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Vos Išvengta Didelės Nelaimės Palangoje
PAGALIAU ISSIAISKINTA 33 METU 

PASLAPTIS SIAURIUOSE
Komunistų Gaujos Kinijoj 

Žudo Gyventojus

INDIJOS VALDŽIAI PATIEKTA
GANDHI TAIKOS SĄLYGOS

VOKIETIJAI GRĘSIA 
DIKTATŪRA

IŠAIŠKINAMA 33 METŲ 
PASLAPTIS

ATSIŽYMĖJUSIAM ŠUNELIUI MEDALIUS

Undei‘wood & Undėrwood

CHICAGOJE į Maironis Ir Kiti Pavojuje

STATYS KLIUBO RŪMUS

Chicago vakarinėj miesto da 
ly Kolumbo Vyčiai žada sta
tyti kliubo rūmus vertės vie
no miliono dolerių.

BERLYNAS, rugp. 23. — 
Vokietija pergyvena svarbų 
vidaus politini persilaužimą.

Vietos laikraščiai skelbia, 
kad atsistatydino šalies ap
saugos (reichswehr — sava

norių sargybos) viršininkas 
gen. Heye ir jo vieton skiria
mas gen. von Hanunerstein.

Tie patys laikraščiai parei
škia, kad Vokietija laipsniš
kai žengia diktatūros valdžion.

Kas yra su Vokietija!
Sakoma, kad parlamento, ne

veikimas valstybę stumia į be
tvarkę. Parlamente perdaug 
įvairių politinių partijų, ku
rios besiginčydamos ir užsi- 
varinėdamos nieko neveikia 
respublikos gerovei.

Sakoma toliaus, kad taip 
vadinami tautiniai socialistai 
darbuojasi už respublikos su
griovimą. Šalies apsaugo* 
kai-kurie karininkai yra prisi
dėję prie tų socialistų.

OSLO, Norvegija, rugp. 23.
— 1897 metais liepos mėne
siu šiaurių žemgalio švedas

tb'fej“ Andn'e s“. > paukščiams fundacija, kurios lėšomis kalamf'aukso me- piliečiai gali pamatyti. Jie iš-
ta švedu iš Paneš salos, Špi- daliai ir dalinami gyvuliams ir paukščiams, žinoma, jų vicšumon prokuroro o-
obergene, balionu išskrido j’savininkams. ^.ge

Žemgalį. Tiek jiedu ir maty

i. Iškeliami viešumon visi 
it vardai
u Apskrities prokuroro Swa- 
nsono pagelbininkai ir vyriau 
sias prokuroro ofiso tyrėjas, 
kurie tyria Chicagos piktada
rių darbus, nužudyto gaujos 

■.vado J. Zutos dokumentuose 
susektas visas politikierių ir

Atvaizduojamam šuneliui pripažintas medalis. Nese- pavardes paduoda viešu- 
nai jis išgelbėjo gyvastis vienai moteriškei ir dviem vai- mon. Paskelbta, kad tuos vi- 
;kam. Pasadena, Cal., yra pasižymėjusiems gyvuliams ir/sus dokumentus žingeidaujų

ta.

Tais pačiais metais rudenį 
.ir paskiau buvo siunčiamos 
.ekspedicijos jųdviejų surasti 
Bet veltui.
. Jr dabar atrasta sušalę *

.kai ragas abiejų lavonu Whi- 
>te saloje, Fridtjof Hansen 
Žemėje. Ieškoma paliktų už
rašų.

VOKIEČIŲ KATALIKŲ OR
GANIZACIJOS DEIMAN

TO JUBILIEJUS

BALTIMORE, Md., rugp.

NUKAUTA 50 AFGANIS- 
TIECIŲ

LONDONAS, rugp. 23. — 
Oficialiai skelbiama, kad šiau
rvakariniam Indijos pasieny 
britų kariuomenė nukovusi 50 
afgauistiečių (Afridi) Bara 
klony,'sale Pešavaro miesto.

mirė sunki margaite

ROMA, rugp. 23. — Rave- 
nnoj, Italijoj, mirė mergaitė 
Dominika Zanzi, 21 metų, svė
rusi 550 svarų. Penkiolikų me
tų eidama jinai svėrė 220 sva
rų.

PASIBAIGĖ STREIKAS 
FRANCIJOJ

ŠVENTAS
S

TĖVAS YRA

ROMA, rugp. 23. — Išnau 
jo paskleistą žinių apie Šven
tėj© Tėvo augimų. Iš Vatika
no praneša, kad Šventasis Tė
tis (yra sveikas. r.

i22. — Amerikos katalikų vo- 
»rgan«»»nja, Žinoma

.vardu “Catholic Central V<- 
rein of America” šių savaitę 
čia turėjo deimanto jubilie
jaus suvažiavimų. Organizaci
ja atnaujino savo pasišventi- 
,mus ir savo pareigas tarnau
ji Dievui, šaliai ir artimams.

Suvažiuviui*., kaip vinto- ,Smith,0 telegramai iflsta a. 

8HANSHAI, Kinija, rugp.,met, pradėtas iškilmingomis inadien ; Kewark> x j/kurio. 
22. — Gauta .žinia, kad ko-į Pontifikatams MiSomis. Sa- . - R kad netoli.

KOMUNISTAI PLfiŠIKAJ 
IŠGRIOVĖ MIESTĄ

munistų plėšikų gaujos užpuo
lė, apiplėšė ir sudegino Han- 
chengchen miestų Honan pro
vincijoj.

Virš 500 gyventojų nužudė, 
gi apie 800 pagrobė gauti i§-

kydamas pamokslų kuri. Boyle 
ragino organizacijos vadus ir 
tolesniai pasišvęsti garbingie
ms idealams, kaip buvo pasi
švęsta praeity per 75 metus, 

i Popiety suvažiavimas for-

SUKLASTUOTAS AL SMI- 
TH’O VARDAS

Atrasta daug netikrų 
pinigų

i Federaliai agentai gaudo 
netikrų pinigų (10 dolerių ba- 

tli^ęiųs ir skletfė- 
’jTK. Agentai 'puolė pagyveni
mų, 7037 AVaslitenaw avė. Su- 

j rado 53,000 dolerių netikrų 
banknočių. Suimtas kažkoks 

jfForest Marvel. Policija ieško 
i kitų klastuotojų gaujos narių.

1 ———— I gakonia dešimtdolerinės
, NBW YORK, rugp. 23. dirbt03> kad tik
Buvusio gubernatoriaus Al

VOS NESUVAŽINEJO 

TRAUKINYS

Atostogaujantieji Palangoje 
prel. Maironis-Mačiulis, kun. 
Vaitkus, prof. St. Šalkauskis 
su žmona, dr. K. Jokantas su 

! žmona, dr. Pr. Raulinaitis su 
į žmona ir sūneliu, dir. Dulskis 
su žmona, dviem dukterims ir 
įsūneliu, Galdikienė ir dr. Lei- 
monas liepos 2G d. važiuodama 
autobusu ir pervažiuodami ge
ležinkelio linijų ties Kretinga 
pakliuvo po beeinančiu trau
kiniu. Reikėjo tik kelių sekun
džių, kad būt visa sutriuškin
ta. Laimei autobusas dar spė
jo prasprukti iš po garvežio 
phnosėg ir tuo išvengta važiuo
jančių nelaimės. Mat, ties Kre
tinga keliui užtvaros, kuri ga
lima būtų uždaryti traukiniui 
einant, nėra. “R.”

ramiai paprašė, kad ji grįžtų 
pas jį. Bet kada ta ėmė atsi
sakinėti bijodama, kad jos vy
ras vėl nemuštų, kaip seniau, 
tas išsitraukė revolverį ir pa
leido į jų šūvį, kulka pataikė 
į galvų. Į nukritusių ant žemės 
žmonų paleido antrų šūvį ir 
paskum pats vietoj nusišovė. 
Po. pusės valandos mirė. Žmo
nos gyvybė pavojuj. “R.”

LENKAI SUĖMĖ M,ŪSŲ 
POLICININKĄ

specialistai gali pažinti.

moj ateity demokratai iškilsiu 
(valdžios priešaky, pasirodė 
klastuota. Al Smith tokios te
legramos nesiuntė.

pirkimus. Gaujos su grobiu ,maliai atidarytas ir įžymieji 
ir pagrobtaisiais pasuko *į ka-• žmonės sakė prakalbas. Tarp

REPUBLIKONAI SKAL
DOS!

Inns.

VICE-KARALIUS GAVO 
TAIKOS SĄLYGAS

SIMILA, Indija, Tugp. 22. 
— Praneša, Indijos vice-kara- 
ilius lordas Irwin gavo taikos 
sąlygas nuo Mahatma iGandhi 
liŠ kalėjimo. Kol-kas tos sąly
gos dar nėra žinomos.

kalbėtojų buvo ir Maryland 
valstybės gubernatorius Rit- 
chie. Jis aukštino katalikų pa
rapijų mokyklas ir, abelnai, 
katalikų švietimų.

- SPRINGFIELD, III., rugp. 
23. — Illinois valstybės repu- 
blikonų vadų susirinkime įvy
ko nesutikimai ir susiskaldy
mas prohibicijos klausimu. 
Vieni stovi už prohibicijų, 
kiti atvirkščiai.

Kalba apie įstatymų 
vykinfaną

“American Bar Associa- 
tion” suvažiavime, Chicago j, 
kalbėjo vyriausiojo teismo pi
rmininkas Hughes. Kalbėjo a- 
pie griežtų įstatymų vykinl- 
imų. Jei kartų koki įstatymai 
išleisti, jie turi būt Vykinami.

Teisėjas Hughes taipat pa
laiko atskirų valstybių teises.

’oife-’-'Earasų apskr. praneša
ma, kad liepos 29 <f. 10 vai. 
lenkai suėmė mūsų Užusienio 
sargybos rajono policininką 
Pranų Stankevičių. Stankevi
čius buvo paskirtas prie pe
reinamojo punkto Laukštainio 
kaimui, iš kurio gyventojai ei
davo į šiapus administracijos 
linijos laukų darbams. Stan
kevičius suimtas mūsų pusėj 
ir dar iki šio laiko negrąžin
tas. Lenkai, kaip paprastai, 
suėmimo priežasties nenurodė.

Iš Alytaus apskr. praneša
ma, kad liepos 29 d. lenkų U- 
cickos sargybos 10 kareivių 

i vietoj administracijos gairių 
pradėjo statyti stulpus. Stul
pai paprasti nedažyti ir sta
tomi per šimtų metrų atstu
mo nuo vienas kito. “R.”

BOIKOTO KLAUSIMAS 
INDIJOJ

BOMBA JUS, rugp. 22. — 
Visos Indijos tautinio kongre
so vadai paskelbė, kokiomis 

i sąlygomis jie nutrauktų boi
kotą europiečių vedamoms I-

PARY2IUS, rugp. 23. —
Šiaurinėj ĮFrancijoj pasibaigė 
darbininkų streikas. Streiką- 
TO už ankstesnį atlyginim* į.»™Kjoj medvilnė, andiminėm.
vedus pensijų įstatymą. Vadai pirmoje ; vietoje rei- 

.kalauja, kad audiminėse būtų 
75 nuošimčiai indiečių kapita
lo, kad direktorių didžiuma 
padarytų indiečiai, ir t.t In-

MANILA, rugp. 23. — Ta- 
yabas provincijoj; išdegė isto
rinis miestelis Sariava. Apie 
1,000 žmonių neteko pastogės, diečiai turi būt pirmenybėje.

MALTIEČIAI REIŠKIA 
IŠTIKIMYBĖS ŠVEN- 

TĄJAM TĖVUI
RUSIJOJ SUŠAUDYTA 9

ROMA, rugp. 22. — Nuo 
Maltos salos kunigijos ir ka
talikų Šventasis Tėvas Pijus 
XI gavo gilios ištikimybės pa
raišką.

GALYBĖS PROHIBICINIŲ 
BYLŲ

WASHINGTON, rugp. 23. 
— Postarhoju laiku prohibi- 
cinių bylų skaičius federaliuo- 
se šalies teismuose pradėjo 
nepaprastai didėti. Susirinko 

22,490 bylų, kurias klausyti 
įims daug laiko. Savo ražu
nuolat kyla tas skaičius.

MASKVA, rugp. 23. De- į 
vyni žmonės daugiau sušau
dyta Rusijoj už sidabrinių pi
nigų krovimų. Tokius žmones 
bolševikai skaito revoliucio
nieriais prieš sovietus.

Ieško įtariamųjų
Policija ieško žmogžudžių, 

kurie nušovė du darbininkų 
unijos agentu.

Jie yra žinomi, bet slaps
tosi. Jų advokatas pranešė, 

kad viešumon jie pasirodysią

Buvo didelis paradas

Vakar Chicagos vidumiesty 
įvyko didelis paradas suvyku- 
sių daugybės lakūnų pagerbi

SANATORIJA KULAU
TUVOJ ,

Kauno miesto .valdybos sa
natorijos skyriaus vedėjas dr. 
K. Grinius pagamino sanato
rijos Kulautuvoj projektą ir 
jį įteikė miesto valdybai. Sa
natorijų numato statyti 1931 
m. Pastatymas atsieis 77,000 
litų, o personalo metinis iš
laikymas — apie 15/XX) litų. 
Joj bus tik 10.lovų. “R.”

LONDONAS, rugp. 22. — 
Lantivet užlajoj, Anglijos pa
kraščiuose, audra į akmenis 
įBudaužė 22 tonų motorinį lai
vą. Nuskendo 8 žmonės.

MASKVA, rugp. 23. — Do
no Baseine vienoj anglių ka- 
Akloj įvyko sprogimas. 10 da- 
rbininkų žuvo ir 5 nesuranda
mi. .f I

mui.
Šiandie Cnrtiss lauke pra

sideda nepaprastos lakūnų 
pramogos. Verta jas pamaty
ti.

Suplaišinta bomba

Germano kavinėje, 166 W. 
Kinzie gat., suplaišinta bom
ba. Nuostolių būsią keli šim-
tai dolerių.

.i t ..t.L

PAVYDO TRAGEDIJA

j Liepos 30 d. grįžo iš užsie- 
Į nių kun. M. Krupavičius. Sto- 
jity jį pasitiko didelis būrys in
teligentijos ir studentų. “R.”

1 -»■ . —--- - .... ................................7..

PAGERBTI ŠVENTIEJI 
JĖZUITAI

AURIESVhZe, N. Y., ru
gp. 21. — Praeitų sekmadienį 

' čia pagerbti trys nauji Katali
kų Bažnyčios šventieji kuni
gai Jėzuitai misionieriai, ku
inuos kituomet nukankino Jro- 
quois indionai.

Įvyko milžiniškas 
kų suvažiavimas — apie 71 

neskaičiuojant 
Iškijos. Apaštalinis delegatas 
tarkivyskupas Fumasoni-'Bion- 
idi atnašavo iškilmingąsias Po- 
ntifikales Mišias. Po piety į- 
vyko Eucharistinė procesija.

