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Pergale Ar Mirtis! ■* Saukia Indietė Naidu
*)

AMERIKOS VOKIEČIAI į
KATALIKAI J VOKIETIJĄ !

KINIJOS VALDŽIOS KARIUOMENĖ
iraKUSISIMfllIJS

RADIO INŽINIERIUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

—
DU PROFESORIAI
KLAIPĖDOJ SUĖMĖ
SAN FRANCISCO, Cal.,!
IŠVYKO VILNIUN
geg. 13. — Šios valstybės Vo-1
15 KOM,UNISTŲ
kiečių Katalikų Draugijų Fe
Prof. K. Pakštas su žmona
Klaipėdos spauda praneša,
deracija išsprendė šįmet ap
kad ten prieš kalias dienas išvyko j Vilnių mokslo tiks
lankyti Vokietiją. Daugelis Fe
buvo suimta 15 komunistų, lais, ir tais pat reikalais iš
deracijos narių sutiko prisi[šešioliktasis pabėgo. Suimtie vyko prof. B. Sruoga.
1 dėti prie tos “ekskursijos.”
ji dabar tardomi. Gegužės 1
Prof. K. Pakštas išbus ten
i Vykimai išnuomuota du voVOKIETIJOJ IŠKELIAMI REIKALAVI
! d. jie turėjo suruošti demon mėnesį laiko. Aplankys did
kiečių
naujausiuoju laivu
žiausią Lietuvos ežerą Narutį
stracijas.
“Bremen” ir “Europa.” Vo-Į
r
MAI PATIKRINTI TAIKOS SUTARTĮ
. ir Bialoviežio girias.
‘R.
kiečiai iš New Yorko išvyks,
Pasirodo, kad komunistai
liepos 17. Taipat kartu vyks Į
pasižymi didele disciplina iš
INDIETĖ VADOVAUJA
ĮVEIKUSI SUKILĖLIUS
į Vokietiją ir kitų Anų J. Va- *
PERKŪNO AUDROS
j viršaus. Jiems griežčiausiai
SUKILĖLIAMS
. 4...,
.,
ilstybių dalių vokiečių delega-Į
'įsakyta tylėti, ir todėl iš jų
..
*
i
SHANGHAI, geg. 15. — Pirmasis Lietuvos Preziden- cijos.
Balandžio 22 d. nuo perku
f
L
'sąmoningesni
ir
tyli.
Suėmus
tas.
Konstitucijos
dėsniais
iš
ALLAHABAD, Indija, ge- Nankingo valdžia paskelbė,
įnijos sudegė du klojimai Bai* Amerikos vokiečiai aplan-' Dr. C. B. JolUffe paskirtas vien, ...................................
k,t,,
,
„
vist,
tuctuokm R#kift.o
rinktas.
gūžės 15. — Mrs. Naidu, po- kad jos kariuomenė atbloškukys Bavarijoj Oberammergau,' vyriausiuoju federalės radio Jau komsomolai kooptuoja ki- ‘
etė, kuri šiandie Indijoj ūži- si j vakarus sujungtąsias šiau
“R.”
. VOKIETIJA RHKALAUJA kur ^t vaidinama Viešpa- komigijos inžinierium. Paeina tus. Vis dėlto nepaisant to
ma suimto Gandhi vietą, pirm rinės Kinijos sukilėlių armi
==»
ties /Kančia, taipat kitas įžy- „ w Virginijos
kio jų slapto veikimo, bolše
išvyksiant iš čia Į Bombajų jas po penkių parų nuolati-' PATIKRINTI TAIKOS
senosios tėvv1,712,000 BEDARBIŲ
vikai Lietuvoje veikia labai
SUTARTI
pareiškė, kad ji drąsiai ves nių mūšių. Valdžios kariuoBRITANIJOJ
mizernai.
“R.”
savanorius indiečius Į Dhar- ’anenei tekę dideli amunicijos
sana pulti ten britų druskos ir ginklų grobiai. Šiaurinės i BERLYNAS, geg. 15. —,
SENATAS PRIEŠ MEKSILONDONAS, geg. 14.
KRIMINALINLAI NUSIKAL
sandelius. Į skaitlingai susi- armijos atsimetusios į Anhwei Vokietijos laikraščiai prade
Britanijos darbo ministeri®
KONŲ ATEIVYBĘ
Studentų riaušės Chicago]
TIMAI KOVO MENESI
rinkusius indiečius jinai šau-.ir Honan provincijų pasie da kelti reikalavimą, fead Vepaskelbė, kad šiandie Angff
; rsalio taikos sutartis būtų pa
kė: Pergalė ar mirtis mums'nius.
j
>
Chicagos
Universiteto
stu

WASOTNGTON, geg. 15.
Per šių metų kovo mėnesį
talijoj ii Škotijoj yra..
tikrinta (pertaisyta).
vadovaus.
dentai
šio
antradienio
vakare
Mūšiai su sukilėliais šiauSenate pravestas sumany- .
visoj Lietuvoj padaryti 1109 Į1;712’000 darbių. Sako, to“Turiu mirti arba britus
Laikraščiai nurodo, kad ta* anas suvaržyti ateivybę iš Me-/tieS 58 «atve Jbmversity akio didelio bedarbių skaičiaus
artis neteisinga. Padaryta V
Rnrab
!ve* sukėlė riaušes, atkreiptar,k^m^a^^ai nusikaltimai, iš
įsutartis
nebūta per 80 metų.
® savo nnga-^
tksikos. Senatorius Borah
in iSniškinti
greitųjų, kad
kad pnęm prieš, sausuosius tederalud g
^hkintl 875
8Z5’ vadinai 78
sveikindama su draugais ir menė naudojasi bombiniais o- ant greitųjų,
namiškiais. “Mes nereikalau rlaiviais ir priešams atlieka •'lėtą priešą kuodaugiau pris sikonų ateivių varžymas pa-18”}"“ 8tudent* tarP\ . I ’
HONDŪRAS PROTES
jame to, kas mums nepriguli. didelius nuostolius.
pausti. Sutarties pagrindu y- Bloginsiąs santykius sn Mek
į
TUOJA
Bet neatiduosime niekam to,
ra ne teisybė, bet pagieža.
pramogas,
gi
sausieji
šnipai
žmogžudybių
13,
išaiškinta
11,
sika.
i
kas yra mūsų.
visur narsto tikslu susekti. išniekinta moterų 9 ir visi pi
BUS PALAIDOTAS VAL
TEGUCIGALPA, HonduVokiečiai reikalauja sutartį
svaigalų
vartojimą.
ktadariai
susekti,
išaikvojimų
ras
, geg> 15> _ Aną die’ną a.
“Vyksiu savanorių prieša
STYBES LĖŠOMIS
patikrinti, kadangi už buvusį 73 ŽMONES APKALTINTI
i Riaušininkus kartą išvaikė valstybinėse įstaigose 1 (su- nierikoniški lai; finai, iš oro
ky. Eisiu per dygliuotas tvo
karą Vokietija neteisingiai ka
ras ir savo rankomis grobsiu i OSLO, Norvegija, geg. 15. ltinama.
DAYTON, Ohio, geg. 15. — /policija. Paskiau — gaisrini sektas), padirbimų netikrų pi- kovodami Nikaraguos sukilėdruską iš sandelių.”
— Miręs žemgalių tyrinėtoiFederalė “grand jury” ap- nkai. Sakoma, nei vienas as nigų 4 (susekti 3) ir platina- iiug> Hondūras pusėje pame
st netikrų pinigų 8, išaiškin- tė keletą bombų.
Nežiūrint to jos patriotiš- 0as norve£as F. Nansen, kaip
DIDŽIOJO ORLAIVIO itkaltino 73 žmones gyvenan muo nesužeistas.
;
ta 6.
Į, Vietos valdžia Am. J. Valčius įvairiose šalies dalyse už
kūmo, ji pati abejoja apie sa paskelbta, būsiąs palaidotas
IŠMĖGINIMAS
Dentistas išteisintas
j Pagal skaičių daugiausia pa stybių atstovui įteikė protes^pardavimą “ginger” sunkos,
ndelių pasiekimą. Gal bus su- valstybės lėšomis, kaipo pasi
žymėjęs norvegų tautos sūnus. r DESSAU, Vokietija, geg. rnno ko šimtai žmonių supara- , Jean L.. (Fenton, 4metų, mi-tdar>'ta smulkių vagysčių, pa-'tą dėl to įvykio.
laikvta ir suimta.
15. — Didesniuosius Vokieti- ližiuota, gi kiti ir mirė. Isty-,rė dentisto ofise taisant jam skum miegalių degtinės vary-j
“R.’
jos miestus aplankyti su 20 rus pasirodė, kad ta sunka y- (dantis. Imtas nagan dentistas nHJ " sukčiavinrių.
ATGAL IRGI PER
Bus iškilmingai palaidotas
SKAITLINGI INDIJOJ
ATLANTIKĄ
'keliauninkų leidosi didžiau- ra ne “ginger”, bet “jake.” »Dr. Bowles, Evanstone. KoAREŠTAVIMAI
Piktadarių nužudytas pagy
ronerio teismas jį išteisino. MUŠTYNĖS SU KIRVIU venime, 3258 No. Clark gat.,
isias pasauly* sausžemių oriai------------------DIDELE KASYKLA
BOMBA JUS, geg. 15. — . RIO JANEIRO, Brazilija, vis ,(ėroplanas) Junkers G-38. <
Pripažinta, kad vaikas mirė j
’Cook apskrities prokuroro oIš
Afrikos
atskri,Tuo
būdu
orlaivis
išmėgina-'i
iš ištrasčio
>
Balandžio
21
d.
Pankiskių
„. agentas
.
, . ., . J.
, Ai
Kas veikias Sholapur’e tikrų geg. 15.
ATIDAROMA
iš išgąsčio.
** fiso
tvrinetojas
ksime, Simno valsčiuj, pas
žinių neturima. Tik yra žino- d? į Braziliją francūaai laku mas. Padirbdintas prekių ve
•i
• -r
vi
v. :tmeier, kaip pranešta, busiąs
pil. Miškini Joną kilo pešty- ... ., .
.1 . ., .
m
mą, kad ten karo padėtis, kad ,nai rengias tuo pačiu keliu žiojimui.
’i AVFJST FRANKFORT, III.,
Gaisras iš sprogimo
, .
. ...
iškilmingai palaidotas. Tuones, kurių metu kirvio smū- . v ..
.
ten įvesta žinioms cenzūra, per Atlantiką ir atgal skristi,
geg. 15. — Rytoj atidaroma
.. , ,
.
nu užsiima Ubicago AsscciaKeturių aukštų bute, 155 giu perkirsta
kad siunčiamos žinios į už
VOKIETIJOJ RIAUŠĖS jdidelė Chicago, Wilmingtonir w , n ‘ f R
Sta-' . P6™1™*. buvo
DUV0. ButnmoiFranklin anriiu kasvkl/a
,8 a* „d Sapp,y kom-lhmui
Martynui kairioji
±cuin.a
,,
v
u i i r
sienius dėl cenzūros daug su (UŽDARYTAS JAPONIJOS
kasvklu No
No.
RuWwr
.
To
kaj? Altme.cr
DEL VYNUOGIŲ
Altmeicr žuvo,
žuvo, 1kada Irol.ptrukdomos.
PARLAMENTAS
panija, sprogo gazoliną ir k,-!mQ
Mi6kinini Jllozni i5.
.
..
*
* Britų policija įvairiuose
GERMERSHEIM, Vokieti- glekasių. Kasykla buvo uždą lo gaisras. Atlikta apie 15,000 du dan,ys>
1
miestuose pradėjo skaitlingai i TOKYO, geg. 15. — Vakar Ja, geg. 14. — Šiame nedide ryta kovo mėnesiu.
dol. nuostolių.
Altmeier kažkaip patyrė,
.mušta nosis, galvoje viena
areštuoti indiečius tautinin-j nutrauktas specialia japonų liam Pareinio miestely paskel
kad tą pagyvenimą puls pik
.žaizda.
kus.
^parlamento posėdis. Moterų bta karo padėtis po įvykusių
PARĖDYTA ŠAUDYTI
Saugoti apskrities miškelius
tadarių gauja. Tad jis su tribalsavimo teisės klausimas riaušių.
,
Balandžio 22 d. Meteličios .
.
». . .
Imtasi priemonių ijmet va-Į^^ J[eWi|} valsj!iljj pa,
poiicmonais užtaise spęspaliktas neišspręstu aukštes- į Vynuogių augintojai sukėlė
50 MILIONŲ ORO LAI
saros laiku Cook apskrities įpj, Abromaitį Praną kiIo
»’• D” piktadariu nuSauta,
niuose rūmuose.
.riaušes prieš valdžią, kuri už
VYNUI
miškelius apdrausti nuo gali-;-tė
ffio 8mfl^u . krflti bet ir patsai žuvo. Taipat nudraudė auginti amerikoniškas,
__
c
Gontas
’ns nflirvvpšautas lnvmA
lovoje sprc
sergąs
pagyve
mų gaisrų.
taip vadinamas, maišytas vy
LONDONAS, geg. 15. —
ŠILTINE HARBINE
nę sunkiai sužeistas to pat
nimo savininkas.
Britanija planuoja pradėti
nuoges. Už neklausymą apie
kaimo gyventojas pil. PrancPolicija dar nesurado pabė
Bernaičių savaitė
gaminti sau didelį prekybai SHANGHAI, geg. 15. — i400 augintojų nubausta. Iš to
i
kevičius 24 metų amžiaus.
gusių dviejų piktadarių.
oro laivyną. Pradžioje tam ti /Mandžiūrijos mieste Harbine kilo protestai, demonstraci
Vakar Chicagoj pradėta',
“R.”
kslui bus skiriama 50 milio- iškilo dėmėtoji šiltinė. Kas jos ir riaušės.
AUDRA SULAMDĖ DU minėti bernaičių savaitė.
nų dolerių.
dien šimtai suserga. Kasdien
ISPANŲ LAIVU
PINIGŲ KURSAS
SULAIKYTOS DVI KO
apie po 25 žmonės miršta.
Chicagoje šįmet už renkaNEPRISJPAŽJSTA KALTA
MUNISTES
BRAZILIJOJ IŠKILMES
MADRIDAS,
geg. 15. — .mus gazolinos mokesčius val
Lietuvos 100 litų . .$10.00
COLUMBUS, O., geg. 15. Afrikos pakraščiuose audra stybė ištaisys 42 mylias gat Šiauliuose sulaikytos plati Britanijos 1 sv. sterL 4.80
IŠLEIS NAUJUS PASTOS
RIO DE JANEIRO,
geg.
—
Mrs. Ethel Geller, kuri nu sulamdė dų ispanų
laivu. vių.
ŽENKLELIUS
>
Francijos W0 frankų 3.91
nant proklamacijas dvi komu
14. — Visoj Brazilijoj vakar
žudė savo septynis vaikus ir “Principe Asturias” nusken
nistės; Sobotnikaitė ir SeniItalijos 100 lirų
5.23

