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AMERIKIETĖ “GAILESTINGUMO MOTINA” KUBOJE

SUOMIIA NEPALANKI PABALIES
VALSTYBIŲ BLOKUI
KELLOGGO NEKARIAVIMO SUTARTIS.
EUROPOJE TURI ĮTAKOS

Paleistas Lenkijos Seimas
SUOMIJOS

VALDŽIA

YRA

PABALTES

PRIEŠINGA

ANTRADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 2 D., 1930 M.

ENTERED AB SECOND-CUA8S MATER MAKOS SI. ISIS. AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 187S

KELLOGGO SUTARTIS

PALAIKYS LAIKĄ

BLOKUI

PARYŽIUS, rugpj. 31. —
HELSINKI, rugp. 31. — 'Europos valstybės pasiskirsSuomijos užsienių ministeris čiusios j dvi dali sienų atitai
Procope nepalankiai atsiliepia symo (revizijos) reikale. Bri
Rpie Pabaltės valstybių blo tanija viena stovi nuošaliai.
I
ko reikalingumų atsispirti Ru Sienų atitaisymas, ko pir
sijai. Jis sako, kad toks blo mutinė reikalauja Vokietija,
kas nereikalingas. Kiekviena negalimas gražiuoju. Sveti
valstybė gali su kitomis tar mus plotus apvaldžiusios vals
pusavi ai gražiai sugyventi. tybės jokiu būdu nesutiks išAntra, toksai blokas būtų nei I sižadėti tų plotų be kraujo
nesiprus be Vakarų Europos į praliejimo. Tuo tarpu karas
atatinkamos atramos.
yra negalimas. Kuone visas
Gi prieškomunistinis veiki valstybes riša žinoma Kellomas Suomijoj, anot ministe- ggo-Briando nekariavimo su
rio Procope, yra išimtinai vi tartis.
dujinis suomių reikalas. Kas Europos politikai tos sutar
kitas pašalinis neturi reikalo ties reikšmę dar aukščiau iš
kelia. Jie pažymi, kad jei Vo
į tai maišytis.
kietija staiga imtų ginkluoti
NUSKIRTI NAUI RINKIMAI paliuosuotų Pareinj, Francija
vargiai galėtų pulti Vokieti
LENKUOSE
jų. Tas būtų priešinga KelloVARŠAVA, rugp.' 31. — ggo sutarčiai. Taipat “ma
Prezidento Moscickio išspren žoji santarvė” negalėtų pulti
dimu, paliuosuoti abieji Len Ungarijos, jei pastaroji soskijos seimo rūmai ir nuskirti tan parsikviestų karaliūnų Onauji rinkimai.
tto.

5

36

A

C 0 P Y

Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XV

NAUJAUSIOS ŽINIOS

VATIKANO MIESTAS, rūgs. 1. — Toledo vyskupas
S. A. Stritch paskirtas Mihvaukeę arkivyskupu.
PARYŽIUS, rūgs. 1. —Francūzas lakūnas kapit. Dieudonne Coste su mechaniku išskrido Į New Yrkų per Atlantikų. Kelionę atlikti nori be sustojimo.
'
BUENOS AIRES, Argentina, rūgs. 1. ’— Bolivijoj ir
Peru pravestos revoliucijos — prezidentai pašalinti. Kitoms
keturioms) gręsia, revoliucijos, būtent: Brazilijai, Čili, Parag
vajui ir Argentinai.
' ■,
PARYŽIUS, rūgs. 1. — Britų laikrašty Referee rašoma,
kad Rusija esanti sąjungoje su Vokietija pulti Lenkiją. Jei
Lenkijai pagelbon pakiltų Francija, tada karan įsimaišytų/
Italija/ ir Ungarija.
VARŠAVA, rūgs. 1. — Vakar čia įvyko didelės lenkų
demonstracijos prieš Vokietijų už norėjimų atimti Dancigo
karidorių.
I
*f*' vJ
VIENNA, Austrija, rūgs. 1. — Budapešte, Ungarijoj
darbininkų, riaušėse 3 riaušininkai nušauta ir daug sužeista.
WASHINGTON, rūgs. >1. — Cenzo biuras skelbia, kad
šioj šaly 10 milionų moterų uždarbiauja dirbtuvėse, ofisuose
ir krautuvėse.
CHICAGO IR APYLINK. — Pramatomas lietus, griau
Mrs. J. Ryder, amerikietė, su vaikais, kuriuos jinai globoja Kubos mieste Hava smai, vakare daug vėsiau.

noj. Tame mieste jinai yra įkūrusi ligoninę ir liuosą visiems dispensariją. Užsiima
labdarybės ir gailestingumo darbais. Ją viri vadina “gailestingumo motina.” Už jos
tuos nuopelnus Kubos valdžia^aMovanojo^ gyvenamuosius namus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

JAUNŲJŲ ITALŲ IŠEIVIŲ
SUVAŽIAVIMAS ROMOJE KLAIPĖDOS UOSTE STA-miškų
TYS NAUJĄ BASEINĄ (gyvai.

PLEČIAMA BAŽNYČIOS
PROGRAMA LIBERIJOJ

departamente praėjo
Varžytinėse dalyvavo
[daug pirklių. Didžiausių kie
kį nupirko Klaipėdos celiuliozos fabrikas — 41,866 erdmėt.

ROMA, rugp. 30. — Astuo
Susisiekimo Ministerijos
ni tūkstančiai jaunųjų fašis
Komunikatas
tų, 14 ligi 18 metų amžiais,
.o bendrovę
Chicago štai
už 1,064,754 litus.
sale šio miesto Mussolinio sto.
1800 W. Mat
W.; rugpjūčio.. 2 d.
į iš viso parduota po
vykioje- turi suvažiavimų, šia.
tė finansinis persilaužimas. jaunuoliai italai yra išeiviai, sisiekimo
ministeris pasirašė piermalkių 58,916 erdntt tJl
sisiekir
Kad apsidrausti bankrūtiji- Fašistų valdžios pakviesti jie su danų firma “Hojgaard” ir 1,476,472 litų, o sparmedžių
mo, reikalingas greitai kelių suvyko iš visų Europos da- ko. ir inž. Markūnu sutartį už 1,177 litų.
“R.”
milijonų dolerių fondas. Su lių, taipat iš Afrikos ir Azi Klaipėdos uoste naujam ba
daryti planai parduoti antro jos. Suvyko kariškam ir pa seinui pastatyti.
LIETUVOS LENKAI NORĖ
jo morgičio bonus.
Darbų vertė sutartimi nu
triotiniam lavinimui.
JO VYTAUTĄ D. MI
< Mussolinio valdžia laikosi statyta 5,187,126 litų. Darbai
NĖTI ATSKIRAI
Mrs. Day paliuosuota
KINIEČIAI APLEIDŽIA
kredituoti
tuo
būdu,
kad
su

nusistatymo, kad italai, kur
MIESTUS
Turtinga divorsė Mrs. Ber- jie gyventų, visados turi pa sisiekimo ministerija rangova •’ Kaip jų pačių spauda pra
ms sumoka 1930 m. — 250,000 neša, būdami nepakvie d į
nice tDay areštuota, kad bū silikti italais.
Į žemesniuosius rūmus ats
SHANGHAI, rugp. 31. — dama girta važiavusi automo Jaunuoliai stovykloje paski litų, jei tokiai sumai bus pa Vytauto Didžiojo Komitetų
tovai bus renkami lapkričio
KUBOJ SUIMTA 20 TAU Anot žinių, kiniečiai gyvento biliu. Nubausta 10 dienų ka rstyti į keturis legionus, va daryta šiais metais darbų ir Lietuvos lenkai norėjo suku
16, gi į aukštesniuosiusl — la
jai skaitlingais būriais bėga iš lėjimu. Paliuosuota išbuvus dinamus; Dux,(vadai); Roma; vėliau darbus normaliai ir nu rti tam tikslui savo komitetų,
TININKŲ
pkričio 23.
miestų Čangša ir Wučang. jai dvi dieni. Pasakyta, kad Rex (karalius) ir Cezaris. statytu terminu atliekant po kurio statutų pateikė Apskr.
*Kiekvieno legiono priešaky y- vienų milijonų litų kasmet, V-kui patvirtinti. Apskr. VSANTA CLARA, Kuba, ru Ant tų miestų, sakoma, briau- pakankamai nubausta
ANGLIJOJ KARŠČIUS
ra viršaičiai, iš pačių jaunuo baigiant visus sumokėjimus kas statuto nepatvirtino. ‘R.’
gp. 31. — Cruces, Santa Cla- jas skaitlingos komunistų gau
IŠVAIKĖ VĖTRA
1935 m. gale. Ministerijos falių parinkti.
■ 'f.;.1
.
■
- .MM
ra, areštuota 20 tautininkų. jos. Jos pilnos keršto dėl dau
Užsimušė dar vienas
ktinoji
skola
(kiekvienų
metų
gjybės
komunistų
nugalabini, Stovykloje viena didelių iš
Jie kaltinami už tai, kadi susi
lakūnas
AMERIKIETIS LAKŪNAS
LONDONAS, rugp. 31. —
-mo.
•
kabų yra: “Visam pasauly iš- debetsaldo) apmokama 6,8
organizavę pulti Cruces ka
PAKLIUVO PERU
Praeitų penktadienį Curtiss
Anglijoj kelias dienas gyva
sklaidinta milionai italų, imi metinių nuošimčių. Iždas gariuomenės stovyklų, įsigyti
RESPUBLIKOJ
-Reynolds lauke užsimušė dar grantais (ateiviais) vadina-'ii sumokėti ir anksčiau savo
vę dideli karščiai pagaliau nu
ATLANTA,
Ga.,
rugp.
31.ginklų ir pradėti maištų
prieš
•
I
vienas lakūnas nukritus orlai
traukti praūžus baisiai elek
mų. Fašizmas Romoje juos va- skolų ir .tada, už sumokėtųjų
Čia iškilusi kažkokia fašistų
Kubos valdžių.’
. .
LIMA, rugp. 31. — Peru
viui iš 150 pėdų aukštumos.
tros vėtrai ir lietui.
dali procentai ne....
..., , .
,
Tautininkų, vadai praneša, organizacija, kuri perspėja Tai G. G Fernic iš New Yor- dina savo piliečiais ir bro .skolų. ar ros
.
. i respublikos diktatorius Įeit.
bemokami.
Rangovai
turėsi,
.
.
liais.”
Karščiai į kapus nuvarė a- kad ten tokio veikimo nebu vietos imones paliuosuoti iš
, .
. . °
, i pulkininkas Cerro pranešė,
ko, inžinierius, 29 metų.
prie darbų musų da- . , .. ,
,.
..
.
Kita iškaba: “Mussolini su naudotis
pie 50 žmonių. Gi vėtra, ypač vę. Valdžia tvirtina atvirkš darbų visus negrus. Federaliai
,. . . .
. , . . A ‘kad jis traukiąs tieson — fcakūrė naujų Italiją. Išdidžiai rbininkais, amatninkaig ir te ro teisman, Am. J. Valstybių
šiaurinėj Anglijoj ir Škotijoj čiai.
U
: agentai veda tardymus.
Policmono pašautas
chnikais bei inžinieriais, išsky
prisitaikinkite prie to.”
atliko milžiniškus medžiagi
karo laivyno atsargos kari
Policmonas McArthur pašo
rus ribotų skaičių specialistų
nius nuostolius.
BAŽNYČIA KINIJOJ STIP si pradai yra nusistatę prieš
ninkų H. B. Grow, kurs pre
vė J. Stecke, 3356 Mospratt DIDELIS TURISTŲ SKAI prie specialių įrengimų ar ma
Bažnyčių.
RINA SAVO ORGA
zidentaujant Leguia buvo Pe
šinų. Medžiaga, kuri yra mū
Į tai atsižvelgus, Bažnyčios gat., kurs, sakoma, norėjęs
NIZACIJAS
'
ČIUS KLAIPĖDOS KU
ANDREE GALĖJĘS
ru respublikos oro jėgų virsų krašte, turi būti vartojama
'■ , — „Į, .
atstovai iškalno rengiasi ne
RORTUOSE
GYVENTI DU METU
<
*
. •
šininku.
vietinė.
ROMA, (Fides). — Kini vien apsiginiman, bet kovon
Diktatorius sako, kada bu
Uosto pagilinimo iki 8 mtr.
Be turistų ir trumpalaikių
OSLO, Norvegija, rugp. 31. joj katalikų misionierių jė už Bažnyčios teiges. Visupirvo paskelbtas įsakymas su
•— Iš Baltosios salos parveža gos, apšarvotos skelbiamuoju ma tam tikslui stiprinamos Baigėsi lakūnų pramogos svečių Juodkrantės maudyk gilumo darbus, krantinių gri griauti prezidento Leguia val
mas šiaurių tyrėjo Andree la pagonims Dievo žodžiu, prie kiniečių katalikų organizaci
• Curtiss-Reinolds orlaivių lių sąrašuose iki liepos 22 d. ndimų, krantinių aprūpinimų džių, Grow buvo pasiryžęs
vonas. Andree pirm 33 metų šais gavę turi ilgiems metams jos, kurios galėtų organizuo lauke vakar baigės visos sa buvo užregistruota 2,345 sve geležinkeliais ir kėlimo prie skristi ir bombuoti revoliu
čiai. Nidoj iki to paties laiko taisais atliks ministerija savo cionierių užimtų miestų Are*
balionu į žemgalį išskrido ir neatlaidžių kovų už Bažnyčios tai kovoti už tai, kas katali vaitės lakūnų pramogos.
užregistruota 2,867. Visose parėdymu, kai bus rangovų ąuipa.
žuvo. ,
teises. Vargu kas galėtų nu kams reikalinga, kas jiems
Norvegas mokslininkas Dr. sakyti, kokios tvarkos Kinija priguli ir kas jiems šventa. BRAZILIJOJ TAIPAT KAL vasarvietėse ypač didelis ju pastatytos krantinės. Šie dar
Savo ražu, Kinijoj Dievo BAMA APIE REVOLIUCIJĄ dėjimas šventadieniais, nes bai ir užpirkimai Ministeri
Hoel yra nuomonės, kad An susilauks netolimoj ateity. Vie
PINIGŲ KURSAS
tada, be įvairių ekskursijų, at jai atsieis dar arti dviejų mi
dree su 2 palydovais galėjo nas dalykas aiškus, kad' nami žodžio skelbimas stumiamas
“R,
niam karui nebus lemta tęstis pirmyn. Bažnyčių, laimingai RIO DE JANEIRO, Brazi vyksta! daug žmonių kurorte lijonų litų.
būti gyvas 2 metu.
Lietuvos 100 litų ^.$10.00
ilgus metus. Pasibaigus ka valdant Šventųjam Tėvui Pi Uja, rugp. 30. — ^Kilo gandų, šventadienio praleisti. Pasku
Britanijos 1 sv. sterL 4.8d
rui, kas žino, kas paliks vals jui XI Kinijoj labai praplė kad pietinės Brazilijos Rio tinėmis dienomis nuolatinių
PARDAVĖ MIŠKO UŽ
Francijog 100 frankų 3.91
tybės priešaky., Kas jos prie stas misionierių veikimas. Su Grande do Sul ima vystytis svečių skaičius šiek tiek su
1 y2 MIL. LITŲ
Italijos 100 lirų
5.23
šaky nepaliktų, katalikams vis- burta daugiau naujų apašta revoliucinis veikimas. Tie gan mažėjo ir rugpiūčio mėn. va
Belgijos 100 belgų
13.94
viena reikės kovoti už Bažny linių prefektūrų ir vikarija- dai skleidžiami kaiminingose sarotojai galės lengviau susi Varžytinės pagamintoms po Šveicarijos 100 frankų 19.37
rasti būtų ir kambarių. “R.” piermalkėms ir sparmedžiams
čios ir savo teises. Kinijoj vi- tų, kurių šiandie yra jau 99. Brazilijai valstybėse.
Vokivti/.g 1(JO markių 23.86
Ispanija,

