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Europoj Iškilo Pavojingas Politinis Persilaužimas
ARABAI SU ŽYDAIS PASIRAŠO TAIKOS SUTARTI

PENKIOS VALSTYBĖS REIKALAUJA
SIENŲ ATITAISYMO

**

Turkija Su Persija Nutraukė
Diplomatinius Santikius

L."'
B

Pešavare, Indijoj, Paskelbta Karo Padėtis; Ka
nadoj Paskelbta Ateivybės Suvaržymas
PAVOJINGA PADĖTIS
EUROPOJE

CH1CAGOJE LIETUVOJE

TURKIJA SU PERSIJA
NUTRAUKĖ SANTIKIUS

ZUTOS SĄSKAITOMIS IŠ
KELIAMI PAPIRKIMAI

LIETUVOS KULTŪROS
AKADEMIJA

Zuta-Moran-Aiello gaujos
Šalia universiteto ir veikia
vadas Zuta andai nužudytas nčios Katalikų Mokslo Akade
vienoj užeigoj. Dabar pavyko mijos keliamas klausimas įkususekti tos gaujos veikimo są }rti Lietuvai Kultūros ar Mok
skaitas. Vieno mėnesio sąs slo Akademiją, kuri padėtų
kaitų lapas paduotas laikraš universitetui aptarnauti spe
čiuose. Iš jo patiriama, kaip cifinius Lietuvos mokslo inte
daug gauja turėjus išlaidų, resus. Kaip prof. Pakštas pa
nuostolių, kiek išmokėta pa skutiniame “Židinio” num.
pirkimais ir kiek likę jai pel praneša, jis pats prieš du me
no. Tai “bootlegeriaviino” ir tu tokios akademijos projek[tą esąs įteikęs Katalikų Mo
“gamblerystės” biznis.

Papirkimuose išvardinti kai kslo Akademijai. Pagal tą pro
kurie teisėjai, politikieriai ir jektą Akademija susidėtų iš
PARYŽIUS, rugp. 17. — TEHERANAS, Persija,, ru
kiti.
Kituomet Italijos ministeris gp. 17. —■' Turkija su Persi
j 12 skyrių ar institutų: geolo
1
pirmininkas Mussolini nusa-’ ja nutraukė diplomatinius san
Patikrinamos sąskaitos ir gijos, botanikos, zoologijos, ačekiai.
kė, kad kaip greit Pareinis iš tikius. Turkijos atstovas Per
ntropologijos, geografijos, e’tX
Wli)E KORIO PH07C
okupuotės bus paliuosuotas, sijai atšauktas iš Teherano.
Jnografijos, kalbos, folkloro,
pirm 1935 metų Europoje iš
Atvaizduojama, kaip arabų ir žydų vadai Jeruzalėje pasirašo tarpusavę taikos su Vos nepakliuvo J perkasą i istorijos, literatūros, meno ir
kils naujas pavojingas politi PERSIJA REIKALAUJA
tartį. Ateity, sakoma, bus išvengta tarpusaviu kruvinų kovų.
Automobiliu važiuodamas I. archeologijos. Kas metai bu
nis persilaužimas.
TURKŲ KARIUOMENES
Rubinson, 27 m., vos nežuvo vo projektuota įkurti po vie
4.J1p
4MG2^
jsal
6
s
SKUBINA
TARPTAUTINIS KATALI
/ PASITRAUKIMO
Mussolinio nusakymas jau
perkase .tris 31 gat. ir West- ną skyrių. Tačiau mažos kat.
NUKENTČjftSftJS
’
x
i
«
■».
M
KŲ LAIKRAŠTININKŲ ;
pildosi. Europoje j»tr~pakifr>
era avė. Automobilius sulau į Mokslo akademijos jėgos ne
KAITRŲ
TEHERANAS, rugp. 17.PORT OF SPAIN, Trini- žė tvorelę, smogė apie 50 pė pajėgia savo plano įvykdyti,
SUVAŽIAVIMAS
pavojingas
persilaužimas.
dad, rugp. 17. — Iš Franci dų žemyn ir ties iškėlimu pa i Šiemet akademijos klausi
Penkios Europos valstybės Turkų kariuomenė kovodama
nepasitenkina po karo praves kurdus jsibriovė Persijos pu BRIUSELIS, Belgija, rugp. WASHINUTON, rugp. 17. jos bausminės Velnio salos lei vandenį apsivožė. Jis ir su mą iškėlė prof. M. Biržiška
tomis ir nustatytomis sieno sėn. Persija reikalauja Turki 16. — Šio rugpiūčio pabai - Skubiai darbai vedami, kad pabėgo 11 kalinių. Jie išplau juo važiavus moteriškė su universiteto senate, kurį šis
keitė, papildė, susiaurino. Pa
mis. Keturios jų reikalauja jos atšaukti savo kariuomenę. goje čia įvyks Tarptautinis kuoveikiau sudarius komite kė jūron nedidele valtimi. žeista.
tus gelbėti nuo kaitrų nuken Audra valtį apvožė. Du kali
gal paskutinį projektą Lietu
grąžinti joms prigulinčius plo
Persijoj mobilizuojamos at Katalikų Laikraštininkų Kon
tėjusius
gyventojus
—
ūkinin

vos kultūrinė Akademija • bū
niu nuskendo, gi 9 išgelbėjo
gresas. Dalyvaus įvairių šalių
Nušovė plėšiką
tus (teritorijas). Jos griežtai sargos.
kus
trylikoj
valstybių.
Sako

tų aukščiausia autonominė
ispanai ir paėmė į vietos kalė
ir tautų laikraštininkai. Bus ir
stovi už sienų atitaisymą.
Trys
plėšikai
užpuolė
val

Lietuvos mokslo ir kultūros
iš abiejų Amerikų atstovų. ma, kad į nukentėjusių plotų jimą.
Pareiškia, kad kol tas nebus
NAUJAS PEŠAVARO
gyklą,
508
No.
Franklin
gat.
įstaiga su trimis skyriais: hu
Bus atstovaujamas ir jaunu eilę įeisią dar kelios valsty
atlikta, taika nebus užtikrin
MIESTUI PAVOJUS
Tarp
kelių
kitų
žmonių
tenai
manitarinių, tiksliųjų mokslų
tis Vatikano Miestas. Bus at bės daugiau, nes apie jų pa KALEJIMAN PAPUOLĖ
ta.
buvo
detektivų
biuro
policmo
ir Kultūros Fondo. Pirmieji
Sienų atitaisymo reikalauja STMLA, Indija, rugp. 17. - stovaujamos Bulgarija, Indi dėtį pirmiau nežinota.
- ČEKŲ TAUTIŠKAS
nas Lynn. Šis su kitais pasta du skyriai turėtų po 15 aka
šios valstybės: Italija, Vokie Indijos valdžia į Pešavar ja ir Kinija. Pastarąją atsto
Be Raudonojo Kryžiaus vei
VYSKUPAS
tytas pasieny ii} plėšikai pra demikų ir po tiek pat insti
kimo ir be teikiamų reikalin
tija, Ungarija, Lietuva ir Bul miestą ir apylinkes siunčia vaus misionieriai.
dėjo krėsti kišenius. Policmo tutų ar panašių įstaigų. Jų ta
garija.
daugiau kariuomenės.
NE7W YORK, rugp. 17. — nas staiga išsitraukė revolve rpe numatomais Lietuvos eKaip praneša, skaitlingiau gų paskolų, ūkininkams bus
Joms priešinas valstybės:
duodama darbo išvesti naujus Už prohibicijos įstatymo per
rį ir vieną plėšiką nušovė, ki konominių jėgų tyrimo insti
Afganistiečiai kalnėnai iš- sia katalikų laikraštininkų at
Francija, Belgija, Lenkija,
kelius
federalėmis
lėšomis,
žengimą
vieneriems
metams
ir
tą pavojingai sužeidė, gi tre tutas, emigracijai į kitus krą«naujo dar skaitlingesnėmis stovybė bus iš Francijos.
Čekoslovakija, Rumunija ir
pranešė prezidentas.
vienai
dienai
kalėjimo
nubau

į jėgomis ėmė. briautis į Pešačiam pavyko pabėgti.
štus tirti ir kultūriniai remti
Jugoslavija.
stas
čekų
tautiškas
(senkataliįvaro šoną. Miestui yra rimto
KOLUMBO VYČIAI IŠ
institutas ir visa eilė kitų.
Tokiu būdu Europa yra su
NUSKENDO GARLAIVIS; kių) vyskupas Ch. Mrzena.
Žmonės
kviečiami
kovoti
i pavojaus.
Projektas laikomas rimtu, vi
DETROITO
skilusi į dvi kita kitai prie
252 ASMENŲ IŠGELBĖTA
uodus
Į Pešavare ir apylinkėse pa- i
saip svarstytinu, tobulintinu
AUDIENCIJOJE
šingi dali. Karo jėgomis abi
NĖRA
PINIGŲ
KARŪNA

skelbta karo padėtis.
Viso Dės Plaines klonio ir būtinai realizuotinu. Tik
ŠUVA, Fidži salos, rugp.
dalys yra lygios.
VIMO IŠKILMĖMS
VATIKANO MIESTAS, ru 17. — Nuskendo britų kelei
miestelių gyventojai pakviesti dar nežinoma, kaip tam pro
KANADA PASKELBĖ gp. 16. — Rugpiūčio 13 d. vinis garlaivis “Tahiti.” 100
prisijungti bendran žygin ko jektui pritars vyriausybė. Bi
LENKAI BIJO IR KALBŲ
BUKAREŠTAS,
rugp.
17/
ATEIVYBĖS SUVARŽYMĄ Šventasis Tėvas audiencijon keliauninkų ir 152 įgulos vy
voti uodus, kurių galybės pri joma, kad nebūtų pasiūlytas
APIE DANCIGO KARI—
Rumunijos
karaliaus
Ka

/‘taupumas.”
“R.”
priėmė 100 Kolumbo Vyčių rų išgelbėjo norvegų garlai
rišo tose apylinkėse.
DORIŲ !
rolio karūnavimas buvo pla
0TTAWA, rugp. 17. — Ra narių iš Detroito, Mich.
vis.
nuojamas ateinantį rudenį.
nados valdžia paskelbė atei
PAMALDŲ TRANS
Bedarbių naudai
BERLYNAS, rugp. 17. —
Dabar praneša, kad tos iškil
vybės iš Europos suvaržymą. SMERKIA ALKOHOLINIŲ
LIACIJA
Vokietijos atstovas VaršaVIENAS MEDALIS DAU
Pranešta,
kad
visoj
Illi

mės dėl finansinės padėties
Bus įsileidžiami tik žemės ūGERYMŲ VARTOJIMĄ
voj aplankė lenkų užsienių oGIAU
nois valstybėj pramoninkai su
kio darbininkai specialistai.
atidedamos ligi pavasario.
Pranešama, kad padarytas
fisą ir pranešė, kad Vokieti
įmoninkais
turės
konferenci

Tuo būdu norima sulaikyti
| bandymas transliuoti bažny
PITTSFIELD, Mass., rugp. iVaSHIN'UTON, rugp. 16.“
jos aptariamas sienų klausi
jas, kad radus priemonių ma tines pamaldas pavyko kuo
nedarbo plitimą.
SHARKEY IMSIS SU
16. — .Čia įvyko Katalikų Pil Prezidentas Hoover speciali
mas yra taikingas žygis ir ta
žinti bedarbių skaičių.
puikiausiai.
CAMPOLO
nųjų Blaivininkų Unijos A- aukso medalį 'suteikė lakūnui
me nesimato nieko bloga.

: v >-: ' • z-

Čia spėjama, kad Lenkiją
protestuoti privertė Franci
ja. Nes aną dieną vokiečių
ambasadorius Francijai tuomi
pačiu reikalu aplankė Franci
jos užsienių ministerį Briand
ir negavo pritarimo.

Dancigo karidoriaus perkė
limo klausimą, sakoma, svars
tąs ir Amerikos ambasado
rius Lenkijai Sackett. Jis iš
vykęs į Rytų Prūsiją.