100,000 ŽMONIŲ NETEKS 
DARBO

Londonas, rugp. 23. —
Del indiečių tautininkų nusi
statymo boikotuoti britų ir ki
tų europėnų Indijoj vedamas 
medvilnės audeklų dir ves, 
pastarųjų savininkai iš ren- 
dė tik vienam Bombajuv pa- 
liuosuoti iš darbo apie 10,000 
darbininkų ir darbininkių už
darius dirbtuves.

KELLOGG KANDIDATU I 
PASAULIO TEISMĄ

GENEVA, rugp. 23. — Į 
pasaulio teismų Hagoj kan
didatu į teisėjus tarp kitų iš
keltas ir buvusis Am. J. Val
stybių sekretorius Kellogg.

f J •'. { 1
“American Bar Associa- 

tion” suvažiavimas pripažino 
atžymėjimo ir pagarbos me
dalių Elihu Root iš New Yot- 
ko, buvusiam valstybės sekre
toriui.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Pramatomas dailus 
oras ir vėsu.

Pakamonių dvare prieš po
rą dienų įvyko didelė pavydo 
tragedija. Kepėjo Gumbiko 
žmona iš Šilalės, kuri jau se- 
niai buvo atsiskyrusi nuo sa
vo vyro, nuvyko pas vieną sa
mdinį į Pakamonių dvarą ir 
ten apsigyveno. Sužinojęs apie 
tai vyras nuėjo pas žmoną ir

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų „.$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8C 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.29 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.9} 
Vokietijos 100 markia 2341
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TAUTIŠKAS AMERIKOS LIETUVIŲ 

SUSIPRATIMAS.

Kaip lengvai daugelis iš mūs pasiduoda
me nusiminimui apie lietuvybės ateitį Ame
rikoje, rodo kad ir šis faktas:

Prieš porą^ metų vienai Amerikiečių eks- 
kifrsijai lankantis Lietuvoje, jos vadas, svei
kindamas Prezidentų, pavartojo senovės Ro
mos cirkuose gladiatorių vartojamų imperato
riams pasveikinimų: “Morituri te salutant” 
(pasirengusieji mirti sveikina tave).

Kodėl gladiatoriai vartojo tokį pasveiki
nimų, tai aišku. (Radiatorių rungtynės daž
niausiai baigdavosi vieno ar kito mirtimi, Ei
dami rungtis kiekvienas jų buvo pasiruošęs 

Todėl kiekvienas siųsdavo imperato-
kaip ir paskutinį savo atsisveikinimų.

Atsisveikinimo liūdni žodžiai darydavo 
io įspūdžio visai publikai ir sukelda

vo, žiūrovų širdyse mirštantiems užuojautos.
Matyt, ir Amerikiečių vadas pavartojo 
tuo tikslu, kad padarytų didesnio įspū

džio FVeeidcjitui ir sukeltų užuojautos visoje 
Lietuvoje pasirengusiems, jo nuomone, mir
ti Amerikos lietuviams.

1 tiesų, pasveikinimas bematant perlėkė 
skersai visų Lietuvos žemę ir giliai "užgavo 
visų lietuvių širdis. Visa Lietuva žiūrėjo į 
Ameriką, kaip į gyvybės šalį. Ji-laukė iš jos 
paramos, kid silpnutė, visų nuniokota galėtų 
pasistoti ant kojų ir įeiti į laisvųjų šalių eilę.

— Amerika mūsų gelbėtojai — vienu 
balsu sušukome visi, išgirdę, kad ji pirmuti
nė pripažino mūs šaliai laisvę.

laisvę, o kita mūsų išeiviams grabų kaltų t Ar 
iš tiesų toks liūdnas rytojus mūs išeivius A- 
menkoje laukiat

Teisybe, tarpe Amerikos lietuvių no vie
nų galime sutikti, kuris yra panašios, kaip 
anas vadas, nuomonės apie lietuvių ateitį A- 
merikoje. Tų nuomonę jie kur tik galėdami į

Aaisv. J. Žilevičius.

ŠIS BEI TAS Iš MUZIKOS SRITIES.
žmonių dalyvavimas liturgi

joje.

sas savo tradicijas kuogrei- 

čiausiai atvykę stengiasi pa-

. .. .. - , Sv. Tėvas, iileisdan.as BeSti * T5** .T*"*
skleidžiu tarp savų prietelių ir pažįstaimj. linkraStį bažnytinio giedojimo I“1“ P<iren_n‘‘1' t0 dalyko »»- 
Jie tai daro ne kokiu blogu tikslu, bet iš tė- rcįkalu (“ Dūriui Cultus Sanc-ncpersiėmė, tur būt, tik ael 
vynės meilės, norėdami nusiskųsti savo ne- titatem”), tarp kitų dalykų i'^a<‘’ P®* ^ang tolimas jiems
laime. Jie, nė pats nejunta, kaip tokia jų šne- pastebi apįe žmonių daly va- atrodo-

... ,, Pačiam dalyke nedaug kųvinių liturgijos pamaldose. z °
Šis dalykas yra rimtas ir vi
sapusiai svarstytinas. >

ka nejučiomis lietuvybei pagrindų griauja ir 
nusiminimų tarp lietuvių platina. Nusimini
mas — didžiausias žmonių neprietelius.

Atsiranda, tačiau daug ir išsigimėlių, ku
rie tyčiomis ir sųmoningai platina šitokias, 
užmušančias visokių viltį ir rankas pakertan
čias mintis, kad tokiu būdu pagreitintų mū
sų išeiviams išsižadėti savo tėvų žemės, kal
bos, papročių. Labai dažnai net ir tikybos. 
Tačiau šitos mintys ne Amerikos lietuvių 
visuomenės balsas. Ne. Amerikos lietuviai ne 
toki greiti išsižadėti savo Tėvynės, kuri nuo 
nepamenamų laikų taip gausiai laistoma jos 
vaikų krauju ir prakaitu. Jie jų brangina. Ne
sigaili jos reikalams sunkiai uždirbto skati
ko bei triūso.

Kiek Amerikos lietuviuose dar yra tė
vynės meilės, labai aiškiai galima pastebėti

Praeituose straipsniuose 
buvo nagrinėta apie masinį 
žmonių giedojimų bažnytinių

mes galėtumėm tuo klausimu 
kalbėti, nes medžiagos tam 
per maža, bet kai kų galima 
pritaikinti. Pav., minia be 
didelio sunkumo gali laike 
giedotų mišių atsakinėti kar-

giesmių, o čia yra išimtinai tu su vargonais visus atsaky- 
keliamas visai naujas klausi-j mus, 0 tai daro milžiniškų 
mas, apie žmonių dalyvavimų įspūdį kam yra tekę Bav»i- 
toje pamaldų dalyje, kuri ei-‘joje, ar Vokietijos kai kurio- 
,na lotynų kalba. į se provincijose girdėti. Ta3

Šiam aplinkraštyje nenu- mirties to nepamirš. Taip

AuctionSale’AuctionSalB’
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite 

tuojaus tuos namus. Parsiduos ant
AUCTION SALE, SUBATOJE,
RUGPIUČIO - AUGUST 23, 1930

3-čių valandų po pietų
DU NAMAI 3339-3341 AUBURN AVĖ., Chicago, III. 

Vienas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, 
tik reikia tikram biznieriui uiimti tų vietų. Galima nu
sipirkti tų namų ir biznį s» mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, 9342 AUBURN AVĖ., trijų h»bų 
aukščio, garu šildomas, t flatai, 2 po 3, 9 pa 4, vienas 
< kambarių, didelis, gražus Storas su grindims rrar- 
molinių plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, vi
si moderniški istabyutaL beamad oeilinga, cansolee, buf- 
fets, maarbte vesttbntes, dviejų karų marinis garadMus.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, 
netoli ftv. Jurgio bažnyčios ir mokyklos, ir pusę bloko 
nuo Armour mokyklos. Visi geriausi patogumai. Mažai 
pinigų įmokėjus galinto įsigyti vienų iš tų puikių namų. 

Minėtų namų Auction Sale ves advokatai Anthony
A. Olis ir R. A. Vasallo, korių ofisas yra 11 So. La 
Salio St. Auction sale įvyks prie porduc<T?.nių namų.

pat minia be didelių sunkumų 
gali “O salutaris Hostia” ir

rodoma, kokioje formoje šis 
dalyvavimas turi pasireikšti, 
tik kalbama bendrai, kad žmoi Tantum ergo Sacr&mentum 
nės, atėję bažnyčion, nebūtų ; S^doti, ue*- ir Asperges 
laike pamaldų nebyliais, sta
tistais, pamaldų observato-per mitingus, prakalbas arba bažnyčioje per 

pamokslų. Tegul tik bus suminėta Lietuva, i riais, jei kų gieda, kad gie- 
vargstantieji joje broliai ir sesers, o tuoj iš-ldotų gražiai, bet ne murmėtų 
vysite visiems pro blakstienas besiveržian- per dantis tik patys sau;
čias ašaras ir gilius atsidūsėjimus. Tai pas
tebėjo kiekvienas kuriam tik teko tarp Ame- 
liko Lietuvių būti.

Sau Lietuvis gana šykštus. Jis sunkiai 
užkaltus centus krauja vienų prie kito, kad 
galėtų pagerinti sau gyvenimų. Nereik tuo 
nė stebėtis, juk šiuo tikslu'Lietuvis į Ameriką 

! ir atkeliavo, kad sau būvį pagerintų. Todėl 
nelengva iš jo išgauti kokioms prabangoms

graži, iš širdies, giesmė atlie
kama bažnyčioje sutartinai, 
tiesiai eina dangun pas Aukš
čiausiąjį ir tt.

Vokietijoje, Austrijoje ir 
Bavarijoje šie dalykai ne' 
naujiena. Ten nuo senų laikų 
minia aktyviai dalyvauja li
turginėje pamaldų dalyje. Bet

du neužilgo prasidės viešai 
gyvenime vykdyti. Daug tam 
pagelbės nesenai iš spaudos

raginti, tat mes irgi nebūki
me paskutinieji Savaimi aiš
ku, choralas kaip kad yra, 
jokiu būdu nedali būti masi- 

savo snn-
(lotynų ir lietuvių [kūmo melodijos, bet tas dalis 

metų ju- kurias čia išvardijau, galima 
lengvai įgyvendinti ir pri
versti minių aktyviai pamal
dose dalyvauti. Tik reikia no
ro ir sutartino darbo.

, , w ~ , išėjusi kum Sabaliausko mal __ ______
or ų ga ėtų pramo tl a daknyge, inteligentams pri- iriai išpildomas dėl 

tų pasiekus, reikia pradėti

nuo katalikiškų organizacijų 
Kiekviena katalikiška orga
nizacija turėtų savo konsti- 
tucijon įvesti tam tikrų para
grafų, kur būt skaitoma kiek
vienam nariui už pareiga baž
nytiniuose bendruosiuose gie
dojimuose dalyvauti. Kas iš 
tokio nario naudos katalikjš-

taikinta
kalba versti visų 
darnieji mišių tekstai} Šlo
vinkim Viešpatį”, bet bažny
tinėse mokyklose vyresniosio
se klasėse gali tinkamai išmo
kti jų naudoti; tokiu būdu, 
žingsnis po žingsnio, sistema- 
tinai ir organizuotai veikiant, 
galima tai įvykinti. Savaimi PRIE NAUJO KAPO.

lųu draugijai, jei jis nemoka, J x ,
.... . . . . j .. aišku, tai ne vienų metų dar-

reikalingųjų giesmių giedoti' ’ *
ir jei kur pasitaiko reikalas be

pinigi Bet jei jis išgirsta Tėvynės balsų, jei: mums, lietuviams, šiandie prasižioti — lig, jeį bažnyčia visus Šv. Tėvo

Tėvynės reikalai šaukiasi iš jo pagalbos —' snudusiems bažnytinėse gies-
tuomet darbštaus, taupaus Lietuvio širdis 
tirpsta kaip vaikas, kišenius atsidaro ligi ga
lo ir aukoms tuomet nėra skaičiaus. Dažnai 
net paskutinės savo taupmenas tam tikslui a- 
tiduoda. Jei namiškiai ar vaikai ima rūgoti,

mėse, bendram giesmių giedo
jime, tai yra visai naujas ir 
nepaprastas dalykas. Airių, 
vokiečių ir lenkų bažnyčiose

nebylia tyli.

Lietuvos katalikiškuose kon
gresuose kas met vis daugiau 
tuo reikalu kalbama, net re
feratui, šutomi, i ir .muzikos 
sekcijos renkamos; matyti,Amerikoje kai kur šis-las y 

kad atidavus Tėvynės reikalams visų turtų, įra mio seniau vykdoma, tik dės reikalas jau yra natura- 
jiems nieko nebeliksią, Tėvynės meilė degan- Į stebėtina, kad lietuviai vi- Į bai. pribrendęs ir tokiu bū- 
čios tėvų širdys jiems aiškina:

patarimus ir nurodymus uo
liai vykina, įeikia tikėtis, 
kad ir šiuo klausimu nepa

liks kurčia. Visuose kraštuo

se katalikų spaudoje vis daž 
niau pradedama tuo reikalu 
svarstyti ir žmonės prie to

— Vaikeliai, jei Tėvynę laisvų turėsime, merikos lietuviams trūksta patriotizmo. Tėvy 
tai didžiausių, tviučiausių turtų turėsime, Lie-i rėš meilės? Ar jie pasirengę mirti? 
tuvos žemė juk tai mūs visų bendras turtas, j — Ne, Amerikos Lietuviai myli savo tė 
kurio ir už milijonus nepirksi. Šis pelnas, ku-, vų žemę ir nemano jos atsižadėti! Pažiūrėki- 
rį čia mes užsidirbame, šiandie yra, o rytoj; me į taip gausiai steigiamas lietuviškas pa
gal jo nebūt. Tėvynėje sukrautas turtas tar-, rapijas ir lietuviškas mokyklas. Kiek tam da
liaus ne tik trumpam, laikui, bet visiems am-1 lykui reikalinga išlaidų ir triūso? Tačiau jie 

Lietuva žiūrėjo į Ameriką, kaip į silpnų- Į žiams ir ne tik mums, bet vaikų vaikams.; tam nieko nesigaili. Stato puikias, kur tik
jų tautų užtarytojų ir gelbėtojų. Jos dėka Lie
tuva ųu visomis savo kaimynėmis mažomis 
tautomis gyvybę atgavo.

Taip mes visi manėme, visi vilties pilno
mis fkiaris į Užjūrę žiūrėjome. Supraskime 
tad, koks netikėtas smūgis nukrito ant visų 
galvos, kai išgirdome, jog Amerikos lietuviai 
ja» “morituri’', jau rengiasi mirti! Nustebę 
viena kito klausėme: — Ar galimas daiktas, 
kad Amerika viena ranka teikdama mums

tt. TĖVAS IR AMERIKA.
(Iš “Laivo”).