CORDOBA,

31.

—

Audiminėse

darbininkai

Daug

lus

malšinti.

streikuoju

sukėlė

sužeista

rugp.

riaušes.

policijai

paki

MONROVIA, Liberija, Va
karų Afrika (Fides). —Libe
rijoj Katalikų Bažnyčios praplėtirno prograiųoa išeita, nau
ja mokykla, atidaryta birže
ly i'Grand Bassa. Šioj mokyk
loj bus paruošiami tikėjimo
mokytojai. Kandidatai turės
baigti nustatytų kursų ir įs
taigoj išbūti du metu.

nuo

policmono

mas

į

policijos

pabėgti

stotį.

lydi-
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ko mes čia Amerikoj neprivalėtume paklau
'kaustyti, o jų kariuomenei GREEN APIE NEDARBĄ
syti ir mūsų vyriausiųjų ganytojų ir pagaliau
buvo pasakyta, kad viskas W. Green yra Amerikos
lieto* kasdien. It’kyno Mlmadlanla*
gerai, kad pasisekė sualtaikin.
Federat.ijos preziden.
PRKNTJMERATOS KAINAI Metama — fl.OI, Po delko neprivalėtume pasekti pavyzdžiais tų
■ " 1 ■ ■ (Waukegano Spaudos Komisija) —————
kultūringų tautų, kurios šiuo atžvilgiu toli
nt
Meti) — $3.(0, Trinia Mėnesiam* — $3.08. Vienom
ti ir kad taika busianti pasiMlnealul —- 76c. Europoje — Metama $7.1*. Pusei Metas. Tomis dienomis jis pasmus yra pralenkusios.
Kęstutį, Jogailą, pasiryžo prar
(Tąsa)
h| — $4.M. Kopija 63c.
,,
Bendra lu.rblame ir kcrupondentama raitų negrųJeigu ligšiol buvo dvat&Škių, kurie įvai Kai Jogaila 1381 metais bu dėti veikti. Vykdamas su ka- kviesdamas pasitalbėti Jogai- !snižkai
kad ,aikai tai.
—»»*, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprtatunCiama tam
riais motyvais buvo priešingi Federacijai, vo ties Polocku, Kęstutis len riuomene prieš priešus 1382
tikslui palto lenki’’.
sost Nežinia, kiek tame yra
Redaklorlua priima —- nuo 11:11 Iki 11:11 rat tai šiandien nebelieka jokių motyvų tam pa-l
metais, Kęstutis paliko Vytaugvai
paėmė
Vilnių,
kur
buvo
teisybės. Tečiaus jo žodis orkasdien
si priešinimui, nebent bloga valia ar tingėji- Jogailos giminės.
Skelbimų kainos prisiunčiamo* parelkalarua
Vilniaus'1’
s"“8oti- Vytautas pa
yra autori
sirodė
per
daug
vis
dar
tikįs
gauti.
Taigi
dabar
visas
klaušaaa
dirbti.
...
arkyve
buvo
rasta
slapta
suSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
tetingas.
pusbroliui
ir
per
tai
ueatsairsimas
buvo,
kas
su
jais
daryPaskutinis
Federacijos
Kongresas
įnešė
į
Į
į
ar
tį
s
su
kryžiuočiais
ir
tuo
vai. po piet.
Anot jo, nedarbas eina ma
Federacijos konstitucijų keletu pataisų, ku- bUyo galutiniai nustatyti Jo- gus. Jis iš Vilniaus atvyko į ti, kaip jie nužudyti, kad iš to
Trakus, nieko pikto ten ne-.Jogailai nekiltų per daug no-|veikia nematomos j5gos, k(sd
rios stato Federacijos organizacijų grynai i- gailos valstybės išdavimas.
“DRAUGAS”
laukdamas. Bet Jogaila su sa- apykantos lietuvių tarpe,
'dėjine ir kultūriniai tautine organizacija, ku
kuoilgiau palaikyti nedarbu
Kęstutis
prieš
savo
norų
UTHUANIAN DAILY FRIEND
vo šalininkais, kurių da nuo L
ltos tiesioginis tikslas yra vesti katalikų -ak
Amerikoj.
Publlabed Daily, Exc«ct Suntfay.
cijų lietuvių tarpe. Išmesta iš konstitucijos vi patapo Lietuvos didžiuoju ku Algirdo laikų Vilniuje turėjo! Jeigu Kęstutis karta su Vylas laMi ai5ki“ /°S
BUBSCRIPTIONS: On* Tear — $1.00. Slx Moatha si paragrafai, kurie liečia Federacijos santy nigaikščiu, o Vytautas įpėdi daug pasilikti, kaip tik laukė
— fl.lt. Three Montha — $3.10. Opa Montfc — 71c.
tokios
proiros
i
parodytų,
kad
juodu tapo nu- žinoma, jos dirba kapitalo
■arope — On* Tear — $7.01. 81x Montha — $4.00 kius su parapija ir jos klebonu. Išmesta net niu. Pirmiausias klausimas, su
bus Protar'
P“86"“
Copy — .Iii-’ <
••
kuriuo Kęstutis tuoj susidūrė, Paliktų -oe 'reikalingos prie>d^ Bel
paminėjimas,
kad
Federacija
remia
Lietuvos
Advertistag to “DRAUGAS” brlnff* baat rcaalta,
žiūros Vilnių Jogailos šaliniu- Pis- ,ada 'tarimu bus mažiau' i‘“ kapltal°
“edarbas
Kr. Demokratų partijų. Paliekama Federaci buvo labai sunkus: kas dary-'
Advartlalng ratea on appllcation.
m'DRAUGAS” 2334 S, Oakley Av., ChicagoĮ jos atskiriems nariams laisvė prisidėti prie ti su brolėnais! Buvo du ke kai nugriebė ir Jo-raila vėl I’u™ji»g““5 >™™ Kęstutis, J™ parankus. Tai puiki pro.P 8
..... 8 , ; todėl jis pirmasis turėjo iš- 8» mažinti darbininkams užnuteisti miriop Jogailą,
by kurios draugijos, organizacijos ar politi liu:
kaip išdavikų, ir kitus jo bro-i^ikšSiu. Bet dabar Lietuvai n>ktl- Ir likrai- f"
7
T.’. “T?: *“T
nės partijos, kuri savo principais ar veikimu
dleIn! K-revos P1,y Kęstutis
... . j ca. m... ų a
nėra priešinga Kristaus mokslui ir Jo Bažny liūs, kurie jam padėjo tame |,uvo klausimus, katras iš di.j'rastas
negyvas.
Koks
baisus
leidžia
sulaikius darbus. Uz
darbe, arba, susitaikinus saikiųjų kunigaikščių
paims
čios dėsniams.
jais, palikti juos antraeilėse- virini \To
inm. 'likimas to, kurs keliosde-, kiek
jb« paskelbia fedviršui Ne vienas Kęstutis jauKATALIKŲ AKCIJA.
Velto visos katalikų organizacijos ar dršimts
metų
kasdien
statė
kalingos
darbininkų.
Gryžuvietose, kur nebegalėtų susi tė, kad už Jogailos stovi kry-,
jos ir visi katalikai su jų dvasios vadais ku
•1 mirties pavojun savo gyvybę, siems pastatomos naujos sųlydėti su Lietuvos
priešais. Pir----5
*
r
to
dėl
ginčas
Sį
gaiėtu apginti Lietuva!gos. Dažniausia daugiau darPaskutinių laikų popiežiai kreipia ypa nigais be jokio atidėliojimo ar svyravimo primuoju keliu liepe eiti Valuty- kartų turės būti ginklu spren kad
tingo dėmesio į katalikų viešųjį gyvenimų. valo dėtis prie Federacijos, kad sujungtu _
.
antrūoiu stūmė
v a- • t i
- Į nuo jos priešų, mirtį rado I bo atlikti už mažesnius atlyfv-.vvit..
„
oUtmo,
VoHiiiUm
„v,,;;,
bes
reikalas,
antruoju
stūmė
,
džiamas.
Vadinasi,
Lietuvai
t
J
Y
Jeigu Leonas XIII liepia dvasiškiams išeiti frontu būtų galima varyti katalikų akcijų.
Algirdo atminimas ir Vytau- i g^gė* kartu vidujis ir išlau-įLietuV0S kale3ime ir 1S h®to' ginimus.
Maikė.
iš zokristijų ir eiti dirbti į liaudį, tai /vėlyto maldavimai — pasigailėti,kinis karas. Kas iš Lietuvos'™1*
*^ek ka* mažam Tos jėgos, omot prezidento
vesnieji popiežiai mato reikalo katalikiškam
Jogailos. Nulėmė pasirinkimų uks po to karo! Kęstutis sto-iKęstuciui pne tev0 Gedimino Green, ir trukdo normalių lai
‘AMERICA” APIE VYTAUTĄ.
darbui viešumoj kviestis pagalbon ir pasau
brolio atminimas ir sūnaus 'vėjo kaip ant bedugnės krųn-jte^a. laikytis Krėvoje. Argi kų gryžimų. Nežiūrint to, pa
linius žmones.
maldavimai. Jogaila gavo tė-'to, Jis juto, kad visas Min- galej0 J1S tada pamanyh’ kad lengva viskas gerėja.
Katalikų įtakingam savaitiniam žurnale
Bet normalinių laikų gryToji bendra dvasiški jos ir pasaulinių žmo
viškę Krevų ir kitas vietas ir.daugo, Vyteno, Gedimino ir ten ras sau galų iš lietuvių
žimo trukdymas yra kenks
nių akcija yra vadinama katalikų akcija. Ji “America”, 16 numery, įdėta stambiom rai
priparžino dėdę didžiuoju ku-'j0 paties su Algirdu darbas, ranku!!
mingas patiems kapitalo at
nai apima visa, jinai kalba katalikų vardu vi dėm: “Vytautas, Duke of Lithuania” — Va
nigaikščiu. Atsakydamas už gaĮį žlugti. Nejaugi Lietuvai Visa Lietuva turėjo sudrestovams. Nieko jie negali pel
sose gyvenimo srityse, jinai duoda tono vi lentine Matelis. Nerasi to lietuvio, kurio šis
visus vienas, Vaidyla buvo pa nebūtų jokios kitos išeities, [bėti, išgirdusi, kad jos didžiau
nyti sumažinę darbininkams
siems naujai kilusiems gyvenimo klausimams. straipsnis nebūt sudominęs. Mes apie tai ra
kartas.
j
kaip
vidujis
karas!
Tokios
šio
kairžygio,
jos
gynėjo
neužmokesnius. Mažesnį atlygi
Ten kur bažnytinė hierarchija yra tam šome bent kiek pasivėlavę, nes tas žurnalo
Neatsargus
buvo
Kęstutis,
mintys
turėjo
dažnai
ateiti
.
bėra
gyvo.
Kad
galima
būtų
nimų už darbų gaudami dar
priai surišta su parapijų veikimu, kaip tat numeris iš mūsų redakcijos buvo kažkur din
klausydamas
širdies
norų
ir
Kęstučiui
ir
jo
aplinkiniams,
1
paslėpti
savo
baisų
nusidėjibininkai tegalės mažiau visko
yra Lietuvoj ir kitose šalyse, kame yra gęs.
atleisdamas
Jogailai
išdavikai
jis
priėjo
prie
Trakų
su
’
mų,
Jogaila
liepė
paruošti
pirkti
ir tada bus paskirstas
Vytauto gyvenimo ir jo darbų aprašy
daugiau ar mažiau vienalypė tikinčiųjų ma
mo kaltę. Kas įšduoda savo kariuomene, traukdamas Vii- j Kęstučiui Vilniuje iškilmin- visokis šaly “biznis”. Sumažč
sė atžvilgių kalbos ir tautybės, ten, sakau, mui “America” pavedė su virš porų puslavisa kataliku akcija yr«t bųdvįai prižiūrima pių, Bet p. V. Matelis labai gerai sugebėjo tėvynę, tas nepagailės savo niaus vaduotų. Štai, ko dėl jis i gas laidotuves. Ant didelio jus“ bizniui ”, - kapitalas ne
giminių. Ir tikrai. Kai tik at- ’ nudžiugo, kai pas jį atvyko! laužo drauge su savo mg- duos tokios naudos, kcfeios ti
pačios bjuitytinės hiertircbii».^’^
—
_
duotų jam vietų sunaudoti. Nors trtintpai, bet
Bet Amerikoj, deja, lokio tamprumo ne begalo vaizdžiai jisai aprašo Vytauto gyve- sargumas jam leido nejučioms Jogailos vardu pasiuntinys gįamais arkliais ir medžiok- kimasi iš jo gauti. Nupuls auk
susinešti su Lietuvos prie- Skirgaila, kviesdamas Kęstutį
štas gyvenimo laipsnis, kartu
jaučiama. Tautybių ir kalbų įvairumai, savo nimų ir jo visas darbų sritis bei nuopelnus
šais,
Jogaila
pradėjo
derybas
bei
Vytautų
ateiti
pasikalbėti
nupuls ir kapitalo savinintiški atskirų tautų papročiai ir kitoki gyve Lietuvai ir visai Europai. Tarp kito ko jisai
su
kryžiuočiais.
Jeigu,
būdaapie
taikų.
Jogaila
ir
savo
var
nimo reiškiniai, palieką didelę spragų san pasako:
“Vytauto viešpatavimo laikais (1392 r— mas didžiuoju kunigaikščiu, du Skirgaila užtikrino, kad Birutė buvo nuskandinta, o Tad iš tų nematomų jėgų
tykiuose tikiūčiųjų su savo bažnytiniais hierarcbais. Tat vyksta ne dėl blogos valios vie 1430) lietuviai tikrai pergyveno Auksinį Am jis pripažino jiems teisę užr- jie galės grįžti atgal po pasi- .Vytautas kalėjime lauke ir-gi veikimo nėra naudos ne tik
'mirties valandos. Tai buvo'darbininkams, bet ir visai šažių, nes jis pasiekė tų, ko prieš tuos laikus kariauti sau visų Vakarų Lie- kalbėjimo.
nų ar kitų, bet ,del gyvenimo apystovų.
Dėlto ir mums Amerikos lietuviams ka tik Julius Cezaris tebuvo pasiekęs!” Autorius tuvų, dabar jis turėjo duoti į Jeigu neišmintingai pasiel- sunkiausios jo gyvenimo va- bai. Yra tik vieni nuostoliai.
;gg Kęstutis, kai dovanojo Jo- landos. Jis jautėsi kaltas, pri
talikams tenka kaip tik patiems rūpintis ka pažymi, kad jei ne mirtis, Vytautas Lietuvą jiems kur kas daugiau.
talikų akcija savo tautiečių tarpe. O toji ak būtų išauginęs į valstybę, panašių Juliaus Ateinančiais 1382 metaių gailai Lietuvos išdavimų, tai ridėjęs prie tėvo mirties. Slė- DRAUGIJOS ĮGALIOTINIO
Jogaila pasirašė su Ordinu da neatsargiau jis elgėsi tikę-' gė jam širdį, kad Lietuva žucija reikalauja visų turimų jėgų sukoncentra Cezario imperijai
Už tų gražų raštų apie Vytautų p. Matelis >au& sutartį. Tąja sutartimi damas Jogailos kvietimu. Bet, na. Kartu buvo, kad jis taip NAUJAS SV. KAZIMIERO
vimo, kad iš to koncentracijos punkto galė
ADRESAS.
tų išeiti auto rite nugas balsas ir kad tas bal tikrai pagarbos užsipelno. Daugiau tokių raš- 'Jogaila pripažino save ki-jr^ regimai, gyvenimas jdm nu- pat apsivylė savo jaunystės
*___ ii
BmnAin
Iti. žemaižįuočių Ordino vash
vasalu,
Žemai- stoio
stojo visai vertės, matant,
matant,draumi.
draugu, nnsbrolin
pusbroliu Jogaila.
Jogaila
Turiu garbės pranešti gerb.
spaudoje!
sas būtų girdimas ir vykinamas po visų pla tų Amerikos
tijų
iki
Dubisos
perleido
Orkur
vedama
Lietuva.
Sunkia
Vytautas
kalėjime
gyveno
diĮ
visuomenei,
kad nuo rugpiučio
čių Ameriką pakrikusiųjų lietuvių katalikų.
Chicagos Tribūne savo viename iš ve-;d^nu^
pažadėjo per 4 metus širdimi atvyko Kęstutis su dėlę, moralę križę. Jeigu jaruj^g j. apsigyvenau kai kuriam
Nėra svarbu kaip tasai vienybės punktas
bus vadinamas — ar A. L. B. K. Federacija, damųjįj straipsnių plačiai palietė Pabaltos I apsikrikštyti pats ir apkrikš- .Vytautu pas Jogailą pasikal- pasisektų išeiti iš kalėjimo, jis' laikui St Clair> Pa< Todel vi.
ar kaip kitaip — svarbu, kad jisai būtų ir valstybių klausimų. Jame raginama Suomija, ^yti visų Lietuvą. Nusipirkęs bėtų. Bet, vieton pasikalboji-, išeitų visai kitasžmogus. BetjSajs reikalais maloniai prašau
kad jo autoriteto privengtų visa katalikų vi Lietuva, Estija ir Latvija sudaryti apsigyni ta kaina sau paramų prieš mo, jie tuoj buvo suimti, su- ar pudseks! (Bus daugiau) (kreiptis šiuo adresu: Rev. S.
Stonis, St. Casimir’s Church,
mo sąjungų, kuri visoms galėtų užtikrinti sėu
suomenė.
Jeigu kitos katalikiškos šalys jau senai gumų ir apsisaugoti nuo pavojų, kokie joms mušt hang together, for it we do not we shall kol pavojus iškils, o dabar tuoj stiprinti pū- P. O. Box 383, St. Clair, Pa.
Kun. 8. Stonis,
turi savo katalikų akcijų ir jų sėkmingai ve galėtų susidaryti iš bolševikų puses. Visai assuredly hang separately”. Arba pataria jėgas. Visos Pabaltės valstybės, susijungu-Į
Šv. Kazimiero Draugijos
da, jeigu ir Lietuva rimtai sutraukė bendron vietoj Tribūne primena Benjamino Franklino priimti kitų amerikiečių priežodį: “Vienybė sios apsigynimo sųjungon, sudarytų stiprių;
Įgaliotinis Amerikoje.
katalikų akcijon visas katalikų pajėgas, dėl- teisingų ir daug reiškiantį išsireiškimų: “We je yra galybė”. Laikraštis pataria nelaukti, pajėgų ir sau ateitį užtikrintų.