VOKIEČIAI GYDYTOJAI
REIŠKIA ABEJONĖS

merikoje suvažiavimas. Suva pulk. Lindbergh. Šį medalį
NEW YORK, rugp 17. —
žiavime pasmerktas katalikų jam pripažino Kongresas pra
Galutinai
paskelbta, kad kum
BERLYNAS, rugp. 17. — namuose palaikomas paprotys eitą žiemą.
štininkas Sbarkey
(Žukaus
Dr. E. O. Houba iš Tacoma, svečius vaišinti alkoholiniais
Wash., paskelbė, kad jam pa gerymais.
ORLAIVIS R—100 NAMIE kas) kumščiuosią čia su mil
žinu argentiniečių
Campolo
vykę susekti, atskirti ir kul
tivuoti goiterio perus. Įžymiej ŽUVO KETURI DARBI
LONDONAS, rugp. 17. — rugsėjo 25 d.
Vakar anksti ryte iŠ Kanados
ji vokiečiai gydytojai reiškia1
NINKAI
f
abejonės. Jie pažymi, kad goiparskrido britų .orlaivis R—
WEST FRANKFORT, Hl.
terį sukelia įvairios priežas MONTROSE, Iowa, rugp. 100. Kelionė ėmė 57 ir pusę rugp. 17. — Rytoj bus atnau
tys. Kad goiterj perai (bak 17. — Įgriuvo McManus ak valandos. Sako, skridimą su- jinti darbai anglių kasykloj
terijos) sukeltų yra tik sena menų skaldykla Žuvo keturi» trukdžius kilusi audra Atlan- Orient No. T.
Bus priimta
darbininkai.
teorija.
tlke.
;j !•} -b...« 1,100 darbininkų.
i

Ateity visais šventadieniais

Pagrobė tris trokus su
clgaretafs

Anądien arti Dyer, Ind.,
keli plėšikai pagrobė tris tro
kus, kuriais buvo vežami cigaretai vertės 18,000 dolerių.

ir sekmadieniais

bus trans

liuojamos pamaldos iš Bazi
likos.

E.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos

100 litų „.$10.00

Britanijos 1 sv. sterL

4.80

Francijos 100 frankų

3.91

Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų

5.23

laivių lauke prasidės pramo

gos. Lenktynės© dalyvauti įsi

Šveicarijos 100 frankų 19.37

rašė 54 lakūnai vairininkai.

.Vokietijos 100 markių 2330

Dalyvaus 54 lakūnai
Rugpiūčio 23 d. Curtiss or

13.94

9

\

Pirmadienis, Rugp.
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gani Amerikos lietuviui pakaušį kusq, |ąi,
laikraštis pajūrio lietuviams ir bernaičių ko
Ueina kaadten. Ualprrua Mkm*4lei*ljĮ|
legija Cl}icagoje. Šios įstaigos mums būtinai
’
KAINA: Metam* —
ml Matų — <1.80, Trim* Mėnaalama — 1|QP. Klanam
Reikalingos. Q bet gi be Federacijos, vargiai K RR DIN OLŲ KOLEGIJOS RUSIJAI TRŪKSTA MAIS
Mtoeetul — 76c. Europoj* — Metama {7.00.
įpųnis prieinamos.
tų — «4.00. Kopija .0»c. tĮ
DEKANAS.
TO.
Bendradarbiam* ir korespondentam*
Mirt
New
Yorko
ir
apie
link
ė*
lietuviams
laik

im*
tam
Baa, Jai neprMoma tai padaryti Ir neprlal
raštis be galo reikalingas. Ten dabar lietuvių! Mirus Švctosios Kardinolų
tikslui palto tankių.
Rusijos sovietų valdžia ir
Redaktorių* priima — nuo 11:00 Iki 11:00 aal
esama daugiau, negu keliolika metų tani bū-, Kolegijos dekanui kardinolui
jos agentai užsieniuose nuo
Skalbimų kalnoa prlalunciamoa parelkalavua
davo visoje šalyje. Tokiam žmonių debesiui Vannutelli, mirusio vietų u.>
lat skelbia, kad Rusijoj žmo
Skelbimai sekančiai dienai priirųarųi iki 5 skursti be laikraščio, negalimas ir nepakeų-,Šm® J° Eminencija kardinolas nėms gerai gyvenasi, kad ko
di Belmonte. Šis kardinolas
vai. po piet.
čiamas daiktas.
munistų valdžia daranti pa
Tai vienok, šiandien leisti laikraštį, kur 'Uėra nei genesniuoju kardinožangos ekonominiu ir kitais
kas sunkjau, negu kitados. Palikti juos vie- tyr ,Jiei seniausiuoju metais, atžvilgiais.
“PĘĄVQA§”
ųųs, nebūtų padoru. «Įaų jejgu visokiais bū- Bet jis yra genesniuoju kardiTųotarpu teisybė yra ta.
dais ramstoiu lietuvių reikalus kitų šalių, dėl n°lu vyskupų.
įlTHUANĮAN DAILY FfĮĮ£NB
kad teų šiandie yiskas yra at
Publi»fce<1 Da'ly. Excapt puąday.
ko pepasigailpti vietinių ir jų reikalų ?
! Šventosios Kųrdipolų KoleSX.-<MJS s.’tss
virkščiai. Jokios niekur pa
Labai logiškai skamba: — Chicagos “Vy- gij°s senesniuoju nariu yra
žąngos. Vergija kaip buvus,*
■nrope — One Tear — 17.00. 81x Montha — 14-00
tį’’ maftina vyčiai; Wilkes Barre “Garsų”, kardinolas Skrinsky — llrisC0P7 — -09c.
taip pasilieka. Visur, ypač
peni Susivienymas; Botstono “Darbininkų”,te, buvusis Olmuco arkivyskuAdvertistn# In “PUApQA8” bringa baat raanlta
miestuose, žmonėms trūksta'
Adrortising rat«e on ąppllęatlon.
glaudžia darbininkai, - tegul New Yorko lai- P“" (Čekijoj), jis kardinolu,
Maisto įsigijimas kiek
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av, Chicago kraštį prieglaudžia Federacija! Vienokiu ar paaukštintas dar popeziaus,varž#mas Tik
kitokiu būdu lai Federacija priglaudžia jau- Leono XIII 1901 motais. lai!.
•
na New Yorko laikraštuku, o abien, eis kai vreuahn.s gyvas Leono XIIIJ
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MIRĘS J. A. V. PREZIDENTAS HARDING

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
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iš pypkės! Taip dalykams virtus, ir da viena paauksintas kardinolas. Noic,
Turi leidimo įsigyti maisto
tik; 67 ......
metus,
bet iš ,kiek reikia. oi m;,ionai
įžtaųtčjip.0 spraga nors laikinai užsilvert,. ,eina dar
-.........
-...............
mi.,
Kitaip, ir tie keli veikėjai, k» ten yra, veikimo pasisalinęs ir gyvena I
h. va|sti„.
• 4 'i‘ .•. •' "
’ • ■ fi • f7
kai matai pranyks, o viena iš svarbiausių niū- Cpkųoj.
j - .ajjC8fa
. t z<, .--u
sų pozicijų paliks be mažiausios užuyėjos au-1 Seniausias metais kardinoLankę bolševistinę Rusijų
drai atūžiant. Sakyčiau, jei Federacija ir nie- las Yra Fruclnvirth, 85 metų
Šį paveikslų nupieš? žymus Uruguay’aus artistas L. Morą.
ko daugiau, o tik nors tai nuveiktų, tai sei- amžiaus. Jis yra Šventos Ru amerikiečiai ir kiti svetimša Paveikslas pakabintas Baltųjame Name.
liai negali atsistebėti gyvuo
pias ir jos likimas turėtų patapti pirmuti- inos Bažnyčios kanclieriu. Se
jančia ten betvarke. Kremliniu klausimu kiekvieno rimto lietuvio da iš n*au kardinolas Frucliwirtli
nas, kur gyvena vyriausieji Į kiekvienam, kas tik jų žy- pastatoje ir veide buvo ma
anksto.
buvo Dominikonų vyriausiuokomisarai, užkrautas visokiu giams ir kruviniems darbams tyti ką tai tokio prasčiokiško.
Bernaičių kolegija! Apie tokių įstaigų 3U vadovu (generolu) ir poPriešingai, šv. Povilas bu
maistu. Tenai yra visa eilė nepritaria. Proletariato vardu
nuo neatmenamų laikų, visų ir visaip gal- P^žiaus atstovu Bavarijai.
vo panašus į aristokratų. Silp
vota. Prie nieko vienok neprieita. Kadangi Naujas Šventosios Kardino- i brangintinų automo i įų o- jie proletariatų smaugia.
Šiandie Rusijai trūksta mai nos kūno sudėties, nedidelio
toki problema ne tiek lietuvio kešeniui, kiek
Kolegijos dekanas yra gi- miSarų reikalams,
Gi už Kremlino sienų de sto ir žmonės alksta. Ir alks ūgio, kiek palinkęs prie že
jo /vaidentuvei jieprieinama.
1U2S Neapoly, 79 metų amžmonių tos sermėgių minios, kaip il mės. Jo veidas pailgas, išdžiu
Visai netikėtai po šia kieta našta kiša ^aus- Kardinolu paaukštintas šimtys tūkstančių
gyvena didžiausiam skurde. gai kqmisarai"Kreiiiliuje džia vęs, antakiai trumpa, nosis
petį Tėvai Marijonai. Tai žiupsnis drųsos! 1911 metais.
Mirus kardinolui Vannute- Alkio spaudžiamiems griežtai ugsis linksmuoju gyvenimu. didelė, tiesi. Galva nuplikus,
Ant syk viskas kiton pusėn nusvyra. Ir, da
iv,
barada ilga, visas jo veidas
Akstinas.
Cezario
kardinolas
Frucliwirth
bu^.uždrausta protestuoti arba
kaip veikiu! Netyčiomis prisimena
negražus, tačiau turėjo kų tai
tad
nusiskųsti. Tai butų nedova
vo kardinolu vyskupu,
v»w,
, ,. _
. v
žodžiai: “Veni! -Vidi! Vinci!”
ncrtina neištikimybė sovietų. į
PETRAS IR POVILAS, j tokio, kuo viliote viliojo zmoKum teko šios įstaigos auklėtinius jau ’ .auiomątiškai jis Palik\Os'
valdžiai ir bolševizmui To- -----------I®68 Pr^e sav?s
sueitb kol gyvas atmins įspūdį širdin ir vaĮ-|lljos
vyskupu, ms
£ąip jie ^trodė?
Kaip žinoma, paskutiniais
vyskupijos sostų iš senovės kiems numatoma mirties bau^^ven įdiegtų. Tai yra, taip sakant, mu;
amė.
"•
Savo
gyvenimo metais abudu
užima Kardinolų Kolegijos de
Romos katakombose randa
S1A kaulai ir kraujas. Jieji neapsakomu Sre1’,,
.
Carų laikais dažnai pasitai- mi tų šventųjų atvaizdai, nors apaštalai gyveno Romoje. Ne’«m u auga ir bujoja. Už poros metų da, jau
'
Kardinolas
d i Bclmontc, Rydavo. Rusijai kentėti ne tik ir nėra visi viens j kitų pana- ronui įsakius, abudu buvo su
Uirėsim ko klausyti ir paskui kų eiti. Ne
imti ir nukankinti (67 m.)
tięk nuo mus
Šv. Petras buvo nukryžiuotas
Tai vis
galva žemyn Vatikano kalvo
iš šalies žiūrėti, kai Tėvai Marijonai po šia
eijai, Belgijai ir Austrijai ir.teriopai blogiau. Jų valdo
Šv. Petrus buvo aukšto ū- je, kur dabar stovi popiežių
sunkia atsakoiųybe veik alpstu: Reikėtų pa
dukart popežiaus atstovu: į į kraugeriai, artimi Neronui ir gio, laikėsi tiesiai. Veidas ap- rūmai.. O šv. Povilas, kaip Po
dėti. Ir tai, padėti ne vienam ar kitam, bet
Eucharistinį Kongresų Fran- Kaligulai. Šių kraugerių lū- valus, dideliais antakiais ilga, mos pilietis, kurį nukryžiuo
yįsįęms kai vienam šiąn darban stoti!
cijoj ir į Šv. Joanos iš Ark Į pese yra: laisvė, lygybė ir kiek priplota .nosimi. Plaukai j ti įstatymai draudė, buvo išNe taip labai senai apdenga airių Se
iškilmes m. Orleane, taip pat brolybė. Bet širdyse jie vai- jo buvo gana tamsūs, , šiek į vestas už miesto ir čia jam nu
minarija
ir
kolegija,
St.
Bcnayen- prancijoj
kioja biauriausių apmaudų tiek garbiniuoti. Visoje jo; kirto galvų. Dabar toje vieture, N. Y. Nuostoliai pasiekė penkių šimtų ■ ■■
Į toje stovi
___ puiki
___ šv. Povilo
tūkstančių dolerių šakas 1 Begalinė suma! O rį supras bile kas, karn tik apie jį teiksiesi
Neturėjau laimės kolegijos matyti. Paž?': j bazilika
bet gi ka3 dedas? Už poros menesių atsiran-1 pakalbėti. Kalbėkim! Lai Federacija visų stu jų tik iš katalogo. Nekas! Tipiška Lietuda pinigai ir su kaupu!
i pirmą galingan savo trimitan pūsteli. Jai at- vos mokyklėlė, kur mokosi ūkininkų vaikai,
Suprantama, mes tai ne airiai. Tai taeįau! silieps spauda, sakyklos, organizacijos ir ki- gražiau atrodo, negu Amerikos lietuvių ber-| ^rass 0 sF>ay (Kalifornijo’iaičių kolegija, kur mokosi busimieji mūsų į
au^a kaštanas, iš kuiio
kaip tik norim, tai įf mes pasirodyt išgalįni. ti tautiniai mūsų užkampiai. Ta pačia enerKas atmena Bonus, ir kitus karo kalendų-i g*ja ir tuų pačiu būdu, kuriuo karo gadynėje vadai ir Jungtinių Valstybių piliečiai. Toki kamieno neperstojama srove
lindynėlė bado akis mums, o jaunimui ten kunkuliuoja švarus šaltinio
riaus kupstus, žino, kaip greitai mes su jais t taip įžymiai atsižymėjom, atsižymėkim ir da
esančiam gadina ūpų ir aušina širdį prie vanduo.
apsisukdavom. Del ko pe. Juk Amerike ka.-Įkartų pačių savo labui. Nevarginkime bereitų, kuriuos jis vesti ruošiasi. Federacija! pa
pitalo visuomet netrūksta. Jei ko stinga, tai kalingai gerų tėvukų nereikalingu skurdu. O
daryk bernaičių kolegijų Cbicagoje skais KATALIKIŠKAS LAIKRAŠ
noro. Kaip tik būna poro, kapitalas neprašy-; jaunimui, kų noriai krauja ant savo pečių
tas pasipila.
•
į mūsų tautos likįmų, parūpinkim tinkamesnes čiausių spalvų vaivorykšte mūsų ateities pa TIS NAMUOSE — YRA
SAULĖS SPINDULYS
dangėje!
čia ot lyginai ir yra dalykas tokis, ku-! gyvenimui sųlygjas.