(Pabaiga).

Arkivyskupas toliau nurodė šių die
nų Amerikos gyvenimo pavojus ir pa- 
biafcžf, kad jų išvengimas ir mūs apsi-

fynmtos priklausys nuo klusnybės Šv.
ėvo balsui, kuris “pasigirdo visame 

“■ pbsnikiyje, reikalaudamas vietos visuo
tinai meilei žmonių prigimties, šaukda
mas kad Evangelijoje Kristaus paskelb
tąja merfe žmonės vięni kitus mylėtų?’

Kaip Didvyris.
“Pijus XI — tęsė arkivyskupas — 

kaip didvyris per visus savo ganytoja- 
vimo metus išstovėjo prie! viską, ką 
neapykanta gimdė, nežiūrint ar tai ėjo 
tt pavienių, ar susiorganizavusių asme- 
aų, ar iš ištisų tautų.

Žmonės, kurie žino Ameriką, jos 
įtaigas, jos pavojus, giliau įžiūrėdami 
i įlgas, kurios norėtų sumažinti įos ga-

Mes čia esame tik įnamiai ir kampininkai.. išsigali, bažnyčias. Kaip ištaigingai (turtin 
Tenai, Tėvynėje, mes esame savininkai. Te-: gai) beveik jos visos išpuoštos, koki bažny-
nai turtas didėja — tai mums jis didėja. To
dėl nesigailėkime Tėvynės reikalams, nes tai 
ne keno kito, bet mūs pačių reikalai. Kų ten 
sudėsime, tai, jei ne mes patys, tai mūs pa
likuonys (vaikai) ras ir naudosis...

Kiek kartų jau čia šiems reikalams rink

tiniai drabužiai, kokios iškilmingos jose lai 
komos pamaldos, kad tik neapsileidus kitų 
tautų katalikams, kad tik išlaikius nesuga- 
dvtus atsineštuosius iš Lietuvos sovo tėvų

pasirengę mirti “morituri” taip rūpintųsi 
savo tautos reikalais ir ateitimi?

— Ne, anos ekskursijos vado ir tų visų, 
kurie Amerikos lietuviams karstų (grabų) 
kala ir norėtų jiems amžinų atilsį užgiedoti, ' 
labai apsirinkama. Amerikos Lietuviai ne 
mirti rengiasi, bet gyventi. Gyventi savu vai- Į 
kuose — jaunuomenėje, kurios tarpe nuolat; 
vis daugiau ir daugiau karštų sąmoningų 
Lietuvos mylėtojų atsiranda. Nemažinkime 
juose energijos prasimanytais baisais (gųzdi- 
nimais) ir nevykusiais pranašavimais. Vely 
leiskime Tėvynės meilei nušvisti aiškiais 
spndulinis visų mūsų širdyse ir jos atkiltoje 
visi) bendrai sujungtomis jėgomis dirbkime, opapročius ir dvasių...

O mokyklos? — Kaip rūpestingai jos stei- • amžiau pranašaukime, tai nereikės mirties bi
tą aukų, ir visuomet jų gauta, tik gal ne vi- giamos ir kiek kaštų joms dedama! Kuriam Į jotis 
suomet jos tinkamai sunaudota. Tai ąrgi A-' tikslui vis tai daroma T Argi tie, kurie yra '

I lią ir pakasti pačius josppamatus, pa- 
[ tikrindami savo prietelius pasaulyje, 

ras, kad didžiausias Amerikos piete
lius yra Pijus XI.

Jis nori, kad mes visuomet laikytu
mės) pasaulyje kaipo tauta; blogumus, 
kokius jis pasmerkia, jei neprašalinsi
me, tai tas reikš mūsų žlugimą; jokis 
blogumas negali ateiti mūsų šakai iš 
tų dėsnių, kuriuos skelbia Pijus XI; ko 
jis reikalauja tai, kad mes pildyme sa
vo visų pareigų būtume garbingiausi 
šios šalies piliečiai.”

Tarp žymiausių Amerikai pavojų y- 
ra nepripažinimas Dievo buvimo. Ame
rikoje atsiranda vis daugiau tokių žmo
nių, kurie atvirai skelbia, kad jiems 
Dievas nereikalingas.

Daug yra tokių, kurie pripažįsta 
Aukščiausios Esybės buvimą, bet skel
bia, kad nėra reikalo ją garbinti ir tai
kintis prie jos įstatymų.

Didelis pavojus eina Amerikai iš tų 
asmenų, kurie visiškai ne teko pado
rumo supratimo ir nestato savo poju*

čiams ir aistroms jokių ribų ir nepripa- į 
žįsta jokios moralės atsakomybės.e

Didis pavojus gręsia Amerikai iš 
pusės įvairių radikalių gaivalų, kurie 
nepripažįsta jokių nejudinamų pamatų, 
jokių neatmainomų dėsnių, kuriais tu
ri remtis žmonių prigimtis ir žmonių 
draugijos socijaliai, civiliai, pramonės, 
auklėjimo ir doriniai santykiai ir veiki
mas.

Jaunuomenės NupuoUmaL
Baisiausias Amerikai pavojus eina 

iš augančio skaičiaus jaunųjų nusikal
tėlių. Amerikos visuomenė virsta neti- 
kinčiąja, be-jokios religijos.

Jaunuomenė, augdama tokios visuo
menės tarpe, neturinti jokio religinio 
auklėjimo arba gavusi jo labai menkai, 
nustoja vertinę žmogaus gyvybę. Jei 
tokia jaunuomenė dar vengia šiek bei 
tiek baisiausių.prasižengimų, tai tik dėl 
to, kad prisibijo netekti laisvės, pa- 
kliūvant kalėjimam Kitokie dalykai jau 
jų netrukdytų. Sąžinės jie yra visiškai 
netekę.

Didis pavojus, kuris didina ir kitų 
pavojų ugnį, yra pramonininkų, biznie
rių, kompanierių grynų materijalistų 
neteisingumas. Jie, neturėdami jokių 
kilnesnių idealų, neturį jokio tikėjimo 
Dievui, tiki tik į dolerį. Jų visas troški- 
j būsimąjį gyvenimą ir j atsakomybę 
mas, visas triūsas ir rūpestis pagauti 
kodaugiausiai dolerių, nežiūrint to, kad 
dėt to nukenčia darbininkai ir produk
tų pirkėjai. Jie nežiūri į darbininką 
kaip į savo artimą, bet kaip j mašiną, 
dar blogiau: jie rūpinasi, kad mašina 
negestų, bet nesirūpina, kad žmogus 
darbininkas nebūtų skriaudžiamas.

Tas darbdavių materialistų neteisin
gumas nuolatos gimdo darbininkų ma
sėje vis didesnį nepasitenkinimą Ir daug 
jų pastumia net J žiauriųjų bolševikų 
eiles.

Paskutinis ir gal būt pavojingiau
sias Amerikai pavojus, tai augąs su 
kiekvienais metais jos valdininkų suk
tumas, neteisingumas kone vagystės 
per akis. Tai pyksta tiek didžiųjų, tiek

K. A. P.

Šiandie, rugp. 23 d., į 
palydėsime vos pra

dėjusį žydėti jaunatvės kil- 
niuūs užsimojimais tyrų žie
dų, — seserį M. Del ori tų, 
Kazinrierietę. Tiesa, neilgai 
ji gyveno ant žemės. Šių 
kelionę baigė savo 24 me
tais; bet Dievo garbei sa
vo talentus, jėgas, laikų ir 
gyvybę paaukojus, džiau
giasi pasiekusi į taip trum
pų laikų numylėtų visa šir
dimi savo Dieviškąjį At
pirkėjų. Liūdi Šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolija, liūdi 
jos tėvai ir giminės, liūdės 
ir jos mokiniai, išgirdę sa
vo mylimos Sesutės nete
kę. Ji pasižymėjo darbin
gumu pamaldumu, geru mo
kytojavimu. Pereitų žiemų 
užsikrėtusi džiova, nors vi
sa darė, kad pasveikus, bet 
ji mirė rugp. 21 d. Šv. Jo
nio Sanatorijoje, Spring- 
field, IU.

Reižkiame gilios užuojau
tos Šv. Kasimiero Seserims 
ir visiems jos giminėms.

me
mažųjų valdininkų tarpe.

Dabar galima beveik tvirtinti, kad 
aukštuosius ir Žemuosius valdininkus 
renka ne piliečiai, bet doleriai

Tokios apystovos rengia sprogstan
čią medžiagą, ji sprogus, iškelia kru
viną, ugninę revoliuciją. Ši dažnai kaip 
baisioji audra nugriauja viską, žudo, 
kas pakliuvo. Ji palieka tik griuvėsius, 
iš kurių paskui tenka per ilgus laikus 
atsistatyti.

Pijus XI . Šiuos pavojus Amerikai 
mato. Kas giliau pažvelgė į įvairius jo 
raštus, tas rado ten sveiką įspėjimą 
Amerikai.

Trumparegiai šv. Tėvo įspėjimuo
se įžiūrėjo sau įžeidimą, bet toliau ma
itotieji stengiasi vykinti popiežiaus 
skelbiamą dėsnį — teisingumas visiems 
— pavieniems, draugijoms ir tautoms.
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PIKNIKAS
$ NORTH STDE vyrai troškulį numalšins svečiams.

WEST SI DĖS Aušros Vartų moterų ir merginų draugija alkstančius skaniais valgiais 
pasotins.

CICERO Labdariai pravėdins šaltakošė ir turės iš Kaimo limonado.
T()WN OP LAK1EČIAI teiks dailias dovanas — lazdeles.
MARQUETTE PARKO ir BRIDGEPORTO vyrai darys tvarkų darže.
BRIGHTON PARKIEČIAI saujomis dalins lietuviškus saldainius.
ROSELANDAS ir WEST PULLMANAS turės labai giliukingų ratų.
MELUOSE PARK IEČIŲ jaunimas pagrąžins gėlėmis svečius.
AŠTUONIOLIK1EČIŲ šv. Onos Dr-ja turės skaniausias dešrukes ir jų atsivestos čigonės 

norintiems spės ateitį.
Bus daug svečių iš visos Cbicagos ir apylinkės. Atvažiuokite, pasimatysite ir kartu parem- 

site “Draugų”. •

Visus nuoširdžiai kviečia

DRAUGAS’

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

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

įbais jau lietuvio darbininko 
t riobelę švietė.

Pažvelgiau anų dien į Broo-j Ir buk žmogus geras. Chi- 
klyno tavorščių gazietų. Žiu-|cagos sandariečiai, kaip žino- 
riu, garbingos atminties Ma-(nia, yra strošni obalsio sa
ri ja Pečkauskaitė komunistiš-Į vas pas savąjį šalininkai. Da
kai “išgarbinta”. Išvadinta * bar dėl to obalsio susilaukė 
šiokia, tokia ir kitokia. Sa- protesto. Protestuoja lais-
kau sau, kokių šiderstvų tie 
lietuviški komisar.ėliai — re
daktoriai iš savo penėtojų 
(skaitytojų) daro! Anų, Troc- 

4ds, Stalinas, kurie raiei Lie, 
tu voš nepažįsta, nei* kuriam 
nors lietuviui darbininkui būt

vosios kapinės, kam Sandara 
savo lavonus veža svetimtau
čių spirginyčion. Žnočijas, 
sandariečių patriotizmas išlin
do kaip ta dzidaz iš maišo, 
kilti praktikoj obalsis “savas 
pas savąjį” pas juos nė

gera už pusę kapeikos pada-1 šiaudo nevertas.
rę, vienok, susiklupdę tam
sias savo slugas, verčia tuos 
žydus ir gruzinus garbinti.

Bet nereikia stebėtis tokia

Kadangi toj spirginyčioj, sa 
koma, yra ir vargonai, kurias 
per pagrabų Lietuvos konsu
las Chicagai p. Kalvaitis gro-

lietuviškų komisaiėlių neži- jo, o art. Babravičius daina- 
nystę, apie M. Pečkauskaitę, vo, tai laisvosioms kapinėms 
nes galima sakyt, visi jie da susidaro pavojaus visai žole 
be kelnių su paršiukais reika-į apželti, nes, prie tokių “iš- 
lų turėjo, kai M. P. savo dar-!kilmių”, kiekvienas laisvama-

VYTAUTO MALDA. žysti visais kūrybos žiedais. 
Lenkdami prieš Tave, Lie

tuvos Kūrėjau, savo galva», 
Pirmam raportų knygos pus prįsįekįame Tau būti verti

_________ laPy irašytas toks tekstas. Tavo palikuonių vardo,- išva-
Liepos 29 d. Chicagos ta- “Lietuvos Karaliau, Vy*, duoti • pavergtų Vilnių — tų 

vorščių gazieta rašė: “Kuo- tautai Didysis, Tavo genijaus, Lietuvos širdį, kad ji, sutvak- 
met už'savaitės, kitos pasauli-iau<lringl zygiai apvainikavo ,gėjus Tavo if mūSų kovų jr

nis norės svetimtaučių spirgi
nyčioj sučirškėti.

PRAŠAU NESIJUOKTI!

nis imperializmas paskelbs ka
rų Sovietų Sąjungai, šios ša
lies valdžia tikisi jau turėti 
abelnos publikos opinijų sa
vo pusėje”.

Kaip matot, jau mėnuo bai
giasi, o da niekas nėra karo 
bolševikams paskelbęs.

VYRAS. Kaip patinka “Šei

Sveikata - Musų Turtas.
SVEIKI DANTYS. į kitų indioniškų burių, kurie

mūsų Tėvynę galios ir gar- paįmejimy. audrom, per am 
bės vainiku. ;žinus amžius žėrėtų Laisvės ir

ir Kęstu- kūrybos saule.
Senojo Vilniaus bokštų by-

Tavyje, Birutės 
čio sūnau, susikaupė ir pasi
reiškė mūsų tautos valia gy
venti.

Tu, Šviesusis Karžygy, pen
kis amžius, gludžius mūsų 
tautai amžius, saūlėjai lietu
vio širdyje ir gundei jį į di-

inininkių- VadofTėli2*’,i'kų' aną •d’žię, kovų dėl laisvės. Ir mes 
dien nupirkau? I sukilom — ir laimėjom, —

ŽMONA. Nieko nevertas. !taip, kaip Tu Žalgirio mūšy.

la ir Baltijos jūrių marių ūž
esys — tai Lietuvos amžina 
pasaka — ir mes be jų, kaip 
ir Tu, Vytautai Narsusis, ne- 
gyvensim.

Tai mūsų maldos paskutinis 
žodis”. :

(“U.”),

Rašo, imk to, imk to, bet ne
pasako iš kur ta visa reik pa
imti.

