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Lietuva Nedalyvauja Žemės Ūkio Bloko Sudaryme
SUOMIJA IR-GI SUVAŽIAVIME TURI 

TIK TEMYT0J4
BRITANIJA DARBUOJASI SUTAIKINTI 

FRANCIJĄ SU ITALIJA

Argentinai Gręsia Revoliucija

AGRARINIS SUVAŽIAVI
MAS VARŠAVOJ

MĖGINA TAIKINTI ITALI
JA SU FRANCIJA

BERLYNAS, rugp. 29. — 
Varšavoj prasidėjo visos eilės 
valstybių, suvažiavimas tikslu 
sudaryti žemės ūkio blokų 
prieš pramoniškas valstybes.

Šį suvažiavimų iškėlė Len
kija. Pakviesta dalyvauti ir 
Lietuva, bet ši atsisakė.

Suvažiavime atstovus turi 
Estija, Latvija, Čekoslovakija, 
Ungarija, Rumunija, Jugosla
vija ir Bulgarija.

Suomija taipat oficialiai ne
dalyvauja, bet pasiuntė tėmy- 
tojų.

Visos suvažiavime dalyvau
jančios valstybės daugiaušia 
verčias žemės ūkiu.

Praneša, Vokietija labiausia 
įdomauja tuom suvažiavimlu.

ROMA, rugp. 30. — Čia 
atvyko Anglijos admiraliteto 
pirmasis lordas Alexander.

i
Sakoma, jis prisiųstas tai

kinti Italiją su Francija karo 
laivynų reikale.

ARGENTINOS PREZIDEN
TAS SAUGOJAMAS NUO 

PASIKĖSINIMO

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugp, 29. — Pagaliau 
išsiaiškina, kokiais tikslais re- 

. spublikos prezidento rūmai 
saugojami kulkas vaidžiais, 
kam sutraukta policija ir ka-' 
iriuomenė.

KOMUNISTAI VAKARŲ 
INDIJOSE

KINGSTON, Jamaika, ru
gp. 30. — Vietos laikraščiai 
skelbia gyventojams perspėji
mų, kad jie saugotusi komu-/
nistų agitatorių.

Gauta žinių, kad Maskvos 
internacionalo agentai siun
čiami čia, į Vakarų Indi jas, 
vesti komunistinę propagandų 
tarp negrų.

Pasklido gandų, kad prezi
dentas Yrigoyen būsiųs naktį 
užpultas ir tuo pačiu laiku 
kariuomenė sukelsianti maiš
tus. Ar tas galėjo1 įvykti, ar 
ne, gana to, kad prieš tai im
tasi visų galimų priemonių.

Kai-kas tvirtina, kad Arge
ntinoj revolicija neišvengtina. 
Prezidentas kaltinamas už gy
vuojančius blogds laikus. Dau 
gybė prezidento šalininkų at
sisuko prieš jį, kada jis nega
ilėjo jiems duoti pelningų už
siėmimų.

AMBASADORIUS APLEIS 
, VIETĄ

MEXICO CITY, rugp. 30. 
•— Pranešta Am. J. Valstybių 
ambasadorius Meksikai Mor- 
row savo užimamų vietų čia 
apleis rugsėjo 20 d. Gryž na
mo. Jis yra republikonų kan
didatu senatan i§ New Jersey 
valstybės.

PASAULIS REIKALINGAS 
NAUJO GERYMO

LONDONAS, rugp. 30. — 
Kada alkoholio vartojimas vi
sur varžomas, tai pasaulis y- 
ra reikalingas naujo sveiko 
gerymo, pareiškia vice-grafas 
d’Abernon.

Jo nuomone, kas tokį naujų 
naudingų gerymų išrastų, pel
nytų ne tik garbę, bet ir di
delius turtus.

EUROPOJE DIDELI 
KARŠČIAI

KARO LAIVE ARKANSAS VALYMO DIENA ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NELAIME SU VYTAUTO 

PAVEIKSLU

i Už trijų kilometrų nuo Luo
kės Janapilės link Vytauto pa
veikslo vos neištiko didelė ne
laimė. Pasibaidžius paveikslo 
nešėjo šaulio arkliui ir smar-r
kiai pašokus iš vietos, paveik

usias buvo išmestas porų met
rų į orų ir išdaužtas iš nešėjo 
rankų. Jis turėjo nupulti ant 
kelio, kur krisdamas būtų su
dužęs ir nukentėjęs nuo arklio 
pasagų. Tačiau garbės sargy
binis, Upynos šaulių būrio va
ldybos pirmininkas, sėdėda
mas ant arklio, nepaprastai 
vikriai kaire ranka stvėrė oru 
lekiantį Vytauto paveikslų ir 
išgelbėjo jį nuo sudužimo. Pa
lydovai praleido šiurpulingų

tuo tarpu dar nėra, tačiau 
spėjama, kad p. Kutkauskas 
greičiausiai per neatsargumą 
Rivieroje prisiartino prie d-ro 
Voronovo vilos, kur laikomas

7 . * j
didelis beždžionių būrys, 
ten ir įvyko nelaimė. “IL*

KALĖJIMU NUBAUSTI 9 
INDIEČIŲ VADAI

Protestan Indijoj nutraukti 
visokį darbai

Karo laivyne penktadienis skaitosi “field day,” t. y. valymo diena. Ant rytojaus momentų. Paklaustas šaulys, 
— šeštadieniais, įvyksta patikrinimai. Čia atvaizduojama valymo diena laive Arkansas. įg kur toks jo vikrumas ir a- 

kylumas, kukliai atsakė; “Juk 
aš buvau lietuvių kariuomenės 
ulonas”... - “R.”

OLANDIJOJ BAIGTA STA
TYTIKATALIKŲ KA

TEDRA

29. — 
baigtu

LOUVAIN, rugp. 
iHaarleme, Olandijoj, 
statyti nauja katalikų Šv. Ba- 
vo katedra, kuri buvo pradė
ta statyti, pirm 37 metų.

Sųryšy su tuom įvykiu bu
vo iškilmės. Buvo iškilmingos 
pamaldos, kurioms pasibaigus 
— prakalbos katedros aikštė
je. Kalbėjo vyskupas ir kiti monas Belsky. 
įžymieji katalikai.

i Iškilmėse dalyvavo virš 5,- 
i000 atstovų iš Olandijos ka
taliku organizacijų ir šiaip 
daug katalikų.

LONDONAS, rugp. 30. — 
Angliju ir kuone visas Euro
pos dalis palietė dideli karš
čiai. Vienoj, Anglijoj mirė vi
rš 30 žmonių. 1

Paryžiuje, Romoje ir kitur 
/nepakenčiami karščiai. Kai- 
kurias Portugalijos dalis po 
didelių karščių palietė didelės 
vėtros.

MALTOS MALDININKAI 
VATIKANE

ROMA (per paštų). — Šve
ntasis Tėvas Pijus XI audi- 
tencijon priėmė 200 maldinin
kų iš Maltos. Jiems vadova
vo Gozo vyskupas M. Gonzi.

Maldininkai tų pačių dienų 
išvyto į Liurdų — stebuklin
gųjų vietų.

AUTOMOBILIAŲS ŲŽ- 
MUštAS KUNIGAS

AMERIKOS KUNIGAS 
BUVO PAGELBOJE

LOUVAIN, rugp. 29. 
Kaip žinoma, nesenai Jo Emi
nencija kardinolas Van Roey, 
belgų primatas, Katalikų Ba- 
įžnyčion priėmė Belgijos sos
to įpėdinio žmonų, kunigaikš
tienę Astridų.

Apie tai rašydami laikraš
čiai pastebi, kad kunigaikštie
nės atvertime žymių rolę turė
jo vienas Amerikos kunigas, 
kurs gyvena Paryžiuje. Sa

koma, jo pastangomis pasku
bintas sosto įpėdinio žmonos
priėmimas Kat. Bažnyčion.

SUSPENDUOTAS POLI
CIJOS KAPITONAS

Einųs Chicago policijos vir
šininko pareigas Alcock tarny
boje suspendavo Albany Pa- 
rk policijos stoties kapitonų

Ties Šv. Itos bažnyčia ga
tvėje, Catalpa gat. ir Broad- 
,way, greitai pravažiuojančio 
automobiliaug užumuštas kun. 
J. H. Crowe, 66 m., šios ba
žnyčios rektorius.

VYTAUTO PROSPEKTO 
TVARKYMAS

Kanalizacijos skyrius jau 
baigia statyti didžiulį lietaus

r_. r___ „„„ _____ _ _ r___T kanalų, kuris suims visų van-
J. Goldberg už buvusio polic- ’ 1 !U. vazia^3 ®°r' į denį iš Žaliakalnio, t. y., Že-
mono Jackson'apmušimų. |^e ec Tnt^rin') Pa ^jmaičių, Kauko, Parodos ir Ū-

Be kapitono Goldberg tie-1 , „ , . . „, kio gatvių ir dalinai iš Baz-
,. j .. i/gas be žado paimtas į Edge-i .. , . . .T , ,son traukiamas dar ir pone- , . . nycios gatves ir Vytauto pro-

water ligoninę, kur ir mirė. T, • - i

° Įsp. Iki šio men. lo d- mano
ma pabaigti visus kanalizaci
jos darbus ir skubiai atlikti 
Vytauto prospekto pergrindi-

BOMBAJUS, Indija, rugp. 
30. — Indijoj vienas didžiau
sių triukšmų iškilo, kada su
imta ir kalėjimu nubausta dar 
daugiau 9 indiečių vadai 
Visos Indijos Kongreso val
dyba. Nubaustųjų tarpe yra 
du įžymiuoju darbuotoju. Tai 
V. J. Patel ir Pandit Mala- 
vyia.

Kaip tik jie visi uždaryta 
kalėjimam, tuojaus j 
frizavo kita tų 

“dyba, kurion įeina ir 
sionalai.

Savo ražu visoj Indijoj iš
kilo protestai. Nutraukti viso
kį darbai.

BRIGHTON PARK

žmogžudžiai “nežinomi”
Koronerio prisiekę teisėjai,

DARBO DIENA

. . . . Pirmadienį išpuola Darbo _ .... . .
ištyrę dviej, darbininkę TO- Organizuotas darhas m« I™° DuonelaicI° gatves

tnrt’ eil«sns1-' Karo gon,nes 8 
rinkimų ir pramogų. Įvyks 
mieste vaikštynės. Bus praka
lbų apie gyvuojantį nedarbu.

tarmę, kad žmogžudžiai “ne
žinomi.” Buvo pašauktu liu
dyti ir įtariamu. Bet tiedu, 
advokato patariamu, į klausi- 

— mus neatsakė nei taip, nei ki
taip.

i Lindbergh Chlcagoje
Chicagoj viešėjo pulk. Lin

dbergh su žmona. Curtiss- 
Reynolds lauke jis pasitiktas 
griausmingais minių krikšta- 
vimais. Vakar išvyko į De
troitu.

“Grand jury” baigė darbus

PROTESTAI PRIEŠ STO
ČIŲ UŽDARYMĄ

KaSangi teko gana aukštai' 
(užpilti žemėmis Vytauto pro
spektų išlyginant jo profilį, 
tai meksfaltuoti šiais metais 
negalima ir tuos darbus teks 
atlikti kitų vasarų. “R.”

Marijonų Kolegijos 35-tas 
skyrius ir visas Brighton. 
Parkas rengiasi važiuoti Ru
gsėjo 1 d. į Marijonų ūkį. 
Viskas prirengta. Su dide

liu troku nuveš, nes komisi
ja darbuojasi, kad visi va
žiuotų. Trokas stovės prie 
bažnyčios 9 vai. ryto. Tik 
nesivėluokite, kad nepaliktu
mėte. M. M. L.

KUMŠTYNIŲ REFREE BU» 
BRENZA.

Nušautas alaus pirklys
Nežinomu du vyru vakar a- 

nksti ryte į namų prieangį,
338 W. 25 place, pasišaukė
John Kruspe, įtariamų alaus , T_ . ,. ... . r . . .7. x_ 'daug, nes Kauno rinkos jo-pirklj, ir nušovė keliais su-( . . A .. . . v ... ... >mis užverstos. Aukštų kainųviais. Žmogžudžiu pabėgo. ... . . « • .•išlaikyti negalėjo ne braškini- 

nkų sindikatas. Taip vyšnių 
/už kilų po 35—40 centų buvo 
įgalima gauti kiek tik nori.

PAGROBTA IR NUŽUDY
TA MERGAITE

PIGIOS UOGOS

Matyti, šiemet uogų labai

SOUTH BEND, Ind., rugp. i Tuo tarpu krautuvėse už jų 
apskrity rugpiūčio 29. — Policija ir daug sava-'kilogramų ima po 90c. “R.”

norių žmonių ieško piktada-j ------------------
rio, kurs trečiadienio vakare , OPEROS ARTISTĄ KAT-

Cook
“grand jury” baigė savo da
rbus ir iš pareigų paliuosuo- 
ta. Mėnesio laikotarpiu ši 
‘‘grand jury” iškėlė 333 ap- 

. kaltinimus.

! Jonas B. Brenza, Metropo- 
jlitan State Banko prezidentas, 
apsiėmė būti teisėjų arba re- 
feree kumštynėse, kurios į- 
vyks sekmadienį rugpj. 31 Jus 
tice Parko darže, tarp Aleliu- 
no iš Pittsburgo ir Vinčos iš 
Lietuvos. P-nas Brenza yra ge 
ras sportininkas, supranta 
sporto reikalus ir jis kuoge- 
riausia patarnaus tose kumšty 
nėse.

WASHINGTON, rugp. 30. 
— Valdžia paskelbė, kad eko
nominiais tikslais turi būt už
daryta visa eilė karo laivyno 
pakraščių stočių. Tuojaus pa
kilo protestų. NeB tuo būdu 
būtų sumažintas “biznis.”

Parėdyta užstatyti parankas
42-os wardos dvylika rinki

mų viršaičių traukiama tie- 
son ui suktybes balsavimluo- 
•e. Teismas parėdė jiems vi
siems užstatyti parankas po
5,000 dolerių. ,

į automobilių įsiviliojo Mar- 
berine Appel, 8 mietų. Vakar 
vakare gi arti jps namų gat- 
vaitėje rastas mergaitės la

vonas. Nelaimingoji krimina
liniai užpulta, perskelta gal
vutė ir vielomis pasmaugta. 

Tų baisų darbų turėjo at
likti koks šio miesto pakvai
šėlis, sako policija. Mergaitę 
nužudė, kad nebūtų pažintas.

