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Paštų departamente tyrinėja

įvairius per paštų siunčiamus

Šioj negrų

Palietė ir šį miestų. Ši liga

baltųjų

daik

tus, kas įstatymais aštriai už

RUSIJOJ DARBININKAI KURSTOMI
SUKILTI PRIEŠ KINIJĄ

ma liga — geltonasis drugys.

prie

apgaulingus

žmonėms

respublikoj ėmė siausti žino

kimba

drausta.

“Graf Zeppelin” Buvo

jų kas kur gali nešdinasi. Tik

vieni misionieriai savo vieto
se pasilieka. Keletas baltųjų

405. Jų tarpe darbuojasi 13 HAGOS KONFERENCIJOJ VALSTYBES
kunigų misionierių apaštali
PRADEDA TAIKINTIS
nio prefekto vyskupo Oge va
dovybėje.

-te

CHICAGOJE

Bavarijos Katalikų Studentų

pia, kad Rusijos su Kinija ne
29
sutikimai kasdien blogėja ir
rėjo kongresų. Be bavarų stu-,*™”ės ŽUV? ir keli gimtai SU; karas esj|s neišvengtinas.
dentų kongrese dalyvavo dar

VIENNA,

Austrija

(per

paštų). — Bįūvusis Austrijos

respublikos femclieris monsiBritų valdžia paskelbė mies

ir nemažas studentų skaičius

Laikraščiai praneša apie di-

..

y

-r.

,

gn. Seipel kųlbėjo metiniam

•

.
,Is Rusijos gryzo Paul Man- bų sudraskytas į skutus. Bet
ŽUVQ ITALAS LENKTImergaicių aukstesniosios mo- ;
,
. ,
,
, ,,
-‘y. • , . ,
. -z.
'on, komunistų propagandos motorai puikiai dirbo ir orj
NINKAS
kvkl-os viršininke, kuri 56 me- ,..
„
y. •
...
y,
. _
. .
biuro Paryžiuje vedėjas. Rū laivis laimingai tos baisios ne

tai .Japonijoj darbuojasi.

i................. x,

NAUJOS RŪŠIES
KONTESTAS

HAGA, Olandija, rugp. 25. dugnų. Tuo laiku jis skrido

manymų ten pasistatyti

sau ventojų gerove nesirūpina,

pagoniškų maldnamį.
Dabar iš Paryžiaus gauta 90
žinia, kad tas jų sumanymas I

se gyvenų visi iškabina. “R.”

KOMUNISTŲ DEMON
STRACIJA ŠANČIUOSE

Praeitų penktadienį vakare

ten

neįvykdomas

krikščiony

Lukšio g.

bės atžvilgiu.

BELGAI APLEIDŽIA
VOKIETIJĄ

AIX LA CHAPELLE, Vo Tūk8tančiai
kietija, rugp. 25. — Iš Parei- pastogės.

met šioj valstybėj derlius y-

neva

maneb-

ra didelis.

žmonių

neteko kinta. Bet atpildymu pinigais mo nubaustas pusantrų meti)

vis dar nepasidalinama.

kalėjimu.

--------------------Nuskendo ežere
Iš motorinės valties ežeran

AMUNICIJOS SANDELIS
IŠLĖKĖ Į PADANGES

KONFERENCIJOS
NARIAMS POKYLIS

DIDELIS GAISRAS
SPOKANE

LENKŲ LĖKTUVAS

bėjo du vyrus, kurie iš lenkų
pusės artinosi mūsų policijos
būsto link. Sargybiniui nori

nt juos sulaikyti ir pareika

lavus stoti, jie pasileido atgalį lenkų pusę. Policininkas j
bėgančius paleido
Ryte

4 šūvius."

patikrinus vietų rasti

dviejų žmonių pėdsakai. ‘R’

SUGAVO PABĖGUSI
KALINĮ

"
(

Rugpiučio 1 dienų Vilk avi J

škio apskrities antrosios
vados policija sulaikė pabėgį
sį kalinį Jonų Rukulį, kuri

už plėšimų buvo nuteistas
metus sunkiųjų darbų kaljijjmo.

”

WASHINGTON, ruį

— Chicagoj gyvuoja
Arkos Suradimo sųjunj
kreipės į valdžių dipll
niu keliu Turkijoj išgaiiti jai

leidimų vesti atkasinėjinpų dar

^us Ararato apylinkės,

tiks-

NEGRAI PRAMONĖJE

Rugpiučio 1 d. apie 15 va
landų ties administracijos li-

WASHINGTON, rug . 25.

ties 50 gatve.

VERA CRUZ, Meksika, ru

SPOKANE, Wasb.,

purtyta tolimos apylinkės.

Įdymo konferencijos nariams. milionas dolerių.

ce on Industrial Probl

'nkų pusėj ir gana aukštai.

f‘B.” “Federated

I'

rugp.

banez įteikė atsistatydinimų.

Colored

lies of America” gi

RASTAS NEGYVAS

įkrito ir nuskendo N. BeukeIš šeštadienio į sekmadienį
| ma, 30 metų. Nelaimė įvyko • Veiveriuose rastas negyvaR

HAGA, rugp. 25. — Olan
gp.
24.
—
Vera
Cruz
užlajos
dijos
karalienė savo rūmuose 25. — šį miestų palietė ne
S ANTĮ AG O, rugp. 25. šių atgal į Vokietijų.
vyriausiems paprastai
didelis
gaisras. Čili (Chile) respublikos minis
Tokiu būdu Pereiny pasi- saloj Meksikos valdžios amu-j surengė pokylį
liks tik vienas belgų kareivių nicijos sandelis susprogo. Su-'Europos valstybių karo atpil Nuostoliai būsiu virš vienas terių kabinetas prezidentui I-

pulkas.

sargybinis policininkas paste

lu surasti arkos lieki

(peaches), kurių šį

Tokiu būdu išdalies susitai- lerių karaliui maudantis, teis gelbėtas.

rarns. Bet karininkų tarpe kai
barnu, kad pulkai jau ūegry-

nio policijos III rajone mūsų

NuskendO parko kūdroj

nio Belgija atšaukia du šaulių
rėdyta gryžti

vakafe apie 10 valandų pasie

nija pasirodė lenkų lėktuvas, — Rugpiučio 31 d. Ba timo' rėje bus suvažiavimas, k riam
BRIUSELIS, rugp. 25. —
VIENNA, Austrija, rugp. nija palinko pasirašyti, kada
Trys jauni, vaikinai Lincoln kuris atskrido nuo Dubingių
ne25. — Jugoslavijoj
Uskubo Italija sutiko iš Anglijos ne- Vagis Itchen, kurs kituomet parko kūdroj irstydamies vai ir į pietus nuo Giedraičių mie- bus svarstoma progr
mieste dvi upės netikėtai iš-Į mažų kiekybę anglių kas me- buvo pavogęs Belgų karaliaus timi suposi ir valtis apsivo-1 stelio išmetė 5 baltos spalvos grai pramonėje.” Sm tžiaviferenaukso laikrodėlį ir apie 15 do žė. Du nuskendo, gi vienas iš-. raketas. Lėktuvas skraidė te mas bus “Catholic
siliejo ir paplukdė miesto di-'tai pirkti.
džiumų. 50 žmonių nuskendo. I

ir du artilerijos pulkus. Pa

žinia, kad rugpiflčio 1 dienos

19 numery pil.

pataria žmonėms pirkti per

mo reikale konferencijoj kaip

del atpildymo ęlaiktais. BritaJ

gauta

NORI IEŠKOTI NOJAI iŠ '
ryti dviejų aukštų gatvėmis.
ARKOS
Gotfaršteino bute kilo gais

miesto daly tris gatves pada

saslyves

VAGIS NUBAUSTAS
KALĖJIMU

Iš Seinų apskrities

SUDEGE SIUVYKLA

dalies komitetas išsprendė toj

— Tarptautinėj karo atpildy apie 200 mailių valandoje.