Indijoj Vedami Skaitlingi

Tautininkų Areštavimai

r
r

miasias
nės

Ji

savo

vietas.

CHICAGOJE

jrinėj

nugalėti,”

sakė

jinai,

atsi-

d„

Shantungo

vedami.

provincijoj

Valdžios

kariuo.

h

Studentai

ruošia

visokias

Tame

skaičiuje

padaryta

tion

ka

SHERMAN,

—

Šis

Karo

kurie

miestelis

padėtis

įsakyta

viams

Tex., ,geg.

mėgintų

of

Commerce.

pralindo

medinę

sieną

ir

15.

neapriirięs.

veikia.

Karei

nušauti

padegti

tuos,

negrų

namus.

ROMA, geg. 15. — Vatika pati pasišovė, pavesta “gra do. “Teresa Talla” daug nu
tuvės kaip šioj šaly panaiki no Miestas pasiruošė išleisti nd jury.” Ji neprisipažįsta kentėjo. Nėra žinių apie įgu

buvo minima 42 metų sukak

nta

vergija.

naujus paštos ženklelius.

kalta.

i lų likimą.

CHICAGO
KĖS.

šalta.

—

IR

APYLIN

Nepastovus

oras

ir

kaitė.

Kratos metu pas jas

rasta apie 50 proklamacijų.

1

“R.”

Belgijos 100 belgų

13.94

Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.83

t

fcA Ketvirtadienis, 15 d., 1H30

draugas

“DRAUGAS”
U«lna kasdien, Uskyrus sekmadienine
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 9«-»0. Pnnel Metų — II.BO, Trims Mėneslssns — tt oo, Vienam
MAneslui — 76c. Europoje —- Metams 97-00. Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .02c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųMnn, Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlalundlama tam
Mirtini palto lenkių.
Bndstktarius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 raL
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė
Lietuvos Nepriklausomybę, o gegužės 15 d.,
1920 metais, susirinko rinktiniai tautos atsto
vai į Steigiamąjį Seiliuj, kuris tą pačią dieną
autoritetingai visos tautos vardu pakartojo
Nepriklausomybės paskelbimo svarbųjį ir is
toriškąjį aktą šia reikšminga rezoliucija:

Labdarybės Skyrius.
CICEROJ ĮVKSTA RINK
LIAVA.

lingu prieglaudų nepastatysi
me.

Prof. Kampininkas

Kalvarija. — Vieno laikraš

čio pranešimu, šio valsčiaus
visi šunes bėgioja pasipuošę
medaliais.

Tat, aiškiai matome, kad
Ciceros lietuviai katalikai
viskas kulba užtai, jog turime į
dideliu susirūpinimu ruošiasi
“Lietuvos teigiamasis Seimas, reikšda
daugiau dirbti, daugiau auko-;
Kaunas. — Nesenai Lietu
prie
viešos
mieste
rinkliavos,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 mas žmonių valią, proklemuoja esant atsta
ti ir iš kitų prašyti. Ateinan-1
voje buvo didelis “holdapas”.
kuri įvyks ateinančiame sek
vai. po piet.
tyta Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, kaipo
t j sekmadienį Ciceroj parody-į
Merginos buvo užpuolusios
demokratinę respubliką, etnografinėm sienom madienyje, gegužės 18 d. Mo kime, kad mes mokame susiorj
,neženočius vyrus, norėdamos
bilizuojamos moterys ir mer ganizuoti, mokame pasiaukoti j
ir laisvą nuo visų Valstybių ryšių, kurie
“DRAUGAS”
! išplėšti iš jų senbernystės
gaitės, kurios visai dienai ga
buvę su' kitom Valstybėm”.
ir mokame dirbti.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
“cnatą”. O jei ne, tai temo
lės pasišvęsti renkant aukas Tat, į darbą!
Publisbed Daily, Ezcept Bunday.
Prie
šios
progos
norime
priminti
vieną
SUBSCRIPTIONS: One Tear — ««.00. Stz Montbs
ka valdžiai mokestį. Nusigan
lietuvių labdaringiems reika
PROF. KAMP. RAD10.
»— 9S.B0, Tkree Montbs — 92.00, One Month — 79a labai reikšmingą Lietuvos Tarybos 1918 m.,
D. S.
dę vyrai tuojau suorganiza
■urope — One Tear — 97.00, Stz Montbs — 94.00
lams. Vyrai irgi turės darbo.
Copy —■ ,01c.
vasario 16 d. paskelbtos rezoliucijos dalį:
Keikia viską tinkamai sntvar- Aj. >u pnslrn09etne pne Kaunas. — Prof. Voldema vo senbernių kliubą apsigyni
Advertislng lu “DRAUGAS** brings best resulta.
“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kati kyti, automobilių turėti ir tt. VainikŲ
Aftvertlslng rates on applicatlon.
_ gegužfo 30, ras ir po šiai dienai tebėra mui nuo “strošnių holdaper“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago Lietuvos valstybei pamatus ir jos santykius
Gerb. kun. klebonas H. J. Vai- Į
diktatorius, tik, žinoma, ne kų” juoba kad net vyriausysu kitomis valstybėmis privalo galutinai nus cianas taipgi vria susirūpinęs, Kiek išplatinote tikietų įjvisos Lietuvos, bet bflto> ku. W paskelbė, jog šių metų pra
tatyti kiek galima greičiau sušauktas Stei- kad ši rinkliava būtų pasek
labdarių išvažiavimų, kurs būs i riaine jis dabar gyvena. Būto zioJe ?yven
te uvoje
giamąsis Seimas, demokratiniu būdu visų jos minga. Kiti kunigai irgi gra
priskaitoma 1,120,561 vyras ir
birželio pirmą dieną, labdarių savininkas nori jį iškraustyti,
gyventojų išrinktas”.
žiai darbuojasi.
j o profesorius nesikrausto ir 1,219,477 moterys. “Strošnas”
ūkyje?
STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTUVES.
Steigiamasis Seimas tą jam paskirtąją
Be abejo, ciceriečiai lietu- (
i gana. Tokia mažo žmogaus moterų perviršis.
pareigą šauniai atliko. Ji® nustatė valstybei
4------Šiandien sukanka lygiai dešimts metų pagrindus, užvedė santykius su kitom vals viai katalikai iš savo pusės ; Ar km>pos automobilius jau i “ diktatūra”, sako, susidomėJOKTI!
nuo susirinkimo Lietuvos Steigiamojo Sei tybėm, išleido visą eilę reikalingų įstatymų, viską padarys, kad kuodau- suregistravo, kuriais reikės ’jo ne tik Lietuvos, bet ir užgiausia pinigų surinkus. Bet nuvežti žmones į labdarių iš-jsienio laikraščių korespondenmo.
•
Ne tavo biznis!
sustiprino valstybę ir jo pastatytoji vyriau
— • Į tai, kurie su fotografijos apara
ir ebieagiečiai privalo jiems važiavimą?
Šios sukaktuvės^yra svarbios ir begalo sybė apgynė Lietuvą nuo priešų užpuolimų,
Gatvekario konduktoruis
ateiti į pagalbą. Juk .Ciceros
■ . •• .
.tais prie būto laukia ir nesureikšmingos. Deja, jos minimos labai keisto iškėlė jos prestyžių užsieniuose.
(j mažą mergaitę). — Kiek
miestas nėra taip mažas. Rei Ar kuopos susitarė su gerb.i laukia p. Voldemaro kraustanse ir nenormalėse sąlygose.
tau
metų?
Po Tarybos rezoliucija pasirašė ir tauti kia tūkstančių rinkikių, kad • kun, klebonais dėl Šv. Antano į ties.
Lietuvoje nė spaudai, nei organizaci ninkų — pažangiečių vadai (Smetona, Miro
Mergaitė. — Aš moku pilvisą miestą apėmus. Del toikolektos bažnyčiose?
joms nebus valia Steigiamojo Seimo sukaktu nas ir kiti), kurie ir Tarybos paskelbtuosius
Cin Masto™ iU* “fer&” ir tara*ta neturi
i Chicago. —
visos labdarių kuopos turi J______________
vių minėti. Nevalia būs nei puse lupų apie ir Steigiamojo Seimo priimtosios Valstybės
‘ “biznio” man tokį klausimą
Įtavorščiai nepaprastai tiešipasirūpinti, kad, gegužės 18 LABDARINGOS SĄ-GOS
■Seimą prisiminti.
duoti.
Konstitucijos dėsnius po kojų pamynė.
KPS. PRAMOGA.
jjasi, kad Velykose “proletarid. į Cicero pasiuntus bent po
Del ko taip yra, mes visi gerai žinome.
Tačiau, nors ir labai sunkiose sąlygose kelioliką rinkikių. Jei visos
iiiėj” tėvynėj — Rusijoj apPetras. — Neliūdėk brolau,
Steigiamasis Seimas nustatė Lietuvos Lietuva šiandien gyvena, Steigiamojo Seimo
Bridgeport. — Gegužės 11‘seita be varpų, kad darbinin- dęs?
valstybei pamatus — priėmė Valstybės Kon sukaktuves vis vien minės, reiškiant vilties, Chicagos Labdaringosios Sąjungos kuopos pristatytų po'd., sekmadienio vakare, Lietu j kai buvo verčiami dirbti ir Jonas. — Žmoną serga ir
stituciją; pravedė žemės reformą. Dabartinė kad neužilgo būs atstatyta teisėta tvarka t. y.
15 rinkikių, tuojau susidary vių Auditoriume, prie Hals-, džiaugiasi, jog jiems geriau nežinia kas bus.
taatininkų vyriausybė gegužės 15 d. šventę tokia, kokios reikalauja Steigiamojo Seimo
tų pusantro Sigito darbinin-ted g-vės, įvyko Labd. Są-1 pas fašistus gyventi. VelykoPetras. — Kas gydo.
visiškai panaikino, nes ji jai priminė nema priimtoji konstitucija.
kių. Kiekviena . rinkikė tesu- gos 5 kps. vakarienė su šo-' se jie galėjo nors ramiai pa- Jonas. — Daktaras Gydy
lonų ir skaudų dalyką, kad jie — tautinin
renka bent po vieną? dešimkę, kiais, surengta naudai stei- dribsoti, kuomet komunistų tojas.
kai iš pagrindų sulaužė Steigiamojo Seimo
* Šiandie gegužės 15 d. t. y. Lietuves vals- apskaitliuokite kokia krūvelė giamąjai senelių ir našlaičių “rojuj” darbininkai turėjo ; Petras. — Neliūdik brolau.
priimtąją Valstybės Konstituciją, sulaužė jos
tybinė šventė, kuri prieš trejetą metų iškil-; pinigų jau susidarytų,
prielaudai. Tikslas kilnus ir prakaitą lieti.
Į Jis ir mano nabašninkę gydė.
dfemokratinius dėsnius, įvedė neprotingą iri mingai būdavo švenčiam., nes tai Steigia- T>.
lf
aukštas lik gaila, kad Labda- j ■-—»— ......................... —
žiaurią diktatūrą, pamynė po kojų tą, ui ką mojo Seimo.,;(msirinkimo diena, kajjąį d^kitatauf.ių
TT7T ■:rr
auky
ringos.;Sų.-goa-r£>
.
'kps.
Jdtfrbųlft'
^OO.'ir
netik
aukoja,
Kun. klebonas, Re v. Jos.
per ilgus metus buvo kovota.
kartą iškilmingai buvo paskelbta Lietuvos
nelemia
tie,
kurie
turėtų
būmora
jį
a
į
sustiprina
savo
labdaringąjam
darbui.
Tat,
McNamee
$10.00.
Tautininkai panaikino demokratinę tvar Nepriklausomybė. Tautininkų diktatūra tą
mums visiems. nuoširdžia kalba ir gražiais
Juozas Vaičekauskas $10.00.
ką, nešaukia Seimo dėl to, kad jie nori lais šventę panaikino, bet tauta ją visvien minės i nepraleiskime tos progos taip ti pavyzdžiu
įžodžiais “God Bless you and Žinomas biznierius (Clother)
lengvai. Išnaudokime ją! At labdaringuose darbuose...
vai, sauvališkai, nė kieno nekliudomi ir ne
siminkime, gerbiamieji, kad Prie skanios
vakarienės your noble work”. Iš lietu- p. Petrauskas $5.00.
kontroliuojami, švaistytis Lietuvoje, daryti
Komunistai ir vėl plėšia ir skerdžia ki mūsų labdaringieji reikalai pasakyta keletą įdomių pra-'vių dvasininkų, nors ir nuoBenediktas Butkus $2.00.
žalingas Lietuvai sutartis su užsieniu, per
niečius.
dar toli gražu nėra pilnai ap- įkalbų. (Beje, visą vakarienę širdžiai kviečiamų — nei viePo $1.00 aukojo šie: Seklecsekioti savo politinius priešus, varžyti katarūpinti.
Čia
kis, A. Nausėda, J. Garuckas,
reikia gamino jaunas virėjas p. A. nas neatsilankė...
, likiškąją akciją, naikinti katalikų ekonomi
Anglams
nelengva
būs
numalšinti
suki«
e
lpti
suvargusias
šeimynas, Vardauskas). Svečių tarpe da-: Plačiai kalbėjo apie Labd. Rokas (amžinas narys), Ranes organizacijas, uždarinėti privatines mo
lusius
indėnus
čia reikia mokėti labdarių nu lyvavo šv. Dovydo airių par. Są-gos veikimą brangus sve- dževičienė, Galalis, Balčiniekyklas.
pirktojo ūkio skolas, čia rei klebonas, gerb. kun. J. Mc čias, būtent gerb. centro pirm. • nė, B. Mažeika, Lapinskienė,
Taigi dėl to tautininkų vyriausybė1 panai
švenčia
15
The
Peoples
Furniture
Co
kia ruoštis prie statymo se Namee. Tai didelis musų prie- p. A. Nausėda. Taipgi visi F. Gedvilienė. Viso $37.00.
kino gegužės Penkioliktosios šventę, kurį
nelių ir našlaičių prieglaudų. telis ir rėmėjas. Nors pats labdarių darbuotojai pareiš Likusieji nuo vakarienės
prie demokratinių vyriausybių taip iškilmin metų įsikūrimo sukaktuves. Sveikiname!
Juk visi gerai žinome, kad neturtingas, bet visas lietuvių kė gražių minčių pp. K. ir B. valgiai išdalinta
neturtingai būdavo švenčiama. Del to šiandien gal
Visi Amerikos lietuvių didesni centrai į mūsų seneliai ir našlaičiai įstaigas remia. Nesenai1 šv. Naugžemiai, p. J. Dimša, p. I giems. O visą “proventą” vabūti ne vienas Lietuvos veikėjas būs užda
karienei sukolektavo veltui
rytas į kalėjimą už tai, kad išdrįs vienoj, ar ruošiasi iškilmingai paminėti Vytauto Didžio-j <3al" nėra aprūpinti. Jie varg- Kazimiero Vienuolynui (va- A. Nausėdienė.
sta
po
svetimtaučių
prieglau-į
j
aUs
metu)
aukavo
$10.00.
Po kalbų sekė kolekta, taip p. A. Vardauskas.
kitoj formoj prisiminti Steigiamąjį Seimą jo 500 metų mirties sukaktuves.
das,
žūsta
mūsų
tautai
ir
ti'
štai,
ir
šioje
vakarienėje
augi įsirašė naujų narių, kurių Lai Dievas atmoka visiems
ir jo suveiktuosius didelius, naudingus tau
kėjimui.
Tos
padėties
mes
neko
j
o
vėl
$10.00
busimąjai
vardus paskelbs kuopos val kilniems labdarių darbuoto
tai ir, valstybei darbus.
Eucharistinis kongresas Kartigine labai
Tokiose sąlygose Lietuva švenčia Steigia iškilmingai praėjo. Kitas kongresas bus galime pakęsti ir mes negali- prieglaudai. Šv. Kryžiaus li- dyba. O prie kolektos šie as jams ir aukotojams.
me tol nurimti, kol tų reika- goninei metai atgal irgi auko- menys sudėjo savo aukas:
mojo Seimo dešimtmetines sukaktuves.
Dubline, Airijoj.
■Sa

DIDŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Taip kyla klausimus, kur yra tikra
laimė? Ar ją galima surasti šiame pasau
lyje! Kas padarys mus laimingais čia ant
4®mės? Kas suteiks mums amžiną laimę
danguje? Niekas kitas negali mums duo
ti laimės, kaip tik pilnas sutikimas su
Dievo valia. Jei mes sutaikinsime savo
su Dievo noru, jei mes paremsi me
sava valią Dievo valiai, mes tikrai busi
me laimingi. Jei mes stengsime visame
pildyti Dievo valią, mes negalėsime bū-

■orą

, ti nelaimingi.

gerai žinome ir suprantame, jog Dievas
ntomis rūpinasi. Dievas mums pats paakė, kad Jis mumis geriau rūpinasi, už
mūsų tikrų motiną. Mūsų reikalai yra ar
čiau Jo širdies, negu mūsų motinos šir
dies. Greičiau motina užmirš savo vaikus
negu Dievas užmirš savo tvarinius.
Mes matome savo akimis, kiek tai yra nedėkingų žmonių pasaulyje. Kiek tai
žmonių net Dievo Apveizdos nepripažįs
ta, tačiau Jis visus maitina ir palaiko sa
vo gausiomis dovanomis. Jis leidžia vi
siems ta pačia sauie gėrėtis, tuo pačiu
oru kvėpuoti ir tą pat vandenį gerti.
Taigi jei Dievas yra ištikimas vi
siems savo tvariniams, mums reikia būti
ištikimais Jo šventai valiai. O jei mes
busime ištikimi tame ir jei mes visados
atminsime Jo perspėjimus, mes busime
laimingi čia ant žemės ir paskui danguje.

Bet kas tai reiškia pildyti Dievo v«V. Reikia Pildyti Dievo Valia.
. ttą? Tai reiškia laikyti .Dievo įsakymus,
Visiems mums yra žinomas šis pui
i Tai reiškia pddyfei tai, ką Dievas liepia
mums pildyti ir saugotis to, kas yra jo kus mūsų Išganytojo palyginimas apie
parižiejų ir muitininką. Pariziejus dide
.ttfdrausta.
Be Dievo įsakymų mums taipgi rei liu pasitikėjimu savimi ir puikybe mel
kia prisilaikyti Jo perspėjimų. Mes visi džiasi. Jis dėkoja Dievui, jog Jis nesąs

toks blogas, kaip kiti, ypač kaip šis mui
tininkas. Muitininkas nužemintai mel
džiasi. Jis dėl savo nusidėjimų neišdrįs
ta net akių aukštyn pakelti. Tačiau di
džiai pasitikėdama® Dievo gailestingumu
jis išdrįso į Dievą prakalbėti, melstis,
muštis į krutinę ir prašyti atleidimo. Tai
gi jis taip meldžiasi: “Dieve, buk gailėstingas man nusidėjėliui.”
Mes taipgi Dievo akyse esame dide
li nusidėjėliai. Šv. Raštas sako, jog tas
meluotų, kas sakytų, kad neturįs nusi
dėjimų. Mes jokios vertės neturime, jei
Dievo nemylime, Jam netarnaujame ir
nepildome Jo šventos valios. Mes tada
Jam esame labai nedėkingi. Bet iš kitos
pusės, jei mes pild cpne Dievo valią, tai
mūsų darbai yra didelės vertės, nes Die
vas tik žiūri su kokią intencija mes juos
atliekame ir kaip norime Jam tarnauti. Į
Tas, kuris atlieka prasemusią darbą pa-,
gal Dievo valią, turi didesnį nuopelną,
pas Dievą negu tas, kuris valdytų visų
pasaulį pagal savo valią. Kaip tai gali
būti? Tai yra taip. Dievas sutverdamas
žmogų, apdovanojo Jį nepaprastomis ma

lonėmis. Jis jam davė protą, kad juo ga
lėtų pažinti savo sutvėrėją. Jis jam davė
valią, kuria žmogus gali mylėti Dievą,
kaipo savo aukščiausią Geradarį. Dabar
kai jis pildo Dievo valią,. jis naudojasi
Dievo malonėmis ir dėl to jo darbai yra
'
didelės vertės.
Taigi kiekvienas krikščionis privalo
kas rytas ir kas vakaras sakyti Dievui:
“Štai, ateįuu pildyti, tavo Dieve, valios.”
Bet mūsų kasdieniniai pasiryžimai pri
valo būti ne tik žodžiais išreikšti. Jie taip
gi privalo būti įvesti į mūsų kasdieninį
gyvenimą. Reiškia, mums reikia veikti
kasdieną ir visą savo gyvenimą pagal
savo prižadėjimą Dievui kas rytas pada
rytą, nes mūsų Viešpats mums visiems aiš
kiaušiai sako: “Ne kiekvienas, kurs man
sako; Viešpatie, Viešpatie įeis į dangaus
karalystę, bet kas daro valią mano Tėvo,
esančio danguje, tns įeis j dangaus kara
lystę”. Tai reiškia, kad Dievui nereikia
prižadėjimų, nereikia tuščių žodžių, bet
reikalingi jam geri darbai.
Toks pilnas sutikimas su Dievo valia
padeda mums arčiau sekti mūsų Viešpa

tį ir tapti panašesniais į Jį, kuris yra
mūsų didžiausis pavyzdys. Jo pirmas dar
bas, kai atėjo į šį pasaulį, buvo; “Štai,
Viešpatie, aš ateinu pildyti tavo valios.”
Būdamas Jeruzalės mieste, jis atsiskyrė
nuo savo gimdytojų, šv. Marijos ir šv.
Juozapo. Jis buvo tris dienas bažnyčioje
ir kalbėjo su šv. Rašto žinovais. Jis duo
davo jiems paklausimus ir atsakydavo į
juos. Kai Švenč. Panelė Marija atrado Ji,
paklausė, dėl ko jis buvo taip juos pali
kęs. Mūsų Išganytojas atsakė: “Argi ne
žinojote, kad man reikia būti tuose da
lykuose, kurie yra mano Tėvo?”
Kitoje vietoje Jis mums sako, kad Jis
neatėjo j šį pasaulį pildyti savo valios,
bet tik to, kuris Jį siuntė. Jis taipgi ragi
na ir mus pildyti Dievo valią, nės Jis sa
ko, kad toks žmogus yra kaipo Jo moti
na, brolis arba sesuo. Del to mums ir ne
nuostabu, kad mūsų Išganytojas mokin
damas mus melstis, taip liepė šauktis Die
vo pagalbos: “Tesie tavo valia, kaip dan
guje, taip ir ant žemės”.

