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LENKAI TRUKDO ŪKI
NINKAMS PRIE DEMARKLINIJOS

jaučiantieji kita. proga ren
giasi savo i priešininkams tin
*
kamai atsilyginti. Ar nerei
I
kėtų imtis griežtesnių prieme
05
Paskutiniu laiku lenkų ad nių tokiems barbariškiems ru
■ -KM
ministracijos linijos policija sų papročiams galas padary
“R.”
įvairiausiais būdais trukdo ti?
IŠ RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
'k
susisiekimą per administraci
PAŠALINAMI “NEIŠTIKIMIEJI”
fSSįsi.
RADO
PASIKORUSĮ
jos liniją. Lenkai uždarinėja
« * & 'W
SŪNŲ
tiltus, kelius, reikalauja nerei
VOKIEČIAI PRIEŠ “SU
BRITŲ VALDŽIA VOS
kalingi} vizų ir nurodo linijai
JUNGTĄ
EUROPĄ”
IŠSISUKO
: pereiti tokius tolimus punkŠvencelės bažnytkaimio gy-2i3X
; r“ __
jtus, kad žemę anapus admini- ventojas Naujokas (KlaipėBERLYNAS, geg. 21. —
LONDONAS, geg. 20. —
1 stracijos linijos turintieji gy- dos krašte) prieš kelias dieVokietijos spauda vienbalsiai Parlamente vakar svarstyta
i ventojai turi didžiausių sun- nas tvarte rado pasikorusį ša
peikia Francijos ministerio nedarbo klausimas ir pabai
kumų ją dirbti. Lenkai uždą-. vo sūnų. Jis buvo apinasriu
Briando žygius sukurti Euro goje balsuota pasitikėjimo va
'rė Varėnos tiltą, nutraukdami' pasikabinęs po balkiu. Sūnus
pos valstybių federaciją.
ldžia klausimu.
tuo būdu susisiekimą su ana--turėjo tik 20 metų amžiaus,
xSujungta Europa yra gali
?
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pus administracijos linijos e“R.”
Darbo valdžia laimėjo vos
, ’• u
<y ry*
ma, pareiškia laikraščiai. Bet
15 balsy didžiuma.
. Šančiais žemės sklypais. Savo
negalima šiandieninių vals
Andai
Bostono,Mass.,
padangėse
manebravo
virš
vienas
šimtas
karo
laivyno
'neleistiną žygį lenkai aiškina,
SUTRIUŠKINTA
KITA
Tas reiškia, kad ji vos IŠ
tybių sienų atžvilgiu. Kai-kusisuko smūgio. Gi išsisuko bombinių orlaivių. Teoretiniai miestas bombomis sunaikintas. Orlaiviai miestu puo- ,tuom uždarymu norį ištirti.'
KINIEČIŲ SUKILĖLIŲ
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.
. administracijos
RAUDONIEJI “APVALO”
stybės vairo, kada Britanija
ZEPELINAS ANT
ATMOTERIŠKĘ
jos zemnj(.?).
SHANGHAI, geg. 21. — IšPARTIJĄ
pergyvena sunkiuosius laikus.
LANTIKO
_________
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Perlojos
pereina- tikimoji valdžiai kariuomenė
ji MASKVA, geg. 21.' — Kas MIRĖ ĮŽYMUS LABDARIS Benvynr suimtas AVilliam ,ra\m .pUnk*e lenk? kareivlR1 pietų Kinijoj po kruvino mft- |
Ptttocher, 19 metų, vagis, -l>«-^ek^įP}a-J
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aldermenas
John
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reikalauja
pereij
šus vokiečių orlaivis “įGraf
»nuo negeistinų ir neištikimų
KALKUTA, Indija, geg. 21.
Powers, 78 metų. Velionis bu
Zeppelin” apleido šį miestą.
asmenų."
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Neturinčių .šitokių vizų neleiLeidosi per Atlantiką i Bra — Visoj šaly plinta svetimų ji Taip daroma ir šįmet. Kie- vo geras katalikas ir įžymus įspazino,
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.
labdaris.