KAUSKĄ IŠTIKO NE
LAUKĖ

P. Katkauskas vasaros ato
stogas paprastai praleidžia 
Viduržemių jūrų pakrantėse, 
Žuano kurorte, kur gražus Ri
vieros oras ir pilna ramybė. 
Bet šių vasarų p. Rutkauskų 
ištiko nelaimė—jį sukandžiojo 
beždžionės. Smulkesnių žinių

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies apsiniaukę; 
kiek šilčiau.

J J ---------T-----  , M ■—JJ-J'.l „ —

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10.01 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8< 
Francijos 100 franką 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2$ 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 194T 
Vokietijos 100 markių 23.8'
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nia esama sudaryta toks projektas Lietuvos 
Lenkijos susitaikymui:

1. Pertaisymas sienų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Lietuvai lenkai turėtų grąžinti 
Švenčionių: apskritį.

2. Lenkija turėtų duoti Vilniaus krašto 
lietuviams kultūrinę autonomijų.

3. Turėtų būti sudaryta tam tikra ko
misija iš lietuvių ir lenkų, kuriai pirminin
kautų Vatikano pasiuntinys; komisija rištų 
visus kilusius tarp tų dviejų valstybių ne
susipratimus. Bet Lietuva už tat Vilnių tu
rėtų pripažinti Lenkijai.

• Laikraštis abejoja, ar tuose ganduose y-

Laisv^ Men. J. Žilevičius.

ŠIS BEI TAS Iš MUZIKOS SRITIES.
V.

Muzikos pradas.
kanklėse da ir šiandien tos žy
mės yra aiškiai įžiūrimos). 
Nespėjo nuo smarkaus sudavi-Pirmutiniuose straipsniuose. , , . . » .

.. IX,. j- imo lazda pastebėti ore švilpi - svarsteme aktualius dienos , . , . f.

DIENOS KLAUSIMAI

NERAMIOS ŽINIOS.

Neužilgo įvyks Tautų Sųjungos susirin- 
mas, kuriame bus iškelta tokie dalykai, 
irie ir Liet-uvų palies. Lietuva yra apskun- 
181 lenkus, o Klaipėdos vokiečiai Lietuvą, 
ht, ir nenorint, Lietuvos vyriausybei reikės 
gavo skundų atlaikyti ir vokiečių šmeižtus

1930
« U-l1

TIRIA BIČIŲ LIGAS.

Kai Dėdė Šamas sužiojo, jog jo bitės, pradėjo sirgti pilvo 
gėlimu ar kojų riešų -niksterėjimu — išsisukimu, užuot gy- 

; dyti ligonius, kaip daroma su žmonėmis, bičių kultūros žino
vai J. A. V. Agrikultūros departamente tiria medų, kuri li
gonės bitės padarė ir iš to nustato joms vaistus.

mų, kaip sugalvojo iškelta 
ranka apie galvų sukamų, į 
galų virvės kų nors pririšus, 
pamėgdžiojantį vėjų muzikos 
instrumentų, kurį Lietuvoje 
vaikai labai mėgsta, o lauki
niai įki šiai dienai dar savo 
iškilmėse tebevartoja. Nespė
jo pastebėti, geniui kalant iŠ-

,, .. , . , . . dubusį medį, bildėjimą, kaipMuzika, sudaro atskiri, pa-, , * ’ . ,. . .
. . • i • i j a V Pradeaa dirbti medinius bug-

klausimus, o dabar pažiūrėki
me kiek atgal ir įsitikinkime, 
ar ištikrųjų ta muzika (gie
dojimas, griežimas ir visa ki
ta, kas tik su garsais derina-
masi, kurie duodasi tvarkyti, 

ra bent kiek tiesos, ar ne. Jis tik pastebi,' sujungta, vadinasi muzika) 
kad apie tai plačiai yra kalbama užsieniuose, tokia svarbi, kad apie jų tiek 
ir gailisi, kad tuo tarpu seimas atostogauja į tenka kalbėti.
ir dėl to nėra kam įteikti interpeliacijų.

Galimas daiktas, kad tų projektų kas
nors yra sudaręs. Tik mes abejojame, ar su
juo kų nors bendro turi Vaitikanas. Iš kitos garsai, kuriuos išgirdo pir

vieni garsai, kaip kad atski- į 
ros žodžių raidės. Pirmieji

pusės — jis Lietuvai jokiu būdu nėra priim
tinas, nes jis veda prie visiško Vilniaus iš
sižadėjimo.

Paskelbiama dar ir kitoks lietuvių len-
i kų santykių atnaujinimo projektas. Norima kokius 
1 Lietuva padalinti į kantonus Šveicarijos pa
vyzdžiu. Bet aišku, kad ir iš to nieko gero 
nebus. Daug kas pamanys, kad tai yra ant
ras Hymaaiso projektas, kurį Lietuvos Sei
mas atmetė kaipo pražūtingų mūsų tautai 
dalykų.

Sakoma, kad nieko nėra be priežasties.
Nėra be priežasties ir tie visi gandai apie

mieji pasaulį išvydę žmonės, 
buvo ne tokie, kokius šiandien 
girdime iš muzikos instrumen 
tų (padargų); jie buvo tokie, 

turi gamta. Kokių

nūs; vėliau ant jų pradėjo sty 
gas tiesti. Nespėjo pastebėti 
nuo trinimosi vieno daikto į 
kitų balsų, kaip tuoj pradėjo 
dirbti styginius muzikos ins
trumentus, su smiču į saidokų 
panašiu ir tt.

Tokia tat pradžia pirmųjųgamtoje natūralių garsų šian- ,. . _ .. . .J _ čia paminėtų muzikos įnstru-dien girdime, tokių turėjo bū
ti ir tuomet, k. t. griaustinis. mentų. Mes matome, kad kar

tu su žmogaus proto augimu,

savo reikalams tevartoja. Ro- dainos?. Be to, esantieji įvai
rios kiekvienam turėtų būti ai- rūs gamtos pamėgdžiojimai 
šku iš to, kas pasakyta pavyz- j lietuvių liaudies dainose irgi 
džiuose apie kad ir nesųmo- niekas kitas yra, kaip tik auk 
ningai sugalvotų garsų reikš-. ščiau minėtų išsireiškimų lic-

lĮNBti.
Bet, mums rodos, kad Lietuvų palies] Lietuvą ir bendrai apie lietuvių lenkų san-

mteszū dalykai, negu aukščiau suminėtieji, 
ali iškilti Vilniaus klausimas ir Klaipėdos

tykius. Nors tie gandai neprivalo mus gųzdin- 
ti ir iš lygsvaros išvesti, tačiau jie verste ver
čia visų mūsų tauta budėti, organizuotis. Bū
tų daug ramiau ir saugiau, jei dabar veiktų 
seimas, tikrųsai tautos ir valstybės šeiminin
kas ir teisėtai jo pastatyta vyriausybė. Bet 
mes pasitikime, kad ir vidaus politinį krizį 
pergyvendama mūsų tauta neprileis dabarti
nės vyriausybės prie nuolaidų lenkams ir kad 
sugebės pašalinti tuos pavojus, kurie gali iš
kilti iš tų priežasčių, kurias mes čia trumpai 
esame nurodę.-

vėjo švilpimas, vandens čiur- . . y. y. ..., . ’ , .. 'auga ir siaučiančių aplink varleiumas, paukštelių g,edojl- Tat
mas, žvėrių rėkojunais ir kt.; , ..„ , , . . . . .. , , . matome, kad ne paties zmo-Pakanka įsivaizduoti tuos lai-, , ’ „ . , gaus muzikos garsas išrastaskus, kuomet sauszenus buvo . . , . ,. ar sugalvotas, bet 30, jau pa apaugęs nepareinamomis gi- , .. ,. sauh išvydus, jis rastas; 'žmonomis, kuriose laisvai gyveno ... , , ., , v . . . °y. . gus garsų tik savaip tvarkėbegalės rziverių ir paukščių ir r
kaip žmogus, patekęs į tų ’ . .
savotišką’, pilną gyvybės ratą,' .Pirm- nek“p *“ v,sa pasrte 
ir sudarysime pilną vaizdą, ką ^ėjo, susipažino su gyvuoju,
pirmieji žmonės rado, išvydę savu0''u muZ,koS 
pasaulj. Tuomet buvo toks k® 8Ul
garsų, milionų laisvai gyve-

mę žmogaus gyvenime. Kaip 
tik žmogaus protas pradeda

kana.
Aukščiau minėjau, kad žmo

pletotis ir rastis daugiau kai- į gaus protui plėtojantis, auga 
bai reikalingų žodžių, tuoj skaičius žodžių drauge ir mu- 

, i pradedama garsai apyvartoje zikos instrumentų ir tt. Ilgai- 
sistematizuoti. Kad taip būta niui žbtiogus pastebėjo ir gara
is tikrųjų, mums liudija kai tos reiškinius: saulę, žvaigž- 
kurių senesniųjų tautų išlikų- dės,‘mėnesį, griaustinį, kai
šios senovės dainos. Tenai, be nūs, ugnį ir k., apie kuriuos 
mums šiandien gerai supran- jisai da neturėjo tikro supra- 
tamų žodžių, randame visiškai timo. Įsistebėjęs į tai giliau, 
nesuprantamų išsireiškimų, suprato, kad žmogus prieš mi- 
ypačiai lietuvių ir dalinai lat-1 liūtus gamtos reiškinius yra 
vių dainose. Pav.: “Kur ger- niekas ir ėmė į juos žiūrėti 
vinas daututo; Liliula, liliula, kitaip. Matydamas juose ne-

Kaip jau ne kartų buvo minėta, vokiečiai 
actai kelia sienų rytuose peržiūrėjimo kiau
nių. Kada jie gatsian pradeda kalbėti apie 
aaetgų ir visų' taip vadinamąjį “lenkiškąjį 
ifidorių”, kuris atskiria Prūsijos dalį ir 

etijai sudaro daug neparankumų, tada 
paleidžia gaudus apie tai, kad jie rei- 
išėjimo į jurų per Klaipėdą, bet apie

niaus krašto grąžinimų nei J>tųį£- lūpų ne- 
isimena. Tas lietuviuose' sukelia neramumų.

Susidarius , tokiai padėčiai, pasklido gan- 
būk Lenkija planuojant užpulti Lietuvų 

jų aneksuoti. Tam savo žygiui turinti Vo- 
etijos, Prancūzijos ir net Anglijos ‘ prita
riu. Kad. tų greičiau įvykinti, Pilsudskis su
pus Lenkijos valdžios krizį ir pats jos vir- 

atsistojęs. Tais tikslais važiuosius ir 
'autų Sųjungos susirinkimų.

Mes gandams netikime, tačiau jų lengvai 
šalį praleisti irgi negalima, nes jų sklei- 

turi savo tikslų. Juos skleisdami vo- 
nori nugųzdinti ir lietuvius ir lenkus, 

matomai, nori priversti lietuvius susitai- 
ti su lenkais dėl Vilniaus, padaryti len

kelių į jūrų per Lietuvų, tada vokie- 
ms drąsiau bus kalbėti apie koridoriaus pa 
ittai/hų

Nesnaudžia ir lenkai. Jie būk tai nori
Liėtuva talkos, bet Vilnių sau norėtų už- 
tinti. “Gazeta WaTszawska” rašo, kad 

būk tai sužinojusi, jog nei) su Vatikano ži-

KANADOJE NEDARBAS.

Visame pasaulyje jaučiamas šiemet dide
lis nedarbas. Tas pats yra ir Kanadoje. Nau
joji Kanados valdžia sū R. B». Bennett’u prie 
šakyje pasiryžo uždaryti Kanados duris Eu
ropos darbininkams. Pati Dominija turinti 
jau per. daug darbininkų, o per maža darbo.

Rytinės Kanados provincijos žymiai at
jaučia nedarbą. Girdėti, jog į Kanada bus 
tik įleidžiami ūkininkai su kapitalu ir esan
čių Kanadoje žmonių vaikai, jų žmonos.

Pažvelgę į tų epochų žmo
nančių gyvūnų, mišinys, kad gaus proto vystymosi, kai su- žyd putinas, 'žydėjo...; Ričion' suprantamas milžiniškas pas- 
šiandie galima tų tik įsivaiz- sikalbėti buvo vartojami keli ratu, ritingo, par dvarelį, ri- laiptis, ėmė jų bijotis. Ta na- 
duoti, bet jokiu būdu nėra ga- tik su mostagavimu sujungti tingo, jei siudel, siudi, siudir-{turalė baimė privertė žmogų 
limybės aprašyti, nes trūksta garsai — pamatysįine,.,kadjgytel, siudi...; Bū, atvažiuoja nusižeminti. Grynas nusižemi- 
tam žodžių. Žmogui beliko tik' garsų turėtą didelės gyveni- Liuce, bū..; pasėjau žalių pu- nimas, sujudinąs prigimtyje 
pastebėjimus daryti ir savaip me reikšmės. Nors tai seni lai pų kir-vir-vir-zam, sakum — glūdintį tikybinį jausmų, gali 
tvarkyti rastųjų medžiagų. kai, bet iš kitų, da šiandie bukum, oi kir-vir-vir... ir tt., būti išreikštas vien tik pa- 

Iš to turi būti aišku, kad surandamų, pavyzdžių galime tai nėra pagražinimo garsų garba, o iš to. išsirutuliuoja ir 
muzikos garsas yra senesnis tai Įsitikinti. Paimkim kad ir sąskambiai, bet tai yra užsili- malda. Žmogus, matydamas, 
už žmogaus erų. ^pogus jį vaiko amžių. Kuomet jis da kę tų laikų žodžiai — garsai, tas gamtos dalis, prieš kurias 
rado, nes, jei nebūti! buvę sau- negali ištarti žodžio, o vien, kurie per ilgus šimtmečius y- jis lenkėsi, norėdamas jas iš- 
sžemio, žmogus nebūtų turėjęs tik pavieniais garsais įstengia ra iš lupų j lupas perduodami, skirti iš kitų, pavadino die- 
kur pasidėti. Garsas taip yra operuoti, pamatysime, kad Tie garsų sąskambiai įvairiai vais; nuo čia prasideda už
genąs, kaip sena gamta. Įsi- linksmybės ar piktumo garsai ištariami, įvairioms apysto- mazga pagonijos arba kitaip 
žiūrėję į žmogaus proto vys- yra žymiai skirtingi; tai ats-; voras esant sudaro įvairių rei sakant stabmeldystės. Jaus- 
tymosi eigų, pamatysime, kiria kiekvienas nuo tolo * kšmę, o jei dar pridėsime prie damas tuose dievuose didelę 
kaip žmogus iš palengva pra- klausydamas. Kitas pavyzdys: j panašių garsų veido išreiški- jėgą, nes nei apie vienų gam- 
deda viską sekti, pastebėjimus vištos su viščiukais laikotar-

Nors skelbiama, būk šis varžymas esąs į daryti ir iš to daryti savų pis; pakanka senei vištai pa- 
laikinas, mažiausiai kol nepasibaigs bedar-,įįvadų. Aplinkybių verčia- reikšti reikalinga garsų apie

.......... H nasiolrs .luTior Am '___ __ i!-____ ____ *_______ j— i_ i _i_i__
Valstybes.