(Bus daugiau)

Teisiu Skyrius
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Rašo Adv. JOHN B. BOBDBN
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9060

JEIGU DVIEM PONAM! pasikalbėję tarp savęs, nutaTARNAUSI, NEI NUO VIE- rė vienaip, ar kitaip su naNO MOKĖT NEGAUSI. Imu padaryti: parduoti arba
išmainyti, nes jiems jau atsiKeletų meti) prieš didįjį, pa- bodo ir įgriso jų vaikų kassaulinj karų, Ignas Trikampis dieniniai priekaištai. Trikam
su savo žmona ir dvejetą vai pis, kalbėdamas su savo kai
kų, dukrele ir šuneliu, iš Lie mynais apie savo šeimos naminius santikius, dažnai ša
tuvos atvyko Cbieagon.
Iš pradžių buvo sunku dar- kydavo:
bų gauti, bet Ignas, nebūda-| “Kų darysi, reikia vaikams

nias tinginiu, ėmė darbų, kokis tik papuolė, kad tik už
sidirbus duonų sau ir savo
šeimai.
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Ketvirtądienis, 15 d., 1930

pataikauti. Lankydami aukš-

Chicngoje, yra išvažiavęs rei iTę|6A|||[|yAQlsios Pan°s Marijos Gimimo pa ti Rėmėjų ir Seselių darbuotę, t Plieninė rašomoji plunksna
A I uloAUKIInrlUi rapįjos svetainėje, prie Wash- Tos malonės gavome nuo dau- j jau buvo žinoma 1544 m., o
kalais. Meldžiu pareikšti sa
- ------------tenaw Avenue ir 68 gatvės. gelio draugijų pirmiau, dėlto 1748 m. Jansenas vartojo
vo pageidavimus , lipšniai
Gerbiamieji mūsų prieteliai: ! Prasidės 1.-30 valandų po pie- tikimės, jog ir šįmet mūsų plieno plunksnų. Tačiau vis
prnbilo jis.
dėlto metalinė plunksna nega
Svento Kazimiero Akade tų. Seimui užsibaigus Vienuo neapleisite.
Vėliau sužinojau, pasakojo
Švento Kazimiero Akademijos lėjo nugalėti žųsinės, nes jos
Trikampis, — kad šis asmuo mijoje Rėmėjų draugija lai lyno auditorijoje bus vaka
Draugijos Centro Valdyba ir dar nebuvo tobulos. Plieninė
nieko bendra neturėjo su savo kys šįmet savo 11 Seimų sek rienė ir programa Seimo da
Švento Kazimiero Seserys. plunksna atsirado devyniolik
broliu, Jurgiu Ągentausku, madienyje, 18 d. gegužės mė lyviams.
tojo amžiaus pradžioj. Jų iš
Į Seimų, tos dienos puo
kurio ofisas buvo už kelių blo nesio. Seimas prasidės su Sveu
rado vokietis ir išplatino —
kų, ant tos pačios gatvės, ir tomis Mišiomis 10 :30 valandų tas ir programų kviečiame vi Šukos yra labai «enas daik
anglas.
kad Jurgis visai nebuvo iš ryte Švento Kazimiero Sese sas draugijas. Teikitės skirti tas. Jas jau žinojo ir vartojo
Chieagos išvažiavęs. Maityt, rų Vienuolyno koplyčioje. Po atstovus. Nuoširdžiai prašome žmonės pačiais seniausiais lai
norėjo mane pavilioti nuo sa šventų Mišių, pietus Vienuo palankiu Seiman draugijos kais priešistoriniuose kapuose: SKELBIMAI ' DRAUGE"
dalyvavimu, gerais Rėmėjoms yra randamos šukos iš kaulo PASISKELBUSIEMS DUO
vo brolio, ir tas jam puikiai lyno Auditorijoje.
Seimo posėdis bus švenčiau patarimais ir aukomis parem- arba žalvario.
pavyko. Nepažįstamasis da
DA DAUG NAUDOS.
bar jau tapo man pažįstamu.
Netrukus, savo nepaprastu iškalbingumu, Andrius Agentauskas save įsipiršo, priža
dėdamas trumpu laiku suras
ti man pirkėjų arba labai ge
rų mainų: Užsirašė pravardę,
adresų ir namo kainų. Pirm
atsiskyrimo, aš Andriui pa
sakiau, kad jis būtų mano <
agentu ir tik man vienam
tarnautų, o už tai aš jam ge
rai atlyginsiu, jeigu “dylas”
išeis. Jis ant to sutiko.

tesnę mokyklų, susipažįsta,
susidraugauja su kitais moki
niais, kurių tėvai turi gra
Praslinko metas, antras — žius namus, naujesnėse apy
ir netikėtai veik visa Euro gardose ir, žinoma, vaikai sy
pa įsivėlė į baisų karų. Ne kį atlankę tokius namus, su
trukus, kovotojams pradėjo grįžę kasdien zurza apie krau
stokuoti netik ginklų ir amu stymųsi į naujesnę ir modernicijos, bet ir maisto. Užsaky- niškesnę kolonijų. Na, ir kų Ant rytojaus, vakarop, An
,, mai pradėjo plaukti Ameri tu žmogus padarysi, reikia drius atvyko pas mane į na
kon; darbai tuojau pagerėjo, rasti koki nors išėjimų, nes mus, sako, suradęs nepapras
mokestys padidėjo, žmonių nuolatiniai vaikų bumbėjimai tų bargenų ir pasiūlė važiuo
gerbūvis visoje Amerikoje daėdė mums net iki kaulo, ti su juo pažiūrėti ir tai kopasitaisė, o sykiu ir Igno.
nebegalima ilgiau bepakęsti.” greičiausiai, nes, girdi, gali
Už kelių metų, ir Amerika Trikampiai pradėjo mųstyti, kitų syk savininkas atsimesti;
tapo į karo sukūri įtraukta. kaip čia būtų geriausiai tų geležį reikia kalti kol karšta.
Jaunimas kasdien imamas, ka savo namų prarasti. Dienom Surastų nevų bargenų. nei Pa
riuomenėn; karo įrankių rei reikia dirbti, vakarais maža langos Juzė nebūtų sugebėjęs
kalingumas nuolat didėjo; na laiko, o sekmadieniais irgi ne geriau išgirti, kaip kad išgyrė
mie pasilikę darbininkai ne kų daug nuveiksi, todėl, apsi tas auksaburnis agentas An
bespėjo jų gaminti, todėl mo svarstę, nutarė visų reikalą drius. Manau sau, čia tai bent
teris ir merginas pradėjo im pavesti “real estate” agen žmogus — darbštus ir sųžininti darban it jas lavinti vyrų tui, kad surastų pirkėjų arba gas; nori man broliškai pa
darbo vietose. Pasinaudodama gerų namų mainui, pageidau tarnauti, negalima tokio baršia proga, ir Igno žmona, Ma jamoj apielinkėj.
geno praleisti. Sėdom į auto
rijona, įstojo darban fabrike.
Išėjo taip, kad Trikampiai, mobilį ir už pusvalandžio bu
Mokesčiai visur buvo gana netik savo namo nepardavė vom jau prie surasto “bargeJ-aukšti. Neblogai uždirbdavo ir neišmainė, bet dar teisman no”. Išlipus iš automobiliaus,
ir Ignas su savo žmona. A- abudu atsidūrė — pirmų sykį Andrius Agentauskas tuojaus
budu buvo, kaip ir dauguma savo gyvenime. Taigi, čia pra pradėjo man kalbėti:
lietuvių, gana taupūs ir, ne sideda Trikampių klapatai, o
(Bus daugiau)
trukus, turėjo jau gerokai pi sykiu ir legaliai klausimai.
nigų sūsitaupinę.
Trikampis, savo advokatui
ĮSIGYKITE ŠIĄ KNYGĄ
Karas pasibaigė, bet Igąas sekančiai dalykų nupasakojo:
rM"1 *”■ * •/
S ■ -*3. //£••• •
su savo žmona, būdami nepa Pažinau Jurgį Agentauskų Šiirttai lietuvių pasirengę
prastai darbštūs ir ištikimi kuris užsiimdavo nuosavybių vykti Lietuvon, o tūkstančiai
savo darbdaviams, pasiliko pardavinėjimu ir mainymu. kitų lietuvių norėtų vykti ten
prie savo darbų, nors daugy Žinojau, kad jo ofisas randa vakačįjų praleisti. • .7
bė kitų darbininkų, ilgiau si tūloj apygardoj, bfet tikro Tad dabar yra pritinkamas
ten dirbusių, paleista. Tri antrašo neturėjau. Nuvažia laikas nusipirkti keleivių kny
kampiai, nebemanydami Lie vęs į tų apielinkę, neilgai tru gų. Visi įsigykite gerb. knn.
tuvon grįžti, apsisvarstę, nu kus,pamačiau užrašų su pra- P. Vaitukaičio knygų “KE
sipirko sau trijų pagyvenimų i varde ieškomo asmens. Įėjęs LIONE PO EUROPĄ”. Kalnamų. Du flatu išnuomavo, o vidun, radau visai kitų, nepa- na tik $1.50. Su daug įdomių
trečiųjam patys su šeima apsi žįstamų man asmenį, sėdint paveikslų,
gyveno.
prie dėskos, vartant kokias i Įsigykite visi, kurie keliau
Laikui bėgant, Trikampiai ten poperas. Jis atsistojo ir site Europon ir visi norintiesavo namų paliuosavo nuo sko priėjo arčiau manęs. Aš noriu iji keliauti. Bet ji įdomi ir ne
lų išsimokėjo. Jų vaikai, netik matyli Jurgį Agentauskų, ta norintiems keliauti. Tad pir
kų gerokai per tų laikų paau- riau jam. ‘Aš esu jo brolis, kite jų visi.
- go, bet ir, taip sakant, “su- Andrius, —- atsakė minėtas Gauti galimą pas gerb. au
amerikonėjo”. Jie pradėjo asmuo.-4 Aš Tamstai pat&rnau torių, 2745 W. 44 st. “Drau
tėvams išmetinėti, kad jų na>- siu lygiai kaip ir jis, o gal dar go” Knygyne, 2334 So. Oakmas esųs senas, neturįs mo riek ir geriau. Mano brolio, Jey avė. arba Gudų krautuvėderniškų patogumų, o apie- Jurgio, tuom syk nesiranda .je, 901 W. 33 st. *
linkė irgi nepakenčiama. Gir
di, kiek nors prakilnesnį as
menį gėda ir užsiprašyti į
namus. Jog tėvai ne kokie
ubagai; namas išmokėtas, ga
lima jį parduoti ir, už gautus
pinigus, nusipirkti sau naujų
namų, su visais šios dienos
patogumais, ir tai, da geres* nėj ir gražesnėj apygardoj,
knr “kilnesni ir geresnės klesos” žmonės gyvena. Jeigu
jau negalima parduoti, tai
bent išmainyti, bet čia, tai
jau ilgiau negalima gy Mti ir
gana.
Toks nuolatinis vaixų rugojimas ir išmetinėjimas pri
vedė Trikampius prie to. jog/
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Kupinas

gerumo, kuri teikia saulės šviesa
YRA prielankių pasauly vietų kur saulė ir žemė
sujungtos padaryti tabaką stebėtinai geru.
Švelniosios Turkijos lapai, kurie noksta auksi
nėj rytų saulės šviesoj . . . nunokę lapai nuo
saulės sušildytos žemelės, musų pietinėj šalies
daly . . . parinktiniausi šių tabakų maišo jų

lengvą, puikų naturišką gerumą nepasekamoj
Camel rūšy.
Tyros saulės šviesos kibirkštys yra surinktos
Camel cigaretuose. šį skonį, moderniški moks
liški išdirbystės metodai konservuoja, ir jums
jį atneša lengvu ir šviežiu.

Neatsisakykit sau

Camels
gausumo

• 19M, a. J. brMUi Tai
ViutM-Salam, N.

Honor Satisfied.
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Žebrauskas, O. Ruginienė, eiįgėta žinianešė — O. Naznins-

.
įkaitė, Jesaitytė, pradžios 1110Radio Stotis AJJ.
Į tykios mokytoja — A. DitkiuGegužės 4 d. įvyko Šaunus
Grįšimas, valsčiaus viršai-

piknikas, Cheinausko (.laižė,

Dambrauskas, Pily-

Justice, Ilk, Marijonų Kolegijos naudai.
Piknikų, surengė brolis V ladas Cibulskis. Jam į pagelbų

j)as j£ergyS> pagyvenąs ženyklis _ p Nakrašius.
j Režisierium buvo Petras
’J3ernotas> kuris daug jėgų pa-

atėjo ir kitų kolonijų darbuo- dėjo, kol tų ilgų veikalų sumo-

Wielka 12—1.
Wilno via Poland.
Tas komitetas yra vienin
telis, užlaiko Vilniuje 10 prie
glaudų, leidžia savo auklėti
nius į gimnazijų, mokslui ne
gabius mokina visokių amatų,
k. t. verpimo, audimo, mezgi
mo, rūbų ir baltrubių siuvi
mo, gražių rankdarbių. Ber
niukus mokina batsiuvystės,
rubsiuv.ystės, dailydystės, šalt
kalvystės, knygrišystės, ir pri
vaeiai pas Lenkus matininkystės, daržininkystės, biti
ninkystės. Taipgi užlaiko vie
nų prieglaudų Seinuose.
Į Jus, Amerikos Lietuvius
kreipiasi kovotojai už Vil
niaus, savo pavergtos sostinės,
liuosybę, tai padėkite mums.
E. Vileišienė.
Prašau
kitus laikraščius
perspausdinti šitų.

