susirinkimas įvyks sekmadie
kongrese.
rinkimui, kuris bus rugp. 29 labiau auga, plėtojas, da vie ny, rugpiucio 17 d., 12 vai.
X Pr. Zdankus, buvusis d., Dievo Apveizdos par. sa nas žymus asmuo, būtent An dieną, Chicagos Lietuvių Au
tanas Šalčius, įsirašė į Gar ditorijos svet.
“Vyties” redaktorius Notre lėj.
;
bės narius ir užsimokėjo $100.
Dame universitete gauna ma
Nariai būtinai malonėkite
Dėkojam p-nui Tičkui už dalyvauti, nes turime vieną
gistro laipsnį. Ruošiasi moky
gerą’ pavėžinimą. Jis ir dabar labai svarbių reikalą apsvars
tojauti.
pavėžins labdarius į ūkį rugp.
būtent reikale vieno na
X “N-nos” melus skleidžia
Bridgeport. — Lietuviška 31 d.
Raporteris.
rio. Taipgi apsimokėkite sa
apie kažkokią “audrą kleri
Teatrališka Dr-stė Rūta No.'.
-------vo mokesčius.
kalų fronte”. Well, tie daly
1 turės išvažiavimą sekmadie-1 Brighton Park. — “VytauP. K., nut. rast.
kai jų bendradarbiams Įpras
ny, rugpj. 17 d. 1930, Savicko to” teatr. klubas šaukia suti.
Marąuette Park. — Labda
darže, priešais tautiškas kapi- sirinkimą Nek. Prasid. par.
X Visi, kurie turite Darbo nes.
Valdyba.
mokyk, kambary, rugp. (Au- rių Sąjungos 23 kuopos susi
---------gust) 16 d., 8 vai. vak. Visi rinkimas įvyks nedėlioję, rug
Dienos pikniko
Marijonų
West
Side.
Piliečių
klu7i
ariai privalo dalyvauti, nes piučio 17 d. 193^ Gimimo Pafarmoj knygutes, tai prašome
pasiskubinti jų išplatinimu, bas turės susirinkimas bus j
nes laiko jau nedaug beliko. sekmadieny, rugpj. 17 d., 1'
P°
Meldažio salėj. ĮVAIRŪS
KO N TRAKTORIAI:
Pikniko rengėjai nori, kad
knygutės butų laiku priduo- Klubo narys Antanas Linkus
tame susirinkime pakalbės
tos.

ŽINIŲ-ŽINELĖS

PRANEŠI M AL

X Ketvirtadienio vakare,
Cicero, įvyko gražus vakaras
p-lės A. Rubliauskaitės pagarbimui ir išleistuvėms. Pasa
kyta gražių kalbų, buvo mu
zikos, dainų, šokiai. Vedėju
buvo p. Lapinskas, “Vyties”
redaktorius. Vakarą suruošė

M. ZIZAS

Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, . šau
kit

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4«44 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 3 389

.iiii

Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Roz.
ir 2384
4401 S. Mozart SL

J. C. ENCHER

Taipgi didelis pasirinkimas varto

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus Ir pamatyt, HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamlstas nust^sins savo gražumu, greitumu. Ir
visa
konstrukcija.
Kaina
<1,195.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

Phone

. '

Savininkai: Vainoras,
Laskys
Telefonas iAfayctte 8888

3962 Archer Avenue

FRF.E WHF.ELING IS HEBE!

HARRY J. MAPP, Ine.
6739 S. Westem Avė.
Telefonas Republlo 0841

MIDLAND MOTOR SALES
KASELIS Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7X39

Virginia

JOSEPH

Kaina <848.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausia,
a,eik pas r.ius ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšiea au
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

Namų

2004

VILIMAS
Statymo

Kontraktorins
<506 So. Rockwell Street

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.
f

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

Willys, Willys Knight ir
Whippet Pardavėjai

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

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Telef. Republic 9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
VARTOTA KARĄ IR
$100.00 NAUJĄ

Suvedu elektrų. Darbų garantuoju.
W.

Elektros kontrnktorius

BRIGHTON MOTOR SALES

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
lukalnlų ir sidaorlnlų daiktų, vė
liausio* madoa ra
ita,. .planų rolių,
re4cor<tųor,r t. t
Taisau laikrodžius
Ir muzikos Instru
mentus.

REIKALINGA pusamžio
moteris prie namų darbų. Al
ga ir užlaikymas. Atsišaukti
DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.
IŠRENDAVIMUI

S. Western-Ogden.

Pigiai 5 kamb. bung., naujai iš
taisyta, furn. šil. 2 karų gar. arti
niėkyk. ir stryt. 8020 Indiana avė.

Jei turi <3,000, tai gauk pigiai 5
kamb. mod. plytų bung. š. v. daly.
Uždangos nuo saulės,
langinyčios,
karpetai, ant trepu, pečius, ice-boxlai. <9,800. Tek Kildare 3266 arba
3017 No. Kostner avė.