Nemuno žemės 
Tavo galinga dvasia nepa
liauja plasnojusi Lietuvos pa
dangėj karžygio triniitu šauk
dama kiekvienų Lietuvos sū
nų, kiekvienų jos dukrų kau-

— Parašiau scfnos veikalų,
tik nežinau kaip jį pavadin- 
ti: drama ar tragedija. pti savo dvasioje jėgas ir, į-1

— Kuo veikalas baigiasi? žengus į šventųjų Vilniaus
— Vestuvėmis. Raguvų, sugiedoti Laisvės
— Tai tikriausia tragedija. Himnų ir pavasariškai pra-

Viešpatie, REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

Jei pasitaikytų praįeisti 
nors kiek laiko tautiniam mu 
zejuj, Wasbingtone, ir per
žiūrėti įvairias kaukoles, ku
rios ten randasi, matytume, 
tarp kitų dalykų, kad tos, kau 
kolės aiškiai nurodo, jog da
bartinių baltų žmonių dantys 
daug prastesni už senovės 
žmonių. Dantys taip atsilie
pia į permainytų gyvenimo 
padėjimų, kaip ir kiti kūno są
nariai. Pav., dantys šių dienų 
eskimų nėra geriausi. Tie žmo 
nes .nepasirinko šiaurę, kaipo 
gyveninio vietų, todėl, jog 
mėgsta baisų šaltį. Mes tiki
me, kad tie žmonės, būdami 
ramūs, persikėlė į šiaurius, 
kad pabėgus nuo užpuolimų

vis juos persekiojo. Ten gy- 
; vendami jie turėjo vartoti pra 
Įščiausių maistų. Kadangi jų į- 
Į rankini * buvo netinkami, jie. , 41
vietoj jų turėjo vartoti dan- _ -
tis. Eskimai kramto savo ava 
lynių šniūrus, kad padaryti 
juos minkštesniais.

Kaip ir tikėta, matome, jog 
; eskimai turi didelius, stiprus 
dantis ir, be to, dideli kaulai 
juos paremia. Bet dabarties 
žmonių dantys ir kaulai nu
puolė ir daugelis žmonių ma- 
»o,“tead už kelių tūkstančių wdl * r
metų civilizuoti žmonės ne
turės dantinių sęnarių.

Tas pats ir su žvėrimis 
Liūtas ir tigras ėda tik mė
sų, Tas maistas nereikalauja

(Pabaiga 4-tam pusi).

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

!

i

JO EKSCELENCIJA TIT. OLIMPO VYSKUPAS P. BUČYS, M. I. C. ROMOS MARIJONŲ TARPE.

' Vyskupo kairėje sėdi amerikiečiams pažįstamas gerb. kun. Kazimieras Rėklaitis, generalinis Marijonų Kongre
gacijos sekretorius ir Marijonų Namo Romoje vyresnysis. Kun. K. Rėklaitis gyveno keletą metų Cbicagoje, redaga
vo savaitraštį “Laivų”. Aplinkui sustojusieji yra visi Marijonai klierikai, Universitetų studentai. Jų tarpe septyni a- 
merikiečiai studentai, busimieji kunigai. Marijonų Kolegija Romoje yra prie Piazza di 8. Nicolo da Tolentino, 31 Ro- 
n:s (106).

J. E. vysk. P. Būčys šiomis dienomis lankosi Prancūzijoj, lankydamas rusų katalikų bažnyčias. Į Romų pargrįž 
rugsėjo pabaigoje.

I f

Didžiausia Apsauga
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 apsaugų 
dėl jūsų.

Ta didesnė apsauga yra svarbi, kuomet 
jus atidarote taupymų sąskaitų.

DEPOSITORS STATE BANK
4701 S. ASHLAND AVENUE

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO
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KAUNO ŠVIESA ISTORIJOS ŠVIESOJE
(Žiupsnis žinių apie Kaiuno 

elektros šviesų 900 m. 
sukaktuvėse).

Prieš įvędimų Kauno m. 
1876 metais 1870 metų Mies
tų Dėsnio (Įstatymo), gatvės 
jame buvo nušviečiamos su 
216 šandorino lempų; gi Mie
stų Dėsnį įvedus, pagal Tary
bos nutarimų iš 1876 m. bir
želio 17-tos dienos, apšvieti
mo medžiaga žamdorinas bu-

nių vienų nuo kito, mokant 
už 1200 valandų degimo po
12 rub. už žiburį, o viso 5,- 

jas projektas^ pasiūlyta. An-'^ rub nletua M()keBti6 
glų Bendrovės įgaliotinio inž. 'priva4iams ab„nentan.s pagal 
A. N. Ruski, apšviesti mie- (JuJ(j skai,iklj. nliegto trobe. 
stą elektra. i r 43 k. ui ljWX)

Tas naujas projektas prin- kub 0 privttf.iaiIls Ix, 3
cipioliai buvo Tarybos pri

imtas 1883 m. lapkričio 22 
dienų ir buvo pasilikę tiktai 
galutinai susitarti dėl kaiku- 
rių smulkmenų ir sudaryti 
kontraktų; tačiau susitarta 
nebuvo ir apšvietimas kaip

, . , ».. . v. , . ir pirma paliko žibalinis,vo pakeista žibalu, perdirbant! f .
- , . . , . ... .. ' Nepalikdama minties pro-fcandarimnes lempas j zibali- .1 jektų įvykdyti ir drauge nu-1

rub. 25 kap., su sųlyga su
mažinti iki 2 r. 75 k. varto
jant daugiau kaip 10-tį mili
jonų kūbiškų pėdų.

Nors dėl dujinio apšvietimo 
buvo sudaryta su Pippigu 
įžanginė sutartis, bet paskui 
jis nuo savo pasiūlymo atsi- 

' sakė.
Dgainiui, būtent 1891 me

Ilgainiui miesto valdyba ' upsunkinini, pa. i- # akplbimlJi
dėjimo suristų su šiuo dalyku i clektr0.

išlaidų, dėl miesto lėšų j A Varniškio į-
kumo ir jo įsiskolinimo iždui, I Kaun0 m ap_
miesto valdyba nenustojo ieš-

norg palaipsniui didino gatvi
nių žiburiu skaitlių ir ap
švietimo laikų, žymiai didin
dama tam reikalui išlaidas, 
siekusias 6 t. rub. per metus 
eęant 710 žibalinių lempų,' 
bet vis tiktai rimtai susirūpin 
davo, ypatingai nuo 1882 me
tų, įvesti pagerinto būdo ap- 
švistimo — dujinio.

Dujinio apšvietimo įtaisymo 
projektas pirmiausiai buvo 
pasiūlytas Berlyno inžinie
riaus Pippigo ir buvo Tary 
bos svarstomas 1883 m., bet 
negavo teigiamo atsakymo.

Apšvietimo dujomis projek
to įvykdymo sustabdymo prie

koti būdų Įvesti pagerintų ap
švietimų.

Pagal tų pasiūlymų, miesto 
valdyba nekartų kvietė įmo-

švietimų.
Pradėjęs tartis ir atvykęs 

į vietų’į Kauno mies., Vasi
levskis siūlė įtaisyti gatvių 
kertėse iki 70 lankiniųv lempų

nininkuH per skelbimus rusų žvaki|( klekvieną> gi
ir užsienio laikraščiuos ir ėmė 
si įvairių kitų priemonių į 
vykinimui pasistatyto tikslo.

žastimi, matomai, buvo nau- T4 žvakių jėgos per 30 Sieks-

T emy kit, 
Lietuviai

Kad Universal State Bankoje galite gauti greitą 
ir teisingų patarnavimų pirkime Pirmų užtikrintų Mor- 
gičių nešančių šeštų (6%) nuošimtį.

Todėl turėdami pinigų galite pasinaudoti šia pro
ga, ypač tie, kurie laiko savo pinigus pasidėję baksuo- 
se. Tų darydami ne tik patys sau skriaudų daro, bet 
ir kenkia visam biznio judėjimui. Universal State Ban
ką nedaro ir neturi ant pardavimo Antrų Morgičių, nei 
morgičių ant didelių apartmentų, kurie morgičiai jums 
yra siūlomi per nekurias bankas. Mes lietuviams pata
riant dabartiniame laike neskolinti pinigus ir nepirkti 
Antrų Morgičių.

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų.

Skoliname pinigus lietuviams ant Pirmų Morgičių.

Apdraudžiame (Insurance) namus, rakandus nuflf 
ugnies.

Siunčiame pinigus į Lietuvų doleriais ir litais per 
paštų ir telegramų.

Mokame trečių (3%) nuošimtį urž padėtus pinigus 
į Bankų.

Todėl - gi kviečiame tautiečius atsilankyti su vi
sais reikalais į savo tikrai lietuviškų, stiprių ir saugių 
State ir Clearing Mouse Bankų.

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

dalyse vieno bendro elektros 
apšvietimo ir todėl reikėtų 
tokiose vietovėse kaip “Ža
lias kalnas” ir pabaiga Ne
ries upės pakrančio, o taip 
pat šonipėse gaitvėse “Kar-

Tas pasiūlymas buvo Tary
bos svarstytas 1893 m. ba
landžio ir spalių mėn., bet 
Taryba pripažino jį nenaudin
gu miestui.

Vėliau elektros apšvietimo

dybos tam tikruose posė
džiuose 1895 metų rugsėjo 15 
ir 20 d.1

niektuose” palikti sustiprin- įtaisymo projektas buvo pa
tų žibalinį apšvietimų. Ap- siūlytas kito Belgijos inže- 
švietimo elektra rajonas ga- nieriaus Edvardo diu —■ Vel- 
li siekti ilgumu iki 4 ir pla- cio.

(Bus daugiau)

ATIDAROMA

KROMELS PHARMACY

t

tumu daugiau kaip viors- Jo pasiūlymas atrodė pri-
to (5-8 kilometro), iš kurių einainesniu ir todėl valdyba 
1-3 dalis (senasis miestas) /ado galimu, pradėjo su juo 
yra su siauromis ir kreivo , tartis, po ko ir apžiurėjus mie 
mis gatvėmis, o 2-3 (naujas,sto būklę, imtasi sudaryti pro 
miesto planas) turi plačias ir jektinius planus.

tatyti elektros centralinę sto
tį. Viso lempų sumanyta pas
tatyti 53 laukines 6 amperų 
srovės, su šviesos jėga ne
mažiau kaip 600 žvatkių kiek
vienų, ir 37 elektros lempas, 
su šviesos jėga 25 žvakes kiek 
vienų.

Paskui p. diu — Velco pa-
siūlyti projektai, drauge su, Jm m R ph „ ga5
jo įteiktais planų projektais, s#02 Dcodar st) H,rbort Ind 

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo 
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harbor., East Chlcago 
ir I-Tammondo lietuvius kreiptis su 

' visais vaistų reikalais.

tiesias gatves.
Nežiūrint j tai, kad kaip 

iš miesto valdybos pusės, taip 
ir iŠ p. Vasilevskio pusės bu
vo rimtai bandyta susitarti, 
tačiau nebuvo susitarta.

Planų projektuose pažymė 
tos vietos, kame mainoma pas-' 
tatyti elektros lempas ir pas-

Po to buvo gautas pasiūly
mas Belgijos piliečio inžinie
riaus Nestoro Irriže, kuriuo 
jis projektavo Įtaisyti elektros
apšvietimų.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

giau į platumų, kaip į ilgu
mų' ir išblaškyto augštumose 
su neapstatytais skardžiais, IS “jjf 
apsunkina įtaisymą visose jo | = -JEm

siaurose gatvėse sename mies
te iki 10 elektros lempų po 
16 žvakių, lygių kiekviena 

Tokių priemonių pasėka (vienui žibalinei lempai 
buvo ta, kad buvo gautas nau-xbas”.
jas aukščiau minėto pasiuly- Šį projektų apdirbant pa 
mas Pippigo, kuris siūlė įtai-; aiškėjo, kad geografiška būk- 
syti dujinį apšvietimų pasta- lė Kauno m. apstatyto dau- 
tant 450 žiburių, kiekvienų'

gĮIIIIIIIIHMIlIUIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII^

SVEIKATA — MŪSŲ 
TURTAS

(Tąsa nuo 3 pust)
didelio kramtymo. Dėlto jų 
dantys ilgi ir panašus į žirk
les, su kuriais gali gerai dras-1. 
kyti. Dramblys ėda žolę ir 

jvaisius, todėl jis turi dvigu
bus krūminius dantis, lygiais 
; viršais.

Žmonės valgo mėsų ir dar 
žoves, todėl turi kelių rųšių 

į dantis: aštrius maistui atkas
yti ir krūminius maistui kram
tyti. [ i

Mes turėtume daugiau su-* 
sipažinti su dantų dygimu. 
Kūdikiai gimsta be dantų, bet 
pirmieji dantys būna veik su 
formuoti, tik smegenys juos 
apdengia.

F. L. I. S.

r

VARTOTI karai
su musų patyru

sių mechanikų O. K. 
yra pilnoje tvarkoje.
Jų vertė didelė, ateik 
įsitikinti.
Dideli Bargenai Ant 

Vartotų Karų1

Studebaker Comman- 
der 8-1929 .. $875 

Nash 1929 .... $550 
Studebaker Dictator

1929 ..............$600
Studebaker Dictator

1928 ,............. $575
Marmon 1927 Model

75 ..................... $425
Nash Coupe 1927 $200 
Ford 1928 .... $100

MIDLAND MOTOR 
SALES

A. Kasulis, Sav.

4492 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 7139

HIIIlHUIIIIIIIIHltlIlIlIlIMttlIlItlUINiUtf

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
TeL Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

= M. Šlikas
10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

buvo peržiūrėti Miesto Val-

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė

Švedų Amerikos Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą—-Švediją,
Su artimais suaisiekiinais su 

Klaipėdą
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM

S.S. DROTTNINGHOLM

1930 Metais Išplaukia
Laivai iš New Yorko:

Drottningholm Rugp. 23 
Gripsholm Rūgs. 6 d. 
Kungsholm Rūgs. 13 d. 
Drottningholm Rūgs. 20 
Gripsholm Spalio 4 d. 
Kungsholm Spalio 11 
Drottningholm Spalio 18
Gripsholm Lapkričio 1

1 ' » 11
Musų laivai yra greiti, di

deli ir moderniški. Išplaukia 
be,veik 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:
Swedish American Line

181 N. Michigan Avė.
Chicago, Iii.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrė!}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pato. 
*po pilno lšegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinlgua Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų. '

Mano Radio —- 8cope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologičkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu ai paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryt jums taip kaif> buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užalsenėjusią, Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
dytoju|, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti Stata Gatvės 
Ofiso Va.andos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki t

Nedėliomls nuo lt rito Iki 1 
po olėtų

ADVOKATAI

Teiephone Dearborn 00 57

F. W. GUERNAUGKAS.
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO. ILL.

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

Tel Roosevelt 8710 
▼ai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

I
I
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Lietuvių Radio Valanda 
Perkelta Į

SUBATJ) NUO 6 IKI 7 VAL 
VAK.lSSTOTKSWCn.970K.