“DRAUGAS”
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ftTAUKy VEIKIMAS FEDERA
CIJOJE.
(Kalba pasakyta XX Federacijos Kongre
se, rugp. 20 d. 1930 m. Newark, N. J.)

(Tąsa)
1) L. B. K. S. A. gyvuojantis jau 44
rtetus, daug nudirbęs katalikų veikimo
dirvoje. Jis sujungė katalikus į viertų
' 'didžiulę Vienetų; praleido daug audrų- •
ginčų su laisvamaniais saugodamas kataįttkiškus principus. Savo “Tautos Centų
^ondu” žymiai prisidėjo prie “Saulės”,
“Žiburio” ir “By.to” draugijų stiprėjimo
Lietuvoje, 6v. Kazimiero vienuolijos ir
įigrantų Globos Dr. ir K. Amerikoje,
tvo centais šelpė nuo karo nukentėjuiitu. “Našlaičių Fondas” ypatingai pri-

davė susivienijimui krikščioniškos dvasios. Sakyčiau, savo dideliu narių skaičiu
mi ir nuveiktais darbais kaipo atskira or
ganizacija suvaidino svarbiausių katalikų
veikimo rolę išeivijoje. Ateityje ji gali dar
daugiau katalikų idėjai pasidarbuoti
dirbdama harmoningai su Federacija. Su
sivienijimas nėra vien bizuio draugija,
ji idėjinė, pašalpinė ir kultūrinė orga
nizacija. 15,000 nariai, ir milijoninis kapi
talas tai didelė jėga, trys šimtai kuopų
tai trys šimtai katalikiško veikimo viene
tų, išsisklaidžiusių po visas lietuviškas
kolonijas. Kuopos priklausydamos prie
Federacijos yra kontakte su katalikiška
visuomeue. Kodėl dauguma dvasininkai
prisirašę! Kodėl parapijinės svetainės
nemokamai naudojamos! Kodėl katalikai
interesuojas susivienijime! Todel, kad visuomenė tikisi, jis pasitarnaus katalikybei. Federacija nenori jį valdyti ar kištis
į vidujinius reikalus. Federacija pageidau

ja, ka<d susivienijimas bendradarbiautų su
kitomis idėjinėmis — kultūrinėmis orga
nizacijomis stiprinant katalikybę bei sklei
džiant pasaulionių apaštalystės idėjų —
katalikų veikimų.
2) Moterys visur ir visuomet yra
gyvos katalikų akcijoje. A. L. R. K. Mo
terų Sąjunga turėdama apie 3,000 na
rių, $42,00(1 dol. kapitalo ir savąjį laikraš
tį “Moterų Dirvų” yra stipri pajėga Fe
deracijoje, Susirinkimais, paskaitomis, kur
sais, (pašalpomis ir pomirtinėmis) jos
aktualiai kovoja prieškrikščioniškas madas, ištvirkimų, divoreus ir k. Moterų Sųjungų katalikai privalėtų daugiau bran[ginti ir remti. Kiekviena pavyzdinga
katalikė nusidėtų savo pasauliožiūrai
nesirašydama į Sąjungų. Moterys visuose amžiuose pasižymėjo veiklumu. Jos
artymiausias surištos su šeima, mokykla,
' jos auklėjimas daug reiškia tautai ir bažnyčiai. Federacija ir Sąjungų begaliai

Kęstutis

Su

buvo

kitais

mažiau

prisideda prie katalikų veikimo arty- i
mai darbuodamiesi. Jos kuopos tai katalikų akcijos tvirtovės.
3) Lietuvos Vyčiai — katalikų akci
jos rūpesnis. Koks jaunimas — tokia tau
ta. Ištvirkęs jaunimai tai visuomenės vė
žys. Nėra prakilnesnės misijos, ka’o jau
nuomenę auk'.T'i Dievo laimėje ir arlyiue
nmitje. Bet ši mūsų akcijos dalts la
biausiai apleista. Neieškau priežasčių —
tam laikot neturiu. Bet kur ieškosime vei
kimo apaštalų, jei ne jaunuoliuose. Čia
L. B. K. S. A., Mot. Sųj., L. D. S., Mok
sleivių, profesijonalų, žodžiu visos visuo
menės darbas. Tik vienybėje dirbdami Fe
deracijoje su dvasininkijos pagalba* ir
■ tik vienu nustatytu keliu gal būtų galima
išeitį rasti.v
Parapijose turime chorus, 6v. Vardo
kuopas, sodalicijos, skautus, ? mokyklas.
Šie tik įrankiai jaunuolius auklėti. Rei
kalinga nereliginė drgUnižacija skleisti

laip-

buvo

bet

darbe

labai

išlėto,

kadangi

su

artimais

skaitytis.' kams

pelnas.

krikščioniškų sėklų. Religinėje draugijėlėje, tiesa, katalikų veikimas pilnai varomas religijiniais praktikais. Bet viešame
gyvenime kontakte su pasauliu turime Lie
tavos Vyčių organizacijų. Jungkime vi
sas religines draugijas į Lietuvos Vy
čius. Reikia rausti iš gėdos, kad. vos ke
letas tūkstančių jaunuolių iš šimto tūks
tančio suorganizuotu Ko tai trūksta mū
sų jaunuomenei, ji nesilipdo, ji atšalus,
atžagėreivė. Bet nėra tai ganėtinas išsiteisinimas rankas nuleisti ir jų apleisti.
Tik to ir siekia katalikų akcija — kliu
dančias priežastis šalinti ir skiepinti veiulunių, 'Susidomėjimų. Jei atsiranda Vy
čiams priešininkų; lai parodo savo geras
intencijas kurdami naujų organizacijų.
Vyčiai su 100 kuopų, 4,000 nariu,
dvisavaitiniu iliustruotu “Vytimi” dirb
dami Federacijoje gali tikėtis kooperaci
jos iš katalikų inteligentų ir organizaci
jų pusės.
(Bu* daugiau)

■
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AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ PADĖTIS IR
EKONOMINIO ORGANIZAVOSI PASTANGOS.
(Skaityta Pirmoje A. L. Ekonominėj konferencijoje,
N. Yorke).