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’ nm- , DALLAS, Tex., geg. 21. -'į
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_
mininkę, jos pagyvenime ka- J0S’ vereiami Pareiti liniją per Po siautusių vėsulų ir lietaus ’r.
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da moteriškė parėjus namo iš punktus esančius UŽ kelių ki- ižgiliejusių upįų vanduo vie- į
Brazilijos pakraščius.
kiami iš partijos. Netenka bažemių. Pav.,' tomis nuo pasaulio atkirto a-«
<eis*’
didžiuma
nei
Be 40 vyrų įgulos orlaiviu KARO PADĖTIS INDIJAI
Chicagos aldermonų taryba krautuvės ir jį atradus be- !?n^trų nU°
išvyko 19 keliauninkų. Paimta
’u pie 200 šeimynų. Jas gelbėti
47 balsais prieš 3 pripažino griozdžiant -visus pakampius. 18 * ein^ Pranesama’ a
Atsimename,
kaip
laikraš,
ba
™
vrisciaus,
gyventojui
Paimtasi
galinnJ prįemOnių.
daug pastos.
i Daugiausia pašalinama už taip vadinamą “tranzito” (su
LONDONAS, geg. 21. —
», , ,
,
celiui, turinčiam tris margus
abejotiną Maskvai ištikimybę. sisiekimp) planą, kuriuom ei ty pranešta, kad vyras vaka- j,
Britanijos
parlamente
iškel

IŠRINKTA
J JSTATYMr
STREIKUOJA
BARZD•v j , .
■,
žemes anapus administracinant bus sudaryta nauja ko- ,re parėjęs iš darbo ir radęs .
...
. (
tas reikalavimas visoj Indi WASHINGTONO GYVEN- mpanija vardu Chicago Local pasmaugtą žmoną. Policija 308 limj08; įleidžiama perei
SKUCIAI
DAVYBĖS
RŪMUS
joj paskelbti karo padėtį ir
ti per administracijos liniją
Transportation Co.
TOJŲ SKAIČIUS
visas laikas buvo bejėgė sugrąžinti
j
ten
tvarką.
j per esantį už penkių kilome-1
YORK, geg. 21. —,
ST. JOHNS, N. F., geg. 21.
Taipat išspręsta, kad tuo rasti piktadarį.
Be to suimtas dar ir jo sė-įtFU Punkt^' Savann® suPran' Čia vidumiesty sustreikavo
— Newfoundlando ministerio
WASHINGTON, geg. 21. klausimu visuotinas piliečių
DAUGIAU
BEDARBIŲ
barzdskučių. Nesutipirmininko Squires žmona He— Einant naujuoju gyventojų balsavimas turi įvykti liepos bras P. McKinley, 18 metų. pama’ ka^ tokie padargų nu-jVjrg
BRITANIJOJ
_______
_____
;
gabenimą
kliudo
ganyti
galkiniai
su
barzdskutyklų savilen išrinkta atstove Į Lewissurašymu, šis miestas turi 1 d.
j vijus, žodžiu sudaro didžiau-1 njni<aig.
port įstatymdavybės rūmus.
485,71d gyventojų. 1920 me
Suimtas “rakieteris”
LONDONAS,
geg.
20.
—
.
f šių sunkumų dirbti anapus Į_______________
Šioj šaly moterims politi
tais būta 437,571.
M,Irė nuo pašovhno
Suimtas
Hillarbos
(jisgi
’ ? . 7 ‘ .T
.. ”
. .
administracijos linijos esan-i ATSISTATYDINO POLI
nės teisės paskelbtos 1925 m. Praeitą savaitę Britanijoj be
Mrs. Margaret Mitchell, 27’IIilson), kurs įtariamas, kad ».
,
CIJOS VIRŠININKAS
E. Į
Helen Squires yra pirmoji darbių skaičius padidėjo 27,BUDAPES1A.S, l ngarija.
14 mėnesių kūdikis mer- suimtą bombininką Phillips1
000 žmonių.
laimėjusi rinkimus moteris.
geg. 21. — Išdegė Tanacsi gelė po lova rado pamestą samdydavęs nurodytose vieto KULOKAI SU PEILIAIS
NEW YORK, geg. 21. —
Šiandie bedarbių, einant c- miestelis. Sunaikinta ir kata revolverį ir pradėjo žaisti. se plaišinti bombas.