Budriko programų nedėliomis daugiau nebebus. 
Už tai bus sukatomis kadangi subatoinis nuo 6 iki 
7 vai. vakaro publika turi daugiaus laiko klausyti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ,
3241 30. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčtoe

JOHN R. BOROEN

Nuo Rugsėjo (Sept.)
1, 1930, anglis pa
brangs. Užsisakykite 
dabar!

3417 S. HALSTED ST.
c* * •***' Telefonas B© ui e v ar d 4705'

(John Bagdsiunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 

Teiephone Randolph <797
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Teiephone Roosevelt 9090 
Name; 8 riti 9 ryte Tel. Repub. «<••

JOHN UNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 

Arti Leaviftt Street 
Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 vyto, iki 8:00 va
kare. Seredeuūa ir Pfltnyčio 

aua nuo 9 iki 6.

The Vilija Coal Company
3700 SO. SPAULDING AVĖ.

Tel. Lafayette 2584 1
!■■■■■■■■■■■■■! K

PASTABA: Subatos programas bus gražus ir 
indomus. Dalyvaus daug naujų artistų, Dalyvaus p- 
nia Kubilienė alto iš Bostono, Vanagaitis, Olšauskas 
su kanklėmis, Sauna ir Budriko orkestrą. Taigi nuo
širdžiai prašome subatoj rugpj. 23 d. 6 vai. vak. už- 
sistatyti savo radios ant stoties WCFL 970 k., o iš
girsite puikų programų.

383

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

s
127 No. Dearborn Street

-• Room 928
t Tel. Franklln 4177

Nuo 9 Iki 1 Išėmus 8ubataa

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Ava 

Tel. Puijmap (959
Nuo > iki 9 v«h. Ir SnbatomM

1
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ŠAUNIAI PASIDARBAVO LABDARYBEI.

Šis atvaizdas yra Labdariu 3-čios kuopos rinkėjų, nuimtas gegužės mėn. 18 d., 1930. Čia matomi visi dar
buotojai ir rinkėjos: Šis būrelis, nors, ir lijo per dienų, surinko aukų $576.68. Tai trečios kuopos pasidarbavimas, 

šitoj rinkliavoj daugiausiai pasidarbavo jaunosios mergaitės, čia gimusios ir augusios. Bet buvo daug ir
moterų, kurios per ištisų dienų rinko aukas, nebodamos nei lietaus.

Valio ciceriečiams, ir taipgi chicagietėms, jaunų mergaičių būreliui, kurios buvo atvykusios į talkų. ŠĮ atvaizdą
nuėmė p. Antanas Krosinis, 1435 S. 49 Ct., Cicero, 111.

Nors jau buvo dėkota, bet da' sykį tariame širdingiausiai avių visiems darbuotojams, kurie prie tos rinkliavos
prisidėjo darbu ir auka. Rinkliavos Komisija: , -

A. Valančius, A. J. Janušauskas, K. Sriubienė, K. Žilvitis ir J. Motekaitis.

LIETUVIAI AMERIKOJE

WATERBURY, CONN. |das skambėjo po visų pasaulį.
[Net puslaukinių tautų, kaip
{klajūnų totorių, vadai laikė 

CONNEOTICŪT VALSTIJOS; saQ ir net prievoję
LIETUVIŲ TAUTUI* būti apkarūnuotais Vytauto. 8YENT*. Kas jį pajarg taįp garsiu?

ir
Šitas suvažiavimas ne tik su
stiprins mūsų lietuvių dvasių, 
bet ir parodys svetimtau
čiams, jog ir lietuviai moka 
gerbti savo didvyrius.

Jei vokiečiai, latviai, net ir 
Kas Jį iškėlė taip aukštai,'.lenkai mini šį Didvyrį, o ko- 
kad net buvo apdovanotas ■ dėl ne mes? Kodėl mes ftumo-Įbos posėdyj buvo nutarta ga 
“Galybių valdovų” ordenu? jam, gal ne vienas, ranka? Ne. lutinai programa.
Jo paties darbai, Jo pasiry- To neturi būti. Visi kaip vie
šimas. Vytautas dėjo visas pa

Šitie metai ypatingai yra 
svarbūs, mums, lietuviams. Šie' ' *1 * 1 ' U.' -.'sfe' * ■» )*
met sueina lygiai 500 metų 
nuo mūsų Didvyrio, Vytauto 
Didžioj mirties. Šfemetnmes stangas/ ^k įfttų-Liiu 
turim pagerbti tų mūsų ir 
XV šimtmečio Europos Geni
jų. XV šimt. pradžioj Lietu-
va buvo. didžiausia šalis Eu- ma8; mes ,ik padarykim vie. 
ropoj. XV. šimt. Lietuvos var-.nų— atvykim į Jo Jubiliejaus

va didi ir garsinga.
Vytautas dėjo visas savo

pastangas Lietuvų garsinda-

giiimiiiiiiiiiii!mmiiiiiiiiiuiuiiiiiMuiiimimiiiiimiitiimiiiiimmiiiimmiiiiiiii&
1 kiti yra kolonijų komisijose,

Negirdėtai Didelis
BARGENAS

Labai nupigintos 
kainos ant fronti- 
nių setų. Mes juos 
patys padarom sa
vo .dirbtuvėj 
tiesiog iš dirbtu

ir

ves parduoda™ | atke^yt u žmflsy sostinės pa-
to koatomeriama bJ°g”U8',!PJ„in*jimo šventė taikant,

tautos vardas gali skambėti ir . •
, v- v v , v. viena iš didžiausių. Vienybė-skambes po šalis plačiausias. J

<av
Dabar padarom už s
visai mažų kainų S 
ir todėl- už visai a 
mažai pinigų gau

sit gražų setų. Turim labai didelį pasirinkimų viso
kių setų. Jei nepatinka gatavi, tai padarom ant orde
rio, kokį tik pasirenkat. Tai nupiginamas bus porai 2 
savaičių. Tad ateikit pažiūrėti kokios mažos musų kai
nos bus. Nusipirkit sau pigų ir gražų setų,

Archer Furnitūra
Parlor Saite Manofactiors

JOSEPH KAZIK, Savininkas 
4140 Archer Aventie* ' j ‘ A, *

TeL Lafayette 9733 Chicago, III.
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DRAUGAS

C H I C A G O J E
ORGANIZACIJŲ PRIE

DERME.

Kiekviena organizacija turi 
savo kilnius tikslus, uždavi-

sų pirm parenka jai tikslus 
ir uždavinius. Organizacijų 
tikslai ir uždaviniai tankiau
sia yra skirtingi, vienos or
ganizacijos tikslai skiriasi 
nuo kitos. Bet, priedermės 
atsimokėjimo veik vienodos. 
Nevisuomet organizacijos į- 
vertina spaudos nuopelnus. 
Tankiai rengia savo išvaaia- 

jviinus, ar šiaip pramogas tuo 
J pačiu net laiku kuomet kata
likų dienraštis “Draugas”.rengia savo parengimų ar 
piknikų. Kiekvienam yra aiš
kų, kad “Draugas” remia or
ganizacijų reikalus, bet ne
visuomet organizacijos tų į- 
vertinų. Ištikrųjų visų orga
nizacijų užbriežtuoju tikslu tu 
retų būti — remti katalikiškų 
spaudų, ypatingai dienraštį

Rugp. 19 d. Vytautui pami
nėti komiteto ir vietinio Fe
deracijos skyriaus susirinki
mas buvo gana skaitlingas. Da 
lyvavo iš kiekvienos draugi
jos po kelis atstovus. Nutarė 
daryti parodavinių su “arma

“Draugų”. Tai yra organiza-|bilaisn Kad prie to tinka-
Iškilmes Waterbūry. Šios iš-1 lietuvius. Sis klausimas jau ^l"’“ P™1™*’8“8’ iSriDkta k°-
kiimšs turi b« kuoišldlmi,- išspręsUs.’ .H vi.,- Z — “T I*

ginusios ir skaitlingiausios.' gaunami pranešimai su tei- mas spaudai už suteiktų or- rūpinsis. Taipgi tam #usirin-

giamais atsakymais. Chorai 
daro repeticijas ir ruošia de- 
biutuoti sujungtu choro. Pro-

ganizaiijom pasidarbavimų, 
jų reikalų kėlimų. Ryt įvyks 
“Draugo” piknikas, tad or
ganizacijų nariai atliks šven- 

klamaoijou visur spausdina- L ? pareigą ateilankydami į
mos. žodžiu entuziastiškai ko- p.._ikutinj sių metų Kvažiavi. 
lonijos atsiliepia. mų.

Vėliausiftme cento valdy-

Visi Connecticut’o lietuviai
nas nutarkim dalyvauti toj.renkasį punktualiai 2:30 po
bro<4M lcWJW»nam lietu 

viui, šventėj. Nelaukim kol
pietų rūįf^jo 1 d. (Labor 
Day) prie Waterbury geležin-

kiti mus paragįs, bet para-|keiįų stoties. Visiems susirin- 
ginkim kitus. Tuo būdu mes kus sudaroma eisena, kuri 
galėsim prisidėti prie suren- eįs didžiausion svetainėn (Sta- 
gimo. O surengti šventę yra te Armory).
kiekvieno lietuvio pareiga. Programa prasidės 3 vai. 

Vieni dirba centro darbų,

Visi į “Draugo” piknikų!
Petrukas.

NORTH SIDES ĮVAIRUME- 
1 H Iii AI.

“Draugo” kermošiuj north 
sidiečiai darbuosis prie baro, 
kad visus piknikierius paten
kinus. Išrinkti darbininkai, 
kurie tame darbe turi paty-

po pietų ir tęsis ligi 7 vai.
vakaro.

o mes turim dirbti savo tar-j Programoj bus: sujungtų 
pe t. y. išaiškinti šios šventės chorų dainos ir prakalbos 
reikšmę ir įrašyti į keliaujan
čių sųrašus.

Tenebūna nei vieno lietuvio,

Kalbėtojais sutiko būti: Lie
tuvos atstovas Amerikai p- 

nas Balutis, Gubernatorius, 
kurs liktiį namie. Tenebūna miesto burmistras (majoras
mums priekaištų, jog mes ne- įr lietuvis aldermanas p. J.i.
mokam gerbti savus didvyrius 
ar neturime praeities. Kiek

vieno . dalyvavimas įrodys, 
jog dar pas mus Vytauto dva
sia, jog mes dar galim būt 
garsingais, kaip anais šimt- 

i mečiais, jog mes dar galim

Bendleris. Vietoje ir kolonijo
se bus pardavinėjami Vytau
to ženkleliai, kurių kaina 35c. 
Ženklelis bus vietoj bilieto į- 
ėjimui į salę.

Ši šventė, žinovų nuomone, 
bus, jei ne didžiausia Ameri- 

mirties

Susikaupkim Vytauto dva
sioje, prisiminkim praeitį ir 
susirinkim. Jį pagerbti, Wa- 
terburyn rugsėjo 1 d. (Labor 
Day).
Iš Centro Caldybos darbų.
Jau visa vasara, kaip dir

ba vyriausioji komisija iškil
mių klausimu. Jos nenuilsta
mas pirmininkas gerb. kun. 
Valantiejus, nors ir užimtas

je — galybė.
Spaudos komisijos narys.

BARY. INDIANA.
Garnys pas pp. Nenius.

Pp. Ncniai, žinomi, mūs ko
lonijos veikėjai, švęsdami 4 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuves, susilaukė! garnio, ku 
ris juos apdovanojo sūnum

... , , , .9% svarų. Tėvai džiaugiasi,
’^ap,jo’.'L‘no^^to*d*I."‘’!k*d Vytauto

silaukė “našlėdninko”.
SU-

tačiau padėjo visas pastan
gas suruošti šių. šventę kuo iš
kilmingiausiai.

Po pirmo susirinkimo, kurs 
įvyko dar žiemos metu, vy
riausiu klausimu buvo suor
ganizuoti visus Connectįcut’o Į

Ponia Nenienė sveika, o sū- 
nūs auga.

R&p.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

■

prisidėti prie platinimo, gali
te kreiptis pas J. Berkelį.

rimo. Visus vaišins labai gra
žiai ir mandagiai.

Rudeniui artinantis dvi di-

Federacijos vietinis skyrius^ 
nutarė 9 spalio apvaikščioti 
kuo iškilmingiausiai, nes šiuo« 
met sukanka 20 metų, kaipį

dėlės North Side draugijos j Vilnius lenkų okupuotas. Be
nius ir priedermes. Tveriant ruošiasi prie savo sukaktuvių J to, visur mini Vytauto 500 šim, 
organizacijų organizatoriai vi. Jau dabar pastebimas tų drau tų metų mirties sukaktuves^

gijų narių tarpe didelis judė
jimas ir prisiruošimas tin
kamai sukaktuves paminėti.

Todėl ir mūs kolonija 
tuos įvykius tinkamai pami-j 
nėti.

BijunėJii.1
Per “Labor Day” visa mū

sų kolonija ketina ‘išsimufyt’: 
vieni į Vyčių piknikų, kiti — 
į Marijonų farmų. Mat, kiek
vienas tikisi grįžti su nauju 
automobiliu, nes, kaip vie
nam, taip ir kitam piknike 
bus leidžiami išlaiinėjimui 
nauji ir gražūs “trambambi- 
lai”. Matysime.

“IN CORPORE’ DALY
VAUS “DRAUGO” 

PIKNIKE.

P. Z. Vyšniauskas, žinomaal 
kaipo Red Cherry, pranešė^ 
kad L. Vyčių 36 kp., Brighton 
Park, viena pavyzdingiausi i 
kuopų Chicagoje, savo susiJ 
rinkime nutarė rytoj “in

t

kime išdalinti Vytauto meda
liai platinimui. Kas norėtų

pore” dalyvauti “Draugo* 
piknike. Visi kp. nariai susi
rinks prie bažnyčios ir iš ten 
bendrai vyks į “Draugo” 
ni kų.

L. Vyčių 36 kp. yra uoli 
katalikiškos spaudos rėi 
jau ne sykį “in corpora” tra
ku dalyvaus “Draugo” pik
nike.

Pavyzdys kitoms kuopoms. 
Kas remia “Draugų”, gali| 

tikėtis ir “Draugo” paramos.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ ,
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu 
per KLAIPĖDĄ

Greitas susisiekimas via Kepenhasren
Pulkus Laivai —- — Ganėtinai Gero Maisto
tvarumas Ir Patogumas — < Malonus Pataniartanaa

Laivu. Unlaakiiafti. U York:
S. S. “HELLIG OLAV”.......... Rugp. 30
S. S. “OSCARII”...................Rugsėjo «
S. S. “FREDERIK VIII” .. Rugsėjo 13

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba:

SCAND1NAVIANAMERJCAN UNE
27WHt78HALL ST. 
NBW YORK. N.Y.