ypač keliauninkų, atvyksta jų laidų mažinimų. Vienas proapžiūrėti ir kiekvienas gėrėjo hibicijos biuras nepalankus
Rašo Kun. A. P. Baltutis.
tai ekonomijai. Sako, jam reisi šia senovės struktūra.
Da daugiau yra ir kitų ži-1 kalinga daugiau išlaidų, bet
fiv. Teresės karstas Lisieui’e. inežinomas kareivis, žuvęs pa mių vietų atlainkyniui kaip tai _ ne jų mažinimas.
Effelio bokštas bei didžiulis
Nors šis Prancūzijos mies sauliniam kare.
Ši
bromą
yra
garsi
tuo,
.
Įr garsus visame pasauly LIUOSUOJANTIS, KURS
telis ir pirmiau
buvo šiek
VAIKĄ RAMINA.
tiek žinomas, bet viso katali kad ant jos yra pažymėtos savo įžymiais meno rinkiniais
Napoleono karų pergalės. Tai Du Lauvre muzejus, bet lai-, , Kūdikio
kūnelis prlešlnariclnal lrmažytis
8tlpr|emval8tam..
kiško pasaulio akis į save at
yra
vieta,
kur dega amžina kas jau buvo mums keliauti į Štai vaistas, kurs tikrai jam taikykreipė, kada sesuo Teresė
I tas. Ir jis veikia greitai lr taip ivel, Martin gegužės 17. 1925 ta- ugni8> kad Primint,) prM,c"‘ stotį, o iš ten, į Lourdų.
n lai. kad vaikas nei nejunta. Fletcherio Castorla ramina piktus ne
'po visam pasauliui paskelbta, zams •nu°latin>
8a/
rimastingus kūdikius lr valkus ir už
vo tėvynės sargyboje. Beveik
migdo juos ir karščiuojančius, su už
kaip Kūdikėlio Jėzaus Mažo
AVASHINGTON, rugp. 30. Metėjusiais viduriais vaikus atitaiso.
kasdien
čia
atsilanko
kitų
ša

Taip dedasi
milijonuose
namuose
ji Gėlelė.
>— Prezidentas Hoover visuo kasdien. Castorla yra grynai augmelių
diplomatai
ir
sudeda
ant
’
M\s. L. Lowe Yost, direk Šv. Teresės karstas ištikro
nlnė, nekenksminga ir užglrta dak
se departamentuose įveda iš- tarų.
nežinomo
kareivio
kapo
vaiVengk imitacijų. Chas. H. Fletorė moterų veikimo republi- gražus. Marmuro, aukso ir sitoherio parašas garantuoja tikrumą.
dabro išdirbiniai įžymiausio’inikus- Teko matyti Ta“ik» ir
konų nacionaliam komitete.
artisto Alliot. Sis karstas-'su Amerikos vėlia™'

KELIONES ĮSPŪDŽIAI.

Prasidėjus emigracijai iš zacijos reikėtų įsteigti inforLietuvos
Suv. Valstijosna, macijos biurų, kuris teiktų bi
daugumas imigrantų buvo pa znieriams žinias apie prekių
prasti darbininkai, juodadar- kainas, kuris būtų tarpininku
biai, atvykę į šių šalį ieškoti įvairioms nejudomojo turto
geresnių
gyvenimo sųlygų. (real estate) tranzakcijoms.
Mūsų imigracijos pradžioj Prekybos Butų užduočia turėmes matėme dedamas pastan- tų būti vedamas propagandos
gas pagerinti savo būvį, bū- saviškių tarpe naudotis vien
tent apdrausti save nuo ne- tik lietuviškų biznierių arba
laimingų atsitikimų arba, su- profesionalų pagelba. O tai įVasaros š A
lig galimybės, padėti likusie- vykdinti galima, jeigu mes ri
tai auka Brazilijos. Jau tuks-i Pakeliui sustojome “Hotel Greitas pa
ms Lietuvoj giminėms pasiu- nitai suorganizuosime tas or- tos Prekybos Butų įstaigos,
tančiai maldininkų yra jos Dės Juvalidos”, kur būna se
lengvinimas
nčiant jiems karts nuo karto ganizacijas jeigu mes turėsi-. jeigu jų priešaky atsistos žraoABIEM PUSĖM
karstų
atlankę.
Už
gautas
per
ni
ir
paliegę
kareiviai.
Yra
ASTRUS
bet
kuriam
šiek tiek dovanų.
nue įsitikinimų kad mūsų or-.nės su gera reputacija, sugeGeriausias skustuvas
jų
malones,
visi
atsidėkojo
čia
graiži
koplyčia,
o
jos
šonii
šalčiui,
— arba grąžiname
Todėl 'visas mūsų išeivijos ganizacija nėra koks nors žai- bantieji vesti biznį platesniu
pinigus
vieni
palikdami
vėliavas,
kiti
niaine
sparne
randasi
Napoleo
skaudėjimui
ekonominis gyvenimas kaip ir slas arba pramogėlė arba vie- mlaštabu, galiu užtikrinti, kad
Jei ant vietos negau
Galvos
ni, kreipkis , mus.
tik sukosi apie tų tikslų. Re- ta kur mes galime sueiti ir šiam reikalui atsiras ir kapi- kareiviškus ordenus, o da ki no pirmojo kapas. Taipgi yra
60c. už 5 — >1 už 10
ar
kitiems
ti
marmuro
lentelėmis
išklosčia
kariškas
muziejus.
Sempells — 10c.
zultate įkurta pašelpinių drau- vienas kitam naujausius džio- talas, atsiras ir parama iš Lie
skaudėji
tė
bazilikos
sienas.
" PRORAK CORPORATION
gijų iš kurių dvi S. L. A. ir kus papasakoti.
• tuvos Vyriausybės pusės ir
mam
Važiuojant į Notre Dame
Be Šventosios karsto, apL. R. K. S. draugijos išaugo' _ A
„
'pagerės mūsų pačių biznierių
Skaudančiai
•M
katedrų, sustojome ant kalno
,.JV. ,
..
,
Be to, mums žinoma, kad
j žiūrėjome
gerklei,
“
Šalie
dės
Suveį didžiules organizacijas, ku-'_.
reisaiai.
“Mont Marte”, kur randasi
». ,. ...... T. Lietuva nors maža valstybe
_
. 'nirs,r, kur randasi Šventosios
...
rūmus šiandien išeivija ir Lie- ,
graži ir didelė bizantinio stypats ir su eksportu iš
x
.
...
. . . .
daro gana dideles prekybines t Tas
-d- • • • j v
gražus, ir jos ūgio didumo,
,
tuva didžiuojasi. Apie orga~
, i Lietuvos.
Biznieriai dabartį-; .
...
. kaus Švenčiausios Širdies bapaveikslas. Paveikslų!
....
T . yra neperstojanti
x • x*
nizavinnų kokio nors centro,
milijoninėg dole.’niu
— metu,
—x_ varantieji
------ x— jdidesni
. j----- ‘pieštas
.į.
.
iZilika.
Joje
piese garsus prancūzų pieše-L
~ ,
.
.
x • •
. . Švenčiausio Sakramento adov x
jas
Roybet.
Čia
taipgi
randasi,
........
„
.
,
nnti lietuviškų bizni, arba, kiekyienais metais sumoka A.įsūdytomis žarnomis, celiulio- *
,
.V
.
! racija. Minios žmonių kasdien
"mažo šalčio” leng
žalia
paima,
kuri
buvo
įdėta
v. , „ v. . ,
NEGYDYKIT
vai! Vasaros šalčio nesmagumas
reikalui esant užtartų bizme- merįkai
automohilius
fl. za ir odomis, daugumoj sve . _
...
,
, , ..šių' bažnyčių lanko ir nuo to lengvai
išsivystys J pavojinga ligą,
i Šventosios karstų, kada ji , ,
_ J.
v._ .
riaus reikalus, tuo tarpu ne
., ,
t,
,
kalno Paryžių apžiūri, nes iš jei apsileisit. Viena ar dvi piliukės
kio mašinas, daugumoj praei timtaučiai. Ir čion-ais didelė ;laidota.
Pernešant jos lieka-.v.
.
....
Bayer Aspirino šaltį sulaikys taip
buvo svajojama, o tam buvo
...
,
, čia visas miestas ir jo apie- greit, kaip pasirodys, lr tuoj paleng
na per svetimtaučių rankas, nauda Amerikos lietuviams, nas, atidarius
karstų, rasta < ,
, .
...
. .
keletas pnezascių, būtent: lie
„
v,
galvos skaudėjimą, kuris papra
kurie išveždami iš Lietuvos į.
v
.
, •
|lmkes kaip ant delno matosi, vins
stai paeina nuo šalčio. Jei skauda
paima
žalia
ir
nesuvytusi.
!
_
,
,.
.
tuviai iš prigimties nelabai f.
..
"
;
At the flrst sign of a
. . .. . _
.
.
Paskutine vieta mūsų atsi- gerklę, sutrinkit dvi piliukės 4 šauk
bį svetimtaučių kišenėse. Ko- vairias prekes ne tik kų pa Taipgi
štuose
vandens,
ir
plaukit
gerklę.
atlankėme
ir
“
Bui-!,
,
,
.
..
._
,
linkę prie biznio, vengė dau
cold or sora throat,
° ,,
,
.
, lankymo buvo garsioji Notre Tie kurie žino tikrą Bayer Aspirin
del-gi negalėtų tas pelnas kliū dėtų Lietuvai ekonominiai au ssonnets,
” arba jos tėvuko
gargia with full
gumoj jo ir, antra, jeigu ir
vertę niekuomet neapseina be jų,
ti mūsų lietuvių Amerikoj biz gti ir stiprėti, bet tuomi pa namų, kame šventoji augo ir Daine bažnyčia. Tas šimtfnečiųl bet kuriam meto sezone. Jis visuo
•trangth Litfanna.
jie būtų buvę bizniui tikę, trū
čiu būdu turėtų gražų iš to
monumentas pasižymi savo go met palengvins galvos skaudėjimus,
nierių rankosna.
Thesa
oHmants arą
neuritį,
neuralgiją,
ir
visokius
skau

iškur įstojo į Karmelio vie
ko tam reikalui lėšų.
biznio pelnų.
tišku stiliumi., Jos vidus labai smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
caused by garms,
nuolynų. Čia viskas užlaiko nrtiątiSkfli iSdirhtną ir Vnli lOU
Šiuo Teikalu kaip tik galėBet per paskutiniuosius 25
toti K,eKvlenam
kiekvienam Ppakely.
Tikri
Bayer
“«eiy. hkf
. cayer
and Listarina kilis
aniSUSKai įsoiroias Ii gan .Aspirin
neslogina širdies. Kiekviena
Sėkmingai
varymui
šio
da

metus, mūsų išeivija pasiga-'tų susidomėti Amerikos lietuma, kaip buvo gyvenama.
.....
. onnnA v
vaistinė
turi
tikrus.
garms in 15 saconds.
•
« •
,
• • sutalpinti net 20,000 žmonių.
v
v ,
.
mino gerokų skaičių profesi- vių Prekybos Butai. Tiesa, rbo aš siūlyčiau konferenci- Visi šeimynos rakandai ir •_ . .
v
, .
,
v
. ILabai gražus rožes langas, o
jonalų, kaip advokatų, medi-! susitvėrus Lietuvai, amerikie-'
šiuo klausimu sekantį įne- net šventosios
da mažutes i- .. ,v.
.
. , ” . v
simų:
U.
kų ir kitų, tame skaičiuj šiek čiau rodė didelio noro pradė
KILIS «>RMS IN
tiek ir biznierių, kurie, pradė ti prekybinius santykius su 1. Kiekvienas konferencijos bai graži ir ramioj vietoj.1S SICONDS
Iję savo karjeras bebučeriau-1 Lietuva. [Tvertą bendrovės, r|' atstovas, grįžęs savo buvei- Cia gyvenant, kitaip ir nega
darni, laikydami saliūnus kai- Į nkta pinigai, bet bemaž visos nėn, padarys pranešimų savo lima, kaip tik šventu būti.
kurie jų įgijo rimtų biznierio1 padarytos anais laikais pas- įstaigai apie reikalingumų su- Apžiūrėję viskų ir pasimeldę
| vardų ir šiandien biznio pa tangos nuėjo veltui, o tai ar! tverti stiprių bizniškų organi- prie Šventosios Teresėlės kar
sauly jau užima gana garbin del tam tikros atmosferos vie- nacijų.
sto patys už savę ir savuosius,
Pasauliniame kare
Kapitonas
gas vietas. Advokatai, medi- špatavusios tais laikais nau-i
liepos 19 d. patraukėme į
Specialistas iš
Seno Krajaus
I kai ir kitų profesijų žmonės jai susitvėrusioj valstybėje ari' 2' SutTerti vien« bendr» vi' garsųjį Paryžių, o iš ten į
tai
dėl
nepažinimo
vietos
s„.
Amerik
«
8
lietuvi,
biznio
Įjau senai susibūrė krūvon, su
Lourdų.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
1TEZIURINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMO8 JOS
tvėrė savo draugijas, tik biz- lygų, stokos patyrimo užsibrė- organizacijų su buveine New
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užLiepos 19 d. iš Lisieux at
Inieriai daugumoj buvo neor-ižtoj biznio srity ir t.t. Numo- Yorke, kuri išdirbtų Prekybos
nuodijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
ta ranka ir einant lietuviška Eamam8 veikimo instrukcijas vykome į Prancūzijos sostinę
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
kalo ir noro. Tik per keletą patarle tuščia jo,apleista už- ir k°ordiuuot, vis. Būt, vei- Paryžių. Jau buvau sykį ši
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
kimų.
tame garsiame mieste 1924 m.
■paskutinių metų pastebima sibrėžtas tikslas. Bet biznis
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomla iki 1J d.
<200
West 20 St.
kampas Keeler Ave^
Tel. Crawfor<1 5673
įoras dirbti išvien, noras ap nepripažįsta lepšiškumo. Vie 3. Sueiti į tamprius ryšius ir mačiau jo įžymiausias vie
ginti Savo reikalus, nes juos nas kitas nepasisekimas ne su Lietuvos Prekybos Rūmais tas.
Jos Nieks
verčia dėtis į organizacijas reiškia kad reikia apleisti jau Kaune ir Klaipėdoj prašant Šį kartų tiktai trumpam
įanjos gyvenimo sųlygos. Da- biznį. Juk ir tie žmdnės, kurie Į informuoti apie Lietuvos ri- laikui čia sustojome. Kadan
Nekviečia
ir jau visuose didesniuose šiandien daro iš Lietuvos gra- Į nkos padėtį ir biznio galimu- gi traukinio į Lourdų nebuvo
galima’tuoj gauti, sutikau tė
lietuviais apgyventuose cent- žų pelnų, parduodami jai įvai- mus.
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
Ar žinot, kodėl jos nieks
vui Augustinui parodyti šio
įose yra susitvėrę vadina- j rias prekes, turėjo nepasisenų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
nenori?
Ji pati to nežino.
4. Įsteigti New Yorke prie miesto įžymesnybes.
pilnai garantuotas — kainos žemos.
įieji Prekybos Butai arba į kimo, bet, nepaisant į tai, jis
Jos kvapas nemalonus. O
centralinio Prekybos Būto in
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimaįamber of Commerce, bet, vilties nenustojo ir šiandien
Pirmiausiai nuvykome
į
to visi nekenčia. Išgargaformacijos
biurų,
kuris
leistų
nizuojame
ir
atliekame
visų
“
body
and
fender
work.
”
iiuodami su Usterine, išvagarsų ir savo grožiu žinomų
lėja, tie prekybos būtai arba matome gražius rezultatus.
neperijodinį
ar
perijodinį
žu

