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MIN. BRIANO DARBUOJASI IK
EIIROPOSUALSIYBES

NEW YORKO KATEDROJE $V. MIŠIŲ
KLAUSE 700 JURININKU

Rusijos Sovietai Susirūpinę
T' dijos Padėtimi

SEATTLE LAIKRAŠTIS REIKALAUJA
GRĄŽINTI LAISVę GYVENTOJAMS
KARDINOLAS SVEIKINA
JURININKUS

ALBANIJOS SU ITALIJA SĄJUNGA
<REIKALINGA TAIKAI

LAIKRAŠTIS

JA

REIKALAU

LAISVĖS

NE\V YORK (korespondenį SEATTLE, Wash., geg. 17.
cįja). — Gegužės 11 dieną! _ Laikraštis “Seattle Star” ’
(sekmadienį) per sumą Šv. pirmąjam puslapy padėjo įs-’
BRIAND UŽ EUROPOS j..
MASKVA RŪPINAS
Patriko katedroje šv. Mišių pudingą straipsnį. Atsiliepia
VALSTYBES
INDIJOS LIKIMU
klausė 700 karininkų ir juri i šalies republikonų partiją,
■ V*'- ; •*jĮgti
ninkų iš karo laivyno. Pa kuri šiandie yra valdžios prie
PARYŽIUS, geg. 18. -Į RYGA, geg. 18. — Maskvomokslą) sakė apie šalies kons šaky, kad ji grąžintų gyven
Francijos užsienių ministeris je prasidėjo visų sovietų jaukun. Mc- tojams laisvę. Priešingai gi
Ohio kalėjimo kieme, Cofumbus, O., kalėjimo daliai sudegus, apie 600 kalinių bu titucijos apsaugą
Briand ir toliau uoliai dar- nųjų komunistų sąjungos konbuojasi už Europos J. Vals-1 gresas. Kongresui pranešta, vo laikomi palapinėse. Vieną vakarą sudegė ir. palapinės. Kaliniai turėjo būti atvi- Clorney iš Detroito Universi pati partija turės žūti.
teto. Po pamokslo Jo Eminen
Laikraštis pareiškia, kad ,
tybes, kaip jis pats užvardi- jog esama vilties Kinijoj ir riam ore. Parodomi paląpjį|^į yodeguliąi.
cija
kardinolas
Hayes
sveiki

republikonų
partija šaly įve
na — Eederalė Europos U- Indijoj' palaikyti klesių kovą,
DR. BRENZA IŠVAŽIAVO no karo laivyno narius, kad
GIBRALTARAS IR TENAI
dė carizmą ir kaizerizmą, lais
nija.
iš kurios paskui galės iškilti GYVUOJANTI TVARKA
l
EUROPON
jie
skaitlingai
atvyko
į
painal
V(-? trempiama, gyvenimas neToms visoms valstybėms,'proletariato diktatūra,
das katedroje. Aukštino juri- pakenčiamas.
kurios priguli T. Sąjungai,
JIaskva labai įdomallja
Plačiai
žinomas
veikėjas
DUBLINAS, geg. 17. —
MERGAITĖ PAIMTA J
ninkus, kurie šalį apdraudžia
JIS pasiuntė to sumanymo pla- latgidėjusiai ttmįjasi, kas Sian Katalikiškas laikraštis “ Sta
Dr. Brenza šiomis dienomis nuo priešų stipriuoju laivy KALIFORNIJĄ?
DIDŽIUMA UŽ PROHIBIn, ir pasiūlymus. Nori, kad die Teikiagj Indijoj j vakarų ndard” paskelbė straipsnį •apleido Chicago ir išvažiavo ' nu
CIJOS ATŠAUKIMĄ
jam apie tai būtų duota at Europą bolševizmui keliai už pie Gibraltarą. Straipsny pa
Šioj vietoj jau buvo pra New .Yorkan, kur French Li-1 Kardinolas Hayes yra Am.
sakymas, nurodymai ar patai daryti. Kitaip yra su Indija žymima šie dalykai:
nešta, kad nežinoma jauna ne laivu “Ile de France” Jungtinių Valstybių kariuoNEAV YORK, geg. 17. —
symai.
ir Kinija. Tos šalys komunis Anglija Gibraltarą nuo Is moteriškė, pasisakiusi Julia vyks Europon.
likų kapelionų vyskupu virši- Žurnalas “Literary Digest”
Šį klausimą ateinantį rude tų propagandai prieinamos. panijos atėmė pirm 160 metų. Otis, pagr
Mrs. M. MoDr. Brenza yra pagarsėjęs 1 ninku.
pirm keletos savaičių po visą
nį jis nori įduoti svarstyti T.
Tuojaus ten pradėjo veiktu an roney dv
metų mergaitę kaipo gydytojas ir chirurgas
Pamaldose dalyvavo ir ke šalį išsiuntinėjo 20 milionų
Kąjungos suvažiavimu?.
Tai įvyko na- ir taipgi kauni finansininkas. letas kariuomenės ir laivyno baliotų prohibicijos klausimu.
ZEPELINAS LEIDŽIAS glikonizmas. Bet nieko nepėl Mary A
nyta. Anglijos valdomo Gib-'muose, 5200 Wentworth avė.
KELIONĖN
Ligšiol žurnalui gražinta 4,REIKALAUJA TAIKOS
raltaro
pa«i»» (9(,tropofttaiV
state
562,761 balintas. Balsavimai
l'-r* 4-r* 1 įlr'o i o įOTYOnn
_ 2______
^1_ *2.11_ _nusivez-----INDIJOJ
FRIEDRICHSHAFEN, Vo katalikais,
ispanų L»olriz\«
kalbos ne- !_nupirkti
drabužėlius
Bank Pioneer Fire Ins. kom
! šiaip pasikirstomi: Už prohi
kietija, geg. 18. — Šiandie pakeitė ir ligšiol išlaikomos j dama neva į artimą.įą krau- panijos ir Pullman Ice
Subicijos vykinimą 1,386,216, už
LONDONAS, geg. 18. — orlaivis “Graf Zeppelin” lei katalikiškos mokyklos, kurias tuvę.
pply kompanijos.
i pataisymą 1,340,441 ir už
Lacanshire medvilnės gamin džiasi kelionėn per Atlantiką,1 veda Seserys vienuolės ir AiPolicija stropiai ieško mote
prohibicijos atšaukimą 1,836,DU NAUJI PLENTAI
tojai iškėlė reikalavimą, kad į Braziliją. Gryž per J. Vals-|riai Krikščionys Broliai. Mo^riškės ir mergaitės,
PROHIBICIJOS KLAUSI
104.
Britanijos valdžia tokiu ar ki lybes. Orlaiviu vyks 62 asme- kyklas pinigiškai remia Ang-f p0 pagrobimo ant rytojaus
MU
REFERENDUMAS
Susisiekimo ministerija pra
tokiu būdu grąžintų ramybę mu.
lijos kolonijų valdžia. Mokyk, * Mrs. Moroney gavo “special
dėjo statyti plentą linija Kau- VERŽIAS UGNEKALNIS
lose vaikai mokinami angliš- * delivery ” laišką. Sakoma mo
Indijoj. Sako, jei tas nebus
Chieagos demokratų vadas nag _ Babtai _ Ariogala _
atlikta ligi birželio 15 d., ta
NAUJAS BRITANIJOS kai, bet namie jie kalba ispa-1 teriškė jai prisiuntė penkis A. J. Cennak pranešė, jog Raseiniai, šia linija plentas TEMUCO, Čili (Chile), geda didžiausios medvilnės dir
NARŪNAS
niškai.
dolerius ir laiške pareiškia, imamasi priemonių ateinantį
bus statomas nuo IX forto,' gūžės 17. — Arti čia staiga
btuvės Anglijoj! bus uždary
•Gibraltaro vyskupijos prie- kad jinai nesirūpintų apie sarudenį
Illinois
valstybėje
pra
kurio plentas jau seniau i ėmė smarkiai veržtis ugnekal
tos ir apie vienas milionas
CHATHAM, Anglija, geg.lišaky yra vyskupas Fitzgera- vo mergaitę. Girdi, mergaitė vesti referendumą probibici
nis Llaima. Sakoma, lava jau
buvo pastatytas.
darbininkų neteks darbo.
16. — Į vandenį įleistas nau- į ld, airis,
aptaisyta kai karalaitė. Ją iš- jos klausimu.
sunaikinusi vieną sodybą.
Kauno — Raudondvario —
jas Britanijos narūnas (sub-Įi
sivežanti porai mėnesių į KaINDIETE AŠTRIAI
marina) “Rainbow,” 2,040 BALTIMORfiJ BUS MILU Į liforniją. Paskui mergaitė Tam tikslui bus renkami pi Vilkijos kryptimi (toliau ant
liečių parašai, kurių reikalin Jurbarko) taip pat numatyta LAIVYNO VIRŠININKAI
NUBAUSTA
[tonų. Turi 8 torpedoms vam TARINES LAUKO MIŠIOS būsianti grąžinta motinai.
SMERKIA SUTARTI
ga 350,000, kad gauti leidimą tiesti plentą. Šia kryptimi nuo
zdžius.
pravesti visuotiną piliečių at- Kauno jau išgrįsti 5 kilome
BOMBAJUS, Indija, geg.
BALTIMORE, Md., geg.
Pavydus šuo
siklausimą.
18. — Už druskos įstatymo AUKŠTINA AIRIŲ TAUTĄ 17. — Pontifikalės Militarinės
trai, o šiemet bus išgrįsti dar Sutartis silpnina J. Vals
Valgyklos
savininkas
Thil

tybes
peržengimą indietė Cbattopo“R.”
UŽ IŠTIKIMYBĘ BAŽ Lauko Mišios čia stadijume gie, 2425 Madison gat., turėjo Illinoise jau dukart buvo šeši.
WASHINGTON, geg. 18.dyaya teismo nubausta 9 mė
pravestas tos rūšies refereubus atnašaujamos Į Dangų ĮNYČIAI
_
.
.
...
y.
* -policini šunį. Tonus dienomis .
Taip vadinamas karo laivyno
nesiams ir 2 savaitėm kalė
žengimo sventeje, gegužes 29 L..., . ,
.
..
durnas ir išėjo prohibicijos
BANKO RŪMAI PA
’
*
i
Thilgie
kažkokiam
svetimam
generalis “boardas,” kurį su
jimu.
;
nenaudai. Bet kas iš to nau
TUNIS, geg. 16. — Tarp dieną.
NEVĖŽY
’v . .
..
•
_
,,
. ,
,
šuniui pamėtė pyragaičio gadaro aukščiausios rangos as
dos.
tautinio Eucharistinio Kong Pamaldose dalyvaus kumtuoni admirolai ir kiti kari
ALBANIJA ITALIJOS
reso laiku kalbėdamas (į an gai, Seserys, Broliai, semina j
Sumanvtiems naujiems Lie
..
..
Policinis šuo piktai pasiziflpraGLOBOJE
davos banko rūmams Panevė- ninkai, senato
.. komitetui
.
gliškai kalbančiųjų maldinin njos auklėtiniai ir parapijų1 .. .
..
; . . 1 .
SUMUŠĖ LIETUVI
žy vieta jau surasta Respub^aT
^rie aj
kų dalį Jo Eminenc. kardino mokyklų mokiniai ir mokinės.
TIRANA, geg. 18. — Al las MacRoy, Airijos prima Be to, bus kadetai ir , kiti mi- kęs šoko pulti savininką. Pra Šeštadienio ryte, tik išėjus likos ir Puzino gatvių kertė virtinti Londone padarytą lai
dėjo kandžioti rankas. Buvęs
banijos valdžia reiškia pasiten tas, pareiškė, kad airių tau- litariniai būriai.
pro duris į darbą, plėšikai už je. Už sklypą savininkui su-1 vynų sutartį.
lauke policmonas nugirdo klikinimo, kad ji yra sąjungoje1 ta visiškai atsidavusi katalipuolė p-lės Adelės Rubliaus- mokėta 22,000 litų. Statvbos Į Pirmiausia dėlto, kad sutar
Pirm Lauko Mišių įvyks ksrną. Įbėgo' į vidų ir šunį nu
palanki tik Britanijai
su Italija. Pastaroji ją glo- kvbei ir Bažnyčiai,
kaitės, žinomos jaunimo vei darbus pradės dar šį j>ava- tis vra
‘
.
visij
pamaldose
dalyvių
parašovė.
Thilgie
paimtas
į
ligo
>>'ir Japonijai, kad sutartis per
boja ir leidžia albanams sus
kėjos, tėvą ir skaudžiai jį su sarį.
Airiją palygindamas su das, kurio vyriausiuoju tėmy- mnę.
žengia Amerikos tradicinę lai
tiprėti. Sakoma abiejų valkty- „
,
,
mušė, apdaužydami
galvą.
toju bus arkivyskupas Cur! vyno nusistatymą, ir kad su
bių sąjunga užtikrina taiką _. ,,
.
a
. .x .
Dar laimė, kad. sužeidimai
UŽMUŠĖ ELEKTROS
Balkanuose.
meJ0> ka<1 AlnJa wlokai pn~ lev.
Uždraustos šuny lenktynes negudaro
pavojaos
tartis neduoda Amerikai lySROVĖ
______________
ėmė šv. Tikėjimą. Kartage: gvbės. Ir štai tuo būdu suEinant apeliacinio teismo
noj ir Tunise krikščionys du PRIEŠ MORROW EINA
. ! tartis šia šąli silpnina.
DAWES GRYŽTA fš
BR0WNW00D, Tex., geg.
Balandžio 19 d. sargiene
j metu anksčiau buvo persekio
SAUSASIS FORT
LONDONO
18. — Joe Shield, 35 m. dar Renkienė Antanina, Vilniaus'
jami, kada šv. Patrikas atvy
NEW YORK, geg. 17. —
bininkas, nušovė savo pasime g. .9 nr., norėdama patikrinti
PINIGŲ KURSAS
WASHIXGTON, geg. 18,- ko į Eriną (šiandieninę Ai New Jersey valstybėj’e “pridusią žmoną, jos tėvą ir mo kiemsargio skambutį, palytėjo ’
Pusoficialiai paskelbta, kari riją).
mary” kovon laimėti kandi
ĮSTOJO KARMELIČIŲ
tiną. Jis suimtaa.
skambučio rankeną, ant ku- Lietuvos 100 litų .,$10.00
ambasadorius Britanijai Char Bet nors Airija priėmė ti- datūrą senatan pakilo sausa
VIENUOLIJON
irios buvo užkritusi nuo re Britanijos 1 sv. sterL 4.86
les G. Daives ateinančią va- kėjimją vėliau, pareiškė kardi- sis kongreso atstovas FraokWASHINGTON, geg. 16. montuojamo namo elektros Francijos 100 franką 3.91
sarą parvyksiąs iš Londono notas, nuo to laiko ji neiš- lin W. Fort. Jis lenktyniaus
NEWPORT, R. I., geg. 18. — šlapiųjų kongreso žemes viela. Renkienė vietoje liko e- Italijos 100 lirų
5.23
ir vargiai gryšiąs atgal. Am- krypo. Ir jos tikėjimas nie- su Morrow’u, kure pasiskel- — Mrs. E. C. Post, turtingp niųjų rūmų narių kuopa dar lektros srovės užmušta. “R.” Belgijos 100 belgų
13.94
basa/lorius Dawes negryŽimą kad nebuvo stipresnis, kaip bė šlapiuoju. Abu Irepubliko- našlė, įstojo Karmeličių Se buojasi už referendumą pro
Šveicarijos 100 frankų 19.37
užgina.
‘
. į kad šiandie.
nu.
serų novicijatan.
hibicijos klausimu.
Vokietijos 100 markių 23.85
PLATINKITE “DRAUGĄ*
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“DRAUGAS”
Ueln* kasdien, Uakrrua aeknoadleolaa
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — 11.00, Pu