NUSKENDO JUGOSLA Britanija, taip kitos valstybės
VIJOJ
sutiko pasirašyti sutarimų

PLEČKAITININKAI
NERIMSTA

Į tęs, kada pagal pasaulyje su! sudariusias tradicijas miestuo

I sijoje jis išbuvo 15 menesių. laimės išvengė.
ROMA, rugp. 25. — Italas Tam tikslui parinktos Mon ras. Gaisras sunaikino jo bal
įGryžęs atsisakė toliau pasilikPatsai Dr. Eckener tvirti orlaiviais lenktininkas J. Mo- roe, Polk ir Kinzie gatvės. Jų dų dalį. Paskum ugnis įsimetė
NEĮVYKDOMAS JAPONŲ 1 ti komunistu ir išėjo iš rau
turi prasidėti vidų-1.
,.
.
,
.
,
na, kad pirmu kartu jam teko t ta, kurs su kitais penkiais iškėlimas
. .
*
. ,
.1) gretimų kambarj, kuriame
. v.
PAGONŲ
donųjų partijos.
ir baigtis miesto ri-i,
,r ,
.
,, «•
pakliūti tokion baision pade-1 italais lakūnais buvo paskir miesčiu
,
.
. . . ®
, įbuvo Markuso siuvykla. Šlu
SUMANYMAS
tas dalyvauti jūrinių orlaivių bomis. Atsieis 111 mliooų dol. vykia sudegė beveik visa. Nuo
Jis pareiškia kad ilgiau bū- tim
lenktynėse Anglijoj, su orlaiOSAKA, Japonija. — Fran ti komunistu yra paikas da- Į
-----------------------stolių padaryta už 5—6,000 li
Pataria
pirkti
persaslyves
viu
smogė
kai
šovinys
į
van

rijos sostinėje Paryžiuje gy-' lykas. Nes Rusijų šiandie vai IŠDALIES SUSITAIKINTA
tų. Policija spėja, kad gaisras
“R.”
denį Garda ežere ir panėrė į
venų japonai budistai (pago-do ne komunistai, bet naujos
Illinois
Prekybos
Rūmai kilo del neatsargumo.

nys) jau senai turi iškėlę su- rūšies biurokratija kuri gy-

J mūsų pusę paleido apie

1 čio laisvas reikalas, išskiriant
1
...
į valstybines ir tautines šven-

iš šiaurinės Vokietijos ir Au te karo padėti ir Įvedė cen- dėlės kiniečių “žiaurybes” su Studentų Konferencijos suva Croation Hali, 95 ir Commer,
,
areštuotais Mandžiurijoj rustrijos. Viso 790.
| zurų.
,
žiavime Kremd’e. Jis pažymė cial gat, prasidėjo naujos rū- b K“gpk.1 d;apie 1 ' Valan^Kongrese be kitko skaity-i J v Paleatin°8, . Pakr«ius .sų komunistais
.
„ nėra ko nusiminti Eu- Sies kontestas supamomis kre Ik“ dM?™nkai Prade)0 sk,r’
jo,. .jog
tas-šventojo Tėvo laiškas kar i s!™claml ,kaTO la,val- AtsIun
TaUzia V1SOJ Ba', ropos padėtimi
sėmis kas galės ilgiausia sup- 8tytls ?S d‘rbtuT,,į, S"amnk«B
Iičiama
N-a
*-* 1kariuomenė.
—- --a -w.-a
r-s v. A
0sijoj
1 f\ *1 TV*
V»1 1 *a lrn
4- ddarz. V.
..
- . “*
ir Siberijoj
kursto
Francijos ^ministerių pir tis be miego ir poilsio. Kas komunistų būrys įskėlė raudo
dinolui Bertram apie Socialę
j bininkus pakilti prieš Kiniją,
mininko Briąpdo iškilmingas kiekviena -valanda leidžiama nas vėliavas ir norėjo demon
Akcijų Vokietijoj.
Kova prasidėjo dėl taip vakraujo liejimo nesigailėti so
struoti. Tačiau netrukus pasi
atsiliepimas del “Europos 10 minutų atsilsėti.
600 studentų užsiregistravo’dianmos “raudų sienos,” kur
vietų naudai.
rodė
būrys viešosios policijos,
Jungtinių Valstybių,” arba
prisidėti maldininkijon į Ro- žydai meldžiasi ir sakosi jie
Kouteste dalyvauja 4 mote
kuri demonstrantus išsklaidė.
del “Europos Ekonominės Umų šiais jubiliejiniais metais 'turį teisės ten melstis, gi arys ir 14 vyrų. Iš jų visų jau
“GRAF ZEPPELIN”
Yra suimtųjų. Beveik visi su
nijos,” visose šalyse garsiai
kun. Ingbert vadovybėje.
rabai, kurie šalę tos sienos tu
niausiąs 18 metų, gi seniau
PAKLIUVO AUDRON
imtieji yra žydai.
praskambėjo,” sakė monsign.
ri savo maldnamį, nori žysias — 44 metų. Kiekvienas
JAPONIJOS IMPERATO- į.dams tų teisę užginti.
TOKYO mm 24 — Kn Seipel. “Reikia dėkoti Brian- tikisi laimėti dovanas. Tam
Charakteringas tas faktas,
RIUS PRIĖMĘ VIENUOLĘ ! Del <<raud, sienos„ jau se. „a voMe-į ^iviū “Graf dui už jo drųsų tuo klausimu.
kad
darbininkai, kuriuos kotikslui paskirta 3,000 dol
Pirmiausia dėlto, kad neutra- Tos rūšies kontestas
įvyko munistai ragino drauge delnoInai žydai su arabais kovoja. Zeppelin” apleido Japoniją
linės
valstybės
tuo
klausimu
OSAKA, Japonija ,(per paš Senian jic pnl(JaTO
aratas
New Yorke. Viena jauna mo-; nstruoti, visiškai atsisakė ir
už kokių 300 mailių Ramiųneužsiima,
kadangi
Briand
tą). - Kada birželio mėne- Dabar -u08 arabai puola
teriškė suposi 331 valandų ir (kai kuriuos aktingesnius iš jų
'i83?1. vander,yne iis pakliuvo kaiba gavo valstybės naudai,
siu čia lankėsi Japonijos im-1
________________
10 minutų.
inet apkūlė. Komunistai mėgibaision audron su perkūnijo
peratorius,
jam
perstatyta !
________________
įno demonstruoti ties “Tilkos”
Antra, kadangi Briand Euro
APLEIDO KOMUNISTŲ mis.
poje skaitosi antraeilis asmuo,
kai-kurie įžymesnieji šio mies1
ir Šmidto fabrikais. Suimtųjų
Už Iškeltas gatves
Anot žinių, orlaivio įgula ir kad jis galėtų visus išjudinPARTIJĄ
to gyventojai. Tarp jų buvo I
daugumas yra vaikezai. “R.”
keliauninkai buvo apimti bai- || n
Chicago miesto gerinimų
ir- senyva katalikų vienuolėj
.
mės, kad orlaivis gali būt žai
komisijos vakarinės miesto
t> •
t
i j. t, • i iĄKiZiUi), rugp. 2i).

Motina Bernardina, katalikių' ,v „

nuo administraci

žeidė. Apšaudyme dalyvavo
ir du lenkų kareiviai, kurie
tų tautinių vėliavų iškabini
vėliau su plečkaitininkais pa
mų. Čia yra kiekvieno piliesitraukė į krūmus.
“R.”

NĖRA KO NUSIMINTI —
MONSIGN. SEIPEL
jos geležinkelio reikale atsilie

k°™3®

Iš Seinų apskrities gauta ži

būti įstatymo, kuris reguliuo

gp. 25. — Vakar čia įvyko
MASKVA, rugp. 25. — Bol
dideli kruvini žydų su arabais ševikų laikraščiai Mandžiuri

PraneSta> kad

Rugp. 1 d. Mickevičiaus g.

ko keistas įsakymas labai ste
20 šūvių, bet policininko nesu
bina. Pagaliau nėra ir negali

JERUZALĖ, Palestina, ru

Stanga andai Altoettinge tu-i

PLEČKAITININKAI
PUOLA

todėl toks p. apskr. viršinin

ŽYDŲ SU ARABAIS KOVA BOLŠEVIKAI APIE MANDŽIURIJĄ

(musulmonais) susirėmimai.

NESUPRANTAMAS
REIŠKINYS

svė konstitucijoje kiekvienam pasitraukė
Lietuvos piliečiui garantuota, jos linijos.

Liberijoj katalikų yra 3,-

BERLYNAS, rugp. 24. —

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

cininkas ir1 apskr. viršininko plečkaitiuinkų iš lenkų pusės
vardu įsakė vėliavų nukabinti, apšaudė mūsų sargybinį. SarA rimn-nc minties
. t4? s. - tir
— sąžinės
i- 1_I
-Jt' atsišaudyti
__ 1. • • ir
Asmens,
lai gybinis __
pradėjo

Pakliuvęs Audron

žmonių jau mirė.