Turime
vietos
pastatyti
automobiliams
—
storage.
Viso

lys'me
burną lr užmušime
Vifljni nieko neveikdavo arba Tai kodėl gi tuo bizniu nega
“Madelein”, t. y. Magdalenos
kiais reikalais kreipkitės:
rnalų
pašvęstų
Amerikos
lie

ilgų perus.
Vartok kas
jasitenkindavo surengimu vie lėtų užsiimti mūsų biznieriai
bažnyčių. Čia pasimeldę ir jų
tuvių
prekybos
reikalams.
dien.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
įos kitos puotos tai Lietuvos su pagelba Prekybos Butij. Aš
apžiūrėję, nuvažiavome prie
svečiams, o jeigu jų nebūda-; įsitikinęs esu, kad, jeigu AA. Kalvaitis,
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
“Are De Triomphe”, kur ran
907 W. 35th ST,
CHICAGO, ILL.
to,
tai patys susirinkę iškel- merikoj susiorganizuos tvir- Lietuvos Konsulas Chicagoje. dasi palaidotas Prancūzijos
ivo sau vaišes. Priežastis to
—įeveiklumo, mano manymu,
ęlūdi tame, kad mūsų Prekylos Butai nevisai supranta ar
ia nenori suprasti tos organii ucvera savo socha
GPSIDE
DOU)M vJ0QVt> ACTAIS
icijos reikšmės.
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PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

LISTERINE

TUBBY

Gi užduotis tų organizacijų
ra begalo svarbi, kaip Amekos lietuviams biznieriams,
aip ir Lietuvos eksportui. Oeai suorganizuotas Prekybos
utas turėtų ginti savo narių
nteresus, duoti jiems patarius kaip išsipainioti iš suniai išbrendamos biznieriškos ■
l-ampynė8, kiekvienas preky-'
s butas galėtų teikti per sa
ro juridinius patarėjus narias pagelbų. Prie tos organi-

Almost on the Road io Wealth.
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Antradienis, Rūgs. 2 d., 1930

—-—S
Pą pamokslo ir žiedų sutei
9. Sesuo M. Christina (Gi-i gminiūtė)
iš Šv. Kazimiero mas,” panašumus dvasios vęįkimo,
sekė Šv. Mišios ir Šv.
kime siekiniais ir troškimų ki
nkevičiūtė) iš Šv. Jurgio pa- parapijos, Pittsburgh, Pa.
18. Sesuo M. Scholastica lnumais. Kalbėjo, kad tas pa Komunijos laike kiekviena se
rapijos, Philadelphia, Pa.
Vienuolyne
visiems Ciceros darbuotojams,
10. Sesuo M. Germaine (Be- (Gerikaitė) iš Šv. Mykolo pa- našumas buvo prarastas pir sutė prie įstatyto Šv. Sakra
Iškilmės
Šv.
Pranciškaus
mosios moteries per nuodėmę mento ištarė amžinus įžadus.
kurie taip šauniai dirbo pik
ganskaitė) iš Šv. Jurgio pa- rapijos, Chicago, III.
Sesučių,
kurios
laikinus
įžarapijos, Rochester, N. Y.
j
Šv. Panelės į Dangų Ėmi- ir sugrųžintas per Marijų, kad Jų vardai seka:
nike ir padarė gražaus pelno.
Iivužiavo ohicagietės.
VaUo> ^^^1
dus padarė, vardai seka:
___________________
____
1. Sesuo M. Gonzaga (Ma11. Sesuo M. Martha (Du- mo šventėje dvylika sesučių vienuolė yra ypatingu būdu
Praeity šeštadienį Seandi- savo spauda. Taipgi dėkoja
^ktherine (Mi- tabiuBkaitė) iž gy. Petro ir pasiekė paskutinį ir svarbiau- Šv. Dvasios buveinė ir skati zilauskaitė) Šv. Jurgio paraAmerican linijos lai- p. Balandai, savininkui Metro ?. u
1
ur^° Para Povilo parapijos, Homestead, į sį laipsnį vienuolynio gyveni- no, kad tų panašumų augintų pija, Chicago, III.
2. Sesuo M. Clarina (Petrai
Pa.
mo — padarė amžinus įžadus savyje ištikimu savo kilniam
vu “United States” išplaukė politan Wet Wash Laundry, P1^8’
u a e la’.
/T1
Lietuvon p-lė A. Rubliauskai- kuris prisiuntė savo trokų, ku
’
S.^° a eai&na ( aUr 12. Sesuo M. Maristella (Mi-jir sykiu gavo žiedų,
čiūtė)
Šv. Petro ir Povilo pa
pašaukimui ir įžadams. Gilų
para

M, p-ni K. Račkieuė, dr. A.'riuo nuvežta buvo reikalingo'‘auskalt<i) 18 ŠT- Jur«10
linkevieiūtė) iš Šv. Kazimiep0 j prašymo būti priirn- įspūdį tas begalo aukštinantis rapija, Elizabeth, N. J.
pijos, Shenandoah, Pa.
3. Sesuo M. Loyola (SebelRačkaus žmona, kun. Kveda- piknikui. Ačiū ir p. M. Sriuro parapijos, Pittsburgh, Pa.Į |os į amžinu profesijų, kun. A. moteries pašaukimo pamoks3. Sesuo M. Bernardine (RiX.
-v
•
■ 13- Sesuo M Carissima • Vaitkevičius nasakė labai era las Padarė i susirinkusias ir skaitė) Šv. Jurgio parapija,
ras. Viso lietuvių tuo laivu b ui, kuris nuvežė ir parvežė .
nkeviciute) iš Šv. Jurgio pa- (Milinkevičiūtė) įš fev Kaži- L
? , P
, ,
g '
♦-« Chicago, III.
išvažiavo
apie dvidešimts, pikniko darbininkus.
rapijos, Philadelphia, Pa.
(MHuikeviciute) , 8y Kazį ,zų pamokslų apie kilnumų m0- giliai į visų širdis krito toji
t' f
Imiero parapijos, Pittsburgh, teries pasišventusios visiškai tiesos sėkla, džiuginanti vie 4. Sesuo M. Emierentįa (Dai
’
Prie laivo, cliicagieičių palydė- I X Mūsų gerb. klebonas kun
4. Sesuo M. Mechtildis (Ma-' pa
ti atvyko L. Šimutis, “Drau- H. Vaičiūnas pirm. išvažiuoDievui apie jos panašumų į nuoles ir keliant jų širdyse nauskaitė) Šv. Jurgio’ para
_
tulaičiūtė)
iš
Šv.
Juozapo
paj
14>
Sesuo
M
i
nnO
centa
(Pago” red,, kuris apžiūrėjęs lai- siant atostogoms ragino viŠv. Dvasių, kuri yra teologų neapsakomų branginimų savo pija, Detroit, Mich.
vų, pasakė, kad tos linijos SUs, kurie leis savo vilkučius į raP^s’ MaJan^ Clty’ Pa‘ Įloniūtė) iš Šv. Kazimiero pavadinta “Amžinas Moterišku- pašaukimo.
(Tąsa 5 pusi.)
laivai gana dideli, stiprus, ge-'į parapijos mokyklų, kad už.‘.eSU°. '_ arissa
°'|rapijos, Pittsburgh, Pa
maitė) iš Šv. Vincento paira15. Sesuo M. Urban (Kolarai ir gražiai užlaikomi. Jo registruotų iš amksto pas seGerardville,
Pa.
šiūtė) iš Šv. Juozapo parapi
nuomone, jei ta linija leidžia;sutes mokvtojas. Kurie dane-,pl^°S'
t ,-v
j
, .
,. • ■ ■ v, ■
v . . * T
. , , • , -X
6. Sesuo M. Jokūbą (Budre- jos, Du Bois, Pa.
savo laivus tiesiai i Klaipėdą, užsiregistravo!, pasiskubinkit,! ...... .- A ... ,.
......
, - i
™ skiute) iš Šv. Elzbietos para- 16. Sesuo M. Isabelle (Sujinai turėtų susilaukti lietuvių nes mažai laiko beliko. Po ..
Linden N j
paramos. Prie šios kompanijosLabor Day” prasidės moks-.plJ°S’
H / .' ’. /r,
daičiūtė) iš Šv. Kryžiaus pa
DUOKITE VISUS SPAUDOS
darbuojasi patyręs laivininky- kas.
! 7* Sesuo M- Vir^mia <Pas’ rapijos, Mt. Carinei, Pa.
., ...................... v
• • kevičiūtė) iš Šv. Petro ir Po17. Sesuo M. De Sales (JaDARBUS “DRAUGUI”
stėje lietuvis p. Juozas SmitX Visi ciceneciai šauniai .
..
rus, kuriam priklauso padėka/ ruošiasi prie parapijos bazaParaPD°s’ Homestea , Pa.
kad išvystoma tiesioginis a-ko, kuris prasidės 7 d. rugsėjo & Sesuo M. ^oan. (ZdanaviADVOKATAI
X šv. Antano draugijos eiatė> iS ,šv- JuozaP° parapimerikiečių susisiekimas su
Telephone Dearborn 0057
Klaipėda.
pirm. p, J. Grybauskas su iš- j°s’ Mahanoy City, Pa.
Svečiai pas * karalių”.
rinkta komisija labai susido
Aušros Vartų par., New mėję ir daro planus, kaip suYorke, klebonų kun. J. šešto- rengus šaunesnę metinę drauADVOKATAS
kų pavadoja kun. J. Karalius, i gijos vakarienę, kurie turės į- KLAUSYKITE LIETUVIŲ 160 No. La Šalie St. Rm. 1431
Ateitiniiikų atstovas. Federa- , vykti 10 d. spalio, parapijos
CHICAGO. ILL.
RADIO PROGRAMŲ
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
cijos kongreso metu pas jį svetainėj.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
E X T R A
Tel Roosevelt 8710
viešėjo svečiai iš vakarų:
X Ciceriečiai ruošiasi prie Radio programų diena ir va
V«U. nuo S iki 9 vai. vak.
kun. Ig. Albavičius, Federaci paminėjimo L. D. K. Vytauto landa permainyta. Iš nedė
(Išskiriant seredos)
jos pirm., L. Šimutis, “Drau 500 metų mirties sukaktuvių. lios perkelta į subatų € vai.
go” red., ir kun. Pr. Garmus, Bus iškilmingos vaikštynės 1 vak. iš tos pat stoties —
Sheboygan liet. par. klebonas, Kviečiamos visos draugijos,
W0FL 970 K.
Greitai, Gjerai ir Pigiai
ADVOKATAS
kuris į Nev Yorkų atpyškėjo kaip katalikiškos, taip ir tau Ketverge iš WHPC 1420 K.
automobilium.
tiškos. Iškilmės įvyks 14 d.
11 So. La Šalie St.. Room 1701
nuo 7 iki 8 vai. vakare
TęL Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
Svečiai džiaugėsi kun. Karu rugsėjo. Plautai jau sudaryti. YTasaros žemos kainos ant Kailio
Vakarais
3241 30. HALSTED STREET
liaus -vaišįpgumu ir stebėjosi Flotas taipgi nutartas prieTel. Vlctory 0562
tos New Yorko dalies, kurioj ruošti. Į tas iškilmes kviečia7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
SPAUSDINAME:
- Pėtnyčlos
yra lietuvių bažnyčia, dide- mi ir chicagiečiai.
lė atmaina. Pirmiau aplink i
. - v.
¥. ,
. i X Ateinanti šeštadieni bus
bažnyčia maži buvo namai, L,. ,
Tikietus,
Bilas, „
„
.
, ,
skubąs p. Mockaičiutės, šv.
žmones juose gyveno, o dabar
(John
Bagdziunas
Borden)
Plakatus,
Laiškus,
Antano bažnyčioje, o veselė pa
aukščiausiais mūrais apsupta.
ADVQKATAS
Serijas,
Konvertus,
......
. ,
...
rapijos svetainėj, į kurį paLaetuviai i miesto pasalius , .
Programus,
Draugijoms Blankas,
. įkviesti ir visi parapijos komį105 W. Adams St. Rm. 2117
kraustosi gyventi. Beje, neto . . .
Posterius,
Konstitucijas,
.
i tetai. Ponas Mockaitis eina
Telephone Randolph €727
Ii bažnyčios yra garsusis pa-1 ,
.
.
.
Kvitų knygeles.
Įvairius atsišaukimus,
ęakrastijono pareigas ir visur
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
šaulyje “Holand” tunelis, iš
Atwater Kent 7 tūbų su viskuo
stropiai darbuojasi.
Telepbono Roosevelt 9099
dirbtas kelias automobiliams
49,00
Name: I Iki 9 ryte Tel. Repub. 9CM
Ir Kitokius Spaudos Darbus
po plačiąja ir giliąja Hudsonl X Praeita šeštadienio vaka-1 R. C. A. Radiola 10 tub.ų su visupe, kurioje laivai milžinai re ant 49 Court ir 14 st. bi-,
kuo .....49,00
laisvai vaikščioja. Svečiai va- blistai turėjo prakalbas. Žmo- ( Sparton 9 tūbų su viskuo
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
99.00 UETUVIS ADVOKATAS
žinėjo tuo tuneliu ir stebėjosi nių visai mažai teklausė jų
Vlctor
10 tūbų su
viskuo
žmogaus proto galybe. Dar prakalbų.
už
109.00
vienas dalykas pastebėtinas,
2221 Weat 22nd Street
Brunswlck
9 tūbų su viskuo
kfld į Nęw Yorkų atvykę sve Visi “Draugo” koresponden
Arti Laavitt Street
99,00
čiai jau nebesiskubina yVool taį pragOmį žinias rašyti tuo Brunswlck Radiola su PhonograTelefonu Canal 2552
fu
krūvoje
už
vorth namo žiūrėti, o eina jau po įvykio. Pasenus žinia
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
prie Chrysler building, kuris nipkam neįdomi; tokių visai Zenith Radio 9 tu^)O kare.
Seredamis ir Pėtnyčio2334 S/OAKLEY AVBNUE
jau pirmųji savo aukštumu reiktų nedėti.
Pirm negu pirkaite radio pama
mis
nuo
9
iki
6.
tykite Budriko krautuvėse radlos
pralenkė ir dabar yra aukš
visų Standard Išdlrbysčlų, kur pa
čiausiu pasaulyje namu.
tys galite persitikrinti Sale prie
Šalies įvairių modelių.
CIIICAGO, ILL.
PILNAS EGZAMINAS
Koresp. /

