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Europoj Suimta Tūkstančiai Komunistų
INDIJOJ KOVOJAMA ATGAIVINTA
LAIKRAŠČIAMS CENZŪRA
AMERIKA JAPONIJAI PRIPAŽĮSTA
VIRŠENYBĘ RYTUOSE
Lakūnas Lindbergh Vadinamas Imperialistu
UŽDARYTA TŪKSTAN i
ČIAI RAUDONŲJŲ

KOVOJAMA LAIKRAŠ
ČIŲ CENZŪRA

LONDONAS, geg. 1. — ĮBOMBAJUS, Indija, geg.
vairiose Europos valstybėse, ,1. — Indijoj prasidėjus sukiypač Balkanuose, išvakaro su-,limams, britų valdžia įvedė
imta tūkstančiai komunistų, i laikraščiams cenzūrų. Be to,
kurie rengėsi šiandie j denio- iš laikraščių leidėjų pareikanstracijas prieš “kapitalistų lavo aukštų pinigiškų paranvaldomų“ pasaulį.
kų, kad jie neskelbsiu jokių
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TOLI DIDESNI MO
KESČIAI

AMERIKOS LIETUVIAMS
SUTIKTI KOMITETAS

j ■ Cook apskrities mokesčiaŠįnietinj Amerikos lietuvia
ms (taksoms) jiagaliau paske- ms sutikti komitetų sudaro:
dbti sulaipsniavimai, kurie y- Aleksandras Stulginskis, Dr.
: ra aukščiausi miesto istorijoj. Leonas Bistras, ponia P. Pi. Buvo reikšta vilties ir buvo kčilingienė, Jurgis Dagilis,
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užtikrinta, kad po perkaina- Petras Janulis, Petras Jočys.•••'*• 'T •
jVimo (pertaksųvimo) mokės- ir A. Laučka.
čiai bus mažesni. Pasirodė i Komitetas jau turi savo
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kaip tik priešingai.
skyrius Klaipėdoj ir Virbaly'/ Kaip po karo mokesčiai im- je ir įgaliotinius didesniuose j
ta didinti, taip ir ligšiol kas miestuose ir kurortuose, kirie
i metai didinami.
galės priimti ir nuoširdžiai
i Iš apskrities klerko ofiso padėti visiems kas t:fe į juos
i pranešta, kad ipckesčių sų- kreipsis.
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įskaitos už 1928 metus jau siu-' Komitetas turi plačiai pa
Atvaizduojama, kaip “Bureau of Stendards” Washingtone atlieka išmėginimus, nčiamos savasčių savininkams- žinčių su Lietuvoj gyvenankad kalbančių vaizdų teatruose kalba visiems aiškiai būt girdima. Užsidaręs žmogus
-------------------------čiais amerikiečiais lietuviais,
dėžėje tyrinėja kalbos atgarsius ruimingam kambary.______________________________ j
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tvėn ir švęstu vandeniu mon- ir įtcikf' Pandos sutarties
Jis išpažino, kad pirm pen- minuojamos medžiagos. Smui
se gazu pritroško visa šeimyŽiniomis iš IndijoR, tenai in, FLAT ROCK, Mich. — !A- fsignoras pašlakstė apie 209 koP’i9*
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i pranešta baigus kvotų. “R.”
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BEI Ji BADAS, geg. 1. — noras Jacąuoz iš Escanaba ir irnobilių valdytojų globėjas.
Cook apskrities kalėjimų
lu jie balsavę.
Francijos 1XX) frankų 3.91
Mirė įžymus serbų karvedis keletas kunigų. Pirmiausia ba
Šis gražus automobilių lai Chicagoj inspektoriai apžiū • Šių vasarų prof. K. Pakš
Italijos 100 lirų
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ir buvusia Jugoslavijos karo žnyčioj atkalbėta rožančiaus minimo paprotys senai gyvuo rėję paskelbė, kad kalėjimas tas savo jau plačiai įgarsėju
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DRAUGAS