Kanadoj esantiems

bė, bet greičiausiai Kanada paseks Jung. Am. 'nias> jjs pradėjo vartoti saido- pavojų, kai bežiūrint visi ma 
kų ir nespėjo, leisdamas sai- žieji slepiasi, kas kur tik ga- 
doko vilyčia8, pastebėti įtemp Ii; kitas garsas maistui — vi-lietuviams vertėtų 

jau dabar burtis į tirštesnes kolonijas, kad tos lanko virvės bruzgimų, si juiu subėgę krūvoje

mus ir rankų judesius, tada tos dalį da neturėjo jokio tik- 
pamatysime, kad jų reikšmė ro moksliško nusivokimo, bū
dą labinu pasiįvairina. Jau- vo grynai įsitikinęs, kad tie“ 
nesnės žm. dainos tokių gar- dievai supranta žmonių kalbų; 
sų sąskambių visai nebevarto- bijodami savo tuolaikinais žo-
ja, nes pakankamai turi žo- džiais — garsais juos užrūs- • • • • •lesa. džių. Ne tik lietuvių — latvių tinti, pradėjo juos garbinti 
senovės dainose panašių garsų ungzdaini, niūniuodami, mi- 
sų'skambių yra, bet jų rauda- mika, plastika ir rankų mos-

savo kultūrinius židinius sukurus, nes gal ne-j kaip sugalvojo stygų, saidoko Toliau: yra da šiandie jižtin- 
bedaug naujų žmonių begalės atvažiuoti iš t pavidalu, skambinamų muzi- karna laukinių tautų tarpe,'
Lietuvos. vkos instrumentų (arfose, kurios vos keletą šimtų žodžių si ir pas kitas tautas senovės (Tąsa ant 3-čio pusi.)

MALKŲ
Kun. Jonas Balkūnas.

VEIKIMAS FEOERA- 
CIJOJL

[Alba pasakyta XX Federacijos Kongre- 
rugp. 20 d. 1930 m. Newark, N. J.)

(Tąsa)

Ar iaikraščių propoganda, platini- 
nirašyinas ir šelpimas ne katalikiš-

Okeijaf Gera katalikiška spauda, tu-
;a raštais, plačiai skaitoma yra pra

losiąs katalikų veikimas.Ar sekimas laisvamanių veikimo
pjese bei į jį reagavimas puskaito- 
brošiūrėliais ne katalikiška akcijai 
bjįmas vadų, krikščioniškos pasaulio 

supažindinimą* yra katalikų vei-
■ ' 9 'i ’ '

Ar reagavimas į klaidos (tiskredituo*

jančius Katalikų Bažnyčių, kovoti prieš- 
religįjinus įstatymus ne katalikiška- akci
ja? Pop. Pius X vadina katalikišku vei
kimu “rūpintis padaryti viešuosius įsta
tymus teisingus ir pataisyti arba panai
kinti tuos, kurie tokie nėra“. Tiek dalinai 
katalikų veikimas liečia politikų. »

Ar kultūrinę misijų remti šaukti gu

lančių didelę netvarkų...“ (Pop. Pius X 
Enc. “D firmo proposito“).

Federacija tų turėdama omenyje ligi 
šiol vien tam buvo pasišventusi. Prie vi
sokių galimybių stengėsi paiapijas ir dr- 
jas remti. Mokyklų užlaikymas buvo jos 
aktualiausis klausimas, šv. Kazimiero

I 1
akademija, Marijonų kolegija, Liet. uni-

kėjąi pasaulionys ir dvasininkija. Kata- ! organizatyviame kūne. Katalikų veikimas

sirinkimus, raginti aukoti ne katalikiška , versitetas, gimnazijos, V ienuolijos, prie- 
akcija? Artymo gerove rūpintis, reikale 'glaiudos, moksleivija — tai Federacijos
padėti, tautų kultūriniai kelti yra kata
likų veikimas.

rūpesniai. Ji rėmė kultūrines, ekonomines 
ir net politines organizacijas. Krikščio-

Žodžiu, “neišmatuojamas yra katali- /lys demokratai ir Liet. Kat. Moterų Dr.
kiško veikimo lankas; pats savyje jis ne
aplenkia visiškai nieko, kas bet kokiu 
būdu tiesioginiai ar netiesioginiai pri
klauso dieviškai Bažnyčios misijai.. At- 
naujlhti Kristuje... krikščioniškųjų civili
zacijų visumoje ir kiekvienoje jų sudaran
čioje dalyje.1 Kovoti visais teisingais ir 
teisėtais būdais su antikrikščioniška ci
vilizacija; visais būdais taisyti iš jos ky-

rado Federacijoje pritarimo ir paramos 
kadangi šie daugiausia darbavosi katali
kų reikalais ir panaudojo valdžios orga
nus užtikrinti katalikų veikimų. Del to Fe 
deracijos dar negalima vadinti politinė 
organizacija.

Tolesniam katalikų veikimui Ame
rikoje būtina yra Federacijų stiprinti. Jos 
sustiprinimui reikalingi visi katalikai vei-

lilių akcija turi savo tikslu tokį visuome
ninį katalikų veiklumų, kuris leistų kata 
likams tampriai eusiorganizuoti, sėkmin
gai apsiginti nuo krikščioniškos religijos 
bei Katalikų' Bažnyčios priešų, įsigyti 
skaidrų religinį susipratimų ir energingai 
pasireikšti kuriamaisiais kultūros dar 
bais. Toks susiorganizavimas galimas su
telkiant katalikiškųjų akcijų trejopu bū
du, būtent, per katadikiškųsias organiza
cijas, per rinktinius žmones ir per spau
dų.

Priešingieji katalikų tikybai gaiva
lai yra susibūrę į organizacijas, kurios 
visokiomis priemonėmis palaiko draus
mingumų savo tarpe. Pasekmingai reak
cijai beužtenka turėti parapijas, draugi-

yra tik organizuotų jėgų sąjunga sustip
rinimui, išplėtimui, realizavimui ir apgy
nimui katalikybės principų pavienio as
mens, šeimynos ir visuomenės gyvenime. 
Jis yra organizuotasai ir daugeriopas baž 
nyčios autoriteto srityje katalikų veiki
mas, kurio aukščiausias tikslas yra visuo
menės sukri kščioninimas.

Federacijos jėgų gali sudaryti ne 
tik mūsų centralinės organizacijos su vi
somis kuopomis, bet ir visos labdaringos, 
pašailpinės draugijos, parapijiniai kliubai, 
chorai, sodalicijos bei brolijos. Draugijos 
susijungusios po Federacijos vėliava tam
pa veiklesnės, galingesnės, stipresnės ir 
didesnės. Federacijai rūpėtų jų gerovė ir 
veikimas. Ji nekliudytų jų veikimo, bet

jas nesusirišusiais su kitoms draugijoms f derintų. Panagrinėkime kiekvienų draugi-
ir kolonijoms. Kad katalikų veikimas bū
tų pasekmingesnis reikalingi du dalykai. 
Gale ir žinyba. Gale ir žinyba apsireiškia

jų atskirai jų galiniuose santykiuose su 
Federacija.

(Bus daugiau)
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REUMATIZMO
SPECIALISTAS

Jeigu jus turite nt kuklius 
skausmus bile kurioj kūno daly, 
kuris neleidžia Jums miegoti, arba 
jeigu jus negalite vaikščioti delei 
skaudėjimo, sustyrimo ar sutini
mo kojose, ar tai nuo reumatizmo 
ar kitos ligos galit būti išgy
dytas pagelta mano specialių 
vaistų.

Jeigu jus turite chroniškų reu
matizmų. ar Arthritis, ar kitų pa
našių j reumatizmų ligų, ir viską 
išbandėte be pagerėjmo, nenusi
minkit, nes daugelis panašių ken
kiančių kaip jus, liko visiškai iš
gydyti vartojant mano specialius 
vaistus. Aš galėsiu suteikti jų 
vardus ir adresus tyrinėjimui, dy
kai. Jeigu jus negalite atsilankyti 
asmeniškai, prisiųskit atstovų, ar 
rašykit dėl informacijų.

W. K. Chang’s 
Dispensa-y

14 W. Waslibigton St. Km. No. 010
Valandos: 11:30 A. M. iki 4 P. 
M. paprastomis dienomis tiktai 

SKYRIUS
1052 W. DIVIsion St.. Clilcago 

Vai.: 9 iki 11 A. M. ir 4:30 iki 
7 P. M. Ned. 11 A. M. iki 1 P. M.

Atkaklus Reumatizmas 
Išnyko

Reumatizmas 
vargino mane 
per pereitus uš- 
tuoniolika metų.
Prieš pereitų ru
denį liga pablo
gėjo, delei ko 
sutino kojos ir 
pasidarė skaud - 
žios, taip kad ne 
galėjau miegoti naktimis ir negalė-

»

D R A f
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C H I C A G O J E

PRANEŠIMAI.

Town of Lake. — l)r-ja Sal- 
tlžiausios Širdies Jėzaus, M. 
ir M., turės mėnesinį susirin
kimų rugp. 31 d., 2 valandą po 
pietų, šv. Kryžiaus mokyklos 
kambaryje.

Koncevičiai šito šeimyninio į- 
vykio nepraleidžia be pridera
mo paminėjimo. Taigi tas pa-

ŠIS TAS IŠ MUZIKOS 
SRITIES

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
tais. Tos liekanos šiandien 
randamos pas visus stabmel
džius. Giliai jie tikėjo, kad

Narės malonės susirinkti'jimo Panelės Šv. par. bažny- 
į šį susirinkimų. Žinot, tų pa- ėjoj minėtų dienų! 9 vai. ryte.
Z*jų dienų turime “bunco par,-! P-nas Koncevičius yra pin
ty”, šv. Kryžiaus parap. sve-Jčiai žinomas Brighton Parko 
tainėj, 6 valandų vakare, lietuvis. Jisai turi toje kolo- 
“Bunco” bus labai įdomi. Dr- .nijoje du namu po num. 2557' 
ja Nekalto Prasidėjimo Pane- W. 43 St. ir po num. 2734 W. 
lės Švenčiausios, M. ir M. au- 43 st. Abejose namuose turi 
kojo puikių dovanų — 3 kanar bturbernę. Jisai yra uolus para 
l as su klėtkomis. Be to Pane-1 pįjonas, rėmėjas visų gerų

minėjimas įvyks' ateinantį tps rūšies maldas dievai mėg- 
pirmadienį, rugsėjo 1 d. jsta; jie buvo sulig jų many- 

P-nai Koncevičiui, kaipo ge jinu permaldaujami. Kuomet 
ri katalikai sidabrinį jubiliejų ,^uvo dasiprotėta, kad die- 
apvaikščios su šv. Mišiomis, lVams galima aukoti ir tik tai, 

į kurios įvyks Nekalto Prasidė kas yra mylimiausia pačių, 
savaimi iš daugelio visokių

darbu ir taipgi geras rėmėjas 
katalikiškos spaudos.

P-nas Koncevičius yra kilęs 
iš visiems žinomos Kražių pa-

kandžių.
Brangūs mūsų prieteliai- 

(lės) meldžiam visus atsilan
kyti. Per vakarienę turėsime

jau paeiti nė žingsnio. Aš dirbau dėl | grasių prakalbų. Vedimui

geležinkelio kompanijos, tad mečiau bunCO party” išrinkta komi- 
darbą ir per metus pasilikau namie. Į r
Kartais aš su dviem kriukiais galė-jsjjon pp. KrekŠČiunienė, 
davau paeiti keletą, žingsnių namie.

lės Švenčiausios dr-ja daug ir 
kitokių dovanėlių aukojo.

Ponia Jurkienė aukojo mil
tų $5 vertės. P. Renelienė do

vanojo labai gražų namų dar-’i rapijos. Į Ameriką atvyko] 
|bo užtiesalų ant komodės, o j 1901 metais. Veik visų laikų) 
pi Ambrožavičienė taipgi pui- j išgyveno Chicagoj ant Town i 
kių dovanų. Bus skanių už- of Lake ir Brighton Parke. Ve 

dė 1905 m. šliubas buvo šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioj, rugp. 
25 d. P-nai Koncevičiai turė
jo gerų pasisekimų visuose jų

pp. 
Daujotienė, K. Martinkienė,

gražaus gyvenimo reikaluose.!, 
P-nai Koncevičiai augina gra- i 
žiu šeimyną iš 7 sūnų. j

Kaipo biznierius ir malo-1Aš visus pinigus išleidau gydymuisi, 
bet pagelbos nesusilaukiau.

Pastaraisiais metais aš mačiau da
ug liudijimų laikraščiuose, pasako
jančių kaip Reumatizmo Specialistas 
išgydė daugelį žmonių nuo Reuma
tizmo ir A,rthritis, bet aš netikėjau 
tam, nesi buvau daug sykių apgautas 
su gydymais, kuriuos aš bandžiau.

Viena pažystama moteris; kuri ke- x, j • • • | . |
atėjo nuo reumatizmo, pasakė mano »v- Unos draugija rengia me- sveikiname p-nus Koncevičius i
žmonai, kad liudijimai, kuriuos aš tįpį “bask’et nie.Tlie” Mflf-'ir ImK™ Uo™* Ilcm K. I

B. Kavalauskienė, J. Sucilla inaus budo žmogus p. Koncevi-' 
čius turi plačių pažintį ne tik 1 
savo kolonijoj, bet ir plačiojoj ! 
Chicagoj

Sidabrinio jubiliejaus proga

ir J. Elizaldė.
J. E.

Dievo Apveizdos Parap.

skaičiau laikraščiuose, yra teisingi;““' P^ic", Mar- ir linkime jiems dar ilgų ir,
ir jį patarė, man tuojaus kreiptis prie quette Parke, rugpiučio 31 d.,- laimingų meteliu. ' ' • 
to specialisto. !»»- •»• • . '

.. . .. ... . Kviečia visus atsilankyti, nes iAš pradėjau imti W. K. Chang’s J ’ I
Gyduoles per keturias ar penkias bus visokių 
dienas. Aš galėjau paeiti keletą žing- ... . .
snių be kriukių. Toliaus aš ėmiau linksminimų, 
vaistus per du mėnesius ir dabar esu TCnmiRllA
išgydytas. Aš jaučiuos puikiai ir ne- 1
turiu savo senųjų skausmų.