REIKALAUJA ATSISTA ficialiais apskaičiavimais, yra likų bažnyčia. Du žmogų mirė Motina, paimdama iš jos ra Suimtas Hillarbos išsigina. Zarasai. Zarasų apskr. gau- Atsistatydino New Yorko po
1,739,000.
TYDINTI
ir virš 50 sužeista.
nkučių ginklą kažkaip pati Jis bus pastatytas akis į akį šiai gyvenama rusų. Per di- licijos komisionierius Whalen.
persišovė ir mirė paimta į li su Phillipsu.
■
desnes savo šventes jie gau- 26 ŽMONĖS MIRĖ GAISRE
TOKYO, geg. 21. — Pargoninę.
----------------------’singai suvažiuoja Zarasų mieINDIJOJ
KILĘ
POLITINIAI pas Poli, kad Allababad skaivykusį iš Londono karo lai
Pašautas
detektivas
Įstan. Tačiau, kiekviena tokia
Revolveris priguli Mrs. Mi
CAIRO, Egiptas, geg. 21.
tosi indiečių tautininkų veikiJUDĖJIMAI NELIEČIA
vyno ministerį admirolą Taįmo centru. Tenai retkarčiais tchell tėvui Conley, buvusiam 1 Pabėgę įtariami plėšikai į1 jų šventė vainikuojasi pešty- — Gaisras apnaikino miestelį
BAŽNYČIOS
harabe kai-kurie ministeriai
koją pašovė detektivą Mc- nėmis, kurių finalas dažnai e- Timsahia. Sunaikinta 326 gy
gyvena ir žinomas indiečių polifcmonui.
nepalankiai pasitiko. Reika
Cann.
sti labai liūdnas. Štai ir ba venamieji namai. Mirė 26
ROMA (per paštą — Fi- įvadas Mahatma Gandhi. Bet
lauja jo atsistatydinimo dėl
Areštuotas
auditorius
landžio 22 d. vienos savo šve- žmonės.
les). — Šiandie Indijoje ve įBažnyčia yra liuosa nuo tų
padarytos Japonijai netinka
damas smarkus veikimas už žygių. Bažnyčia patenkinta
Suimtas namuose, 6200 So. Į SUDEGINTA VOKIETIJOS ntės Iproga jie neapsiėjo nemos karo laivynų sutarties.
CHICAGO IR APYLINBONAI
pademonstravę neabejotinus
šalies nepriklausomybę jokiu visokia valdžia, kuri paremta Califomia avė., W. F. Gaert
Admir. Tabarabe pareiškia,
PARYŽIUS, geg. 21. — Da savo
peštukavimo “gabu-1 KfcS. — Dailus oras ir šil
būdu neliečia Katalikų Baž teisybe, ypatingai kuri Bažny- nėr, 43 m., buvusia audito
kad jis neturi noro atsistaty
nyčios ir jos vedamų ten dar .čios nekliudo ir nevaržo žmo- <iriusf tarnavęs James E. Ber- lyvaujant santarvės valstybių mus.” Nujausdamas kliūčių čiau.
dinti."
bų.
nėms laisvės garbinti Dievą, ry Sons kompanijai. Kaltina- ir Vokietijos atstovams čia iš vietos budrios policijos puPINIGŲ KURSAS
Taip pareiškia atvykęs į ,Iki šio laiko Indijoj: Bažnyčia mas už išeikvojimą 36,000 dol., sudeginta Vokietijos seni bo- sės, nemažas jų būrelis paši
KOMUNISTAI DAUŽO
nai “A’/, “B” ir “C” šeri- traukė užmiestin, ir... prasi
Romą Allahabado, Indijoj, naudojasi pilnąja laisve iš va kompanijai prigulinčių.
LANGUS
Lietuvos
100
litų
..$10.00
vyskupas J. Poli, Kapucinas. ldžios pusės.
mų vertės 148 bilionų aukso dėjo “kova.” “Ginklus” va
Britanijos 1 sv. sterl.