f

Mes džiaugiamės, kad ir iš Pennsylvanijos jau pradęda ateiti balsų, šaukiančių ka
talikų visuomenę dėtis į Federacijų, apie ku
rių p. Morkus “Garse” taip rašo:

Jaunystė — kvailystė. Ir, ar tai bus as
muo, ar augmuo, ar organizacija, — vis vien, >
kaip tik jauna, tai ir neišmintinga.
ir jaunai mįjsų Federacijai nebuvo kaip
kito kelio pasirinkti. Teko ir jai jaunystės
kladomis apdulkėti. Įr da taip, kad ne yiędjas pasipiktėjo. Jei gi, sakų, o jauni tai pa
daro, tai kas bus su ja |rai pasgg. Geyįau
nepristotį, ir jau.
^ąstarųjų ęilėn ir man užkliūti teko. Tik
fiąbar matau, |<ad klydau. Iy noyęęiaų, kąd ir
įriti, kų taip darė, tokįų pat išpažintį atlik- J
& „Tai yieųoię, kas buyo, praėjo, o daugiau’

|»ip įąų pebųs. Federųcįjq -šiandien tai ne Į
tpji jaunutė organizacija, kurių aplinkybės*
prieš la|kų iŠ lukšto išplėšė ir i
paleido lųjįstyti pirui, flegų vaikščio|| mqkėjp. £oki tęyųi, toįd ir vaikai. Ir su Federaci
ja kitaip bpti negalėjo.
Bet gi nūnai Fėderūcija prie dabartinių
sąlygų gal prisitaikyti taip, kaip prįsįtai-!
Jįč, sakysim, Sųsiyipnymas. Kų sakom Fe
deracijai, gą|ėjoni pasakyt ir Šusivienymui.
Gprąi, kųd nęsakėm. Nors dabartinis Susivieuymas paųešį senam £>ųsiyįęnymui tik tiek,
kiek paprasta lokomotyya o jungui

jaučių,

tai tačiau, jei ne anasai garbingas senelis1
Susivienymas, tai jaunukui irgi nebūtų vie
tos.

Kų padarėm su Susivienymu, padary
kim, taip pat ir su Federacija. Darykim! pa
darysim. Ar neklydo tie, kų užsikimšo ausis,
užmerkė akis ir dūmė nuo Susivienymo taip,
kad nei girdėtų, nei matytų jį daugiau? Aptraip vertus, ar negerai padarė tie, kų nežiūrint į visas kliūtis, o bet gi prie jo paliko
ir jam nugriūti neleido? Aiškus dalykas.
1
Lyginąi dabar bent du dalyku supratlin-1

KATALIKO VISUOMENIŠKOS
‘Laivo”).

(Tų?a)
Ni|peakjme turtuolį tcfti, kur nėra žmo
nių, o jis pasidarys paskutinis vargšas
su visais savo turtais. įtuomet atsitinka,
kad žymi visuomenės dalis nustoja dir
busi, viskas ima brangt, nuo ko nuken
čia labui peturtingoji visuomenės dalis.

Trečioji pareigu — luomo pasirinkiVH,g,s. ¥ra pareigų, kurios savo csjnėję yra
yisuifhięnjškos, be kurių nė viena vįsponjenė negali apsieiti, to dėliai vįsųoipeptį
furi teisių j^s p:įžiūrėti ir norintiems jas
eiti čiupti ypatingų įgaliojimų. Tie įga
liojimai ir sudųro įvairius luomus. Nieks
pav. negali sugurti Šeimos, nei tapti dva
siškiu be tam tikro visuomenės įgalioji
mo, nes tų luomų darbai turi ypatingos
reikšmės visuomenėms.

gaus taip, kad mergina būtinai
Imtinai turčių
turėtų
ištekėti, kas pirmas pasisuks. Gal nepasitaįkant surast tinkamo žmogaus, o juk
/i......: v.pasirinkimas
nnlu... 1 . : aMA
t ..... r, I,betI
čionai
ne vien leistinas,
ir privalomas, todėl gali atsitikti, kad ir
norint sukurti šeimų, nepasiseks tai pa
daryti. Tik tuomet, turėdama daugiau
laiko, neprivalėtų jo gaišinti madų sekio
mai.
jimu,
ar savo kūno lepinimu, o tik susi
Kų sako katalikybė luomo atžyilgiu?
Nevąlia žmogui eiti per gyvenimų Luo ieškoti sau tinkamo darbo ar tai mokyk
loje, ar ligoninėje, ar našlaitnamyje; tuo
šai be jokio luomo.
Pareigos šeimos žvilgsniu. Visuome met praleis gyveninių labai naudingai.
ne® pagrindas, gyyo kūno nar.yclis yra Jcigu-gi pradės užsiiminėti niekais, pra
dės globoti šunis, kates, o neapkęsti žmo
šeima.
nių, tai bus gyvenimas visiškai priešinPrigimties parcįga yra sukurti šeinių.
. .... , .
Jeigu kag nenorėtų ,stoti moterystes
Jjjoman yįcn tik dej to, kad ten yra sun®cni kavalieriai šiuo žvilgsniu yra
mažiau
pateisinami, nes jie turi daugiau
Idos pareigos, kad vienam be jokių parei
gų yra dikčiai lengviau eiti per gyveni progos pasišvęsti šeimai.
Nuo šeimos pareigų \ra liuosi tik tie
mų, nusikalstų prieš visuomenę, o tuom
pačin ir prieš katalikybę. Visuomenė ban asmenys, kurie, prisiimdami ant savęs
do lTapd^ioti ųenus kavalierius ir senmer aukštesnes pareigas, negali jų -suderinti
su šeimos pareigomis, kaip štai kunigai,
ges, Jiems mokesčius uždėti.
Merginos čionai yra greičiau pateisi vienuoliui, vionuolėų. Bažnyčios mintis ynamos, nes šeimos pareiga nevaržo žmo- ra, kad šie asmenys pašvęstų visų savo
Luomas skiriasi nuo paprasto užsįėdmo tuom, kad paprastas užsiėmimas1
mimo
ėra pastovus dalykas, nei nereikalauja
nėra
*
• * .1***
.T •
. 1.
nuo visuomenės įgaliojimų. Nėra tad dar
bininko luomo, ar darbdavio, vargšo, ar
turtuolio, ūkininko, ar pramonininko, bet
moterystės, dvariškio, vienuolijos yra luo

i laikų, visas savo jėgas žmonijos dvasiš
kai naudai.
Visuomenes netik neturi nuostolio iš
tokio pasišventimo, bet gauna tos naudos,
kurios nesuteikia nei vienas kitas luomas.
Juk visuomenė tai ne galvijų kaiminė, bet
žmonių susispietimas krūvon, kad bendro
mis jėgomis siektų tų turtų, kurie padaro
žmogų žmogum, kurie atskiria jį nuo gy
vulio, būtent siekti dvasios turtų.
Kiekvienas darbas yra geriau atlieka
mas specijalisto, kuris yra jam nąšyentęs visų savo gyvenimų; todėl ir dvasios
srityje turi būti sppcijalistai, kurie vi
sais žmogui prieinamais būdais siekia
didinti žmonijos dvasiškų turtų.
Draugijos ir politinės partijos. Ar yra
kataliko pareiga priklausyti prie draugi
jų ir politinių partijų? Jeigu imsime žodį
pareiga griežtoje prasmėje, tai turime
pasakyti, kad tokios pareigos nėra, nes
niekur nėra ji įsaky ta. Kas kita yra da
lyvauti rinkimuose; čion yra pareiga, nes
apsileidįrpas ppreikšti savo nuomonę, klai
dingai issprepdžia daugumos norus. Tuo

met atsitinka, kad mažuma ima valdyti
didžiumų, o tas yra priešinga teisingumo
dėsniams.
kataliko pareigos Bažnyčios linkui.'

Viskas, kas tapo iki šiol pasakyta apie
žmogaus pareigas žemiškosios visuomenės
linkui, tinka pakartoti ir rišant to paties
žmogaus pareigas Bažnyčios linkui.
Bažnyčia yra savo rūšies visuomenė,
kuri yra reikalinga visų'savo narių saudarbininkavimo, kad pasiėktų tuos tiks
lus, dėl kurių yra įsteigta, būtent žmo
gaus asmens tobulumų ir gerovę.
Kūno reikalus galima aprūpinti įvai
riais būdais; priklauso tai nuo įvairių
aplinkybių, todėl ir valstybių gali būt
daug. Bažnyčia priešingai gali 'būti tik
viena visam pasauly, nes vienas yra Die
vas, kuris paliko visiepis vienodas prie
mones eiti prie galutino tikslo. Nėra tad
leista žmogui pasirinkti sau tų, ar kitų
Bažnyčių, tų ar kitų tikėjimų sulig snvo
pamėgimu, bet privalo priklausyti prie
vienos katalikų Bažnyčios.

(Bus daugiau).