sei Metų — *8.50, Trims Mėnesiena — *>.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *6.00, Kopija .08c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neffrųMn*. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunCiama tam
tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:0* nl

valdžių, sauvališkai elgiasi ir iŠ pagrindų
laužo Valstybės Konstitucijų, taip svarbų že
mės reformos įstatymų, dvarininkams ir ben
drai svetimiems gaivalams palengvina įsiga GALUTINA REPARACIJŲ
lėti Lietuvoje.
SUTARTIS.

LIUOSLAIKIS.

ĮVAIRUS STBAIPSMIAI
KARO KAPELIONŲ KLAU
SIMAS.

KUR PLAUKIA LIETUVOS PINIGAI

Santarvės valstybės —
— BriBri-;• Anų sekmadienį vienam pro
tanija, Francija, Italija ir Ja- tėstantų maklnamy Washingkasdien.
Lietuva kasmet išmeta užsieniams šim ponija, padarė galutinų karo tone pryčeris Kev. P. Ainslee
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
tus milijonų litų už įvairias prekes, kurių reparacijų (atpildymo) sular- iš Baltimorės kalbėdamas įSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
didelę dalį pati galėtų pasigaminti. Lietuva, tį su Vokietija, ši sutartis žeidė visus šios šalies kariuovai. po piet.
tiesa, yra žemės ūkio kraštas, tačiau ten per- vadinama amerikiečio Youngo menės ir karo laivyno kapemažai yra kalbama apie pramonę ir prekybų. planu, kurs abiem pusėm tar- lionus — kunigus, pryčerius
Išrodo, kad ten lietuviai privalo rūpintis tik pininkavo derybose. Tos de- ir rabinus. Jis pažymėjo, kad
“DRAUGAS”
žemės ūkiu, bet pramone ir prekyba pasirū rybos baigtos šių metų pra- pasmerktas yra niilitarizmas
LITHUANIAN DAILY FRIEND
pins svetimi. Tai yra skaudus nesusipratimas. džioje mieste Haaga, Olandi- ir pasmerkti karai. Patys
Publisbed Daily, Except Sunday.
8UB8CRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Montbs Juk yra aišku, kad kuo labiau būs išvystyta joj. Sustatytų sutartį pasira- kapelionai tam priešingi. Tad
— **.50. Three Months — *2.00. One Month — 76c.
pramonė, tuo daugiau Lietuvos darbo žmonės šė visų sakytų valstybių už- kokiems galams jie tarnauja
Barepe — One Tear — *7.00, Slx Montbs — *6.00.
Copy — .08c.
turės darbo, kraštas ekonominiai pakils, pa sienių reikalų ministeriai. Po kariuomenėje ir karo laivyne,
Advertising ln "DRAUGAS** brlngs best results,
kils tuomet ir žemės ūkis.
to ėmė kelis mėnesius visoms Jie turėtų apleisti tas užimaAdvertising rates on appllcation.
Apie tai, kur dabar Lietuvos litai eina, šioms atskirioms valstybėms mas vietas, nes tai priešinga
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago “Ž. Pr.” taip rašo:
savo parlamentuose sutartį pa jų pašaukimui.
“Neturime kur dėti savo grūdų, o įsive tvirtinti, kas nesenai atlikta. ' Anais metais vos neiškelta
žame ryžių už 1 milijonų 8 šimtus tūkstančių Einant šiųja reparacijų su- kova Raudonųjam Kryžiui ir į
litų.
tartimi, iš Vokietijos reikalau, kitoms organizacijoms. Saky-|I
J. A. Valstybių pakraščių su:;;;.. iiur ' ibiu ant laivo
Mūsų linai guli sandeliuose, o maišių įve- jama karo kontribucija žy- ta, kad jei karo metu mušiu j “Mojavę” toli nuo uosto. Jūreiviai, kurie nori šjkti, '... ‘ -a
žame už 600 tūkstančių litų. Taip pat įsiveža miai sumažinta — nustatyta laukuose nebūtų kam gelbėti pasirinkti į poras merginas — taip pat jūreivius — vyrus.
KEIČIA ŽEMĖS REFORMĄ.
me virvių ir špagato ųž 600 tūkstančių litų. galutina suma, ko Vokietija sužeistų kareivių ir šelpti svei
Turime daug pieno ir sviesto, o šokolado visas laikas pageidavo. Tuo kųjų, kariavimas nebūtų gaPrieš keletu dienų mūsų tauta ypatingose
ĮDOMUS TRUPINIAI
perkame
iš užsienio už 100 tūkstančių litų.
budu per du kartu reparacijos limas.
sųlygpse minėjo Lietuvos Steigiamojo Seimo
Vienų milijonų litų išmetame užsieniui už buvo svarstomos ir abu kartu
Pryčeris Ainslee sakė, jog
dešimties metų sukaktuves. Steigiamųsis Sei
Senovės germanai jau gami
muilų.
mas tris svarbius darbus padarė: 1) rinkti
išėjo Vokietijos naudon. Pir- nebūtų pateisytina, jei kapenosi plunksnų pogalvius, nors
Turime daug odų ir kailių, o iš užsie mu kartu reparacijos suma- * lionai
darbuotųsi slaptose
nių tautos atstųvų vardu proklemavo Lietulovų dar neturėjo, o klojosi
vų.,esant laisva ir nepriklausoma valstybė, 2) nio atsigabename net už 2 milijonus litų vi žintos Daiveso planu, gi da-, svaigalų parduotuvėse. Taip Šių metų Amerikos Liel.i- gulti tiesiog ant žemės. Pogal
yra nepateisytina jiems tar-jvių R. K. Federacijos XX—
patiesė valstybei pagrindus, priimant Vals šokių odos išdirbinių.
bar Youngo planu einant.
(tasai Kongresas įvyks rugpiu- vius iš germanų pasisavino
Nenorėdami nešioti savo audinių — 45 Kaip žinoma, po karo pada nauti kariuomenėje.
tybės Konstitucijų ir 3) pravedė žemės re
milijonus litų kasmet išmetame į užsienį už ryta taikos sutartimi repara- įSuprantamas dalykas, tas čio 19-20-21 dd., Šv. Trejybės romėnai, nors kai kurie ro
formų.
mėnų filosofai, kaip antai, Pil
Kų Steigiamasis Seimas padarė, tų da audinius. Be to, už visokius mezginus ir jų cijų suma nenustatyta, nes Į kapelionų tarpe sukėlė daug lietuvių parapijos salėje, kam nius nurodinėjo į jų reikalin
bartinė tautininkų vyriausybė mėgina su dirbinius atiduodame užsieniui 5 milijonus li nežinota, kaip daug nukentė- ■ triukšmo. Daug jų tikrai įsi- pas Adams Street ir Ne\v gumų : žąsų plunksnų pogalgriauti. Pamynusi po kojų Valstybės Konsti tų. Taip pat už visokius baltinius ir pasiu jusi Francija. Ši pastaroji, žeidė. Pasirodė laikraščiuose York Avenue, Neivark, New viai, esą, labai išlepina žmo
Jersey.
tucijos dėsnius, ji dabar nori suardyti ir že tas drapanas užmokame užsieniui vienų mili paskiau reikalavo virš 25 bį. j pryceriui atsakymai,
gui
lionų dolerių '
1 Tarp kitko jam atsakoma. Visi A. L. B. K. Federacijos
mės reformų, kuri Lietuvai buvo ir yra labai jonų litų.
Mūsų miškus, neturėdami kur dėti, de Pastaruoju Youngo planui gal ir geras ir girtinas apskričiai, skyriai, į Federa Kišeninį laikrodį pirmas
reikalinga.
padirbo niurnbergietis HenleiTautininkai — pažangiečiai visuomet bu giname ir naudojame trobesiams statyti, o už galutina suma nustatyta apie dalvkas smerkti karus. Bet cijų priklausančios parapijos,
,nas 1500 metais, bet pradžioj
tL .
...
vo priešingi žemės reformai. Savo spaudoj ir daugiau kaip vienų milijonų litų įsivežame S bilįonai dolerių. Vokietija negalima smerkti ir panaikin-|draugi> bei . kuopos> taipgi
kišeniniai laikrodžiai buvo di
tai išmokės per kelias dešim ti. kariiidmėriė^^i pasaroji įtį^ gracijos prieteliai ir
gyvu žodžiu jie griežtai kyjUk/ivo Steigiamo- įvairių medžio dirbinių.
būti) pAhaikinta, gal tada 'U lėmėjai nuolankiai prašomi deli ir nepatogūs. Lig X a.
Ne tik už įvežamų popierių išmetame j tis meti}.
jo Seimo priimtąjį žemės reformos įstatymų
patsai pryčeris Ainslee turėtų Ipradgtį ruoštis taip svarbion pabaigos žmonės naudojosi
Tautininkai tviytino, kad Lietuva, neturėdavo 1 užsienį už milijonus litų, bet dar už įvairius
Kad palengvinti reparacijų
....
.
v,., . . r,
mažai progos piyčeriauti, ka- betuvju katalikų išeivijos or- saulės, vandens ir smėlio lai
dvarininkų su stambiais ūkiais, nusigyven- popieriaus dirbinius, kuriuos galėtume patys
atmokepmųir uzhkrmtiFran'da galy kil^ betvarkė, gal1
*ijos
krodžiais. Sieninį laikrodį ašventėn — 20-tam
siunti, žemės ūkis nusmuksiąs. Iš to, esu, su pasigaminti, mokame užsieniui kasmet po 1
pie
cijų, kad ji reparacijas gaus,'dar anarc],įja? ar kada šalį Kon^resan
f » 1000 metus išrado popiesidarąs rimtas pavojus net Lietuvos nepri milijonų litų.
įkurta tarptautinė banka Švei j-ok& prįegas užpultų ir ap&
žius Silvestrai II.
1 milijonų litų išmetame užsieniui už įklausomybės netekti.
Am. L. R. K. Ped.
carijos mieste Basei. Bankai Byktų
Valgant šakutę pradėjo
Tąutininkai senai laukė progos pakeisti vairias nenaudingas knygpalaikes.
Sekretoriatas,
prezidentu paskirtas G. W. Mc ( Kiek žinoma, kapelionai pa-j
vartoti tik XVI amžiuj. Pei
Už 21 milijonų litų įsivežame mašipų.
žemės ūkio reformos įstatymų, grąžinti dva
Garrah iš New Yorko.
lys.
yra
griežtai
priešingi
ka180
Hale
Avenue,
liai ir šaukštas buvo seniau
Daugiau kaip milijonų litų išleidžiame
rininkams dyayus ij* jiems pasigerinti. Tų
Kada
artimiausiuoju
laiku
’
ranis.
Bet
jie
priešingi
tik
žinomi, bet lig šakutės atsi
Brooklyn, N. Y.
progų gavo smurto keliu įsibriaudami į val užsieniui už visokius galanterijos niekniekius.
ši
banka
bus
atidaryta,
tuo-'agresyviems
(puolamiems),
radimo visi, tiek vargšai, tiek
Cukraus įsivežame už 17 milijonų litų.
džių. Šiandien jie žemės įstatymų gana radi
jaus
bus
išleista
tarptautinių
bet
ne
apsiginimo
karams,
turtingieji,
namuose ir poky
kaliai pakeitė, o rytoj gal ir visai jį panai Tuo tarpu lengvai galėtumėm cukrų gamin
naikinti
kariuomenę,
tad
rei