PROJEKTAS NACIONALIO ARCHYVO BUTUI.
Keletu šimtų mailių, kad priešintis taip va- J
dinamam druskos įstatymui. Iš to prasidėjo
Uelna kasdien, lftakjrrua sekmadienius
&
riaušės, kurios anglų vyriausybei nemažų rūPRENUMERATOS KAINA: Metams — *« 00, Pu*
Ml Metų — 33.60, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
pestį uždavė. Cambay, Bombay ir kitose pro
EKVATORIAUS RUOŽAS.
MUSŲ KALBA.
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
vincijose
tiksliai
mobilizuojama
savanoriai
tų — *4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negre
druskos išdirbimui ir pardavinėjimui. Anglų
Nekeno nėra kalba kaip Kas yra ekvatorius?
tina. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto lenkių.
vyriausybė į tai atsiliepė areštuodama ir baus mūsų aiški, lanksti, skambi, Tai įsivaizduojama linija
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai
dama įstatymų laužytojus.
graži. Verta kalbų motina aplink musų žemę. Ši linija
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua.
žemės kamuolį dalija į dvi da
Gandhi tiksliai sukurstė indėnus prie būti.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 šintis druskos įstatymui ir kelti riaušes. Jis
Mes paėmę tris priebalses: li: šiaurinę ir pietinę. Išilgai
vai. po piet.
tuo nori sukurstyti tautų, kad ji susiprastų d—v—s — įrašydami jų tar- įsivaizduojamos linijos yra
ir eitų prie nepriklausomybės. Dabar jau jis pan balsių, gauname: Dievas, ekvatoriaus ruožas. Šis yra
“DRAUGAS”
pradėjo agitacijų prieš dėvėjimų iš kitur at dyvas, dyvulis, deivės; m—d apie 2,300 mylių (angliškų
LITHUANIAN DAILY FRIEND
vežtų rūbų ir madų. Tie visi dalykai veda —s: medis, medus, midus, mailių) platus ir vadinamas
Publlshed Daily, Except Sunday.
prie organizavimosi prieš anglų vyriausybę. mados; s—n—s: sūnūs, senas, karščių ruožu. Ekvatoriaus
Atvaizde parodoma planas nacionalio archyvo butui, ku
BUBSCR1PTIONS: One Tear — *4.00. Six Months
senos, sienos, šienas; p—d—s: ruožo nepaliečia nei sniegas,
— *3.60, Three Months — *2.00, One Month — 75c.
ris turėtų būti pastatytas Wasbingtone. Jame būtų sudėta vi
Nors vyriausybė prieš Gandhi nedarė jo padas, pėdos, pūdas, puodas, nei žiema.
Europe — One Tear — *7.00, Sis Months — *4.00
Copy — .03c.
kios akcijos, tačiau areštavo gana daug na puodelis. Kas mus prilygs žo -Seniau pasauliui šis ruožas1 si svarbūs šios šalies dokumentai. Sumanymas tokį būtų sta
Advertising in "DRAUGAS” brings best reeults.
tyti iškįlo po to, kai nesenai gaisras Baltųjam Name sunai
cionalistų vadų, kurių tarpe yra Pandit Ja- džių kiekybe?
Advertlsing rates on applicatlon.
nebuvo žinomas, jis nebuvo
kino dokumentų.
Kalbėti, sakyti,
šnekėti, nuodugniai ištirtas. Šiandie
“DRAUGAS” 2334 S, Oakley Av., Chicago narlialal Nehru, taip vadinamo Visos — In
dijos Nationalistų Cougreso pirmininkų. Ji žmonėtis,
rokuotis,
tartis, yra kitaip. Mokslininkai tyri
sai nuteistas šešiems mėnesiams į kalėjimų. plepėti, zaunyti, tauzyti, že nėtojai apie šį ruožų yra nus kia maisto. Tai puslaukinės mų, kiek įvyksta Amerikos
Tas sukėlė indėnuose pasipiktinimo, kįlo de vernoti, plūsti, bliužnyti, keik tatę šiuos kelis svarbius fak žmonių padermės Baltiesiems Jungtinėse Valstybėse. Tai
monstracijos, protestai, pasipriešinimas vy ti, verkti, dejuoti.
j jos labai nedraugingos.
dėl to, kad čia labiaus kaip
tus:
riausybei. Prasidėjo tikra kova, kurių bemalPietų
Amerikos ekvato- kur kitur išvystyti įvairiausi
Maitintis, esti, valgyti, mis- Ekvatoriaus ruože nėra tvVILNIAUS LIETUVIŲ VARGAI.
šinant krinta nemažas skaičius aukų. O tos t i, lesti, gerti, lakti, ryti, srėb- įynų, bet daugiausia neperei-.r^aus ruože gyvena indionų .ecltnišui
.»ciiT'dzvelkritusios aukos sukelia kerštų ir pasiryžimų
sprogti
,narni raistai.
;padermė, vadinama jivaro. Ši giant į naudojamas naujaupašiepti, Ekvatoriaus ruožas neliečia padermė iš senų senovės žinoisias priemones žmonių apsau
Vilniaus lietuviai tebevargsta. Lenkų dar labiau kovoti. Iš čia kįla tautinė ambici-Į ’Meg gaiilne beĮ
šia; «Kad kiaidė Agus -gyh}, Azijos.
valdžia tebekankina juos ir įvairiais bū ja siekti nusikratymo anglų vyriausybės.
ypatingų slaptų
priemonę, gai, nemažėja nelaimingų atsidais persekibja.
Reiškia, Gandhi savo tikslo dalinai atsie visų svietų išbadytų”. Išėjo Ekvatoriaus ruože yra ma-lkaiP Mirusio. žmogaus galvų, tikimų skaičius.
L y Council”
Pastaruoju laiku atėjo žinių, kad len kė. Indėnai jau didokų žingsnį prie tautinio vėžys mielų parnešti. Tai grei žiau kaip ketvirtoji dalis saus sumažinti ligi apelsino didu-' “National
kai vėl pradėjo atakuoti Lietuvos sargybų susipratimo padarė. Kitas žingsnis gali būti j ta, kaip apatine girna. Gana, žemio. Kitos dalys yra var-,1110- Kas įdomiausia, kad tuo skelbia, jog 1929 metais visoj
.sumažinimu
nepakenkiama šaly įvairiuose nelaiminguose
ėjimas prie Indijos nepriklausomybės.
gana, kad eina ne kiaušinis denvnai ir juros.
prie demarkacinės linijos ir kartu padidino
nenuritytų nuo galvos. Pa Ekvatoriaus ruožas drie-lne* plaukams, nei veido išraiš atsitikimuose žuvę apie 97,000
lietuvių persekiojimų Vilniaus krašte.
arha
daugiau
pratusi, ji iš piršto išlaužia. kias Afrikos viduriu, per bel-|kaL Visos gatyos dalys stebiUKRAINIEČIAI NERIMSTA.
Iš Vilniaus laikraščių sužinome, kad
Nėra su ja dytfų, ji iš adatos gų Kongo, toliaus per Atlan- ‘inai pvoporcionaliai sumali-į negu 1928 metais.
lenkų teismas nuteisė kalėti vienuolikų lie
įvežimų priskelia”.
tikų, Pietų Amerikų ir Ramų narnos. Tas galvas jie parduo-i Didžiausia šių žmonių aukų
tuvaičių už giedojimų lietuvių kalba Adu
automobilių
Didelė ukrainiečių tauta nepajėgė iško-. Išgirsk kalbant motinų į jį vandenynų, į Afriką. Tai da baltiesiems lankytojams. 1 dalis išpuola
tiškio bažnyčioje. Visos nuteistos lietuvai
Iš Pietų Amerikos ekvato- nclaimSn,s ~ 31,000 žmonių.
v6ti sau nepriklausomybės. Buvo tam gana I savo vaikus, kuomet iš jos kru aplink žemę ruožas.
tės nugabentos į Švenčionių kalėjimų. Nuriuus
ruožas driekias per Ha-L Sakomas “Council” naro(.lung klinčių. Jai trūko tautinio susipratimo, i finos veržiasi molio prie ju.
Ekvatoriaus ruože Afrikoj
teistųsiųs už savo gimtųjų kalbų į stotį
do, kad kuomet kiti visi neo kita
turėjo daug priešų. Iš vienon pusės i Budindama ji $avo vaikų jį yra vieni dideliausi miškai ir jnūjį vandenynų link Afrikos.
......................
. , .
palydėję didelis vietos gyventojų būrys.
ats.hkuna. lupamą,
bolševizmas, o iš kitos pusės lenkai pasmaugė šnekina: suna^ šuneli, suny- raistai. Tenai gyvena daug Į šiame vandenyne jis jau kliu- i
Visi reiškė joms giliausios užuojautos.
ii tų veikimų, kuris buvo tuoj po pasaulinio ti, sunelyti, kc&ię, kilstilėk, jvairių žmonių padermių, ku-'do daugybę salų ir salaičių. t ai mazela>, ,al 1,0 paeiu ai
aak»« kaa
Taigi, matomai, ir lenkų valdžia pradėjo karo pasireiškęs ir kuris būtų Ukrainų prive- nešiu panešioti/ Jį kieme ne rių ne visos kulturingaiu pa Pirmiausia kliudo Galopagosj'“’
eiti Meksikos ir Rusijos diktatorių pėdomis. : tlęs prie laisvės.
šiodama ir ‘dainuoja: “Augo sauliui žinomos. Ten žmonės salas, paskui Vakarų Indi jas,!metai eina didvn' 1928 me,ais
.
v—
olandų Borneo ir Sumatrą. Iš aa‘“<»<d>iIi'i a«k<l >»»« 28,000
Ir jie jau sodina i kalėj i mus Anos žmones, ku- '?•
į,
.
. ..■?'■ .
.
.
»
<»
’
,
Bet susipratusieji ukrainiečiai ntsnau- ant kalno berželis, o po tuo yra juodi ir pusnuogiai. Jie
žmones.
ne drįsta Dievų garbinti savo prigimta kai- 1 .»•
.
,
...
.
... .. ....
•
1 ®
• dzia. Ar anksčiau ar vėliau vis dėl to jie tiki- berželiu bernelis. Beržo lape nuolatos yra kovoje su lauki Sumatros gi driekias į Afri-.
Be to, nesekama, kad kas
ba. las turėtų iššaukti ne tik lietuvių, bet ' .
, . ..
,
. ‘
si sulaukti patogaus momento įkūrimui nuo- liai blizgėjo, šyva kepurėlė niais žvėrimis, kaip tai šla kos pakraščius.
metai didesnis vaikų skaičius
visų kultūringųjų tautų protestus. Apie to, . . . m ...
•
piais, liūtais, hipopotamais ir
. .
.
r
1
! savos valstybes. Tautinis judėjimas įsnaujo lingavo”...
Pietų Amerikos raistuose žųsta, kada suaugusių skaikius
ir Tautuk 'atsigaivino
; , • • •
•
m • •' xt *• • * .• i
Arba. Prieš saulėlydi go kitais.
~ . įvykius turėtų žinoti Popiežius
1
visoje
Ukrainoje. Nežiūrint didcgyvenų indionai yra laimin-,
įma pu,u
Sųjunga.
juj
ant
kalvos
liūdna
gaida
lių persekiojimų, jie neišsižada savo idealų.
Ekvatoriaus ruožas Atlanti- gesni už juodukų padermes ‘
dainuoja bernužėlis: “jau sau ke nekliudo jokių salų. Pasie Afrikoj. Indionanis nėra žino Nelaiminguose atsitikinuioLenkai ir jų teismas tikrai blogų atesta
Reikia tikėtis, kad ukrainiečių tauta su lėlė leidžias, art i n vakarėlis,
' se namuose kas metai žūva
cijų tokiais pasielgimais išduoda. Nuteisti j
sipras, susiorganizuos ir, išviję iš savo že pridengia šviesumų tamsus kęs Pietų Amerikos sausžemj, mi šlapiai, hipopotamai, liū apie 20,000 asmenų. Tame
kalėjimų dėl giedojimo bažnyčioje savo pri
ten driekiasi per kokias 2,000 tai ar kiti Afrikoj gyvenų žvemių bolševikus ir lenkus, įkurs savo valsty debesėli*. Sugulė
žvėreliai mylių ligi Ramiojo vandeny- rys. Pietų Amerikos ekvato-j‘'Vaičiuje daugiausia nuo puigimta kalba ir dar savo tėvynėje, rodos, ga
bę. Nors lenkai ir bolševikai lyg susitarę ant aukštų kalnelių, sutupė
lėtų kokia Azijos barbarų tauta, o ne Euro9,200 žmonių. Po
Pietų Amerikos ekvato- riaus ruože didžiausiu žvėrių puo'lin^ų
spaudžia ukrainiečius ir juos persekioja, vie paukšteliai ant medžių šake- no.
,.iaU3 ,.uože tajp pat yra dj yra taip vadinamas tapiras. jt° seka ap^iliniai, apsisutiposi Tačiau lenkai taip elgiasi, nusikalsdami
nok jiems sunku bus sustabdyti tautos pasi lių
Bėglias.
prieš visokį žmoniškumų.
deliausi miškai ir raistai. Yra Yra daug ir taip vadinamų ni,nai’ proginiai ir kitos neryžimas į laisvę.
dideli plotai, kurių kultūringi skruzdžių ėdėjų. Bet daaINDUA IR GANDHI.
— Kaip tu nuo ligos bak- žmonės dar .nepasiekę. Tenai giau kaip Afrikoj yra pavo-' Tų ir kitų nelaimių, kas
žmones stumia į kapus, žmo
Prezidentas Hooveris griežtoje formoje terijų (nematomu akiai ligų gyvena
indionų padermės, jingų visokių vabzdžių.
Indijoj riaušės tebeinu. Riaušėse jau y- paragino kongresų prie darbo. Svarbiausia nešiotojų) apsisaugai?
nės galėtų prasilenkti, jei vaj Kaip paprastai, jie užsiima
ra žuvę gana daug žmonių kaip vienoj, taip jisai atkreipė dėmėsį į tuos įstatymų projek
Pirmiausiai, aš išvirinu tik medžiojimais, ūkio darbas NELAIMINGI ATSITIKI duotusi kadir pradiniais at
ir kitoj pusėj. Indėnams vadovauja) Mahatma tus, kurie liečia prohibicijos įstatymo įgy mano geriamų vandeni.
sargumais, jei atydžiau sau
MAI AMERIKOJ.
jiems nežinomas. Ir kam jie
Gandhi, kurio sveikata pastaruoju laiku su vendinimų. Tuos projektus rekomendavo Wigotų savo vaikus.
— O paskui?
ms ten rūpintis. Prisiniedžioję
iro iš priežasties intensyvaus darbo.
ckersham komisija ir teisingumo departamen
Nei vienoj šaly .neįvyksta
— Paskui aš geriu vien tik jie turi mėsos. Kai-kur auMahatma Gandhi savo pasekėjus vedė tas.
alų.
ginami komai. Tas jiems tei- tiek daug nelaimingi) atsitiki- PLATINKITE “DRAUGĄ"
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MarijosMėnuo
Gegužės mėnuo. Saulelė šildo. Pa
vasaris nušvito. Žemė sužaliavo. Me
džiai, krūmai ir maži krūmeliai pasi
puošė žaliais rūbais. Tarp tų žalumų,
kaip brangūs deimantai, spindi įvai

riaspalviai žiedai.
G gėlių! Kiek jų yra! Kokios jos
įvairios. Didelės, aukštos, žemos, že
mutės, mažos, mažytės ir mažulytės,
plačios, siauros, puikiai pasistiebusios,
nuolankiai pasislėpusios. O jų žiedai!
Kaip jie įvairūs! Vieni siunčia skaniau
sius kvapus, kad net širdis alpsta, gal
va svaigsta; kiti žėri, spindi neapsako
mu gražumu, dar kiti spalvų įvairumu
ir t.t. Ir t.t.
“O, Dieve!”, atsidusęs taria žmo
gus, “kokia turi būti Tavo grožybė,
Šių visų nykstančių grožybių priežas
tis ir versmė.
Ai gėlės, gėlelės! Jūs linksminate,
džiuginate mane. Jūs kalbate negirdi
mais žodžiais, jūs skelbiate savo Sutvirėjo garbę. Jūs šaukiate ir mane
kartu su jumis garbinti grožybių Vie
špatį.

ĮVAIBŲS STRAIPSNIAI

Ai gėlelės, kalbėkite garsiau, šau
kite balsiau, kad jus išgirstų dvasiniai
apkurtę, apjakę,
bejausmiai žmonės.
Jie eina pro jus; jie lipa per jus, jie
sutrempia jus, jie maišosi jūsų tarpe,
bet jie negirdi jūsų kalbos, jūsų skam
bančių giesmių, kurios kyla į Sutvėrė
ją

Gėlelės! Jūs žengiate į namus, jūs
puošiate žmonių stalus, langus; jūs at
siduriate net ant jų galvų, krūtinių, jūs
liečiate jų veidus, burną, kodėl jie ne
supranta, kad jūs esate Dievo dovana
jiems pasidžiaugti, pasilinksminti, sa
vo suvargusioms širdims nuraminti, pa
keliant jas aukštyn, apšvarinant, pa
puošiant jas, kaip jūs gėlelės.
Gėlelės! Jūs žengiate j bažnyčias.
Jūs stojate ant altorių. Jūs esate taip
arti, arti pačios žmonijos puikiausios
gėlės — Jėzaus Kristaus, žmonių At
pirkėjo. Spindėkite ten. Traukite žmo
nių akis ir kreipkite jas j mylinčią, at
vertą Jo Širdį, šaukiančią: “Mokykitės
iš manęs, kad aš esu ramus ir nuolan
kios širdies ir rasite ramybę širdims
savo.” “Jūs visi, kurie dirbate ir esate
apsunkinti, ateikite prie manęs, o aš
jums palengvinsiu.”