4.86
KOELNE, Vokietija, geg. Tai dėlto, kad Bažnyčia nesimarkių. Tai atlikta pradėjus rtojo, kokius kas turėjo -Leidėjų suvažiavimas
’r Allababad vyskupijos plo
Francijos 100 frankų
3.91
21. — Važiuojančių dviračiais maišo į grynai politinius klau tuose gyvena 27 milionai žmo
Daugiau kaip 250 laikraščių veikti
tarptautinei bankai daugiausia figūravo peiliai.
atstovai
iš
keturiolikos
vals
komunistų gauja akmenimis simus. Bažnyčia yra užimta
Šveicarijoje Sudeginti bonai Rezultate — trys mušeikos
Italijos 100 lirų
5.23
nių. Katalikų apie 11,000. Vy
tybių
ir
Ontario
provincijos,
Belgijos 100 belgų
13.94
išdaužė Britų konsuliato lan išimtinai dvasiniais žmonių
buvo karo atpildymo bonai, ^sunkiai peiliais sužaloti, kiti
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Trečiadienis, Geg. 21 <3., 1930

daug lėtesniu tempu. Tas lėtumas atsiliepia
MEDALIS HINDENBURGAI PAGERBTI.
į
biznį
ir
į
darbo
žmones.
neina kasdien. Uakyrua eekmadlenlne
Daug kas dabar galvoja, kaip tinkamiau
PRENUMERATOS KAINA: Metama — 99.09. Pu
lsi Metų — 99.60. Trims Mėnesiams — 99.00. Vienam būtų galima esama depresijų pašalinti. Nusi
KOMUNIZMO PAVOJUS
Pagalvok, sveikas, apie tau
Mėnesiui — 76 c. Europoje — Metams 97.00. Pusei Meminimas čia nieko nepadės. Čia reikia svei
tų — 94*00, Kopija .09c.
tų be sekmadienių, apie tokių
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- ko optimizmo ir akcijos, kuri turi eiti ben
Angliškuose katalikų laik išalj, kur net kalėdinės eglelės
Bna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam drai iš vyriausybės pusės' ir pramonės vadų.
raščiuose apie šį pavojų A- parduoti uždrausta, kur tūktikslui ęatto lenkių.
privalo kooperuoti ir visuo nnerikai rašo kun. H. C. Hen- fstančiai maldos namų uždą-'
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 19:00 raL Šiame reikale
kasdien.
♦
menė.
gell, Pli. D. Jis atkreipia do iryta, kur astuoni milionai I
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
mės į Popiežiaus Leono XIII vaikų neturi namų, pastogės'
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
INDIJA IR KOMUNISTAI.
pirm 39 metų paskelbtų enci ir virtę valkatomis, vagimis'
vai. po piet
klikų “Berum Novarum” da- ir plėšikais, kur suardyta mo
Tamsumoj, nešvarume ir skurde visuo- |,rbo sųlygų klausimu. ,Jis pa- terystė ir sugriauta šeimyna.
Abi pusės medelio, kuri vokiečiai išleido pagerbimui pre“DRAUGAS”
met greičiau privinsa negeistinų vabalų. Kai taria šios šalies darbdaviams Ta šalis — tai bolševistinė i zidento Hindenburgo, mininti penkių metų sukaktuves jo preIndijoj kįlo riaušės ir, streikai, iš to atsirado iir darbininkų vadams rimtai •Rusija, kur komunistai valdo- zidentavimo.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Except Sunday.
skurdo, ten ir komunistų atsirado. Ir Indijoj tų enciklikų studijuoti ir kiek ivauja įvedę gyventojams bai8UBSCRIPTIONS: One Tear — 96.00. Slx Months
tik yra galima įvairius nuro įsių vergi jų. Pasauly negali
— 9**90. Tbree Months — 92.00. One Month — 76c. jie pradėjo tiesti savo kruvinas rankas.
Murope —- One Tear — 97.00. 81x Months — 94.00
Kaip žinoma, indėnai kovoja už savo dymus pritaikinti gyvenimam ibūti didesnės tiranįjos, kaip
Copy — .09o.
tautos nepriklausomybę. Jie džiaugiasi su
Kai-kas gali sakyti, kad to j kad komunizmas, kurs yra
Advertising ln “DRAUGAS” brings best reaulta,
tais, kas jiems toje kovoje padeda, užtaria. garsaus popiežiaus nurody-iten sutrempęs visas žmogaus i
Advertising rates on appllcatlon.