kins. Įstatymas jau yra pakeistas ta prasme*, ti ir Lietuvoje. Kiek darbininkai darbo tu bonų 300 milionų dolerių. 2001 ToiįaUs jam paJuota palygi- kia panaikinti ir prohibicijos liuose valgį imdavo rankomis.
milionų iš to teks santarvei, njmas; Ainslee visas laikas
Šakutės vartojimas valgant
kad dvarininkams vietoj iki šiol paliekamų 80 rėtų!
žinoma, daugiausia Francijai,’§aukia> kad prohibicijos įgta. vykinimo visų mašinerijų. Nes atėjo iš pietų Europos, kartu
hektarų žemės, yra duodama 150 hektarų. YĮvairių aliejų įvežame už 3 milijonus li
,fymas butų vykinamas, nes išlaikoma kariuomenė yra prie su italų valgymo papročiais.
ra padidinama skaičius ir tų, kurie palieka tų, nors galime pakankamai turėti aliejaus gi 100 milionų Vokietijai
jos vidujiniams įeikaiaans.
!proliibicija yra konstitucijos monė apdrausti tarptautines Visai klaidingai manoma,
ma dar nenusavintosios žemės plotai. Taip iš savo sėmenų.”
teises, kad- tuo budu apsisau kad akiniai yra kiniečių išra
Po karo ilgus metus Vokie-; dalis. Jis bara tuos visus,
vadinamiems rusams kolonistams nustatoma
goti karų.
dimas. Akiniams kelių praskv
už atimtas žemes ir triobėšius atlyginimas ir
Daug kas dabar pradeda stebėtis, kaip tija santarvei mokėjo atpil-.kas nusižengia 18-ųjain prieneskaitlingi anglai galėjo iki šiol valdyti in dymų be nustatytos tvarkos, jjdui. Tuotarpu jis reikalauja Katalikų kapelionas kun. nė anglų mokslininkas Rober
dar kitokius lengvatos yra duodamos.
Lietuvos visuomenė dėl to yra susirūpi dėnų tautų, susidedančių iš 320,000,000 žmo šiandie Vokietija jau žino,1 panaikinti kariuomenę ir karo Donaghue Wassingtone pa tas Bacon apie 1250 m. ir tik
nusi. Žmonės, sakoma, baimingai dairosi ap nių. Tuo labiau stebėtina, kad anglų valdi kaip daug ji turi atmokėti,1 laivynų ir tuo budu nusižen- reiškia, kad Ainslee nuomonė florentietis Salviano Armati,
link ir: klausinėja viens kito, ko susilauks ninkų Indijoj tebuvo viso 6,000, o anglų ka nors nėra įrodyta, kad ji butų gia konstituciniam šalies ap-pra paika ir neverta apie tai miręs 1317 m., išrado tikruo
sius akinius.
kalta už buvusį karų.
(saugos aktui. Jei norima pa-Į kalbėti.
valstybė, jei tautininkai, neteisėtai užėmę jos riuomenės 75,000.
-rr^**---- ■ »■*■»■* ■
vo jųjų prięteliai, kaimynai arba gimi vams, arba žudydavo juos, kaipo gyvu kreipti ir domės, ar kiti kenčia, ar ne. palieka ligoniu. O kų kompanijos daro?
Jam nereikia paisyti, ar kitiems yra pa Jos paima kitų žmogų ir varo pirmyn
nės. Ar pagonys pripažindavo, jog jųjų lius.
Net žydų tauta, Dievo išrinkta tauta, togu gyventi, ar ne, bet tik jam reikia savo darbų. Kai jau padaro daug turto,
tarnai buvo jiems artimi? Visai ne! Jie
♦
manė, kad tarnai .tai buvo tokie dalykai, susiaurino savo meilę giminėms, drau varyti savo sumanymų. Kiekvienas žmo pradeda mažinti darbininko algų. Jei
Rašo Kun. J. Jusevičius
kuriuos galima buvo parduoti, mainyti ar gams, geradariams ir savo tautiečiams. Žy gus privalo žiūrėti tik, kad jam būtų ge arbininkas rugoja, reikalauja to, kas jam
PIRMOJI DALIS.
ba net žudyti. Taip jie žiūrėjo į savo tar dai manė, kad tai buvo žmogaus silpnybė, ra. Jis sakė, kad tie yra didvyriai, ku priklauso, jis visai atstatomas nuo dar
(Tąsa)
nus. Ir dar ne tik paprasti žmonės taip jei ne nuodėmė mylėti svetimtaučius, ar riems nerūpi kitų žmonių skriauda. Ki bo. Čia, žmogau, daryk, kų sau nori. Da
tais žodžiais tariant tie, kurie neturi pa bar esi nereikalingas. Eik, ieškok kito
elgėsi, bet panašiai elgėsi ir mokslo vy ba net priešus.
Šitų artimo meilę mūsų Išganytojas rai.
Panašiai yra ir mūsų laikais su tais sigailėjimo ir gėdos. Tačiau, jam mirš darlm. Jei mes reikalausime darbininkų,
vadina nauju įsakymu. Mes žinome, kad
Ar pagonys gerai elgėsi su savo vai žmonėmis, kurie tolinasi nuo Dievo. Prieš tant, visoje Vokietijoje jis buvo laikraš tai rasime.
Jis jau buvo duotas Mozei. Jau jam Die kais? Taipgi ne. Jie juos žudydavo, jei kiek metų mirė filosofas Mitzsche.Jo raš čių apskelbtas kaipo didvyris. Koks tai
O kiek tai yra kompetieijos pas mus!
vas įsakė: “Mylėsi savo artimų kaip pats jie buvo menki arba silpni. Jie juos pi tai buvo visų skaitomi su pamėgimu. Bet didvyris. Tai žmogus be širdies ir gėdos. Kai kurie pramoninkai rėkia, kad netu
save.” Dar daugiau, šis įsakymas yra giai pardayinėdavo. Net ir šiandie Chini- jis buvo ir dubai* yra tikras nekaltų žmo
Jis jau seniai mirė. Bet jo kenksmin ri iš ko gyventi. Jei tik mūsų žmogelis
kiekvieno žmogaus širdyje įrašytas. Tai joje vaikai yra metami šunims arba ki nių žudytojas. Ko jis mokino savo raš gas mokslas pasklydo po visų pasaulį. Mu atidaro krautuvę, tai žiūrėk ir kita kom
gi dėl ko mūsų Išganytojas vadina jį nau tiems žvėrims. Jie tenai ir šiandien par tuose?
ins nereikia ilgai dairytis, kad matytume panija stato savo namų, atidaro krautu
ju įsakymu? Jis vadina artimo meilę nau duodami, nes daugumoje žmonės yra pa
Jis nemokino stačiai atmesti Dievo jo mokslo sėkmės Amerikoje. Jungtinių vę ir pradeda panašius dalykus pigiau
ju įsakymu dėl to, kad jis davė naujų gonys.
buvimų. Jis neliepė viešai naikinti bažfiy Valstybių didžturčiai, įvairūs dirbtuvių pardavinėti.
prasmę žodžiui. “Artimas” ir žodžiui
O kiek tai yra kompetieijos tarp žmo
Kai j) jie elgėsi su belaisviais karo čias. Ne, jis taip nedarė. Bet jis mokino savininkai ir kitos kompanijos kaip tik ir
“meilė”.
metu paimtais? Labai blogai. Jie matė skiriausti kitus. Jis sakė, jei žmogus no vadovaujasi jo mokslu. Jie priima darbi nių! Jei vienam gerai einasi, tai kitas ima
Prieš mūsų, Viešpaties atėjimų žmo juose tik sutvėrimus, kuriems buvo gali ri žengti pirmyn kultūroje, moksle, pra ninkų j darbų ir prispiria jį taip prie dar kliudyti ir viską maišyti su bala. Kitaip
nės mylėjo tik tuos, kurie jiems gerai ma atkeršyti. Jie varydavo j«os sunkiai monėje, tai jam nereikia žiūrėti ar kiti y- bo, kad jis bedirbdamas praranda savo būtų, jei visi žmonės sektų mūsų Išgany
(Bus daugiau)
darydavo. Jie mylėjo tik tuos, kurie bu- dirbti, degindavo juos, kaipo aukotų die ra nuskriausti ar ne. Jani nereikia net sveikatų, jaunystėje miršta arba amžinai tojo mokslų.
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buvo toksai įvykis, kad su
j mybė, stengiasi geruoju susiruošta išleistuvės asmeniui,
i tarti, o juo labiau valstybės
kuri ruošiasi keliauti tėviš
i negalinčios sau leisti didelių
karo veiksmių. Lietuva irgi
Į Puse po trijų atvyko Jo Ek- kėn. Jis gailesčio žmonių ne
Prof.
Kampininkas
New York. — Nesenai čia
tarėsi ir pagaliau buvo sura
secel. vyskupas Deschamp su tekusi brangiu drauge.
įvyko dideli “nianebrai”. At
šyta tarp Lietuvos ir Didžių
Ten buvusi.
i pora kunigų: Papineau ir Sosplaukus 65 karo laivams ir
jų 'Valstybių tarptautinė suta Pirmoji Komunija ir Sutvirti na, ir pasakė porų gražių pa- !
pakilus oran 154 orlaiviams
nimo Sakramentas.
rtis, Klaipėdos Krašto konve
Padėkos žodis.
mokslų; vaikučiams ir drauge
nusigandus * Brooklyno tavorGegužės 11 d. Amerikoje tėvams.
ncija vadinama, kurių pasira
Šiuo noriu išreikšti savo
ščių “Nelaisvė” parašė' kad šė Lietuva ir didžiosios vals ir Kanadoje yra puikus paširdingą
ačių visoms M. S.
garbin“susikirtus Amerikos impe tybės Anglai, Prancūzai, Ita protys - Svęrti “Mother’» Po visų ceremonijų
t|ln,J0
k,e 60 kp. narėms, ypatingai porializmui su Anglijos impe- lai ir Japonai. Ta sutartis Doy”, (Motinos dienų).
1 nioms Januškienei ir Sakalaus
rialinnu”, tie knro pabūklai,pasirašyta Paryžinje 1924 me- lintieji motiną vaikučiai kiek
Tegul būna leista man mo-1 kienei už suruoštą man pagervisupirtun bus panaudoti prieš,
gegužfs m5n.. g )d.. 0 mfl. vienas stengiasi tą dienų ką
tinų vardu ištarti širdingiau bimą ir už suteiktą dovanėlę.'
sov. Kusi.),;. Tai yra, ištikrų- g|J Seimas ja priėmė 1924 m. nors savo motinėlei .nupirkti:
Negalėdama kuo kitu at-'
sią ačių p-lėms mokytojoms ir
PROF. KAMP. RADIO. jų, strofiniai parašyta ir ta- |jepOS man- 30 dt ja einant,, gėlių, dovanėlių, k:j nors gra- mokytojams už taip gražų pri- silygint už jūsų malonumą,'
jvorščiai turi rūpintis Rusijos jei Lietuva nepildytų kokiųižaus parašyti; žodžiu, kad
Over 20,000 Aetna agenta.^ocated
rengimą mažučių prie Šv. Ko stengsiuos nors maldomis pa
Irom Maine to Califomia, assure
Kalvarija. — šio miestelio /‘Psaugojmm
nors savo pasižadėjimų, tai išreiškus jai už jos sunkų mo munijos.
rodyti savo dėkingumą.
Aetna Service to Aetna policyhokL
era, wherever they may bei
tiniškų
nenuilstamą
trusą
kuo
kiekvienas
Tautų
Sąjungos
piliečiai pradėjo abejoti, kam
Te laimina Viešpats jus ir
PRAŠAU NESIJUOKTI!
P. J.
Tarybos narys galės jų atati širdingiausią meilę.
jie priklauso: Lietuvai ar Vo
į prašau jūsų maldų, kad laiy® T N A -1 Z E
nkamoje
tvarkoje skųsti. Ši
Ir šįmet pas mus, kada iskietijai. Mat, kai kurie doku
■ mingai parvažiuočiau ir paLietuvoje ir pas mus čia, tarptautinė sutartis apima ne aušo tas puikus sekmadienio,
V. RUKSTALIS
mentai ir elektros stoties sąsj dėčiau jums jūsų darbuose,
,
„
i-’- i n I Amerikoje, kalbama, rašoma ir tik Klaipėdos Krašto valdy Motinos dienos, rytas, daug
Insurance
kaitos rašoma vokiečių kalba.! .
,. ..
’ .
, ,
i
Svilpauskienė.
visur skiepijama idėja, kad mų, bet ja buvo išdirbtas motinėlių susilaukė begalinio
Išleistuvės.
2423 W. Marųuette Rd.
Telephone Hemlock 6219
! Vilnius, Seinai, Suvalkai, Gar!
Krašto Statutas džiaugsmo iš savo laukiamų
Moterų Sąjungoj 60 kuopa
Lowell M&ss. — Nesenai1 r
• •
• r i i
Masto statutas,
Lood Office
ROSELAND,
ILL.
v. . ,
.... • ,
• pinas ir jų apiehnkes yra len- susįtarta Klaipėdos uosto ir nekaltųjų gėlelių! Apie aštun laikė mėnesinį susirinkimą p.
One La Šalie St.
čia jvyko pra ti j omu !s-j<ų pagrobti ir pavergti, olNemuno sutvarkvmo reikalu
Telephone State 3389
J
tų valandų ryte, kada žmonių Švilpauskienės namuose. Ka-.
Chlcago, IU.
tinę lygybe ir brolybe Pa.|fi4VUniaus
Nr. 7.8 ra. .
J. E. Vyskupo Atsilankymas.
jau buvo pilnutėlė šv. Kazi dangi kuopos pirm. p. Švilkaistą Brooklyno
Neais-^ kfld Buropoje vergija jaui “Atsižvelgiant i reikalingu
Su pavasario atbundančia
vės” rėmėją, A. S-ką, apsi-j
dingusi nrieš danteli me
atsižvelgiant Į reikalingu miero parap. bažnyčia, ir taip pauskienė išvažiuoja Lietuvon gamta, nauja gyvybe Kat. Baž
’
. .
. i yra dingusi prieš (langelį mecnteikti Klainėdon terito- tykiai meldėsi prieš altorių, su sūnumi, tat suruošta išleisgyveno ,burdingienus,
taip
L
Įm^ suteikti
Miaipeaos tento
nyčia yra sujungusi kitų dva
pat karštas komunistas, J. S-!
______
> rijai au‘onf>mij4 ir patikrinti štai, pasigirdo pro didžiu - j tuvių vakarienė jai pagerbti,
sinio atgimimo vaikelių šir
PILNAS EGZAMINAS
jų gyventojų tradicines tei sias bažnyčios duris taip švel-1 Narės išrinko p. Žvirblienę
das. Po kiek laiko burdingieYra ko verkti.
dyse šventę — pirmų iškil
$5.00 TIKTAI $5.00
rius gaspadoriui išdėstė ko Vienai jaunųjų porai baž ses ir kultūrų” — sako Klai nūs ir anioliškai kilnus ma- užimti pirm. vietą, gelbstint mingų Šv. Komunijų.
SPECIALISTAS
pėdos Krašto Statutas — Lie-ižutelių balseliai:
p. Janušauskienei, raštininkės
munistinę programą, kad tavo nyčioje imant šliubą, žiurėGerai pramokinus vaiku Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tuvos Respublika nustatė Klaii“Jėzau, prie manės ateiki!
vietoj paliko p. Januškienė.
tikrą specialistą, ne pas kokj nepažmona ir bankoj pinigai pri-! daina į jaunąją Magdė šluosčius tikėjimo tiesų, geg. 4 d. tyrėlj. Tikras specialistas, arba propėdos Statutų. Klaipėdos Kra ‘Savo meilę mums suteiki,
Ponių Januškienės ir Saka- biivo iškilmine-n šv Knmntti t teaoriua, neklaus jūsų kas Jums „kenklauso lygiai tau ir man, t. tosi ašaras. Pamačius tai jos
O . K1 rungą SV. I\omu.m- hja< ar kur skauda bet pasakys pats,
što suvereniteto teisės kad ir “Sielos prieteliau geriausis, lauskiettės pastangomis, išleis
y. gaspadoriui ir burdingie- draugė sako:
ja.
Nors ir maži vaikučiai, po p,lno ISegzaminavimo. Jus lutau.
į priklauso Lietuvai, tačiau tuo “Ateik, ateik, o saldžiausis!” [tuvių vakarienė buvo šauni.
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
riui. Gaspadoriui su tuo pro — Ko-gi verkti! Juk ne tu
(Tąsa
ant
4
pusi.)
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
statutu patikrinama krašto
Ir taip, šių giesmelę giedo- [Gražių minčių pareiškė p. Jato, kad jie neturi reikalingo patyri
gramų nesutikus, už mėnesio eini už vyro!
mo, surėdymui žmogaus
kenksmingyventojams plati autonomi dami, su begaline Dievo pa- nuškienė, pagirdama p. Švilrumą.
dingo burdingierius, žmona iri — Dėlto ir verkiu, kad. ji,
ja, arba teisė ne tik atlikinėti garbos meile, rankutes kilniai pauskienės darbuotę. Paskui
ĮSIGYKITE šią knygą
Mano
Kadio — 8cope — Raggl.
pinigai.
I o ne aš, — atsakė Magdė.
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir Tlvietos reikalai, bet leisti ,dar sudėję, traukė link altoriaus p, Sakalauskienė1 savo kalboj
sifikas bakteriologtškas
egzaminavi
Šimtai lietuvių pasirengę mas kraujo atidengs man jūsų tik
visam Kraštui savi įstatymai, ilga iš 71 vaikučio eilė. Tai apgailestavo, kad kuopa ne
ras negeroves, ir jeigu aS paimsiu
turėti savo teismus ir admi Pirmoji jų Komunija. Niekas tenka vienos darbščiausių na vykti Lietuvon, o tūkstančiai jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
nistracijų, tam tikrose ribo tuo grožiu negalėjo atsidžiau rių ir prašė, kad parvažiavus kitų lietuvių norėtų vykti ten pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
se, pačiame Statute apibrėž gti! Ir kiečiausios širdys pra kuogreičiausia padėtų draugi vakaciju praleisti.
vų, Širdies, reumatizmo,
kirminų,
Nėra žmogaus Lietuvoje,, valdyti. Kada Lietuvos Val tose, kaip tai: tikybos, švie dėjo kukčioti ir, štai, beveik jai dirbti.
Tad dabar yra pritinkamas uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
turit kokią užslsenėjuslą, )slku ris nežinotų, kad jau ištisi] stybė susikūrė ir stojo ant timo, sveikatosir socialės ap- visa bažnyčia pravirko... O i Po p. Sakalauskienės kalbos laikas nusipirkti keleivių kny Jeigu
kerėjualą, chronišką ligą, kurį ns>I
Aį šeši metai, kaip Lietuva vai- tvirtų kojų, ji nekartų krei- saugos, policijos viešajai ap mažutėliai, taip šventai savo padėkos' žodį p. Švilpauskie- gą. Visi įsigykite gerb. kun. 'paisida^ė net gabiam šeimynos gy
dytojui,
neatidėliokit
neatėj* pas
do Klaipėdos Kraštų. 1923 pėsi į Aliantus, reikalaudama saugai ir mokesnio srityse.
P.
Vaitukaičio
knygą
“
KE