Gėlelės! Jūs dažniausia atsirandate
prie Marijos kojų, aplink Ją. Ji spindi
savo nekaltumu; jūs garbinate tai sa
vo gražumu.
Marija — Dvasiškoji Rožė. Ji —
“Skaisčiausioji,
gražiausioji dangaus
Lelija.” Ji, gėlelės, yra jūsų karalienė.
Jūs esate Jo6ios palydovės. Šaukite
garsiai,
giedokite balsiai, vadinkite
žmones garbinti Jūsų karalienę.
Gėlelės! Eikite į žmonių rankas. Te
švelnūs nekaltų mergelių pirštai pina
vainikus ir deda prie Marijos kojų, te
daro bukietus ir puošia Josios altorius.
Teneša jos sykiu su jomis Marijai sa
vo nekaltas sielas, rąžančių vainikus,
iškilmingų giesmių puokštes.
Žmonės kenčia kūno ir sielos var
gus. Bet jie pamiršo “Ligonių Sveika
tą,” “Kentėtojų Karalienę” — Mariją.
Gegužės gėlelės, pavasario linksmai
čiulbanti paukšteliai, visi gražumai, ve
skite žmones prie Marijos — Užtary
tojos.
Liurde, savo apsirinktoje vietoje,
ji gydo iš kūno, bet dar daugiau iŠ
sielos ligų. šimtai tūkstančių žmonių
ten Ją lanko ir malonių pelno.
Marija ta pati yra visur. Niekur

gaeggttgg .iwu ..■11 "ra
Stud. Ateit. Eucbaristininkų būrelis,
Jai netrūksta meilės žmonių ir pasigai
lėjimo jų. Tik žmonės atšalę ir sukietė kuris rūpinasi narių dvasiniu gyveniniu.
ję neranda vietos Marijai savo širdyse. Taip pat neužmirštamą ir plačioji visuo
Kaip ten nėra Marijos, nyksta ne
menė. Varoma plati labdarybės akcija.
kaltumas, vysta gražumas, džiūsta iš
šaknų dvasiškos gėlės — dorybės. Jų
vietą užpildo piktžolės — dagiai, us
nys, erškėčiai ir visoki moraliniai pu
vėsiai.
Ai žmonės! Jūsų sielos ir kūno var
gai ir visi pavasario balsai, gražumai
ir įvairumai paragina pragysti ir am
žinai, kol akis užmerksite amžinu mie
gu, kartoti:
Sveika Marija — Dangaus lelija!
Tu gailestinga — ir maloninga.
Motin malonės — vaduoti žmones
Varguose skęstančius!

LIETUVIAI KATALIKAI STUDENTAI
LIETUVOS UNIVERSITETE.
(Pabaiga)

Be Šių organizacijų yra dar keletas
grupių, sudarytų iš visų šių organizacijų.
Tokiomis yru sekančios:

Sporto klubas “Achilas” vyrams ir
sporto klubas “Gražiną” moterims, jun
gia studentus ateit, sporto mylėtojus.
Klubai turi savo sporto stadioną ir spor
to įrankius. Mankštos daromos ir žie
mos metu salėje. Suorganizuotos bockey,
krepšiasvydžio, kumščiasvydžio ir pnn.
komandos.

Stud. Ateit, choras gan galingas ir
sumaniai vedamas.
Knygynas tuitingus knygomis ir tuo
studijuojantiems žymi parama.

Bendrai Stud. katalikai yra žymiau
sia Lietuvos universiteto organizacija.
Jos nudirbti darbai visose srytvse yra
milžiniški. Jaunos jėgos ir energija, vis
tik, reikia tikėtis ir toliau nenusilps ir
dar didesnių darbų nudirbs.
Kazys Morkus.

Ketvirtadienis, Geg. 1 d., 1930
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Metant žvilgsnį į ateitį, mes negalime būti ramūs tol, kol f
t *
t
jokiu būdu negalime pamiršti1 nepastatysime savo našiai-j
prieglaudų reikalo, kurių dar čianis tinkamų prieglaudų.
Reikia tik džiaugtis, kad
nesame pastatę. Kai mes- ap
mus, pasižmonėjiinus ir t. t.;
ProL Kampininkas
leidžiame savo senelius, mes Labdaringoji Sąjunga jau y: žiemę taip pat rengia vakn. . .
. , . darome
nekrikščioniškai ir ra nupirkusi gražų ūkį netoli
rus, visokias pramogas ir t. t. į .
Žodžiu, sekmadienio nuotai- jauiMDul kartai blogų pavyz nuo Chicagos miesto, kur su
dį duodame. Ne vienas iš jau- laiku taip mums reikalingos
ka yra visai kitokia negu
nųjų pagalvoja, kad gal ir prieglaudos būs pastatytos.
darbo dienos. Tai pirmiausia
neverta laikytis tos tautos, Tik, žinoma, prie to darbo rei
maldos, o paskui poilsio, pa
kuri taip nežmoniškai savo kia, kad plačioji lietuvių vi
silinksminimo diena.
senelius apleidžia. Aišku, tas suomenė visa dėtus, nes čia
Gi mūsų komunistams masi
į juos labai neigiamai pavei yra mūsų visų reikalas.
kvinis kalendorius įves nau
kia.
Tat, kas aktyviai veikia
jų — antrų probibieijų: da
O kada neturime našlaičių | Labdaringojoj Sąjungoj, tas
“Tavorščių” ofisas, Cliica- bar nevalia “kieto, sunkaus”
goj, neužilgo pradės svarsty gėrimo gerti, o paskui komu-' prieglaudos, savaimi aišku, Į daro gerų darbų, kaip ir deti labai “vožnų” .jų dienos, nistams nevalia ir sekmadie- kad netenkame šimtais gra-'ra tikram lietuviui patriotui
klausimų, būtent: nusilenkti nio švęsti. Kai gražų sekma- . šiaušių tautos vaikų. Sveti- ir tuo jis rimtai rūpinasi sa
Maskvai, ar ne. Dalykas toks. dienį visi “buožės”, “kulo-Jmose prieglaudose jie dings vo ir savo tautos ateitimi.
D. š.
Rusijos sovietai įveda nau imi” į piknikus važiuos, mūsų ta lietuvių tautai. Del to mes
jų kalendorių, kuris bus pri “draugai” turės būtinai ką
valomas visiems, visame pa nors namie, ant .jardo, ar
sauly, mūsų
“draugam'-”. stryto dirbti, nes fabrikai sek
Komunistų kalendorius basius madieniais ir-gi nedirba. O jei
“stučnas”. Jis turėsiąs 12 nedirbsi, nebūsi komunistas,
mėnesių, mėnesis — 6 savai- bet skaitysies buože, fašistu,
tęs, savaitė — 5 dienas. Sek kapitalistu ir t. t., ir,'ką ge
madieniai bus išmesti. Metai ra, sužinojus apie tai Maskva,
skaitysis ne nuo Kristaus galės pašaukti savo “rojun”
gimimo, bet nuo komunizmo ir čekai atiduoti.
išsivystymo — 1917 m., lap
Be to, iki šiol buržuiski sek
kričio 7 d.
madieniai
ir šventadieniai
Klausimas, kaip matot, bus “tavorščiams”
buvo geros
pastatytas stačiai, o ne guls- dienos rinkimui aukų į trakč.iai, ir bedarbiams Komise .1 torių bei kitus fondus. Mas,I
rams sudarys didelį galvosū
 kvinis kalendorius panaiki
kį: nesilaikysi Maskvos įsa nęs sekmadienius, atneš ko
badą.
Dirbdami
kymo — kalendoriaus, negy misarams
vensi pagal komunistinę tvar kiauras dienas ne tik jie ne
ką, eisi prieš Stalinų, įžeisi turės kada aukų prašyti,
Leninų, Trockį -- Braunštei- bet ir “draugai” savų kišenių
nų ir nusidėsi internaciona pačiupinėti.
lui. Įvesi maskvinį kalendoSu data ir-gi ne mažesnis
rių, Chicagoj Brooklvne drau; bus vargas. Dabar kornunisgų “masėse” privirsi “čainiš- tai, kaip ir visi bedieviai, ti
ko čepsujo” — sovietų kalen- k i , kad Kristus tikrai gimė,
dorinus dienos neis sykiu su nes, pav., šiuos metus žymi
dabartiniu buožių kalendo skaičiumi 1930.
rium, ir kas tada? Matot!
Pakeitus datų, patys “drau
Bet juodžiausiu mūsų ”drau gai” susimaišys ir su buogams” sovietų kalendoriuje žėm negalės susikalbėti.
Taigi, ištikro, bus didelio
tašku yra — panaikinimas
sekmadienių! Jie jau dabar komisarams galvosūkio. Žino
gatavi net protestuoti prieš vai tvirtina, kad čia jie nietai! Na, tik veizėkit: vasarą ! ku būdu neapseis be jūsų
sekmadieniais kultūringi žmo “slaunaus” prof. Kampininnės rengia visokius išvažiavi ko “advaiz.”
Pagyvensim, pamatysim.
mus, piknikus, pasilinksmini

Prašau Į Mano Kampelį

J

LABDARYBĖS SKYRIUS
glaudas, bet ir šiaip jau gyve
nime. Jų žūsta ne šimtais, bet
Mes esame lietuviais ir no tūkstančiais.
Ir vėl čia gali kas užklaus
rime jais būti. Kas iš mūsų ne
trokšta, kad ir mūsų vaikų ti, ką šiuo atžvilgiu padės
vaikai save lietuviais vadintų, j labdarybė? Labai daug.
savo tautai dirbtų ir jos garbę, L. R. K. Labdaringoji Są
keltų. Tai ot iš čia ir iškila' junga pastatė gražią ir mo
4 klausimas susirūpinimo tautos | dernišką ligoninę, kuri ne vie
ateitimi.
ną lietuvį išgelbėjo nuo mir
RŪPINKIMĖS ATEITIMI.

Jai kai kas užklaus, delko ties, ne vienam grąžino svei
čia tas klausimas keliamas katą. Svetimi niekuomet taip
labdarių skyriuje ir sąryšyje rūpestingai nesirūpins lietu
su labdarybė? Į tą galima viais, kiek savieji. O priežiū
taip atsakyti: labdarybė tau ra daugely atsitikimų yra
dalykas.
tos gyvenime svarbią rolę pats svarbiausias
vaidina. Iš jos pasaulis spren-i Taigi išvadoje galima sakyti,
Labdarybės
Sąjungos
džia apie tautos kultūrinį kad
stovį. Kuo tautoje labiau iš pastatytoji ligoninė daug pri
vystytas ir sutvarkytas lab- sidės prie sumažinimo mūsų
daringasai darbas, tuo ji yra tautiečių mirtingumo.

kultūringesnė, šviesesnė, tuo
Be to, mes visi jau žinome,
mažiau joje yra vargšų ir žųs- kad ligoninė tai yra mūsų tik
tančių dvasiniai ir materia ras pusididžiavimas. Ji yra
liai.
i vienu iš geriausių akstinu lie
Mūsų neskaitlingai tautai tuvių jaunimui laikytis savo
yra svarbu kiekviena gyvybė. tautos. Lietuviams daktarams
Ypač mes, Amerikos lietuviai, ji duoda progos kilti į pačius
privalome susirūpinti savo savo srityje aukštumas, tapti
.jaunosios kartos likimu, nes žymiais specialistais ir tuo
matome, kad daug lietuvių pačiu kartu kelti savo tautos
žūsta ne tik po svetimas prie | vardą ir jos garbę.