PITTSBUR6H, PA.

LIETUVIAI AMERIKOJE
o ton.

RADIO KONCERTAI

F. W. ONERNAUCKAS

atliekame

I

A.A.OUS

t

JOHN B. BORDEN
' • M ■*

• »

*'

**•

f f

• -

$

,

JOHN KUCHINSKAS

Draugas Pub. Co.

$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIA£.XBTAS
T*1<1 nenusiminkit, bet eikit p«i
tlkr* apeclallatą, ne pm kokj nepatyrėlj. Tikru specialistu, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų ku Jums ken
Radio Stoties AJJ.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno lfletsaminATlmo. Jus sutau
X “Draugo”
piknike, pysit laika Ir plnl*ua Daurells kltp
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
Bergmans darže, Ciceros Lab to,
kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surgdymul žmogaus kenksmlh- |
darių 3 kuopa šauniai pasidar i gumų.
bavo su savo “Ice Cream Mano Radio ■— Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatu Ir tlParlor”, kurioj svečius vaiši sltkas bakteriologlSku egaamlnarlkraujo atidengs man Jūsų tik
na šaltakošė ir limonadu, mu
ru negeroves, tr jeigu ai paima!’)
taipgi naminiais pyragaičiais. Jus gydyti, tai Jūsų ^valkata Vr gy
vumas sugryk Jums taip kaip bfcvc
Užeigoj dirbo kp. pirm. p. pirmiau. Jeigu kenčiat nuo lWu pjdlžarnų. Inkstų, odos, kraujo, nar
Sriubienė, p. Misienė, p. Pet ylo.
vų, ilrdlea, reumatizmo,
kirminų,
tarnų, silpnų plaučių arba
kienė, p. Vaišvilienė, p-lė Pet uždegimo
Jatgu turit kokia užslaenėjusla. lakkiutė, p. Ed. Misius ir p. K. {kerėjusia, chrbnlika liga, knh M

CICERO, ILL.

Žilvitis. Gryno pelno padare, a,tojui, neatidėiiokit neatėję
$58 su centais. Be to, P. ŽilviDR. J. B. ZAREMBA
tienė dirbo su p. J. Motekai8PECIALI8TAS
čiu, p. J. Brazauskas su že
Inėjimaa Riihiar 1«1«
maitukais, vengras, p. J. Zil- 20 W. JAOKSON BLVD.
ArU BUte Gatvė*
vitutė ir “Draugo” agentas
, Ofleo Valandos: Nuo 14 ryto Ur*
p. J. Mockus.
ll po pietų. Vakarais nuo 6 tkl' f
Nedėliotais nuo 14 ryto iki 1
Radio stotis AJJ. dėkoja Į

JOS. F. BUDRIA INC.
3417-21 SO.
ST.
’. JHALSTED
•
»

9 .

\ J

Tel. Boulevaxd 4705

GENERAL MOTORS
‘ RADIOS
3343 SO. HALSTED ST.

Rąičinfl the Family\ thm* env^o^Mfur
lagVOCiė.Tlc»S CHOe.CB

J. P, WAITGHUS

LIETUVIS
, . ė . . * r ADVOKATAS
,. — . . i
127 No. Dearborn Street
Room 933

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

62 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. 'Pullmžn S 9 U
Nuo 8 Ikt • vak. Ir Nubatomle

na yvaan'mking any chapręA on lookmg like Pal

Roosevelt

pasuoti

\HiroiSxeflis', Rūgs. 2 d., 19.30

LfeTUYlAl AMERIKOJE

GRABORIAI:
Telefonas Yards

UIS

D A K T A R A I:

įO
S

PITTSBUROH, PA.

S. M. SKUOAS

STANLEY P. MAŽEIKA

ALLĖNS’O OPONENTAS.

Teiefonas Grovehlll #262

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KDWARSKI$

Ofiso Tel. Vfctėry 3687
Of.

Ir

Rez. Tel.

2374

Hemlock

(Tąsa nuo 4 pusi.)
1
•< •
* • • r
j
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
5.
Sesuo
MAgota (Dzen-į
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
71Š
WEST
18
STREET
2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
kauskaitė) Šv. Jurgio parapi
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tai.* Roosevelt 7 5 JI
BALSAMUOTOJAŠ
Nua 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Frospect 1028
ja, Detroit, Mich.
Antras ofisas ir
Rezidencija
5 Ir T iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
Turiu automobilius visokiems rei
6. Sesuo M. Člai^e (Pat al
J. Lulevt&iu*
1Seredomls nuo • — 12 vai. ryto.
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
GRABORIUS m kai tė) 6v. Petro ir Povilo pa
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
RALSAMUOTOJAS
Nedėlloj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
3319 AUBURN AVE1JUE
rapija, Eliaabeth, N. J.
•
Nedėliomis pagal sutarti.
plot. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido
Chicago, Illinois
——————■
šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
7. Sesuo liL Bonaventūra
Ofiso Tel. Virginia 0036
sto
Ir
miestelių
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse.
lfodernU- (Poškaitė) Šv. Petro ir Po
I
Republio 84«
Tel. Canal <764
ka koplyčia veltui. vilo parapija, Elizabeth, N. J.
DrS.
A.
Brenza
Illt «. Halsted
8. Sesuo M. Rozalija (Nor
LIETUVIS GRABORIUS
SL Chicago, Ilk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos: •
Patarnauja laidotuvėse kuopiglautfel. Vlctory 1111 vaišaitė) Šv. Petro if Povilo
4142
Archer
Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti,
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki GYDYTOJAS.
mano darbu busite užganėdinti.
parapija, Elizabeth, N. J.
demokratas, lai-, Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
CHIRURGAS
9:30 vakare
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
9. Sesuo M. Fidelis ,(Graį A. ValI.
J.
Z
O
L
P
4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAI
- 2314 West 25rd Place
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
flūtė) šv. Kazifnfero parapi-Į
^„rius iŠ Kansas
Namų
Ofisas
3413
Franklin
Blvd.
Gydo
staigias
Ir
chroniškas Ilgas
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Chicago, Illinois
Netoli 46th St.
Chicago, III.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir vaikų
ja
Pittsburgh,
Pa.
L
senat0
.
VEDĖJAS
SKYRIUS
10. Sesuo M. Elena (Balčiu-! .
o t iii »
1650 West 46th St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
Ofiso TeL Vlctory <893
Rez. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
mūtė)
Sv.
Petro
pafapija,
Keį
___________
,
Kampas 46 th ir Paulina Sta.
ligonius priima kasdlenų nuo
Rezidencijos Tel. Dreiri 9191
Tel. Boulevard 5203 - 8413
nosha, Wis.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
11. Sesuo Juozapas Marija,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Oakley
Avenue
Ir
24-tas
Street
(Makaskiūtė)
Angelų
Karalie

kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
nės parapija, Brooklyn, N. Y.
CHICAGOJE
Ir K-RAY
dykai.
Canal 1713
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vytauto Didžiojo paveikslo (Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Laidotuvėse pa
12.
Sesuo
M.
Eleonora
(Ku2130
WĖST
22nd STREET
Valkų Ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergals vakare
kelionė.
Ir pigiau negu kiti
nučiūtė) Sv. Petro ir Povilo
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St.
todėl, kad priklau
Kad
sužadinus
žmonėse
diKampas
31
Street
parapija,
Elizabeth,
N.
J.
t
sau prie grabų Iš‘
UNDERTAKING CO.
dirbystės.
dėsnį susidomėjimą Vytautu Tel. Wentworth 3000
VALANDOS: 1—8 po piet. 7-8 vak.
Sesutės
begalo
apkainUoja
Tel. Lafayette 5798
P. B. Hadley Lic.
OFISAS
Didžiuoju
ir
kad
sukėlus
di

Rez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomis Ir Šventadieniais 10-13
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
ir brangina didžiai gerb. kun.
Telef.
Canal
<174
710 WEST 18th STREET A. ^Vaitkevičiaus šešių savai- desnį patriotizmo jausmų, pra
SKYRIUS: 8238 S.
PRANEŠIMAS
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
čių darbuotę jų tarpe. Kiek I dėta nešioti Vytauto Didžiojo
Vai,
1
Vlctory 4088.
2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
gero kasdieninės jo konferen- i paveikslas po Lietuvą, ypač
Gydytojas ir Chirurgas
cijos, pamokinimai padarė se-'iper tas vietas, kuriose šis di 6558 SO. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Office: 4459 S. Califomia Avė.
Plione Boulevard 4139
Nedėliojo pagal sutarti.
antrų ofisų (su Dr. Laurai
dučių dvasinei naudai ir pri- Į dysis kunigaikštis ir valdovas Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė
LIETUVIS GRABORIUS
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2422 West Marųuette Rd.
Nauja graži koplyčia dykai sidėjo prie atnaujinimo dva- yra buvęs, ar šį tą atminčiai f
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1939.
sios, tai tik tesužinosim amži- palikęs. Labiausia atmintino;? į nauinHMMfc u
4256 SO. MOZART ST.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
GRABORIUS
nastyje. Tuotarpu sesutės nu Vytautas Didysis paliko, tai Ai Li UAVIDUNISj Mi Di [4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Virginia 1290
SO. michigan
MICHIGAN avenue 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
žemintai maldauja, kad gera bažnyčias, kurių jis daug Lie- į 4910 so.
)Musų patarnavimas
Rez.
6641
S.
Albany
Avė.
Tel.
Pros

X — Spinduliai
Tel. Kenwood 5107
visuomet sąžiningas ir
tuvoje
pristatė.
Per
tuos
tat
.
pect 1919. Nedėtomis tik pagal susis
Dievas,
kurio
garbei
Jis
nebrangus, nes neturi
Valandos:
i
Ofisas 2201 West 22nd Street
me Išlaidų užlaikymui
Nuo J iki 11 valandai ryte:
yra tiek pasidarbavęs ir pasi bažnytkaimius ir vietoves, ku
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <281
skyrių.
Nuo < Iki 8 valandai vakare
Į Rezidencija: 6640 So. M:xplewood
šventęs pradėtų atlyginti Jam rias riša Vytauto Didžiojo at apart šventadienio Ir ketvirtadienio
!
Avenue
Tel. Republlc 7868
LIETUVIS GRABORIUS
Nauja, graži ko
jau ir šiame pasaulyje gausio mintis, ir nešamas paveikslas,
.
Valandos 1 — S & 7 — 8 T. T.
Ofisas
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
nors neaplenkiama ir kitų vie
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
OFISAI:
4603 S. Marsbfield Avenue mis Savo malonėmis.
4901 — 14 St
2924 Washington
AKUŠERIS
"
Rap. tovių.
3307 AUBURN AVENUE
Tel. Canal <257
Rea. Prospect 6659
Tok Boulevard 9277
19-12, 3-4, 7-9
12-2, 4-6, Rlvd
ų. • •>! rvv
f- ia
■
Į Malėtus Vytauto Didžiojo Tel. Cicero «2. Tel. Kedzle 2450-2451 4740 Dorchester Avenue
Tel. DrezeI <228
paveikslas ateis 10 rugpiučio
Vai.: 8 Iki 19 ryto
šių metų, apie 8 vai. vakaro.9-8 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Malėtuose nakvojo, gi 11 die
Rezidencija
1821 SOUTH HALSTED ST.
Tel. Hemlock 8700
ną rugpiučio mėn. jį Malėtų 4729 W. 12 Pi.
Ned611omir
Rez. Tel.. Prospect 0619
Rezidencija
6600 So. Arteslan Avė.
Susitartu
! šauliai, lydimi garbės sargy- Tel. Cicero 2888
Valandos 11 ryto iki I po pietų
jbos ir organizacijų atstovų
8 Iki 8:80 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Rea Boulevard 5918
Į iškilmingai išneš į, Unturkę, iš
Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. <622 So. VVhipple
kur bus nešamas į Dubingius,
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
Imat Dubingių bažnyčia pasta
>464 SO. HALSTED STREET
Perkėlė savo ofisų
po numeriu
tyta Vytauto Didžiojo. Kėliau Ofiso valandos nuo 1 Iki S po DENTISTAI
pietų Ir < iki 8 vai. vakare
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
damas į Dubingius paveikslas Ree. 8281 8. WALLACE STREET
SPECUALISTAS
užsuks ir Joniškiu.
’
<
PRANEŠIMAS
I
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Malėtiškiai ruošiasi iškil
▼aL: ryto nno 16—13 nuo 3—4 pe
AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Boulevard 7042
pietų: 7—S:S< vakare
mingai sutikti Vytauto Didžio
Nedėliomis 18 Iki 13
jo paveikslą: pastatys keletą
Telef. Midway 2880
bromų, kurias išpins vainikais.
DENTISTAS
Choras ruošiasi sutikti daino
Tsl. Boulevard 1691
i
Persikėlė } nauja vietų po num.
mis: mokosi giedoti. Chorą su
daryti pavesta Malėtų pavasa
1545 WEST 47 STREET
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
šalę Deposltors State Bank skersai
rininkams.
Blusa.
Mes esame vienatiniai lietuviai grab oriai, kurie turime ambulance patar
LIETUVIS GRABORIUS