METAI-VOL. XIV

28 Nr. namo savininkas išsi nia, kad rugpiučio 1 d. 17 vai.
kabino tautiškų vėliavų.
Po pasienio I rajone, ties Šelmekeliolikos minučių, atėjo poli nkos upeliu, būrys ginkluotų

žmonių. Tad daugelis pastarų

BAVARIJOS STUDENTŲ
SĄJUNGOS KONGRESAS

•r/T

orgualiuott *

■——to

Paštos inspektorius Angler

MONROVIA, Liberija, Va

36 A COPY
Telefonaa: Roosevelt 7791

1|7Ž

PER PAfrTĄ ATLIEKAMOS APGAULYBES

MISIONIERIAI SAVO VIE
TŲ NEAPLEIDŽIA

labiaus

atttoVnuJa

katalikų mlntj, remia nuotlrdtlal katallkllkas draugijas, sųjungas, para*
pijąs lr lietuvių kolonijas. “Draugas“
džiaugiasi didele katalikų parama lr
nori. kad toliau pasilaikytų Ue prletellžkl Jausmai.

'Draugai” 2334 So. Oakley Av«aim

kari) Afrika. —

t .

“Draugas”

Katalikai paaaullonya turi kilnų uldavlnl, — JneJtl J Šeimyna* lr J vi■uoinene Kristaus mokslų, atnaujinti
tmonlų dvasių. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. “Draugras” padės Janis tų
apaštalavimo
darbų atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugų."

PINIGŲ KU

pil. Galginas. Tų naktį jis ge

Lietuvos 100 lifa

rokai įsigėrę. Manoma,

Britanijos 1 sf. sterl.

tai atsitiko

kad

del per didelio

saiko alkoholio. Lavonui pa

darytas skrodimas ir tiriama.

$10.00

4.85

Francijos lūf frankų 3.91
Belgijos
belgų
13.89
Uįio^W lirų
5.22
VoKSos 100 markių 23.80

V

D R
BB»i»=-S5--5H!!HS=ES--B5=-aaaWMpBMB
It

DRAUGAS „

O O

X 1

Pirmadienis,

šalinti. Padėję įsikurti Lietuvos nepriklauso
mybei, mes patys staiga atsiradome

Ualna kasdien. 14sk;rua Mkinadlenlos

čiausia.

Wl Metų — 18.60. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metams 17.00, Pusei
tų — 14 00, Kopija ,08c.

M*-

UŽKANDĮ.

SESERŲ KAZIMIERIEČIŲ “Saulės” dr-jos Centro Valdy

darbuotė užjūryje,

bos pirm-kas. Iškilmėse sole-

veikimas, reikalinga vii-šunė — galva, Fede

MUSŲ BRANGIOJE

racija. Ir staiga mums tenka pastebėti, kad

TĖVYNĖJE.

zantės — abiturientės sėdėjo
salės viduryje tarp estrados

Čia kaip tiktai reikalingas organizuotas

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrųttaa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlaiunčlama tam
tikslui pašto ženklų.

■ k *.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Rugp. 26, 1929

KELIAUJANČIOS KOLEGIJOS MOKINĖS GAMINĄ

—r.

tokioj

padėty, kad reikia savę gelbėti ir tai kuogrei

PRENUMERATO8 KAINA: Metama — !«.••. P«-

tokiam kritingam momente toji musų. galva

ir publikos dviejos eilėse vie
Birželio 24 d. “Saulės” mer nos prieš kitas. Tai sudarė i
aiškus: jei galva sopa, tai tur būt visas kū gaičių gimnazijos įvyko pirma gan harmoningų reginį.
j
nas nesveikas. Kas nors užnuodyjo musų “graduation” nuo to laiko,
Iškilmės prasidėjo trumpu

ReCaktorlus priima — nuo 11:00 lkl 11:00 vai.
l^sdlen.

pradeda smarkiai sopėti. Kodėl? Atsakymas

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B

organizmo kraujų. Bet kas? Ar išoriniai prie kuomet

‘ ‘ Saulės ’ ’

gimnazijų paskambinimu amt pianino ir
šai? Rodos, kad ne, nes jie jau gerokai apsi paėmė vesti amerikietės lietu kalbomis direktorės
sesers

vaL po piet

u

Z

DRAUGAS

malšino ir patys sunegalėjo. Pagalios, išori vaitės — Seserys Kazimierie- ,Kazimieros} tėvų komiteto pir
niai priešai mums kaip tik naudos atneša. Jų tės. Pirmos išleistuvės baigu mininko prof. Jonyno, “Sau

»

spaudimas sutraukia mus vienybėn ir paska sių gimnazijų buvo naujanybė lės” dr-jos -pirm., generalvi
tina prie gyvesnės darbuotės. Tuo budu to Lietuvoje. Jos, mat, labai pa karo prel. Šaulio dvas. vyr.
musų galvos sopėjimo priežasties tenka ieš našios buvo savo apeigomis vardu. Tose kalbose buvo pa

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
8UBSCRIPTIONS: One Tear — 14.00. 81z Montbs
— 11.60, Three Months — 12.00. One Montb — 76o.
Burope — One Tear — 17.00, Slx Montbs — 14.00,
Copy — .OSo.

koti mumyse. Bet katra čia musų yda turėtų Amerikos katalikiškų aukštes brėžiama “Saulės” Draugijos
būti atsakomingiausia ?
nių mokyklų mokslo meto už reikšmė, šv. Kazimiero seserų

Advertlslng tn “DRĄUOAS” brlngs best resulta
Advertlslng rates on applicatlon.

Ydų mes, kaip ir visos tautos, turime ne
maža. Yra tinginystės, apsileidimo, liurbišku

“PRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

baigimams; Tik daug gražes nuopelnai, tėvų komiteto ir
nės ir įspūdingesnės,
negu bendrai Kauno intel.
visuo

mes tas ceremonijas
esame
mo. Yra tuščios savymeilės, pasididžiavimo.
pratę
matyt
šioje
šalyje.
Tenka pastebėti didelė atsakomingumo sfoka
Štai, kų rašo viena dalyvių:
ir neigiamojo savo pareigų supratimo. Bet ar“Atėjo ta iškilminga 24 d.
šiausioji yda ar tik ne bus ta, kad neįsten
giama analizuoti savo padėties ir nematoma birželio. Koplyčia nuklota rau

LIETUVIU KATALIKŲ VIENYBĖ

menės prielankumas
“Sau
lės” mergaičių
gimnazijai,

šv. Kazimiero

seserų

veda

mai ir auklėjamai. Prabilo ir

Atvaizde parodoma Nebraska mergaitės, narės keliaujan
čios kolegijos, kurios sustojusios vienoj kempėj, Wasliingtone, gamina užkandį. Automobilius yra jų mokyklos kambarys.

p. Švietimo Ministeris pripa

Altorius iš žindamas svarbų privačiai i- me išleistuvių akte ir per pie visur kitur tos rųšies dikta
puoštas ružavais bijūnais da niciatyvai švietimo srityje, ir tus pakilusi. Apystovos tikrai tūros be blogųjų turi ir gerą
sau snaudžiame, o gudrus Amerikiečiai mus
rė gražaus įspūdžio. Salėje vyriausybės norų palaikyti tų ‘ savotiškos ir žavinčios. Čia sias savo puses. Ispanijoj dik
čiūčiuoja — liūliuoja, ne tiek gal suaugusius,
lubos išpuoštos rausvų, dirbti iniciatyvų, kiek leidžia kre- jaunuolės abiturientės, čia vie- tatūros laiku padaugėjo mo
kiek jų vaikus, kuriuos pilnai pagrobę, gali
nių radastų vainikais. Ant ditai. Atestatus abiturientėms į nUolės sesutės savo vienuoliš- kyklų skaičius. Mokyklas stei
jie nė kiek nepaisyti apie tėvus, nes senieji
scenos užtiesalas iš radastų įteikė pats p. Ministeris. Jų i kuose rūbuose. Tarp jų matai gia pati diktatūra. Pradėjus
mirs, o jaunieji, visa musų išeivijos viltis, jų
ir 1924 m., kada gen. Primo de
padarytomis raidėmis obalsis: buvo viso 15, keturios gavo!direktorę sės. Kazimierų
rankose. Taigi strategiškai mes esame pra“Dievui ir Tau, Tėvynė, Mu pataisas.
? vienuolyno
perdėtinę
seserų Rivera ėmė diktatoriauti, lig
lošę kovų ant visos linijos ir to nematome.
čia pat kybančio ant musų pavojaus. Ramiai

(Tųsa)
Čia reikia priežasties bendrame Lietuvio
bude. Lietuvys išoriniai atrodo šaltas ir iš
tvermingas. Tas dalinai teisinga jo kasdie
niniame gyvenime, duonos klausime. Bet vi

suomeniniuose klausimuose Lietuvys yra karš
tuolis. Iškilus kokiam viešam reikalui, jis pa

šoka kaip liūtas. Darbuojasi, bruzda, aukoja.

donais divonais.

sų Jaunos Jėgos.” Virš obalŠtai baigusių gimnazisčių 'Angelę. Čia garbus svečiai. Čia
Vargas, kuomet tautos dvasion įsibriau- sio kabo aštuntos klasės Glo surašąs:
Balsytė Viktorija, j pačios mokinės
patarnauja
na oportunizmas. Vadinasi, daryk kų nori, tik bėjos šv. Cecilijos paveikslas. Černiauskaitė Ona, Daukšaitė i prįe pietų ir maloniai priimimanęs nejudink, duok man saldžiai pamiego Toliau visas takas nuo salės Regina, Daukšaitė Adelina, Enėja svečius.
ti nors valandėlę, kad ir ta valandėlė butų iki įeinamų į namus durų nus fremovaitė Tatjana, GalvydyVaituoklis.