tojai. Tat ir sekinės buvo Sa kino. Draugija yra' visiems dė
ži°s»
, ' kinga.
Ciceros Radio Stotis AJJ. Į
_______ ._____
suorganizavo smarkiausius vy
rus, kurie užėmė piknike ba
rų. Tai buvo K. Žilvitis, J.
Motekaitis, Bok Kelpšas, A.
Ivanauskas, Ant. Dudienas ir
Surinktos Vilniaus Lietuvių
Jokūbas Simonavičia.
Našlaičiams ir Beturčiams
Jie biški pavėlavo atvažiuo
Moksleiviams.
ti, nes trokas kelyje buvo su
gedęs. Tat turėjo šaukti “ke- Detroit, Mieli., Šv. Antano
bų”. Bet vakare pataisytas' ParaPD°3 • kun. Boreisis $2,
trokas atvažiavo parvežti. Tai po $1: A. Grigaitis, J. Beda
buvo p. Jakštas kuris visuo lienė, A. Rigis, K. Magolis,
■ ■ ■ ■■ —I — I ■»
Saremskienė, J. Permnias, S.
menėj darbuojasi.
KUNIGO PRANO JUŠKEVI
Nors bridgeportieeių du vy Kasparas, B. Visockas, G. BiČIAUS PIRMOS IŠKIL
rai iš ryto buvo barų užėmę, laitis, J. Kulikauskas, V. Bu
MINGOS ŠV. MIŠIOS.
bet ciceriečiai atvažiavę irgi čius, J. Jodelis, J. Jucius, S. j
Bendorienė, F. Makauskas, A.
parode gabumus.
Brigliton Park. — Primici
Prie saldainių taipgi dirbo Kilminskas, J. Dambrauskas,
jos įvyko balandžio 27 d., Ne
iš Ciceros Elena Sulgaitė ir A. Šterrnantaitė, J. Saplys, Z. kalto Prasidėjimo šv. bažny
Miceliunas, Brockaitienė, V.
Valerija Vaišvilienė.
čioje. Gerb. klebonas Briška
Prie tikietų “Draugo” a- Barus, Viliutienė, Lapinskie
buvo “Areli Priest”, kun. Pr.
gentas J. Mockus ir A. Janu nė, G. Sakalauskas, Balčiūnas, Jurgaitis diakonu, subdiakošauskas. Jiems gelbėjo p. Se- Navickas, Lopetienė, M. Sla- nu airis kunigas, ceremonijų
vickienė, J. Žiurinskas. Viso
kleckas, bridgeportietis.
vedėju buvo klierikas Luko
Bet Ciceros radio stotis $33. Smulkių $22.75, sykiu šius. Gražų pamokslų pasakė
mano, kad į “Draugo” pikni pasidaro $55.75.
Privačiai Detroite surinkta: kun. A. Briška.
kų, kuris Įvyks liepos 13 d.
Bažnyčioje altoriai buvo
Cliemausko darže didesnis vy po $10: Kun. Čižauskas, Dr.
gyvomis gėlėmis dailiai pa
rų štabas susiorganizuos už J. Jonikaitis, S. Ainbrazas; po puošti. Taipgi iš klebonijos
baro dirbti, t. y. Šv. Antano $5: A. Maigienė, V. Mikalaus
ėjo gerb. primicijantas su budraugijos nariai, kurie kas kienė, E. Vilutienė, J. Ado
įriu
dvasiškiu, kuriuos būrelis
met “Draugo” piknike sėk mėnas, J. Lopeta; po $2: M.
mingai dirba. Be abejonės, ir Petrauskas, P. Pašnis, A. Ber- • f
notas, V. Bukšnis, M. Rut
šįmetų jie neatsisakys.
Taipgi Elzbieta Mikolainie- kauskas, S. Stepulionis; po
V
nė įteikė gražių aukų pikni- $1: J. Gudynas, P. Mikalaju-’
Jaunimo Organizacijos
kui, iš kurios padaryta kele-' nas>
Slav inskas, S. Šaltis,
OFICIALfi
tas dolerių pelno bernaičių! ^1S0
EKSKURSIJA
kolegijai
’
' Cleveland, O., privačiai: L.
Kat.
Dr-jų
Sąryšis
$30;
po
X Gegužės 4 d. draugija Vi
LIETUVON Per
sų Šventų moterų ir vyrų bu $5: Kun. A. Karužiškis, J. Urb
KLAIPĖDĄ
vo surengusi šaunų vakarų šaitis; P. J. Žiuris $4; po $2:
Minėti VYTAUTO 500
Šv. Antano parapijos svetai P. Brazis, J. Kudirka, J. ZvalMetų Sukaktuves
nėje, kur programa buvo su skis, P. Akšis. Viso $49.

AUKOS VILNIAUS
NAŠLAIČIAMS

CHICAGOJE

3-ČIA DIDELĖ VYČIU

perstatymu “Išsiilgę Auš
Padėkos žodis.
ros Vartų” (trijų aktų kome Tariu širdingiausių ačiū kun.
Boreišiui už jo širdingų atsine
dija).
Pirmiausia kalbėjo p. Ant. šimų ir atjautimų Vilniečių
Kalvaitis, Lietuvos konsulas Lietuvių bėdos ir vargo; taip
Chicagoje. Jis nupiešė draugi gi ačiuoju Seselėms Nukryjų tikslų Amerikoje ir Lietu žiavoto Kristaus užleidusioms
vos gyvenimų. Visų Šventų man kolektą, kurių tų dienų
draugija dėkinga ponui A. norėjo rinkt kavo prieglaudai. |
Kalvaičiui, kad atvyko į Ci Ačiu poniai S. Kudirkienei.
cero ir gražių kalbų pasakė. už prieglaudų, vaišes ir do
Taipgi kalbėjo ir draugijos vanų, ir važinėjimų po biznie
pirmininkas J. Šileikis, nu- rius; taipgi p. Dėdelienei už
piešdamas draugijos stovį ir į dovanų. Ačiū p. A. Blažiui už
ragino visus prisirašyti prie į širdingų atsinešimų, p-lėms
Visų šventų moterų ir vyrų i M. Andriuliuniutei
ir O.
draugijos.
Kaupaitei už lydėjimų per
Vakaro vedėju buvo Motie- biznierius, ir visiems Detroi
jus Dambrauskus, kuris tvar- tiečiams aukautojams,
kingai viskų atliko.
į Nežinau kaip dėkoti pp. N.
Minėtas veikalas, nors ne-j ir P. Štaupams, pas kuriuos
galima per daug girti, bet būdama Clevelande gyvenau,
vadiylo sgerai atliko savo už jų gerų širdį ir rūpesčius.
roles, nors jog buvo labai il Jie mane užlaikė dykai ir
gos. Vaidinime dalyvavo:
'dar apdovanojo Taipgi tariu
Audronė Budreikaitė, žuvu-;nuoširdų ačiū Dr. J. T. Vitsio vado duktė — O. Alikutai- kui už vaišes ir dykai gydymų
tė, Vainora, senukas knygne manęs.
šys kanklininkas — P. Berno Jei kas iš tautiečių atminęs
tas, Juozas Kumelaitis, stu- musų pavergtų sostinę Vilnių
(lentas — J. Lapeikis, Tara- ir už laisvę kovojančius Lietubildienė, našlė, lenkuojanti” j vius norės pagelbėt tai melukininkė — B. Grikšintė, Kas džiu siųsti sekančiu adresu:

tas Tarabilda, jčs sūnūs ‘— P. >

Litewski Centr. Komitet į

EFORE

B

' the gas,

to

mažų mokyklos vaikučių, dai
liai parėdytų gėleles nešini
procesijoje vedė. Toji procesi
ja sudarė gražaus įspūdžio
žmonėms, kas ilgai nebus už
miršta.
Parapijos choras, vadovau
jant Justui Kudirkai, labai
gražiai giedojo per mišias.
Prie surengimo gražios pro
cesijos ir papuošimo bažny
čios daug triūso ir pasiaukojimo įdėjo seselės Kazimierietės.
Įspūdingas pokilis buvo pa
rapijos svetainėje su labai
gražia programa. Svetainė bu
vo pilna svečių. Visi skaniai
valgė ir gėrėjosi gražia muzikale programa.
Pokilio vedėju buvo gerb.
kun. Pr. Vaitukaitis, kuris
prie kiekvienos progos nemažai susirinkusiuosius prijuokino.
Muzikalę ir dainų programų
išpildė sekantieji asmenys:
piano solo paskambino p-lė
Sabaliauskaitė, solo dainavo
A. Mockaitė, duetą Daukšas
ir Žilius, piano solo Brazaitis,
trejetų dainelių sudainavo Jus
las Kudirka
Kalbėtojais buvo: gerb. ku-

nigai: M. Švarlis, J. Šaulinskas, T. Gasparaitis, A. Briška, P. Vaitukaitis, A. Skrypko, A. Deksnis ir P. Juškevi
čius.
Nuo įvairių draugijų įteik
dami dovanėles kalbėjo se
kantieji: K. Lindžaitė, P. Bliu
džienė, Vizgirdas ir kiti.
Visi dalyvavusieji progra
moje asmenys savo dalis atli
ko gerai ir pasibaigus pokiliui
su pasitenkinimu širdyse skirs
tesi namo.
Raporteris.
BASKET” PIKNIKAS.

Brighton Pa-rk. — Alto
riaus Puošimo draugija ren
gia “basket” piknikų Nekalto
Pras. Šv. M. P. parapijos dar
že, 4400 So. Fairfield avė.,
25 d. gegužės, 4 valandų va

kare. Įžanga 35c. už kurių at
ši lankę gaus kas ko norės
valgyti ir gerti, taip-gi šokti.
Bus gera muzika.

X Antanas Krisiunas, gar
sus Marąuette Parko čeverykų taisytojas, turįs šapų 2645
W. 71 St., dabar atidarė nau
jų šapo prie 69 St. ir pasi
kvietė į talkų westsidietį An
tanų Kunickų, prityrusi čeverykų taisytojų.

$98.00
9

Skandinavų Amer.
Linijos Laivu

‘Frederick VIII'
LIEPOS 5 D., 1930
Laivas išplaukia iš New Yorko 11 vai. ryto
Nevėluokite! Užsakykite sau vietas dabar! Del
kainų ir platesnių informacijų, kreipkitės į savo agen
tų arba tiesiai į

SCANDINAVIfiN AMERICAN LINE
130 N. LA SALLE STREET
CHICAGO, ILL.

you

trouble!—

over

anywhere!

Over 20.000 Aetna azenti.Jocated
from Maine to California, auure
Aetna aervice to Aetna pollcyhold.
ere. wherever they may bei

V. RUKŠTALIS
Insurance
2428

W.

Marųuette

Rd.

Telephone Hetnlock 6219
L.ood Office
One La Šalie St.

krautuvėse,

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $6.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jlo neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus
kenksmin
gumų.
Mano
Radio
8cope — Raggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas
egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums Uip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nėr-,
vų. širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba *
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, įsikerėjuslą, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėlioklt
neatėję pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1018

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

Žiūrėk, kad
gautum tikrų

$265.00 vertės 3-jų
šmotų Moeųuette sc-

BAU DE 0UIN1NE

tas T 65.00

TaT-

o

mūsų

žema

kai-

.................... $195.00

Mūsų kainos pigios dėlto, kad esam savo prekių išdirbėjai.
Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. Pamatysit mūsų setus,
dirbtuvę ir pamatysit kainas. Po to galėsit palyginti mūsų kainas
su kitų kainomis.

Archer Furnitūra
Parlor Suite Maimfatturers
JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue
Tel. Lafayette 9733

Auto

hop

that will

Koresp.

$195.00
vertės
3
šmotų
Mohair
se-

- na

Combinntion

PoHcy-one

Nekalto Pras. Šv. M. P. mo
terų ir panų draugija ir-gi
rengiasi prie “basket” pikni
ko, 15 d. birželio. Tų dienų
malonės kitos draugijos ne
rengti piknikų, kad nebūtų
pakenkimo vienos kitai. Vie
tų — pranešu vėliau.

"i $59.00

kitose

not hop

edE T N A-I Z E

JAUNIME!
Kitos tokios progos
Jūsų gyvenime nebus.
Todėl, naudokis ja dabar.

kainuoja

why

0. K.

Pas mus jūs nusi
pirksite setą pigiau,
negu pas kitus. Pas
mus jūs nusipirksit ra
kandą setą peilius pi
giau, negu kitur.
$135.00 vertės Jacquard sclas 3 šmo-

$425.00

a

on

hopping

Chicago, III.

Pinaud

— Visam pasaulyj garsus
plaukų
tonikas, naikina
pleiskanas,
stiprina
plaukus.
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St.,
New York, N. Y. Sompelis dy
kai.

SUK 1TCHIHGi taENDS
ivften aoofMny Z.

uaedt

Right from the first touch. antiseptic.
Žemo take. the itening
out of moeąuito bites, rashes,
and many other skin afflictioni. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathers and other outdoor folks
thank cooling Žemo for relief from
nbura. Douse it on ivy-poisoning.
mples and dandrun fade when safe,
antiseptic Žemo is applied. It irtstantly eanes raror-smart. Alvays
have Žemo nearby wherėver you go.
Anydruggiat. 36c, 60c, >1.00.

S

' Vaisiną the Family-

Pisher.