S. D. LACHAWK5Z

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAUKUS

^'Eu,

J. F. RADZIUS

LIETUVOJE

DR. R. G. CUPLER

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

DR. H. BARTON

A. PETKUS 60.

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. M. T. STRIKOL

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

EZERSKI

DR. ŽMJIDZINAS

DR. P, Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. B. ARON

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. C. Z. VEZEUS

Ambulance

navimą.

<

DR. V. A. ŠIMKUS

į

.

:

-v
.
*■
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 pataMavimą.

PAGRABŲ VEDfilAI

,

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avinue
Tel. Yards 1741 ir 1742
7 į "

SKYRIUS

4447 So. Falrffefd

Tel. EųcUd 117

DR. HAfiWOOD
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS
Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
Prie Garfield Park "t,"
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
Išskiriant seredos, ned. 10-11

Auburn Avertue

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimų
kuris
esti
prieiastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
rtgystę.

Valandos:

DR. G. I. BLOŽIS

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Yards 1829

CaHZHI

DR. G. SERNER

Akių

0PT0METRI8TAS
Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg',

Tel. Boufevard 320f

kamp. 18 8t I aukštas
Pastsbėklt
iškabas
Vai. l:J0 ryt 1M 8:10 vak. terado
mis 9:30 Iki 11 v. Nsdšllsmls nėr
skirtų valandų. Roem 8
Pkons Canal tilt

Ofisas ir Akinių DirbtnvS

756 West 35th St.
Kgnpas Halstod St.
Valandos: nno 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 1Q iki 12.

4 a p.

DR. HERZMAN

2201 WEST
22nd STREET
,
i

Iš RUSIJOS

(Kampas

Leavitt

St.)

Gerai lietuviams žinomas per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeria
Gydo stalgias
Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal naujauslus metodus X-Itay ir kitokius
elektros prietaisus.

j

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Ofisas ir Laboratorija

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
t

1025 WEST 18 STREET

Netoli Morgan Street

12 pietų
VALANDOS: Nuo 10
nuo 6 Iki 7:3<f vai. vakar®.

Ir

Tel. ofiso Canal 2110 Rea. So. Shore
'2238, arba Randolph <800.

DR. GUSSEN ■

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

.SKYRIUS

Nuo 9 —
f—B vakare

DENTISTAS

Tel. Boulevard 7589

T.IHTUVia AKIŲ BPECIALISTAfl

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3343 SO. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto ~'
Prirengiu teisingai akinius visuose
nuo 1 iki 9 vakare
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Seredoj pagal sutari}
mas su elektra, parodančia mažiau
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai, sias klaidas.
'
atvažiuoja
ir visiems N čempionams
Boulevard 7589
Speclale atyda atkreipiama moky
per nosis duoda.
Rez. Hemlock 7691
Taip ir T. A. D. tonikas visiems klos vaikučiams.
seniems tonlkams duoda ir apgali.
Valandos nuo 10 ryto iki S va
T. A Ų. dar tik kalių metų senu
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
12 po pietų.
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
Kainos pigesnės, kaip kitur
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba tšdlrbystėa
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Vai.; Nuo
ryto Iki S vakare
T. A, D. PRODUCTS
3188 So. Halsted St.
Chicago, IU,
Tel. Clocro 1260

Avenue -

M10 So. 49th Q., Cicero

’.

LIETUVIS AKIŲ

AR ŽINOTE, KAD

Tel. Lafayette 0727
‘

Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

I

Tel. Cicero

DR. MAURIGE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
Cicero, III. 4631 SO. ASHLAND AVĖ.

2962

DR. S. ASHER

DENTISTAS
4901 W. 148t.
Cicero, m.
Viršuj National Tea Store
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakare. Ned. susitarus

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel.

Plaat

8208

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki t vakare.
Neddl. nuo 49 Iki II dienų

e

DtAUOAS

Antradienis, Rūgs. 2 d., 1930

■g—"
“Drau pririnko piknikui skanių vai- Miklius, K. Jasutis, Mrs. Jos. siems.
gui” įduoti sekančią žinutę: gių, mėsos, duonos, saldainių, Spaitis, Ant. Kareivienė, A.
A. R. D. 2 sk. susirinkimas. ■
nustojusiojo veikti Arelių kliu vaisių, gėrimų ir net gėlių. Keserauskas, L. Grepelis, M.
Mėnesinis susirinkimas mūtą visą
aukavusieji, Krinickienė, p. Žakšienė.
DIEVO APVEIZDOS PAR. j mo važiuoti, Petras yra moki- bo nariai J. Rekašius, A. Vil- - Štai,
Visą sudovanotą “mantą”1 SV skyriaus įvyks pirmą penk
ŽINUTĖS.
jnys Dievo Apveizdos mokyk- čiauskas ir A. Ačas jokios pa paskaitę jų pavardes, nepaigeltos iš nieko neprašė, tik mirškit remti tų biznierių, ku ir “cash” gerb. veikėjos nu-’ tadienį, rugsėjo 5 d. Visų rė
-------------Ilas. Šįmet eis 8 skyrių.
priėmė iš slavokų šv. Jono dr- rie mus remia. Kun. Jos. Mc vežė Vienuolynan prieš pikni- mėjų prašom susirinkti ir sa
Praeitą trečiadienį sugrįžo
J. B.
vo drauges atsivesti, kad įsJ. Rimkus, |ką.
jos pakvietimą tapti jų drau Namee ($2.00),
iš ^Federacijos Seimo ir trum

C H I C A G O J E

SUSLRINKIMAI.

pų atostogų gerb. kleb. kun.
Gerb. pirmi

Albavičius.

■5
teresantus, prižadėjo

gijos nariais ir, kaipo tokie, K. Pavilonis, Pov. Dambraus
naudotis šv. Stepono svetaine. kas, Ver. Mikinienė (A. R. D.

Marąuette Parke. — Perei

amžina narė) Agnietė Gečienė

deracijos Seimu, kuris aiškiai tą penktadienį jaunesnieji šv.
įrodė, kaip susipratę Ameri Vardo draugijos jaunuoliai

Bridgeport Produce Co., John

ninkas labai

patenkintas Fe

Ažukas.

Nutarta
katalikai bran laikė susirinkimą.
gina Federacijos idealus —- ruoštis prie foot bąli, o vė
katalikišką akciją. Nėra abe liau basket balk

TĄSA ATSKAITOS AUKO

Į susirinkimą buvo atvykę
jonės, kad Federacijos veikimas šįmet daug padidės. Šia mūsų žymūs veikėjai ir kalbė-

kos lietuviai

proga gerb. pirmininkas ap tojai. Juozas Mickeliunas, ku
lankė savo artimus draugus. ris pasakojo daug įdomių da
Gerb. kleboną išvykusį sei
mam sekmadieniais pavadavo
tėvas A.

gerb. misijomierius

Petrauskas. Praeitą sekmadie
nį pasakė mūsų

bažnytėlėje

Banis

Paul

Studio $1, M. Biekša, August

JUSIŲ GERADARIŲ ŠV.

Vardauskas $2.00,

KAZIMIERO AKADEMI-

kis $1.00, Dr. Šimkus $1.00,

jos Rem. piknikui.

J. Morkūnas $1.00, Mrs. Lo-

Pet. Šla-

siems geros širdies

Bridgeport. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rem. 2 sk. turi
lykų, ir ragino jaunuolius lie šaunių darbuotojų. Ponia Mar
tuviškai savo tarpe kalbėti.
celė Tamanauskienė ne nuo
Jaunikaičiai
su pamėgimu
šiandie Sesutes Kazimierietės
klausėsi jo kalbos ir pasiryžo
remia. Ji dirba vajaus laike,
įvykinti patarimus.
Antras
metiniam piknikui ir visuomet
kalbėtojas tavo Antanas La- kada reikalas yra Ir netik

F. Badžius $1.00, K. Žuraitis,

J. Paesel,

Sup.

M. Messar,

vi

vaikelius į savo, katalikų, ir lie

RADIO

CHICAGO
TEL. BOUL. oeil ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų

Jei jūsų radio nedirba gerai,
tai šaukite

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam
ir idmalnom
visokį
turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariališkus rastus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

A. J. ŽVIRBLIS

Chicago, UI.

WM. KANAPACKAS

6522 So. Rockwell St.
Tel. Republic 8305

kuodau- do draugijos/ jaunesnieji ir
jaunikaičiai
lošė
giausiai pasidarbuoti parapi senesnieji
jos labui. Visos draugijos nu base bąli. Jau antrą kartą
tarė uoliai remti bazcurą ii* tų- jaunesnieji laimėjo.. Daug žmo
rėti savo skyrius. Bazaras pra Hlų buvo pamatyti žaidimų.

sidės sekmad. rugsėjo 7 d. ir Ponas A. Dargis buvo tenai
tęsis per visą mėnesį šeštadie su visa savo šeima. Pereitą

niais ir sekmadieniais. Nuošir antradienį senesnieji turėjo
džiai kviečia visus savo drau savo susirinkimą ir nutarė a-

teityje nepasiduoti.

gus ir prietelius.

Išvažiavimas.

Aštuoniolikietis.

Mūsų

kolonijos

labdariai

smarkiai ruošiasi prie labda

pp. A. buvo

Savaitė atgal

nuvykę į Maple Lake. Kartu
nusivežė sūnų ir dukterį. Be

rių išyažiavimo į ūkį. Girdėjau
kad daug žmonių išvyks iš

mūsų kolonijos į labdarių ūkį

simaudydamas sūnus, 7 metų,
rugpiučio 31 dieną. Matote,
matydamas, kaip dideli nžsi- Į lab"įariai atlicka gera darba
lipa ant liepto ir šoka į van- k ,abai reikaIingi
denį, tat ir jis užlipo ir nu

RUBIKIENE
Po tėvais GužauskaitS
Mirė Rugp. 30, 1930, 1:30 A.M.
Kilo iš Raseinių Apskr., Kra
žių Parap., Pupėnų Kaimo.
Paliko- dideliame nulthdlfbe
dukterį Heleną, žentą i/.' Vebeil, 3 sūnūs: Albiną, Stanis
lovą ir Aleksandrą, 2 pusbro
liu: Kaz. ir Antaną Gužauskus,
seserį Alesą ir švoger| Kazim.
Vaitkų St. Joseph Mo., Kazim.
Yasulį ir gimines, o Lietuvoje
pusbroli Jurg| Gužauską.
Kūnas pašarvotas 4021 So.
Maplewood Avė.
Laidotuvės Jvyks Seredoje,
Rugsėjo 3. JS namų 8 vai. bus
atlydėta } Nekalto Prasld. šv.
Panelės bažnyčią, kurioje {vyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta | Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus '
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę Duktė, Sanai, žentas
ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Vienas parapijom!.

2650 West

8386

A. ALESAUSKAS
M0T01

EZPRESŠ v

Mes permufuojame-pervežaj

Taipgi parduodame

geriausios rųšies

anglis

nebrangus.

:

geras ir

Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į

kitus miestus.

AUTOMOBILIAI
WEST SIDE ŽINIOS.

mažus vaikus vienus leisti į
vandenį.