8

D R A U c

Pirmadienis, Rngp. 18, 1930

'itališkų mokyklų. 1920 metais tant kas metai po 3 mėnesius gijas. Kaikuriose kolegijose
atsiliepė: Austrija, Belgija,
j agronomijos kolegijas lankė atostogų. Įstojimui į kalba studentai yra priimami išlai
Danija, Ispanija, Prancūzija,
1149,000 studentų ir išduota muosius kursus reikalingas kius tiktai dalį reikalaujamų
Rusija, Italija, Olandija, ŠvePornograūija vadinasi: 1) prieš platinimų šitų nuodų, ' dija, Šveicarija, Portugalija,
aukštosios mokyklos diplo- kvotimų, turint omenyje kad
13,094 laipsniai (degrees).
aprašymai gyvenimo ir pap-1 Paryžiuj buvo įsteigta artis- Vokietija, Vengrija, Brazilija
Agronomijos kolegijos tei- mas- Daugelis kolegijų skaito- likusių dalį kvotimų dapildys
ročių paleistuvystės namuose, j tų draugija, kuri pradėjo ko- ir Meksika. Tokiu būdu 1910
kia mokslų atatinkamai agro-i si if su užsienio aukštųjų mo bėgyje mokslo metų ir gale
2) apskritai, aprašymai paleis vų su kabaretų pasileidimu, m. Paryžiuj įvyko pirmutiPirmoji, ir svarbiausioji, ag nomijos ir mechanizmo dailė- kyklų diplomais. Įstojimui be metų išlaikys pilnus kvotimus.
tuvystės, 3) nepadorūs pieši- Įsu nešvariomis dainuškomis, nė kovai su pornografija kon-Į ronomijos mokslo įtekmė pa- je, taipgi prirengia praktiš- diplomo
reikalinga laikyti Aukščiausias mokslo laips
niai, paveikslai, kinai, dainuš- nekukliais judesiais, šokiais ferencija. Jos duomens labai ėjo iš ūkininkų, kurie pradėjo kai. Baigusiųjų mokslų 40 kvotimai. Iš nustatytų 15 da nis suteikiamas baigus mo
ir kt. Vieno Paryžiaus laik įdomūs. Konferencija pažymė- j organizuoti agronomijos drau
kos, šokiai ir kt.
nuošimčių eina į ūkius, kaila lykų klausiama sekantieji — kyklų. Tie mokiniai, kurie
raščio
pranešimu,
kabaretų
Bene 1909 m. Lvovo univerjo, kad —
'gijas beveik visose rytinėse ir kitiems yra daug progų įvai anglų kalba, algebra, geome- negali kolegijos lankyti ketu
sito studentai išsiuntinėjo žy artistės pačios išreiškė pagei 1) Tarptautiniai sielų nuo- vakarinėse valstybėse. Tos vai riose sųjungose ir valstybės trija ir elementarinė fizika, ris metus, gali imti specialį
miausiems Lenkijos veikė davimų apvalyti scenas nuo dytojai, norėdami
, kurie skaitomi privalomais kursų studijuojant išimtinai
išvengti stybių draugijos 1857 m. sut-. tarnyboje.
jams anketų su paklausimais visokių nešvarumų.
jiems taikomo baudžiamojo vėrė J. A. Valstybių AgronoSu moksliškais ir klasiškais skaičiuje 7 — 8 dalykų. Kiti tik agronomijos dalykus. Ag
apie pornografijų. Buvo gau Prieškarinė Rusija, maty statuto, elgiasi labai gudriai rnijos draugijų, kuri prašė
dalykais da ir praktiški daly dalykai turi būt parinkti šie: ronomijos kolegijos dažnai bu
ta apie 100 griežtų motyvuo- dama plintanti iš kabaretų su ir atsargiai. Jie gamina por-' kongreso užtvirtinti paskyritrigonometrija, istorija, loty na smulkiai padalintos į giritų smerkimų. Kova su pomo-į puvimų taip pat buvo išleidu nografijų Prancūzijoje, o pla- J mų 500,000 akrų viešos žemės kai yra įvesti. Ant studento nų. ispanų, graikų, francuzų ninkystės ir namų ekonomi
klesos — kortelės randame
^rafija vedama ne tik lenkų, si visiems gubernatoriaus ap tinimo dirva — Šveicarija,' agronomijos mokslui sustipsekančius dalykus — ukinin- ir vokiečių kalbos elementari jos mokyklas. Kursai sutrum
bet ir kitų Europos valstybių. linkraštį, kuris ragino . stro Vokietija, Belgija. Prancūzijo- rinti.
kystė ir biologija, kalvystė ir nė chemija, botanika, zoologi- pinti nuo 1 iki 4 savaičių bū
Todėl reikėtų ir mums nusi- piau prižiūrėti kabaretų vai- je gi belgų agentai platina oMerril Aktas 1862 metais chemija, pienininkystė ir fi. | ja ir kiti. Įstojimieji kvotimai davo garsinami ūkininkams.
kratyti savo lepšiškumo ir dinimus. Policijai buvo paves- landų “prekes”. Tokiu būdu
paskyrė kiekvienai valstybei lozofija, dailidystė ir litera- Įvisose kolegijose yra skirtin- Agronomijos kolegijos stei
nesiduoti nedorėlių išnaudo- ta neleisti scenoje ciniškų jo teisingumas dėl įstatymų įStudentams patartina pasi- gimo departamentas dažnai
po 30,000 akrų viešos žemės, tūra. Agronomijos kolegijų '
dėsiu ir kitų nedorų šposų.
jimui.
vairumo statomas į labai ke- kuri buvo atiduota senato- tikslas yra — išlavinti agro rinkti kvotimai visose kole siunčia prelegentus ir demonsOrganizuotai kovoti su porPrieš karų pornografiškais
blių padėtį. Štai kodėl visos riams ir atstovams kongresui nomus plačiai mųstančius, ku gijose yra skirtingi. Studen tratorius (kalbėtojus) į kai
leidiniais ypač
pasižymėjo įnografija pirmutiniai (1907)
civilizuotos
valstybės turi Į užtvirtinus. Pinigai už per ri turėtų galimybės kovoti su tams patartina pasirinkti ge mus, kad suteikus praktiškų
Vokietija. Užteks pasakyti, [pradėjo šveicarai ir prancū(Pabaiga 4-tam pusi).
veikti organizuotai, jei nori į duotęgias žemes buvo skiria- įvairiomis apystovomis mok riausias ir patogiausias fcole
kad platinimui pornografiško zai. Abiejų kraštų priešporlaimėti kovų.
Imi optikos fondan, gi nuošim slo šakoje.
turinio literatūros buvo susi- 'nografinės draugijos 1908 m.
2) Kaip plačiai yra fabri-' tis buvo vartojamas užlaiky- Agronomijos kolegijų moks
organizavusi armija iš 45,000 Paryžiuje sukvietė pirmutinį
GERA NAUJIENA
kuojama pornografija, galima Į mui agronomijos ir mechaniš las yra labai platus, ypatin
’ . .?v. “
".C."
!
asmenų. Pigūs pornografiško tarptautinį kovai su pomoJeigu turi rožę, nervų ligų arba
.suvokti iš šių pavyzdžių. Vie- kų mokyklų. Dabartiniu laiku gaj tiems, kurie paeina iš
reumatizmų, skaudėjimų kojose,
turinio leidiniai duodavo lei grafija kongresų. To kongre
name Paryžiaus
apylinkių jau yra 51 “land — grant” žemdirbystės apielinkių (pa
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
dėjams apčiuopiamo pelno. so dalyviams rūpėjo sužinoti,
vasarnamy, padarius kratų, kolegijos, tarpe 670 universi vietų), arba kurie užsiima
atidėliojimo parsitrauk bonkų RaTaip pav., apysakos apie Fet-‘ kaip plačiai kurioje tautoje
surasta 10,000 klg. pornogra- tetų, kolegijų ir kitų profesio- žemdirbystės apyvarta. Tomatijos, o patys persitikrinsite
zerį išėjo 600,000 egzemplio yra platinama pornografija,
fiškos literatūros. Kitoje vie
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina
jkiems žemdirbystės lavinimarių ir davė leidėjui pusę mili kokios rųšies, kaip su ja ko
toje vėl užklupta 1,500 klg. pat kursto artistus protestuoti sis yra labai atatinkamas.
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus
jono markių pelno. Dar geriau vojama, koksai vyriausybių1
begėdiškiausių atvaizdų. Pla prieš kėsinimųsi varžyti “me Baigusiųjų šimtai reikalaujaarba dėl platesnių informacijų ra
pasisekė su “Budeliu”, kurio nusistatymas, koki veikia įs
šyk adresu:
tinamuose kainoraščiuose ran no laisvę” ir dorovės platinto mi agronomijos bandymo stobuvo
išparduota 2,300,000 tatymai ir kt.
)
Message Laboratųry,
5209 S. Halsted St. Chicago, UI.
dama labai daug įvairių ero jams iškelia bylas dėl pada- tyse įvairiam studijavimui
Per kongresų paaiškėjo,
egz. ir gauta gryno pelno IV2
tiško turinio apysakų, neva rytų nuostolių.
žemdirbystėje, kiti mokytomilijono markių. Viena Ber kad tik vienais įstatymais
“daktariškų” veikalų ir t. t.’ Paryžiaus konferencija, tu jauja dėstyme žemdirbystės
lyno firma, leisdama pomo- negalima užkirsti kelio por
Pastarųjų autoriai vadina sa rėdama visa tai galvoj, nuta dalykų, kadangi daugelyje
grafiškų šlamštų per metus nografijai, kad šlamštų ga
ve medicinos daktarais, net rė, kad būt baudžiami visi vidurinių ir aukštesniųjų mo
uždirbo 2^2 milijono markių. mintojai ir platintojai turi bū
universiteto profesoriais. Kai tie, kurie fabrikuoja, parduo kyklų yra dėstomas žemdir
Be romanų ir apysakų yra ti baudžiami, kad vyriausynoraščiai siuntinėjami gydy da, skolina ir dalina šlamštus. bystės kursas. Gavimui tar
Kapitonas
Pasauliniame kare
dar leidžiamos “moksliško” bėms reikia sutartinai stoti
tojams, advokatams,
pirk Bausmė taikoma neatsižvel nybos yra daug kitų progų,
turinio, ‘ ‘ daktariškos ’ ’ kny į kova.
Seno Krajaus
Specialistas iš
liams, mokytojams, amatnin- giant į tai, kur veikiama. Kur pav., plantacijų užvedimuose,
gos. Šios yra brangesnės, kar
Šveicarijos draugija pasiGYDO VISAS UGAS.VYRŲ IR MOTERŲ
kams, kareiviams ir net mo įstatymai neapima visų nusi Valstybių ir visuomenės par
NEŽIŪRINT KAIP CZSISENZJU8IO8 . ir NEIŠGYDOMOS JOS
įgis labai puikiai išleistos ir siūlė paveikti kitų valstybių
YRA. SpeciallSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uikiniams? »
žengimo rūšių, ten turi būti kų ir miškų užvedimuose, ke
reklamuojamos kaip įžymy vyriausybės, kad sukviestų
nuodljimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
lių
statyboje,
trųšų
kompani

3) Sielų nuodytojai, turėda jie papildyti. Visuomenė turė
bės, retenybės, būtinai reika tuo tikslu įvairių vyriausylaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
bių
lingos kiekvienam žmogui.
atstovų
konferencijų. mi iš savo niekšiško “biznio” tų eiti vyriausybėms į pagal jose ir t. t.
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
Kolegijose agronomijos kur
OFISO*1 VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
Visuomenė vis labiau ir Prancūzijos draugija apsiėmė gero pelno, griežtai kovoja su bų.
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573
sas būna 4 metai, taipgi įskai(“B.”).
griežčiau pradeda kelti balsų tarpininkauti. Į tų pakvietimų dorovės platintojais. Jie taip

AGRONOMIJOS KOLEGI
JOS J. A. VALSTY
BĖSE.

APIE PORNOGRAFIJĄ.

MG,

Daktaras

A
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DRAUGO

PIKKIKAS
įvyks

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

Visus nuoširdžiai kviečia
\

“DRAUGAS”

r
3^

3E

z

$

Pįrmaiįienįs, Rugp, JįO, 1830

DRAUGAS

I

=

kad p-lė Nevulytė niekuomet užsitarnavusiai veikėjai, ko
už pinigą nedirbo, vien iš pa- kia yra p-lė Nevulytė.
sišvejitifno ir savo duosnumu, Iš šio sąstato matome, kad
darbingumu visur pasižymė iš visų kraštų miesto, įžy
d. apleidau Braddocka, o 15 PANELĖS ONOS NEVULY- gražiai atpasakojo panelės 0jo. Poni L. Račkauskienė da miausieji svečiai pripažino ir
TĖS PAGERBTŲVĖS.
nytės darbuotę kaipo 20 kps.
d. rugp. sėsiu į laivą “Stabūdama moksleivė (p-lė Tiru- pagerbė nuopelnus p-lės Ony
pirmininkės, kaip gražiai kuo
tendaiu” (Holland — Ameri
Padarė operaciją.
naitė tuomet buvo) Mot. Są- tės. Čia tai nebuvo moterėlių
ca Line), išplauksiu į Roter Brighton Pąrfc. — Gražia pa dabar gyvuoju, pasiliuogai darbavosi ir su dideliu ‘.‘parė”, bet rimtų inteligen
Rugp. 13 d., 9 vai. ryto dr. damą, o iš ton j Lietuvą. Vyk- me vasaros vakarėlyje, rugp. savus iš senų skolų ir betvar
entuziazmu pripažino, kad tų, veikėjų, profesionalų su
Taber padarė sėkmingą tume- stu pas savo šeimyną Teresę 13 d., pp. Barščių gražus nuo kės, auga narėmis ir nuolat
p-lė
Nevulytė viena iš tų ne- sirinkimas pagerbti brangų
rio operaciją p. S. Rakauskie-1 Kontrymienę, Pašerkšnio dva savas namas, prie 5700 May veikia naudingus darbus granuilstamų, neapmokamų vei- visuomenei asmenų,
nei, chicagiečiams plačiai ži- ras, Žemalės pasta, Tirkšlių St., ėmė pildytis rinktiniais žiojvienybėj. Po sveikinimų,
kėjų, dėka kurių pasilaiko
Vakaro pabaiga,
nomai, gražaus rezorto savi- valsčiaus, Mažeikių aps. ir svečiais. Mat, tame name gy- įteikė dovanų nuo 20 kps. namusų organizacijos...
Jei būtų galima visus sve
ninkei, Sodus, Mieli.
apsigyvensiu ligi mirties. Del Į vena jauna mergaitė, nors rių ir prietelių panelės Nevu
Iš Town of Lake malonioji telius suminėti ir iššaukt paŠiuo nemaloniu įvykiu pp. silpnos sveikatos turiu ap- jau patyrusi visuomenės vei- lytės — perlinį rašomą setą
p-nia M. Šedienė, A. R. D. sveikint — būtų užėmę visą
ir šilkų lietsargį ir toliau
Rakauskių šeimyna buvo be- leisti Ameriką, nes einu jau kėja, p-lė Ona Nevulytė.
Centro vice-pirm., šiltai iri naktį, tad poniai Barštienei
Apie 10 yal. vak. jau visi vakarą vesti perstatė p. A.
gailo susirūpinusi, nes opera- 50 įlietus,
cija didelė ir labai pavojinga.' Pirm. p. P. Pampikas, kai- susirinko, šviesas užgesino ir Nausėdienę.
maloniai sveikino p-lę Onytę.
(Tąsą 5 pusi.)
«
Vincas
Racines,
taipgi
BeePonas
Dr.
A.
Rakauskas
Nemažai Chicagos lietuvių po rengėjas, šv. Petro ir Po- laukė grįžtančios namon p- Kadangi susirinkusių sve-'
čių tarpe buvo musų veik- Į thoveno konservatorijos ins su žmona įnešė daug gražių
yra praleidę poilsio laiką jų vilo dr-jos vardu savo kalboje lės Nevulytės.
GYVYBĖ
randame rezorte. Gi pp. Ra- nurodė apie mano pragyven- Jai įėjus, sužibo šviesos, pa- liausios yįsuomeninkės ir rink į truktorius, kuris yra dalyvis minčių ir gražaus ųmoro, ąlietuvių
“
Vienos
Ritmo
Kara