^INTERNATIONAL CABTOON
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DBSTJGSS
VOLDEMARAS

GRABORIAIs

S. D. LACHAWICZ

C H I C A G O J E

S

NEIŠSI-

KRAUSTO

DR. R. G. CUPLER

Ofiso Tel. Victory 3687

Telefoną* Boulevard 1988

klausomybės ir kartu pagerbBalandžio 23 d. p, VoldeninOf. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Oakley
Avenue
ir
24-tas
Street
tų Lietuvos Sostinę Kaune.
rui buvo paskirtas paskutinis
Telef. Canal 1718-0241
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauViso gero velydami kėliau- terminas išsikraustyti iš Lie-'
Ofiao Valando*; 8 iki 18, 1 iki 8
Bla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
X
Gegužio
16
d.
Gimimo
dieną, ir 8:89 iki 9:88 vakar*
3133 S. HALSTED STREET
jantiems
atlankyti
savo
Tetuvos
banko
rūmų,
tačiau
jis
į
lr
Ketvergei*
vakare
mano darbu husito užganėdinti.
Tel. ltooscvelt 2 515 Arba 2518
Panelės Šv. par. bažnyčioj vynę,
Antras ofisas ir Rezidencija
ligšiol dar neišsikraustė. “L.
4608 S. ASHLAND AVĖ.
! -T7:30 vai. ryte įvyks šv. Mi
Netoli
44th
Street
Cbloago,
UL
2314 W. 23rd Place
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Su gilia pagarba,
Ž.” rašo, kad \oldemaras ne- ofiso Tei. virgiuia tose
Chicago. III.
Ofiso
VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
šios už a. a. Juozo Erčio šie' sikrausto iŠ senojo buto bijo- '
Realdenr.IJo*: Vau Buren 5888
Joseph J. Elias,
SKYRIUS:
j vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po
Įplet Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
1439 S. 49°Court" Cicero,
Velionies sesuo Barbora
Pirmininkas, damas, kad nesusimaišytų jo
šventadieniais pagal sutarimą.
_
__
I
ncl’
it.nn
vtvhi
n
v
Lazdauskienė yra užprašiusi
Tel. Cicero 5927
Joseph P. Varkala,
knygos.
“R.”
šias Mišias ir kviečia pažįsta
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekretorius. Į
-------- *--------Republlo 8448
Tel. Canal <784
4142 Archer Aveuue
mus ir gimines atsilankyti.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Simpatiškas —
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Kertė So. Westam Avenne
2 iki 4 lr 6 iki 8 v. v.
Mandagus
—
X Grab. Padžiaus moteris DEL GERESNES TRANS
Tel. Prospect 1911
Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto
PORTACIJOS CHIRealdenclja
9859 So. Leavitt tt.
Geresnis ir Piges
geg. 3 d. išvažiavo į Lietuvą
Namų Ofisą* 8413 Franklin Blvd.
GYDYTOJAS.
TeL Canal 9889
Pirmosiomis
perkūno
aukoVai.:
nuo
8:30
iki
9:30
vak.
CAGOJ.
nis už kitų patar
paviešėti.
CHIRURGAS
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. V.
imis
būti
teko
Zibalų
miesteNedalioj pagal susitarimą
navimas.
X Izidorius Norbutas, West
IR OBSTETRIKAS
John
R.
Palandecli,
kaipo
į
pieninei
ir
pašto
agentuTel
Canal
2llR
Gydo staigias lr chroniška* liga*
Sidės maliorius ir dekorato
vyrų, moterų lr vaikų
Namų Tel. Lafayette 9098
Ofiso Tel. Victory 6893
^°je apylinkėje audra
rius, įsigijo farmą prie 83 st., atstovas svetimtaučių laikraš-;
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
DARO OPERACIJAS
čių, pereitą savaitę lankėsi pas ' siautė balandžio . 22 d. Gaisnetoli nuo Wolf Road.
PAGRABU VEDĖJAI
Aldermanic
Transportation ,ras pad&rč nemaža nuostolių.
Ligonius priima kasdieną nuo
OFISAS
Didysis Oflflbs:
pietų iki 8 vai. vakaro.
• X Petras Senevičius, 2243 Committee ir aiškino apie pa- Iš užde^lJ nanni l,asisekė ne'
Nedaliomis lr seredomls tik
4605-07 So. Hermitage Avė. So. Oakley avė., turi reikalų
“R.’ 1900 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas ir Chirurgas
iškalno susitarus
gerinimą transportacijos Chi daug kų išgelbėti.
Tel. Yard* 1741 H 1741
su p. Rimavičium, gyvenan
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
NAMAI
Ofisas ir Laboratorija
SKYRIUS
cagoj. P-nas Palandech kaipo į
Vaikų ir visų chroniškų ligų
4447 So. Fairllold Avenue
čiu Ciceroje prie gazaunių.
Ir X-RAY
PRANESIMAS
atstovas svetimtaučių laik-!
4193 ARCHER AVĖ.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
SKYRIUS
Žinantieji
jį
prašomi
praneš

2130 WEST 22nd STREET
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
1410 So. 40 Ct, Cicero
raščių, sakė, pagerinimas tran
Kampas 31 Street
CHICAGO
Namuose
2-4
po
piet,
ofise
8-6
▼.
v.
Tel. Cicero 7794
I
ti.
,
■ ; > sportacijos Chicagoj būtinai ir
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
SKYRIUS
X Pereitų šeštadienį Mar- greitai reikalingas. Cliicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedaliomis ir šventadieniais 10-12 »
8201 Aubum Avenue
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
Tel. Lafayette 5798
Tei. Boulevard 8201
ąuette Parko lietuvių bažny
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle- Tel. Wentworth 3000
transportacija turi būti suvie- kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
čioj tapo surišti p-lė Zofija
nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Rez. Tel. Stewart 8191 Tel. Heanleck 8700
nuodinta. Dabar Chicagoj pri Valandos: 1930.
Rez. Tel. Prospect 0610
Stočkiutė su Vincu Kanapec- dygo priemiesčių, kur apsigy Prospect
Senas ofisas toj
pačioj vietoj:
Vai: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vok.
ku. Šliubo metu choras gra veno darbininkai. Į darbą 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
žiai giedojo.
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Rez. 6441 8. Albany Avė. Tel. ProsGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
jiems toli priseina važiuoti. pect
CH ICAGOJE
1989. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 6155 South Kedzie
Nedėlioję pagal sutarti.
Laidotuvėse pa
Rez. 6622 So. Whipple
Prie dabartinės transportaci tarti.
6558 SO. HALSTED STREET Vai. 2-4,
tarnauju
geriausia
7-9 v. v. Išskiriant Ket.
KELIAUJANTIEMS Į
ir pigiau negu kiti
jos sistemos darbininkams pri
,
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
todėl, kad priklau
LIETUVĄ.
seina ilgai važiuoti, vargti
sau prie grabų išADVOKATAI
Ofiso ir Res. Boulevard 5913
dirbystės.
prisigrūdusiuose
strytkariuoOFISAS
Lietuvių Prekybos Būto AGYDYTOJAS.'IR CHIRURGAS
668 West 18 Street
se, o šaltame ore priseina ken
Telef. Canal 6174 merikoje
(Litliuanian — AX — Spinduliai
SKYRIUS: 3238 S.
tėti. strytkarių. belaukiant.
3464 SO. HALSTED STREET
Halsted Street, Tel. merican Chamber of CommerOfiso valandos nuo 1 iki 8 po
Ofisas 2201 West 22nd Street
ADVOKATAS
Tel. Yards 1829
Todėl, sakė Palandech, ChiVictory 4088.
pietų ir I iki 8 vai. vakar*
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
ce) Direktoriai savo pereita
Suite 721 First • National Bank Bidg.
Res. 3201 S. VVALLACE STREET
Rezidencija: 6640 So. M.aplewood
cagos transportacija be atidė38 S. DEARBORN ST.
me susirinkime nutarė atsi
Avenue
Tel. Republic 7868
liojimo
reikia
gerinti,
vienuoTei. Randoiph 5130-5131. vai. 10-5
Phona Boulevard <139
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.(
šaukti į visus tautiečius, ke
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
dinti ir plėsti.
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
liaujančius iš Amerikos į Lie
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 6-8; ser. ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6689
tuvą, kad jie turėtų omenyje Toliau p-nas Palandech nu
Tel. Canal 2552
.»
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR
ir neužmirštų suvažiuoti ir rodė, kad be požeminių linijų
AKUŠERIS
GRABORIUS
negali būt ir kalbos pagerinti
susirinkti
4
d.
liepos
(July),
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
4740 Dorchester Avenue
Kasų patarnavimu
Kompanijos
visuomet sąžiningas lr
1930 m., į Prekybos Būto transportaciją.
Gydytojas ir Chirurgas
756 WEST 35th STREET
Tel. Drexel 6328
nebrangus, nes netesi
jagatavos
imtis
darbo,
tik
jos
Vai.:
8
iki
10
ryto
Vai.: 10-12, 1-3, 6-3; Nod. 10-12
Rūmus Kaune, kuris randasi
me Išlaidų užlaikymui
1821 SOUTH HALSTED BT.
ADVOKATAS
Rez. 2506 West 69 Street
skyrių.
6-8 vai. vakare
turi
tam
tikrą
sutartį
su
mie

prie Finansų Ministerijos, kad
Vai. 4-5:30 vai. vak.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava.
11 So. La Šalie St.. Room 1701
Nauja, graži ko
i Valandos 11 ryto iki 9 po pietų
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1
ten, pradedant iš ryto, galėtų stu padaryti.
OFISAI:
Vakarais
6 iki 8:30 vakare
gerinimo
plyčia dykai.
tinkamai apvaikščioti taip va Transportacijos
4901 — 14 St.
2924 Washington
9241 SO. HALSTED STREET
10-12,
2-4,
7-9
12-2,
4-6,
Blvd.
Tel. Victory 0562
dinamą “Fourtli of July”, darbai suteiktų darbo tukstan
3307 Anburn Avenne
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
Pėtnyčlos
paminėjimui Amerikos Nepri- čiaaus bedarbių ir padarytų
pasaulinę parodą galimą.
Telefonas Yards 1188
,
lietuvis graborius

ŽBHĮI-ŽHIELĖS

DR. S. A. BRENZA

DR, T. DUNDULIS

PIKTAS

DR. J. P. POŠKA

ŪR. J. J. KOWARSKIS

PIRMASIS

DR. A. RAČKDS

PERKŪNAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

OR. A. L. YDŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. M. T. STRIKOL

ŪR. A. J, JAVOIŠ

J. F. RADZ1US

DR. H. BARTON

DR. B. ARON

DR. S. BIEZB

AKIŲ

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAI:

PAUL. M. ADOMAITIS

DR. 6. SERNER

DR. ŽMUIDZINAS

A. MASALSKIS

į DR. P. Z. ZALATŪRIS

A. A. ŪLIS .

DR. VAITUSH, 0. P. D.

STANLEY P. MAŽEIKA

A. PETKUS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

GRABORIUS
Ofisas

Turiu automobiliu* visokiem* rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBLTRN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKOBAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

O

t 1 -g a ■

4603 S. Marshfield Avenne
Tel. Boulevard 9277

,

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir
miestelių
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
St Chicago, UI.

A. | ■ A.
PETRAS SUDŽIUS

Tel. Victory 111*

mirė geguž. 13, 1930 m. 9:10
vai ryt. 43 metų amžiaus. Ki
lo Iš Tauragės Apskričio, Vai
nutu I’arap., Lazdlnėnų Kaimo.
Amerikoje išgyveno 22 metus.
PaliEo dideliame
nubudime
moterj Teklę po tėvais Sedaitė,
2 sunu Joną 14 motų ir Albiną
10 įmetu, ftvogerĮ Karoli Sėdįs
lr giminės.
Kūnas pašarvotas
4447 So.
Fairfield avė. Laidotuvės Jvyks
subatoj, gegužio 17. Iš Eudelklo koplyčios 8 vai. bus atly
dėtas j Nekalto Prasidėjimo P.
šv. par. bažnyčią, kurioj Įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bu* nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes..
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina S ta.
Tel. Boulevard 5203

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.
__________

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadiey Lie.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8161

JOHN UIGHINSKAS

PRANEŠIMAI.

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street

Kazi
Arti Leavitt Street
miero Akademijos Rėmėjų 3
Telefonai Canal 2552
skyriaus susirinkimas įvyks
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
15 d. gegužės, parap. svet.
kare. Seredeuis ir PėtnyčioKviečiame visas nares atsilan
mis nuo 9 iki 6. '
kyti, nes bus svarbų reikalų
svarstymui, taip-gi bus renka
mos atstovės į Seimą, kuris
įvyks 18 d. gegužės.
North Side. — šv.

GRABORIUS Bt
BALSAM UOTOJAS

dalyvauti šiose lad'otuvėse.
Nubudę.