Aš patariu, kad žmonės, kurie tu
ri Reumatizmą ar Arthritis ir kito
kie gydymai jų neišgydė, kad jie ne
nusimintų, bet tuojaus pabandytų 
šiuos specialius Vaistus.

Mr. Adam Kopec
2302 W. 19th St., 4th floor, Chicago,
III.

žaidimų ir pas 1-
Rap.

NORIMA KAREIVIUS 
GIRDINTI PIENU

Oriental Gyduolės Išgy
dė Reumatizmą

PNŲ KONCEVIČIŲ ’ PARYŽIUS, rugp. 28. - 

JUBILIEJUS. Iškeltas sumanymas Pranci-
--------- ; jos kareivius vietoje kavos gi-

P-nas Juozapas Koncevičius rdinti pienu. Sumanymų- sva- 
su savo žmona Aleksandra rsto karo departamentas. Tuo 
šiais metais sulaukė sidabri-1 būdu norima pagelbėti ūkini- 
nio vedybų jubiliejaus. Pmai nkams.

gerybių kalbos garsai žodžiai, nės su jais galėtų susikalbėti, jimas muzikos dievams pas 
yra brangus žmogaus turtas, pasiguosti nelaimėje, padėko-, gerbti, yra apčiuopiamoji pra 
tat paįvairinimui savųjų gar- t i už malones. Kadangi dievys tižia muzikos garsų vystymo
si] prikergė ir muzikos padar-tė visoms tautoms buvo, ben-
gų — instrumentų garsus; d ra i imant, vienaip supran- 
tuo labiau, kad jie manė, jog tama, tuo būdu nerasime isto- 
dievai išradę muzikos garsus rijoje nė vienos tautos ir lai- 
ir net instrumentus žmonėms kotarpio, kur būt apsėję be 
palikę, kad jais naudotųsi, muzikos garsų vienuokiam
Senovės tautų išsireiškimuose 
randame požymių, jog muzi

si. Nuo to tat laiko praside
da pirmas sujungimas muzi
kos padargo su žmogaus gar
su — vokalei (balso) instru- 
mentalės muzikos pradas.

Trumpai suglaudus, taip at
rodo pradas muzikos, kuriabei kitokiam pavidale.

Nuo to tat laiko, kai muzi- , šiandien visi gerėjamės ir vi- 
ka esanti dievų kalba; patys; kos padargai buvo pradėti'šokioms apystovoms sugebėjo- 
dievai palikę jų tam, kad žmo ' vartoti tikybinėse apeigose,' me pritaikinti, kas įrodo, kad
-------- --- ■ , ------------g. padargų tobulinimas iš be muzikos garsų šiandien

karto pažengė priekin. Varto- gyvenimais būtų neįmanomas.

Atskaita ir Stovis
UNiVERSAL STATE BANKUS

Kuri yra Valstijos Ir Clearing House Associatlon 
užtikrinta

ASSE7S
Loans ...’.............. $1,589,187.23
Accrued Intcrest 34,156.54 
U. S. Government and 

Other Bonds .. 1,086,389.15
Banking House .. 122,529.47
Furniture and Fix-

tures ............... 12,111.15
Cash on haml and due 

from Banks .. 197,073.95
Other Resources 19,748.54

LIABILITIES

Capital Stock .. $ 200,000.00

Surplus ..............

Undivided Profits 

Reserves ....>. 

Unearned Intcrcst 

Dcposits ..........

$3,061,196.03

225,000.00

91,448.43 

75,259.47 

366.54 

2,469,121.59

$3,061,196.03

Virš minėtas Steitfticntas 
STATE BANKA yra viena 
rių Bankų Chicagoje.

parodo, kad UNIVERSAL 
iš gerai stovinčių ir stip-

Ilniversal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.

RENTUOJAMt AUTOMOBILIUS
Mes esame spccijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės:

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Atvažiuokite ir turėkite gerus laikus

VAKARINIAME PIKNIKE
Kurį rengia

12-TO WARD LIETUVIŲ REPUBLIKONŲ KLIUBAS
Brighton Park

SUBATOJ, RUGPIUČIO 30, 1930
Svelainio Darže Keane Avė. (Skersai Tautiškų Kapinių) 
Įžanga Dykai šokiai Gėrimai

Valanda
Nuo 6 iki 7 vai. vakare 

IŠ STOTIES WCFL 970 Kyl.
Šiame programe dalyvauja garsus artistai:

Olšauskas su kanklėmis, Kriaučiūnas ("Lietuvos Ope
ros artistas) tenoras. Ponia Vaitkus su armonika, Pet
ru sevičia ir Sauris.

Per keletą me
tų aš negalėjau ' 
vaikščioti delei 
skau4 m;, sutini-j 
mo Ir atdarų 
žaizdą kojose, j 
Aš buvau nusi- | 
minus ir nebe
norėjau daugiau 
bandyti gydytis, j

__________________ Per keletą mė
nesių aš skaičiau laikraščiuose ir 
mačiau daugelį liudijimų, kurie pa
sakoja kaip jie buvo išgydyti nuo 
Reumatizmo pagelba \V. K. Chang’s 
Oriental Gyduolių, taip kad aš įtikė
jau ką aš skaičiau ir parašiau p. 
Chang dėl vaistų. Jis prisiuntė Ori- 
enta'. Gyduoles paštu. Aš ėmiau vais
tus per apie 3 savaites. Jie kasdie 
mažino mano ligą ir dabar esu visiš
kai sveika. Aš tikiu, kad kas tik tu- 
ri reumatizmą, gali būti išgydytas 
Šių Specialių Vaistų.

ifrs. Kari EJcls«ha<-k,
172 S. Stenvart St., Lombard, III. I

Reumatizmas Išgydytas ) 
Pagelba Oriental

Gyduolių

3

L&BOR DAT PIKNIKAS
IR “AUBURN” AUTOMOMOBILIAUS IŠLEIDIMAS

J VYKS RUGSĖJO-SEPT IMĄ DIENĄ 1930 M.

MARIJONU FARMOJE
HINSDALE, ILL.

PROGRAMAS:
Aš kenčiau nuo 

reumatizmo per 
apie 6 metus. Aš 
turėjau skaus
mus, sustirimą 
Ir sutinimą vi
suose mano są
nariuose, kas 
mane nuolatos
labai vargino. Aš išleidau daug pi
nigų gydymuisi, kuris nieko gero 
man nedavė. Vienas daktaras ištrau
kė man visus dantis. tikėdamasis 
mane Išgydyti, bet tai manę.-j neiš
gydė. Vien blogiau padarė.

- (Mano duktė kuri gyvena Chlcugo- 
Je, parašė man pranešdama' aplo 
reumatizmo specialistą, kuris išgy
dė dauge.) kenčiančiųjų jos apylin
kėje ir patarė man paimti Jo vais
tų. AŠ todėl parašiau J Chlcagą. ad 
resu 1«52 W. TMvtstnn St.. j W. K. 
Chang’s ofisą Ir paprašiau specialių 
vaistų. Aš ėmiau tuos vaistus per 2 
savaites Ir likau visiškai išgydyta. 
Kas tik tart reumatizmą, turėtų pa 
rašyti tam specialistui ir išsigydyti 
jo vaistais. j

Mrs. Vlctorla Magcrskl. 
r. O. Box 229, wilsonvllls, III. 1

10:30 ryte Sv. Mišios Kolegijoje.

KELRODIS AUTOMOBILIAMS:

Ogden, Joliet N. 4; 47th iki Hinsdale —* 
Madison St. Iš ten 63rd. Iš čia: mylio iki 
farma. .

Arba
Ogden Avė., Joliet Rd. N. 4 iki Hinsdale 

Madison Avė. Iš ten iki 63rd ir pavažiavę % 
mylios busite farmoj.

Arba
Western avė., Columbia Itd., 95th Spring 

Forest, Willows Springs Rd. iki Joliet N. 4.

7:00 Vakare Automobiliaus Traukimas.

Iš ten iki public scbool Hinsdale Madison St. 
Iš ten iki 63 ir už V? mylios farma.

KELRODIS TRAUKINIU:
C. B. & Q. iš Union Staition išeina iš ryto

8:27, 9:35 ir 10:37; 11:37.
VVestern Avė. ir 18th St. išeina 8:37, 9:45

ir 10:47; 11:48.
Cicero išeina 8:47, 9:51 ii/10:53; 11:53.
Visi važiuokite iki Clarendon Hills, čia tro-

ku nuveš į Piknikų.
Širdingai kviečia visus

RENGIMO KOMISIJA.

Brunswick Radio nauji modeliai ir stebėtinai gražus 
ir geras balsas. Budriko Krautuvėje galite gauti visus 
radio, kokie tik randasi pasaulyje, visų geriausių iš- 
dirbysčių ir už žemesnę kuinų kaip kitur, o ypač dabar 
vasara, kaip tai Atwater Kent, Zenith, Sparton, Phileo, 
Majestic, RCA Radiola, Vietor, Columbia ir General 
Motors.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705 ... ♦

General Motors Radios
3343 S. Halsted St. i 

i 1 ■ ■—* IS
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Prašau Į Mano Kampelį
-----------------Rašo prof. Kampininkas.---------------

PRAŠAU NESIJUOKTI. Į WY0MIN6 KL0NES LIETUVIŲ DIENOS IŠKILMES! SPORTAS

Pasauly būna ir tokių at
sitikimų :

Estas Sergėjus Vasilenko 
Tartų teismo už galvaižudystę 
buvo nuteistas mirti. Pagal 
Estijos įstatymus nuteistasis 
turi teisės pats pasirinkti 
mirties bausmės rūšį. Jis pa
sirinko nuodus. Buvo jam 
duota išgerti stipriausių nuo
dų, nuo kurių paprastai visi 
miršta. Vasilenko, išgėręs nuo 
dus kelias dienas kankinosi 
tarp gyvenimo ir mirties. Ga
lop jis atsipeikėjo ir pagijo.

Teismas pateko į keblų bū

vį. Jis niekuo daugiau nebe
gali nuteistojo nubausti. Pa
gal įstatymus negali to pa
ties už tų vienų tų patį nusi
žengimų bausti du kartu. O 
mirties bausmė anuliuoja (pa
naikina) visas kitas. Taigi 
Vasilenko, atlikęs mirties 
bausmę, pasilieka ramus ir 
laisvas toliau gyventi.

— Žinai, tavorščiau, buvau 
ant Rodžio spirgintuvių.

— Smagu buvo.
— Kur tau! Numirėlis, žiū

rim, tik riečiasi, raitosi, spin- 
ga, kaip pragare. Aš pagal-

ĮVYKSTA DARBO DIENOJ 
(LABOR DAY), SAN 
SOUOl PARKE, WIL-

KES-BARRE, PA.

Luzerne vedamas muz. J. Va
laičio, ir Pittston’o vedamas 
muz. J. Kudirkos.

Bus kalbos, žaidimai, įvai

TELEGRAMA.

Jau keliolika metų iš eilės

Pittsburg, Pa. — Aš, Kazys 
rios rungtynės. Parke yra di- Į Bieliūnas, užbaigiau treni-
delė, puiki salė šokiams, kurvojau, kas bus su tavorščiais, wVftn,:n„ Vnll«v lietuviai;. , •, ’.. . _ . v. .’.vvyoming vaucy liaukų vėjelis atvėdma kiekvie

l.-iuln no Kmroroc trvvi nnv/inu • .•__ v , t ‘j... ikada jie spirgės gyvi amžiais rengįa metinę šventę _ Lietu- 
ir niekad nesuspirgės. I Vių Dienų.

■------------ Šįmet Lietuvių Diena bus
PETRAS. Antanai, P®r*-rugsėjo (September) 1 d., —

daugJu_tos munšainės geri! į Darbo Dienoje (Labor Day)— 
sa'° San Souci Parke, Wilkes-Bar-

ruotis ir duodu jums žinoti,

RABIB KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ 
E X T R A

Radio programų diena ir va
landa permainyta. Iš nedė
lios perkelta į subatų 6 vai. 
vak. iš tos pat stoties — 

WCFL 970 K. 
Ketverge iš WHFC 1420 K.

nuo 7 iki 8 vai. vakare 
Vasaros žemos kainos ant Radio

Atwater Kant 7 tūbų su viskuo 

u, 49.00
R. C. A. Radiola 10 tub.ų su vis

kuo ui ...... 49.00
Sparton 9 tūbų su viskuo

99.00
Victor 10 tūbų su viskuo

109.00
Brunswick 9 tūbų su viskuo

už 98.00
Brunswick Radiola su Phonogra-

fu krūvoje už 49.00
Zenith. Radio 9 tu-

Pirm negu ptrksite radio pama
tykite Budriko krautuvėse radios 
visų Standard Išdirbysčių, kur pa
tys galite persitikrinti Sale prie 
Šalies {vairių modelių.

JOS. F. BUDRIK INC.
3417-21 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS 
RADIOS

3343 SO. HALSTED ST.
—I .11 ■ __  ■ ■ ■— —,

Kai Voldemaras buvo paim
tas iš Kauno vežti ant pose- 
lienijos į Platelius, p. Volde- 
marienė, sakoma, pirmiausia 
telefonu skambinusi bolševi
kų atstovybei. Išeina, ka-> 
tarp Voldemaro ir bolševikų 
čekos narių (atstovybės) bu
vo drūti siūlai, nes nelaimėj 
kiekvienas žmogus šaukiasi 
geriausio savo draugo.

Prof. Kampininkas dabar 
reikalauja, kad lietuviški' Tro
ckio tavorščiai Amerikoj, ku
rie, Voldemarui karaliaujant, 
jį savo spaudoje visaip — 
žodžiais ir risunkais — mozo- 
jo, tuojau atšauktų visus tuos 
bliuznijiinus. Kam reikėjo 
taip šokti dalyko nežinant.

ANTANAS. Noriu 
vargus joj paskandinti.

PETRAS. Na, ir kų? 
kasi?

ANTANAS. Kas tau! Tur 
būt mano vargai yra labai 
lengvi, kad visuomet vir
šum plauko.

Se-

— Ar žinote, kų aš galvo
ju! Ne! Nežinote!

Jei nežinote, tai nėra ko 
jums ir pasakoti. Jūs vis tiek 
nesužinosite.

re, Pa. ,
Pelnas Nukryžiuoto Jėzaus

seserų vedamam našlai- 
tymui, Elmhurst, Pa.