248 WA$H1NOTON »T. 
BOSTON, MAS S.

UO N. LA SALLt ST. V 
CHICAGO, ILL. r

Depozitų
Saugumas

DIDYSIS SOUTH SIDEŠ 

BANKAS

Jei taupini savo pinigus šiame banke, tai gali 
jaustis, kad be.paprastos apsaugos teikiamos per Fe- 
deralę, Valstijos ir Clearing Hąuse priežiūrą jūsų 
pinigai dar apsaugojami sėkmingo bankinio biznio 
patyrimu, įgytu ir išbandytu nuo 1868 metų.

Yra tai didelis bankas, turįs virš trisdešimties 
trijų milijonų dolerių ($33,000,000.00) turto, kur 
daugiau kaip per šešiasdešimt tris metus dešimčiai 
tūkstančių depozitorių naudojosi mūsų bankiniu pa
tarnavimu, kurs visuomet buvo saugus, berūpestin- 
gas ir pelningas.

Tai yra jūsų apylinkės bankas gatavas 
patarnauti visais laikais. TAUPYK ČIONAI.

THE STOCK TAROS NATIONAL BANK 
THE STOGK TAROS TRUST & SAVINGS BANK 

THE STOCK TAROS SAFETT DEPOSIT COMPANT
4150 So. Halsted Street

Narys Federal Reserve System Ir Chicago Clearing House Assočlatlon
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DRAUGAS Šeštadienis, Rugp. 23 d., 1930

C H l C A G O J E
WBST SIDE ŽINIOS.

X Arkivyskupijos Mokyklą 
iperintendentas pranešė Chi 

klebonams, jog šiais 
s mokyklose mokslas 

idės rugsėjo 2 dieną, an- 
enyje.

X Rytoj yra “Draugo
kilikas. Verta visiems da

X Geriausia vieta mergai
tėms mokytis — tai šv. Kazi
miero Akademija.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Rugp. 17 
d. įvyko šv. Kryžiaus par. 
piknikas. Oras buvo neaiškus, 
prie to tą dieną buvo daug 

rauti ir savo dienraštį pa- piknikų, tačiaus sėkmės buvo 
nti. (neblogos. Parap. pelno liko
X Šiandie įvyksta laidotu- apie vienuolika šimtų, dolerių, 
s a. a. Sesers M. Doloritos X Rugp. 25 d. įvyks Šv. 
šv. Kazimiero Vienuolyno. Vardo draugijos susirinkimas, 

X West Sidėj yra žmonių, 7:30 vai. vak.
rie matę padarytą kitiems X Rugp. 26 d. Šv. Vardo 
riaudą, bijosi liudyti tie- draugijos nariai turės išva- 
u Yra tai bendravimas sve-; žiavimą (Beacli party). 
aoje kaltėje. I x Rytoj, rugp. 24 d. dien-
X Šią vasarą West Sidėje'raačio “Draugo” piknikas 

beveik namai padabinti, Bergman’s darže. “Draugas” 
ujai nudažyti. Gražiai atro- visiems katalikams tarnauja, 

katalikų reikalus gina. Dabar 
visų katalikų priedermė pa-

n

remti “Draugą”, dalyvaujant 
jo piknike. Pamatysime, kiek 
iš mūsų Town of Lake lietu
vių bus “Draugo” piknike.

X Yra lietuvių katalikų, 
kurie veržte veržiasi paremti 
kokius tai liuteronus, arba to
kias įstaigas, kurios juokiasi 
ir niekina katalikus. Ar tai 
susipratę tokie katalikai?

X Labd. 1 kp. jau ruošia
si prie antrojo išvažiavimo į 
Labdarių ūkį, rugp. 31 d.

X Šįmet mokyklą vaikams 
prasidės rūgs. 2 d. Užsiregis-

sitienė su dukterim, Juknų 
šeima, Blankų šeima, J. Užku
raitis, p. Valulis, J. Niprikas. 
Trim automobiliais palydėtas 
į Nikei Plate stotį ir atsisvei- 
nęs išvažiavo. Į laivą sėdo 
rugp. 16 d.

(jomarką), kuris įvyks 31 d. 
rugP.i-> Dumbrauskienės sod
ne, Willow Spring. Ypač tu
rės suvažiuoti “Draugo” pik- 
nikan raguviečiai biznieriai, 
kad pasitarus, su kokiais “ta- 
vorais” važiuoti į kerniošį.

Ką reiškia Raguvos pasku- 
mejų. skyrius ^.g jcermo§jus raguviečiaims,M.

iš anksto rengiasi važiuoti į 
Marijonų ūkį (pikniką) rūgs. 
1 d. (Labor Day).

Kas nori pigiai geležinke
liu nuvažiuoti ' už 52c. į abi 
pusi, turi atsikreipti į K. Ma- 
tijošaitį, 727 W, 21 St. arba

ir apielinkių parapijų ūkinin
kams, pranešiu kitą kartą. 0 
šį nedėldienį visi raguviečiai 
į “Draugo” pikniką.

Raguvietis.

KRITIKA.

V. Bičiūnas. Brolio Vitalio 
naktys. “Naujo Žodžio” lei
dinys Kaune.

Šis veikalas —tikra artis
tams ir scenos mėgėjams do
vana. Autoriui vien nuošir
dus dėkų telieka pasakyti. 
Šis veikalas, pats autorius tai 
pasisako, yra perdirbinys vo
kiško veikalo “Die Nachte 
dės Bruder Vitalis”. Jo au
torius yra tūlas Dietzensch- 
midt. Veikalas Karaliaučiaus

(Konigsberg) scenoj turėjo 
dideliausio pasisekimo. Tik
rai užpelnytai. Knygutė vaiz
duoja vienuolio Vitalio prie
tikius. Suskirstyta į 10 pa
veikslų. Scenos mėgėjai įsigy
ju tikrai nesigailės. Aureus.

saviems ir svetimiems.
X Visi katalikai tėvai pri- 
lo katalikiškai auklėti sa-

vaikus. Leiskite sūnus ir 
kteris vien į katalikiškas 
gh School’es, o jaunučius 
į savo parapijos mokyklą.

-
METINĖS SUKAKTUVĖS

tA. I A.
JONAS

JUŠKEVIČIUS
Mirė rugpj. 27, 1929, su

laukęs 60 metų amžiaus.1 £ t ■' ‘ . ’ »
Palikė dideliame nuliudime 

moteri Oną, 2 dukteris Mag
daleną Luckienę ir Eleną, Ka
zakevičienę, žentus ir gamines.

Buvo kilęs iš Slovančių k.,
Igliaukos par., Mariampolės 

apskr. Po gedulingų pamaldų 
šv. Antano par, bažnyčioj pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se rugp j. 30.

Metinėms mirties sukaktu
vėms artinantis, užprašome šv. 
Mišias rugpj. 24, 1930, Gimi
mo Panelės Šv. par. bažnyčioj, 
(8 St, Ir So. Washtenaw avė., 
10 vai. ryte, o rugpj. 27 d. šv. 
Antano par. bažnyčioj, Cicero, 
III. 7:30 vai. ryte.

į Į sakytas pamaldas nuošir
džiai kviečiame atsilankyti vi
gus gmnes.i pažĮstamus ir drau 
gus ir pasūnelsti už a. a. Jono,
*«’»• I ’ I dili

Nulludusi;
Juškevičių ir Lucku šeimynos.

METINĖS SUKAKTUVĖS

ANASTAZIJA
LAPAVIČIENĖ

Mirė rugpj. 23, 1929, o po 
gedulingų pamaldų Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. par. 
bažnyčioj palaidota šv. Kazi
miero kapinėse rugpj. 26. Bu
vo sulaukus 36 metų amžiaus. 
Buvo kilus iš Šatekšnių k., Pa
nemunėlio par., Rokiškio apsk.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petro, dukterį Anastaziją, 
•unų Longiną, brolį Kazimie
rą Gašlūną, brolį Stanislovą 

-Gricių Ir gimines, o Lietuvoj
lZėvą Knrimlerą Gašlūną.

Metinėms mirties sukaktu
vėms imi minėti yra užprašyta 

Mišios pLnmadieny, rugpj.
B. 8 vai. ryte Nekalot Pra- 

štdėjimo Panelės šv. bažnyčioj.

Viras gimines. pažįstamus, 
|draugus ir kaimynus maloniai 

ame pagal išgalę dalyvau-
Mosė pamaldose.

Nulludusi:
iMĮiavlčIų šeimyna.

K ARO LINA KLEIVIENĖ
(Po tėvais Jurkaitė)

mirė ru&pjk 21, 1930 m. 5:10 
vai. ryto, 45 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių Apskričio, Kulių 
Parap., Mažumiestaičių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą. Antaną) ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Oną.

Kūnas pašarvotas 521 W. 36 
St. Laidotuvės įvyks panedėly 
rugpj. 25. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į šv. Jurgio bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Vyras Ir Gimines. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

S■I
s

i

travimas Šv. Kryžiaus parap. j 1 Valuckas, 725 W. 19 St. 
mokyklon bus visą dieną, rug ekskursininkai tą die-
sėjo 1 d. ną susirinks 9 vai. ryto prie

bažnyčios, o iš čia visi vyks 
į Canal St. stotį.

Kas tą dieną bus laimingas, 
tai namo iš ūkės griž nauju 
penkių pasažerų automobiliu— 
Auburn.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINELES

Pas J. ir O. Gaižauskus bu
vo atvažiavęs atostogoms Gai 
žausko brolis A. su motere ir 
dukterim iš Lisburig, (? Red.) 
Pa. ir negalėjo atsistebėti Chi

Visi rėmėjai kviečiami da
lyvauti tame išvažiavime. Kas 
turi paėmę laimėjimo knygu-

cagos didumu ir lietuvių dau- i tęs, prašomas gražinti.
Valdyba.

RAGUVIEČIAMS GERA > 
PROGA.

Nedėlioj, 24 d. rugp., įvyk
sta “Draugo” piknikas. Visi

gurnu bei bažnyčių gražumu.
Sakė, Chicagos lietuvai lai
mingi, turėdami lietuviškas 
parapijines mokyklas, o Lis
burig’ apgyventas visokiomis 
tautomis; lietuvių esama tik
tai 24 šeimos ir dėlto lietu
vių gyvenimas apmiręs: ne- i raguviečiai važiuoja į “Dr 
turi nė savo parapijos, o jau
nuomenė gėdinas lietuviškai 
kalbėti. Miestely, sakė, yra’ 
kelios dirbtuvės, o kitas dar
bas — anglių kasyklos. Dirb
tuvėse ir kasyklose maža;! te
dirbama.

augo” pikniką, nes ten turės 
geros progos susieiti ir aptar
ti dalyką, kaip važiuoti į Ra- 
guviečių paskutinį kermošių

F
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$65.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

i
1 B -■—•į.-......... ■ j--...............  4.—.... i ■

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

■■
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal 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
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomls iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Avė., Tel. Cravvford 5573

Pasisvečiavę porą savaičių 
pas gimines, 18 d. rugp. busu 
išvažiavo namo.

Rugp. 14 d„ būrelis giminių' 
ir draugų susirinko palydėti 
Lietuvon A. Šeulį. Buvo p. 
Steponavičia su motere, O. 
Gajauskienė su dukterim, Bal-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžius
GRABU IŠDIRBYSTEl

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 narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bą dėt sekamą priežasčią:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriul už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborią.

To apsilenkiant jūs sutaupysite Šimtus dole- 
rią, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsą kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsą patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas; Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174 Tel. VJctory 4088

■K
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■Rgumatizmaš sausgėla":
H Naalkankyklte savęs iksus- ■ 

mala, Reumatizmu. Sausgėla, g
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
g — raumenų sukimu; naa akau- ■

dėjimai naikina kūno gyvybę ■
■ Ir dažnai ant patalo paguldo. a
■ CAPSICO COMPOUND mo-
g «tls lengvai prašalina vlrftml- 1 

n ė tas liga*: mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- _
■ vonea pasveikę Kaina 19c per
H paštą IBo arba dvi u* $1.96. B 

Dukart tvirtesnė 76c. ■
B Knyga: "ŠALTINIS STOJI- -
■ KATO8” augalais gydytina, ka|-
_ na Iš tentų. B

Jusliu Kulis
■ M59 South Halsted
B CHICAGO ILL.■ «■■■■■■■!

A. BITINO
PAMINKLU DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris iš
dirba europiš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
slos.

Pirmas prie
šais šv. Kazi- 
vartus.
miero kapinių

KAINOS NUPIGINTOS . * Iki 4355
HUDSON

Į Labiausia Pasaulyj Perkamas Eight

Dabar $

ESSEX
ir Aukščiau

Didelis, puikus 113 colių Super-!

Dabar $65O ir Aukščiau
KITOS NAUJO HUDSON KAINOS

Two Passenger Coupe ................ ,................................................... $885.00
Coach ............................................................................................................ 895.00
Rumble Seat Coupe ..................   925.00
Standard Sedan ...........................................................................  1025.00
Tourlng Sedan ............................................................................... 1145.00
lirougliam ........................................,..............................................., . . 1195.00
Sunsedan ..................................................................................................... 1045.00
Roadstcr ..................................................................................................... : 005.00
Scven Paanenger Sedan ...................................................................... 1295.00

Labiausia pasauly perkamas Eight. Pirmas visose rungtynėse 
— Naclonalėse ar Internactonalėse. Amerike, Financljoj, Lietuvoj 
ir Australijoj Hudson's Great Eight šauniai laimėjo garsiausiose 
rungtynės*, šios naujos žemos kainos dabar padaro ' tą, kad jų 
vertė yra didžiausia' tarpe Elghts.

KITOS ESSEK NAUJOS KAINOS
C.-mch ..................  $950.00
'1 ,vo Pussenger Coupe ................     950.00
lliimble Seat Coupe ................................................................................. 985.00
Standard Sodan .......................................................................................... 715.00
Tourlng Sedan ........... ................................................................................ 775.00,
Rrcngham ....................................................................................................... 795.00
Sunsedan ........................................................................................................ 995.00
Roadstcr ........................................................................................................ 995.00

Augščiausfa vertė Essex Istorijoj. Didelis, stiprus, pilno salzo 
super-slx — išrodo ir veikia kaiplr brangus karas. Wheelbase 113 
eolų. Daro Iki. 70 mailių vai. Į kainą lipa geriau už kitus. Gazoli
no vartoja mažiau už kitus. Jo vertės buvo didelė, o dabar nupigi
nus, Esscx yra didžiausias ha r genas automobilių kainų istorijoj'.

Visos Kainos F. 0, B. Factory, Detroit

DIDŽIAUSIOS VERTYBES PASAULY
Pavieniai pardavinėjimai Hudson ir Essex Chicagoj 

ir priemiesčiuose dabar išimtinai šiose vietose
Bucklngham Motera, Ine. 