Moteris, Va'kal, fivogerls Ir
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikts, Yards j'. 41.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

(John Bagdziunas Borden)

EZERSKI

J. Lulevičius

GRABORIUS

JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
Tėvas Augustinas Dirvelė,
3238 S. HALSTED STREET O. F. M., laikinai apsistojo 105 W. Adams St. Hm. 2117
Tai. Victory 4088-89
pas T. T. Marijonus. Po ga
Telephone Randolph 6727
Res. 4424 S. ROCKWELL ST
vėnios
misijų
jaučiasi
privar

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tel. Vlrginia 1290
gęs ir nelabai sveikas. Jei ku
Telephone Roosevelt 9090
Name;
8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
ris iš klebonų norėtų jį pa
siekti, prašome rašyti sekan
čiu adresu: 2327 West 23 PI.
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Roosevelt 7532

I. J. Z OI-P

VĖL SUGRĮŽO Į CHICAGĄ.

DR. S. A. DOWIAT

J. P. WAITCHUS

M. D., rašt.

Gegu
žės 15 d., tuojau po vakarinių
pamaldų, Gimimo Šv. Panelės
choras^ turės svarbią praktikų.
Choristai ir choristės prašomi
atsilankyti. Korespondentas
Marąuette Park. —

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

A. L. DAYIDONIS, M. D.

DENTISTAI

Speclalė atyda atkreipiama mole?
Ido* valkučiama

LIETUVIS DENTISTAS

<712 S. ASBLAND AVĖ.

4448 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Apttekos

Tel. Boulevard 7589
T*L Canal <331

Koresp.

DR. G. I. BLOŽIS

25 METŲ PATYWM0
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

OPTOMETRISTAS

ofis^

t>o

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 pa
pietų: 7—8:89 vakare
NedėHomis 19 iki 13

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo S — 4 pu p.
7—9 vakare

DR. HERZMAM
Ii SUSUOS
Gerai lietuviam* žinoma* per 9*
metu* kaipo patyrė* gydytoje*, ehl~
rurga* lr akušeri*.

Gydo staigia* Ir chroniška* 19gaevyrų. moterų ir vaikų pagal naa»
jauslu* metodus X-Ray ir kitokie*
elektros prietaise*.

(Kampa* Leavitt St)

Ofisas ir Laboratorija

Valandos* Nuo 9 Iki 11 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

Netoli Iforgan Street

1025 WEST 18 STREET

▼ALANUOS: Nuo 19 — 19 ptot* >
nuo t iki 7:89 vai. vakarA
Boulevard 7889
Rea. Hemlock 7891 Tel. ofiso Canal 8119 Res. 9o. *kem
1388. arba Randolph IBM.

52 East 107-th Street

DR. A. P. KAZLADSKIS

Kampas Mtchlgan Avo.
Tel. Pullman 5950
Nuo t iki 9 vak. ir Subatomls

DENTIBTA8
<712 So. Ashland Avenne

Telephone Central 9911

184 North LaSaba Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:84 iki B vai. vak.
Office; 1918 So. Union
Teh Rooeevelt 8711
▼*L #«o 9 Utį 1 nL vak.

DR. C. Z. VEZELIS

Kainos pigesnės, kaip kitur

127 No. Dearborn Street

advokatas

Office Boulevard 7949

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 va
kare. Nedėbonr.ls nuo 19 ryto iki
19 po pietų.

JOHN SMETANA, 0. D.

F. W, CUERNAUCKAS

savo

DR. V. A. ŠIMKUS

Brighton Park. — Šv. Pran

ciškaus Seserų Vienuolyno
Rėmėjų dr-ja laikys susirin
kimą 16 d. gegužės, po gegu
žinių pamaldų ir tą patį va
karą turės susirinkimą Treti
ninkai. Nepamirškite atsilan
kyti į susirinkimą.

Perkėlė

Palengvins aklų Įtempimą kuris
•atl priežastim galvos skaudėjimo 4310 SO. MICHIGAN' AVENUE
Telef. Midway 2880
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
Tel. Kenvvood 5107
□o, skaudamą aklų karšt). Atltal
Valandos:
sau kreivas akla nuimu cataractua
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
T*L Boulevard 1491
Atitaisau trumpą regystą ir tolimą
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
regystą.
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau
Gydytoja*, Chirurgą* lr Akušeri*
sias klaida*.

LIETUVIS ADVOKATAS
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki I Išėmus Subatas

NedSllomis
Susitarus

DR. CHARLES SE6AL

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel.

Cicero 2962

DR. S. ASHER

Platt Bidg., kacnp. 18 St. 3 aukšta*
Pastebėklt mano Iškaba*
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:89 vaDENTISTAS
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 13 V. 4901 W. 14 St.
Cicero. UL
ryto. Nedėlioto!* nėra skirtų
X-Ray Ir Ga*
valandų. Room t
Valandos: 10-12 ryt., 1:80—5 lr 6-9
Pbone Canal 0639
vai. vak. Seredomls lr Ned. susitarus

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dieną

Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.

NedSl. nuo 10 Iki 18 dieną

DRAUGAS

6

Ketvirtadienis, 15 d., 1930

sidėn Katarina Usiutė, kad:
X WestsidieČiai smarkiai B. Lapinskaitė, buv. Westsi519 Kaminskiui Felik.
REAL ESTATE
“gražus ir šiltas pavasaris rengiasi prie savo pikniko. dietė, dabar gyvenanti Aštuo 525 I^aucaitienei Mar.
prasidėjo, bet dabar vėl bis- Ypač komitetas deda daug nioliktoj kolonijoj, Šv. Kazi 530 Rainiai Paulinai
BAKGENAS mūrinis 2 flatal, po
penkis kambarius, pirmas flataa su
Po $1.50: J. Girskis, A.jkį atšalo. Jau 30 metų, kaip pastangų, kati piknikas pa miero Br. ir Sės. dr-jos spkr.
IS &V. KAZIMIERO AKA
hot water heat, antras nuo kampo
turiu Amerikoje brolius Jo vyktų. Iš anksto daroma pla viena paėmė 10 tikietų.
Mažutis.
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
DEMIJOS RĖMĖJŲ 1
PLATINKITE “DRAUOA
si Marųuette Park, blokas nuo gatPo $1.00: J. Motuzas, O. Nor ną Ūsų iš Mėčiūnų kaimo ir nai visokioms “štukoms”,
SKYRIAUS
vekarių po num. 7004 S. Campbell
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
butienė, A. Bartkus, J. Koli- Domininkų Čekų abu Kapčia- kokių kitais metais nebuvo,
LIETUVIAMS LAIŠKAI
šaukite pas
Town of Lake. — Akade čius, P. Sungaila, K. Donell, J. miešeio parapijos, ar jie gyvi, taip pat nebuvo nei kitų pa
CH1CAGOS PAŠTE
B. W. PALUTSIS
'«PlĘTMEWjęZ&(g’
jokios
žinios
negaunu,
aš
jų
rapijų piknikuose. Tikietai
mijos Rėmėjų 1 skyrius laikė Uksai, W. Tubutis, F. Vaišvi
2116 West Coulter Street
mėnesį susirinkimų. Prie sky- las, Univ. State bankos prez. sesuo gyvenu dabar Marijam sparčiai pardavinėjami. Dr- 519 Kaminskiui Felik.
CONTRACTORS
polės mieste, Bažnyčios gatvė jos ima dešimčiais, pavieniai
rio prisirašė du nauju nariu: J. Elois, P. Girskis.
Roosevelt 8410
J. Verpečinskis ir M. Ver- numeris 20. Labai jų prašy asmenys taip pat. Pav., p-lė
M. Kežės ir J. Čepulis.
500. 2247 No. Kilpatrick Avė.
BIZNIO PROGOS
REAL ESTATE GRAŽUS MODERNIŠKAS NAMAS
čiau atsiliepti arba apie juos
Išklausyta raportas ir ren pečinskienė po 50c.
Statau naujus namus ir se Arti Rock Islaird gelžk. Halsted
ICE CREAM, kendės, žaislai; laik
giamos “bunco party”. Pasi Su , aukomis ir vakarėlio kų nors žinančius prašau man
st. karų linija, 6 kamb. graži bung.,
raščiai. mokyklų neikmenos, vienin- nus priimu į mainus.
karštu vand. šild.,
tallių maudinė,
rodė, kad komisija deda daiug uždarbiu įneigų buvo $453.60. arba per “Draugų” pranešti.
tėlis Storas prie mokyklos.
Jokios
didelė ugniavietė,
knygų šėpa, iš
2608
WEST
47
STREET
kompeticijos.
Svarbi
pardavimo
priel
X šiandien Vyčių 24 kp.
pastangų, jog “bunco” kuo- Išlaidų $53.45.
grįstas atikas, plieno konstr. Plastežastis. $3,500. 2805 No. Kilbourne.
Tel. Lafayette 1083
rluotas beizmentas, vaisioms skiepas,
Paisiuntėm į Upynų $400.15. Aušros Vartų svetainėje susi AR NORI PINIGŲ
puikiausia pasisektų.
anglių vieta, lotas 30x125. Aptverta.
PIGIAI
BIZNIS
SU
NAMU.
ANT PIRMU MORGIČIŲ
$9,800, geros išlygos.
Matyk 8923
Iš Centro raportų išdavė Visiems už aukas ir parė rinkimas tuojau po gegužinių
Parsiduoda storas su namu
ir 8927 Aberdeen St. Vak. nuo 3-5
ĮVAIRUS
PARDAVIMAI
Skolinam
pinigus
ant
medi

mimų mūsų darbo kuomi- pamaldų.
i i
p. M. Šedienė.
v. arba šauk Beverly 4709. Savinin
(Delicatessen, Ice-cream, Nokas.
niu
ir
mūriniu
namu.
Komisas
X Antradienyje pas Aušros
Kauras Ir gražus didelis, riešuto
Mūsų skyrius visu smarku kas prisidėjo, tariame širdintions).
Naujas
beizmentas,
ša