I

čioji kuopa, Cicero, Ilk, turi birželio pirmų dienų, sekma
viešų mieste rinkliavų gegu dienyje. Kuopos privalo pa
žės 18 dienų. Kitos kuopos tu- sirūpinti, kad kuoduugiausia
Laikykimės nutarimo.
j ri eiti jai į pagalba, kad toji žmonių į ūkį nuvežus, kad tikietus išplatinus, kad priruoBeveik visos kuopos savo rinkliava būtų pilnai pavyku
šius užkandžių ir visokių iš,
ižde laiko gana daug pinigų. si. Visos Chicagos ir apylin
laimėjimų.
Bet sulig centro nutarimo nei kių kuopos tai dienai į Cice
viena kuopa negali laikyti pas ro privalo pasiųsti bent po 13 Į Išvažiavimo Komisija turi
save daugiau pinigu, kai 30 rinkikių. Be abejo, nereikia pasirūpinti viską atsakančiai
nei aiškinti, visi žino, kad los sutvarkyti, kad išvažiavimas
dolerių. Kas yra viršiaus čia
dienos surinktieji pinigai yisi • pavyktų, kad atneštų labdarypaminėtos sumos, privalo pa
eina labdarybės naudai.
| bei moralės ir medžiaginės
siųsti į centrų. Taigi šiuomi
Gegužės 30 d., tai Vainikų
naudos..
prašome pilnai laikytis centro Į
Diena. Kuopos pasirūpinkite
nutarimo.
tai dienai bent po 13 rinki
A. Nausėda,
kių, kurios turės rinkti au
Centro pirm
kas Šv. Kazimiero kapinėse.
Visos aukos eis labdarybei.
KAINOS SUMAŽINTAS
PRANEŠIMAS LABDARIŲ

____ _ ____
KUOPOMS.

RAMO IŠPARDAVIMAS

VIEŠA RINKLIAVA.

Išvažiavimas. Didelis išva

Labdaringosios Sąjungos 3- žiavimas Į labdarių ūkį įvyks

tikrai
savo cigaretą
pažįstat?
JUS ESAT LABAI atydus kitais dalykais, kurie liečia jūsų
artimą ypatiškumą. Bet kaip apie jūsų cigaretus? Yra keli
šimtai rusių tabako lapų. Kokį cigaretą rukot?
Jei rukot — Camels — rukot parinktiniausius tabakus,
kokie tik uginami, dėl to, kad Camels rūšis yra remiama ge
riausiomis tabakų rūšimis. Tik nuo tokių galit tikėtis švel
naus, turtingo, nunokusio lengvumo ir kvepėjimo rasto to
kiam tobulam cigarete kaip Camels.
Mes perkam tikrus tabakus ... labiausiai parinktus švel
nius Turkijos ir naminių lapus. Juos gydyti ir sutaisyti
naudojam labiausiai moderniškus ir moksliškus metodus.
Ir mes vieni turime stebėtinos Camel cigaretų rūšies mokslą.
Del to Camel cigaretai gali suteikt tikrą rūkymo malo
numą, daugiau milijonams, kaip kiti cigaretai turi rėmėjų.

9:

-y '

■

R. C. A. Radiola 33 už $32.00
Every Ready 8 tūbų už $35.00
Atwater Kent 7 tūbų už 35.00
jBosh 8 tūbų už .......... 39.00
Crosley 8 tūbų už .... 28.00
Brunswick Radiola už 24.00
Majestic 8 tūbų dynamic 49.00
Philco 8 tūbų dynamic 49.00
Visos sėtos elektrikines A.
C. su tūbomis ir garantuotas.
|Galite pirkti ir ant išmokėji
mo.

REX RADIO SHOP
3343 SO. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 3986

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kok} nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno ižegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Bcope — Raggt
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
JuS gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo.
kirminų,
uždegimo -žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įslkerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt
neatėję pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 10H

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki f
Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1
po pietų

Fiom Youth to

Age

Moteries gyvenime yra trys
išbandymo laikai: kuomet
mergaitė bręsta į merginą,
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pinknamls Vegetable Compound
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą.

I N IHA E. PINKHAM’S
\ I GE IAB1 E COMPOl M)

I l UI X ' l’INKH XXI M Į

<O, |’

M

HA8

Neatsisakykit sau gausumo

Camels

MADE GOOD wfth

mHHons!

Šame Price for Over
38 Years

V ounces for Z5/
**•*»■« —Ecottomteol

BSSeūtU

MĮLLIONS OP POUNDB
O»«D
■ P BV OUB GOVKBNMKNT

N. C

r
Kelvirtadieins, Ceg. 1 <1., 1930

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

Prasidėjimo merginų draugi
ja, kuri pirmų šio mėnesio
X Vakar Aušros Vartų »baž sekmadienį bendrai eidavo ir
gerui, nors lošė didžiuma čia nyčioje buvo šliubas M. Ja- prie Šv. Komunijos.

gegužės mėnesio bus pamaldos
prie Jėzaus Širdies vakare
tuojau jK) šv. Panelės litani
jos.

X Aušros Vartų mokyklos
vaikai ateinančiame sekmadie
nyje eis prie pirmosios Komunijos per antrųsias šv. Mišias
7:30 vai. ir per sumų dalyvaus
keturdešimtės atlaidus pra
dedant iškilmingoje procesijo
je.
X Šiandien tuojau po ge
gužinių pamaldų bus Vyčių 24
kp. susirinkimas
parapijos
svetainėje.

X Quigley mažosios seminarijos (103 Kast Chestnut
Street) rektorius rašo laiškų
Aušros Vartų mokyklai, kad

CHI GAGOJE

WEST SIDE ŽINIOS.

STAIGA MIRĖ JONAS
A. Stulginskas, kun. A Linaugusio jaunimo, kuriam ne konytės su L. Van Thielen.
ŽILVITIS.
kuą.
j
--------------------------- lengvu vartoti lietuviška kal Parapijos choras giedojo “Ve
Kalbėjo Dr. S. Daujotas,
Radio stotis A J J.
Pereitų antradieni, bal 29 ba, tuo labiau akcentas. Rei ni Creator” ir p-lė A. Šiauliukun. Jurgaitis, vienas svetim
tė solo. Nemažas būrys drau
Bal. 27 d. Šv. Antano bažny tautis (pavardės nesužinojau) d. netikėtai persiskyrė su kia pastebėti, jog Jono rolę,
gių ir pažįstamų dalyvavo
čioj įvyko iSkilmės: kun. A. kun. J. Mačiulionis, kun. Drau šiuo pasauliu Jonas Žilvitis, jaunas vaikinas M. Kudirka,
gelis, Aušros Vartų parapi plačiai žinomas Bridgeporto vaidino žavėjančiai su p-le F. šliubo iškilmėse. Kun. Mačiu
Valančiaus primicija.
lionis pasakė gražų pamokini
Primieijantas atlydėtas iš jos klebonas, kun. P. Kara biznierius. Jisai minėtų dienų Garuckaite — Katriutės rolėmų.
klebonijos į bažnyčių su pro lius. (Jisai sveikino visų Lie nuėjo apie 2 vai. po pietų į je, S. Mikniutė buvo GineitieX Kun. B. Vitkus, grįžęs
cesija, dalyvaujant kunigams, tuvos Žemaičių kunigų var- valgyklų prie 35 ir Emerald nes rolėje. Jai scena buvo it
avė. Pavalgęs, jau atsikėlė ei- savi namai. Jad. Gricaitė — iš a. a. kun. J. Kasakaičio lai
mokyklai, ministrantams, šv. dų).
Da Alumnietės sulošė trum ti ir staiga susmuko ir čia pat Barbutės rolę taip gerai atli- dotuvių, papasakojo, kad RoAntano draugijai ir alumlietuvių kolonija,
i ko, kad geriau ir tikėtis ne- chesterio
nanis. Draugijos ėjo pasipuo pų juokingų komedijų “Gu- mirė.
Jisai prieš porų metų buvo galima. Kiti lošėjai: D. Zda- laidojant savo dvasios vadų,
šusios savo ženklais ir vėlia minai Batai”. Lošė Petkiutė,
Miliauskiutė, Kučiutė ir Kaz. savininkas AVlii’te Rose Bott- nys — Skirsgailos, Ant. Bub giliai atjautė jo mirtį. Rochesvomis.
terio vyskupas velionies vie
Žmonių buvo prisigrūdusi Bružas, kurie daug juoko pri ling dirbtuvės. Vėliau tų dirb- niutė — Rozalijos, Elz. Pocietuvę pervedė žentui Liudvikui Ih‘ (^lekiutė) — Čigonės, K. ton priėmė ir jau paskyrė
bažnyčią, kad sunku buvo pro darė.
jGaruckaitė, — Magelės, J. Hartfordo vyskupijos kun.
Ant galo kalbėjo pats pri- Maukui.
cesijai praeiti, daugiau negu
* Čiuraitė — Agnės, A. Budrys Bakšį, kuris buvo kun. Animicijantas kun. A. Valančius
Velykų rytų.
Velionis buvo geras lietuMato, Pr. Juška — Petro, boto asistentu.
Primicijantui laikant Mi- lietuviškai ir angliškai, dėko- yjg įr ]<ataĮįi;as Buvo nary?
X Šiandien 7:30 vai. vakare
ir “Kanklių” choras savo
šias, asistoje kun. Linkaus, kl. (lamas visiems už atsilankyseptynių draugijų. Kol
Katausko subd. Petrausko ir , ma ir už suteiktas dovanas — buvo jaunesnis, tai darbavosi uždavinius atliko labai girti Aušros Vartų bažnyčioje prie
kleb. Vaičiūno gerb. pral. M.' materiales ir dvasines, ir pri-L draugijų naudai. Buvo su- ' nai. Žinoma, p. A. S. Pocius, Šv. Panelės Aušros Vartų
kaipo vedėjas ir rezLsorius, altoriaus iškilmingai prasidės
L. Krušas pasakė pamokslų. įdėjo, kad nepamirš savo mal-lĮaukvs 5g n)etu am£įaus
nemažai triūso padėjo iki tas gegužinės pamaldos. Pirmas
Per sumų prie šv. Komuni- dose tų, kurie jj atjautė ir
Pašarvotas. žento namuose
ant altoriaus gyvąsias rožes
jos ėjo primicijanto tėveliai, atlaikys 10 sv. Mišių visų jų ik) num. 3308 Emerald avė. įvyko.
kitados aukodavo
Nekalto
B.
gimines ir draugijos šv. An- > intencija,
Patarnaujant graboriui S.
j Iš tikrųjų, bankietas buvo
tano ir Alumnų.
Po sumos primieijantas su dabai puikus. Visų veiduose P. Mažeikai bus laidojamas
j buvo
linksmumas
matant šeštadieny gegužio 3 d.
teikė palaiminimų.
Rąp.
I priešaky sėdiųt tokiai pavyzPietus svetainėje.
Dar primieijantas tebebuvo
v_____ . ~ ( Į dingai šeimynai, kaip pp. Vabažnyčioje, o jau svečių buvo lančiai: viduryje sėdi tėvai, ‘KATRIUTĖS GINTARAI”.
kupina svetainė. Jų buvo ma- iš vienos pusės sūnūs kunigas,
Rji.dgęęort. — Bal. 27 d.
tyti iš visų Cbicagos kolonijų,, iš kitos duktė sesuo prancišbet daugiausia dalyvavo iš'kietė. Koksai tai tėveliams “Kanklių” choras, po vad.Į
North Side Šv. Mykolo para- džiaugsmas susilaukus savo komp. A. S. Pociaus, statė sce- ■
noj šį gražų triveiksmj vaiz-j
pijos. Cicero vietiniai beveik sunaus kunigu ir dukters se
delį, Šv. Jurgio par. salėj. Tik (
visi dalyvavo. Atvyko i iškil senini.
Tėvai gali tikėtis, kad su gaila, kad,, delei blogo oro ir'
mes ir primicijanto sesutė
(sesuo Jeronimą) drauge su nūs kunigas ir duktė sesuo kitų aplinkybių, publikos ne-j
Šiuos naujus Columbia Rekordus privalėtų
seserim- Pranciška (pranciš- visados mels»Dievo jiems ir buvo pakankamai.
Pats
vaizdelis
išėjo
labai
I
visai giminei visokių malonių.
kietės) iš Pittsburgho.
kiekvienas įsigyti. Tas visas dainas jus gir
I
Pietų ir programo vedėju ! Ir radio stotis AJJ. linki į
dite per Radio iš stoties W„C.F.L. nedėliobuvo gerb. klebonas kun. H.'naujam kunigui A. Valančiui giausių metų darbuotis Kris
mis nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir iš W.H.F.C.
Vaičiuųas. Programas ir svei kuogeriausios sveikatos ir il taus vy.nvne.
kinimai buvo įvairūs.
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Seserų Kazimieriečių pri
Duodami lėšomis JOS. F. BUDRIKO.
ruošti mokyklos mažieji vai-,
PensĮ/ItaMi’jos Anglekasiai
kilčiai pasveikino primicijan10” 75c
tų ir įteikė dovanėles, taip gi
16162F(Gaspadinė Anų Dienų
| NEW YORKĄ
(Zanavikas
nuo mokyklos sveikino J. ŽilK. MenkeUūniūtii ir F. Stankūnas
vičiutė.
MONTREALĮ
16161Fl(Valio Dalgele! (Mikas Petrauskas) Folk Song
(Geismai ir Svajonės (M. Petrauskas) Folk Song
Gražių pasveikinimo dainų '
3 traukiniai
“Maple Leaf”
“Int. Ltd.”
“InterMaJianojaus
Lietuviška Mainerių Orkestrą
padainavo Alumnų choras, po !
Į Montrealį
City Ltd.”
16160F(Lazdijų Polka
Orkestrą v'ith Incid. Singing
vadovyste p-lės Onos Skiriu-1
Iš Cbicagos (Dearborn stot.) 9:05 AM 6:30 PM 11:50 PM
(Mylimo Polka
Qrchestra
Ar Tau Sesėlia, Orchestra with Incid. Singing
Į
Montreal
7:20
AM
4:45
PM
10
PM
tės. Taipgi mergaičių choras i
Mahanojaus Lietuviška Malnerlų Ork. 161581’’
Aš
Žirgeli
Balnosiu
Trys
patogus
išvažiavimai
kasdie.
Vėliausi^patobugražiai sudainavo “Kur s'ap-'
K Menkelluniutė Ir.V. Stankūnas 16139U
linimai. Maple Leaf ir International Limited turi pasi
Atle Itudenis Užšalo
nų grožybė”, “Bijūnėli ža-i*
Mahanojaus Liet. Malnerlų Ork. Singing
žvalgymo vagonus, kuriuose yra radio dėl palinksmini
lias”. Alumnietės ir daugiau
by A. šaugevlčius and J? Wlchalonis 161491?
mo pasažierių.
Atneša Diedas Kukulių Vledrų, Folk Song
dainų išpildė, bet permaža
Kastancija Menkelluniutė ir F. Stankūnas 16158F
2 Traukiniu
Baltos Rankeles
vietos yra surašymui.
į
Į New Yorkų
Maple Leaf
New Yorker
Mahanojaus Liet. Malnerlų Ork. Singing
lį>y A- Hąukevlčtųs and Wichalonls 16149F
Iš
Cbicagos
(Dearborn
stotis)
9.05AM
12:45PM
Toliau primicijantų sveiki
Bernelio Polka, Orch. wltb Incid. Singing
Į New York (Penn. stotis)
0.0:45
5:45 PM
no pralotas M. J. Krušas, drMahanojaus Lietuviška Malnerlų Ork. 16157F
Clgono» Meilė (Valcas) ................. Lietuvių Tautiška Ork. 16150F
Keliauk per vaizdingas vietas į New Yorkų per
jos Visų Šv. moterų ir vyrų ,
Eisim Laukan ......................... A. Vanagaitis Ir J. Olšauskas 16146F
Niagara Pails, Blue Mountains Pennsylvanijoj ir palei
Frano Polka .. Mahanojaus LietuviSka Malnerlų Orkestrą 16142F
pirm. J. Šileikis, draugijos I
Ganėm Aveles, Folk Song
gražia Susųuehanna upe. New Yorke apsistojate miesto
Kastancija Menkelluniųtė U F. Stankūnas 16155F
Šv. Antano pirm. J. Grybaus-Į
vidury, arti kotelių ir laivų prieplaukų — PennsylvaGul šiandieną .................................. Jonas Butėnas, Baritonas 16141F
kas, Labdarių Sų-gog 3 kuo-'
Jaunas Senis ...................................... A. Vanagaitis ir Aklras 1614SF
nijos stotyj. “Maple Leaf” turi radio — abu traukiniu
Kačiukas .................................. A. Vanagaitis Ir J. Olšauskas 16138F
turi pasižvalgymo vagonus.
pos pirm. K. Sriubienė, Die-1
Katriutės Polka ......................... Mahanojaus Lietuviška
Malnerlų Orkestrą, Singing by A. šaukevlčius 16147F
C. G. Orttenburger, Gen’l. West. Pass. Ag’t„
vo Motinos Sopulingos pirm. i
Kelkis Berneli, Orchestra wlth Incid. Singing
4 So. Michigan Avenue
Rand. 8770
Mahanojaus Lietuviška Malnerlų Ork. 16156F
M. Paseckienė, Moterų Sų-gos