budu reikšdami gražius linkėkauskai savo malonumu, sve- (tas dienas ir linkėjo man lai- sirodė prietelių ir gerbėjų šyp tįniai inteligentai svečiai, tad
PRIKLAUSO ,
lių
”
orkestrus
narys,
su
p.
jį
mus
tingumu įsigijo visų simpati- • miftgos kelionės. Draugijos santiejį veidai ir sušukta nuo- ir link ėjimai buv*o gabiai, nuoNUO ŠTAI KO
Bridgeporto sveikino pjos. Ir, štai, toje svarbioje nutarimu, padovanotą inąnjširdus “sųrprizas” — valio širdžiai ir sąmoningai pareik- Kroniu gražiai pagrojęs gy-,
INKSTŲ-KBPBNŲ-PUSLSS
operacijos
dienoje atvyko^ iš kasos $50 kelionei ir paly- panelė Onytė!
(šti. Kiek čia gražaus palanku- taromis duetą p-lės Rubliaus-'^ p. Petkįutė, artima draugė, Per virš 200 metų tikrasis Gold
j taipgi 1-mos kps. veiklios Medai Haarlęm Oil buvo pripa
Gražios va-ič^g
>mo pasirodė tai mergaitei, ku- kaitės išleistuvėse.
prelatas kun. L. M. Krušas iš dėtas, kaipo draugas.
!sąjungietės, p-ni O. Alelįu- žintas gyduole dėl šių organų
parapijos Prie gėlėmis išpuoštų stalų ri suvir« 10 metų tyliai, uoliai —* ■•■■■ •
Chicagos, atlaikė šv. Mišias Šv. Izidoriaus
ligonės intencija, šv. Jono baž gerb. klebonas kun. V. T. susodinta viešnios ir svečiai, su
pasišventimu darbavosi Šatienė, 20 kps. vice-pirm. ir nienė, p-lė Izabelė Klebaitė, netvarkos. Lengvas ir malonus
nyčioje, Benton Harbor, Mi- ’ Abromaitis savo įspūdingoje o prie galo stalo palikta vie- ,Moterų Sąjungai, bo vieno pati pirmutinė buvusi Cen abi įpynė savo jautriose kal imti. Bandyk šiandie. Trijų
dydžių, vaistinėse. Ieškokite;
ęhigan, aprūpino dvasiniai ir j kalboje reiškė man širdingus ta, papuošta gražiu “Corsa- c^nto atlyginimo be jokių
tro vice-pirm. nuo savęs lin bose gražių gėlėlių ir sveiki “Gold Medai” vardo kiekvieno
nuolat ligonę atlanko. Buvo j linkėjimus, paaiškindamas a- ge” garbės viešniai — p-lei “pągeybimų” bei “pokylių”.. kėjimą gražų pareiškė. Lietu nimų vainiką.
je dėžutėje.
ten ir daugiau chicagieeių. !Pie mano gyvenimą ir dar- Nevulytei.
B®* l^iek M gražios pagarbos vos operos artistas p. J. Ku Ponia Marią Janušauskienė
P-nia S. Rakauskienė gulijbuotę parapijos labui ir, atPrieš pradedant vakariepripažinimo susilaukė pa- dirka, p. Gudas, Brighton Pk. iš Beverly HiRs, netįk žavi
Dr. Tabers Sanitarium, 112 minčiai, dovanojo labai gra- niaut, maldą atkalbėjo didžiai :®ių rimčiausių ir inteligentis- dainininkas, gražiai sveikino savo balsu, bet ir širdingai
HAARUKM OtL
c; \ »
i «i
. <=;
Britain Avė., Benton Harbor, žų ir brangų rąžančių su me- gerb. 20 M. S. kp, dv. vadas, kiaušių mūsų žmonių tarpe, gerb. veikėją. Poni B. Bitau- moka sudėt linkėjimus taip
Mieli, privačiame kambaryje ir dalikėliu. Nuoširdžiai tat dė kun. F. Vaitukaitis.
,štai Pirmas širdingai sveiki- Į tienė, kuri per trejus metus
koju
Šv.
Petro
ir
Povilo
draukas dien po truputį eina ge
Svečių tiek daug buvo, ®° Serb- kun- F- Vaitukaitis.' bendrąi darbavosi su p-le ^liĮlllįUĮ»UIUII>l|Nltlllll|IIUUIUUIĮIIIUIUIIIIIUUUIIIIUlUHĮMtUUUIIIUllliąUAUtU «
gijai ir gerb. kleboųui kun.
reįk(vjQ sodinti per du sta Jo įspūdingų linkėjimų nie-į Nevalyto M. S. Apskr. didžiau
ryn.
i
V.
T.
Abromaičiui
už
tokias
]u>
kaip
Vaišintas!,kuomęt neužmiršim, “dirbk ir sios darbymetės laikais širdin
Linkime p-nai, Rakauskienei
I
I
dovanas. Kol gyvas bosiu,'
kartotinai; gerta ant toliau Panel® Onytė ne gai linkėjo p-lei Nevulytei,
kogreičiausiai pasveikti.
=
3
niekados neužmiršiu. M. Vi-‘u^UBOS veįkėjos sveikatą”,^1 kokio tai atlyginimo, nes nepaisant visų erškėčių, eiti
tąytui už gražią kalbą ir-gi į j^eUąint taurę už ilgiausius pasįšventųsiems
visuomenės. toliau tiesos keliu. Ponia
'
opoj y
s
šįr^įĄgai ačiū.
I* metelius, ląimę ir t. p.
į veikėjams nieks negal pilnai Statkienė', 20 kps. rast. sakė,
Niekados netikėjau susilauk Brj^
širdiQ^
{atlyginti, bet dėl idealo dėl
1
tį tokios pagarbos, kaipo pras
į visuomenės bei moterų gero1BQO West 47tb Street
ADVOKATAI
Mano išleistuvės.
tąs žmogelis. Mane išaukštino Pavakarieniavus, štai, atei-iv’s”- toi
k™>'
'
T"1
VT
•
i
1
•
V*
lig
kokį
mokslinčių,
didelį
vei

Rugp. 10 d. Šv. Petro ir Po
na prie svečių Moterų Są- F. VaRųkaičio.
Telephone Dearborn 0067
vilo draugijos svetainėj buvo kėją.
RA¥ON amONKALAPATINlAI
gos 30 kps. gibi iždininkė p. Svečių ir viešnių buvo iš
surengtos išleistuvės su Įtei Tikiu, kad “Draugas” ir
z.T .
. T, ,
|P- Vaicekauskienė su p. Bars-- veik visų, M. S. kųopų
...... - iš Clii
DRABUŽIAI "
kimų dovanų mano paskuti
aivas ir Lietuvoje gyve- tįenė
Rviečįa susirinku. cagos ir priemesčių. Ponia F.
niam atsisveikinime su Šv. nant manęs neapleis ir teiks
toagto jg. jjevui 1
p
ADVOKATAS
Francuziškoą trumpos kelnaitės su
.°&S 2,Pv.e!
eVU
1 .
į___________
Petro ir Povilo dr-ja ir šv. visokių žinių iš viso pasaulio. '1US
160
No.
Lą
Salio
St.
Rm.
1431
liuosom apačiom ir bloomeriai, visų
T
__
tei.
Ponia Vaciekauskiene C CHICAGO. ILL.
Izidoriaus parapija.
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
vėliausių spalvų ir stailių, pąsiuti iš tin
Aš, Leonas Kontrymas, 14
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
kamiausio Rayon. Regulerė vertė 98,c.
Tel Roosevelt 8710
ką nors žinantieji prašomi at
KLAUSYKITE LIETUVIŲ
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
Dabar kol jų bus ......................... •..........
siliepti į
AGRONOMIJOS KOLEGI(Išskiriant seredos)

LIETUVIAI AMERIKOJE

C H l C A G O J E

SODUS MICH,

f

BRABOOCK, PI

į

F. W. GHERNAUGKAS I

' RADIO KONCERTAI

JOS J. VALSTYBĖSE.

Iš LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

- Consulate General of
Lithuania

RADIO PROGRAMŲ
Nedėlioję iš WCFL 970 K.
nuo 1 iki 2 v. po pietų
Ketvęrge iš WHFC 1420 K.
nuo 7 iki 8 vai. vakare

New York City.
(Tąsa nuo 3 pusk)
15 Park Row,
instrukcijų ūkiams. Beveik
visose agronomijos kolegijose
PAIEIK0JIMAI.
Vasaros lemos kainos ant Kailio
ATIŲARGMĄ
tiems, kurie gyvenę valstybė Gurevičius Jonas, Amerikos
je nemažiau kaip metus ir karo veteranas, gyvenęs Wilkurie yra J. A. Valstybių pilie kės Barre, Pa. ir dirbęs ka
I.IETI VIriKA APTIĘKA
čiai, arba tiems, kurie yra už syklose. \
Jos. M. Kromel, &
G. Sav.
S#oa
Iteodar
St.,
faid.
Barbar,
Ind
siregistravę
būti piliečiais Michelkevičius Jeronimas,
Pildau receptus, užlaikau, visokių
mokslas duodamas veltui. Gy kilęs iš Ukmergės apskr., A- rųšlų vąiątus, duodu draugiškus pa
Taipgi užlaikau icę ęreamo
venantieji kitose valstybėse merikon atvykęs 1911 m. it tarimus.
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
turi mokėti nuo 45 iki 100 gyvenęs 32 Ponewn st., Pitts- visus Indiana Harboro, Eaęt Chlęago
Įr Hammondo lietuvius kreiptis su
dol. metams. Išlaidos studentų burgh, Pa. Tėvo vąrdas Al visata vaistų reikalais.
lankančių agronomijos kole fonsas. Jeronimas neva tarna
gijas yra skirtingos, atsižiū vęs kariuomenėje. Ieško sė
PILNAS EGZAMINAS
Atuater Kent 7 tūbų su viskuo
rint į tai kokįoje vietoje ran- šuo Marijona.
$5.00 TIKTAI |5 00
. '
Į
49.00
dasi lankomoji kolegija. Sa-. Šližys Baltrus, iš Stirbučių
SPECIALISTAS
R.
C.
A.
Radiola
10
tūbų su vlsvairinis mokestis už kambarį kaimo, Platelių v., Kretingos Taigi nenusiminkit, bet eikit pas1
tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 1
ir valgį ir skalbimą kadaise apskr., Amerikon
atvykęs tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- | kuo ui .... . 49.00
9
tūbų
su
viskuo
neklaus Jūsų kas Jums ken- ‘ Sparton
buvo sumoje apie 6 dol. į sa 1913 m., gyvenęs Easton, Pa., fesorius,
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, '
99.00
po pilno Išegraminavimo. Jus šutau-1
vaitę Mi.nnesotos universitete, tar.nąvęs Amerikos J. V, ka i pyslt
Victor
10
tūbų
su
viskuo
laikų ir pinigus. Daugelis kitų i
kuomet tuo pat laiku Cornell riuomenėje, dabar neva gyve daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl- : ”*
109.00
to, kad Jie neturi reikalingo patyri '
universitete buvo apie 12 dol. nąs New Yorko apylinkėse. mo, suradymul tmogaus kenksmin Brunswlck 8 tūbų su viskuo
į savaitę. Kai kuriose kolegi- Janusas Ikonas, vedęs su gumų.
98.00
Mano Radlo — Bcope — Raggi.
jose imama tik po $200 į me- Į Kazimiera, 1927 m. dirbęs Bo X-Ray Roentgeno Aparataa ir vl- Brunswick Radiola su Phonogra■iškaa bakteriologtškaa eggamlnaylfu krūvoje už 49.00
tus, kuomet kitose apie $600 i stone cukraus fabrike ir gy- maa kraujo atldenga man Jnaų tik
ru negerovea. ir Jeigu ai palmaln
Zenith Radlo 9 tuOO
j metus. Taipgi studentams j venęs 103 Tbird st., Boston, Jus
gydyti, tai Jūsų sveikata ir gysugryė Jums taip kaip būro
Pirm negu plrksite radio pama
yra daugelis progų užsidirbti Mass., turįs vaikus Kleopą, rūmas
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų eklltykite Budrlko krautuvėse radlos
pinigų ypač baigus pirmuo Aloizą ir vieną dukterį. Pa rio, tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner- visų Standard Išdirbysčių, kur pa
rų, lirdles, reu matlamo, kirminų, i tys galite persitikrinti Sale prie
sius mokslo metus.
ieško sūnus Leonas.
uždegimo tarnų, ailpnų plaučių arba ' šalies įvairių modelių.
jeigu
turit kokių uistsenėjuslų, |si- '
Kaikurios kolegijos yra gė Šilauskienė^Gečauskaitė, An kerėjusių,
chronilkų ligų, kurt ne- |
liau įtaisytos, bet mokslas vi- tunina, Valterio ar Vlądo pasidavė net gabiam Belmynoe gyy. - ,
,
r, . ' y
*
-I
, . , . 1 dytojul. neatldėlloklt neatėję pa,
sose panašiai tas pats. rato-1 žmona, Amerikon atvykusi mane
3417-21 SG. HALSTED ST.
DR.
J.
E.
ZAREMBA
Tel. Boulevard 4705
giausia mokyklą lankytį toje: 1910 m,, gyvenusi Sturgeon,
SPECIALISTAS
valstijoje, kurioje studentasPa. Mirus tėvui Petrui, jai
. Inėjtmas Rūmas 101t
gyvena. Visų informacijų ge- tenka palikimų dalis sulig 20 W. JAOKSON BLVD,
Arti State Oatrėe
iriausiai teirautis pas kolegi-(testamento. Paieško motina
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
Teklė iš Jonavos.
1 1 po pietų. Vųkarals nuo S iki f
jos registratorių.
3343 SO. HAL8TBD ST.
N*
Ieškomieji arba apie juos
F. L. I. 8.