Prof. Kampininkas
val. ryto, tai yra per pačių
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago Tačiau komunistai siekia jiems pakenkti. Jie 'mai yra seni, jie buvo taiko- teises.
sumų, šv. Kazimiero parapi
nepagelbėti indėnams eina, bet pakenkti ir mi tiems laikams, kada enci- Laikas Amerikai susiprasti >
jos salėj, 339 Green Street,
daugiau jų nekalto kraujo pralieti.
• klika paskelbta.
pr išanksto apsisaugoti komu-Į
laisvamaniai turėjo mitingų.
Vienas vokiečių laikraštis pažymi, kad, J Kaip tik atvirkščiai. Visi inizmo pavojaus. Tik vienas ;
Sakėme, bedieviai dabar reikominterno nuomone, Indijoj jau pribrendus žinovai pripažįsta, kad Popie- ^Kristus gali Amerikų išgelbė- i
kaivU.., k. ’ ir kitose koloni
padėtis Sovietų respublikai įsteigti. Komunis- !ižius Leonas XIII pramatė, ti nuo komunizmo tiranijos '
GERESNIŲ LAIKŲ BELAUKIANT.
jose per sumų būtų atidarytos
tai manų, kad penketas milijonų Indijos pro- *• kas galės įvykti netolimoj a- Tad būtinai reikia kuodau- Į
parapijinės salės jų mitin
letarų lengvai galį nugalėti anglų imperializ-! teity, jei su darbininkais ne- giau Jo mokslų pamylėti ir. j
Amerikos visuomenė vis dar tebelaukia mų ir1 indėnų kapitalizmų. Bet indėčiai su ko- bus apsieita žmoniškai ir kri-|ivisu stropumu tikrųjų krikšgams.
geresnių laikų darbo ir biznio žvilgsniu. Vy munistais ne tik kad nesiskaito, bet šalinasi kščioniškai.
čionybę platinti. Į valstybines
riausybės viršūnės ir stambieji pramonininkai
PRAŠAU ?!ESIJUOKT:i
nuo jų, bijodami, kad jie nepakenktų kovai i Kas pirm 39 metų rašyta mokyklas reikia įvesti tiky
daro drąsius pareiškimus, pranašaudami, kad už Indijos nepriklausomybę.
PROF.
KAMF.
RADIO.
jsakomoj enciklikoj, šiandie bos pamokas. Pramoninkams
tuoj būs geriau, faktinai, kad jau yra geriau.
Brigeportiečiai (Chicagoj)
------------j.au pradeda tie vaizdai pil- (kapitalistams) reikia susiBoston, Mass. — Valkatos po SLA. balsavimų paturtėjo
Tačiau pats gyvenimas visai kų kitų sako.
Spaudos žiniomis, Lenkija pastaruoju lai- :‘dytis. Štai neskaitlinga žrao- i prasti ir paliauti išnaudoti
Dirbtuvės vis dar paleidžia iš' darbo tūkstan
j tėvas Ray Whiskey čia pada vienu priežodžiu daugiau, bū
ku pergyvena sunkų ekonominį krizj. Jos že- nW mažuma visur perdėm ap darbininkus.
čiais darbininkų, biznieriai kas kart labiau
rė didelį “suprais”, praneš- tent: Laimėjo kaip Graičiumes ūkis, prekyba, pramonė yra labai sun-jvaldo įvairias pramones ir s Kad tai atsiekti, reikalingi'
skundžiasi biznio depresija. Atsiranda jau ir
......__________
. .taikinti gyvenimai Popiežiaus! damas-kad A“er‘koJ da yra nas SLA. prezidento vietų.
kioje padėtyje. Bedarbių' skaičius kas kart vis• daugkur pavergia
darbininkus
nusiminimo, kuris tai esamai ekonominei
Tik vieni organizuoti darbi- i .Leono XIII enciklikoj išgani- ietuv,s ų soči įsų. epas
būklei liūdnesni vaizdų priduoda. Esu, užsi labiau auga. Prekyboje kainos krintančios že įlinkai vargais — negalais
kui paaiškėjo, kad Ray VhisLunčiaus metu.