Bet staiga ataušta. Gal dar nepripratęs prie
visuomeninės darbuotės. Čia nereikia daug kų
stebėtis. Per tiek šimtmečių tarnavęs sveti

miems, Lietuvys jautėsi atstumtas nuo visuo

meninio veikimo, nes kų darė viešai, tai vis

jau paskutinė. Tas buvo istorijoj yisų išnyku tatytas dideliais, gražiais lau tė

kas ėjo svetimtaučių rusų ar lenkų naudai,
vadinasi, visame matė tik sustiprinimų’ savo
priklausomybės jungo. ‘Tarnavęs svetimiems

ir neragavęs tikrosios laisvės vaisių, Lietu
vys — Amerikietis jautėsi lyg apsvaigęs, kuo

met sužinojo apie Lietuvio nepriklausomybę,
bet paskui^ matydamas, kad Lietuva stojo
ant kojų savomis pajėgomis, jis atšalo ir pa
liko savo tėvynei elgtis kaip tinkama. Bet vis

gi ir čia nepamiršo saviškių ir šelpė juos rem
damas visų eilę svečių — nebuvėlių atvyku
sių iš Lietuvos.

Su tėvyne, kaip matome, Lietuvys elgėsi
ne posuriiškai. Jis šelpė jų kiek įmanydamas.
Bet kodėl atšalo savo reikaluose? Ar gi jis
nemato pavojaus lietuvybei čia Amerikoje?

(

■ Ar gi jam nepuola į akis masinis jaunuomeInės ištautėjimas? Ar jis nejunta, kad lietu

vybė čia tirpute tirpsta, kaip ledo gabaliul^as atšilusiam vandenyne? Rodos jam užtek
tų! tik pasikalbėti šu savo vaikais ir pastebėti,
kad lietuviškai su jais jau nebesusikalba. Rodois reikėtų tik šiek tiek atverti akis, kad

pamačius, jog jo vaikai niekina lietuvybę ir
visiškai nesirūpina nė savo kalbos išmokti,

nė l ietuviškų laikraščių skaityti, nė prie musų

organizacijų priklausyti. Jau čia tiek pavo-

Saturnina,

šiol visoj šaly įkurta arti 7,000 naujų įvairios rųšies mo
kyklų. Be to, diktatoriaus val

džia

ateity

kad

išsprendė,

skaičius

kas metai mokyklų

Geibavičiutė

mažiausia nors vienu tukstan
(Pabaiga bus)
rų
medeliais.
”
Valė,
Kačergytė
Zuzana,
Kličiu turi būt didinamas. Anot
sių ar dabar benykstančių tautų. Tas buvo ir
Toliau
apie
šias
retas
iškil

maitytė
Birutė,
Liutkevičiutė
diktatoriaus, įvairios mokyk
su Baltazaru, kuomet jam belėbaujant pasiro
ISPANIJA ŠVIEČIASI.
Elena,
mės rašo didžiulis Kauno dien Kazė, Liaudinskaitė
los turi atsirasti ne vien mies
dė ant sienos ranka ir parašė fatalingus žo
raštis “Rytas” štai kų:
Marcinkevičiūtė Julija Nasvy
teliuose, bet kiekvienai apy
Ispanijoj
diktatūrų
daug
džius; Mane, 'Tekel, Phares. Pastebėta, kad
tytė Birutė, Pabrėžaitė Bro
linkei, kur yra atatinkamas
tautos prieš mirtį labai apsnūsta, sunegalė--* Saulės
mergaičių, gimnazi
kas peikia, daug
kas giria.
nė, Šalkauskaitė Helė, Stadzvaikų skaičius ir kur gyven
jos pirmosios
Gali būt, kad ten ar kitur dik
ja, suatrolėja. Na, ar gi tai butų ir musų li
evičiutė Halina, Viršilaitė Eztojai mokyklų reikalauja, val
iąįeistuvię. iškilmės
tatūra neatatinka musų lai
kimas? Kuomi jau gi mes tokie apsileidėliai,
bieta ir Zdanevičiutė Aleksan
džia turi atsakyti palankiai.
Kaune.
kams ir priešinga demokratidra Atestatus išdalinus kai
Tas reiškia, kad tai visa turės
ar kad Federacijos neišlaikom? Pakrikštysim
Birželio mėn. 24 d. “Saulės” bėjo abiturientė Nasvytytė dė- i°s Pagrindams. Bet kaipgi
eiti ispanų tautos sveikaton.
jų Katalikų Centro Veikimu, ir padėtis bus iš Ramuose įvyko graži ir jauki
taip elgtis tokiose šalyse, kur
kodama svečiams ir auklėtoBe kitko Ispanijoj
pakilo
gelbėta. Dieve duok. Viskas galima. Kartais iškilmė, tai baigusioms “Sau
žmonės yra neapsišvietę —
jams.
Gimnazijos
mokinių
prie apšvietos moterys. Pirm
ir varde atsiranda kaž kas tokio magiško, kad lės” gimnazijų abiturientėms
prasčiokai, kur tuos žmones
J
Vardu kalbėjo Sulaitytė, abi ......... .v
,
1916 metų kadir Madrido Uatestatų
išdavimas.
9
vai.
J.
kiti darbuojasi išnaudoti?
'
su nauju vardu viskas lyg stebuklingai paki
turientės Galvydytė ir Efreniversitete nebuvo nei vienos
E. Šventojo Tėvo prelatas ge
tėja.
Atsakymas į tų klausimų mergaitės studentės. Kituose
movaitė. Kalboms pasibaigus
neralvikaras K. Šaulys atlaikė
Bet stebuklais šiandien nepasitikėkime, “Saulės” koplyčioje šv. Mi pačios mokinės paskambino yra tik vienas: imti nagan iš ' Universitetuose labai mažai.
pianinu. Skambino Nikvidavi- naudotojus.
Ir štai,
kada Šiandie visuose šalies Univer
nė jų belaukime. Jie tik geri mažai tikintiems, šias. 14 vai. buvo atliktas at
čiutė ir Ježiemskaibė, dekla tų išnaudotojų
yra galybės, sitetuose yra jau 25,000 studen
silpnuoliams ir vaikams. Manydami keisti var estatų įteikimo aktas, į kurį
paprasta bausmių metodą jų čių.
mavo Mykolaitytė.
dų, mes remkimės ne busiamaisiais stebuklais, be skaitlingai atvykusių abi
nepabaidysi. Turi būt keičia
Pirmoji moteriškė gydytoja
Pedagogų vardu kalbėjo ka
bet kietu, kasdieniniu darbu. Naujasai var turienčių tėvų ir giminių at
ma valdžios forma, turi būt pasirodė Madride 1917 m. Šian
silankė p. Švietimo ftĮinisteris, pelionas kun. Grauslys ir pas
das bus tiek geras, kiek i jį įdėsime energijos
iškeliama geležinė ranka prieš die tame mieste yra jau arti
Šviet. Ministerijos atstovai p. kelbė akto programų pasibai
visus tuos, kurie pačių valsty šimto moterų gydytojų.
ir širdies. Jei žiūrėtume į Federaciją, rimtai,
p. Daniliauskas ir Račkaus gusių. Svečiai buvo užprašyti
bę darbuojasi griauti. Atatin
Akst.
statydami jų priekyje ir musų organizacijų
kas, dvas. vyriausybės atsto į pietus, kuriuose dalyvavo
viršūnėse, ji stovėtų ne taipi, kap šiandien sto vas prel. Šaulys, tėvų komi kartu ir abiturientės. Viso prie kalniausia priemonė, tai dik
tatura.
PARAGINK SKAITYTI
vi. Pas mus pajėgų yra, reik tik gerų norų. teto pirmininkas prof. Jony stalų svečiavosi apie 50 žmo

(Bus daugiau)

jausį kad' reikėti} dideliausių pastanga} jį pa-

nas, prel.