KROMEL’S PHARMACY

JOS. F. SUDRIK INO.
GENERAL MOTORS
RADIOS

P« Plotų

49c

A. A. OLIS

MERGAIČIŲ DRESIUKĖS MO
KYKLOMS ATSIDARANT

ADVOKATAS

Labai puikus pasirinkimas mer
gaičių dresiukių, pasiūtos vienos S
=
iš svarbiausių rūbų siuvimo kom
panijos Amerike. Pilni saizai. Ga
rantuotos, kad galima plauti.
s
Saizai 2—6
8—14

11 8o. La Šalie 8t., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 9-6
Vakarais
3341 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN

98-1.491.49 1.98

(John Bagdzlunųa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2^7
Telephone Randplph 1737
W. 22 St. « iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

2161

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 WMt 22nd Btrbet
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 vyto, iki 8:00 vą
kare. Seredanoia ir Pėtnyčic
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo I iki 1 Ilėtnus Subatna

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Are.
Tel. Pullman lltt
Nno 8 Ud » rak. ir Bubatomle

TĖMYKITE

Mums pavyko įsigyti extra šaižų dressių, pritin
kančių žemoms, augštoms, drūtoms ir laiboms moterims
visų naujausių rudeninių stailių. Saizai nuo 48 — 58
už labai prieinamas kainas

1.38-2.88- 3.48 -4.98
MOTERŲ RAYON DRESSES

RUDENIUI

Labai gražus pasirinkimas moterų Ray
on dressių nutrimuotos 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
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiimimiiiimii
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Pirmadienis, Rugp.

18,

obadqaq

1030

S=

rcr:

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1138

S. M. SKŲI)AS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR

Tel. Eoosevelt 7ė33

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

J.

Lulevičius

GRĄRORIUS IR
BALSAMU6TOJAB

3319 AUBURN AVENUE
Cliicago, Illinois

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir 'miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyč|a veltui.

S. D. LACHAWICZ

DAKTARAI:

C H I c A G O J E '
ONOS NEVURYTCS PA
GERBTUVŠS.

Imis ir aukomis jinai pagerbė
M. ftts. p. Pikčilingienę, p.
Vileišienę. Visuomet
rėmė

•v.

DR, A. G,

RAKAUSKAS

.

,

, V

v

I

Pilone Bojilevard 4139

A, MASALSKIS

nn y KlUKinill IQ

dykai.

bai.

Rezidencijos Tel. Drex*l 9191

DR A A ROTH

dllUg padėjo ir gero pa-

K1D

Repubiio

8466

DAnVII?

A

- Uflg Ai flnCnUu

’

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ligų

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKM
Gydo staigias Ir chroniškas ilgus
vyrų, moterų Ir vaikų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 81 Street
VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak.

Nedėliomis

ir

šventadieniais

Tel. Hemlock 8706
Rez. Tel.

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
I
ir Ketvergais vakare
,

I lOlllS
darė

Tei. Canal 8744

BARO OPERACIJAS

10-12

Prospect

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vah vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
Iškalno susitarus

0616

ŪR.B.ARON

Ofisas ir Laboratorija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6622 So. Whlpple
Vai. 8-{, 7-9 v. v. Išskirląnt Ket.

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
“veikėjų”. Bet, kad reiktų įCgICAGO
rodyt tų “veikėjų” nuveiktus Panelės O. Nevulytės geros
Tel. VVentworth
UNDERTAKING CO.
darbus — sunku būt tai pa
-a
» ’ t" n3000
’ vT
PRANEŠIMAS
ypatybės.
Tel. Lafayette 6798
P. B. Hadley Lic.
Rez.
Tel.
Stewart
819J
daryt. Bet p-lė O. Nevulytė,
Koplyčia Dykai
Viena iš daugelių gražių
710 WEST 18th STREET čia gimusi ir augusi lietuvaitė j būdo ypatybių, p-lės Nevulygydytojas ir chirurgas
Canal 3161
yra veikėja ne iš ‘ reputaci- tės, tai yra didelis sųžiniškuatidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai Vai.: 2 iki 5 po pietų; 7 Iki 9 vale.
čiu — viršuj Belškio-Rakščlo aptleGydytojas ir Chirurgas
jos”, bet iš rimtų darbų. Ji1 inas įr teisingumas. Pas jų
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Office: 4459 S. California
. • / >4 Avė.
.I
Sąjungai davė pet tris kuopas. ngr nei krislelio pavydo, ji 6558 SO. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 pu plet. Tel.
Prospect 1936.
Nedėliojo pagal sutartį.
LIETUVIS GRABORIUS
Tuoj po antram M. S. Sei lvisus užsitarnavusius gerbia, Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Senas ofisas toj
pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Nauja graži koplyčia dykai mui, jinai suorganizavo kuopų' įr pirmutinė pamato jų nuo-!
4 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
Nonyood, Mass., kuri gyvavo pelnus. Be to, p-lė Nevulytė
Telefonas Boulevard 1939 pect 1936. Nedėtomis tik pagal su
4256 SO. MOZART ST.
tartį.
suvirš 12 metų — jinai su gražiai ir taisyklingai rašo
GYDYTOJAS ir chirurgas
Tel. Virginia 1290
organizavo kuopų Mihvaukee, lietuviškai. Remia savo raš-, Pp. S. A. Brenza
X — Spinduliai
Wis. kuri tep tebėra, jinai at tais mūsų spaudų. Žodžiu ta-J
Ofiso Valandos:
Ofisas 2201 West 22nd Street
gaivino 7 kuopų West Pull- riant ir neperdedant, tai bran 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. M.\plewood
OYDYyOJAS. CHIRURGĄ'' IR
man, III. ir sutvarkė 20 kp. gi lietuvaite, idealiste ir pa-!
9:30 vakarę
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlc 7868
AKUŠERIS .
Valandos 1 — 3 & 7 — | v.
Brigliton Pairk. Re to, pirmu-Į sįgVentųsĮ visuomeninkė. To-į 4608 S. ASHLAND AVENUE
Ofisas
Nedėlioj: 10 -f- 12 ryto
4740 Dorchester Avenue
tinė dėjosi prie visų Sųjungos kie žmonės bile organizacijai'Netoli 46th St.
Cbicago, III.
4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Drezel 6338
,
Tol. Canal 0257 Kės. Urospeęį 6666
didesnių darbų. Savomis lėšo- labai brangūs. P-lė Nevulytė-----------------------------------------Tel. Boulevsrų 9277
Vai.: S Iki 16 ryto

BUTKUS

DR. H. RARTON

DR. M. T. STRIKOL

DR, A. J, JAVOIŠ

A. PETKUS GO.

DR. S. BIUIS

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

~ DR. ŽMdlDZINAS

EZERSKI

y.

Naują, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
■Hsrrtju

DR, J, P. POŠKA

7 iki » vai. vakare.

J, F, RADZIŲS

ORKAS

Of. Ir Ras. Tel. Hemlock 2374

GYDYTOJAS

DR. R. G. CUPLER

6(8 West 18 Street
Telef. Canal ‘6174
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street, Tel.
Vlctory 4088.

Ofiso Tol. Vlctory 3$87

Gydytojas ir Chirurgas
Ip CHIRURGAS
kuopos ir Ap^ncio darbus.
w jjaRQUETTE ROAD Ofisas 240 3 WEST 68 STREET
3133 g. HALSTED STREET
Kertė So. VVeatern Avenuų
kaipo namų žeimyninkęi, gra Jinai juesė, kad M. fe. Aps. 'Nuo # _ u vaI ryt0 Nuo , vaJ. _
Tel. Prospect 1028
Antros ofisas Ir RezldenęJJa
žiai pakalbėjus, iššaukta “at įsteigtų kambarį Aps. varde I
p ir
Rezi4encija 2359 So. Leavltt St.
6504 S. AKTESIAN AVĘ.
Tel. Canal 2330
sisveikint su svečiais” pati šv. Kryžiaus ligoninėje ir pa- Serodomls nuo 8 — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo J-13 rytais: puo 7-2
Nedėllomls pagal sutartį.
p-lė O. Nevulytė. Gęrb. veikė i pirmoji nuo savęs ir kitų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedčlloj pagal susitarimų
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vakja taip buvo giliai paliesta sųjungiečių įteikė 18 casli pra
1 Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginla 0036
Ofiso Tel- Vlctory (891
tokio gražaus susirinkimo,' džiaii. Į kelis M. S. Seimus vaRezidencijos: yan Buren 5858
(Tąsa nuo 4 pusi.)

,

brangių dovanų ir pilnų širdin žiavo savo lėšomis ir Seimuos
8103
8.
Ualsted
gurno lįnkęjįųių, kad su dė-'rimtai dirbo. M. S. Cliic. Ap. į
UKi Ii UUNUUl.lu
LIETUTIS GRABORIUS
8t. Chleago, III. kingumo ašaromis akyse dė- J dirbo nuo ilgų metų eidama 1 GYDYTOJAS
gydytojas IR
ir CHIRURGAS
chirurgas
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauTel. Vlctory »ll»
4142
Archer
Avenue
ela.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
kojo visiems... Sakėsi, kad jai įvairiai- pareigas, kaipo pirm.
mano darbu būti t e užganėdtutL
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Tel. Roosevelt' 2516 Arba 2511
tai pjrpią kartų gyvenime te-! vice-pirm. o vėliausiai gabiai
i’ iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
I.
J.
Z
O
L
P
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
ko pergyyęnti tokių gražių Aps. raštininkavo^ per trejus,
2314 W. 23rd Place
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chleago, III.
yąlapdų ir patirti kiek bran-! metus. Aps. tais laikais nebuVai.- nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
VEDĖJAS
BKJBIUB:
gių
prįeteliiĮ
jį
{uj-į
a|i|išj;iĮ
žpuJvo
“
pigios
politikos
”
bet
rim
1439 S. 49 Čourt Cicero, III.
1650 West 46th St.
«/ \ » M t
*
ųių tarpe... Spsiripkę atsisto- ti darbai. Graži visų kuopų Hez- Te,. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46tb Ir Paulina S ta
jimu pagerbę brangių yeijšėjų vienybė. Ir visų laikų p-lė NeTol. Boulevard 5203 - 8413
TV
.1
“ .7Af X
Nubudimo
valandoje
kreipkitės ir galingai sušukta jai valio! 'vulytė negavo nei vieno cenGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
£>iųis laikais turime daug to atlyginimo, net negavo pri- Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Pigiausias met. graborius kai,
Telef. Wllmette.l95 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų P-lės Nevulytės nuveikti dar' pažinimo, iš tų labiausiai, ku-'
chkagoje
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirbyst ės.