CICERO, ILL.

X Pirmam

2 kp. Centro rast. pp. M.
Vaičiūnienė, Nekalto Prasidė-'
jiųio P. Šv. mergaičių drau
gijos pirm. V. Balčiūtė, Apeštalysl'ės Maldos Tretininkų
ir Šv. Rožančiaus dr-jos pirm.

(ĮhanūHujhii
[-J^AŪIAN MATinm.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
L) ’

Mes turime pilnų pasirinkimų religinių
daiktų.
Misijų ir no venų reikmenos musų specijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių
apie musų patarnavimų.

THE CATHOLię SHIPPLY HOUSE
4723 W. Madison ty.
Chicago, III.

penktadienyje I PLATINKITE “DRAUGĄ"

Loomis maliava bal
ta Ir visokių
spalvų.
Galima vartoti iš lau
ko
arba
viduje.
Tik .... >1,48 GaL

Kwik-Kotc Varnišis,
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti
ant fiorų.l medžių arba
klijankos. Taipgi duo
Tvirto išdirbimo Wheel Baris storo plieno
dame 3 colių brušį su
vidnris ir geležinės kojos pats geriausias dėl kiekvienu galionu.
namų vartojimo. Tik . ... ...................... »3.98
Galionas Tik ♦3.00

Valspar Varniais viPilsen flat sienos maliava galima maliavo- slėnis žinomas. Galima
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall ye*'"101! Xj,d,UJ'į' ar,5a
popieros visokių spalvų. Syki mėginsi visa- ,*“kO' Galionas
dos vartoti. Tik............................... $2.50 Gat
G*“0"** *4.98
_________

Ateikite Arba Tclefonnokite Lafayette 4080
Prlstatom Visur
JOHN

St.
Louls
"Dujch
Boy” Whlte Lead. 100

tit
ų ............. »ll.5»

DERINGIS

4414 So. Rockwell Street

Ž3B9

VISUS PRAŠOME RASVTIS

f

Kazimiero Oraigijos Narius
METINIS NARIO MOKESNIS

2 DOLERIAI
Už tai gaunama įvairių gražių knygų
TAI PAČIĄI SUMAI
■■

*

(įskaitant ir persiuntimą)
Kas nori visam amžiui priklausyti prie ŠV. KA
fr
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražių ka
talikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į
a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis — 35
doleriai.
b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis —
50 dol. atimtinai.
cj GARBES NARIUS. Nario mokesnis — 100

dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bonais.
Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys
gauna iš Sv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą
gražų diplomą.
Kuo į didesnius narius įsirašysi, tuo daugiau
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir garbingesnį darbą atliksi.

1930 METAIS

NARIAI GAUS 9 KNYGAS
1. Špilmano, Su magelanu aplink pasaulio, apysaka.

2. Špilmano, Žygis Į Nikaraguų, Apysaka.
3.
4.
5.
6.
7.

16159F
16137F

16140F
16146F
16159F
12120F
16152F
16144F
16151F
161441?
16151F
16151F
16153F
16139F
16153F
16142U
161521?

Rekordus siunčiame ir į kitus miestus.

3417 So. Halsted St.

vo klebono rekomendacija i
priėmimo kvotimus.

HARDWARE & PAINTS

161471?

JOS. F. BUDniK.

landų ryto teatvyksta su sa

——

Nauja ir Greitesnė Kelionė

Klaipėdos Polka ................ Mahanojaus Lietuviška
Malnerlų Orkestrą, Singing by A. šaukevlėius
Lietuviško Kliubo, Polka
Worcesterlo Lietuviška Orkestrą
Lik su Dievu I’anltelia............ Mahanojaus Lietuviška
Malnerlų Ork., Singing by A. šaukevlčius ir M. Urbas
Linksma Diena Mums Nušvito
Jonas Butėnas. Baritonas ir Kvartetas
Linksmas Amerlktetes ............ ..
F. Stankūnas, Baritonas
Linksmybės Polka ................ Worcesterlo Lietuviška Ork.
Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucla ..................... E. Velazco
Man Tik Rodosi ................ Antanas Vanagaitis, Baritonas
Mergyte Jaunoji ............. ........... K. MenkeŲįųnlutė, Soprano
Mlelaširdyslė ................ K. Menkelluniųtė ir F. Stankūnas
Motušaite Miela ......................... K. Menkelluniutė, Soprano
O—Čia—Čia, Comic Song Ąntanas Vanagaitis, Baritonas
OI, Berneli Vienturį! K. Menkelluniutė Ir F. Stankūnas
OI, Dainos ................................................ Sesęrys Vauliukonlutės
OI, Skauda, Skauda.... K. Menkelluniutė Ir F. Stankūnas
Onyte ................... ................... .................. Sęserys Paullultoniutės
Paprbntokų Polka .... Mahanojaus Lietuviška Nlaln Ork.
Pasaulis Stovi .................... Antanas Vanagaitis, Baritonas

jų baigusieji arba šį pavasa
ryje baigiantieji ir norintieji
rengtis kunigų mokslus eiti
ryt, 1 d. gegužio dienų 9 va

*

Šenjono, Meditacijos.
K. Dikenso, Jaunuolėlių gyvesųiųąs.
Kun. Stankevičiaus, Dęl ko aš turiu būti katalikas?
Prof. Toto, Jauninu) kovos.
K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.
8. Kun. M. Vaitkaus, Iš įvairių pasaulių, Apysaka.
9. Kauno Kalendorius 1930 metams.
Kurie nenorėtų šitų' knygų, gali pasirinkti kitų iš
Šv. Kazimiero Draugijos leidinių surašo, kuris ran H
dasi Kauno Kalendoriuje, arba tų sąrašų galima gau
ti iš Šv. Kaziųiiero Draugijos atstovo Amerikoje
JCun. St. Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kazimiero Drau
gijos, Kaune Rotušės Aikštė 6, Lithuania.
Įsirašyti į Šv. Kazimiej-o Draugijos narius galima
per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Amerikoje
šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Providence Street,
IVorcester, Mass,, aiba tiesiog į Šv. Kazimiero Drau
giją aukščiau nurodytu adresu.

KUN S STONIS

T$, &QųĮeyąr<J 4705

Sv. K9«taiero Draugijos įgaliotini*. Amęrikoje.

CHICAGO, ILL.