X Katalikiškos

aukštesnė-

sės mokyklos, kaip antai: Qui-

Ponas S. Pukšnis, gyvenan gley seminarija, praneša westtis 1732 So. Union avė., yra sidiečiams, kad joje mokslas

vedęs moterį

si avokę,

kuri prasideda šiandien 9 vai. ry
visai nemokėjo
lietuviškai. to. Šio mėnesio 8 d. pradės
Dabar
gražiausia
kalba ir mokslas šv. Kazimiero Akade

skaito. Augina keturias duk- mijoj (2601
W.
Marąuette
teris, kurių viena antrus me Rd.), Mundelein College (She
tus eis aukštesnę mokykla. Y-jridan Road at the Lake), St
ra gera pianistė. Kita duktė j Mary ’s High School
(1031

pabaigė pradinę

Ap Cypress Street) ir kitose.
veizdos parapijos mokykla ir
X Norintieji priimti Šv.
Dievo

po atostogų eis aukštesnę mo- Sutvirtinimo Sakramentą Au-

NAUJI STUDEBAKER
FREE UVHEELING IS HEREt *
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU
DEBAKER 1931
modelius,
kurie
turi stebėtinus
pagerinimus, kuriu
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS Savininkas
.4492 Archer Avenne
Telefonas Lafayette 7199

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
karų už labai mažą kalną.
kyklą, o 2 muzikos mokinsis šros Vartų bažnyčioje
turės tų Norėdami
pirkti pikiai gerų karų
Dievo Apveizdos
parapijos šį mėnesį pasiruošimo pamo- kreipkitės 1 jnus

ffiokykloj.

kas,

Užpakaly savo namo pp.
Puksniai turėjo tuščios žemės

bus šią savaitę šiomis dieno

kuriosna

NAUJI GERIAUSI

Automobiliai

6RAHAM PAIGE

kurį

užsodino

Lietuvos darželis,

skanų kvapą.

gra- čiame šeštadieny 9 vai. ryto

Vartų

atsilankė
kleboną

tostogoms į Marijonų ūkį, Pe- jų Arelių klinto veikimą. Kletrui ten patinka, nenori nė na bonas maloniai* išklausęs in-

kas įrengta kuogeriausia. Biz

darom mūrinius,

pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS.

Namų Statymo
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street
Telef.

Republic

6394

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUs
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prieinamlauslos.

FOUR LEAF CLOVER
CONSTRUOTION
Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžlal, porčiš.1
a metų lokio išmokėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus
namua

436 W. 45 St.
Yards 2124
Arba
Ganai 5065
2100 W. 23 St.

610 West 35 Street
Tai. Yards 9(99

Pbone Republio 4949

PETRAS GRIRAS

Telefonas Canal 721S

PETRAS CIBULSKIS

Moliavojimo Kontraktorins

Maliavojimo Kontraktorins

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas įtakas.
2314 So. LEAVITT ST.

Real Estate

BRIGHTON MOTOR SALES

Telefonas Hemlock 0367

Plnmbing & Heating
Kaipo lleturia, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.
4426 So. Western Avė.

INC.
Savininkai: Vainoras, J. laukys
•
Telefonas Lafayette MM
3962 Archer Avenne

Res. Grovehill 1680

Tel. Lafayette 8227

. A‘e'k

2621 WEST 71 STREET

SENI A U SIS LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK

šapos Telef.
Hemlock 22(7

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedsie Avė.

Talet Rspubllc 92(4

Joe Bagdonas, Savininkai

Tel. Prospect 8157

REAL SSTATE
Tel. TMfoyette-(719

AD6. SALDUKAS
REAL ESTATB
Rendavimas, Paskolos Ir Apdrauda
(Insurance)
4038 Archer Are., Chicago, III.
NAUJI 2 APT., >10,000
gl,5OO {mokėt, lengvi išmokėjimai.
Geroj vietoj, jfrtl strytk., mokyk
los, Storai, raudonų plytų 6-6 kamb.
dideli, gerai išplenuoti aptal, užda
ryti porčial, k, v. šild., tikra ugnia
vietė, perdėm kietas med. 30 p.
lętas. Tel.
Dorchester 7515. Mr.
McCabe, 1340 E. 63 St.

3611 No. Klmball avė. 5 kamb.
mod. bung., sav. turi paaukuot, duok
pasiūlymą, mažai
(mokėt, bal. kaip
renda. Prudential Realty Co., 2345
Devon avė. Rogers Park 2027.

StATYTOJAMS, 7 kamb. namas ir
lotas 50x164. 4908 No. Hermitage
Pigiai.

4 kamb. namas, 2 karų gar., |3,(09. Sav, 2355 No. Kilbourn avė.
Vasaros rezortas, gas. stotis, val
gykla, nameliai, 8 H ak., gražus me
džiai, maudines, žūvav., golfas, viešk..
elektra, geras vanduo, busal, mainų
neims. A. Broecker, Kankakee, III.

METROPOLITAN

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedant švie
sas ir Jėgą. Elektros relkmenos ir

5625-27 8. WESTERN AVĖ. flklčierlal.
L. DOMBROWSKI A 8ON
Telefonai Proipeet 5669
3(16 West 47 Street

Real cstate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

A. M. BUTOHAS

F A R M O S

Maliavų ir visokių geležinių
da*kt*
,

TEATRO NAMAS

Lietuvių apylinkėj, 2 Storai, vie
nas ( kamb. flatas Ir 660 sėdynių
teatras, naujas nohnas, 1931 De Forest, geriausia tinkantis filmų bal
sui. Arba tinkamam žmogui teatrą
lšrenduoa Rlts Theatre, 2323 W. 11
avė., Gary, Ind.

Namų Telef.
Republic . 5(22

Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
3422 WBST S9th STOKIT

hdpmorTūF

f.oK ,r

šaką suprąntantis

darys gerus pinigus. Atsišau-

JOHN YERKES

TORIUS
8uvedu elektrą. Darbą garantuoju,
f. P. STEPHAN ELECTRIO CO.
2529 8o. Hatoted Street
Telef. Vietory 7452

Tei. Lafayette 5197

Marąuette

Parke arba Brighton Parke.

Mes mollavojlme. dekoruejame ir
išpoperluojame
visokius
namus.
Musų
kainos
labai
prelnamos
ir
dar Rt. 3.
CHICAGO
bas garantuotas.,

M. YUSZKA

' liat

į prapertę

Tel. Lafayette 7674

Generaliai Kontraktoriai

Geriansios Rūšies Antomobl-

nysiu

reik pentyt. Turim namų ant

6127 S. Maplewood Avė.

DE SOTU IR PLYMODTH

pagyvenimas. Vis

apmurinam

JOHN PAKEL & GO.

Jei Tamlata nori
Naū>8 D® So*0 $885.00 f.o.b.į
bll|, pirmiausiai prašome ateiti pas
pas
AnŠrOS mu* *r pamatyti HUPMOBILE 1931 Naujas Plymonth $590.00 f.o.b.!
modelių, kurie tikrai Tamistas nusGAGE PARK MOTOR
SU prašymu teblns savo gražumu, greitumu, ir
_o visa konstrukcija. Kaina 11,192.
SALES

Ponai Gurskiai
savo sūnų įspėti “Draugą” apie jų asPetrą kas met
išleidžia a- menų minėjimą ir buvusiojo

kambarių

Telefonas Grovehill 1038

muro darbus, iš medinių pa

leidžiantis čiauskas, A. Ačas ir J. Reka
šins

daiktų dėl automobilių. Yra 6

naujas namus, kit tuojau.
Stanley Kanapackis
dirbam cemento darbus - fun
5158 So. Westem avė.
damentus saidvokus, taipgi

JOSEPH VILIMAS

S?T° .f
’’
ELECTRIC SHOP
MOUTH Chrysler įMirbystfs'K»vadon,skia, SaTininku
iiais medukais, užsėjo gražiom parapijos mokykloje.
automobili, ui labai pneina-| • Blektroi| kontraktorins
i 2515 W. 22 St. Tel. Ganai 259JL
gėlėm ir dabar atrodo kaip j
X Rugpiučio 28 d. A. Vii- ocriaust ir stiprinusi Automobilini. mą kainą.
gabalą,

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.

*845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik paa r».us ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

užrašinėjimai WHITE 8OZ MOTOR SALES

mis parapijos ofise, o ateinan-

garadžius ir štoras reikalingų

4138 Archer Avenne

.

7126 So. Rockwell Street

gazolino stotis,

Budavojam

2452 WEST 69th STREET

tė “life guard”, kuris prišo
Pavojinga

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Eatate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfleld

miausią kainą. Musų patarna

gi eitas,

Parsiduoda

Tol. Lafdyotto MM
Ofisas ir Mes. medinį namą po vieną plytą.
ir 2334
091 S- Mozart St- Atrodo mūrinis, po to jan ne-

už prieina

vimas yra

GERAS BIZNIS PIGIAI.

J. NAMON & CO.

ES

Phone Virginia 2054

.

Rakandai, 6 kamb., su planu, (300,
galima skyrium. 4323 Hazel avė.,
2-ras.

Tą biznio

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

GARADŽIUS • — naujas,
storage,
valdžios dideli orderiai, šalę
P. O. mažai imokėt, lengvlos išly
gos Pirk ‘biznį ir vietą. Rašyk Box
625, Draugas 2334 S. Oakley.

gas.,

neimam komiso iki $300.00

KONTRAKTO RI AI:

J. C ENCHER 8i CO.

šoko. Laimė, kad tuoj pama
kęs vaiką išnešė.

ĮVAIRŪS

M. ZIZAS

pasiryžę

2 komodos, geriausioj padėty, 2
ges. pečiai, 2 ice box 1444 Pratt
Blvd.

nis išdirbtas per 6 metus. Mai

Užlaikau visokių
auksinių ir sidaorinlų daiktų, vė
liausios mados ra
Namų Statymo Kontraktorlus
do, pianų rolių, Statau {vairiausius namus prieinama,
rekordų ir t t
kaina.
Paisau laikrodžius
ir muzikos lnstru- 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526
>t. Chicago.

JOZEFĄ

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

$50,00 iki $30,000

Savininkas R. Andreliunas

gerb. kun.
subruzdo sutiktuvių mūsų
rengtis prie parapijos jubi Baltučio spalio 12 dieną.
“Base bąli”.
liejinio bazaro. Šįmet sukanka
Pereitą sekmadienį šv. Var
parapijos 30 metų gyvavimo,

Aštuoniolikiečiai

todėl visi

PINIGUS

SKOLINAM

Dikšas $1.00, A. Juknis, Urba gerai žinančio savo amatą.
nauskienės į pikniko kom. įė
jsados esame jam labai dėkinFlower Stop, St. Šlažas, A.
KUN. V. VILKUTAITIS'
jo p. V. Lukas ir p. Maria Ba
gi6527 Superior Avė.
nienė. Visos gražiai dirbo ir
Pereitą antradienį buvo pa
Cleveland, Ohio.

mas. Buvo nutarta ruoštis prie

Savininkas
Del geriausios rųSles
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VAI.LEY
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.
4(44 SO. PĄULINA STREET
TeL Boulevard 1389

809 West 35th Street

bilti į mūsų jaunimą. Mes vi

JEWELRY
& RADIO

Jurgio

par. mok. svetainėje.

S. L. FABIAN & GO.

Tunijių Ir taisau players ir reproducing pianus. Darbą atteku atsa
J. Stravinskas $1.00, F. Ra- kančiai ir pigiai. Važiuoju J bile ku
daszewski, Jieva Palijošienė rią miesto dalj.

tuvišką mokyklą. Jau viskas
yra paruošta pradėti naujus rapijos komitetų ir pirminin
kų įvairių draugijų susirinki
mokslo metus.

kit, rugsėjo 5 d. šv.

Kad vesdamas visus reikalus per

kart* muį automobiliaus tos įstai. Dairy $1.00, F. Voidat, S. Ka
REIKIA VARGONININKO
rapijos pradžios ir komercijos kalus. Jau ne pirm,
mokyklos, tai tėvams katali- Antanas turėjo progos pra- gos naudai p,.ie p M Tama. napė, K. Oboliunas
(t), F. v Tuoj reikia
vargonininko,
kams reikia atsiminti savo
šventos pareigos atsiųsti savo

ateit susirinkimam Nepamirš

NAUDAI,

Rose Marie Beauty Stop, J.

gražius

pikniko kom. prašom būtinai

Wm. J. Kareiva

ka kolektavusioms ir aukoju-

M., U. Gudjonienė, U. Gudie Lafayette 8227
nė, M. Sedemka, Paul Leases,

kime už juos atsiteisti. Gerb.

ATMINK SAVO

rus darbus. Lai Dievas atmo

Music Stop A. Wilhelmi, D.

pikniko tikietų šiame susirin

žmonėms,

kurie taip gausiai remia go

vick $1.00, Iz. Petrauskas, J.

pamokslus apie Pinskas, “Vytins” redakto- rcmia musŲ Se8ntįS) be, ir $1.00, A. Matonis, Mrs. E.
vaikų auklėjimą. Kadangi at rius. Jis labai trumpai apibu- Bernaia^ Kolegiją Štai, iS- Borchudny, J. Masalski $1.00,
einantį antradienį prasidės pa dino mūsų visuomeniškus rei- pardav5 yisą knygutę )aimėji. S. P. Mažeika $2.00, Lemont
tris

dovana gerb. rėmėjoms

draiugijon.

M0RGIČIA1-PASK0L0S

brangiausia

maldos

kilnion

Taipgi prašom tų, kurios turi

Valdyba.

Nežiūrint kiek mes dėkosim,

Seselių

totų ton

Parsiduoda

20 ak.

gerų grelpsų.

krautuvė. . . pakaunė 96,500. 40 ak. farms, geri
i namai 93,600.

106 ak. pievų, javų.
namai, 13 karvių,
traktorius, bamės
Vidaus, taipgi pilnos javų. 925,000. Gali H. Cava-

Atliekame maliavojimo dar-'eodų ferma, geri
-vi
i
•
•j
. .
, trankiai, arkliai,

DUS 18 lauko ir

plumerio, taisome elektrikas, *ųU'hčhiCago PuW’s M'Ch ’ U° m8
12.
įdedame šilto vandens perinsi

ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

Geri 930 ak. pieno ir avių ferma,
Į 65 mali. J S. Chleagoa. H mali. fron
to gilaus; žvejojimo
ežeras, taipgi
mali. gražaus klonio. Pigiai. Cbaa
N. Curtlae. 503 U. S. National Bank
B Mg., Kenoeha, Wis,

U