A.

Dambrauskas, nių. Visų nuotaika ir pačia-

“DRAUGĄ”.

Ispanijoj diktatūra, kaip ii

i!U'JUUAJB»e

Stįasius Būdavas.

Aleksandras pavartė stiklinėje spin

TAMSUS SAULĖTEKIAI.
- ------------ Apysaka.

(Žiūrėk “Draugo” num. 146, šių metų).
3.
' Laukai mirksta spindulių

bangose.

kartu atbunda ir tas nekaltos moters ger

glebusiame kūne...

mėlyna mėnesienų, reta, nauja laime per

Ant kelio jam atsistoja

ir garsiai

bimas; tas gilus, gilus moteriškojo var

do ir pasidėjo ant stalo. Išgėrė stiklinę

sisunkusi naktis — kumiečių jaunimo pa

juokiasi odekolono kvapuose

paskendu

do saugojimas. Protas dirba... Ir tas atsa

šaltutėlio pieno ir pasiėmęs knygų išėjo į

silinksminimas dvaro kieme — vargšė, vi

sios ištvirkėlės... Ir atskrenda trukšmin-

kingumas tolydžio augo plečiasi iki gu

laukus...

sų nuskriausta Mortelė...

gas vakaras, ir jos neduoda jam ramy

liau

bės... Ir vejasi jį kažkokiu sodo pakraš

saugoti lengvos

ja vakar gimusio džiaugsmo atsiminimus

čiu pripildytu aitrėjančiu dvokimu...

garbę; pažadinti joje savęs vertumų...

ir bematant viskų supina vienon krūvon...

puola jam ant kaklo... Jis kratos jų, bet

Ir staiga užsidega nesenai nurimęs krau

jos verkia šaltomis ašaromis,

jas, ir akys nušvinta vandeninga mėlyne

pašėlusiai aitriu juoku erzino jį... Bet jis

ir širdis pagreitina savo monotoningų ke

persigali save... Pabėga... O čia vėl sun

lionę...

kios, grubioj universiteto sienos, pripil

Žydėjo liepos...

Nenumaldoma vaizduotė greit rankio

Praslinko sodų. Padvelkė beržynas. O

Žaliavo graži vasara. Ežia, kaip pla

tus ir baisiai ilgas žalias diržas išsitiesė

įlAraščiais kažko ieškinėja tingūs debe-

tarp rugių laukų. Eina ežia Aleksandras.

M

Cs-š-ššš-š — krebždena milijonai besižval-

ĮClevų dvaro luinuose baisiai trošku.
Viduiklienio nuotaika kemšasi j visus už
kampiais ir vasarišku nuobodumu svai
gina Kilumos prausiamas galvas. Sugle
busi dvasia paleido aibes rytykščių švie
sų ir Ančių gyvumas palengva merkia
si; merlaasi gyvenimo prieblandose... Sau
lėtas kamtis, tarsi tyčiomis blaško stip
rias, kietA dvasios atsparas.
Dvare Skaudulys. Ir dvasios ir akių
snaudulys. PolBkšiaulinskiai susigūžė so
do vasaraainyj^l' įJauja jau taip aplie
sėjusias širdis kažkokiu vaisvandenių.

vakarykščia

toje ir pasiėmė vienų knygų. Dar pasklai

toliau ir rugiai.

j Saulėje užsidegęs vidurdienis.

neskaito. Galvoje driekiasi

gančių varpų... Įpuolęs vėjas nori jas vi

o paskui

dytos karčių, musų faktų, baisiai įgrisusių

žalias,

sandro akis brėžiasi jaunos mergelės vei

gyva vaizduote liepsnojančioms

padaro — graži vasa

do ir liemens kontūras... Paskui į tuos

tėms...

sas suplėšyti, tačiau tik dailias,
kvapias bangas

Kaiip pro tirštus rūkus, prieš Alek

Ir

jaunys

susitelkiu

vienon

Andriulienės

aštrion

ir nekaltos

kieme

skarelė... Po valandėlės

mintin:

kaimietės

sumirgo

balta

ir antrų’ kartų.

Širdis smarkiau įsibėga... Aleksandras slen

ka dar arčiau... Kieme — Mortelė... Alek
sandras stipriai įtempia akis — taip, Mor

telė... Greitai ji apgula karštų minčių au
dra ir jis pasilipa ant akmens... Ir dar

stipriau ten Įsmeigia akis... Baltoji skur

bruožus sunkiasi kraujas ir... staiga gyva

Lenkiasi žemyn pasunkėjusi Aleksan

dė aiškiau sumirga ir Mortelė atbėga prie

būtybė... Akyse mikli, graži, pavasario gė

dro galva ir feusierzelėjęs kraujas skubiai,

tvoros... Bet jis ir ji toli, toli... Vienas

sandro akių. Vaizduotė ima gyviau plas

lių kvapu dvelkianti Mortelė...

skubiai laksto gyslose... Palengva nuslen

į antrų tik vogčiomis žvalgia...

noti. Galvų apkimba tūkstančiai smailių

Prieš vėl maišosi naujos

ros jūra...
Suglebusios ūkanos slenka nuo Alek

ūkanos...

ka užsmingosios mintys ir jis ima atsi

minčių... Slenka pro akis netolima balste-

Greit išnyksta žiogais zirzinčios pievos

peikėti. Įsidėjo kišenėn knygų ir žvalgės.

lėjusi praeitis...

Bunda jaunystės lakū

ir vaizduotėj! netrukus įsiskverbia tižius

Kažko ieškančios akys

nas ir siela stengiasi kilti vėl į naujus

miestas su visomis savo baisybėmis: au

miais ir, kiek

skliautus...

tomobilių maurojimais, tramvajų žvengi

Andriulienės kieman...

ežia ir

mais, baisiai draskiais, klyksimais, pasiu

naujas geismas, o paskui ir lūkesys... Ei

tik taip sau sklaidinėja, varto knygų —

tusiu žiaurumu ir ąitrėjančiu krauju su

na ten... Nors tik ištolo pasižiūrės... Bet

Eina palengva Aleksandras

klaidžiojo paže

palaksčiusios,
Širdyje

nuskrido
gimsta

Aleksandras pamoja ranka ir susigė

dęs krinta į rugius...

Mortelė nubėga trobon.
(Bus daugiau)

D R X o a I s

Finuadleius, Rugp. 26, 1929

LIETUVIAI AMERIKOJE

— Kuomi gi tai paąiškiptij kad esi lietuvis. Gerai, bet kuo
— Tai matai daug kas uo gali įrodyti.

li tautininkais tapti, p juk ne-

WORCESTER, MASS.
Iš sąj ung iečių darbuotės.

Aiški priežastis.

jpatogu be mpilę į “dūšią.” lįs-

Pastaruoju laiku Lietu- jti.
jyoje pradėta daug daugiau {
Teisėjas: — Tamsta sukai,
muilo vartoti.