Lietuvių Dienos Komitetas 
šį pavasarį minėtam našlaity- 
nui perdavė $17,000.00. Tai 
pelnas susidaręs iš Lietuvių

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė

Švedų Amerikos Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą—Švediją.
Su artimais susisiekiknals su 

Klaipėdą
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 

S.S. DROTTNINGHOLM 

1930 Metais Išplaukia
Laivai iš New Yorko:

Gripsholm Rūgs. 6 d. 
Kungsholm Rūgs. 13 d. 
Drottningholm Rūgs. 20 
Gripsholm Spųlio 4 d. 
Kungsholm Spalio 11 
Drottningholm Spalio 18 
Gripsholm Lapkričio 1 
Kungsholm Lapkr. 8

Musų laivai yra greiti, di
deli ir moderniški. Išplaukia 
beveik kas savaitę iš New Yor
ko Ir atgal. Jei Tamsta ma
nai atlankyt savo Tėvynę Lie
tuvą dėl platesnių informacijų 
kreipkis prie arčiausio agento 
arba pas:
Svvedish American Line 
181 N. Michigan Avė.

Chic Ll.

3S

$65.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvų per Rądio tiktai 25 centai 

" Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHIOAŲO, ILL.

■ ■. B , = t" ą =£

BENDRAS PIKNIKAS
Rengia

Prierašas, šita telegrama 
atsiųsta plačiai žinomam ris- 
tininkui Gansonui, kurs dabar 
yru Chicago j ir rengia kumš
tynes Aleliunui ir Vinčai rug- 
piučio 31 d., Justice Purk dar
že. Kumštininkas Vincą atsi
lankęs ‘ ‘ Drauge ’ ’ pareiškė, 
kad Aleliunui nepasiduos ir 
jį suplieks.kad esu geriausiame stovy dėl 

savo priešo Juozo Vi neoš ir
valcai, klumpakojai ir kiti;jaučiuos šitaip, kad as paim-Į <«DrauR0>» koresponden 
mėgiamiamsi šokiai. Kaustyki Prie84 P° savo ran a- 0 tai pra§omį žinias rašyti tuo-
te batus kuo storiausiom ^as sa Jau P° ivy^°- Pasenus žinia
“skūrom” ir “padkavom” gatavas pralaimėti $300, kai-'

nų šokėjų. Lietuviškos polkos,

Čia visiems atsiras ūpas šokt, 
kad net grindys drebės.

Kitų kolonijų ir rajonų lie
tuviams, kaip New Yorko, 
Conn. ir k. vertėtų išnaudot 
savo atostogas ir šiaip tinka
mų progų atlankant savo gi
mines ir pažįstamus atvykt į 
|Wyoming Valley Lietuvių Die

po “side bet”. Jei kas misly- į 
. lų, kad Vincą bus laimėtojas, 
tai aš sakau šitaip: jei jisai
mušis taip, kaip reikia, tai bus ' 
užbaigtas į 3 ar 4 roundus. ! 

Kazys Aleliunas.

'niekam neįdomi; tokių visai
reiktų nedėti.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI |5,00

Dienų pramogų rengtų per 16 nQS iškilmę. Čia sykiu paūši-
metų. Tat tikslas Lietuvių 
Dienos yra labai kilnus — šel
pti lietuvius našlaičius ir pa
vargėlius. Našlaityno viršinin- 

žin°te> aa galvoja? jj-u yra sCrantono deocezijos
Žinote? Jei žinote, tai kam gi 

į man sakyti, kad jūs ir taip 
žinote.

CICERO

vyskupo O‘Reilly paskirtas 
kun. J. Miliauskas, Duryeu, 
Pa., lietuvių parapijos klebo
nas.

Šių metu Lietuvių Dienos j 
programa bus įdomi ir įvairi, i 
Dalyvaus net 4-rių didžiulių 
parapijų chorai, kaip tai: Wil- 
kes-Barre, Pa. vedamas muz. 
J. Stulgaičio, Plymouth’o ve,- 
damas muz. p. J. Karašausko,,

te, čia sueisite dzūkus, kapsus, 
kirvininkus, zanavykus, “za- 
nemunčikus”, žemaičius ir vi
sus kitus plačios lietuviškos 
giminės ainius.

Visos ir visi į Wyoming 
Valley Lietuvių Dienos iškil
mes!

Spaudos Komisija.

KUN. M. KRUPAVIČIUS 
PALIEKA KAUNE

Tako patirti, kad kun. M. 
Krupavičius paliks senoj vie
toj ir prie seno savo darbo.

“R.”

ROSELANDO ir W. PULLMANO DR-JOS 
NED. RUGPIŪČIO (AUG.) 31 D., 1930 

Washington Hgts. Miškuose
107-ta ir May Street

Pikniko pelnas Oak Forest prieglaudoj esantiems 
lietuviams.

Todėl visus kviečiame j tų piknikų ir gerų darbų pa
remti. • ,1

DR. JOSEPH SHINGLMAN
Ciceros miesto pirmutinis
Sveikatos Komisijonierius
Dr. Josepli Shinglman turi 

ofisų 4930 W. 13 St., Telef. Ci
cero 49 ir rezidencijų 1638 S. 
50 Avė., telef. Cicero 3656. Jis 
yra gimęs Koeningsbnrg, East 
Prussia ir Amerikoj. Jis pas
tojo į medicinos skyrių Loyo- 
la Universitete, Chicagoj. Tu
rėdamas 20 m. amžiaus, jis 
buvo teologijos studentu mies
te Mir, Rusijoj.

Dr. Joseph Sbinglman atva
žiavo į Ameriką 1904, o į Ci
cero 1908. Jis užbaigė Illinois 
ir Loyola Universitetus 1909 
metais. Tais pačiais metais jis 
vedė p-lę Anna Behrman, Ci
cero}. Jis pradėjo praktikuoti 
medicinų 1909 metais, Ciceroj.

1910 m. Dr, Joseph Shingl- 
man tapo paskirtas Sveikatos 
Komisijonierium Ciceroj. Ir jis 
tų ofisų laikė iki 1918 metų.

Dr. Joseph Sbinglman nuo
lat studijoja medicinų. Delei 
medicinos studijų jis jau du 
sykiu važinėjosi po Europą,— 
1914 ir 1924 metais. Paskuti
ni sykį nuvažiavęs (1924) jis 
specialiai studijavo tropiškas 
ligas.

Jis turi du sūnūs ir vienų 
dukterį: Willard yra medici-6 
nos studentas, Zigmund — 
aptiekorius, ir duktė Grace— 
studentė.

Dr. Joseph Sbinglman šių 
vasarų praleido 3 savaitės ato
stogų Michigan valstijoj su 
visa savo šeimyna. Jis dabar 
jau sugryžo iš atostogų ir pri
iminėja ligonius.

Dr. Joseph Shinglman yra 
gerai žinomas Cicero lietu
viams jau per 23 metus. Jis 
gydo visokias ligas, o jo spe
cialybė yra gydymas reuma
tizmo ir sąnarių.

Daktaras
Kapitonas '

t* 17 J
Specialistas iš

fflSSIfi,
Pasauliniame kare 

Seno Kr a jaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UZSISENfeJŲSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, .gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė, tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Keelcr Avė., Tel. Crawford 5573

A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005

8 FEC-IALtHTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrė!). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egaamlnavl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

Vienatlnls lie- 'raa Ir Jeigu aš paimsiu
’uvis kuris iŠ-J“3 gydyti, tai 1U”J sveika U Ir gy-
dirba europis- rum*e su»ryi Jum* Ulp kalp buvo 

pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, {at
kerėjusią, chronišką ligą. kur] ne- 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapinių 
vartus.

'4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
;ReumatizmassausgėlėZ

Nealkankyklte savęs skaus- ® 
Reumatizmu, Sausgėla. g

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _ 
g — raa-nenų sukimu; nes skau- ™

dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
" ir dažnai ant patalo paguldo. g
■ CAPSICO COMPOUND mo-
g stls lengvai prašalina vlršml- " 

o ė tas ligas: mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- n 
B vonee pasveikę Kaina 56c per
U paštą S 5c arba dvi ui ŠI.61. ®

Dukart tvirtesnė 7Be. ■
■ Knyga: "ŠALTINIS BVEI -
■ KATOB” augalais gydytis*, kal-
_ na II sentų. ■

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101 e
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 rito Iki 1 
on platu

ADVOKATAI

Justin Kulis
6656 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
■ ■■■NBBBBI

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Suile St. Rin. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

Didžiausia Apsauga

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salio St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
2241 30. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

Musų tikslu visuomet yra, netik teikti 
geriausį patarnavimų, bet ir didžiausių 
apsaugų. Kad tai galima butų atlikti, tai 
mes esame nariai Federal Rezerve Sys- 
temos virš dešimties metų. Ta narystė rei
kalauja, kad mes padėtumėm į Federal 
Rezerve Bankų dalį savo depozitų, be 
nuošimčių. Mes maloniai tai darome, ži
nodami, kad tai reiškia didesnę apsauga 
dėl jūsų.

t
Ta didesnė apsauga yra svarbi, kuomet 
jus atidarote taupymų suskaitą.

DEPOSITŪRS STATE BANK
4701 S. ASHLAND AVENUE

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; I Iki 9 ryte Tel. Repub. 9490

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonai Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredtanis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

—I7w7itchus~
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

62 East 107-th Street
Kampas Michigan Av*.

Tai. Pullmsn 8980 '
Nuo 8 iki 9 v*k- tr Subatomi*
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Lahcr Day, Pinuafayj, Rugsėjo (Supt.) 1 d., 1930

STICKNEY GROVE, LYONS, ILLINOIS

PRADŽIA 11-tą VALANDĄ RYTO.
Visi širdingai kviečiami atsilankyti. Pelnas eis Vyčių Namo Fondui.

iijfj

LIETUVIAI AMERIKOJE 
WAUffSAN, 0l7 I MELROSE PARK, ILL

500 m. Vytauto mirties sukak
tuvių iškilmių programa.
Kaip jau skaitytojams žino-! 

ma iš tilpusių “Drauge”, 
straipsnių, rugpiučio 31 d.! 
Waukegano lietuviai iškilmin- [ 
gai minės 500 m. Vytauto mir 
tieę sukaktuves.

Kad gražiau paminėjus šių 
šventę, komisija turi nustačiu
si programų, kuria šiuo skel
biame dienrašty, kad skaity
tojai ir-gi kartu džiaugtųsi 
su mumis. Programų ir tvarkų 
skelbiame ištisai.

Mokslo pradžia.
Kun. II. Lieblang, Šv. Šir- 

į dies paraip. klebonas, šiuo kvie 
čia visus lietuvius tėvus savo 
vaikus leisti šios parap. mo
kyklon, kuri naujai išpentuo- 
ta, išvalyta, su naujomis elek
tros šviesomis atrodo lig nau
jai pastatytai. Mokslas prasi
dės rūgs. (Sept.) 2 d.

Seserys — mokytojos, po 
savo atostogų ir studijų, jau 
grįžo ir pilnai pasirengusios 
paimti visų vaikus savo glo- 
bon — mokslui per ištisus 
metus. Kviečiami tėvai iš ank-

nušauskų. Trokas ryto 9 vai. 
stovės prie svetainės. Visi 
susirinkit sakytų valandų.

X Rūgs. 1 d. įvyksta eks
kursija į Marijonų ūkį. Kurie 
norite važiuoti, užsiregistruo- 
kit pas A. J.. Janušauskų, 1301 
So. 50 Court.

CHICAGOJE
Į MARIJONŲ FARMĄ.

ROSELAND, ILL.

Bažnyčioje altoriai papuoš- s^° sav° va^us užregistruo
ti. Tai mūsų gerb. šv; Kaži-r1,
miero Seserys mokytojos at-' Mokinių skaičius šioj paira- 

f pijintj mokykloj kas metliks.
auga. Mokiniai šios mokyklos 

Iškilminga suma 10:30 Cele susideda g įvairnJ tautų, k a.
brantas gerb. kun. J. B. Klo-.Į (įetuvių, vokiečių ir ai- 
ris, Šv. Baltramiejaus parapi-
jos klebonas. Asistuos gerb. 
kun. J. Sitavičius, vietinės 
par. vikaras, ir gerb. kun. Ja
kaitis, M. I. C.

Per sumų giedos parapijos 
'choras. Tai dienai pritaikintų 
pamokslų pasakys gerb. kun. 
Jakaitis.

Ši mokykla randasi ant 16 
avė. ir Rice St.

CICERO, ILL.
.•fc . ' ! ’• ’ •
Radio Stoties A J J.

X Labdarių 3 kuopa visu 
j smarkumu rengiasi į Labdarių

Po pamaldų visos draugijos išvažiavimų, 31 d. rugpiučio.
Kas tiktai norite važiuoti, 
užsiregistruoki! pas K. Žilvi
tį, J. Motekaitį arba A. J. Ja-

—J—■■■■■■■ in " " 11

ir žmonės susirinks prie mo
kyklos apie 1:30 ir eis į dr- 
jų auditorijų, kur prasidės 
antra dalis iškilmių, būtent 
programa. Šios dalies progra
moje dalyvaus visa dvasiškija, 
A. Kalvaitis, Lietuvos konsu
las Cbicagoje, L. Simutis 
“Draugo” redaktorius, Ri- 
chard Lyons, State Represen- 
tative, A. V. Smith, State at- 
torney, ir L. Yager, miesto 
majoras. Šie kalbės lietuvių 
ir anglų ką 1 bose.

Tarpe kalbų bus ir muzikos 
kurių išpildys šv. Baltramc- 
jaus par. choras. Solistai: p. 
J. Gapšienė (Širvaitė) ir A. Jo 
kubaitis. Deklamuos ponia O. 

I. iBurtrum (Aukskalnaitė), šv. 
F Kazimiero Akademijos auklė

tinė. Prie to da bus ir stygų 
muzika kurių išpildys vieti
nės kolonijos jaunimas.

Vakare apie 8 vai. prasidės 
balius su šokiais. Muzika bus 
pono Krekščiuno, kuris su sa
vo orkestru dalyvaus ir pro
gramoj.

Skelbdami šių programų, 
kviečiame visus kuoskaitlin- 

į giausiai dalyvauti tose mūsų 
iškilmėse ir mintimis susijung
ti, minint garsaus ir D. L. 
kun. Vytauto 500 m. mirties
sukaktuves.

Stasys Žylius,
912 So. Lincoln Avė., 
Waukegwn, III. /
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GARSINKITĖS “DRAUGE"

-

Iš Šv. Petro ir Povilo £r-jos.
Šv. Petro ir Povilo draugi

jos, kuri daugiausiai darbuoja 
si labdaringame darbe, susi
rinkime, laikytam 11 d. gegu
žės, parap. salėj, kįlo sumany
mas sušelpti Oak Forest prie
glaudos lietuvius.

Išrinkta komisija tam dar
bui vesti ir atsišaukta į vi
sas kitas draugijas, sumany
mų priėmė ir išrinko savo ko
misijas.

Liepos >29 d. buvo sušauktas 
komisijų, susirinkimas, Stru
milos svetainėj ir sutarta su
rengti bendrų pikniką ir iš
rinkta komisija.