mane.
nekaltas akeles pakėlę į Jė nei išreiškė padėkos p. Janu
DĘ. J. E. ZAREMBA
m. sausio 10 diena laikoma, atiduoti jai priklausantį kra
LIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
Lietuvos Prezidentas skiria zaus paveikslų tęsė toliau:
šauskienė.
SPECIALISTAS
kaip diena senai laukto lai štų, bet jos prašymas vis bu Klaipėdos Kraštui Guberna
na tik $1.50. Su daug įdomių
Inėjlmas Rūmas 1019
"“Tavęs trokštu, šimtų kartų,
Ant galo kalbėjo p. Švilmingo įvykio, kada dalis Ma vo atidedamas ir Lietuva tik torių, kuris ir yra tos aukš-'<4T> ,
paveikslų.
20 W. JACKSON BLVD.
.
,
v.
. _.
J
_,v.
• Be tavęs gyvent man kartu, pauskienė, dėkodama narėms
Arti State Gatvės
žosios Lietuvos gulinti į Ry gyveno viltim, kad jai atiteks ciausios Lietuvos valdžios arĮsigykite visi, kurie keliau...
1 Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
“Šimtų kartų Tavęs šaukiu, už tokį pagerbimą, ir prašy- ,
tus nuo Vokietijos, dešinia nuo jos senai atplėštas kraš ba kitais žodžiais tariant su
Slte Europon ir VISI norintie- ‘ l po pietų. Vakarais nuo 6 iki 1
“Ateik, Jėzau, Tavęs laukiu.” dama visų ištverti lietuviškoj
nuo 10 ryto iki 1
jam Nemuno krante, prade tas. Bet pagaliau kraštas su vereniteto reiškėjas. Ta jo
ji keliauti. Bet ji įdomi ir ne-' Nedėllomls po
pietų
O, Motina! Ar gali kas Tau dvasioj visuose darbuose.
dant nuo Smalininkų ligi Ku kilo ir prisijungė prie Lietu valdžia pasireiškia įstatymo
norintiems keliauti. Tad pir- j
suteikti didesnį
džiaugsmą
ršių marių susiliejo su savo vos.
Vakarienė pasibaigė, kada kitę ją visi.
leidimo ir valdymo srityse. Jis
“
Motinos
dienoje
”
!!
Rožės
motina Didžiąja Lietuva į1 ,r.
,...
. ,
„y ,
. . L vien sukilimu, ar nugink- skelbia Seimelio priimtus įs kurias Tau pradėjo ant stale viena narių įteikė nuo kuo Gauti galima pas gerb. au- (
ABIEM PCSĖM
vienų kūnų. v įenok nežiūrint 1, .
«• .
tatymus ir skiria Direktori
pos dovanų p. Švilpauskienei torių, 2745 W. 44 st. “Drau-i
AŠTRĖS '
•
. x • i j • •
y
! 1 avimu astuonių simti) zmolio, štai, už kelių dienų nulei ir palinkėjo laimingos kelio go” Knygyne, 2334 So. Oak- į
į tai, kad visiems žinomas
Goriausias skustuvas
'nių, kurie buvo Aliantų žinio jos pirmininkų.
— arha grąžiname
do lapelius ir nudžiūvo žiede-į nės.
patsai įvykis, daugeliui neži
ley avė. arba Gudų krautuvė- j
pinigus
je dar ne viskas baigta. Jei
Įstatymų leidimas priklau
liai.
Jei ant vietos negau
noma nei koks yra teisinis
Pirmą
kartą
šioj
kolonijoj
je,
901
W.
33
st.
tarp dviejų kraštų iškyla ko- so Klaipėdos Krašto Seime
ni, kreipkis į mus.
Motina brangi! Laistyk tu
santykis Didžiosios Lietuvos
50c. už 5 — $1 už 10
ksai nors nesusipratimas, jis liui, į kurį renkami atstovai
Sempelis — lOc.
mažučių sielas ir stengkis pa
ir Klaipėdos Krašto, nei ko
turi būti kaip nors išspręs tuo pat būdu, kaip Didž. Lie
PROBAK CORPOKAT1ON
kiu būdu tas kraštas valdo
mainyti kuodažniausia tyrp
tas. Kraštas ar valstybė gali tuvoje. Seimelio daugumos
• M rilST AVINUI
mas, nei jo ekonominė būklė,
vandenėlį nuo kurio niekad,
atsisakyti nuo visiško bendra priimti įstatymai turi būti Di
nei pagaliaus kokių reikšmę
vimo su susikivirčijusia val rektorijos Pirmininko kontra- niekad nenuvystų jų šiandiejis turi Lietuvos Valstybei ir
Pasauliniame kare
Kapitonas
stybe, kaip pavyzdžiui Lietu signuoti ir Gubernatoriaus nykščios sielos, kad ir už ke
lietuvių Tautai.
va su Lenkija ar pagaliau il- per vienų mėnesį paskelbti (o lias dešimts metų vaikutis
Seno Krajaus
Specialistas iš
Jau daugiau penkių šimtų
gų laikų Sovietų Rusija su esant įstatymui skubiu, jis pri prisimintų, jog: “Tiktai Tavo
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERĮ'
„ metų“kaip
tų
kraštų
.
,
,•__
Apsisaugokite užsikrė
Z,.,
.
*
.
* valdė vovisu
pasauliu.
Arba
galima
meile šventa, Širdis lieka at
NEŽIŪRINT KAIP IZSISENfcJI'SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
valo būti paskelbtas per dvi
timo! Gydykite kiek
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užkiečiai.
budu
Nemuno
.baigti
... visa
.
. ir
. suda
gaivinta!”
„
.
. Tuo
,.
,
geruoju
savaiti). Vieno jei įstatymai
nuodijlnią kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, ga vos skaus
vienų
žaizdų arba įsizemupis
buvo
a7 taikos
.
. .. kitaip
,
,
.
_
. vokiečių
.
: ranko, .
, ryti
sutarti
dar
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
brėžimų su šiuo uenuopriešingi tam tikroms statu
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir
se,’ kurie
eme muitų ir nelei-i,
.. vadinama,
,.
a
dijančiu
antiseptiku.
,
.
i konvencija
bavaipersitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
te numatytoms sąlygoms, tai riant turi tam tikrais atvejais
Zonite
užmuša
bakte
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
do laisvai plaukioti
laivams
i me aišku,
...
, , kiekviena
,. , .
m
,
kad
valGubernatorius gali tų įstaty- veto.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. v. Nedėllomls iki 12 d.
rijas
ir gydo.
įs aukštupio. Tas sudarė daug
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avc.,
Tcl. Craa-fonl 5573
stybė, jei tik yra tam gali-[ mų neskelbti, arba kitaip ta(Bus daugiau)
keblumo rusų valstybei, bet
daugiausiai gal kentė Lietu
vos kraštas, nes jo natūralūs
Chango—
kelias į jūrų buvo uždarytas.
Pralaimėjus Vokietijai Di
dįjį Karų Aliantų valstybės
susirūpino ir šiuo nedideliu
kraštu, kurį Versalės sutar
tim nutarta paimti j Aliantų
«’ globą, kol nebus išspręstas
klausimas kam tas kraštas
turi būt atiduotas. Mat, tuo
laiku Lietuvos nepriklauso
mybė buvo tiek nepopuliari,
tiek nežinoma didžiosioms va
lstybėms, kad jos abejojo ar
galima tų kraštų atiduoti Lie
tuvai. Kam reikėtų atiduoti
buvo dar neaišku, todėl pasi
ėmė į savo globų, laikinai jį

LIETUVIAI AMERIKOJE

Prašau Į Mano Kampelį

MONTREAL, GANADA
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Klaipėdos Kraštas.