B

3®

t

I

draugas

Ketvirtadienis, Gcg. 1 d., 1030

PRANEŠIMAS

C H 1 C A G O J E

GRABORIAIs
S. D. LACHAWICZ

L. V. “DAINOS” CHORO

asy-žiKiK

LIETUVIS GRABORIUS

NARIŲ DCMĖSIUI.
---- -

. ratarnauja laidotuvėse kuoplglau■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

....

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (bu Dr. Lauraičlu — viriu J Belsklo-Rakščlo aptlekos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
į Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
Prospect 1930.
senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
i 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo

DAKTARAI:

Re* Tel. Mldway IMS

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tae Street
Telef. Canal 1718-9841

‘

|
Į
Į

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Telefonas Boulevard 1988

| DR. S. A. BRENZA

Valandos: S Iki 4 p. p. Panedėliatr

Ofiso Valandos: 9 Iki 18, 1 Iki I
dieną, tr 6:89 Iki 9:89 vakare

DR, T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

X Tarp Ciceroj esančiu
3133 S. HALSTED STREET
Paskutine choro repeticija
Ir Ketvergala vakare
„„•y,
K,™
profesionalu, su kuriais lietu prus \dkaią bus penktadieny, # ikl g vakare Tei. Bouicvard 7820
Antras ofisas ir Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 48tb Street
Chicago. UI. 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
viai turi reikalų, yra Dr. S. gegužės 2 d., Mark Wbite par-iRe*2314 W. 23rd Place
s- A!bany Avė. Tei. Pros1
pect 1930. Nedelomls tik pagal Bu Ofiso Tel. Vlrgluta 0088
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Chicago, III.
Asher, dentistas, turįs ofisą ko šulėj, 8 vai. vak. Visi na- tarti,
Rezidencijos: Vaa Buren 6888
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
SKYRIUS:
po
num.
4901
W.
14
St.
viršuj
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
riai,
alei
vieno,
būtinai
turi
■
1439 S. 49 Court Cicero, Iii.
‘ šventu dieniais pagal sutarimą.
National
Tea
Storo.
Jo
ofisas
Tel. Cicero 5927
suvažiuoti.
J ŪDYTOJAS ir CHIRURGAS
Įtaisytas moderniškai, pagai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nepamirškite.
Republic 8461
Tel. Canal 6764
4143 Archer Avenue
naujausios mados. Turi vė
Ofisas 2403 W. 63 Street
Valdyba.
Simpatiškas —
4910 So. Micliigan Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 pd pietų
Kertė Bo. W ėstera Avenue
liausio išradimo pagerinimus.
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Mandagia
—
Tel. Prospect 1918
1
Tel. Kenwood 5107
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
l)r. Asher yra priimnus ir ma
Rezidencija
2859 Bo. Leavitt Bt.
3eresnis ir PigeBjuo turi ofisų dentistas Dr. S.
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
GYDYTOJAS.
Tel. Canal 1819
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
lonaus
budo.
Buvo
pasklidę
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
Bi8 už kitų patar
CHIRURGAS
A. Aslier.
Valandos: 9-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼.
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
gandų,
buk Dr. Asher išsikelNedclloj
pagal
susitarimą
navimas.
IR OBSTETRIKA8
X Šv. Luko ligoninėj mirė šventadienio ir ketvirtadienio
sias iš C’icėro. Bet to nebus.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Ofiso Tel. Canal 2118
vyrų, moterų ir vaikų
Jis apsigyveno Ciceroj ant vi- lietuvis Mykolas Yuodagalvis,
Namų Tel. Lafayette 9098
Ofiso Tel. Victory 68 93
Rezidencijos Tel. Direxel 9191
DARO OPERACIJAS
gvv. 4423 So. YVood St. Jam Tel. Hemleck 8700
sados.
Rez. Tel. Prospect 0610
PAGRABŲ VEDĖJAI
X Dr. S. A. Dowiat, Cice- į darbą einant reikėjo pereiti
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
OFISAS
Didysis Oflflūs:
per
Niekei
Plate
geležinkelį
ros lietuvių gydytojas ir chi
Nedėliomis ir seredomis tik
4605-07 So. Hermitage Avė.
1900 S. HALSTED STREET
iškalno susitarus
rurgas, perkėlė savo ofisų po prie 12 ir Clark sis. Trauki GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Tel. YardB 1741 H 1748
Ofisas 6155 South Kcdzle
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
num. 4901 W. 14 st. viršuj nys užgavo ir buvo nugaben
NAMAI
Ofisas ir Laboratorija
Rez. 6622 So. \Vhipple
SKYRIUS
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Vai.
2-4,
7-9
v.
v.
Išskiriant
Ket.
4447 So. Fairilold Avenue
tas
į
minėtų
ligoninę.
Ten
mi
Ir X-RAY
National Tea Storo. Vieta yra
4193 ARCHER AVĖ.
Ofisas 3102 S o. Halsted SL
SKYRIUS
2130 WEST 22nd STREET
erdvi, patogi, daili. Viskas iš rus, buvo atgabentas j EudeiValandos: prieš pietus pagal sutarti
1414 So. 49 Ct, Cicero
Kampas 31 Street
CHICAGO
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. ▼.
Tel. Cicero 1794
taisyta taip, kaip pridera tik kio koplyčių, kur įvyko koro
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
SKYRIUS
rai geram daktarui. Kartu su nerio tyrinėjimas. Bus laido
Nedėliomis ir šventadieniais 19-12
8201 Auburn Avenue
Tel. Lafayette 5791
Tel. Boulevard 8201
jamas šeštadieny, gegužio 3 d.
NAPRAPATAS
Tei. Wentworth 3000

1 L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. RAČKUS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DR. A. L YUŠKA

DR. B, ARON

DR. A. A. ROTH

DR. NORMANTAS

A. PETKUS

J. F. BADŽIUS

GRABO RIUS
Ofisas

.PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
CHIGAOGJE

OFISAS
668 West 18 Bt.
Tel.
Canal
8174
SKYRIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4988

Bridgeport. — Gegužės 2 d.
Res. 4424 S. R0CKWELL ST. įvyks susirinkimas šv. Kazi
Tel. Virginia 1290
miero Akademijos Rėmėjų 2
skyriaus, Šv. Jurgio mokyk
los kambary, tuoj po pamal
dų.

EZERSKI

LIETUVIS GRABO RIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Phont Boulevard 4139

A. MASALSKIS
t- «

H asų patarnavimu
visuomet sąžiningu Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui

skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia

Tel. Victory 4088-89

dykai.

8307 Auburn Avenue
Telefonu Yards Įlįs

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rel

kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

A. f* A.M i
MYKOLAS
, YUODAGALVIS
mirė balandžio 29. 1930 m. 1:15
vai. po pietų, 38 metų amžiaus.
Kilo iš Vilniaus Red., Švenčio
nių Apskričio, Vydiškių Parap.
Balaveckų Kaimo.
Amerikoje
išgyveno 17 metus.
Paliko dideliame
nubudime
nioterj Kastanciją
po tėvais
Šedaitė, dukter) Emiliją, brolj
Jurgį, 2 brolienės Marijoną ir
Juzefą, 2 pusbroliu Stanislo
vą Maškabuną ir Antaną Aba
ravičių ir gimines, o Lietuvoj
motinėlę Kristiną, 3 seseris Luciją, Teofilę ir Kastanciją ir 3
švogerius.
Kūnas pašarvotas 4423 So.
AVood St. laidotuvės įvyks subatoj gegužio 3 d. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas i Si. Kry
žiaus bažnyčią,
kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į .šv Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažįsta
mus dalyvauti
šiose laidotu
vėse.
Nuliūdę:
moteris, (tilkit*, brolis ir giminės
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudcikis, Yards 1741.

Nuoširdžiai kviečiame visus
rėmėjus skaitlingai atsilanky
ti, nes kaip pereitų susirinki
mų buvo nutarta, bus daroma
išparduotų knygučių laimėji
mas, todėl prašome sunešti
Visas knygutei, kačL užbaigus
vajaus darbų. Šis susirinki
mas bus paskutinis prieš Sei
mą.

Turiu priminti, kad šis su
sirinkimas bus vienas iš link
smiausių. Paskubinę susirin
kimą' turėsime lbimėjimą su
skaniais užkandžiais. Lauksi
me.
( .,
Valdyba.

Tel. Blvd. 5298
valandoje
kreipkitės
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
tr pigiau
sagu kitur. Koptržia dėl šermenų
Sykai.
Nuliudlmo

prie manęs.

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

no West 18th Street
Canal 8161
I.

PAUL. M. ADOMAITIS

Ofiso ir

Suite 721 First National Bank Bidg.

38 S. DEARBORN ST.
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8į ser. ir pėt. 5-6.
Tel?Canal 2552

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.

11 So. I.a Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčios

Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v.
Nedėlloj 10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8331
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
Avenue
Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 02 57

DR. ŽMUIDZINAS

DR. P. Z. ŽALATOMS
Gydytojas ir Chirurgas

4740 Dorchester Avenue

1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Drezel 6323
Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

Perkėlė

savo

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

SPECIJALISTAS
OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
10-12. 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. Vai. ryto nuo 10—12 nuo 9—4 PO
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
pietų: 7—8:39 vakare
Nedėllomls 10 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAI

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 18 ryto Iki
18 po pistų.
Kainos pigesnės,

kaip kitur

Tel. Boulevard 7589

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos:

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

OPTOMETRISTA3

52 East 107-th Street

Ant Zaleskio Aptlekos

DR. 6.1. BLOŽIS
(Kampas Leavitt Bt.)

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btrsot

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakaro
Seredoj pagal sutartį

1025 WEST 18 STREET

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

advokatas

X-RAY

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kagnp. 18 St. 2 aukštas
Pastcbėkit mano Iškabas
194 North LaSalle Street
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:30 va
CHICAGO, ILLINOIS
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 v.
Nuo 9:29 Iki I vai. vak.
ryto. Nedėllomls nėra skirtų
«e*l Office: 1909 Bo. Union iva
valandų. Room 8
TeL -Roosevelt 8719
Phona Canal 8628
VaL »uo • Ud I ral rak.

VALANDOS: Nuo II — 18 Plati B
nuo I iki 7:89 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal ii lt Res. Bo. aąere
2238, arba Randolph 8148.

riNat

4193 Archer Avenue

DR. MAURIGE KAHN

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gydytojas ir Chirurgas
4631

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

88

Gydo staigias ir chroniškas Ugasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kltoMus
elektros prietaisas.

DENTISTAS

Telephone Central 8921

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinos
metus kaipo patyręs
rurgas Ir akušeris.

DR. J. A. PAUKŠTYS

Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 5959
Nuo 3 Iki 9 vak. ir Subatomls

DR. HERZMAN
Ifl

4846 So. Ashland Aven

Tai. Canal <222

^5 METŲ PATYRIMO
JOHN SMETANA, 0. D.

Nuo 2 — 4 Bu Su

7—9 vakare

Tel. Lafayette 5820

F. W, CHERNAUGKAS

numeriu

DR. S. A. DOWIAT

kare. Seredaonis ir Pėtnyčio-

Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

po

Palengvina aklų įtempimą
kuria
Telef. Midway 2880
eatl priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mo, skaudamą aklų karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua
Rezidencija
I Tel. Boulevard 1481
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
regystą.
Tel. Cicero 2888
Susitarus
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

127 No. Dearborn Street

ofisą

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

LIETUVIS ADVOKATAS

Res. Prospect <159

Rezidencija 6600 So. Arteslan Arą
j Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS

5913'

l

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

Nuliūdę: mumis, dukterys, žentai, antikai, švogcrial ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 8. P. Mažeika, Yards 1138.