DR, J. J. KONARSKIS

Telefonas Grovehlll 8262

A. L. DAVIDONIS, M. D,

.........
—

........... ■

6-8 vai. vakare
1 yra gražiai išauklėta ir inteligentiška mergaitė ir svar- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107
Įbu būtų jų turėt M. S. CenDENTISTAI
Valandos:
tre. Jau laikas susipras! -r
Nuo 9 lki 11 valandai ryte:
6 Iki 8 valandai vakare
pamatyt, kaid vien kerštu, be i apartNuo
šventadienio ir ketvirtadienio
PRANEŠIMAS
'inteligentišku vadovių organiOFISAI:
Tel. Boulevard 7042
' zacijos negaį bujoti,
. 4901 — 14 St
2924 Washington
12-2, 4-6, Bivd
i Tad ilgiausių metelių p-lei 10-12, 2-4, 7-9
i„
..
,
T , , •
• ;Tel- cicero 662. Tel. Kedzle 2450-245)
Onai! Gyvuok, dirbk ir pasi- Į
švęsk ir ant toliau. “Per erš
DENTISTAS
kėčius į vainikų”. Mus pagar
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Persikėlė į nauja vietų po num.
bų pripažinimas lydės Tave
Rezidencija
1545 WEST 47 STREET
4729 W. 12 PI.
NečSllomU
ir ant toliau.
Šalę
Depositors State Bank skersai
Tel. Clceyo 2888
Susitariu
Peoples National Bank arti
O ponioms P. Vaičekauskie
Ashland Avenue
ir visai 20 M.
AKIŲ GYDYTOJAI:
h nei ir Barštienei
• -' • •
Tel. Canal 6222
S. kuopai ačiū už surengimų
taip gražaus pokilio ir davi
mų mums progos pagerbt tikDENTISTAS
Rrai užsitarnavusių veikėja —
2201 WEST 22nd- STREET
| ‘ ideąlistę.
(Kampas Leavltt St.)
V;ena iš daugelio.
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

DR. VAITUSH, 0. P. D,

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rųbųs

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRĄEĮŲ VEDCJAI

AR ŽINOTE, KAD
r r r-

I

\ t

■

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
' atvažiuoja Ir visiems
čamplonams
I per nosis duoda.
I Taip ir T. A. D. tonikas visiems
| seniem* tonikams duoda Ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senuI mo, o jau turi tūkstančius vartotoI jų Ir nuo Jų padėkavonių. T. A. D.
I būdamas vienoj formoj, gydo daug
1 ligų. Reikalaukit iš savo aptlckos ar! ba išdtrbystės.
T. A. D. PRODUCTS
13133 So. Halsted St.
Chleago, III.

Ofiso |r

Ęm.

Boulevard

5913

DR. A. J. BERTASH
34(4 SO. HALSTED 8TREET

Ofiso valandos nuo 1 |^1 S po
pietų Ir f Iki S vai. vakare

Didysis Ofisas:

I Res.

4605-07 South Hemutage Avenue
Tel. Yardš 1741 ir 1742

1201

8

WALIJt.CE STREET

SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

Perkėlė

Rez.

Palengvins akių {tempimų
kuris
esti
priežastlmgalvoa
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
rtgystę.
Prirengiu teisingai akintus visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

DR. A. P, KAZLAUSKIS
Val.: Nuo 0 ryto Iki 8 vakare

Džiovų,

DR. G. SERNER

Moterų

Ir

\

Vyrų Ligų

Jai.: ryto nno 10—13 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:36 vakare
Nedėliomis 10 Iki II

Telef. Midway 2880
T«l. Boulevard

1461

DR. V. A, ŠIMKUS
Gydytojae, Chirurgas

u

3343 SO. HALSTED STREET
n-

DR. HERZMAN ,

Gydo staigias
Ir chroniškas Il
gas vyrų. moterų Ir vaikų pagal nauĮ jaustus metodus X-Roy Ir kitokius
elektros prletaisua
K-

DR. 6USSEN
Įsitaisė modernišką ofisą po

Tel. Yards 1829

numeriu

Gerai lietuviams žinomas per 36
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušerla

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

po

IŠ RUSIJOS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

LIETUVIS DENTISTAS

kaip kitur

ofisų

4729 SO. ASHLAND
• SPECUAI.ISTAS

Hemlock 7691 '

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Kainos pigesnės,

savo

Valandos: Nuo 3 — 4 »
T—> vakar*

Ofisas ir Laboratorija

num. 4847 W. 14 St. Cicero,
III. Pirmiau Dr. Gussen ture-

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

':^?°3į;įS",”

jo otis» North Sidėj, o Cice- Tt]

*

„„

roj laikė skyrių. Dabar Cicor 2238, arba Randoipb 6800.

roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

DR.MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

pacientai

30 4631 SO. ASHLAND AVĖ.

0PT0METRISTA8

darbu pilnai patenkinti. Be to

1410 So. 49th Q., Cicero

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

Dr. Gussen ineina į dabartinę

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

žmonių sunkią padėtį, tai yra

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėktt mano Iškabas
Vai. 6:30 ryt iki 6:30 vak. 8eredomls 9:20 iki 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Rooro a
Phone Canal 0623

756 West 35th St.

atsižvelgdamas į bedarbę, pa

Tel. Boulevard 3201

DR. CHARLES SEGAL

Boulevard 7589

SPECIALISTAS

Dr. Gusseno

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue

LIETUVIS AKIŲ

lietuvis akių specialistas

Tel. Lafayėtte 0727

Rezidencija 6(00 80. Arteelan Avo.
falandos 11 ryto lki 1 po pietų
6 Iki 8:30 vakar*

nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutart]

Tel. Boulevard 7589

JOHN SMETANA, 0, D.

1821 SOUTH HALSTED BT.

DR. G. I. BLOŽIS

navimą.

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

Gydytojas ir Chirurgas

DR. C. Z. VEZEUS

DR. S, A. DOWIAT

Ambulance Patarnavimas

DR. P. Z. ZALATORIS

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo lb—4; nuo 6—8 tarnavimą teikia
mą kainą.
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

už prieina

Tel. Yards 0994
Rcsldencljos Tel

Plazų 3206

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 lki » vakare.
Nedil. uuo lo Iki 13 disaų

DRAUGAS

Pirmadienis, Rugp. 18, 1930
An, r

tęs, pp. Bitautus ir pp. Vai

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

čekauskus.

Brangieji! Jūsų visų drau
giškumo ir nepaprasto “hospitality” niekuomet
neuž
miršiu. Tat, prašau priimti
gilų ir nuoširdų ačiū.
Su augšta pagarba

ŽINIŲ-ŽINELĖS

X Aušros Vartų par. kle
X RugpiuRo 15 dienų Žo
bonas, kun. L. Draugelis, su
linės šventėje Marian Ilills
žiūrėjęs bėgamuosius par. rei
kolegijoje trys klerikai priėmė
kalus, išvyko - atostogų, nes
amžinus įžadus, būtent Pranas
iki šiam laikui jų neturėjo.
Skrodenis iš Karalienės An
!X West Sidės draugijos ruo
gelų par., Brooklyn, N. Y.; Ašiasi “in corpore” vykti
“Draugo” piknikan, rugp. 24 d»"'“s J^kevičius, šv. Kažid., Biverside, III.
mier0 I*"--’ ^orcester, Mass.;
ir Antanas Švedas, šv. KaziX Dienraštis “Draugas”
miero par., Providence, R. I.
daug patarnauja visoms ka
Iškilmių metų buvo daugelis
talikiškoms draugijoms, vel
svečių kunigų iš Chicago ir
tui išgarsina jų susirinkimus,
apielinkių.
nuveiktus ir sumanytus dar
X Tą, pačią; dieną, kolegijos
bus. Verta paremti “Drau
direktorius kun. dr. J. Navic
gasn
“
kas, M. I. C., minėjo savo 10
X Aušros Vartų par. apy metų kunigystės sukaktuves.
linke, būtų labai graži, jei val Prisiminta kaip kun. Navic
iai neprimėtytų popiergalių kas buvo Įšvęstas į kunigus
ir “canų”.
Friburge, Šveicarijoje, ir at
laikė savo primicijas Virbaly
je, Lietuvoje. Jo primicijų me
NORTH SIDE.
tu prieš dešimtį metų Virbaly
je kun. J. Jakaitis sakė pa
Artymu laiku mano susižie mokslų. Artymi kun. dr. J.

Ona A. Nevulytė,

GAISRAS Iš PADEGIMO;
NUOSTOLIŲ APIE
40,000 LITŲ

Al. Krones, gytaros instruk
torius Beethoveno Konserva
torijoj, kuris grojo praeitų
ketvirtadienį p-lės A. Rubliauskaitės gražiose išleistuvėse.
Sudaryta orkestrą iš J. Lenecko, V. Zopelio, A. Galdiko
akom ponavo p-lei R. Vasi
liauskaitei, kuri gražiai pašo
ko.

noji p. Voldemaro byla už ne- 1 atlyginimo, bet žadėta jam at
atsiskaitymų iš Kopenhagos lyginti. Tik vienas įvyru kar
laikų. Jos tardymas jau pra tu su juom skridęs.
vestas seniai, tik sugrįžus p. ! Gal jis bus išduotas KenVoldemarui į valdžių, ji bu- tucky valstybei.
vo atidėta ad calendas grecas. Dabar ji vėl pajudinta.
SUMAŽĖJO KANADOS
Klausimas apie tolimesnę by
PAJAMOS
los eigų bus išspręstas rude
nį. Dabar byla yra pas ypat.
OTTAWA, rugjp. 17. — Už
svarb. byl. tardytojų p. Markeliūnų.
'
“R.” praeitus 4 mėnesius Kanados
valstybės pajamos žymiai su
mažėjo. Viso pajamų turėta
IŠPAŽINO VEŽĘS BOM- virš 85 milionai dolerių. Pra
BUOTOJĄ
eitais metais tuo pačiu laiko
tarpiu pajamų buvo virš 107
MURPHYSBO.RO, III., ru milionai dolerių.
gp. 15. — Areštuotas lakūnas
.vairininkas P. Montgomery,
25 m., išpažino, kad iš jo vai
ruojamo orlaivio pamestos 9 Jei jūsų radio nedirba gerai,
bombos kasyklų apylinkėse, tai šaukite
A. J. ŽVIRBLIS
Providence, Ky.
Sakosi’ du vyru varu jį pri Lafayette 8227 Chicago, UI.
vertę skristi, grųsindami iš
A. ALESAUSKAS
žudyti jo "šeimynų. Negavęs

Daugiškiai (Rok. apskr.).
Neseniai naktį apie (24) vala
ndų p. Naujiko Juozo kloji
me kilo gaisras tuo metu, kai
visi šeimos nariai miegojo.
Nors vėjo tų naktį nebuvo,
bet gaisras tuojau persimetė
ant daržinės, tvarto, klėčių ir
grįčios rūmo. Viso sudegė 5
trobesiai, kurie buvo neap
drausti, sudegė visi įrankiai,
padargai, smulkus invento
rius ir 1.1. Spėjama, kad iš
keršto padegė to kaimo gyve
ntojai broliai Raupliai. Poli
cija juos suėmė. Vedama sma
rkus tardymas. Apskaičiuoja
ma, kad turto apie 40,000 li Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau vlaoklų
tų vertės žuvo gaisre. “R.”
luk&lnlų Ir sida-

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

RADIO

TEATRUOSE

Chicagos teatre šiuo tarpu
rodoma “Golden ^Gate Ilevue,” dalyvauja Horace Heidt.
McViekers teatre rodoma
“The Dawn Patrol.” Daly
vauja Richard Barthelmess.
United Artists teatre rodo
ma “Holiday,”
dalyvauja
Ann Harding. *
Roosevelt teatre tebeina
“Comtman Clay.”
Oriental teatre “Way out
Wcst,” dalyvauja Wm. Hainete.
REIKIA VARGONININKO

Tuoj reikia vargonininko,
gerai žinančio savo amatų.
KUN. V.VILKUTAITIS
6527 Superior Avė.
Cleveland, Ohio.