PROBAK

Daktaras

TUBBY

Presto

W!SS1G.

MIWTOU

DRAUGAS
==^

AMEHHCOJE
ROSELAND, ILL.

CHI GAGOJE
A.

Šioje vakarienėje garbė bu
GRAŽIAI MINtJO MOTINŲ
vo turėti didžiai gerbiamų
DIENĄ.

Pirmadienis, deg. 19 d., 1930

+

PRANCIŠKUS
svetį Tėvų Marijonų provinci
West Siete. — M. S. 55 kp., jolų gerb. kun. F. Kudirkų.
PONUMIS
gegužės 11 d., gražiai minėjo Jis savo gražioje kalboje nu
Mirė GeguiSs 16, 1930 m. 8:30
vai. vak. 39 metų amžiaus.
savo metinę šventę — Motinų rodė Moterų ,Sųjungos orga
Kilo iš Kretingos Askr., Pla
telių parap. Rudaičių kaimo.
Dienų. Ryto pusiau po septy nizacijos svarbų, skatino jon
Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nuliudlme |
nių bažnyčioje laikytos sųjun kuodaugiausia suburti motemoteri Mortą, 2 sūnų: Pran
giečių intencija šv. Mišios, j ’U, gi ypatingai ragino orgaciškų ir Juozapą, dukterį Frau
eis, brolį Kazimierą ir gimines,
per kurias skaitlingas narių nizuoti jaunametes. Sųjungieo Lietuvoje tėvą ir motiną, 7
seseris ir 3 brolius Ir gimines.
burys “in corpore” priėmė tės begalo gerbiamam svečiui
Kūnas pašarvotas 2006 Canalpųrt avė.
šv. Komunijų.
j buvo dėkingos už atsilankyLaidotuves įvyks Antradieny,
Vakare parąpijos salėj į- mų. Reikia pasakyti, kad kun.
Gegužes 20, Iš namų 8:30 vai.
bus atlydėtas J Dievo Apveizvyko kuopos savybės vakarie Kudirka yra M. S. 55 kp. tvė
dos par. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nė, kuri darė gražų ir jaukų rėjas, organizatorius ir savo
nio sielą. Po pamaldų bus nu
įspūdį. Sųjungietės suėjusios (klebonavimo metais šioje pa
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
su savo šeimomis tikrai gra- į rupijoje didelis sųjungiečių
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
žiai pasidalino šios dienos įs- rėmėjas. Kalbėjo ir musų vimus dalyvauti šiose laidotuvė
se.
pudžįais. Antra, malonu buvo į karas gerb. kun. Vitkus,
Nuliūdę moteris, sunai, duk
gėrėtis gražia programa, ku-! Ant gaJo apie Motinų Dienų,
tė, brolis 'ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja grarių išpildė pačių sųjungiečių apie kuopos gražųjį veikimų
borius Butkus & Co. Canal
3161.
kalbėjo “Moterų Dirvos” re
vaikučiai.
Visu pirma gražiai skambi daktorė S. Sakalienė. Gi Ig
no pianu Longinas Labanaus nas Sakalas savo užbaiginėje
kas, kp. pirm. sūnus, kuris su kalboje išdėstė, kodėl sųjunsavo vyresniu broliu Jeroni gietėms reikia kreipti ypatin
mu taip pat gražiai padaina gos domės į jaunamečių orga
nizavimų.
vo porų dainelių.
ANTANAS
F. Klikunitikas gražiai pa-, Prie progos buvo išreikšta
LATOZAS
deklemavo eilės apie motinė linkėjimų ir atsisveikinimo
i
Mirė Gegužės 17. 1930 m. 7:45 •
Žodžiai sųjungietei p. Kavarslę.
vai. ryto, 60 metų amžiaus. į
Ktlo iš Kauno Red., Raseinių
Eleonora Lekavičiūtė gra kienei, kuri pradžioje birželio
Apskr., Adekavos Par.
Geg. 12 d. 7:30 vai. vaka žiai padainavo porų dainelių. vyksta su savo vyru į LietuAmerikoje išgyveno 35 metus,
Paliko dideliame nuliudime.
re J. E. Vyskupas Slieil at Katrytė Balčiūnaitė mikliai vų pasivešėti.
moterį Rozaliją po tėvais Ši- j
manskaitę, sūnų Juozapą, mar
vyko mūsų parapijom suteik paskambino ant piano. Aldutė Programa taktingai vedė
čią Eleną, pusbrolius ir pu-'
ti Sutvirtinimo Sakramentų. Sakalaitė taip jausmingai pa kp. pirmininkė p. E. Labanaus
seseres ir gimines. O Lietuvo-,
brolį Kazimierą.
Gražu buvo žiūrėti, kaip Ga sakė eiles “Motinėlė”,' kad kienė. Skanių vakarienę paga je Kūnas
pašarvotas 8834 So.
Muskegon Avė., So. Chicago,
nytojas, būrio kunigų, gražiai daugeliui išspaudė susigriau- mino ir patarnavo šios sųjunIii.
pasirėdžiusių vaikučių ir mer dinimo ašaras. Ji taippat skain gietės: A. Linkevičienė, O.
Laidotuvės įvyks Gegužės 21 i
d. 1930 m. Iš namų 8 vai.’
gaičių lydimas, iškilmingai , į- bino ir pianu. Didelį surpri- Budrikienė, Sinevičienė, Strau
bus
atlydėtas j Šv. Juozapo
par. bažnyčią, So. Chicago, Iii.
žengė į bažnyčių. Tikintieji zų padarė visiems kaip musų kienė.
kurioje įvyks gedulingos pa.I- ■
maldos už velionio sielą. Po
prie bažnyčios ir pilnai pri vargoninko p. Juozo Brazaičio
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Taigi,
“
Motinų
Diena
”
M.
Kazimiero tkapines.
pildę bažnytėlę
nekantriai sūnus Abdonas vos 4 metukų,
Nuoširdžiai kviečiame visus'
laukė Ganytojo atvykstant. tėvui pritariant pianu pagrie- S. 55 kuopos buvo gražiai mi
gimines, drąųgus ir pažystamus;
nima^,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Gausus žmonių atsilankymas žė ant smuikos ir padainavo
Nuliūdę Moteris, Simus, Mar
Ta pati.
tinkamai Ganytojų pagerbė. porų dainelių* “Mudu du bro
ti, Pusbroliai ir Puspserčs.
Laidotuvėms patarnauja graSuteikiant Sutvirtinimo Sa- liuku” ir “Man pasakė karborius Eudeikis Yards 1741.
kramenta asistavo gerb. kun. A veliukas”. Galima tikėtis, kad
J. Vaičiūnas ir gerb. kun. J. iš tokio drųsaus vaiko užaugs
*
—
Statkus.
geras menininkas ir paseks
DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ
Antrų kartų man teko čia kaipo muziko tėvo pėdomis.
Amerikoj dalyvauti panašiose, Toliau smuiku gražiai grie
iškilmėse ir stebėjausi kūmų žė Franlukas Balčiūnas; akom
ir vaikučių tvarka, einant panavo J. Brazaitis. Ant galo
TIESIOG KLAIPfiDON
prie grotelių ir sugrįžtant į mikliais pirštais pianu skam
savo vietas. Nors prie Sutvir bino du duetu Fidelija JasDar galime suspėti prirengti, kaip Lietuvos,
tinimo Sakramento artinosi nauskaitė ir Longinas Laba
taip ir Amerikos piliečius .kelionei su Scan214 vaikučių, bet visi žiūrėjo nauskas.
dinavian American Linijos laivu
tvarkos ir dailumo.
Garbė už tai mūsų sesutėms
O S C AR II
už darbų ir pasišventimų ge
I
Kurs iš New Yorko išplauks
rai prirengiant vaikučius prie ir Lietuvių Radio programai
GEGUŽIO-MAY 24, 1930
panašių iškilmių.
duodami pastangomis BudriKūmos ir atsilankiusieji, ko krautuvės iš stoties WCFL
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po
lyg atsidėkodami už gerų vai 970 K. kas Jiedėldienį nuo 1
vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo.
kučių auklėjimų, sudėjo para iki 2 vai. po pietų. Kas ketVisi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės
pijai $207.00 aukų. Dėkų už vergas WHFC 1420 K. nuo 7
patogumai užtikrint.
tai jiems! Iškilmės baigėsi iki 8 vai. vakare.
Tad kelionės į Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
Šv. Sakramento • palaiminimu.
kalais tuoj kreipkitės į mus asmeniškai, laišku, te

(Tųsa nuo 3 pusi)
bet, seserų Kazimieriečių išla
vinti, bažnyčioj elgėsi kaip
seni: tvarkingai, dailiai. Bran
gi tai šventė kiekvieno žmo
gaus gyvenime ir tegul Auk
ščiausias duoda jiems stipry
bės tuos iškilmingus pasižadė
jimus per visų savo gyveni
mų patvariai užlaikyti.
Prie Šv. Komunijos iš vi
so priėjo 67 vaikučiai. Iš vie
šųjų mokyklų — 22, iš musų
— 45. Viešųsias mokyklas lan
kantieji vaikai buvo mokina
mi atskirai dviejose grupėse:
vieni lietuviškai, kiti angliš
kai. Kaip gaila žiūrėti, kad
mūsų brolių lietuvių sūneliai,
dukrelės jau sunkiai kalba
žiūrėti, kad mūsų brolių lie
tuvių sūneliai, dukrelės jau
sunkiai kalba lietuviškai ir
nemokėdami mūsų knygos su
prasti bei skaityti, prašosi,
kad būtų angliškai mokina
mi. Reiktų tėvams susiprasti
ir nestumti ištautėjiman mūsų
jaunosios kartos.
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WHFC Stoties (1429 Kilo*)
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ĮVYKS

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir B VAL.
PROGRAMĄ IŠPILDYS
t

Šv. Kazimiero Mergaičių
|
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Akademijos Mokinės

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

EKSKURSIJA

R A D10 S

A. Gorainius.

lefonu ar telegrafu.

X Antanas Naujalis, 2334
W. 23 st., pereitų savaitę grį
žtant iš darbo ir lipant iš strytkario, buvo automobliaus
Kainos sumažintos.
užgautas. Dabar randasi Dr.
Atwater Kent A. C. su vis
Biežio priežiūroje.
kuo .......... ............ , $39.00
R. C. A. Radiola 33 su vis
GYVYBĖ
kuo ........
$35.00
PRIKLAUSO
Pliilco screen grid vertės $125
NUO ŠTAI KO
už ............................. $65.00
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES Radio
ir vietrola krūvo
Per virš 200 metų tikrąsis Gold
je ...................
$98.00
Medai Haarlem Oil buvo pripa
Parduodamos visos geriau
žintas gyduole dėl šių organų
Standard
išdirbysčių
netvarkos. Lengvas ir malonus sios
imti. Bandyk šiandie. Trijų radios.
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
"Gold Medai’’ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

u
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HAARLEM
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JOS. F, NUDRIK
INC.

3417-21 So. įHal*ted St.
Tel. Boulevand-4705

d
Vi

PAUL P. BALTUTIS & CO.
Chicago, Illinois

3327 So. Halsted St.

Telefonas Yards 46®
=

ilsiną theFamlIy.^^^ mucn tensą

—T
ų p?nr.y jauk .r.omet««r,pgO

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”
I R

PEOPLES FURNITURE CO.
Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd
STREET, CHICAGO, ILL.