>948 N. Domėn Ava
Lincoln AVo at Irvlng Park 

Blvd., Bucklngham 2810 
Hudson Motor Co. of Illinois

Evanston Branch 
1820 Rldge Ava 

Sheldrake 3800 Unlversity 710 
Hudson Motor Co, of Illinois 

North Sldę Branch 
OHO Broadnray 
Sheldrake 7210 

Keystono Motor Sales Cerp. 
1148 W. Lawronc« Ava 

Kefstoae 1400

4140 N. W estam Arą 
North-Wo«t' Hudaon Co.

<715 Olmstead Avė.
Edison Park, III. 

Newcastlo 1150
A. W. Person

Hląhland Purk, III. 
High'.and Park 2492 
Plamondon Motor Co. 
4824 8hertdan Road

Longbeach 1118 
Portage Park Hudson Co.

4101 Mllwaukee Avė. 
Palllsado 1800 

Berwyn Hudeon-Eseex Co.
8146 Oak Park Ava 

Berwyn, I1L 
Bervryn 131

Crandall Motor Car Co. 
410 Madlson St.

Oak Park, III. Euclld 5917 
Crandall Motor Car Co.

of Maytvood
51 Lake St. at First Avė. 
Mayvvood, III. Maywood 860 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logan sųuai*o Branch 
2647 Mllwaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkway B.ranch 
3808 W. North Avė. 

Alhany 4010
Hudeon Motor Co. of Illinois 

1 Wont Side Branch
1910 Ogden Ava

Lavndtle 0911 
Lyons Motor Sales 

8027 Ogden Avė.
Lyons, III.Lyons 7121 

Paragon Motor Car Co. 
5901 W. Dlvlslon St.

Columbia 5670 
S. & B. Motor Hales Corp. 

3854 W. Roosevelt Road 
Van Buren 4910 

Jas. Slnger Motor Sales 
1421 Roosevelt Road 

Monro® 0819 Haymarket 0912 
Mansfleld 2414

and <201 W. 22nd St. 
Benys 2171

Sulllvan-Morgan Motor Salt*
4701 Washlngton BTVd.
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GRABORIAI: ŽINRĮ-ŽIHELĖS
Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M, SKOBAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Dideli grali koplyčia dykai 
718 WBST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7581

¥

S. D. LACHAWICZ
LIBTUriB GRABORIUS

Patarnaaja laidotuvėse kuoptglau* 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti. O 
■tarno darbu butiite užganėdinti.

Tek. Roozavelt 8515 Arba 8518

2314 W. 23rd Place
Chicago. III.
SKYRIUS:

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

j. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS HET. GRABORIUS 

CHECAGOJE
Laidotuvėse pa-

J tarnauju geriausia
į ir pigiau negu kiti

todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 

, . dirbystės.
r 1 OFISAS

#58 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

J. Lulevičius

GRABORIUS A 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Iaido- 
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltai.

8198 K
SI. Chicago, UL

Te*. Victory IMS

1. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAJAS

1650 West 46th St.

X žinomas Towa oi Loke 
biznierius gazolino olseliinn- 
kas, p. J. Baltutis, su Kw- 
chinskiu ir kitais politikie
riais išvažiavo į Springfield, 
111., į Republikouų konvenci-

D A K T A R A
=a I

Telefonas Grovehlll 8242

ūiingu
patenkinti tenykščių daktarų' 
patarnavimu ir jų ištarme.1 

P-nui Masalskiui pareiškė, 
kad pas jį viskas tvarkoj ir

pantai Um tikrus vatato vav jjg | g RAKAUSKAS
lojant ateis 1 sve.kaų. P-nia, OIr)TTOJAS „ OHIBDBOAa 
Martinkienei n-gi nepripaži- 2433 w MARQUETTE ROAD 
no pavojaus, tik patarė nuo‘Nuo , 12 val. ryto. Nuo 2 vai. -

Kampas 46th Ir Paulina 8ta
Tel. Boulevard 5203 - 8413

• Nulludimo valandoj* kreipkitės 
prie manta patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8141

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

tam tikrų valgių susilaikyti.* 6 ir 7 iki 9 vai. vakare, 
ja Ryt Jad* grįžti, kad sub-J0 vienas vįetiniB daktaras jai sudomi, nu. n «i. rytu.
pajus į “Draugo” Pik««k4.1 sakė reikig eiti ant operacijos.' »«»-«■-«

kuris įvyks Bertoms darže, x j90a8
Ofiao Tel. Virglnla 0034

Rivmuie, 1U 'operos baritonas, amerikie-',
X A4tuona.lik.ee, grabo- fiams !

rius p. Skudas atsmaukė , A.
••brang,” su prašymu rea.,-,
vuoti jam “Draugo” pikniko, 7* ,

. J ~ . TV , rus formalumus savo amen-
tiloat. Sako, kad įm. ™*ykoni5kiM1B ^tumentoms. Iš 
ap.e vauavuu, i Draugo Nsw atyyko .
pik"'1., ir o gai i lėtų pekelyje sustodamas Cleve-

Pritruktl' . i Įaudė.
X Pereito antradienio va-į

kare į La Šalie stotį buvo

Rezidencijos: Van Buren 5858

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki I po pietų 
8 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Val.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RIU8

o f i • a •
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9877

susirinkę apie 100 lietuvių pa
lydėti į Lietuvą p-lę Adelę 
Rubli&uskaitę, kun. Kvedarų, 
p^nią Račkienę ir Dr. A. Bač
kų, vykstantį į numizmatų su
važiavimų Buffaflo, N. Y.

s
Daugiausia buvo jaunimo. Ne
mažai buvo eiceriečių, kurie 
susirinkę buvo palydėti kuo. 
Kvedarų. Šių pa-sažierių kelio
nės reikalus aprūpino laiva
korčių agentas V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St.

X PriUas A. Masalskis, Bri- 
dgeporto graborius, vis ne
galėjo pilnai atsitaisyti. Todėl 
padarė ekskursijų į garsių 
Mayo Bros. gydyklų Roches- 
ter, Minn. Važiavo automobi- 
liumi. Kartu važiavo jo žmo
na ir p-nia Martinkienė. Sa
vaitę pabuvę, sugrįžo su sma
giomis naujienomis. Pilnai

Rez. Tel. Miduray 5512

DR. R. C. CUPLER

-T

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, 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.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS • ; ' :/•
4447 So. Fairfleld Avenue

, Tel. Lafayette 0727
r • / . skyrius ::

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST <3 STREET
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028 *

Rezidencija 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2380

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 
Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeL Victory <898

Rezidencijos Tel. Dres«l 9191

DR. A. A. RŪTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet. 7-8 vak. 

Nedėliomla ir šventadieniais 10-18

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

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

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ABON

Apsilankęs pas savo drau
gus žada pirm grišiant Lie
tuvon kaikuriose kolonijose 
padainuoti.

j X P-nas Kežas, vedėjas 
! Peoples Furniture'kompanijos į 
su savo šeimyna yra išvažia- Į

vęs atostogoms į Rliinelan- Tel Wentworth 3000 
der, Wis. Rašė, kad neužilgo 
grįžiųs, idant pasidarbavus 
raguviečių išvažiavimui, ku
ris bus rugpiueio 31 d. P- 
nas Kežas yra pikniko rengi- į 
mo komisijoj ir deda pastan
gų, kad išvažiavimų padarius j 
sėkmingiausi.

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SG. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

AB ŽINOTE, KAD
Iš Lietuves vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir vjsiems čempionams 
per nosis duodA

Taip ir T. JK 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 aptlekos ar
ba tšdirbyatėa

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, Iii.

| Ofiso Ir Rea Boulevard 5918

DK A. J. BEBTASH
8484 80. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 g* 
Metą te t iki I tol. vatam

Rea 8891 S. VZALLACE 8TREET

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.

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S/ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. 18 St 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:80 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 v. Nedėliomts nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal ORU

— n ■ ■— ~~

A. + A

JUOZAPAS
PETROKAS

mirė rugpj. 20, 1930 m. 10:50 
vai. vak., sulaukęs pusamžio. 
Kilo lšRasctnlų Apskričio, Vi
duklės Parap. Ir m. Ameriko
je Išgyveno 28 metua

Paliko dideliame nubudime 
du broliu, Rapolą Fort Wash- 
lngtoii, D. C. ir Antaną, seserj 
Rozaliją, švogerj Antaną Bel- 
nor), anukus ir gimines.

Kanas pašarvotas 4606 So. 
Hermitage. Laidotuvės Jvyks 
Sukatoj, rugp. 28 Iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos uš velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J iv. Kasknlero kapi
ne* | <

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pameta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuludę;
Broliai, Sesuo, švogeris 

Ir Glmniės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eadelfcla Yards 1741.

Ofiso Tel. Victory 8887

Of. ir Re*. Tel. Hemlock 2174

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

Antra* ofisas ir Rezidencija

6504 S. ABTESIAN AVĖ. 
Ofiso Vai. Nuo 0-18 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. VaL; Nuo 8. A po 
plot. Utarn. ir Subat Nuo 8-8 vak. 
Šventadieniai* pagal sutarimą.

Tel. Canal <7 <4 Republlc 8489

Prospeet 9619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas <155 South Kedzle

Rez. <622 So. Whipple 
Vai. 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DB. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ilga*

vyrų. motorų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomla ir seredomls tik 
Mkalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir K-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STMKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Weet Marąuette Rd. 
Valandos:' nuo 2 iki 4 pu piet. Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
< iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rea <841 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4910 80. llICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood <107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo < iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGĄ’* IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel <828 

Vai.: S iki 19 ryto 
8-8 vai. vakar*

D E N T I S T A I

■

OFISAI:
4901 — 14 SL 2924 Washingtoc 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tek Cicero <62. Tel. Kedzie 2450-2451

DB. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidenciją 
4739 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedeiloml* 
Sueita rus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P, D.

PRANEŠIMAS

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė J nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET

Šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti 

Ashland Avenue

Tel. Canal <222

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

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOS
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 8 vak.

Office: 4459 S. CaJifomia Avė.
Nedėlioja pagal sutarti.

DR. S. B1EZJS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 8201 Mest 32nd Street
Cor. So. Leavltt St Tel. Canal 9228

Rezidencija: 6640 So. ŠUplevvood 
Avenue Tel. Republte 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. ▼.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

į Tel. Canal 0267 Rea Prospect <959

DR, P. Z. ZALATORIS
.»-u F ’

Gydytojas ir Chirurgas

1881 • SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 9000 So. Arteslan Ava,
Valandos 11 ryto liti » po platų 

9 Iki 8:80 vakar*
• ’ •’ f?

DB. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nuneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS

Džiovą, Moterų ir Vyrų Ligų
Vėl. j ryto noo 19—18 šuo 8—4 »e 

pietų: 7—8:8* vakare 
Medėllomls 29 iki 18 

Telef. Midway 2880

Tek Boulevard 1491

DB. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris' ‘

3343 SO. HALSTED STKEEl
Valandos: Nuo 8 — 4 

7—8 vakar®
P. P.

Boulevard 7689
i

LIETUVIS AKIŲ, 

SPECIALISTAS

Palengvins akių (tempimą kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel." Tards 1829

DR. G. SERNER “
LIETUVIS AKJŲ SPECIALISTAS

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ‘ofisą North Sidėj, o Cice- 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių uždą-

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir *chronlškas Il
gas vyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
•lektros prietaisu*

•
Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų te, 
-nuo < iki 7:89 vai. vakar*

Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shor< 
2288, arba Randolph <809.

Ofisas ir Akinių Dirbtnv8 
756 West 35th St 
Kampas Halotsd St. 

Valandos: noo ld—4; nuo 6—8 
Nedėliomts: nuo 10 iki 12.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia už prieina
mą kainą.

DR. MAORIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

i

Rezidencijos Tel. Plaza 8809

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo S Iki I P" P’*‘U-
Nuo T Utį 9 vakare.
N*d9l. nuo 19 Iki 13 dieną

I 4
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C H I C A G O J E kuriųdalinus darbais,
{daug ir skubotų.

Centralinio Kom

yra Jono Evangelisto vyrų ir mo-j aikštė sutvarkyta bus ateinan- 
terų dr-jos, pirmininkas kvie-Įčiais metais.

pirm.
PIKNIKO ŽINELĖS.

!X Peoples Furniture Co. 
“Draugo” piknike bus gra
žiai atstovaujama. Bus atga
bentas jų radio naujausios 
mados ir Antanui Čapui pri
žiūrint tas radio garsiai skam
bės ir džiugins visus piknikie- 
rius.

». .'X “Draugo” pikniko ren-

darbininkais ir su kitais biz
nieriais šauniai pasirodys.

X L. Krekščiunas praneša, 
kad specijaliai išlavinę “Dr
augo” piknikui orkestrų. Iš 
visų apylinkių jaunimas kvie-

VYTAUTO MEDALIAI GA
TAVI.

čiu visus tų dr-jų narius sek
madieny, rugp. 24 d., vykti j 
“Draugo” piknikų ir parem
ti medžiaginiai. Patys matote,

Dabar pro Kaunu eina oro 
susisiekimas šia linija: Ber
lynas — Dancigas — Kara
liaučius — Kaunas — Smole-

■ uii I
ir iš Lietuvos. Kelionė iš Kau 
no ligi Karaliaučiaus trunku 
1 vai. 45 min., o ligi Maskvos 
— 7 vai. 3 min. “R.”

Šeštadienis, Rugp. 23 d., 1930

{VAIRUS PARDAVIMAI

Gera trigubų balsų koncertina. 
Tik >50. Otto E. Georgi 17 38 No. 
California avė.

. Pigiai, gražus victrola su rekor
dais. 225 No. Lockvvood avė.PARDAVIMUI čeverykų 

Storas su visais įrankiais. Vie
ta nuo senai išdirbta. Kaina 
žema jei kas norėtų parduo
siu su namu. Vieta

1411 So. 49 Avenue 
Cicero, UI.

Parsiduoda pilni rak. 6 kasnb. apt. 
lito. Reik pamatyt, kad {vertinti. 
Ifivažluojam* Sllver. 1449 E. 66 PI. 
Fąlrta* 6672.

Pfclicatessep, priešais teatrą.. 4 
kamb. gyv. Rendos 325. Pigiai. 3300. 
1»H W. 69 St. .

tllrdvrare If maliavos, {steigta 8
m«*l, £era vieta 4606 Montrose.

kiek daug vietos “Draugas nakas _ Maskva H Rauno
duoda mūsų drauguos,. KaraiiauM, išskrenda 1 vai. 
aprašymui bėgančiu reikalų.^ min> is Kaun0 į Maskv,

Šiuomi pranešame Vytauto 
Didžiojo Sukaktuvių Komite- 

čiamas pasinauduoti proga ir to skyrių valdyboms, kad Vy- 
atsilankius smagiai pasilinks- j tauto jubiliejiniai medaliai 

jau yra padaryti Norintieji 
jų gauti, kreipkities į p. Jonų 
Krotkų, komiteto finansų ko
misijos iždininkų, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22 
str., Chicago, UI.