VARGONININKAS

Suprantąs savo amatų ge
rai ir turįs geros liudymus.
MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-perveža- Paieško vietos. Jei kam iš
me pianus, fonučins ir kito gerb. klebonų bučiau reikalin
gas meldžiu kreiptis sekančiu
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis antrašu:
S. V. RAILA
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna 1350 Broadway Avė., N. W.
Grafid Rapids, Mich.
vimas yra greitas, geras ir
nebrangūs.
Reikia pardavėjų moterų Ir vyrų,

pirmąsias dienas, kurios bu
vo taip malonios, taip nuo...... .
širdžios. Išleistuvėmis nenoduoti panelė E. Mikužiutė, Navicko pneteliai
įteikė jam
v
,.
Y .
,
,
,
.
,
,
., rečiau užvardinti aš jų, nes
sn žinomu Vyčių veikėju p. dovanų — labai brangų laik
J. Juozaičiu. Abu Vyčiai ir rodėlį šių garbingų sukaktu perilgos jos buvo.
orlnių daiktų, vė
li austos madoa ra
parapijos choro nariai. Be to, vių atminčiai.
Nuvykus į rytus, daug įgi- j PAJUDINO SENĄ VOLDE
lio, planų rolių,
rekordų Ir t. t
7126 So. Rockwell Street
p. Mikužiutė yra Chicagos Vy X Rugp. 9 d. žinomai M. Są jau nepaprasto vaisingumo,:
MARO BYLĄ
Taisau laikrodžius
Ir muzikos Instru
čių Apskričio “Dainos” cho jungos veikėjai p. M. Paukš savo draugių bei prietelių na
Telef. Republic 5099
mentus.
ro narė ir solistė, taipgi šv-. tienei buvo surengta puota, muose, būtent: pas P. P.
Pasiteiravę -prokuratūroj, 2650 West 63rd St. Chicago. Mes pervežame daiktus ir į
Mykolo parapijos choro žvaig kurioj dalyvavo daug veikėjų. Baubenus ir Bedarbienę (Ke- sužinojom, kad pajudinta seTelefonas HEMLOCK 8380
kitus miestus.
aimey,
N.
J.);
pp.
Šertvytus,
ždutė ir Vyčių 5 kuopos žyX Antradienyje
renkasi
mi veikėjai, mergaičių sporto mūsų chorų vedėjai, kad ap- ir jų dukrytę ponių H. Willis
ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:
vedėja. Laimingo susituoki- tarus Vytauto sukaktuvių, ku (iš Long Island, N. Y.); pp.
mo!
rias chicagiečiai. minėsime spa H. F. Mason iš Worcester,

patyrimas nebutlnaa Daryk pinigus
dabar. Dwlght Kinder, Gary, Ind.,
tel. Gary 81473 — 26475 — 26345.

REAL ESTATE

užsimokėjo savo metines duo
kles už šiuos metus ir pradė
jo rimtai ruoštis prie Vytauto
sukaktuvių paminėjimo, prie
kurio ruošiasi visi Chicagos
lietuviai. Mūsų kolonija mano
tų dienų pasirodyti kuogeriau
šia ir visas kolonijas subytinti. Tikrai taip bus.

NUOŠIRDŽIAI AČIU!-

Šiuomi turiu garbės ir di
delio malonumo pareikšti sa
vo giliausios padėkos žodžius
didžiai gerb. poniai A. E.
Nausėdienei (Bridgeport), pas
kurių pradėjau savo atostogų

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųSles
Ir patarnavimo, gau
kit
GREE2T VAILET

PRODUCTS
Olselis šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.
4444 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

Budavojam naujas namus,
O Kontraktorius
namus prieinama dirbam cemento darbus - fnndamėnturtaipgi
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 6524
darom mūrinius, apmarinant
medinį namų po vienų plytų.
Tel. Lafayette 8442
Ofisas Ir Rez.
Ir 2384
, 4401 S. M oząrt St Atrodo mūrinis, po to jau neJ. C. ENCHER & CO.(reik pentyt. Turim namų ant
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
pardavimo ir mainymo.
Real

Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfield

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR
SALES
1
Joe Bagdonas, Savininkas
P-nai Nakrošas ir J. Kro 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
kas, Peoples Furniture Co.
Telefonas Prospect 5669
IŠVAŽIAVO ŠEIMYNŲ
PARSIVEŽTI.

direktoriai, pagražinę savo
automobilius,
išpyškėjo į
Wisconsino valstijų, kur jų
šeimynos leidžia vakacijas.
Abu Wisconsine užtruks kele
tu dienų, bet būtinai ’ sugrįš
ateinančios savaitės pabaigoj.
Mat jiem rupi būti “Draugo”
piknike, įvyksiančiame sek
madieny rogpj. 24 d. Berg
maną darže.

HU PMOBILE
Gcrlanai V Stjprtiwsl" Automobiliai.
Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mue Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurte tikrai Tamlstas i»ustrisins savo gražumu, greitumu, Ir
visa
konstrukcija.
Kaina
fl.195.
f.o.8. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef.

Republic 9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
VARTOTA KARĄ IR

i NUŠAUTU BEVAGIANT
BULVES .

i TOLEDO, Ohio, rugp. 15.
— Ūkininko sūnus Lester Coyt
23 m., nušovė E. Tilton, 45
m., ir jo sūnų Louis, 17 m.,
kuriedu nakčia vogė ūkininko
bulves.

JO8EPH VILIMAS

Nainį} Statymo
Kontraktorius

DE SOTO IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT
Geriausios Rūšies Automobi
IR WHIPPET
liai.

$100.00 NAUJĄ

ES

M. l\lAS

Phone Virginia 2054

Šv. Juozapo draugija vėl
neteko vieno veiklaus nario,
būtent p. Kaušilos, kurį neti
kėta mirtis išplėšė iš gyvųjų
tarpo. Kaušila seniau buvo
šiog draugijos veiklus narys
ir daug dirbo jos gerovei. Da
bartiniu laiku gyveno Roselande, kur ir pabaigė savo gy
venimo dienas. Draugijos val
dyba ir nariai reiškia užuo
jautos žodžius namiškiams ir
giminėms.

4556 So. Rockwell Street

HARRY J. MAPP, Ine.

6739

S. Westera Avė.

Telefonas Ropubllo 4141

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam pinigus Ir Laivokortes.

sekmingumo.

Mes

vo atliktų darbų.

. Plytų

katMžius,

3-4

kamb.

gar.

Gvaranttiojam sa na | farmų. 93,500. Cash 9300 ir
po 925 mėn. 1323 Raleigh Ct. arti
S. Western-Ogden.

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

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežimra
6755 So. Western Avė.

Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžial, porėtai

JL

Atsakantis patarnavimas yra pa- Ineigų 936 mėn. iš 3 kamb. sav. ei

4138 Archer Avenue

FOUR LEAFCLOVER
CONSTRUCTION

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Už apie $3,900 cash parduosim 12
flatų kamp. namų Woodlawne, arti
I. G, 943,700 išmok, po 9100 j mėn.
pp 4 nuoš. Balansų sumokėti liepos
1936. Reik greit parduot. Wltmer, ’
Skolinam pinigus ant ųs^nų.
Parduodam
Ir išmainom visokį 208 So. La Šalie, Tel. State 0154.
turtų.
Namas 7 kamb., furnace apš., 2
Padarom davernastes ir pirkimo
karį gar. Pigiai. Del mirties. 3713
bei
64 PI.

SKOLINAM PINIGUS

Tel. Lafayette 7674

REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda
(Insurance)

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th St. Chicago
Tel. Boulvd. 0011 arba 0774
Jk ,K«ntraktua

JOKANTAS BROS.

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

Parsiduoda 8 kamb. plytų ree., lo
tas 62x125, labai pigiai. 2329 So.
Central Pk. avė.

MAROUETTE MANOR

Parsiduoda 5 kamb. su
ęleeping porch mūrinis bun2 metų lakto Išmokėjimui
D. GRICIUS
Taipgi budavojam visokius naujus
igalow 6535 So. Francisca avė.
na mus.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
< Taipgi didelis pasirinkimais varto
Octagon front, tailių sienos
Statau namus kaip piuro taip ir
tų karų už labai mažų, kainų.
Yards 2124
medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 436 W. 45 St.
Sald- Storas vaisių stendas, arti toilete,
blizgančiais langais,
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
Kainos prleinamlauslos.
Union stoties, gera vieta. Kreiptis
Arba
kreipkitės | mus
vandeniu šildomas. Parduo
2452 WBST 69th STREET 2100 W. 23 St.
Canal 5065 134 So. Canal St. Chicago.
WHITE SOZ MOTOR SALES
Priverstas .parduot
Diamond T. siu pigiai arba mainysiu ant
Phone Republic 4949
li/2 tonų trakas, oro talral, geram
loto Marąuette Manor.
610 West 35 Street
stovy. 924 No. Karlov avė.
Tel. Tards 0499
4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb.
Išvažiuojam, 4 kamb.
apb pilni
Generaliai Kontraktoriai
rakandai. 9250. Silver, 1449 E. 44
naujas muro namas, 1-mos
Real Estate
PI. Falrfaz 4472.
Moliavojimo Kontraktorius
klasos įrengimas Octagon
2621 WEST 71 STREET
Dreserls, komoda, Slmmons lova,
gereln stovy. Tel. Columbus 2984, frontas, blizgančiais
NAUJI GERIAUSI
langais,
Telefonas Hemlock 0367
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 5502 Iowa St.
»
AUTOMOBILIAI
garu šildomos, 3 karų gara
lšpoperluojame
visokius
namus.
Rez. Grovehill 1680
Parsiduoda policiniai šunyčiai, ge
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
ros veislės,
3044 Greenview avė. džius, prie Marąuette Parko,
bas garantuotas.
SENlAVSlS LIETUVIS
Graceland 8314.
7030 So. Fairfield Avė, Kai
ELEKTROS KONTRAK
6127 S. Maplewood Avė.
GERAS BIZNIS PIGIAI.
na prieinama. Į mainus pri
Kaina $845.00 F. O. B.
TORIUS
Parsiduoda gazolino stotis, imsiu mažų namų ar bungaJei manai pirkti karų, pirmiausiai
Telefonas Canal 7233
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju.
ateik pas r.ius Ir persitikrink, kad
garadžius ir Storas reikalingų low.
pas mus rasite geriausios rųšlea au W. P. STEFHAN ELECTRIC CO.
tomobilius už žemų kalnų.
2529 So. Halstrd Street
daiktų dėl automobilių. Yra 6 Prie to jeigu jums nepa
Taipgi turime Įvairių
Įvairiausių
Telef. Vlctory 7452
vartotų karų už labai mažų kalnų.
kambarių pagyvenimas. Vis tiks viršminėti namai, tai tuo
MaltavoJImo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popioros krau kas įrengta kuogeriausia. Biz
METROPOLITAN
BRIGHTON MOTOR SALES
met mes galėsim pastatyti pa
tuvė. Naujas stakaa
ELECTRIC SHOP
INC.
nis
išdirbtas
per
6
metus.
Mai

gal jūsų norų gerai ir priei
CHICAOO
>124 so. leavitt st.
G. Navadomskis, Savininkas
Savininkai: Vainoras, J. Laskya
nysiu
į
prapertę
Marųuette
nama kaina.
Telefonas Lafayette 0008
M. YUSZKA
Elektros kontraktorius
Parke arba Brighton Parke.
3962 Archer Avenue
KONTRAKTORIUS
Plumbing & Heating
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Tų
biznio
šakų
suprantantis
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.
darys geros pinigus. Atsišani
A. M. BUTCHAS
a
4426 So. Westera Avė.
4558 So. RockweU St.
kit tuojan.
| Maliavų ir visokių geležinių
Tel. Virginia 2054
Tel. Lafayette 8227
Stanley Kanapocku
FRF.E WHEELING 18 HEBE f
i daiktų (hardware) krautuvė.
Telef.

Republic

6394

JOHN PAKEL & CO.

Telefonas Grovehill 1038

PETRAS GRIRAS

GRAHAM PAIGE

PETRAS CIRULSKIS

JUOZAS VILIMAS

NAUJI STUDEBAKER

Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU-Į
. .. ,
..
,
Sapos Tolef.
kurie | Atliekame mahavojimo darIšmokėjimui duodamo 18 mėnesių debaker i9ii x modelius,
Hemlock 2847
laikų. Ateikite pamatyti pas mus go turl stebėtinus
pagerinimus, kuriu |jUg jg lauko ir VldaUS, taipgi
riausių karų ui žemiausių kalnų.
neturi nei vienas kitas
plumerio, taisome elektrikas,
kaip Studebaker.

Willys, Willys Knight ir
Whippet Pardavėjai

ATMINK SAVO NAUDAI

kad vesdamas visus reikalus per

<719

AU6. SALDUKAS

MORGIČIAI-PASKOLOS

lio 26 d., programų. Kaip Mass. (buvusi Sųjungietė).
Mūsų kolonijos visos drau žinoma, šiai iškilmei ruošia Man parvykus namon, ir vėl.»
gijos prieš Federacijos seimų ma “Dainų šventė”.
vaišės pas sesutes sųjungie-

Lafayette

Tel.

Namų Telef.
Republic

6494

JOHN YERKES

MIDLAND MOTOR SALES

įdedame šilto vandens pečius

KABULIS Savininkas

4414 So. RockweU St.

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7119

ir tt. Kainos prieinamos.
Tel. Lafayette 4689

Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

F A R M O S

Farm a 80 ak. gera žemė. page
PARSIDUODA ice-cream rinta
% mali. nuo miesto, prie vlešk.
parlor. Geras biznis, kaina No. 2, už man. u. s. 41, labai gera
! vieta, galima
galvijais. Sav., Geo.
’ L. Foater, Lowell, Ind.
Pigi.
bu

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

Parsiduoda pagerintų 222 ak. prlo
upėa Pigiai. Auguat Relnke, Bfeck
Rlver Failo, Wis.