Moterų Sąjungos 5 kuopos
susiriukinias įvyko rugpiučio
8, 1929, Kuzitnierięčių kamba
riuose. Kadangi tas susirinki
mas buvo poseiiuinis, tad ir
narės atsilankė skaitlingai.
Susidarius gan svarbiems
reikalams, atsilankė iš kaimy
niškos 69 kuopos nekurios vai
dybos narės dėl pasitarimo. Be
to, musų kuopa turėjo už gar
bę priimti naujųjų Moterų
Sųjungos Centro Pirmininkę,
p. Teklę Mažeikienę, kuri taip
gi yra 69 kuopos pirmininkė.
Gausiu plojimu ir pakilusiu
upu narės pasveikino sayo au
gsią viešnių ir kitas kaimy
nes.
Pirm to, delegatės, p. M.
Daugėlienė ir p. O. Sidabrie
nė, buvo išdavusios savo ra
portus iš Moterų Sąjungos
Seimo, atsibuvusio New Bri
tą i n, Conn.
Pranešė apie įvairius nuta-,
rimus Sųjungos gerovei, apie
nepaprastai taikingų ūpų vieš
patavusį delegačių tarpe, ku- ’
ris ir tarp kuopos narių su-'
dųrė malonų įspūdį, kad jau
musų Sąjunga pradeda tikrai
surimtėti ir stoti į pastoves
nes vėžes.
Čia neminėsiu Seimo tarimų,!
nes greitu laiku pasirodys
protokolas, tuomet smulkme- >
niškai viskas bus žinoma.
Tartasi apie Moterų Sųjun
gos, Mass. Apskričio išvažia-'
vimą, kuris įvyks 25 d. rūg- i
piučio, Maironio Darže prie
gražaus Quinsigmond ežero.
Viešnios ir vietinės sųjungietės dar kartų apsvarstė
ruošiamas pramogas, sudarė
galutinus planus busiančiam
išvažiavimui. Tačiau paaiškė- i
jo, kad dar nevisos kuopos
teatsakė į pakvietimų daly-1
vauti ir darbu, ar pramogom'
prisidėti prie savo Apskričio
išvažiavimo, bet girdėti, kad
nekurios žada bus ’ais atva
žiuoti, prisirengusios su įvai-i
riom pramogom, o iš kitų jau
gauta net dovanų išlaimėjiniui. Tad atrodo, kad išvažia
vimas bus pasekmingas.
Išklausyta pranešimas apie
ruošiamą. teatrų “Girių Kara
laitė,” parašyta Pabijos Určiniškietės, kuris bus vaidin
tas Apskričio išvažiavime. Pa
sirodė, kad rolės išdalytos ir
uoliai visi mokinasi, kad at
likus viskų kuogeriausiai.
Tas vaidinimas bus tuo ypatingas ir naujas Amerikos
lietuviams, kad bus vaidina
ma pagiryje po atviru dangu
mi.
Toliau, pasitarta dėl suren
gimo šokių, kurie .įvyks ket
virtadienį 31 spalių Coinmunity Jlail ant Upsala St., 7:30
vai. vakare. Nutarta tam va
karui pakviesti p. Navicko
orkestrų, kad atsilankiusius
gerai palinksminus prieš ad
ventus.

S

nai, kad asilas gimęs arklydėj, taipgi bus arklys.

Žydas; — Ponas teisėjas,
juk Tamsta matai, kad aš esu
gimęs Lietuvoje. Ar gi to ne

Telefonas Boulevard 1939

MEDUS - GARDUS

yna-

10 svarų indas $2.00. “Drau Rez. Tel. Midway 5612
go’’ skaitytojams duodu nuo
laidų.
1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
|Vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po
I piet: U tarų. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutaribna.

Kės. tel. Van

/

Buren 5358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

KR

DR. J. j. KOWARSKIS

CHIRURGAS

gulte kO®
1579 Mihv&ukcc Avė. | GYDYTOJAS
Tel. Brunswick 0624

Ofiso

Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

Kertė So. \Vestern Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
9998
Nedėlioj pagal susitarimų

PR. A. L YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4001 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
Namuose 2-4 po plet. ofise 6-8 v. v.

Pilnai su CUNNINGHAM

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. V. S. NARYAUGKAS

į Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
j nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
i šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaiky ir visu chroniškų ligų

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
iškalno (susitarus

Ofisas ir Laboratorija

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

OFISAI:
,
1446 R 40 Ct.
2924 VVashlagton
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd. 1
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzio 2450-2451 !

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

DR. A. J. JAVOIš
Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių kųrštj. Atitai
sau kreivas akis,' nuimu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Speciųlė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ,

Tel. Boulevard 7589

sutartį

gydytojas

chirurgas

ir

lr

Chirurgas

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 685,

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgų^
imi south halsted st.
Rezidencija <600 S. Arteslan Ava
Valandos. H ryto 'iki 3 po plet
• Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

25 METŲ PATYRIMO
visokių aki,

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

savo

ofisų

po

numeriu

4729 S. Ashland Avc
SPECIJALISTAS

Nedėliomis
Džiovų, Moterų ir Vyrų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 2—
pietų: 7—8:30 vakarų
Nedėliomis 10 iki 1?
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6911
TELEFONAS MIDWAY 281

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 8. WALLACE STREET

Tel.

Boulevard

lfOl

DR. V. A. ŠIMKUI
Gydytojas,

Chirurgas

lr Akt

3343 SO. HALSTED STI

DEN T I S T AI

Vųląpdos: Nuo 2 — 4 p.
7—9 vakare

i ___________________
Office Boulovard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal

dėl

pagal

DR. S. BIEZIS

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

rltalkyme akinių

5793

Lafayette

X — Spinduliai
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
Ofisas
2201
West 22nd Street
arti 31st Street
.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet • d
- Q
P
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Avenue
Tel. Republic 7868
'
i
Valandos 1 — S&7 __ 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — p ryto

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

DR. VA1TUSH, 0. D.

DARO OPERACIJAS

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2435 West 69 Street

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenivood 5107

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Tei. Hemlock 8151

A. L. DAVIDONIS, M. D.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

4193 ARCHER AVĖ.

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlioj susitarus.

RAgKUS

Ir X-RAY

OFISAS

Ideale Radio kombinacija — Atwater Kent Screen Grid Radio,
žinoma, Electro-Dynamic, puošniame specialiai dėl Budriko da
rytame Console! Tas setas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriau
sias, kaip per plaukę, nustatymas užtikrina gražiausj ir aiškiausį
balsę ir geriausį pagąvinyę.

ir CHIRURGAS

Virginia 0380

DR. A.

Ofisas 2403 W. 63 Street

Valandos: nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
po pietų.

Puošniausiame
Console

Tel. Canal 6764

Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
lr Ketvergais vakare

<113

DR O. I. BLO2IS
l»8

IJTIIIH

2201 Weat 22nd Street
(Kampas Leavitt st.)
Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
nno 1 iki 9 vakare

Tel. Bnmsirlck 9634

DR. HERZMA
IŠ R U S I J o
Gerai lietuviams žinomas ||
metus kaipo patyręs gydytoji
rurgas ir akušeris.
Gydo stalgias
ir chroniška
gasvyrų, moterų lr vaikų pagali
jaukius uiatodu? £-Ray ir klt
elelfArpf prietarus.

Ofisas įf fc&boratoriji
Netoli Idoryųn Street

1036 WRST 18 STREET
VALANDOS: jįjUQ ip _ u
oug 6 iki 7:Jjl vai. vakare.
T.ef. ofisę Ganai 810.® Res. I
0-rbų Rųndolpb 6800.

įletų ir

dr. a. j. oussin

Lietuvis Dentistas
1679 MILVVAUKEE AVENUE
Valandoj 9-13, l-», l-I.M
•ekmadlMilals lr trečiadieniai*
pagal rasi tarime.

— Ar esi dirbęs spaustuvėj?

1801 South Ashland Avenue

— Oi, esu ir visą moku. Tik

Platt Bldg., kamp. 18 St. 8 eu kitas
Paatebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 8:30 ryto Iki 8:88 va
karo. SeredoroU ųuo 9:80 iki 11 v.
ryUv Nedėliomis nėra skirtų
valandų. Room 8.

na nepiaustytas knygas?

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIĄN AVĖ.

DR. R. G. CUPLER

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Ekspertas tyrimo aktų lr pritaikymo
akinių

dalyką: būtent, kaip spausdi

DR. J. P. POŠKA

Kas nori gero medaus, o
4608 S. ASHLAND AVĖ.
pigiai — užsisakykite pas J. Netoli
46th Street
Chicago. III.

Narė.

ponulis man pasakykit vieną

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Ofiso Valandos; 9 iki 12. 1 iki 3
dieną, lr 3:30 iki 9:30 vakare

RALYS, Lowell, Mich. No 2.

I

R A

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. S. A. BRENZA

užtenka.
Teisėjas— Tai Tamsta

O A K T A

Tel. Yard/0994
Tel. Lafayette 8819

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-B A Y

4193 Areb-r Avė

lenctjosj^pl. Plasa
Plasa 8200
3200
Reztdencljosjflęl.

fc j/jBwDO8:
Nedėl

10

1

Iki

12 diena.

>»i JjĮvnkars.

I® ikj^B dienų,
I iki
platų.

11

4

Pirmadienis,

CHICAGOJE

VIEŠA PADĖKA LABDA veikalas “Bebind That CurKaip Jis sugrįš, is pradės
RIAMS
tain.” Veikimas prasiedda planuot ir teirautis su visomis

žiniv Žineles

ROSELAND, ILL

A. A. OLIS

J. F. BAUŽIUS

JOHN KUCHINSKAS

NAUJOS MUZIKOS

A. MASALSKIS
GRABORIUS
sų patarnavimas
let sąžiningas lr
ilgus, nes neturlĮdaUlų užlaikymui

įja, graži ko
dykai.
507 Auburn Avenue

A. PETKUS
įborius ir Balzamuotojas
les sutelmandadraugišką
movimą.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

vėj7 100 svarų Hamrner Bro
1. Viltis, Mišrattn Chorui 20c. thers White Lead, tas gaus
2. Tėve mūsų (Pater Noster) 4 colių grynų Chinijos šerių
20c. šepetį dykai.
3. Sveika Marija (Avė Maria)
Pristatom visur.
20c.