Plytų bung. k. v. šild., pigiai dėl
ligos. 6259 School St.
BROOKFIELD

Namų pirkėjai,
naujas
shingic
bung. <6,400, 417 No. Park, Brookfleld, III. % bloko nuo strytk. Sav.
namie kasdien.

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

4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689
M.

YUSZKA

Plumbing & Heating
*

Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia.

patar

4426 So. Western Avė. '
Tel. Lafayette 8227

A. J. ŽVIRBLIS
Lafayette 8227 Chicago, UI.

MAROUETTE MANOR

Išsirenduoja 2 flatai po 4
kambarius, 2-ras ir 3-čias augParsiduoda 5 kamb, su
Tbl. Lafayette 7674
štis.
Tik
$17
flatas.
Abu
švie

sleeping porch mūrinis bunA. ALESAUSKAS
sus,
tik
ką
išvalyti.
Savinin

galow 6535 So. Francisco avė.
MOTOR EXPRESS
kai
yra
lietuviai.
FOUR LEAF CLOVER
Octagon front, tailių sienos
Mes permufuojame-perveža2050
West
21
Street
CONSTRUCTION
toilete, blizgančiais langais,
me pianus, fomičius ir kito
Fundamentai
vandeniu šildomas. Parduo
kius dalykus.
Cementiniai bloksai
Garadžlal, porčlal
siu pigiai arba mainysiu ant
Taipgi parduodame anglis
2 metų Iaklo išmokėjimui
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
loto
Marąuette Manor.
Taipgi budavojam visokius naujus geriausios rųšies
už prieina
na mus.
miausią kainą. Musų patarna Sald- Storas vaisių stendas, arti 4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb.
stoties, gera vieta. Kreiptis
436 W. 45 St.
Yards 2124 vimas yra gi eitas, geras ir Union
naujas muro namas, 1-mos
134 So. Canal St. Chloago.
Arba
Įrengimas Octagon
Priverstas parduot
Diamond T. klasos
2100 W. 23 St.
Canal 5065 nebrangus.
11/2 tonų trokas, oro tairal, geram
7126 So. Rockwell Street
frontas, blizgančiais langais,
stovy. 924 No. Karlov avė.
Telef. Republic 5099
Išvažiuojam, 6 kamb. apb pilni garu šildomos, 3 karų garaPhone Republic 4949
Mes pervežame daiktus ir į rakandai. <250. Silver, 1449 E. 66 džius, prie Marąuette Parko,
PI. Fairfaz <672.
kitus miestus.
7030 So. Fairfield Avė. Kai
Gražus randonl, airiški vand. 8»anlels, 3 mėn. senumo, geros veislės. na prieinama. Į mainus pri
415 S- W,nchegter avė.
Moliavojimo Kontraktorius
imsiu mažą namą ar bungaGERAS BIZNIS PIGIAI.
low.
Mes moliavojlme, dekoruotame Ir
Parsiduoda
gazolino
stotis,
Išpoperluojame
visokius
namus.
Prie to jeigu jums nepa
ATMINK SAVO NAUDAI garadžius ir Storas reikalingų
Musų kainos labai preinamos Ir dar
tiks viršminėti namai, tai tuo
kad vesdamas visus reikalus per
bas garantuotas.
daiktų
dėl
automobilių.
Yra
6
S. L. FABIAN & CO.
met mes galėsim pastatyti pa
6127 S. Maplewood Avė.
kambarių pagyvenimas. Vis gal jūsų norą gerai ir priei
800 West S5th 8L Chicago
Tel. Boidvd. 0811 arba 0774
Perkam Mortglčtus ir Kontraktus. kas įrengta kuogeriausia. Biz nama kaina.
Skolinam pinigus ant ni|mų.
Telefonas Canal 7233
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
KONTRAKTORIUS
Parduodam
,r išmainom
visok)
nysiu į prapertę Marąuette
turtų.
padarom davernastes
ir pirkimo
Parke arba Brighton Parke.
bei
Pardavimo Notarlališkus raštua
4556 So. RockweU St.
Maliavojimo Kontraktorius
Tą biznio šaką suprantantis
Siunčiam pinigus Ir Lalvokortes.
Maliavų ,r sieninės popleros krau
Tel. Virginia 2054
Atsakantis patarnavimas yra pa- darys gerus pinigus. Atsišautuvė. Naujas stakaa
sekmingumo. Mes Gvarantotojam sa
kit tuojau.
2834 80. LEAVTFT ST.
CHICAGO vo atliktų darbų.
,
PARSIDUODA namas dvie
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

(Pirmos

ELEKTROS KONTRAK
TORIUS

GRAHAM PAIGE

t.

CO.

SENIAUSIS LIETUVIS

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

INC.

sc

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfield

Ateik pažiūrėti musų nau tų karų už labai mažų kainų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
jausių DE SOTO ir PLY kreipkitės
J mus
MOUTH Chrysler išdirbystės
WHITE S0X MOTOR SALES
automobilių už labai prieina
610 West 35 Street
mą kainą.
Tel. Tards 0699
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

Automobiliai.