Boulevard

Office Boulevard 7949

J. P. WAITGHUS

Ntiošlrdžltil kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nedėlioję

DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero, III
X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9
vai. vak. Seredotnis ir Ned. susitarus

mis nuo 9 iki 6.

Kūnas pašarvotas 3308 Emerald avė. Laidotuvės įvyks Šubatoj, gegužio 3 d. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. Jurgio
parap bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos paklaidos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Office: 4459 S. Califomia Avė.

DR. S. ASHER

JOHN B. BORDEN

Telefonas Canal 2552

Paliko dideliame nuliudiine sūnų Juozapą, 2 dukterį Oną
Mankų Ir Htella Kohler ir anukus Roman ir Liudviką Mankus,
Dolore.s ir Alfred Kohler Ir žentus, 4 seseris Pauliną Kowar»kienę, Karoliną Artišauskienę, Marijoną Jasnausktenę Ir Juzefą
Klikunienę, švogerkas Karallną Mlšunskif nę Ir Elzbietą Jnkševlčienę, taipgi švogerius Stanislovą Mišunskį Ir Petrą Jakševičlų ir
kitas gimines.

Res.

Tel. Cicero 2962

AKIŲ 8PECIALISTA8

ADVOKATAS

Arti Leavitt Street

mirė bulandžlo 29, 1930 m. 2:30 vai. po pietų, 58 metų u,nžiaus. Kilo Iš Kauno Ited., Panevėžio Apskričio, Naujamiesčio
Parap., Mazgaigalių Kaimo. Amerikoje išgyveno apie 38 metus.

7878

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
pietų Ir t iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Vlctory <279

A.A.OLIS

2221 West 22nd Street

JONAS ŽILVITIS

Boulevard

DR. A. J. BERTASH

AKIŲ GYDYTOJAI:

ADVOKATAS

Koresp.

Tel. Vlctory UIS

Kampas 46tn Ir Paulina Sta.

Tel.

I

6558 SO. HALSTED STREET Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

JOHN KUCHINSKAS

3102 S. Halsted
St. Chicago. III.

1650 Wert 46th Street

4650 South Ashland Avė.

Gydytojas ir Chirurgas

Brighton Park. — Labdarių
ADVOKATAS
Sąjunga 8 kuopa rengia “bun105 W. Adams St. Rm. 2117
co Party” sekmadieny, ge
Telephone Randolph 6727
gužės 11 d., 4338 So. Waslite2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
naw Avė., 3:30 vai. po pietų.
Telephone Roosevelt 9090
Įžanga 50.
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
Prašome visus atsilankyti
Nariai, kas išgali, prašomi dobanų atnešti pas A. Oendruolį, 4334 So. Fairfield Avė.
LIETUVIS ADVOKATAS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDftJAfl

ADVOKATAI

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

CHIROPRACTOR

(John Bagdziunas Borden)

Tel. Roosevelt 7532

I. J. Z O L P

Tel. Victory 6965
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

DR. A. J, JAVOIŠ

DR. J. RIMDZUS

DR. H. BARTON

'3236 S. HALSTED STREET

3238 S. HALSTED STREET

Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiu
todtl, kad priklau
sau prie arabų 18dlrbjztės.

'GBABOBIUa

PRANEŠIMAI.

Rez. Tel. Stewart 8191

Persikėlė po num.

Boulevard 7689
Re*.

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 9 ryto Iki S vakare

SO. ASHLAND AVĖ,
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 2200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 įkl 12 dieną

,

DRAUGAS

Ketvirtndienjs, Geg. 1 d., 1930
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Paremkite Bernaičių Kolegiją Išvažiavime Geg. 4 d. Chernausko Darže
REIKALINGA stenografė. Turi kal
dvejas šv. Mišias— vienas 10. lietuvių kalbos bei muzikos,
Nariai(ės) malonėsite skait
METROPOLITAN
bėti ir rušyti lietuviškai.
Pastovu.d. gegužės, o kitas 11 d. ge dabar lanko De Paul univer liūgai susirinkti.
darbas. Gera mokestis.
ELECTRIC SHOP
JOHN J. ZOLP
gužės ir tų dienų visos narės sitetų.
K. Bartkaitė, rašt.
G. Navadomskis, Savininkas
Jau yra susirašęs gana gra
Elektros kontraktorius
4559 So. Paulina St.
IŠVAŽIAVIMO ĮDOMYBĖS. , IŠ MOT. SĄ-GOS CHICAGOS eis in corpore Šv. Komunijos.
Todėl visos narės prašomos žus būrelis keliauninkų, ku PROGA JAUNAI PORAI 2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
APSKRIČIO ŠUVA.
X M. K. Rėmėjų 26 sky
rie, be abejo, turės gana drau
dalyvauti.
ŽIAVIMO.
PRADEDANČIAI
GREITAI IR PIGIAI
riaus pirmininkas Kaz. Matgiškų kelionę. Būtų gera, kad
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI IŠMOKINAME ANGLU KALBOS
GYVENIMĄ.
jošaitis praneša, jog surinkęs
gramatikos, sintaksės,
aritmetikos,
daugiau užsirašytų nes tada
Balandžio 27 d. North Sidėj
knygvedystės, stenografijos
ir kitų
Už $475 gausi rakandų vertės $3,lietuviams
LAIŠKAI
dovanų pilnų maišų ir expre- M. S. 4 kuopoj įvyko Apskri
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
būtų daugiau įvairumo.
000. Del 4 kamb. Vart-oti 60 dien,ų.
CHICAGOS PAŠTE
sistema stebėtinai greitai užbaigiama
STANLEY CIBULSKIS
3 šmotų seklyčios setas,
8 šmotų
su atveš į išvažiavimų, kuris čio susirinkimas. Nors dėl, kaiKelionės reikalus aprūpina gražus bedruimio setas. 5 šmotų MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS pradinį mokslų i devynis mėnesius;
bus geg. 4 d. Chernausko dar kuriose kolonijose įvykusių
valg. setas, du 9x12 Wilton kaurai,
Poperloju, mollavoju ir atliekų vi augštesnj mokslų { vienus metus. AAugaitąi Anai
visiems gerai žinomas laiva maži
menkos Lietuvių Mokykloje jau tūk
kaurui, lempos, veidrodis, in sokias namų dekoracijos.
že.
stančiai lietuvių Įgijo mokslus. At
Baltui Chas.
iškilmių priežasčių negalėjo
korčių pardavėjas p. P. P. dai. Viskas už $475. Pristatysime. Darbas garantuotas.
eikite įsirašyti šiandien ir jums pa
Galima
skyrium.
8228 Maryland
;,kyria"S P'™' daug atstovių atvykti j šį
5234 S. SEELEY AVĖ.
Berzinskienei John
dėsime įsigyti abelnų mokslų. Savo
Baltutis 3327 S. Halsted St. avė., 1-mas apt., 1 blokas j rytus
būvį žymiai pagerinsite,
kai busit
P. Plečkaitis baigia organi sus-mę, bet kurios dalyvavo,
nuo Cottage Grove avė. Tel. Ste\vart
Hemlock
0653
Breidieneį Varnonikai
Aplankykime brangių Lie- 1873.
abelnai ir visose mokslo šakose ap
zuoti North S i dės biznierius. tikrai galėjo gražia nuotaika
sišvietę.
Butkui A.
.tuvų ir pasigrožėkime josios
Vincas Nausėda,
seniausia pasidžiaugti.
Churui Petrui
AMERIKOS LIETUVIŲ
gamta.
SVEIKATOS KOMISIJONIE
biznierius, busiąs visų vadas.
Curui Kaz.
Iš kuopų raportų paaiškė
MOKYKLA
Ex.
RIUS PATARIA UŽLAIKY
X Devynioliktas skyrius at jo, kad visos kuopos ruošiasi
Namų Statymo Kontraktorius
J. P. OLEKAS, Mokytojas
Statau {vairiausius namus prieinama
TI GYVENAMUS
3106 So. Halsted Street
siveš “strikerį”, “rūtų dar gražiai paminėti “Motinų Die PATOGIAUSIA EKSKURSI Town of Lake. — šv. Ceci
kaina.
KAMBARIUS
CHICAGO, ILL.
žus” ir daug kitokių laimi nų’F. Tai labai gražus apsi
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
JA.
lijos giedorių draugija laikys
SVEIKUS
kių. “Strikerį” naujai sut reiškimas.
Telefonas Hemlock 552$
mėnesinį susirinkimų gegužio
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
i&
v
•
•
Mes
pasirengę
išgraž.vti
jūsų
kamvarkė K. Pilipavičius ir sako
Nors šįmet yra rengiama _ d., bV. Kryžiaus parapijos barius 10% pigiau už visų darbų,
Užbaigus sus-mų, vietinės
visi išgalės paskambinti.
Maliavojam, ir popieriio.iam ir aps
Phone Virginia 2054
sųjungietės užkvietė visas at gana daug įvairių ekskursijų svetainėje, 8 vai. vak.
Kauras ir gražus didelis, riešuto
kritai padirbam pagal jūsų norų.
X Upytiečių choras, vado stoves pas vietos kuopos pir Lietuvon, kurios visos yra
medžio naujausios elektros radio. $40.
JOSEPH VILIMAS
Teisingas i.r greitaas
patarnavimas
3937 No. Long.
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip
vaujant St. Rokui, parodysiąs mininkę p. N. Kregždienę. naudingos ir siekiančios savo
Namų Statymo
Tamistos
toli
gyvenat,
pašaukit,
o
ATLAS PHOTO STUDIO meR pribusi m ir apkainuosim visai
HEMSTICH. Singer mašinos, ge
nepaprastų dalykų ir dainų. Nuvykusios atstovės ištikrųjų tikslo, bet ši patogiausia eks
Kontraktorius
ram stovy. Pigiai. Fixler Bros. 317
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
\V. Adams.
X Dvidešimts pirmo sky negalėjo atsidžiaugti ir atsi kursija yra dėl to, kad laivas
J. W. Staneika
išmokėjimų.
4556 So. Rockwell Street
KONCERTINOS, bandonianos, ar
riaus, Cicero, Ilk, įjudinti vei gerėti gerb. pirmininkės vai “Leviathan” yra įrengtas su
Naujas Savininkas
A. K. VALIUKAS
monikos
parduodamos,
mainomos,
.I
kėjai ir draugijas mano ne šingumu, kuri, savo sumanu visais moderniškais patogu
taisomos. Otto E. Georgi, 17 38 No.
Painting & Deeorating Contractor
M.
YUSZKA
Gerai, pigiai ir greitai atlie
California Atd. ned. ryt. ir vak.
303# West 65 Piace
užsileisti Chicagai, — būtinai mu ir mokėjimu, buvo paga mais. Laivas išplaukia 11 d.
Plumbing
&
Heating
kam visokį fotografijos darbų.
Tel. Repubiic 4139
Priv. šeimyna parduoda 3 kar.ib.
nori Chieagą prijungti prie minusi tikrų puotų. Nei nepas birželio, kada yra geriausias
Kaipo lietuvis, lietuviams patar raki Pigiai. Setai parloriaus, bedr.,
4090 Archer Avenue
nausiu kuogeriausia.
\alg. Kreiptis tarp 1 p. p. ir 9 v.
Cicero.
tebėta, kaip gražiame pašne oras keliauti.
Man
reik
žmonių
—
vyrų
ar
v. Mr. Kmetko, 4617 Drexel Blvd.
4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 0265
X Povilo Simučio, iš 35 sky kesy ir linksmame ūpe prabė
Su šia ekskursija keliaus
moterų virš 30 metų amžiaus.
National cash register, naujas, O.
Tel. Lafayette 8227
C. Lindh, 2946 Lincoln, Buckinghum
riaus, muzika griež įvairiau go keletas valandų ir neno p. A. P. Stulga, gerai žino
Darbai ant visados. Geras už
A. ALESAUSKAS
1959.
sius šokius.
rom* prisėjo skirstytis. Taigi mas chicagiečiams, ciceriečiamokestis. Gali dirbti pilnų lai
MOTOR EXPRESS
Pilni rakandai, kaurai, deskos. Pi
giai. 229 No. Central avė. Austin
X Kai kurie skyriai ruo visos atstovės dėkingos gerb. ms ir apielinkėje. Jis yra vi Mes permufuojame-perveža- kų ar pusę. Taipgi ir į kitus
7111.
šiasi patys atvesti dovanas Į pirmininkei ir kitoms 4 kp. suomenės žmogus, nes yra var- me pianus, forničius ir kito- miestus. Atsišaukti:
HARDWARE STORE
7 šmotų valg. ir 2 šmotų parlopiknikų. Būtų gera, kad ir sųjungietėms, kurios taip bu- gonavęs, mokinęs vaikučius kius dalykus. js
2701 West 47 Street
,riaus setas, kaurai, dišes. Viskas $55.
3133 So. Halsted Street
£
Galima skyrium. 621 Cornelia avė.,
pavieniai asmenys prie jų pri vo malonios ir vaišingos.
Tel. Lafayette 1237
=====
Chicago, III.
2-ras apt. š.
Taipgi parduodame
anglis
sidėtų.
Jei
jūsų
kas
neužganėdina,
tai
Pastaruoju laiku M. S. 4
geriausios rųšies už prieina
REAL ESTATE
atsilankykite į musų krautuvę.
X Geg. 4 d. išvažiavimo kuopa savo veikimu kįla kaip
miausią kainų. Musų patarna
,Wm.
J.
Kareiva
5,000 kostomerių pasiuau- vimas yra greitas, geras ir
Musų patarnavimu pilnai bu
pelnas skiriamas mokslo įs ant mielių. Vajaus metu pri
Savininkas
Biznio kamp. prie 103-čios ir So.
sit užganėdinti.
taigai — Bernaičių Kolegijai. rašyta keliolika naujų narių, duoti musų išpardavimu. Bar- nebrangus.
Del geriausios rųšies
rark Avė. 100x125 p., gero St. Biz
Ir jpy^vngvimo, šanku
Pristatom į visas miesto da nio centre arti So. Park Avė. Pigiai,
7126 So. Rockwell Street
suorganizuota kuopos choras, genai visai Šeimynai.
OREEN VALLSnr
J. Keegan, 7952 ChaVnplain
avė.
PRODUCTS
“Seilai” ant:
Triangle 0924.
lis.
organizuojama
jaunamečių
U
Telef. Republic 5099
Olselis šviežių kiauši
čeverykų
Paaukuosfrn mod. 5 kamb. namų.
nių, sviesto ir sūrių.
skyrius.
Mes pervežame daiktus ir į
Geros išlygos. 1325 \V. 71 St.
Dressių
4644 So. Paulina St
MES
kitus miestus.
Čia jau aiškiai pasirodo
Dld. mod. 5 kamb. plytų bung.
Tel. Boulevard 1889
Kelnių
Budavojam naujas namus, 2 karų gar., šoninis įvaž. $9,900.
pirm. N. Kregždienės, Šniauk5631 Warwick Avė.
Maliavų
dirbam cemento darbus - fun
štienės, Maskolaitienės ir ki
DOWNERS GROVE 7 KAMB.
Varnišių
damentus saidvokus, taipgi
NAMAS
tų gražus
pasidarbavimas.
1 bl. iki bažnyčios Ir mokyklos.
Vaikų drabužių
Automobilių pirkėjams ir savinin
muro
darbus,
iš
medinių
pa