Piknikas nutarta laikyti 
Washifigton Heights miške, 
nedėlioj, 31 d. rugpiučio. Vi
sas pelnas skiriamas labdarin
gam tikslui, tai yra sušelpimui 
lietuvių Oak Forest prieglau
doj. ' : M

Taigi, visi kviečiami atsi
lankyti į šį labdaringam tiks
lui suruoštų pikniką.

Pikniko vieta-: 107 ir May 
st. •

A. Draugeli!

Yra aiškiai pramatoma, kad 
ateinantį pirmadienį, Darbo 
Dienoj, rugsėjo 1 d., įvyks 
Marijonų farmoj toks didis iš
važiavimas, kokio ten dar nė
ra buvę. Visose kolonijose yra 
didelis susiįdomavimas tuo iš
važiavimu, kad pamatyti Ko
legijos progresų. Vėl įdomu 
yra visiems, kam teks didžio
ji išvažiavimo dovana — “Au- 
burtb”.

Marijonų farmoj daromi 
dideli prisirengimai svečių 
priėmimui.

Nuvažiuoti į farmų yra len
gva. Kelrodis randasi šiame 
numeryje išvažiavimo skelbi
me.

Visose parapijose yra vadų, 
kurie žino kelius ir nežinan
tieji prie jų gali prisidėti. Sto 
tyje prie So. Western avė. ir 
18 g-vės su kiekvienu trauki
nio iš važiavimu,, bus vadai. 
Todėl keblumų ir klaidžiojimų 
negalės būti. Valiuokite visi.

Rap.

PIKNIKAS KILNAM TIKS 
LUT.

Marąuettė Park. — Kata
likiškos spaudos platinimas y- 
ra vienas gražiausių darbų. 
Tų žino ir vietos Apaštalys
tės Maldos Brolija.

Atsilankius gerb. kun. J. i 
Jusevičiui į Brolijos susirinki
mų ir prisiminus apie katali
kiškųjų spaudų, draugija ža
dėjo paremti ir tam tikslui su
ruošti piknikų. Pelnas eis iš
leidimui naujos kun. J. Juse- 

Įvičiaus knygutės.
Kun. Jusevičius laikinai ve

da Gimimo Panelės Šv. para
pijos reikalus, todėl jam ten
ka pamokslai sekmadieniais 
sakyti. Savo pamokslais aiški 
na šv. Mišių dalis ir taip pa
mokinančiai, kad žmonėms la
bai patinka. Visi tie jo pa
mokslai bus surašyti ir išleis
ti knygutėj antgalviu “Di
džiausia Auka.” Kun. J. Ju
sevičius taipgi rašo ir kitų 
knygutę “Šv. Pranciškaus 
Gyvenimas”.

Knygučių išleidimas daug 
kainuos. Todėl Apaštalystės 
Maldos Brolija kviečia visuš 
atsilankyti į piknikų, pusi-' 
linksminti ir paremti kilnų 
darbų. Piknikas įvyks Mar- 
ouette parke, rugpiučio 31 d., 
tuoj po sumos.
Viena iš Marąuetteparkiečių. 

— ■■■■■■ ■ —

SESERYS MOKYTOJOS 
JAU SUGRĮŽO.
« wįįhi<i n j ■ .

Nortfa Side. — šv. Mykolo i 
par. mokykla atsidarys rugsė-j 
jo 2 d., antradienį. Tų paskel-1

bė pereitų sekmadienį parapi
jos klebonas iš sakyklos. Ra
gino tėvus, kad leistų vaikus 
mokyklon. Butų labai gražu, 
kad tėvai paklausytų klebono 
raginimo. Jeigu kitų tautų ka 
talikai leidžia savo vaikus ka- 
talikiškon mokyklon, tai mu
ms lietuviams tuo labiau rei
kėtų leisti. Tėvai turėtų tuo 
susirūpinti.

Rap.

sustiprėti ir grįžti kartu veik
ti.

Iš mūsų apielinkės p-«iai 
Janušauskiai įsigijo puikų 
1931 modelio “Buick” karą. 
Jų sūnelis, Juozapas, kuris 
lanko Quigley Seminarijų, 
jau tuo automobiliu važinėja.

Raporterius.

-= =—=

T0WN OF LAKI.

Serga visiems gerai žinoma 
darbšti mergaitė, p-lė Anasta
zija Mažeikaitė. Ji gyvena 
šiuo adresu: 4453 S. Honore 
St. <:?

Visos drauges ir pažįstami 
linki Nastutei kuogreičiausiai

X Šiandie “Drauge” telpa 
vėl įdomus muz. J. Žilevičiaus 
straipsnis iš muzikos srities.

X Ateinančią savaitę pra
dėsime spaudinti tęsinį Dr. K. 
Paketo laiškų iš kelionės ap
link Afriką. Laiškai įdomūs.

X Ryt, galima sakyti, re
kordinė piknikų diena. Dau
giau negu pustuzinis.

< «

' n
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VAŽIUOKIME Į LIETUVA
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu j 
per K L A I P fi D Ą

Greitas ausb.ekima.s via Kopenhagon z .
Pulkus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto j
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas J

Latvi} Ifcilatrkimai Iš New York:
S. S. ‘OS0AR H” .................Rugsėjo 6
S S. “FREDERIK VIII'’ .. Rugsėjo 13 
S. S. “UNITED STATES” ., Rugsėjo 27

bZvj agentų arba:

LINE
27 WHITEHALL 5T. 
NEJtf YORK, N. Y.

248 WASHIN&TON ST. 
BOSTON, MAS S.

ISO N.LASALLE ST. 
CHICAGO, ILL.

Kedaag Laiko Liko Del kišo Apšildymo Rauto!
I

•'4

Mes Esame Jūsų Patarnavimui
Mes esame kartu jūsų patarnavimui ir jūsų finansinių reika

lų apsaugojimui.
Jūsų pinigai padėti musų taupomojon sąskaiton jums neš 3 nuoš. 
Norėdami, kad. jūsų pinigai neštų jums didesnį nuošimtį pirkite

musų saugius pirmus morgičius, nešančius 6 nuoš.
Pirm negu investysi savo pinigus pasiklausk musų patarimo.

Tada nepadarysi klaidos.
Siunčiame pinigus į visas pasaulio šalis pigiausiomis išlygomis. 
Sutvarkome kelionę į Lietuvą ir į kitas šalis ant geriausių laivų. 
Skoliname pinigus ant namų lengviausiomis išlygomis. 
Casliuojame Lietuvos Paskolos Bonų kuponus.
Turėkite finansinius reikalus su mumis ir žinosite, kad esate 

ant saugaus kelio.
Savo brangmenoms laikyti pasisamdykite pas mus bankines 

saugumo skrynutės.

Kapitalas Ir Perviršis
$400,000.00 

TURTAS VIRŠ
$3,500,000.00

PO ILLINOIS VALDŽIOS IR 
CHICAGO CLEARINGUHOUSE 

I PRIEŽIŪRA

Metropolitan State Bank
2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 B. M.»'?>L 

Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

, r,»>. ■■■
■i.

BUY^NOW
ATING

Pirk dabar ir sučėdyk pinigų. Nelauk iki karnos pakils rudeny.
Lengvi išmokėjimai — 24 mėnesius mokėt!

Jeigu jūs norite pats darbą atlikti, tai mūsų žmogus padarys planą dėl jūs ir 
parodys jums kaip tinkamai turi būt įvesta.

Mes absoliutiškai užganėdiname savo kostumerius.
Didžiausias stakas plunmbingo materijolų nužemintą bargeno kainą. 

Ateik ir persitikrink pats dėl savęs.

Atdara vakarais iki 8-tos. — Nedėliomis iki 1-mai.

M. Levy & Co.
3 KRAUTUVĖS 

VYRIAUSIA SANKROVA:

2117-27 SOUTH STATE STREET
Arti 22-ros ant rytų pilies stryto

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius: So. Chicago Skyrius:
4101 Archer Avemte

4101-03-05 Archer A«e.. kampas Mosart 
Tel. LAPAYETTE 0287

Kalbame Lietuviškai

9300 Commercial Avė. 
Kampas 93-čios gt.

Tel. 8A0INAW 4847

. - -
. L - 1. -.
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Išvažiavimas į Labdaringos Sąjungos FARM A Bus
SEKMADIENYJE, RUGPIUCIO 31 D.

Automobiliai ir busai eis nuo visų lietuvių bažnyčių tarp 9 ir 12 vai. ryto.
KELRODYS — Iš Cliicagos važiuoti naujuoju Joliet Road Nr. 4, (19 mylių nuo Chicagos)

iki kvietkinyčiai. Iš čia sukti į dešinę ir važiuoti dvi mailes iki ūkiui, prie kurio bus labdarių pa
rašas.

PROGRAMAS — dainos, muzika, kalbos, užkandžiai, dovanos, žaislai.
TIKSLAS. Našlaičių, ligonių, pavargėlių šelpimui, šiuo tarpu labdariai šelpia Lapinską, 

Pajaujį, Macijauskienę, kurie serga Šv. Kryžiaus ligoninėj.
Kviečia visus LIET. LABD. SĄJUNGA.

C H I C A G O J E
LABDARIŲ PIKNIKAS 

BUS DIDŽIULIS.
RAGUVIEČIŲ PIKNIKAS.

PRANEŠIMAI.

Pastarųjų dienų žinios iš 
airių Chicagos ir apielinkių

Moterų Sų-gos Chicagos Ap
skričio susirinkimas kaip bu
vo garsinta, kad įvyks rug
pjūčio 31 d., dabar iš priežas
ties Labdarių Są-gos išvažia-

i. styrimi. Kiekvienas prašomas į vime Labdarių 8 kuopa turėjo 
atsivesti nors po vieną, naujų'paėmus viena; troką. Šiame iš- 
nari. Dabar vyrai ir moterys važiavime turės daugiau tro-

važiuoti. mas rugp. 31 d., 2 vai. po pie-
Kurie atvažiuosite, į LabdJtų, Gimimo Panos Švenčiau- 

ūkį, nesigailėsit. Vieta graži, sios parapijos svetainėj,
lygiomis teisėmis priimami.

Juozas Blankus, pirm.
kų. visiems patiks.

Širdingai kviečiame Chica
gos ir apielinkės lietuvius da
lyvauti pirmam raguviečių ir 
jų kaimynų išvažiavime. Pik-Įvįm® ^ra perkeliamas į antra-

Kviečiame visus brighton- 
parkiečius ateiti prie bažnv- 

Brighton Park. — Labdarių čios apie 10 ryto. Iš čionai 
8 kuopa smarkiai ruošiasi trokas nuveš ir parveš be jo-

Valdyba.
Waslitenaw ir 68 gatvių.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą. Bus 
kalbama apie būtąjį pikniką 
ir kitus svarbius dalykus.

Valdyba.

Marąuette Park. — Liet. 
Am. Piliečių Kliubo įvyks 
svarbus mėnesinis susirinki-prie antro išvažiavimo, kuris kių kliūčių.

savo au-
Pirmame išvažia- tomobilius, prašomi ir-gi at

pųi} ir kolonijų rodo, I nitas prireagtaB kogražiausia. į Vienio vakarį t. y. rugsėjo 21. rugpiua0 31 1930,1 Visi, kuris turite
Labdarių piknikas nuosa- 

oj farmoj, rugpj. 31 d., bus 
ai didelis, o gal net milži- 

kas. Labdarių kuopos viso-

d. Susirinkimas įvyks šv. Kry: - . ..nesv i savoj ukejPatartina užkandžių
vežti, nes piknike bus visko, i ži&us parapijos Town of La-

ke pas M. S. 21 kuopą.
nutarė visus dalyvaujančius Vis« ku0P» Pn™-
Be to, raguviečių jaunimas

kolonijose yra sujudusios rož5. , ti savo atstoves, nes yra daug
smnrlnni ■voilrin Irnn Tvlnktin 1ir smarkiai veikia, kad plaJių'^į Jeigu’paBitaikyt, lietus/™“’*

Visuomenę išjudinus ir ĮMkrei.Įarbs tas w M. S. Ch. Apskr. Valdyba.
pus mimų mimas i ta pikniką.' ,. .r r I nenugązdina, nes ten yra va-

Chicagos lietuviai nuo pat' sarnamis, kur galima bus vi- 
ikurimo Labdarybės laukė, siems sutilpti.
kad būtų įgyta graži farma 
seneliams ir paliegėliams. Da
bar tokią farmą jau turime. 
Jau šimtai lietuvių ją matė 
pereitą pavasarį. Dabar vėl

Rengimo komisija.

NORTH SIDE.

Bridgeport. — Šv. Petronė
lės dr-ja turės labai svarbų 
susirinkimą antradienį, rugsė
jo 2 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėj 7:3O valandą vakare. 
Visos narės būtinai susirinki
te Tie svarbus reikalai liečia 
musų dr-ją. Tad būtinai rei-

II-

Vietos lietuviai yra labai 
nauja proga jų pamatyti. Kas gerai susiorganizavę dėl lab-,kia skaitiingo susirinkimo, 
tik ią j ’atė, tas atsigerėti ne- darių išvažiavimo rugpiučio
gali. ’ rma didelė, gražioj 
vietoj :mė derlinga, puikūs 
mišką , kur galima riešutau
ti ir pasigrožėti.

Pereitą trečiadienį įvykęs 
Labdarybės Centro snsirinki-

31 d. Paimti 5 trokai, kurie 
išeis į farmą tarp 9 ir 12 vai. 
nuo šv. Mykolo par. bažny- 

Privatiniai automobilis-

Kviečia
Ona Taujėnienė, pirm.

cios.

Radio
PADIDINS TAMSTŲ DŽIAUGSMĄ

Je f* f * *
ei Ji islgysi is

Peoples Furniture Co.
- Krautuvas

Per Dievo malone aš, Juozapas Koncevičius ir 
mano žmona Aleksandra, abu kilę iš plačiai žinomos 
Kražių parapijos, štai sulaiukėva sidabrinių, t. y. 25 
metų vedybų sukaktuvių. Kad padėkuoti Dievui už ik
šiol mums teiktas malones ir kad išprašyti mums rei
kalingų malonių tolimesniam musų gyvenimui, užpra- 
šėva Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. parapijos bažny
čioj Brighton Parke šv. Mišias, kurios įvyks Labor 
Day, pirmadienį, rugsėjo-Sept. 1, 1930, 9 vai. ryte.

Visus gimines, kaimynus, pažįstamus ir draugus ma
loniai kviečiame pagal išgalę atsilankyti į tas pamal
das.

Juozapas ir Aleksandra Koncevičiai,
2557 West 43 Street.