945 Toninkai J.
922 Kaustokliui B.
926 Lupeikenei Cicilijai

S. V. RAILA
1350 Broadway Avė., N. W.
Grand Rapids, Mich.

RADIO

DE S0I0 IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT
Geriausios Rūšies Automobi
IR WHIPPEI
liai.

HUPMOBILE.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTE

R

GREEN VAI.LEY
PRODUCTS

AUTOMOBILIAI

Geriausi Ir Stlpria-nsl

AUG. SALDOKAS

Budavojam liaujas namus,
dirbam cemento darbus - fun
4543 So. Troy Avė.
CONTRACTORS
damentus saidvokus, taipgi
Tel. Virginia 2681
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa 2650 West 63rd St. Chicago.
eal estate
Telefonas Hemlock 6528
Telefonas HEMLOCK 8380
Išrendavimui flatas 5 kamb.
darom marinius, apmurinam
Telef. Republic 6396
visi naujausios mados pageri Statau naujus namus ir se
medinį namą po vieną plytą.
D. GRICIUS
nimai. Renda pigi $35 mėn. nus priimu į mainus.
GENERALIS KONTRAKTORIUS j Atrodo mūrinis, po to jau ne
2608 WEST 47 STREET
statau namus kaip muro taip ir reik pentyt. Turim namų ant Jei jūsų radio nedirba gerai,
4424 So. Francisco Avė.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Tel. Lafayette 1083
Chicago, III.
tai šaukite
Kainos prieinamiausios.
pardavimo ir mainymo.
Namų Statymo Kontraktorlus
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

Wm. J. Kareiva

2452 WEST 69th STREET

GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

REAL ESTATE
neles Šv. parapijos svetainėje,
Maciukui Emilijai
2 valandą po pietų. Visi Lab
Markui Mrs. M.
Tel. Lafayette <719
darybės nariai ir darbuoto
Mosteikai Anton
jai kviečiami laiku pribūti,
REAL ESTATE
Ines turime daug reikalų svars- REIKIA VARGONININKO Rendavimas,
Paskolos Ir Afcdrauda
(Insurance)
Tuoj
reikia
vargonininko,
tymui ir turėsime prisirengti
4038 Archer Avė., Chicago, III.
prie labdarių išvažiavimo ant gerai žinančio savo amatą.
Už apie <3,900 cash parduosim 12
KUN. V. VILKUTAITIS
nuosavos fanuos, kuris įvyks
flatų kamp. narna Woodlawne, arti
6527 Superior Avė.
I. C, <43,700 išmok, po <100 i mėn.
nedėlioję, 31 d. šio- mėnesio.
po 6 nuoš. Balansų sumokėti liepos
Cleveland', Ohio.
Taipogi kviečiami atsilanky
1936. Reik greit parduot. Witmer,
208 So. La Šalie, Tel. State 0154.
ti ir tie kurie da nepriguli
Pardavimui 7 kamb. plytų ntųnas,
VARGONININKAS
prie labdarybės ir būti na
furbace šild. <6,800. 1522 No. Avers
Suprantąs savo amatą ge- Avė.
riais, nes mokestis yra tik
10c. į mėnesį arba $1.20 perjrai ir turįs gerus Hudymus. Namas 7 kamb., furnace apš., 2
karų gar. Pigiai. Del mirties. 3713
metus. Tą mokestį galėtų už Paieško vietos. Jei kam iš W. <4 PI.
simokėti kiekvienas geros va gerb. klebonų bučiau reikadin- Plytų kandžius, 3-4 kamb. gar.
Ineigų <36 mėn. iš 3 kamb. sav. ei
gas meldžiu kreiptis sekančiu na
lios žmogus.
Valdyba.
) farmų. <3,500. Cash <300 ir
po <25 mėn. 1323 Raleigh Ct. arti
antrašu:

lubos

iš

užpakalio)

PETRAS GRIBAS

MORGIČIAI-PASKOLOS

PETRAS CIBULSKIS

šapos Telef.
Hemlock 2867

Namų Telef.
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumbing

A

Heatlng Lietuvis
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

JUOZAS VILIMAS

Stanley Kanapackis
5158 So. Westem avė.

jų flatų, 7 ir 8 kambarių, po
num. 1908 W. Division gat.
TeL Prospect 8157
$50,00 iki $30,000
Kaina numažinta, sąlygos laneimam komiso iki $300.00
PARSIDUODA ice-creani bai lengvios. Galima mainyti
J. NAMON & CO. iparlor. Geras biznis, kaina'ant tuščio loto apartmentų arPo Valstijos Priežiūra
\ba rezidencijų apielinkėje.
Pigi.
SKOLINAM PINIGUS

6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

4830 W. 15 St. Cicero, HL
Tel. Cicero 4830

Klauskite:
Humboldt 3393