Virš minėtus „veikalus gali
ma gauti:

PAGELBĖKITE, ŠAU
KIAM!

,

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

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefoną* Tardė 1188
St.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAIJIAMUOTOJAS

EZU SKI
iA n t
u■
LIETUVIS
O f 1W ML.
4662 S. MAR8H’/IĘ»F AVENUE

S

Turtu automobilius
visokiem!
reikalims. Kaina prieinama.

iri

4

Tel. Boulevai

9277

■______ -J

“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, IU.

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA
Aš, Kazimieras Mieškenas ir
Į LIETUVĄ 1930 M.

J. BALSEVICIS
2325 So. Hoyne Avė.
Telefonas Canal 6850
Chicago, III.

NAUJI RADI0$.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

JOSEPH J. GRISH

Musų adresas: Ziemia Wilenska, powiat Braslaw.sk i, gm. 1
Sinolwienskiiej, pofzta Turmont, fol, Nowino, Kazimer*
Mieszkon.
BALABAN & KATZ
TEATRAI

Cihcagos Teatre prasidėjo '
vaidinimas veikalas “The 1
Giri in the Show,” Tni kai-J
hantieji, dainuojanti roman-'
tiški paveikslai su muzika. •
Parodoma artistų gyvenimas. (
Roosevelt Teatre tebeina,

jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui t. m ogaus kenksmingumų.
Mano Itudlo — Bccpe — Raggi.
X-Uay Roentgeno Aparatas tr vi
siškas bakteriologiškas egsamlnavlmas kraujo atidengs man juaų
tikras negeroves, lr Jeigu eš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
lr gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ilgų skilvio. Barnų, inkstų. x>dos.
kraujo, nervų, širdies, reumatlamo, kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių,
arba Jeigu turit ko
kią
ulalsen ėjusią.
jslkerėjusią.
chronišką
Ilgą. kuri nepasidavė
net gabiem šeimynos gydytojui,
neatldėliokit n estė i# pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
BPECIALIBTAS
Inėjlmas Rūmas 1016
W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki T
Nedėllomis nuo 19 irto Iki 1
PO pietą

lt

Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
<516 So. Rockwell Street
Telef. Republio 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 1 iki 9 vakare
(2 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950

Telephone Central

6928

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS

kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
ft Hardware Co., dabar perėmė visą
blsnĮ } savo rankas lr duos visose šio
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Pal n terš & Decorators
J. S. Ramanclonls, savininkas

3147 So. Halsted Street
Tel.

Victory

7261

F. W, CHERNAUCKAS

mano moterią Zofija, siunčiam j
PAGRABŲ VEDĖJAI
žemiausį prašymų — atsiųsti I
' .
Didysis Ofisas:
dovanėlių, savo gausia para- Į ^>as Juozas F. Smitrus, re
4605-07 So. Hermitage Avė. Į! ma atitaisyti blogus metus, .įpresentantas Baltic America .
Tol. Yards 1741 lr 1742
Liepos 23 d., š. m., apie 5 va- Lin,.i°s> •vienatinės tiesioginės
SKYRIUS
landų vakare užėjo baisus de- liui j°s tarp New Y orko ir _ ie
4447 So. Fairfield Avenue
SKYRIUS
besis, pakilo baisi perkūnija,tuvos Respublikos. Klaipę os
1410 So. 49 Ct, Cicero
ir dideli ledai su viesulą, su- uoste, važiuoja su savo šeimy
Tel. Cicero 2794
SKYRIUS
grovė triobas kluonų daržinę ir (na atostogoms šių savaitę į
3201 Auburn Avenue
tvartus, daug medžių išvertė, j e^ows^°ne ar^’ ^<ur
US j
Tdl. Boulevard 3201
sulaužė, laukuose visai sunai- i Per (tvi savaiti.
I. J. Z O L P kino javus, ledai sumaišė su
žeme ir nieko neliko. Visas
PILNAS EGZAMINAS
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
baisumas buvo vienų minutų.
15.00 TIKTAI $5.00
1650 West 46th Street
SPBOIALISTAa
Dabar mes, nelaimingi ižmoTaigi nenusiminkit, bet eikit
Kampan 46th Ir Paulina Sta
nėliai, kreipiamės su prašymu pas tikrą specialistą. na paa kokį
TU. Blvd. 6203
nepatyrėlį. Tlkraa specialistas, ar
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės į brolius amerikiečius; išties
ba profeaorlua, neklaus Juaų kaa
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
jums kenkia, ar kur skauda, bet
kai. mandagiai,
gerai
lr pigiau kit mums savo gailestingų ran
pasakys pats. po pilno lšegaaminegu kitur. Koplyčia del šermenų
kų.
navlmn. Jųa sutaupysit laiką lr
dykai.
plnlgua Daugelis
kitų daktarų
Pasiliekam su pagarba
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad

BUTKUS

4424, So. Roekwell
Vlrglnla 1290

(26-29)

PRISTATOM VISUR

(Juozas J. Grišius)
Kų tik iš spaudos išėjo se- Per visų rugtpiučio (August)
ADVOKATAS
mėnesį kas pirks musų krautu 4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
kanteji veikalą:

Kaz. ir Zofija Mieškenai.

Įųrnavlmas
vlRoa Chlcalatyse lr
prleiAieaėuoae.
Grabai
pigiai
net dž 125.
OFISAS
3238 Slpulll
Halstal St.
Victory \4088\ 89

J. PRAKAITIS
213-155 Str. Calumet City, III.

V. X. MEDONIO

ATSIŠAUKIMAS
nis įiž 'kitu pštar-

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

R A M OVA

S. D, IACIIAWICZ

4139

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojimo ir Tai
symo Namų; Taip gi del atnaujinimo senų Morgečių. Mea Tarpinin
kaujame InAurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Inšuriname automobilius, namus ir kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY
2456 West 6#U> Street
Telefonas Hemlock 6050