-
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(1), Labdaringos lyvauja garsus artistas WinSą-gus (2), parapijos komite- nie Lightner.
to (3), Mergaičių Sodalicijos! Roosevelt Teatre eina “The

C H I C A GOJĘ

K. A R.

DAKTARAI

Ofiso Tel. Vlctory 8687
12. “Lietuviais mes esam ir Šv. Vardo atstovų nebuvo. Texan.”
Telefonas Boulevard 1414
TeL Mldway k*11
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874
rodoma
gimę” — Eilės — Elena Peb- Viso 28 atstovai. Beje atvyko Oriental Teatre
ir. “Draugo” redaktorius, Cen. “Aladdin’s Revels.” Paveiks
kiutė.
13. “ Cont rabandista ’ ’ — Dalinio kum. pirm., p. L. Ši- las iš gyvenimo rytinių kraš
Ofiso Valandos: 4 iki 18, 1 Iki 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
dieną, ir 4:99 Iki 4:84 vakaro
3133 S. HALSTED STREET
Oakiey Avenu* ir 2 4-tas Strest
Programą išpildo Šv. Kazi Schubert — Tausig (pianas) mutis, plačiai išdėstė šio sus tų. ,
Talei. Canai 1718-4241
Antras ofisas Ir Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
United Artists Teatre rodo
ino tikslų
—
miero Mergaičių Akademijos — Sofija Poškaįtė.
Valandos:
2
Iki
4
p.
p.
Pansdėllals
Netoli
4<th
Street
Chioago,
IU.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
“Heli Harl)or.” Dalyvau14. “Pavasario Daina” — •' Paaiškėjo, kad Centralinis, ma
mokinės.
ir Ketvergals vakare
.
_
.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
1. “Jaunimo daina” — Nau Johann Strauss — Choras.
Įvak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Kom. tuo reikalu jau daug y-,
~
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Ofiso Tel. Vlrglnla 4014
jalio — Choras.
šventadieniais pagal sutarimą.
ra nuveikęs: užsakyta padir
Rezidencijos: Vaa Buren 6844
I
SUSITVĖRĖ VYTAUTO
2. “Aš atsikėliau ankstų
binti 19 tuks. aliuminių me
JYDYTOJ AS ir CHIRURGAS
rytelį” — Liaudies — SenioRepublic 8466
KOMITETAS.
Tel. Canai 6764
dalių ir 1 tuks. paauksuotų.,
Ofisas
2403
W.
63
Street
rietės ir Juniorietės.
Vytauto 500 m. sukaktuvių
Auksiniai dirbdinaųii tik už
Kartė So. Westera Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3. “Į tėvynę” — Eilės —
Marąuette Park. — Gegu sisakius, nes tie daug uran- minėjimo komiteto susirink iTel. Prospect 1028
4142 Archer Avenue
Rezidencija
1169 80. Deavltt St.
žės 13 d. Čia susitvėrė komi giau atseis. Aliuminiai bus par iinas įvyks gegužės (May) 21
Felicita Nausėdaitė.
GYDYTOJAS,
Vai.: II ryto Iki 1 po pietų
Tel. Canai 8884
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
CHIRURGAS
4. “Oi močiut, motinėlė”— tetas ruošti paminėjimų D. L. duodami po 25c. Be abejo,
va^ va^- Aušros Vartų » Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryto Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-4 ▼. v.
Nedalioj
pasai
susitarimą
IR OBSTETRIKAB
Šimkaus — Choras.
Kunigaikščio Vytauto 500 m. neliks nei vieno lietuvio, ku- Par- salėj.
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd.
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgu
Vai.: nuo 8:SO Iki 9:80 vale.
5. “Hark, Hark.! the Lark” mirimo sukaktuvių.
ris neįsigys brangią atmintį— Susirinkimas svarbus; a--------------------------------------vyrų, motorų Ir valkų
Ofiso Tel. Vlctory 6893
— Schubert Liszt (piano) —
Gerb. klebonas iš sakyklos 500 metų Vytauto mirimo, i Pait šiaip svarbių reikalą ofiso Tei. Canai 2118
DARO OPERACIJAS
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
„ Ibūs renkama nuolatinė valdv-|
Namų Tel. Lafayette 0098
paragino taipgi ir dienraštis
Aldona Briedytė.
Kas link svetainės-5—stadlu.... ..
Ligonius priima kasdieną nuo
6. “Jėzau, saldus minėji “Draugas” neatsiliko ir tuo
_ jba, tad kolonijų paskirti at
pietų iki 8 vai. vakaro.
mo ir coliseuiuo — pasirodė,1
Nedaliomis ir seredomls tik
me” — Singenberger — 1. Fe- jau po gegužinių pamaldų su
stovai, bei komiteto .nariai
lškalno susitarus
kad per daug kainuoja, tat
OFISAS
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
lieita Nausėdaitė, 2. Ieva Šir sirinko visi į svetainę. malonėkite susirinkti.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
nutarta paieškoti mažesnės,
Ofisas ir Laboratorija
1900 S. HALSTED STREET
vaityje, 3. Sylvia Sabonytė,
Susirinkimą atidarė p. J.
L. Valdyba.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ir X-RAY
bet erdvios svetainės. Be to,
NAMAI:
4. Janeta Praninskaitė.
Mickeliunas ir pasiūlė išrink
Ofisas 3102 So. Halsted St.
2130 WEST 22nd STREET
bus suruošta gražus progra
Kampas 31 Street
*
PRANEŠIMAS
7. “Girioj” — Weber — ti tam vakarui prezidiumą.
CHICAGO
4193 ARCHER AVĖ.
mas, kurį išpildys didelis cho
VALANDOS:
1
—
3
po
piet,
7-8
vak.
!
'Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
Choras.
Vienbalsiai išrinktas p. J.
ras, bus pakviesta gerų kal
(Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v, v. Nedėllomis ir šventadieniais 10-12 t
8. “Leiskit į Tėvynę” — Mickeliunas pirm., o rast. —
Tel. Lafayette 5798
bėtojų, paimtas radio, kuris i gydytojas ir chirurgas
1 atidarė antra, ofisą (su Dr. LauraiPociaus — Felicita Nausėdai A. Sutkienė.
Tel. Hemlock 8700.
visa tai perduos visam pašau- «u — viršuj Beiskio-Bakščio aptie- Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Prospect 0610
Pirmiausia buvo draugijų
tė.
kos) po at. 2428 West Marųuette Rd.
liui.
Rez. Tel. Stewart 8191
Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel.
9. “Gimtinės paminėjimas” atstovų registracija. Šios drVai: 2 Iki .6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
1939.
I
Del maršaivimų, palikta ko ,1 Prospect
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj: Į
— Eilės — Ieva Širvaityje.
jos atstovauta: Šv. Barboros,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Office: 4459 S. Califomia Avė.
lonijoms susitvarkyti. Būtų 4601 S*. Ashland Avė. Valandos: nuo 1
Ofisas 6155 South Kedzie
10. “Rigoletto” — Verdi — (2 atst.), Moterų Są-gos 67
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 6622 So. Whipple
Nedėliojo pagal sutartilabai gražu, kad suruoštų Rez. 1841 S. Albany Avė. Tel. Pros
Gydytojas ir Chirurgas
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Liszt (piano) Aldona Paliliu- kp. (2), Šv. Teresės (2), Šv.
pect 1984. Nedėtomis tik pagal sugražų “flotų”, nes jie daro tarti.
[6558 SO. HALSTED STREET
naitė.
Kazimiero (3), Susivienijimo
didelio įspūdžio žiūrėtojams.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare Ofiso ir Res. Boulevard 6911
11. “Oi pasakyk, mergyt” 163 kp. (3), Vyčių 112 kp.(l),
Pranešta, kad visos kitos ko
ADVOKATAI
— Liaudies — Choras ir F. Namų Savininkų Sąjungos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jonijos
jau
darbuojasi.
AKIŲ GYDYTOJAI:
Nausėdaitė (solo).
(2), Piliečių klubo (2), Šv. *
X — Spinduliai
3464 SO. HALSTED STREET
Baigus p. L. Šimučiui kal
Ofiso valandos nuo 1 Iki S- po
Ofisas 2201 West 22nd Street
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakaro
Tel. Yards 1829
bėti, pirm, i širdingai padėkojo.
Cor.
So. Leavltt St. Tel. Canai 6222
Res. 3201 S. WALLACE STREET
ADVOKATAS
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Nutarta vienbalsiai veikti
,
,
,
,
■ įSuite 721 First National Bank Bldg.
Avenue
Tel. Republic 7868
bendra, su centralimu komi- Į
38 g DEAEB0KN ST.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
• "
- '
..................... ■
■■ .
■■■., . ■ ■
, ......
'
Nedėlloj: 10 —- 12 ryto
tetų. Pono Čižausko Įnešimas,i Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-6 LIETUVI8 AKIŲ SPECIALISTAS
relefpnea Yards 11*8 >
Simpatiikas —
kad Centralinė valdyba skilių Vakarais: 2221 W. 22nd Street
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
Tel Canai 0257 Res. Pri
4669
(Su Adv. John Kuchlnsku)
Mandagm
—
AKUŠERIS
kokį nuošimtį ir kolonijų* ko
Vai.: 6-8; ier. Ir pėt 6-6.
-i
Tel. Canai 2652
Geresnis ir Piges
mitetui lėšų padengimui, vien
4740 Dorchester Avenue
1
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
nis už kitų patar
GRABORIUS IR
Tel. Drezel 6822
balsiai užgirtas.
756 WBST 35th STREET
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 8 Iki 10 ryto
navimas.
«
BALSAMUOTOJAS • Pirm. pakėlė klausimą, iš
Vai.: 10-12, 1-3, 6-8: Ned. 10*12
6-8 vai. vakare
1821 SOUTH HALSTED 8T.
A D V SK A T A S
Rez. 2506 West 69 Street
Turiu automobilius visokiems, rei ko sudarytas Centralinis Ko
Vai. 4-5:30 vai. vak.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avat
kalams, Kaina prieinama.
OFISAI:
mitetas. Pdnas L. Šimutis pa 11 So. La Šalie St., Room 1701
4901 — 14 St
2924 Washington
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
3319 AUBŲRN AVENUE
aiškino, kad į K-tų draugijos TeL Randolph 0381-0332 Vai. 9-8
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
-- 8 iki 8:20 vakar*
PAG RABU VEDĖJAI
Vakarais
TeL Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461
Chioago,
III.
siunčia
po
tris
(kad
ir
dau

4241
SO.
HALSTED
STREET
Didysis Ofisas:
Tel. Vlctory 0642
giau) atstovus, o iš parapijų,
4605-07 So. Hermitage Avė.
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Tel. Yards 1741 H 1748
Pėtnyčlos
kiek klebonas paskirs.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą po numeriu
SKYRIUS
1
Pasiūlyta
išrinkti
tolyLIETUVIS
GRABORIUS
4447 So. Falrflold Avenne
Rezidencija
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Didelė graži koplyčia dykai
4729 W. 12 Pi.
Nedšliomls ,
mesnįam veikimui valdybą.
SKYRIUS
Tel.
Cicero
2888
Susitarus
(
718 WBBT 18 STREET
SPECIJALISTAS
1419 So. 4* Ct, Cicero
Didžiuma balsų išrinkta Gar
(John Bagdziunas Borden)
Tel. Cicero 179*
Tel. Rooeevelt' 7884
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
LIETU
VIS
AKIQ
bės pirm. gerb. kun. A. Bal
ADVOKATAS
▼aL ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p*
8KYRIU8
Lnlevi&us tutis, pirm. — J. Mickeliunas,
pietų: 7—8:28 vakar*
SVEOIAUSTAS
9491 Auburn Avenue
Nedėllomis 18 Iki IX
GRABORIUS m
Tel. Boulevard 8241
105
W.
Adams
St.
Rm.
2117
4910
SO.
MICHIGAN
AVENUE
Palengvins aklų Įtempimą kuria
Čižauskas,
BALSAMUOTOJAS vice-pimi. — P.
Tel.
Kenwood
6107
Telef. Midway 2880
priežastim galvos skaudėjimo,
Telepbone Randolph 6727
Patarnauju laido rast. — P. Lapinskas, fin. ko
Valandos:
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotutuvėse visose mie
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. mo, skaudamą aklų karšt}. Atitai
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
S. D. LACHAWICZ
sto Ir miestelių misija — A. Sutkienė, B. NeTai. Boulevard 1441
__________
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
sau .kreivas akis, nulmu cataractus.
Telephone Roosevelt 9090
dalyse. Moderni!- nartonis, P. Venckus. CentraIr
Įąpart šventadienio ir ketvirtadienio
LIETUVIS GRABORIUS
Name; 2 iki 9 ryte Tel. Repub.
trump
*
re
«y«
t
9
ha koplyčia veltui.
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauPrirengiu teisingai akinius visuose
8188 8. Halsted linio K-to susirinkimus lan
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
atsitikimuose, egzaminavimas daro DENTIST AI
ar. Chisago, IU. kyti: Sloksnaitis, P. MiokeliuGydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
'mano darbu busite užganėdinti.
mas su elektra, parodančia mažlauTel. Vlctory 111*
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2618
3343 SO. HALSTED STREET
nas, P. Čižauskas, P. Lapins
2314 W. 23rd Plaee
atydą atkreipiama moky Office Boulevard 7448
Valandos: Nuo 2 — 4 h h
I. «h Z O L R kas ir p. Mickeliunienė. Visi LIETUVIS ADVOKATAS klosBpeclalė
vaikučiams.
7—9 vakaro
Chlcago. III.
smarkūs darbuotojai. Klebono
SKYRIUS:
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Valandos
nuo
19
ryto
iki
S
va