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija Šv. Jono Evangelisto 
vyrų ir moterų laikys mėnesi
nį susirinkimą 31 d. rugp. pa
rapijos mokyklos kambary, 
1 valandą po pietų. Kviečiami 

'visi nariai susirinkti, nes tu-
Šios savaitės pradžioje iš rįme daug svarbų reikalų svar 

• Wisconsino valstijos sugrįžo

tai ir-gi prašomi čia suvažiuo
ti, kad kartu važiavus. Kurie

mas parodė, kad visose kolo- dar ^neturite užsisakę vietų,
nijose ūpas yra pakilus, kadi 
žmonės džiaugiasi farmos įgi
jimu ir kad palinkimas vykti 
į pikniką visur yra didelis.

Todėl pikniko rengimo ko
misija yral pasirengus aprupin 
ti minių minias žmonių.

Ten busiąs.

pasiskubinkite. Pajūris.

su šeimyna p. J. Krukas, vie
nas iš Peoples Furniture Co. 
direktorių. Vakacijas turėjo 
labai smagias ir laimingas.

Rap.

==asas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■innnnmS SVARBUS PRANEŠIMAS B 
| CHICAGOS LIETUVIAMS B

! J. F. Kadžius i

BBB B■■B8

GRABŲ IŠDIRBYSTĖJ
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei

kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bą dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriul už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- 5 
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš I 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai Ūks valku- ! 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra j 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo kl- J 
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į |J 
savo išdlrbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 1/ 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar- J 
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, | 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius 5
• . HPigiausias Lietuvis Graborius Cbicagoje

S Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. J E Tel. Canai 6174 Tel. Victory 4088 ■

sB8B

Nepaprasta
* . ’

Stiprybe 
Musų Banko

z

.M

V*-

Yra svarbiausia priežastis, kurios delei žmonės juo pasitiki 
ir jį padarė vienu iš stipriausių taupymo bankų Chicagoj.

Dėlto kad vienybėj yra galybė, tai jau pereitais metais mū
sų bankas prisidėjo prie vienos iš stipriausių bankinių grupių, 
kurią kontroliuoja National Republic Bancorporation.

Turtai tos galingos finansinės grupės; turinčios apie 250 
milijonų stovi kožnoj valandoj mūsų banko patarnavimui.

Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
kevičius, Žabelio, Mickewtez, Laurinavičia, Metrikis, Adomavičia 
ir p-lė Laucaltė maloniai jums patarnaus.

Peoples -National 'Bank.
and Tfrusi Company 

of Chi c acįo

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 

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

BRUNSWICK
KOMBINACIJOS RADIO -SU FONOGRAFU 

•, ' Mados 31

Radio pirkėjas turi žinoti kokį radio pirkti, taip- 
pat lygiai turi žinoti kur jį pirkti.

Peoples Krautuvės, kaipo didžiausios ir atsako- 
mingiausios Lietuvių radio Krautuvės Chicagoje. 
VISUOMET GALI SUTEIKTI SAVO KOSTUME- 
RIAM GERESNES PREKES, ŽEMESNES KAI
NAS, LENGVESNIUS IŠMOKĖJIMUS IR GERES
NĮ PATARNAVIMĄ. Todėl, kad Peoples įstaigą ve
da pirklybą nuosavu kapitalu ir nereikalauja skolin- 
ties iš, finance įstaigų, kurioms už paskolą kiti radio 
krautuvninkai moka nuo 10 iki 20 nuošimčių. Prie 
to, Peoples didi biznio apyvarta ir galimybė užlaiky
ti tinkamus radio mekanikus visuomet gali duoti ge
resnį patarnavimą.

Todėl, vien tik <4el savo saugumo ir pilno paten
kinimo žiūrėkite, kad naujas BRUNSVVICK RADIO 
arba kitoks radio būtų įsigytas šiose krautuvėse.

Taipgi pardavėjai visų kitų Standard išdirbysčių 
radio
Brunsvvick, Mąjestic, Kimball, R C A Radiolas, 

Victor, Zenlth, Atvvater Kent Ir kitų.
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami, Visiems.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

—

4177-83 Archer Avė. 2536MO W. 63 St.
Brighton Park Marąuette Park

; Lafayette 3171 Hemlock 8400
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o Telefonas Tardo 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

t BALSAMUOTOJASI
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
. Chicago, Illinois

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS O KABO KIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WBST 18 STREET

Tel. Koosevelt 7681

MOKSLO METAMS PRASI
DEDANT.

nuo blogų, nekatalikiškų IRO- ‘ Telefonas GrovehlU 3263

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM LOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto . Ir miesteliu 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
UOS S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 111*

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHECAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
(88 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Kampas 46th Ir Paulina St& 
Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu sim pa tiš
ka i. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

‘ti’S“ DB. B. C. MUKUS
vaikelius siųstų ne i kitokį 2433 w jjaRQUETTE ROAD 
kaip tik į aiškiai katalikiškų. Nuo , 12 val. Nuo 2 vab _
Šitokia tik mokykla gali tė-, b ir 7 iki 9 vai. vakare, 

tėvams, norintiems leisti j vus pavaduoti vaikų auklėji- Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 
mokyklą savo vaikelius ir ka-1 me. Tėvams, nenorintiems pri-' Nedėiiomis pagal sutarų. 

talikanis vaikams, norintiems sitaikinti prie šio teisingo rei-

Dievo Apveizdos Parap. —
Rugpiučio 24 d. Kas būtinai 
reikia atsiminti katalikams

įsigyti tikrojo mokslo! kalavimo, K. Bažnyčia grąso
Šituos du labai kiekvienam didelėmis bausmėmis ir nuo-

katalikui svarbius dalykusdėmklaiusiams įsako stačiai 
aiškino per tris pamokslus neduoti tokiems nuodėmių at- 
misijonierius kun. A. Petraus leidinio, ligi kol nepataisys 
kas. Katalikų Bažnyčia sten-savo klaidos, t. y. kol neatims 
giasi ne tik kuo plačiau išne- iš nekatalikiškos mokyklos 
šioti Kristaus mokslą ir kuo savo vaikų. Ir tai reikia su
daužiau sielų į Jo avidę pa- prasti ne tik pradžios moky- ________________* ' • i Itraukti, bet taip pat rūpina- klas ir aukštesniąsias High Rez. Tei. Midway 5513

Ofiso Tel. Virglnia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 

Kainų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

si, kad tas mokslas neiškrai-į Schools ir College, bet ir auk- 
pytas, nesužalotas katalikų štąsias (University). 
širdyse išsilaikytų ir gyveni- Nekatalikiškomis mokyklo- 
me kuo didesnės naudos at- mis Bažnyčia vadina ne tik 
neštų. Del to kur tik mato pa- tas mokyklas, kur stačiai tam

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 68 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
2-4 po pietų ir 

NedėlloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J, P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
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.

Tel. Canal (7(4 Republlo 8444

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN za v jiuv uu

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia, dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

vojų Katalikų Bažnyčia tuoj 
skuba savo narius Įspėti ir 
pavojų nurodyti, kad apsisau
gotų.

Vienas iš didžiausių mūsų 
tikėjimui pavojų yra jaunuo- 

' menės netinkamas mokymas.

yra ir kuriamos, kad katalikų 
vaikams tikėjimą išplėštų ir 
juos nuo Bažnyčios atitrauk
tų, kaip kad girdime darant' 
bolševikų Rusijoje ir visame 
pasaulyje masonų bei įvairiaus 
plauko bedievių, — bet ir tas,

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergais vakare

Tet Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Jei panagrinėtume mes mūsų kur apie tikybą nutylima, SQ. HA1.8TED STREET
bedievių ir ištvirkėlių gyv6-jkaip apie visai nereikalingą1 . g_4 įr 7.9 vai. vakare
nimą, tai beveik visur pašte-; žmogaus gyvenime dalyką. Va f

dinasi, katalikai tėvai negali;? Z nitilIMUIIO Ii n 
leisti savo vaikams eiti ir į tas Ai Li UAVIuūNIuj Mi Ui 
mokyklas, > kur tikėjimas y- j 4910 so. michigan avenue

Ofiso Tel. Vlctory (898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls Ir seredomls tik 

lškalno susitariu

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tet Boulevard 9277

bėtume, jog pradžią tiems blo
gumams įsėjo į jų širdis mo
kykla ir netinkamas auklėji
mas.

K. Bažnyčia per tūkstančius 
metų kartų kartas auklėdama 
labai gerai tai žino. Todėl ji 
visokiais būdais stengiasi ap

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo ( Iki 8 valandai vakare

ra išjuokiamas, ir į tas, kuri 
tikėjimo visai nemokoma. Jei
kas Šitiems teisingiems K. apart šventadienio ir ketvirtadienio 
Bažnyčios reikalavimams nu
sikalstų, turėtų ant savo sąži-

PKANESIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio ap tie
kos) po nr. 2428 West Marųuette R d. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. TeL 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4(01 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
( iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7824 
Rez. 6(41 S. Albany Avė. Tel. Pros- ' 
pect 1984.
tarti.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 8 vak.

Office: 4459 S. California Avė.i
Nedėlioję pagal sutarti.

Nedėtomis tik pagal su-

-

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai grab'oriai, kurie turime ambulance patar

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

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

saugoti katalikų jaunuomenę j nės didelę kaltę, visai pana
šią j vagystę ir kitų skriaudi
mą. Nes čia aiškiai skriau
džiami yra jaunuoliai svar
biausiuose gyvenimo reika
luose. Vagis dar- gali Vogtą 
daiktą sugrąžinti, o tėvai, dėl 
šiokių ar kitokių- savo aps- 

aičiavimų palikę vaikus be 
tikėjimo, kaip tą klaidą pas
kui pataisys!

Taip pat ir jaunuomenė, 
verždamosi Į oiekatalikiSkas 
mokyklas ar tai dėl to, kadį 
tenai lengviau mokytis, ar 
kad pigiau, ar smagiau ir lais 
viau, nusikalsta savo tikėji
mui ir eina prieš Bažnyčios 
mokslą ir reikalavimus. “Kas 
jūs neklauso, manęs neklauso’ 
— aiškiai apie Bažnyčią yra 
pasakęs mūsų Išganytojas.

Lietuviai tėvai dar ir tai 
turi atsiminti, kad jų parei
ga leisti savo vaikelius ne j 
kurią kitą katalikišką moky
klą, bet Į savąją,, lietuvišką. 
Čia sesers mokytojos lietuvai
tės, Jos geriau supranta mū
sų vaikelių dvasią, jų mintį 
ir palinkimus. Jos dvigubai 
jiems patarnauja: ir suteikda
mos tikrą katalikišką mokslą 

(Tąsa ant 8 pusi.)

OFISAI:
4901 — 14 SL 2924 Washingtor 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd
Tel. Cfcero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

m.S.A.DOMAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. ŽMilIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ’' IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel (828 

Vai.: 8 Iki 18 ryto
1-8 vai. vakare

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Neddlomk
Susitariu

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

Ofiso Ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
84(4 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų ir ( 11d 8 vai. vakare 

Res. 82(1 S. VVALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas (155 South Kedzle 

Rez. (622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

DENTIST AI

PRANEŠIMAS
AKIŲ GYDYTOJAI: Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D.
DENTISTAS

Persikėlė j nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
.‘Šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

DR. G. Z. YEZELIS

DR. S. BIEZIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 0228

Rezidencija: 6640 So. Maplearood 
Avenue Tel. Republlc 7888 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V. 

NedėlloJ: 10 — 12 ryto 
I _ ____________________________ _____
Tel. Canal 8267 Rea Prospect 8(88

į DR. P. Z. ZALATOMS
Gydytojas ir Chirurgas

| 1881 8OUTH HALSTED ST.
Reildencija 8600 80. Artesian 

i Valandos 11 ryto Iki » po pietų 
( iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofis$ po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VeL: ryto nno lt—II nuo S—4 pe 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 19 Iki 18

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 14(1

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

-41
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PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS /

1410 So. 49th Ct., Cicero ,
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS i
3201 Aubum Avenue ivard 3201

Tel. Euclid 817

DR. H ARWOOD
GYDYTOJAS Ir 'CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 
Prie Garfleld I’ark ,,L,‘

Vai.: 9—10 ryt., I—-8 v. v.
Išskiriant seredos, ned. 10-11

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti prlcžastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regyatę Ir tolimą 
regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Valandos: Nuo 1 — ( 
T—t vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomos per 89 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

į rurgas ir akušeris.

Boulevard 7688
Rea

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 8 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260

AR ŽINOTE, KAD
IŠ Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja Ir visiem* čempionams 
per nosis duodi.

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 
Ilgų. Reikalaukit iš savo aptlekoe ar
ba Išdlrbystėa

j T. A. D. NRGDUCT8
8188 So. Halsted 88- Chicago, UI.

Tel. Tartis 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirbtuvS 
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nno 10—4; nno 6—8
Nedėtomis: nuo 10 iki 12.

Gydo stalgias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau- 

Hcmlock 7(11 1 Jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
' elektros prietaisua

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 

vai. vakaro
NdŪėliomls pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

Vai.

Tel. Cicero 29(2

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 148L Cicero. Ui.
Viršuj National Tea Store 

Valendos; 10 veJ. ryto Iki 9 vai.
vakare. Ned. susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 18 (lėtų Ir 
nuo 8 iki 7:30 vai. vakarą.

t Tel. ofiso Canal 211( Res. So. Shore 
'2238, arba Randolph (800.

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

Cicero, III.!4g31 so ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos TeL Plaza 8208

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 8 Iki I po plot*
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Vedtl nuo 10 Iki 12 diena
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C H I C A G O J E o nepasitenkinti keliais žode- Įnaaičią savaitę. Nepraleiskite X Kun. Baltutis, kleb. Gi- ku, kuris įvyks Dambrauskie-
• _. .. - « « • «•« I • • t J • aliais, kaip kad dabar kai kur Į nei vieno “Draugo” num.

WEST SIDE ŽINIOS.
daroma. Šie reikalai yra svar- 

X Pirmadienyje iš West Si-1 bių svarbiausi. Nuo tinkamo 
(de į Marijoną: farmą rengusi

X Aušros Vartų klebonas išvažiuoti dvi grupes piknikie- 
ryt tuojau po sumos parapi- rių 8 ir 9 vai., kad galėtų su
jos svetainėn užprašo visus 
parapijonus pasitariman apie 
rengiamąjį šiame mėnesyje 
parapijos naudai bazarą ir 
kitus visiems žinotinus klau
simus.
; X Ryt Aušros Vartų sve
tainėje bus šie susirinkimai: 
a) Federacijos 3 sk. ir pa
rapijos mitingas tuojau po 
sumos; b) 1 vai. po piet Auš
ros Vartų moterų ir merginų 
Busirinkimas; c) tuojau po 
mišparų 3:30 vai. Tretininkų 
konferencija ir d) Gyvojo Ra- 
žančiaus susirinkimas.