Gražiausių įspūdžių iš šios
Lotas 50x162. Visi pagerinimai. Pi
pirm pirkimo naujo karo šir
Kainos numažintos taip, kams
giai. Tik $5,500.
darom
mūrinius,
apmurinam
dingai
prašom
atsilankyti
ir
pama

kuopos lydimos, linkime 4 kp.
HENRY A. MILLER. REAI.TOR
kad pritaikinti jušų kišenini. tyti naujus 1930 Nash automobilus
medinį namų po vienų plytų. Ofiso sk. 5114 Main, 2-ras fl.
da labiau bujoti, augti ir bū
sul vėliausios mados automatiškais
Downers Grove. Tel. Downers
Atsiveskit vaikus ir visų įtaisymais. 8port Royal tekiniais ir Savininkas R. Andrellunas Atrodo mūrinis, po to jau neti pavyzdžiu kitoms kuopoms.
Grove 7 6
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
šeimynų. Juo daugiau pirksit, Nash gali papuošti- Už tokias pri
Užlaikau visokių reik pentyt. Turim namų ant
Ta pati.
7 kamb. plytų bung., žibalu šild.
’’S a long road that knouis
luksinlų ir sidaeinamas kalnas pas
juo daugiau sutaupysit.
2 karų gar. $13,000. 2712 Asburg
orinių daiktų, vė pardavimo ir mainymo.
no turning out for some
avė. Evanston. University 0663.
liausios mados ra
Bargenai, bargenai, barge BALZEKAS MOTOR SALH
reckless driver! What you IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKI
JOKANTAS BROS.
dio, planų rolių,
I
4030 Archer Avenue
nai.
rekordų
ir t. t.
really need is one of our Auto
BIZNIO PROGOS
4138
Archer
Avenue
MO.
Taisau laikrodžius
Tel.
Lafayette
2082
Combination Policies!
Išpardavimas, kurio negalit
Ir muzikos instru
Tel. Lafayette 7674
mentus.
Delicatessen — Groc. A-l stovy,
pamiršti.
į Only one premium—and a great
North Side. — L. R. K. Mo
2650 West 63rd St. Chicago.
AUTOMOBILIU CHAMPIONAS
naujas atakas, 4 kamb. užpakaly.
f big organization "at the wheel”
Telefonas Canal 7233
I. GOLDSTEIN & SON
Pigiai. 2158 Belle Plaine Avė.
Telefonas HEMLOCK 8889
terų Sąjungos 4 kuopa labai
i to help ateer you out of trouble
B
U
I
C
K
2400 So. Oakley Avė.
when trouble comeat
PARSIDUODA bučernė ir
gražiai gyvuoja.
Per 20 Metas Užima Pirmenybė.
Tel.
Canal
1976
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
Mnllavojimo
Kontraktorius
grocern'ė.
Biznis per ilgus me
Nesenai įvyko vajau* vaka

C H I C A G O I E

M. ZIZAS

V. PAUKŠTIS

REIKALINGA

PRANEŠIMAS. MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

r

PETRAS CIBULSKIS

NA-IZE

gink BUICK ir MARQUETTE

Phone for rate

Ramova

V. RUKSTALIS
Insurance
2423 W. Marųuctte Rd.
Telephone Hetnlock 5219
Loop Office
230 S. Clark St.
Telephone State 3380
Chicago, III.

ras, kuris kuopuikiausiai pa
ARCHER BUICK CO.
vyko.
4400 Archer Avenue
Pereitame, susirinkime prisi
Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
rašė 6 naujos narės, būtent V.
3518 So. Halsted Str.
JONAS ŠLEGAITIS
Martišienė,
Z. Mačienė, A.
LIETUVIS PARDAVĖJAS
Gražiausias Teatras Chicagoj
Marcinkevičienė, I). Zinkevi
Seredoj ir Ketverge
LEAVITT STREET
čienė, L. Šerpetienė, M. PlanBalandžio
30,
ir
Gegužio
1
d.
GARAGE
čiunienė.
“
THE
GOLDEN
C
ALF
’
Viktoras Yuknis, Savininkas
| Nutarta “Motinų Dienų”
Nepaprastai
įdomus
paveiks

Visokis
automobilių dar
gražiai paminėti: užprašyti
las.
bas. Kainos prieinamos, dar

t

METINIS BANKIETAS
Rengia

Vitaphone Vodevilio aktai bas garantuotas.
Kalbantieji paveikslai, dai gazolinas.
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vaL po p.

Red Crown

2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLUBAS

Sekm., Gegužio — May 4 D., 1930

JOHN PAKEL & CO.

LIETUVIŲ AUDITORIJOS ABEJOSE SALĖSE

(PAKALNIS)
Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana flatus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą:
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Bes. Grovehill 1680

3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 vai. vakare

įžanga $1.00

Bus gražus programas, muzika, dainos prakalbėlės. Dainuos
Akvlla Ančlutė, Kastas Sabonis, Emilija Dočklenė, Jadvyga Grleaite, Silvija Sabonlutė, M. Budvydaitė, prie piano Birutė Bridžlutė,
Elena Pilkiutė, Albertas Buknlukaa Aldona Norvldaltė prie banjo.
Muzika šokioms p-no Jos. F. Budriko orkestrą po vadovystė
M. Yozavito.
Visus širdingai kviečia
KOMITETAS.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai
reikalingų
prie mašinos
vtskų
padarom.

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806
Chicago, Iii.

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakaa.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

LIETUVIS KARJPENTERIS
Atlieku visokį darb^, kaip tai:
taisau namus, porčius, dirbu šėpas
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku clmento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.
CHARLES YURHAS
2223 W. 23«1 Piace
Telef. Roosevelt 2721

MORGIČIAI-PASKOLOS
Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materljolų, o
aš padarysiu gražių dreslukę pa
gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)
4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vak
vakare, utarnlnke, ketverge ir subatoms iki 9 vai. vakaro.

AR NORI PINIGŲ

tus išdirbtas. Priežastį patirsit ant vietos. Kaina pigi.
12300 Emerald Avė.
Pullman 3990
PARMOS.
MORGIČIAI verčia parduot, % ak.
medžiai, sodas, paukščiai, VVheaton
prtem. 40 expreso trauk. 4 kamb.
bung. $2,500. Geros išlygos. Sav. 212
W. Semtnary, Wbeaton.

Mainysim — 120 ak. šiaur. India
noj, gera žemė, budlnkal, miškas,
upė jauki vieta. Pigiai. $50 ak. Peterhans, 8 So. Dearborn St.

ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

I Š R E N D A V I M UI

niu ir mūriniu namu. Komiias

tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS
Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis
konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET
CHICAGO, ILLINOIS

3844 W. End Avė., 6 kamb. mod.,
mleg. porčiai, karšt. vand. šild., ge
ra transp. arti Garfield Park.
3-4 kamb. štymu šild. $28-330 —
$45. C040 Blackstone Avė. % blk. I
C. strytk. Dore h este r 3367.
5 KAMB. APARTMENTAI
4621 So. Trumbųll avė. 1-mas fl.
4623 So. Trumbull avė. 2-ras fl.
Naujuose 2 fl. namuose, raudynės.
Didelis virtuvės Ir šėpos,
pigios
rando*
MARK LEYY A BROTHERS
7 S. Dearbom St.
Randolph 3683

7024 PRINCUTON — Rendon 7
kamb. štymu šild., gera transp. arti
mokyklų.