2821 West 22nd Street
VEDĖJAS
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
nesimatė bet komitetai tvirti
kar*. Nedėllomis nuo 14 ryto Iki
Arti Leavitt Street
14 po platų.
Tel. Cicero 6927
LIETUVIS DANTISTAS
1650 AVest 46th St.
no.
Telefonas
Canai
2552
Kainos pigesnės, ksdp kitur
Prašoma visų draugijų iš
4148 So. Ashland Avenos
Kampas 46th ir Paulina Sta
is
u suros
Ant Zaleskio Aptlakoa
4718 S. ASHLAND AVI.
Tel. Boulevard 6202
rinkti atstovus, kad lankyti) Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
Gerai lietuviams žinomas p** 88
vietinio komiteto susirinki kare. Seredamis ir PėtnyčioTel. Boulevard 7589
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
metus kaipo patyręs gydytojau
TaL Canai 1218
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau mus reguliariai. Susirinkimai mis nuo 9 iki 6.
rurgaa Ir akušeris.
CHICAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa
bus laikomi kas antrų antra
Gydo stalgias
Ir chronlikss Itdykai.
tarnauju
geriausia
gasvyrų. moterų Ir valkų pagal naadienį kiekvieno mėnesio.
Ir pigiau negu kiti
DENTISTAH
jauslus metodus X-R*y Ir kitokias
todėl, kad priklau
Pritaikyme akintų dal visokių aklų 2201 WEST 22nd STREĘT elektros prietaisus.
!
Kiti
nutarimai
daryti
paliksau prie grabų 18(Kampaa Leavltt Bt.)
dirbystės.
Ofisas ir Laboratorija
LIETUVIS ADVOKATAS
ta sekančiam susirinkimui.
UNDERT AKINO CO.
OFISAS
Valandos*
Nuo
8
Iki
12
ryto
Netoli Morgan Btre*t
P.
B.
Hadley
Llc.
668 West 18 Street
. Pirm., padėkojęs visiems,
127 No. Dearborn Street
nuo 1 Iki 8 vakare
Koplyčia Dykai
OPTOMETRISTAS
Telef. Canai
6174
1025 WEST 18 STREET
Seredoj pagal sutarti
SKYRIUS: 3288 S.
Room 928
710 AVEST 18th STREET prašė visados skaitlingai lan
Tel. Franklln 4177
Halsted Street, Tel.
kyti susirinkimus, tada bus
VALANDOS: Nuo 19 — 12 stotų N
Canai 3161
Nuo 9 Iki 1 išėmus Subatas
Vlctory 4088.
nuo 4 Iki 7:94 vai. vakar*.
Boulevard
7889
visas darbas geriau vykdo
Tel.
ofiso Canai 2119 Res. So
Res. Hemlock 7491
52 East 107-th Street
2228, arba Randolph 8899.
mas.
Phons Boolmrd 4139

ŠIO VAKARO LIETUVIŲ
RADIO KONCERTO
PROGRAMAS.

DU S. A. BRENZA

DR. B. G. CDPLER

PRANEŠIMAI.

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAGAUS

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YŪŠKA

DR. M. I. STRIIOL

DR. B. ARON

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

DR. A. J, JAVOIŠ

DR.S.BIEZIS

PAUL M. ADOMAITIS

GRABORIAI:

DR. G. SERNER

DR. ŽMUIDZINAS

ij

STANLEY P. MAŽEIKA

L P. Z. ZALATDRK

A. A. OLIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DR. VAITDSH, 0. P. D.

DR. S. A. DOWIAT

S. M. SKUDAS

DR. CHARLEŠSEGM

JOHN B. BORDEN

J,

A. L DAVIDONIS, M. D.

. V. A. ŠIMKUS

JOHN KUGHINSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

, DR.HERZMAN
b

J. F. RADZIUS

J. P. WAITGHUS

BUTKUS

A. PETKUS.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Mošų patarnavimas
Visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturldis lžlaldų ullaUkysaul
•krrlų.

Nauja, graži
plyčia dykai.

ko

3307 Auburn

GRABORIUS
Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Tel.

Vlctory

T4l. Vlrgtala 1290

EZERSKI;
LIETUVIS GRABO RIU*

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenae

Aveniu

JOHN SMETANA, 0. D.

Dieve-padėk!

Buteli.

Tai. Boulevard 9277

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. PuHman 6950
Nuo 8 Iki 9 vak. Ir Subatomls

TEATRUOSE
Talephone Central 8928

4981-49

Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

DR. 6.1. BLOŽIS

25 METŲ PATYRIMO

Chicagos Teatre dabar ro
doma “Caught Short”. Tai
smagi komedija. Dalyvauja
Marie Dressler ir Bolla Mohan.
McVickcrs
Teatre
eina
“Hold Everything,” kur da-

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

Nortk LaSalls Street
CHICAGO. ILLINOIg
Nuo 8:84 Iki B vai. vak.
Offloa; 1949 So. Union
T*L Roosevelt 8714
ra IM I Ik I nl vak.
184

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo

DE N T I 8 T A S

DR. MAURIGE KAHN

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Huo 9 ryto Iki t vakar*

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel.
Platt Bldg., kamP- 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas

Cicero 2962

DR. S. ASHER

DENTIST AS
Valandos nuo 4:20 ryto Iki 8:24 va
Cicero. III
karo. 8eredomts nuo 9:80 Iki 12 V. 4901 W. 14 St.
X-Ray Ir Oas
ryto. Nedėllomis nėra aklrtų
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9
valandų. Room S
vai, vak. Seredomls Ir Ned. susitarus
Phona Canai 9128

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel.

Plaza

8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedBL nuo 10 Iki 12 dieną

^RAUGAS

C H I C A G O J E
11 d. parapijos mokyklos kam
bary.
Susirinkimą atidarė pirm.
Kaip jau daugumai yra ži J. Blankus. Nutarimai praei
noma, Ramygalos Pavasarinin to susirinkimo perskaityti ir
kams teko daug nukentėti nuo priimti.
ATSIŠAUKIMAS Į RAMY
GAUSČIUS.

S*B9Ė9Mi
Gegužės 9 d. vakare J. Pan- galima Žinoti, kiek reikės tro- dar ii suprise party” vai
kauskiui parvažiavus namo kų, pas pirm. P. Valuckį, 725 kams, P. Lukošienės namuose.
prie garadžio 2 vagiu atrėmė W. 19 St. ir A. Grišių, 1827 Prie šio darbo daug prisidė
šautuvus, atėmė pinigus ir če So. Union Avė.
jo sekantieji: U. Aukštkalnienė, O. Zdanevičnitė, V. Slauskius ir labai žmogų išgązdiŠelpia.
no.
Dabar šelpia Jankauskų šei galvienė, P. Valuckis. Prieš tą
Juozas Blankus.
myną'. Ši šeimyna susideda iš “party” ir per vakarą surink
5 vaikų, kurių du vyresnieji ta $124.00. Tat iš viso aukų
IŠ LABD. SĄ-GOS 4 KP. dirba, bet, žinoma, vaiku už minėtiems našlaičiams surink
VEIKIMO.
darbis mažas. Tėvas gyvas ta $144.50, kuriais jie šelpia
Valdybą *
miręs, nes jo vaikai nemato. mi.
Dievo Apveizdos Parap. —
Motina sirgo sunkia liga;
Labdarybės 4 kuopa turėjo kokį laiką buvo miesto ligo
X Antanas Tiekus, garsus
mėnesinį susirinkimą gegužės ninėj; paskui parvežta namo,
11 d., mokyklos kambary, kur kur pora savaičių atgal mirė. Brighton Parko ekspresininmėnesinių mokesčių įplaukė Kuopa laikytame susirinki kas, jau pasižadėjo patarnau
ti su savo didžiuliu t roku
$5.00.
me, kovo 9 d., apsvarsčius
Nutarta rengtis prie kapi šios šeimynos padėtį, nutarė “Draugo” piknikui, kuris įnių dienos. Pirm. P. Valuc šelpti: kuopa iš kasos aukojo vvks liepos 13 d. Chernausko
kis apsiėmė sekančius dar $10.00, nariai per susirinki
A. ALESAUSKAS
bus: sukviesti rinkėjas, par mą suaukojo $10.50. Pinigai
MOTOR EZPRESS
vežti dėžes aukoms ir gėles. įduoti pirm. P. Valuckui, kad
M. Cesnavičius — atstovauti būtų vaikai Sušelpti laipsniš Mes permufuojame-pervežakuopą kapinėse.
me pianus, forničius ir kito
kai.
Taip pat nutarta rengtis į
Turiu pažymėti, kad vaikai kius dalykus.
Centro rengiamą
pikniką, gyvena p. Valnckų name ir Taipgi parduodame anglis
Labdarių ūky, kuris įvyks bir Valuckai jiems daug gelbėjo geriausios rųšies už prieina
želio 1 d., š. m.
ir dabar daug jais rūpinasi, miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
Mūsų šeimininkės žada tu kaip savo vaikais.
rėti dėšriukių, kugelio, saldai Toliau nutarta surengti nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
nių ir kitokių dalykų; taip
Telef. Republic 5099
pat bus išleista išlaimėjimui
Tel.
Virginia
2481
Mes pervežame daiktus ir į
graži staltiesė, kurios dabar
kitus miestus.
serijos pardavinėjamos.

Pirmadieni
madienis, Geg. 19 d-., 1930

darže. Jis pagatnvas ir kiPATRAKAU sesers Joanos
tiems piknikams patarnauti. tPnndinaitės, kilus iš.GirdišPašaukt i jįLafayette 5936. kės par. Kaltinėnų vai., Rasei
Jisai kainuoja po 50c už as nių ap. Pati ar ją žinantieji
menį už nuvežimą ir parveži rašykit: Peter Pundins, Consmą.
truction Camp, Neopit, Wis_

Ramova

Man reik žmonių—vyrų ar
moterų virš 30 metų amžiaus.
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilną lai
ką ar pusę. Taipgi ir į kitus
miestus. Atsišaukti:

Dr-jon įsirašė naujas narys
nekultūringų priešų.
Lapkr. 14 d., 1928 m., laike A. Balnis.
3518 So. Halsted Str?
gaisro tapo pavogtos ir su Ligonių dr-ja turėjo 3: J.
naikintos Pavasarininkų or-' Marulis sirgo metus. Pašelpa
Gražiausias Teatras Chicagoj
kestro triubos. Bet jie, vietoj visa išmokėta. Dabar nariai
3133 So. Halsted Street
sumokės po 50c.
pavogtų, nusipirko naujas.
Chicago, III.
Šiandie, Gegužio 19
Gruodžio 17 d., 1928 m., • P. Jesaitis dar tebeserga.
“THE GREEN OODDESS”
Pavasarininkų kuopos valdy A. Šeulis serga, turi ranką
bos narys gavo pasta anonimi sužeistą.
Dalyvauja garsas artistas
nį laišką, kuriame liepta mes Komitetas pranešė, kad va
George Arliss.
ti griežus Pavasarininkų or karas davė pelno $50.
Vitaphone Vodevilio aktai AR NORI PINIGŲ
kestre, o už neklausymą grū Kom. M. Bankevičia prane
Kalbantieji paveikslai, dai
ART PIRMU MORGIČIŲ
mota sudeginimu trobų, gra šė, kad žiedai garbės nariams
nos, muzika, pasaulio žinios.
Skolinam pinigus ant medi
natų metimu ir, pagalios, gy-,iki išvažiavimo 1 d. birželio
vybės atimimu.
J bus gatavi.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. niu ir mūriniu namu. Komišas
tik 2%. Kreipkitės į
Po tų visą skriaudų Ramy- Į Įstatų kom. J. Blankus praPublic Mortgage Exchange
galos Pavasarininkai keletą'nešė, kad įstatai 4‘Draugo”
kartų kreipėsi prie Panevėžio spaustuvėj spausdinama.
ATLAS PHOTO STUDIO
S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.
Apygardos Valstybės gynėjo Iš Vytauto komiteto susi
J. W. Staneika
ir prie Panevėžio kriminalės rinkimo pranešė J. Blankus,
Naujas Savininkas
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
kad 18 Kolonija smarkiai ren
policijos.
Gerai, pigiai ir greitai atlie
Nors jau daugiau negu pu giasi prie Vytauto mirties 500
UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ
kam visokį fotografijos darbą.
santrų metų praslinko nuo to m. apvaikščiojimo.
VERTĖS $3,000.
4090 Archer Avenue
įvykio, bet iki šiol nei vienas M. Žičkus pranešė kalbėjęs
Tel. Lafayette 0265
Už <475 gausi rakandų vertės 23,iš tų piktadarių nėra nubaus su a. a. Bubelio giminėmis,
000. Del' 4 kam b. Vartoti 60 dienų.
kad draugija neišmokėtų po
tas.
3 šmotų seklyčios setas, 8 šmotų
Pastaba. Važiuoti į labdarių
fPREdINAUSKAS)
gražus bedrulmio
5 šmotų
mirtinės
jo
moteriai.
Laukti,
Mes, toli gyvendami nuo sa
ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAIS valų. setas, du 9x12setas.
ūkį galima tik trokais ir au
Wilton kaurai,
Fotografas
5Bf fnažl Kaurai, lempos, veidrodis, lnvo gimtinio krašto, neturim kol dalykas pereis per proba- tomobiliais, nes traukiniai ne
[dai. Viskas už 2475. Pristatysime.
Vestuvės
musų
specijalybė
galimybės kaip tuos piktada te kortą.
Galima
skyrium.
8228 Maryland
pravažiuoja. Tat, kas norės
ES
ava., 1-mas apt., 1 blokas } rytus
rius nubausti. Bet mes galim Išvažiavimui, kuris įvyks važiuoti, užsiregistruokite se 4309 Archer Avė. Prie 43 St.
Būdavojam naujas namus, nuo Cottage Grove avė. TeL Stervart
Namų Statymo Kontraktorius
suteikti paramą Pavasarinin birželio 1 d., Justice Pk. Sui- kančiose vietose, kad būtų (5 durys į vak. nuo Albany) Statau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun 1875.
Išvažiuojam,
parduodam
gražius
kaina.
*
kams. Dabar yra leidžiama iš- laine darže, nutarta paimti
damentus saidvokus, taipgi 4 kamb. rakandus, 2 mėn. varto
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
tus. Pigiai. 2002 Humboldt
Blvd.,
laimėjimui laikrodėlis Ramy gerą orkestrą, laikraščiuos.
muro darbus, iš medinių pa kamp. Armitage.
Telefonas Hemloek 6528
AUTOMOBILIAI
galos Pavasarininkų naudai, Darbininkai išrinkti darbuo- j
darom mūrinius, apmurinam
■h
DIDELIS BARGENAS
Phone Virginia 2054
kurį yra paaukojęs p. Pr. Či- tis. Bus atvirutėm pranešta
Pigiai parduosim
5 apt kamb.
medinį
namą
po
vieną
plytą.
AUTOMOBIUV CHAMFIONAS
Tel. Lafayette 7139
puikiu* rakandus. 3 šm. parlor se
kiekvienam.
JOSEPH VILIMAS
žauskas.
Atrodo mūrinis, po to jau ne- tas, valg. setas, 2 mleg. setai kau
B UI C K
rai, Mnapa, radio ir tt. Galitna sky
Todėl visi ramygaliečiai, ir Kas pripildys aplikaciją iš
Namų Statymo
reik pentyt. Turim namų ant rium. 2844 No. Spaulding avė., arti
Per M Metas
Pirmenybė.
šiaip geros valios žmonės, važiavime, bus veltui priima^
Kozgr&Įrtorįus >
-4-mag apt..........
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
pardavimo ir mainymo.
Kaina 8895.00
gink BU1CK ir MARQUETTE
4558 So. Rockwell Street
prašomi
pasidarbuoti, kad mas į draugiją, kaip moterys,
JOKANTAS BROS.
114 W. S.
ARCHER
«UI0K
CO.
REAL ESTATE
kuodaugiausia išplatinus ti- taip ir vyrai lygiomis teisė
Atstovauja
LIETUVIS KARIPENTERIS
4138
Archer
Avenue
4400 Archer Avenue
Atlieku vi90k{ darbų, kaip tai:
kietų.
mis.
Tel. Lafayette 7674
VlrgiąĮa 2400
BARGENAS* mūrinis 2 flatal, po
taisau namus, porėtus, dirbu šėpas
Tikietų galima gauti pas
1 Blokas Nuo Kedzle Avie.
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku clpenkis kambarius, pirmas flatas su
JONAS ŠLEGAITIS
mento darbų. Prie namų darbo tu SVEIKATOS KOMISIJ0NIE hot water heat, antras nuo kampo
visus Ramygalos Pavasarinin Nutarta birželio mėnesy su
riu patyrimo per 30 metų.
44M ARCHER AVĖ.
2 karu mūriniu garadžiu, randa
lietuvis Pardavėjas
RIUS PATARIA UŽLAIKY su
CHARLES VUSHAS
si Marąuette Park, blokas nuo featkų kuopos garbės narius, gy sirinkimą laikyti 15 d., o ne
2223 W. 23rd Place
vekarių po num. 7004 S. Campbell
A. KASIULIS. Savininkas
TI GYVENAMUS
venančius Chicagoj ir jos a- 8, kad bus parapijos piknikas.
Telef. Rooeevclt 2721
Avė. Del. tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas
KAMBARIUS
Gegužės 14 d. p-lė Gaidaitė
NAUJI GERIAUSI
pielinkėj, būtent:
Automobilių pirkėjams ir savinin
M. YUSZKA
SVEIKUS
B. W. PALUTSIS
AUTOMOBILIAI
kams pirm pirkimo naujo karo Šir
Cicero pas p-lę O. Samso- išvažiavo į Lietuvą per Romą.
Plumbing & Heating
dingai prašom atsilankyti ir pama
Mes
pasirengę
išgražytl
jūsų
kam

A. a. Jenkauskienė palaido
naitę, 1429 So. 48 Ct.
tyti naujus 1930 Nash automobiius
2115 West Coulter Street
Kaipo iletuvis, lietuviams patar barius 10% pigiau už visų darbų.
sul vėliausios mados
automatiškais nausiu kuogeriausia.
Maliavojam, Ir popientojam Ir aps
ta
pereitą
šeštadienį.
Lipda

West Side pas p. J. Krotką,
{taisymais. Sport Royal tekiniais ir
kritai padirbam pagal jūsų norų.
4426 So. Western Avė.
Roosevelt 8410
ma trepais žemyn pasklydo,
kitais tštobuitnlmdls, kokiais tiktai
Teisingas Ir greitaas
patarnavimas
Metropolitan State Bank.
Kaina 4845.00 F. O. B.
Nash gali papuošti- Už tokias pri
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip
Tel. Lafayette 8227
Bridgeporte pas p-ną O. virto, sumušė galvą ir po 24 Jei manai pirkti karų, pirmiausiai einamas kainas pas
5 kamb. presuotų plytų bung.
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o
ateik pas mus ir persitikrink, kad BALZEKAS MOTOR SALĖJ
55x155.
mes pribusi m ir apkainuosilH vlsaf mleg. porėtus, visi pager.
valandų
mirė.
Alelunienę, 3251 So. Union
pas mus rasite geriausios rųšies au
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 26,000. H. Hendrlckson, 14 No. WaMETROPOLITAN
tomobilius už žemų. kalnų.
4030 Archer Avenue
verly, Mt Prospect.
išmokėjimų.
Avė.
| Taipgi turime Įvairių įvairiausių
ELECTRIC SHOP
Tel.
Lafayette
2082
A. K. VALIUKAS
i vartotų karų už labai mažų kainų.
Medi. namas, Storas _ir 6 kamb.
P-lę M. L. Gurinskaitę, K.
G. Navadomskis, Savininkas
Palntlng * Decoratlng Coatractor , pekyvenimui, karšt. vand. šild. 4237
Wm. J. Kareiva BRIGHTON MOTOR SALES
3939 West M Place
Garuckaitę ir pp. J. Garucką,
No. Wėstern avė. Keystone 5095.
Elektros kontraktorius
Savininkas
PUIKIAUSI
KARAI
Tel. Republic 4138
INC.
Del geriausios rųšlet
Zalatorį ir M. Kraujelį.
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591
2 FL. PL. 5—« KAMB.
ir patarnavimo. Saukit
Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
214,000. 2 karšt. vand. apšildymai.
Marąuette Parke pas p. P.
GREEN VALLET
J. Ijeskys
8 karų plyt. gar. 1621 N. Parksidc.
PRODUCTS
Telefonas Lafayette MM
STANLEY CIBULSKIS
Merrfrtiac 7273.
Čižauską, 6707 So. Artesian
Generalis Kontraktorius
Olselts Šviežių klausi
3962 Archer Avenue
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
nių. sviesto Ir sūrių.
Avė.
Parduodu naujų natnų su Storu,
Poperloju, moliavoJu ir atlieku vi
Budavoju naujus namus ant

MOfiGIČIAI-PASKOLOS

A. S. PRECIN

M. ZIZAS

NAUJI STUDEBAKER

MIDLAND MOTOR SALES

PRANEŠIMAS.

GRAHAM PAIGE

DE SfiTO. REO IR
PLYMOUTH

So. Chicago pas p. Kaspa

4644 So. Paulina SU
Tel.

ravičienę.

Boulevard

VIENATINĖ LIETUVIŲ

118*

AGENTŪRA

Nors Ramygalos Pavasari
ninkams yra padaryta daug
nuostolio, bet jų dvasia; yra
nenugalima. Jie ir ant toliau
yra pasirjžę darbuotis savo
kilnant obalsiui ‘Dievui ir Tė Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių
vynei”.
luktlnlų Ir sldaorlnlų daiktų, vėGi mes, savo pasidarbavi
II austos mados ra
mu, priduosim jiems daugiau Į
lio,
planų
rolių,
rekordų
Ir t. t
drąsos, energijos ir kartu su
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
teiksim materialės paramos.
mentus.
Visų pasidarbavusių asme 2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8286
nų vardai bus pasiusti į Ra
mygalą Pavasarininkų kuopai.

GENERAL MOTORS

Pigus važinėjimas.
žemos

Labai

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

Kainos

907 W.

St.

Yards 4500

ar išmokėjimu

nus.
2453 WEST 71 STREET

Hemloek 0653

Tel. Republic 4537

V.PAUKŠTIS
HARDWARE STORE

LEAVITT STREET

2701 West 47 Street

GARAGE

Tel. Lafayette 1237

Telefonas Canal

*

7233

PETRAS CIBULSKIS

Ynknis,

80d—8 West 31 Street
Tel. Victory HM

WILLYS, W1LLYS KNIGHT
IR WHIPPET

Moterys nuslpirklt materljolų, o
aš padarysiu gražių dreglukę pa
gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės } mus

(Burba)

4174 Archer Avė.

WHITE SOI MOTOR SALES

|

610 West 35 Street

Tai. Tardą 0692

PARSIDUODA 5 kambarių
namas karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garadžius. Parsi

duoda labai pigiai.
1744 Wabamia Avė.

Mallavojimo KontraktorMs

Savininkas

WM. BENECKIS

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

6 kamb. fl. Pigiai. Pamatyk. 3108
IrVing Park Blvd. Jurilper <130.

PROGA PIRKTI PIGIAI.

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

Jei jnsų kas neužganėdina, tai 2334 So. LEAVITT ST.
CrffCAGO
atsilankykite
į
musų
krautuvę.
Visokia
automobilių dar
bas. Kainos prieinamos, dar Musų patarnavimu pilnai bu
MALEVOJU IR POPIERU0JU
bas garantuotas. Red Crown sit užganėdinti.
Naujausios mados popleta.
Fri statom į visas miesto da
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
gazolinas.
Reikale telefonuokit
lis.
Lafayette 7654
2226-30 So. Leavitt St.
Viktoras

Pasiuvu Dreses

Phone Lafayette 2288
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai.
vakare, utarnlnke, ketverge ir su.
batoms Iki 9 vai. vakaro.

35

Galite pirkti Cash

Komisija.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių draugija laikė
mėnesinį susirinkimą gegužės

orderių. Senus priimu į mai

5234 S. SEELEY AVĖ.
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigių Kainų.

MAROUETTE JEWELRY PONTIAC IR OAKLAND ROXEE MOTOR SALES
& RADIO

IŠ DRAUGYSTĖS SUSIVIE
NIJIMO BROLIŲ
LIETUVIŲ.

J. MEZLAIŠKIS

Tel. Ganai 6954

3 ankštų muro namas West

Sldėj

štonus

—

ir

1 flatas

4

kamJbarių, — 2 fl&tai po 5 kam
bartas

sn

šta* vertas viri
sfctooda

įnešti
gtatt.

ir

vanom

$2,500,

Kitus ant

Na

t.

$13,000,

ui $10,000.

apie

t.

par

Reikia
arba

į-

dau-

morgiči-ę.

ašį

JOHN PAKEL & CO.

TAISOME
AUTOMOBTLIrs

SUDAUŽYTUS

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

sėdy
tiktai
viekų

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

•
(PAKALNIS)
Oeneraliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairins namus, kas
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namas, lotus, farmas ir biznius. Rendnojam
tns. Inšurin&m visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į o
2621
71at St., Hemloek 0367 Res.

fla-

W.

4 kambarių muro nAmas su
beimnentų ant 23 Place

arti

Bažnyčios. Parsiduoda per teis
mų

(Probate

rtanta

Gourt) už ge

pasiulinimų. Norėdami

pb*ktt gerų bargenų,

pigiai,

kreipkitės greitais pas

JOHN KUCHINSKAS
.

2221 W. 22nd Street