Londone.
žymiomis lietuviškomis orga
Esu labai dėkinga ir lai DieUnited Artistg Teatre eina nizacijomis surengimu viena
vas jums atlygina šimteriopai.' veikalas “Alibi.’’, Tai pirmo- iš didžiausių lietuviškų ekskur
Susirgau bal. 20, o į ligoni ji kalbanti drama judamuose sijų iš New Yorko tiesiog į
paveiksluose. Dalyavuja daug Klaipėdų, kad važiuotų į pa
nę išvežė“ gegužės 6 d.
Iš pirmo jaučiausi nelai pagarsėjusių artistų.
baigų Gegužės mėnesio, 1930,
ADVOKATAI:
McVickers
Teatre
eina
minga ir visų apleista, bet
dalyvauti iškilmėse 500 metų
Labd. man ištiesė savo rankų; “The Four Feathers” ir eis Jubilėjaus Vytauto.
netik medžiaginiai šelpė, liet neribota laikų. Du metu tru Idant duot daugiau galingų
Savininkas R. Andrellunas
ir moraliai stiprino, lankė ma ko paaminti tų veikalų. Kai- atydų per kelionę pasažieriams
ne ir ramina sunkioj valandoj. kurios scenos dedasi gAfri- ir agentams, ’ ;kurie dalyvaus
ADVOKATAS
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
Labd. Sųj. 8 kp., Brigbton kos dykumose įvedant apie gkskursijoj. paltie America 11 So. La Šalie St., Room 2001
ktų, vėliausios mados
Tel. Rindolpfc 0331-0332 Vai. 9-6
radio. planų rolių, re
Park, nariai O. Sadauskienė, 7,000 visokių žvėrių.
Linijų mušto turėt p. Smitrų
Vakarais
kordų ir t.t.
Taisau
Oriental
Teatre
eina
“
Hon
3241
SO.
HALSTED
STREET
Dr. Jovaišos patarimu rūpino
už vadų į Klaipėdų, kartu su
laikrodžius
lr
muzikos
TeL Victory 0562
Instrumentus.
7-9 v. ▼. apart Panedėllo ir
si mane išvežti { ligoninę. Jei ky Tonk,” labai pavykęs vei vadais kitų organizacijų ir aPėtnyčioe
ne jis, tai prie manęs nieks ne kalas.
gentais.
2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380
būtų galėjęs prieiti: durys buJOHN B. BORDEN
tų užrakintos. Gendrolienė, A. LENKAI KĖSINASI PRIEŠ
Gendrolis, Kazragis, Valskis ir
ŠV. KAZIMIERO RE
Del geriausios rųšiee
(John Bąydziunas Borden)
Gražiausias Teatras Chicagoj
lr patarnavimo, Saukit
Vaicekauskai visi manim rū
LIKVIJAS?
GREEN VALLEY
35-ta ir Halsted Gatvės
ADVOKATAS
PRODUCTS
pinosi. Ačiū jiems.
SAVAITES PROGRAMA
Olsells šviežių kiauši*
Sadauskienė ir Gendrolie Vilnius, VIII. 2 (Elta). — Ned. ir Pan. Rugpj. 25 ir 26 105 W. Adams St. Rm. 2117
alų, sviesto lr sūrių.
TelephtMM Randolph 6727
Wm.
J. Kareiva
nė surado man vietų, kai parė “Gazeta Warszawska” prane-į THE MYSTERIOUS DR.
Savininkas
2151
W.
22
St.
6
iki
9
vak.
jau iš ligoninės. Rado tokių ša, kad lenkai ruošiasi išvežti
FUMANCHU
4644 So. Paulina St.
Telephoae Roosevelt 9090
moterėlę, kuri, kaip motinėlė, iš Vilniaus Į Lodzę šv. Kazi Ut. Ser. ir Ketv. Rugp. 27,
Tel. Boulevard 1389
Namie: 8 IU • ryte Tel. Repub. 9800
prižiūrėjo mane ligoje.
miero relikvijas, esančias Vi
28 ir 29
Ačiū ir A. Ramanauskui, ku lniaus katedroj. Relikvijų pe
FOLLIES
AUGUST SPECIAL
ris dažnai mane lankė ir ra- Į rvežimui sudarytas speciali- Kalbantieji paveikslai, dai
.Geras
varnlsh ku
nis komitetas ir pats perveži nos, muzika, pasaulio žinios.
mino.
ris džiuna į ke
Žodžiu, ačiū visiems labda mas įvyksiųs rugsėjo mėn. Durys atsidaro 1:30 vai. po p. LIETUVIS ADVOKATAS turias . valandas.,
Galima
vartoti ’
riams. Jus manim rūpinotės, Pervežimas įvyksiųs del to,
ant
medžių
ir
2221 West 22nd Street
fllorų arba klikaip prieteliai, ir da šiandie kad šv. Kazimieras yra Lod PAIEŠKAU moters, kuri ga
Arti Leavitt Street
jonkų. Duodame LKWlK’COTEWRNISHj
trijų colių brušį ■hst^gn
—
zės parapijos globėjas. Relik ilėtų atlikti narni} darbų. Gaus
rūpinatės.
Telefonu Canal 2552
su kiekvienu gaB. Pranskevičienė,
vijoms padėti busiųs padary- /kambarį su valgiUj ir mokestį
lionu.
Tiktaf
$3.00 Gal.
Valandos
9
ryto,
iki
8:00
vatas
puošnus
sarkofagas.
4353 So. Fairfield Avė.
Pageidaujama, kad, butų dora.
St. Louls
Boy”
white
'kare. Seredimis ir Pėtnyčio- lead 100 svarų"Dutch
.......................... $11.50
Atsišaukite tuojau.
Pure Turpentlne ,.............. 80c. gal.
I mis nuo 9 iki 6.

ja turėjo piknikų AVasbington
Heights miškely. Diena buvo
graži, bet piknikui truputį per
X L. Vyčių. Chicagos Aps salta.
kritys smarkiai ruošias prie Cerb. klebono paragintos
paskutinio šįmet savo piknike 'musų draugijos sumanė šįmet
per Labor day (rūgs. 2 d.), suruošti po viena piknikų pa
rapijos naudai. Kalvarijos sta
Černiausko darže.
X Viešėję Chicagoj ir da cijų dr-ja tų darbų jau atliko
lyvavo Fed. Kongreso baigi ir nemaža pelno padarė. Aka
mo bankieto programoj, pp. demijos Rėmėjos, padariusios
Čižauskai pereito penktadie per savo piknikų Šv. Kazinio ryto išvyko į Detroit, miero seserims 217 dol., ruoMięh.
1
. h šiasi paremti ir vietos “akaX Moterį} Sųjungos Centro įdemijų” — bažnyčių. DrauRašt. p. M. Vaičiūnienė Sų gijos pirmininkė P. Rusteikaijungos reikalais vyksta į Bos tė, p. Venckienė, E. Čepuliotonų. .
■ JS1 nienė uoliai darbuojasi, kad
tuo tikslu ruošiama “bunco
party” pilnai pasisektų. Ži
nant jų uolumų, galima pilnai
spėti, kad “subytins” kitas
Žinios.
draugijas.
Rugp. 18 d. alumniečiai Be to, p. Venckienė, jauna
dviem trokais buvo išvažiavę musų veikėja, ir p. Čepulionieį Maple Hill Lake’ų bendrai i nė renka aukas iš biznierių
pažaisti ir pasiplaukyti. Išva busiančiam parapijos bazarui.
žiavime dalyvavo ir musų n- P. Venckienė“ gražiai kalba
lumniečių tėvukai. Visi sugrį angliškai ir jai sekasi nemaža
žo patenkinti ir džiaugėsi, kad gauti ir iš svetmtaučių. P.
jaunieji laikosi vienybės ir Čepulionienė mus sena ir uoli
bendrai moka pasilinksminti, darbininkė.
Tų pačių, dienų Šv. Onos dr- Kun. kleb. J. I’aškauskas,
'sugrįžęs iš vakacijų, atrodo
,daug stipresnis. Nors tolima
GRABORIAI:
kelionė ir nuvargino, bet ner- KLAIDOS ATITAISYMAS.
x;Vai atsigavo ir uoliai rūpinasi
apie bazarų — kamivalų.
Marąuette Park. — Pereito
J Teko būti Federacijos Kon šeštadienio “Draugo” nume
- Lietuvis Gj-aborlus
grese. Žvalgiausi, bet niekur ryje tilpo korespondencija, ku
Patarnauja
laido
j nemačiau (išskyrus vienų šį rioje buvo pasakyta, kad Ju
tuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu at
met baigusių mokyklų mergai lės Šilkinaitės su Stasiu Gasišaukti,
o
mano
tę) pažįstamų iš Roselando baliausku vestuvės įvyks rugdarbu busite užga
nėdinti.
veidų. Kita metų, manau, mus ėpiučio
,
18 d. Turėjo būti rug
Tel. Roosevelt 1615
arba 2516
i draugijos Roselandui gėdos sėjo 8 d., Nekalto Prasidėji
4 W. 23rd Plaee
nepadarys ir, stojusios Fede mo Panelės Šv. par. bažnyčio
Chicago, IU.
racijon, kongreso tyliai nepra je.
Rap.
leis.
A. Gorainius,
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18dlrfrrstės.
OP.’SAg
668 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
ŠEIRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Victorv 4088

Rugp. 26, 3929

ADVOKATAS

M, ZIZAS

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Namų Statymo Kontraktorlus
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Statau Įvairiausius namus prieinama
Vecal Office; 1900 So. Union Ava
. kaina.
Tel. Roęsevelt 8710
7217
S.
California
Avenue
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
Telef. Hemlock 5528

PAIEŠKOJIMAS. Paieš,kau savo dukters Uršulė Gahalis Liepos 16 d. 1929, iš
namu išėjo ir nežinia kur din
go, aukščio 5 p. ir 6 colių, sve
ri 135, geltonais plaukais, me
dų smulkiu, veide duobelė, juo
du vasariniu kautu.
Jeigu kas patemytų tokia
mergučį, prašau man pranešti,
gausi dovanu $5.00.
JOS GABAUS
4348 So. Washtenaw Avė.
Tel. Virginia 1868
Chicago, UI.

MAROUETTE PARK
$179

ALEX ALISAUSKAS

l’ristatau anglis ir ledų.
(Perkraustau. Patarnauju išva
$11O
žiavimams ir piknikams.
R. C. A. Radiola 66
Užlaikau ice cream pado
rių, saldainių, sodės ir groceriLENGVUS IŠMOKĖJIMAS nių daiktų.
Išgirskite ir pamatykite pas: x Reikale kreipkitės, visiems
greitas ir mandagus patarna
vimas.

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlus
’ Dažų Ir Popleros Kravltrrė
2124 8. LEAVITT 8T.
Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 9214

M. YUSZKA & CO.
PLUMRING A HEATTNG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogertausla
4414 BO PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

R. C. A. Radiola 44

JOS. F. BUDRIK,

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republio 5099

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Intemationl Investment
Corporation
Kapitalas 2500,009.00
2804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette <788-6716