X Nuo Aušros Vartų mo
kyklos, ryt po trečiųjų šv. Mi
šių išvažiuos trokais Labda-K .
rių farmon pikniko darbuoto
jai ir visi kurie tik norės šia 
proga pasinaudoti.
$

spėti į pamaldas, kurios bus 
laikomos kolegijos koplyčioje 
ryto 10 vai.

X Ateinančiame antradieny 
je Aušros Vartų mokykla iš
kilmingomis pamaldomis 9 
vai. ryto pradės šio pusme
čio pamokas.

'jų supratimo pareina katalikų 
tikėjimo ateitis.

Dievo Apveizdos parapijo- 
nys labai dėkingi kun. Gasiu- 
nui, laikinai e. klebono parei
gas, už tokių reikalingų pa
mokų sumanymą, o Misijonie- 
riui už jų suteikimą.

R. S^as.

X Ateinančią savaitę įdė
sime “Draugan” įdomią kun. 
Baltučio korespondenciją iš 
Lourdo ir Oberammergau, kur 
vyksta Kristaus Kančios vai
dinimas. '' (jX

RADIO

Išsireonluoja fornišiooti
mimo P. Šv. parap., jau ruo- nės farmoj, Willow Spring. Į kambariai dėl dviejų vyrų, ar
šias grįžti Amerikon. Iš ty
rosios Lietuvos padangės vi
siems siunčia iabu dienų.

X Rubsiuvis V. Ivanauskas,
2252 W. 22 st., šiuo tarpu la
bai užimtas raguviečių pikni-

ba vedusiai porai. Atsišaukite 
po num.
4449 So. California. Avenue

MįOKSLO metams 
PRASIDEDANT

X Straipsnis “Vytautas — 
Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis”, kurį paruošė Waukegano 
spaudos komisija baigis atei-

Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

Jis apsiėmė nugabenti pikni- 
kan kaikuriuos žaidimui įran
kius.

PIRK NAMĄ DABAR IR 
UŽTIKRINK SAVO PI
NIGAMS SAUGUMĄ.

6 karnb. medinė "bungalow” ant 
muro pamato, garažas i,r 30x125 lo
tas. Randasi arti 63 St Kaina grei
tam pardavimui tik $5,500. {mokėt 
$1.000.

6 kamb. muro "bungaioiv", karš- I
tu vandeniu apšildoma, garažas ir ! ———-—- ;   ——----—----------- —
kiti moderniški įrengimai. Randasi 1 Pardavimui 1124 No Massasoit 
Marųuette Parke. Mainysime į 2 fla- ™°d- 2 6 "amaa 2 v- aP-

REAL ESTATE

Tel. Lafayette 6719

AUG, SALDUKAS
REAL ESTATBJ

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.

(Tąsa nuo 7 pusi), 
ir gaivindamos juose tautišką 
dvasią, kurios kitose mokyklo
se nepataikys nieks duoti.

Žmonės atsidėję klausėsi 
per visus tris pamokslus. Ma
tyt, jiems tos žinios buvo mie 
los ir brangios. Būtų labai 
gera ir kitose bažnyčiose tą
dalyką išaiškinti nuodugniai, 2650 West 63rd St. Chicago
______________________________________ Telefonas HEMLOCK 8380

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų Ir aida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
tilo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

Tunijių ir taisau players Ir repro- 
ducing planus. Darbų, atteku atsa
kančiai Ir pigiai. Važiuoju į bile ku
rių miesto dalį.

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockwell St.

Tcl. Republic 8305

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

gerai žinančio savo amatą.
KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį 

turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

ONA SAVVICKIENĖ
Po tėvais G.rozinskaitė
DUKTĖ OLGA 

DUKTĖ EMILIJA
Mirė automobilio nelaimėj trečiadieny, rugp. 27 d., 

6 vai. vak. 1930, a. a. Ona sulaukusi 34 in. amžiaus, o 
dukterys Olga, 9 metų amžiaus ir Emilija, 3 metų 
amžiaus. Gimusios — a. a. Ona — Lietuvoj, dukterys 
gi — Clncagoje. Paliko dideliame nuliudime vyrą 
ir tėvą Andriejų, dukterį Rūtą, kuri toje pačioje ne
laimėj tapo sunkiai sužeista, pusseserę Kotryną, Bal- 
timore, Md., o Lietuvoj motiną Petronėlę ir seserį Ma
rijoną ir gimines. Kūnai pašarvoti randasi 4605 S. 
Hermitage Avė., Eudeikio koplyčioje.

Laidotuvės įvyks paned. rugsėjo 1 dieną, 8 vai. 
iš koplyčios bus nulydėtos ftv. Kryžiaus bažnyčią, kur 
bus gedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš ten 
bus nulydėtos į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Sawickienės ir dukterų Olgos ir 
Emilijos gimines, draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti joms 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Vyras ir Tėvas ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis, Telefonas 

Yards 1741. '
Del platesnių žinių telefonuokite Bouleyard 6809

A . j-A
KAZIMIERAS

CICĖNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
(žuvo automobilio nelaimėj) 
rugpiučio 27 dienų, 6 valandų 
vakare, 1930 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
red., Švenčionių apskr., Daugė
liškiu par., Daubariškių kaime. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nu'.iudi'ne 
tris dukteris — Helenų, Sophių
ir Antoinette,' vienų anūkų 
Juozapų, du pusbrolius — My
kolų ir Juozapų Artamavičius 
iv gimines, o Lietuvoj tris bro
lius — Mykolų, Liudvikų ir 
Antanų ir seserį Artelę Čiberle- 
nę. Kūnas pašarvotas randasi 
3847 W. 66 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugsėjo 1 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten buvo nuly
dėtas į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Cicėno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvočiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame:
Dukterys, Arnikas, Piisnroliai 

ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių1. sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Bouievard 1389 

...... .. ...............- -------->

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimara komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

tų muro namų, Marųuette arba Bri- 
ghton Park apielinkėj.

2 fjatų muro namas po 5 -kamb. 
ii garažas. Randasi Brlghton Parke. 
Savininkas priverstas parduoti tik 
už $7,800. {mokėt $2,000.

2 flatai po 6 kamb,, gražus muro 
namas, karštu vandeniu apšildomas 
Našlė moteris priversta atiduoti už 
$12,300, {mokėt $3,000. Napias ran
dasi arti vienuolyno. Proga speku
liantui.

Biznio namas, didelis Storas, 3 fla
tai ir 2 karų garažas. Randasi Mar
ųuette Manor apeilinkėj. Mainysime 
ant jūsų seno namo.

6 fiatų naujas muro namas, ran
dasi arti Marųuette Parko. Mainysi
me į Tamstų senų namų arba pigiai 
parduosime.

Biznio muro namas, 2 Storai ir 5 
f lutai. Randasi ant 69th St. arti Cam 
pbeil. Mainysime į Tamstų senų na
mų.

Taipgi turim gerų bargenų žvairio 
didžio namų, kuriuos pigiai parduo
dame arba mainysime į Tamstų 
nuosavybę. Kreipkitės pas

K. J. MACKE & CO. 
(Mačiukas)

2433 West 69 Street
Tel. Prospect 3140

šilU. įrengimai, 2 karų gar. Geriau
sioj padėty. Tel. Austin 87 81 Mrs. 
K ruse.

Sav. dėl ligos parduoda 2 fiatų 
plytų namų, 6-6, 2 karų gar. geroj 
padėty, $12,500. 1155 So. Humphrey 
avė. Oak Park, Village 7347—J.

NAUJI 2 APT., $10,000 
$1,500 {mokėt, lengvi išmokėjimai.

Geroj vietoj, arti strytk., mokyk
los, Storai, raudonų plytų 6-6 kamb. 
dideli, gerai lšplenuoti aptai, užda
ryti porčiai, k. v. šild., tikra ugnia
vietė, perdėm kietas med. 30 p. 
lotas. Tel. Dorchester 7515. Mf. 
McCabe, 1340 E. 63 St.

3611 No. Kimball avė. 5 kamb. 
mod. bung., sav. turi paauk uot, duok 
pasiūlymų, mažai įmokėt, bal. kaip 
renda. Prudential ReaJty Co.,. 2345 
Devon avė. Rogers Park 2027.

STATYTOJAMS, 7 kamb. nanųas ir 
lotas 50x164. 4908 No. Hermitage
Pigiai.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
------A ■ I,.'"-—į------------------------------------ B

Barbernė, mod., 2 krėslai, geras 
biznis, pigiai. Rendos $35, štymo šil. 
4009 No. Bernard St.

GARADŽIUS -y naujas, storage, 
gaz., valdžios dideli orderiai, šule 
P. O. mažai įmokėt, lengvios išly- 
goa Pirk biznį h- Vietų. Rašyk Box 
525, Draugas 2334 S. Oakley.

t-
Rakandai, 6 kamp., su pianu, $300, 

galima skyrium? 4323 Hazel avė., 
2-ras. ’. V"

GERAS BIZNIS PIGIAI.

Parsiduoda gazolino stotis, 
garadžius ir Storas reikalingų 
daiktą dėl automobilių. Yrai 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marųuette 
Parke arba Brigbton Parke. 
Tą biznio šaką suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis 
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

AUTOMOBILIAI

TtMYKITEl 
Mainymui beveik naujas vieno

augšto bizniavas muro namas Brigh- 
ton Parko apielinkėj, tinkantis mink 
štų gėrimų arba kitam bizniui su 
Storų ir 5 vėliausios mados kam
bariai; karšto vandenio šiluma. Sa
vininkas mainys į bile kokį namų 
nepaisant vietos ir reikale duos 
priedo pinigais. Atsilankykit dienų 
ar vakarais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ 
2433 West 69th Street 

Tel. Prospect 3140

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam

Tei. Lafayette 8662 ofisas ir Rcz. medinį namą po vieną plytą, 
ir 2384 4401 S. Mozart St. '

Lotas 46^x125 p., 4 kamb. namas, 
$1,750. Įmokėt $200. $10 mėn. 7642 
Addison St. žib. stotis.

4 kamb. namas, 2 karų gar., $3,- 
500. Sav, 3355 No. Kilbourn avė.

j. c.encheb & co.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. TuriflnTamų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BItOS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

r 13 R ’‘pltjhlEWICZ<S^<

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUOTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžiai, porčl&l

2 metų laido ii^nokėjlmui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Telefonas Canal 7231

PETRAS CIBULSKIS

JUOZAPAS GROZINSKAS 
ŽMONA M. GROZINSKIENĖ

Po tėvais Ažundaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu (žuvo automobilio nelai

mėj) rugpiučio 27 d., 6 vai. vak., 1930 m., a. a. Juo
zapas sulaukęs 42-metų amžiaus, o a. a. Magdalena 
34 m. amžiaus. A. a. Juozapas paėjo iš Lietuvos, A- 
merikoj išgyveno 20 metų; a. a. Magdalena paėjo 
iš Mosėdžio par., Kretingos apskr., Amerikoj išgyve
no 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime: a. a. Juozapas—poduk- 

rę Magdaleną, posūnį Prancišką ir gimines ir Lietu
voj motiną Petronėlę ir seserį Marijoną; a. a. Magda
lena — dukterį Magdaleną, sūnų Franciškų ir gimi
nes, o Lietuvoj brolį Feliksą. Kūnai pašarvoti randa
si 5363 S. Shields Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, rugsėjo 1 d., 8 vai. ry
te iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš 
ten bus nulydėti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo ir Magdalenos Grozinskų gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jiems paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Duktė, Sūnūs ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis, Telefonas 

Yards 1741.

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS H ERE! * 
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU

DEBAKER 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASELIS Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7119

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
. IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto- 
l tų karų už labai mažų kalnų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės i mus

WHIT1 SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

HUPMOBILE
Geriausi Ir Rtijerlausl Automobiliai.

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

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzle Avė.

Teist Republlc 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

Kaina $845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai; Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette OMO

3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY-

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680
-------------------------------------------------- ,-------

SENIAESIS LIETUVIS

ELEKTROS KONTRAK
TORIUS

Suvedu elektrų. Darbų garantuoju. 
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.

2522 So. Halsted Street 
TCIef. Vlctory 7452

Pbone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame ir 
lšpoperiuojame visokius bamua 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA . 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5681

METROPOLITAN
MOŪTH Chrysler .šdirbystes „ Naradomslds 
automobilių uz labai prieina-f 
mą kainą
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.;
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.'

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WZSTERN AVĖ.

Telefonas Prospect 5669 »

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Elektros kontraktorius

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių

■2515 W. 22 St. Tel. (Janai 2591 daikh» <ll!lrdware> krautuve.

GASH Už NAMUS
Jei ,jus turit gerą namą 

Marųuette Parko kolonijoj ir 
tikrai norit parduot, tai kreipi 
kitės į mus. Turim pirkėjus 
su pinigais. Namai turi būt 
bargenas.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė. 

Tel. Republic 5550

Už $3,200, mažai inešant, 
pirksi 2 fiatų medinį namą, 
5-6 su beizmentu. 1816 String 
st. 2 karų gar. Rendos $51.00 
mėn. Viskas naujai išmaliavo- 
ta ir išdekoruota. Tai yra tik
riausias bargenas. Tel. Euclid 
4619.

PARDAVIMUI ar mainy
mui į tuščią lotą 2 fiatų ply
tų namas, 2 karų plytų gara
džius, 34 p. lotas.

6412 So. Richmond St.

PARSIDUODA namas dvie
jų fiatų, 7 ir 8 kambarių, po 
num. 1908 W. Division gat. 
Kaina numažinta, sąlygos la
bai lengvios. Galima mainyti 
ant tuščio loto apartmentų ar
ba rezidencijų apielinkėje.

Klauskite:
Humboldt 3393

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
I Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedant švie
sas ir Jėgų. Elektros relkmcnos ir 
flklčierlal.

L. DOMBROWSKI A ROM 
8016 West 47 Street

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas,
įdedame šilto vandens pečius) naJnjd „ 500 10S ak ptevų. javų,

ir tt. Ka-iflftff nirieinamos. įsodų farma, geri namai, 13 karvių, 
. .. - įrankiai, arkliai. traktorius, barnės

4414 So. Rockwell St. pilnos javų. $26,OOO. Gali H. Cava-
tTal AfQG naugb, Paw Pair, Mlch., 140 mal-Tel. Lafayette 4689 ltų , chicago, u. s. 12. „

F A R M O S
Parsiduoda 20 ak. gerų grelpsų, 

Pakaunė $6,500. 40 ak. farma, gert