V. K. Valdyba.

minti.
X Marąuetteparkiečiai, ma 

namtieji važiuoti j “Drau-
gimo komisija reiškia padėkų go” piknikų gali kreiptis pas 

, visiems biznieriams ir darbi- pmia Ališauskų, 7126 S.
■įlinkams, parėmusiems pirmų 
'ir antrų “Draugo” piknikus. 
” X Nors antram “Draugo” 
piknikui yra pakviesta ir nau 
jų darbininkų, bet ir visi pir
mojo pikniko darbininkai ir 
darbininkės esate kviečiami 
į talkų antram piknikui. Taip 
gi tikietų platintojai prašomi 
visi atsilankyti į piknikų. 
Daugiausia išplatinusieji gaus 
dovanas.
*; X West Sidės Aušros Var
gtų moterų ir merginų dr-ja 
praneša, kad yra sukvietusios 
gerų darbuotojų patarnauti 
restorane.

X Northsidiečiai sudarė 
būrį stiprių vyrų, kurie “Dr
augo” piknike neatbos nei di
delių karščių, o visus pagir
dys šaltais gėrimais.

X Cicerfts labdariai po 
vadovyste A. J. Janušausko 
“Draugo” piknike savo ge
ru patarnavimu nori subytyti 

-visus kitus.
X Westsidiečiai Jonas Kru 

mas ir Petras Šliogeris “Dr
augo” piknike pasidarbuos
prie bišopo.

X Iš Cicero Jonas Brazans- 
kas į “Draugo” piknikų at
važiuos su astuoniais žemai
tukais. Taipgi Ciceros biznie-

Rockwell, Tel. Prospect 5099.' 
Jo trokas stovės nuo 10 vai. 
prie bažnyčios ir po sumos po 
vadovyste St. Stoškaus ir į 
Petro Gailiaus su muzikantais 
išvažiuos.

X Briglitonparkiečiai turi 
žinoti ir viens kitam pasaky
ti, kad visais “Draugo” pik
niko reikalais kreiptųsi į J. 
Manikų, 2900 W. 40 Street. 
Jo trokas su piknikieriais iš
eis nuo bažnyčios po sumos. 
Tvarkų prižiūrės F. Gubista. ■

X B. Sekleckis, J. Garuc- 
kas, J. Dmša, Jonikas, T. A- 
leliunas ir kiti Bridgeporte 
mobilizuoja stiprius vyrus, 
kurie “Draugo” piknike šau
niai pasidarbuos prie įvairių 
biznių. , <

VYTAUTO KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

Chicagos Lietuvių Vytauto 
Sukaktuvėms Minėti Komite
to visų skyrių susirinkimas į- 
vyks penktadienyje, RUG- 
PIUČIO 29 DIENĄ, 8 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos par. 
salėj (18th ir Union avė.).

Visos Komiteto valdybos, 
visų komisijų ir visų' skyrių 
valdybų bei jų atstovų pra-

riai Povilas Putrimas su ki- šau į šį susirinkimų atvykti,
tais žada pasižymėti.

X Marąuette Parko biznie
riai tariasi šauniai pasirody
ti “Draugo” piknike. O Jo
nas Stočkus su Petru Gailium 
organizuoja darbininkus.

kad' pasitartus svarbiais šių 
reikšmingų sukaktuvių pami
nėjimo reikalais.

Visa mūsų tauta iškilmin
gai mini Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuves. Nuo

PRANEŠIMAI
North Side. — M. K. R. 2 

skyriaus susirinkimas įvyks 
26 d. rugpj., parapijos svetai
nėj, 7:30 vai, vakare. Rėmėjos 
ir rėmėjai prašomi susirinkti 
skaitlingai, nes turėsim nu
tarti, kaip vyksim į Marijonų 
ūkį, kur rengiamas 1 d. rug
sėjo piknikas su laimėjimu 
naujo automobilio, nes, gal, 
kam tekti su tuo automobi
liu namo parvažiuoti.

Kurie esat paėmę knygutes' 
pardavinėti, malonėkit grų- 
žinti skyriaus valdybai, arba 
P. Plečkaičiui, kad galima 
būtų priduoti Centrui ir kad 
pirkę tikietus galėtų daly
vauti laimėjime.

Valdyba.

Del to mūsų pareiga parem
ti. “Draugo” piknikas įvyks 
visiems gerai žinomoj vietoj 
Bergmans darže.

Town of Lake. — Sekma
dienyje, rugp. 24 d., 1 vai. po 
pietų, 6v. Kryžiaus par. sve
tainėje įvyks mėnesinis Labd. 
Sų-gos 1 kp. susirinkimas. Pra 
šome visų narių skaitlingai 
susirinkti. Po susirinkimo vi
si važiuosime ; “ 
piknikų.

7 vai. 30 min. Kelionė iš 'Kau
no į Maskvų kaštuoja 400 li
tų, į Berlynu — 285, Danci
gu — 150 litų ir Karaliaučių 
— 100 lit. Keleivių nuolat pi
lna. Dažnai pasitaiko keleivių

ISRENDAVIMttt

Rendon 6 dailus dideli kami>. 
fiala St. Mary’s mokyklą. St. 
3930 No. Sawyer. Irvlng 748?.

į “Draugo”
' I 1

Valdyba.

GERfiJA ORO SUSISIEKI
MAS PRO KAUNĄ

Į oro susisiekimų pradeda 
daugiau dėmesio kreipti vy- 
nausybė ir visuomenė. Pas
kutinėmis dienomis lėkimo ai
kštė praplėsta. Dabar ji tu
rės 1200 metrų ilgio ir 1109 
metrų pločio. Aikštė drenuo
jama, kad visuomet būtų sau
sa ir kad oro atmainos netru-

PAIESKAU bučerio vietos. 
Patyrimo minėtame darbe tu-' 
rėjau tris metus. Galiu su
kalbėti trimi kalbomis — lie
tuviškai, angliškai ir lenkiš
kai. Kam bučiau reikalingas, 
malonėkite pašaukti telepho- 
,nu: Cedarcrest 2876, arba laiš
ku pranešti: John B. Cesokas, 
3308 W. llOts St., Chicago, III.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelhuias
Užlaikau visokių 

auksinių Ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados va
flio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos lnstru-

kdytyi susisiekimo. Galutinai; 2359 West 63rd St. Chicago.

Telefonas HEMLOCK 8380

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO NAUDAI
kad vesdamas visus reikalus 

S. L. FABIAN & CO.
809 Weet 35th St Chicago 
Tel. Boulvd. O«ll arba 0794

Perkam Mortglčlus Ir Kontraktui 
Skollnam pinigus ant najmų. 
Parduodam Ir ifimainom vlsokj

turtą.
• Padarom davernastes Ir pirkimo 

bet
Pardavimo Notarlalifikus rafitua 
Siunčiam pinigus Ir Laivokortes. 
Atsakantis patarnavimas yra pa-

sekmingumo. Mes Gvarantuojam sa
vo atliktą darbą.

GEMAS BIZNIS PIGIAI.

Pafsiduoda gazolino stotis, 
garadžius ir štoras reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz- 
his išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis
&158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

REAL ESTATE

Tel. Lafayette 171*

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė,
Telefonas Grovėhill 1038

AU6. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4036 Archer Avė., Chicago, UI.
Parsiduoda eąuity 5 kamb. bung. 

bal. kontrakte 350 mėn. ir nuofi. H. 
Gotiing, 10325 Etnerald avė., Cedar- 
ėreet 0736.

Dievo Apveizdos Parap. —
Aš, Juozas Blankus, Susi

vienijimo Brolių ir Seserų* 
Lietuvių draugijos ir Šv.

a .RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS
Lafayette 8227 Chicago, UI.

 1C ; '

ĮVAIROS KONTRAKTORIAI:

Bung. 5 kamb. plytų, pardav. ar 
main; { žemę prie vlefik. ar gaz. sto- 
tj. Sav. 1444 So. Cllnton avė., Ber

ili.

A. ALESAUSKAS 

MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

REIKIA VARGONININKO

Tuoj reikia yargonininko, 
gerai žinančio savo , amatų.

KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė. 
Cleveland, «Ohio. 

i..,., ulk

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas He&dttkT IMI •

X Melrose Parko jaunimas to nei mes, Chicagos lietuviai 
prisiskins daug gėlių, kad už- negalime pasilikti. Ir nepa
teks tūkstantinėm miniom pa- siliekame. Komitetas ruošiasi 
puošti. Tas darbas eina po spalio 26 d., kurioj bus Vy- 
vadovystė p-lės Onos Stoškiu- tauto mirties sukaktuvės mi- 
tės ir kitų. nimos, padaryti iškilmingiau-

X Iš Town of Lake atva- šių dienų Chicagos lietuvių 
žiuos į “Draugo” piknikų pri istorijoje, 
tyrę darbuotojai Silvestras Įėjusiųjų ar į Centro ar į 
Paukštis, J. Lisauskas, Pr. skyrių valdybas ir komisijas,
Veriga ir daugelis kitų dar- prašau viskų atidėti į šalį

totojų. O biznierius Ka&. rugp. 29 d. ir atvykti į susi- į netur, n#j vienas kitas automobilis 
Būras pribus su visais savo rinkimų, kad tinkamai pasi- studebaker.
■įl....  — ,__________ i.. .................................... —r--------------

Ą.l . . -

Wm. J. Kareiva
8avlninkas

Del geriausios rųfiles UHra Ir patarnavimo, fiau- 
■ kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS

OIaells Šviežių klaufil- 
nlų, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET 
TeL Boulevard 1889

Tel. Lafayette 8662 Ofisas Ir Re*. 
„ Ir 2384 4401 S. Mozart St.
J. C. EPJCHER 81 CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda.

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius 
4556 So. RodnreU Street

ES
Budavojam naujas namui, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom marinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo marinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette 7674

5 kamb. plytų namas, lotas 29x 
125 p. arti Western Electric Works, 
Cicero, arti strytkarių, elevated. VI 
sai pigiai už cash. 4914 W. 24 St., 
Cicero, m. i , . . . j

5 kamb. plytų bung. Edison Park, 
vlal pager. Paaukuosiu 31,500 cash 
eųulty, Atslfiaukti ned. 6639 Oconto 
Ava

Del senatvės parduosim biznio 
prapertę, rokuoslm tik už žemę. 
kamp. 112x89, 6 ir 3 gražus kamb., 
fitoras ir flkžčlertai, beizmentas, 
didelė barnė, tinka expreasmanui ar
ba dirbtuvėlėj, 3 arkliai Ir {vairus 
daiktai. Teiraukis 1902 No. Halsted 
St. 2-ras Lincoln 2959.

Weet Cblcagoj, 2 dideli kamp. lo
tai už Jūsų kainą. Visi pagerinimai. 
Sclrtvars, 4817 No. Kedzie avė., Chi-
cago.

AUTOMOBILIAI

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENE RAUS KONTRAKTO RIUS 
| "Statau namus kaip muro taip Ir 
■ medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Į Kainos prlelnamlauslos.
i 2452 WEST 69th STREET

NAUJI STUDEBAKER
FREE IVHEEI.ING IS HEREI * 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU

DEBAKER 1831 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu

MIDLAND MOTOR SALES

FOUR LEAF OLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlal, porčial

2 metų lakto l*Mkė|lnrai 
Taipgi budavojam vleoklue naujus

namua.

436 W. 45 St. Yards 2134
Arba

2100 W. 23 St. Ganai 5065

, • ■ B l? ■ ~
fll lhlEWICZ£-(9-,'

CONTRACTORS

Real estate
. * ...... r - ■ •

Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 

TaL Lafayette 1083

RAMOVA
Puikiausias Teatras 

Chicagoj
35 ir So. Halsted Street

Metinių Sukaktuvių Paskutinės dvi Dienos.
Pėtn. ir Sub. Rugpj. Aug^22, 23

“SOLDIERS & WOMEN”
Dalyvauja Aileen Pringle, Grant Withers ir ki

ti garsus artistas.
Be to dar bus rodoma a
“SPRING SONG” ir “OPPIOE STEPS”

Visi atsilankiusieji vyrai, moterys ir vaikai pa
vaišinami ice creamu ir “birthday cakeu”.

Kviečiame visus į “Birthday Pairty”.

KARULIS Savininkas
4492 Archer Avenue
Telefonas lafayette 7119

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės ) mus

WHITE SOX MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tel. Tardė 6686

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prafiome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamletas nus
tebins savo gražumu, greitumu. Ir 
visa konstrukcija. Kaina 31.1*1.
f.o.b. Ir aukfičlau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė. 

Teist Republic *064

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 8845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pae mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųfiles au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi tarime Įvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC...

Savininkai: Vainoras, J. Laskya 
Telefonas Lafayette 0006

3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMO0TH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY-j 
MOUTTI Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas ' 
5625-27 8. WE8TERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovėhill 1680

8ENIAUSIS LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK- 

TORIUS
Suvedu elektrą. Darbą garantuoju. 

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2532 So. Halsted Street 

Telef. Vk tory 7452

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

- A. M. BUTCHAS

Maliavų ir visokių geležinių 
daiktų (hardware) krautuvė.

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

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

Phone Republic 494*

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
Ižpoperiuojame visokiu* namua 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Ava.

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

Klauskite:
Humboldt 3393

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIRDLSKIS
MaHavoJImo Kontraktortas 

Maliavų Ir steninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa

2224 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M YUSZKA 

Plumbing A Heating
Kaipo lletuvta lietuviams patar- 

ausiu kuogeriauala.
4426 So. Western Avė.

• Tel. Lafayette 8227

GERA PROGA LIETUVOJ

Kas nori pirkti Lietuvoj 
Telšių mieste namus! Yra pus 
antros dešimtinės žemės, 4 
nauji ukiui reikalingi namai, 
didelis sodnas ir gera žemė 
Cash, ingiai.

ANTANAS ČEPAUSKAS 

. Savininkas
12314 So. Green Street 

West Pullman

fiapos Telef. 
Hemlock 284?

Namų Telef. 
Republic 369*

F ARM O S

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lletuvle 

KONT RAKTO RIU8 
Mano darbo* pilnai garantuota* 

Kalno* prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

I.MBItiB'l i Wl'. I 1 ... '-1.'.., " 1 —3
Pardavimui (0 ak. forma, gera 

žemė, pagerinta, akm. kelias, 70 
mali. I Chicago. H. w. Marble. 
tVheatfietd, Ind.

Oera proga apBrvendintl 12 pa
rinktų žmoni# dailingoj Marathou 
County, Wla U6ft būt patyrę farme- 
rystėj. Hurley A Jonee Land Co., 
Boz HI4I, Wauaau, Wls_