Naujas 5 kamb. namas prie Fox
medžio naujausios elektros radio. $40.
tik 2%. Kreipkitės į
mu rengiasi prie 11 Seimo, giausį ačią ačįų. Lai Dievas Vartų klebonų atvyko pasil
Lake, III. Norint ant išmokėjimo
3937 No. Long.
lę
lotas,
didelis
garadžius.
Public Mortgage Exchange
geromis išlygomis. Chas. Harbaugh
kuris įvyks 18 d. gegužės. visiems užmoka, o Lietuvoje sėti nusivarginęs šv. Misijų
Biznis išdirbtas per ilgus me UŽ $476 GAUSI RAKANDŲ Lumber Co. Hlghland Park, III.
Visi skyriai atvyks su skai gerb. klebonas kun. M. Lau- darbais lietuvis pranciškonas S. L. FABIAN, Mgr. tus. 6 kambariai gyvenimui.
HEAD OPERATORĖ
VERTĖS $3,000.
809 West 35th St.
Geriausia tiktų Jauna moteris. Pričium naujų narių. Mūsų sky čikas pasižadėjo kas nedėlių iš Kauno kun. Augustinas DiNašlė priversta parduoti. Ge Už $475 gausi rakandų vertės $3,- siuvlnėti .rankovės, sujungti kautu Ir
ve!6.
rius, ilgai tylėjęs, paslaptį pa su žmonėmis melstis.
000. Del 4 k am b. Vartoti 60 dienų. apsiuvinėti. Nuolatinis darbas. Mo
ros išlygos.
Gavome
žinių,
kad
varpas
X
Juozapos
Šarkienės
se3 šmotų seklyčios setas,
8 šmotų kestis nuo šmotų ar dienų. Turi būt
rodys.
M. SERUNIENĖ
gražus bedruimio
setas.
5 šmotų patyrusi. Atsišauk laišku, pranešant
Nutarta turėti šeiminiškų ateis 2,000 litų. Bus šv. Anta- šuo, Ona Gaidaitė, vakar iš
valg. setas, du 9x12 Wilton kaurai, kiek norėsi algos, apie patyrimų ir
4605 So. Washtenaw Avė. piaži
kaurai, lempos, veidrodis, in tt.
išvažiavimų liepos mėnesy. no vardu. Bus krikštijamas važiavo su Romos keliaunin
BRAZIS BROS.
dai. Viskas už $475. Pristatysime.
3618 So. Halsted Str.
8005-07 Superior Avė.
PARSIDUODA bučernė ir Galima skyrium. 8228 Maryland
kais Lietuvon. Iš New Yorko
Vieta ir diena pavesta valdy-,Per ^v- Antanų
Cleveland, Ohio
sTocemė diziiis
Biznis nėr
ilmis mei-maa Grove
apt., iavė.
blokas
j rytus
Taip-gi užsisakė ir naujus laivas išplaukia į Neapolį 17 Gražiausias Teatras Chicagoj grocerue.
per ilgus
me įave
nuo'' Cottage
Tel. steivart
bos nuožiūrai,
MACHINE OPERATORĖ
tus išdirbtas. Priežastį patir- 1S7S* *•!}
Geriausia tiktų jauna moteris. Turi
Vasarai atėjus, rėmėjos nu- vargonus, kurie kaštuos 2,000 gegužio.
PIGIAI 5 kamb. gražus rakandai, turėti patyrimo prie rankovių Siuvi
Ketv. ir Pėt. Geg. 15, 16
sįt anį vįetos> Kaina pigi
sitarė susirinkimus pakeisti:
Todėl ir stengėmės suvalg., mieg. ir parloriaus setai, o- mo ir pamušų. Taipgi "paddlng” ir
“DEVIL MAY CARE”
12300 Emerald Avė
Tel. Virginia 2481
rientaliai ir Wi)ton
kaurai,
baby “felling" ant Specijalių mašinų —
iš šventadienių į šiokius vakaįrm^^ visus 4,000 litų.
grand pianai, elek. radio.
Pigiai. Kreiptis laišku, pranešant klek no
Dalyvauja
Ramon
Navarro.
i
Pullman
3990
8138 Maryland, Trlangle 2817.
rėsi algos, apie patyrimų Ir tt.
rus. Taigi susirinkimai bus Da kartų visiems ačiū.
BRAZIS BROS.
Vienas iš puikiausių ^io se-1_________ __________
Komisija:
kas antras antradienis kiekvie
8905-07 Superior Avė.
zono paveikslų.
Cleveland, Ohio
fPREČINAUSKAS)
no mėnesio iki rugsėjo, o pas P. Kasputienė, B. PetraitieĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: 5 kamb. Kellastone bung. fumaFotografas
Vitaphone Vodevilio aktai
kui vėl savo laiku — šventa nė, S. Mikalaitienė, M, Čuise apš. $7,500. Mokyklos, gera transp. 4911 Melroee St.
kauskienė, M. Grikščienė, M.
Kalbantieji paveikslai, dai
dieniais.
Vestuvės - musų specijalybė
ES
nos, muzika, pasaulio žinios.
PRIVERSTAS PARDUOT.
Rėmėjų 1 skyrius jau pie Žimontienė ir A. Gilienė.
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
Puikus namas Beverly Hills, visai
Budavojam
naujas
namus,
Namų Statymo Kontraktorius
nuoja, kaip tinkamiau prisi
Durys atsidaro 1:30 vai. po p, Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun pigiai, 2 metų atgal mokėjau $18,(5
durys
į
vak.
nuo
Albany)
500, parduosiu už $15,500. 6 kamb.,
WEST SIDE ŽINIOS.
kaina.
rengus prie metinio centro
2 karų plytų garadžius. šalinis įva
damentus saidvokus, taipgi žiavimas, 2^4 metų senas, lotas 40x
pikniko, nes pirmais skyrius X Šiandien 9 vai. Aušros
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
muro darbus, iš medjnių pa 196, visi pagerinimai, namas 26x70,
Telefonas Hemiock 6524
AUTOMOBILIAI
karštu vand. šild., tallių maudlnės,
beveik kas met nuveža pikni Vartų bažnyčioje su trimis
darom mūrinius, apmurinam lytaus maudinė, jbudavotas celberis,
kui daug valgio ir gėrimo.
geri flkščieriai,
langai
Phone Virginia 2054
šv. Mišiomis laidotuvės a. a.
medinį namą, po vieną plytą. ugnikvletė,
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8
drūtai aptaisyti, dideli klozetai, ati
Tel. Lafayette 7139
Bravo, pirmam skyriui ir jo Juozapo Antanaičio.
JOSEPH VILIMAS
plieno konstrukcijos vaisių skie
Atrodo mūrinis, po to jau ne- kas,
B
U
I
C
K
pus, skalbykla, medžiai, krūmai, di
darbščiom veikėjom.
Namų
Statymo
X Iš Lietuvos rašo Westreik pentyt. Turim namų ant delė pieva. Ateik 10114 So. Oakley
Per 28 Metus Užima Pirmenybė.
Rap.
Beverly HiUs, Sav.
Kontraktorius
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
pardavimo
ir
mainymo.
Kaina $896.00
gink BUĮCK iriMARQUETTE

C H I C A G O J E

M0RGIČ1AI-PASK0L0S

Ramova

A. S. PRECIN

M. ZIZAS

NAUJI STUDEBAKER

UPYNIŠKIŲ AUKOS.

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža-

Surinktos per vakarėlį, 27 d. me pianus, fornieius ir kito
Balandžio.
kius dalykus.

A. A. Gilei........... .
$10.00
A O. Kaspučiai ______ 10.00
P. Girskis .............
10.00
Po $5.00: S. Patlobo, S. Uk
są, A. Žimontas, J. Gierčius,
Kun. J. Čižauskas, J. Jurgai
tis, J. Stonis, O. Kulikauskie
nė.

P. Jogiela $2.00.
ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.
4090 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0265

Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES

Telef. Republic, 5099
Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.
AWm. J. Kareiva
Savininkas

VBHm
■Epu

Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEV
PRODUCTS
Olsslla šviežių kiaužlalų, sviesto Ir sūrių.

•

Virginia

2400

1 Blokas Nuoė Kedzie Avė.

JONAS ŠLEGAITIS

4492 ARCHER AVĖ.

Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna .
vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

ARCHER tfttlCK CO.
4400 Archer Avenue

114 W. S.

LIETUVIS PARDAVĖJAS

A. KASIULIS. Savininkas

4566 So. Rock»eU Stoart
LIETUVIS

CHARLES TUSHAS
2223 W. 23rd Piace
Telef. Roosevelt 2721

Automobilių pirkėjams Ir savinin
M. YUSZKA
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
Plumbing & Heating
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
sul vėliausios mados automatiškais
nausiu kuogeriausia.
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
4426 So. Western Avė.
Kaina $845.00 F. O. B.
Nash gali papuošti- Už tokias pri
Tel. Lafayette 8227
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai einamas kainas pas
ateik pas mus ir persitikrink, kad
' pas mus rasite geriausios rųšies au BALZEKAS MOTOR SALHj
METROPOLITAN
tomobilius už žemų kainų.

GRAHAM PAIGE

I

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

’BRIGHTON MOTOR SALES .

PUIKIAUSI KARAI

Elektros kontraktorius

DE SOTO, REO IR
PLYMGUTH

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
į vartotų karų už labai mažų kainų.

INC.

J. Bagdonas, Vainoras
i. Leskys
Telefonas Lafayette 8888

Savininkai:

3962 Archer Avenue
VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA

4644 So. Paulina St
Tsl. Boulevard 118$

GENERAL MOTORS

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS
gramatikos,
sintaksės, aritmetikos,
knygvedystės, stenografijos
Ir kiti;
mokslo Sakų. Musų mokyklos nauja
sistema stebėtinai greitai užbaigiama
pradini mokslų. { devynis mėnesius;
augStesn) mokslų J vienus metus. Amerlkos Lietuvių Mokyklojo Jau tūk
stančiai lietuvių Jgljo mokslus. At
eikite Įsirašyti Šiandien Ir jums pa
dėsime įsigyti nbelnų mokslų. Savo
buvj žymiai pagerinsite, kai busit
abclnal ir visose mokslo Sakose ap
stivi e tę.

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigių Kainų.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
J. P. OLEKAS. Mokytojas

3106 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.
808—8 West 31 Street
Tel. Vietory 1698

1189

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslplrkit materljolų, o
aš padarysiu gražių dreslukę pa
irai naujausios mados.

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

V.PAUKŠTIS

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET
Taipgi didelis pasirinkimas varto
karų už labai mažų kalnų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės i mus

tų

WHITE SOX MOTOR SALES
610 West 35 Street
Tai. Tards 0499

Generalis Kontraktorius
Budavoju naujus namus ant

Telefonas Canal 7238

HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

lis.

J. MEZLAIŠKIS

2453 WEST 71 STREET
Tel. Republic 4537

'

Visokis automobilių dar atsilankykite į musų krautuvę.
bas. Kainos prieinamos, dar Musų patarnavimu pilnai bu
bas garantuotas. Red Crown sit užganėdinti.
Pristatom į visas miesto da
gazolinas.
2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Ganai 6954

Mes pasirengę išgražyti Jūsų kam
barius 10% pigiau už visų darbų.
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
kritai padirbam pagal jūsų norų.
Teisingas ir greitaas
patarnavimas
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o
mes pribusim ir apkainuosim visai
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
Išmokėjimų.

nus.

LEAVITT STREET
OARAGE
Viktoras Yuknis, Savininkas Jei jūsų kas neužganėdina, tai

2650 West 83rd St. Chicago.

KAMBARIUS
SVEIKUS

orderių. Senus priimu į mai

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemiock 0653

-y
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

orinlų daiktų, vė
liausios mados va
lio, planų rolių,
rekordų Ir t. t.
raisau laikrodžius
Ir muzikos Instru
mentus.
Tslsfonas HEMLOCK

KONTRAKTORIUS

Poperloju, mollavoju Ir atlieku vi

DU BARGENAI.

Naujas muro namas, 6 flatų, vėliausios mados, štymu
Tel. Lafayette 7674
šildomi, elektriniai ice-hoxiai,
SVEIKATOS KOMISIJONIE visi flatai išrenduoti, randa
RIUS PATARIA UŽLAIKY si 6757 — 59 So. Artesian
TI GYVENAMUS
avė.

A. K. VALIUKAS
Palntlng & Dccorating Contractor
3939 West 85 Piace
Tel. Republic 4139

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO

MARQUETTE JEWELRY PONTIAG IR GAKLANŪ ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St.
Yards 4500
& RADIO

Man reik žmonių—vyrų ar
moterų virš 30 metų amžiaus.
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai
kų ar pusę. Taipgi ir į kitus Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
miestus. Atsišaukti:
luksinlų' tr sida3133 So. Halsted Street
Chicago, UI.

KAR1PENTERIS

Atlieku visokį darbų, kaip tai:
taisau namus, porčius. dirbu šėpas
ir kitokĮ darbų. Taipgi atlieku clmento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

PRANEŠIMAS.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

PETRAS CIRULSKIS
Maliavojimo

Kontraktortas

4 flatų baigiamas statyti
muro namas. Bus viskas įtai
syta pagal naujausios mados.
Randasi 6640 So. Campbell
avė.
Abu namu yra greitam par
davimui. Abiejų kainai pigi.
FRANK DARGELA
Namui Statymo Kontraktorius
2502 W. Marųuette Road
Hemiock 1017
PIGIAI GREITAM PARDAVIMUI
S. R. Kamp. 67-toa Ir Wentworth
avė. 2 augščių plytų namas. Storas
ir apt. Viskas išrenduota. Rendų
$2,700. Kaina $15,000. L R. McDonald, 10 So. La Šalie St. Franklin
4445.

5 KAMB. MEDINIS NA3IAS
SS,500 CASH
Greitam pardavimui, % Blue Book
vertės, 5448 Dorchester avė. L. R.
McDonald, 105 La Šalie St. Franklin
4465.

PIGIAI, naujas bung. karštu vand.

Maliavų ir sieninės popleros krau šild. g-vė ir Jėla išpelvytl. $8,500.
tuvė. Naujas atakas.
2928 No. Menard, sav. Austin 8851.
■INI .1
U
I
----2384 So. LEAVITT ST.
CHICAGO Į!

WM. RENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados poplera.
Pigiai. Greit Darbų garantuoju
Reikale telefonuoklt
Lafayette 7554

PARMOS.
120 ak. pagerint farma, Town of
Lafayette, Chippewa Kauntė, Wis. Apio 90 ak. ariamos, geri namai. |rengimal, vištinyčia. Klausk; First
WiSconsin
Trust Co.
Milwaukee,
Wis.
KODĖL DIRBTI UŽ ALGA?

JOHN PAKEL & CO.

TAISOME
AUTOMOBILIUS

SUDAUŽYTUS

Sutalsom medžio, geležies,
nes, naujus viršus ir kas
reikalingų
prie mašinos
padarom.

sėdy
tiktai
vlskų

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
Phone Tards 1806
Chicago, III.

(PAKALNIS)
General i ai kontraktoriai, štatam naujus ir taigom senus
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas
iudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Ėenduojam flatus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų:
2621 W. 71st St.,
Hemiock 0367
Res. Grovehill 1680

f

Įsigyk
formų iš Flathead
Co.,
Mont. Rašyk J. W. Modesitt, Colum-

bla Failų Mont. R. 1, Box 9.

20 ak. vaisių farma su įtaisymais.
8 kamb. mod. namas, geros ineigos,
1 mali. nuo Benton Harbor. Kreip
tis J. E. McGrath, Euciid avė., Ben
ton Harbor, Mlch.
IOWA 200 ak. jauki vieta, mo
kykla ant faifnos. 90 ak. avižių, 45
dobilų, 35 komų, klt ganykla. Ga^
lime tuoj perleisti.
Randasi prie
kieto kelio 6 mali. 1 vak. nuo Oskaloosa, Mahaska kauntė, lova, Harry F. Whlte, Sav. Oakaloosa, Iowa,