ngus nurodymus.
myn,
nes
viduje suvartojimas perdaug ma
darys daug dirbtuvių, daugeliui, kad ir tvirtų
key pasakoja savo atsimini- Augustas. — Pasakyk man,
žas,
o su kitais kraštais Lenkija nepajėgia gali atsispirti kapitalistams.
biznierių, reiks išeiti iš biznio ir tuomet kas?
mus. Supraisas” atpuolė. kum Amerikoj labiausia tinka
konkuruoti. Notų padengimas auksu ir-gi kas Kiti visi neturi jokios progos
Visuomenė į didelį nusiminimų, sukils ir ALietuvoj vartojamais priežo
kart labiau mažėjas. Ekonomai dėl tos pade- pasipriešinti išnaudotojams.
New York. — Paskelbus dis: neturėjo boba bėdos, numerikos gyvenimas pasidarys pragaru, pa
ties esu susirūpinę, tačiau nieko negali pa Šiandieninė tų žmonių tičia balsavimo rezultaitus, kiek j sipirko paršelį,
našiu dabartiniam Rusijos gyvenimui.
gelbėti, nes Lenkija gyvenai nenormaliu poli ranija lųbaį. ųjgįi, Darbinin
kuris kandidatas Į “tautiš- t Poškus. — Mums, cicilisMes čia nemanome užginčyti to fakto,
tiniu gyvenimu, nei su vienu savo kaimynu kai pigiai a|)fimtaihi ft1'tain Šių metų Amerikos Lietu ko” susivienymo Pild. Tary
kad dabar laikai yra blogi, kad siaučia biznio
tams!
negyvena geruose santykiuose. Toji aplin itikrais laikotarpiais iškelia vių R. K. Federacijos XX— bų gavo balsų, daugelis narių
Augustas. — Kaip tųi?
depresija. Visgi dėlto mes perdaug pesimiskybė jos ekonominę būklę dar žemiau smug- mas nedarbas. )Ši• kairiausio- tasai Kongresas įvyks rugpiu- vice-prezidentų p. Mikalauskų
tingai į ateitį nežiūrime. Nusiminimas tai yPoškus .—Nu taip. Neturėjo
įjo kapitalizmo tiranija neto
do.
čio
19-20-21
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Kartagine
da

pas Adams Street ir Ne\v jenįu Tai yra; dėlto, kad Midarys savo kišenius, gamybų visai sustabdys,
įmo terorų.
lyvavo
apie
šimtas
lietuvių:
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Lietuvos,
j,
Dirstelkime tik, kas vei York Avenue, Neivark, New fcaiauskas gavo daugiau balGydytojas. — Savaitė atgal
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kon

sll negu Gegužis. Esu, balsavi- sakiau, kad tamsta negali dau
Bet jie to nemano daryti. Darbai laikinai ap
kias šioj šaly. Visur siūbuo Jersey.
gresų,
Šv.
Tėvas
suteikė
Lietuvos
maldinin

stojo, depresija pasidarė dėl to, kad tuo tar
ja dorinis išsigimimas, plinta Visi A. L. R. K. Federacijos mas parodę^, kad nariai la- giau gerti namie virtos deg
kams
audiencijų.
Reiškia,
lietuvių
tauta
gra

pu visam pasauly Amerikos prekėms suma
divorsai, gimdyrųų kontrolė apskričiai, skyriai, į Federa-jbiau “stikina” už Mikalaus- tinės. Šiandie ir vėl klausi.
žiai
buvo
atstovaujama.
Ligonis. — Atsiprašau, po
žėjo rinka. Sumažėjo ji ir pačioje Ameriko
įleidžia pragaištingas tautai cijų priklausančios parapijos, kų.
nas gydytojau, vakar skai
je, nes vartotojai pasidarė taupesni. Tuo la
šaknis; daugelis ieško tik ti draugijos bei kuopos, taipgi
Gražų ir naudingų darbų dirba Lietuvių nksmybių, mokyklos be tikė- visi Federacijos prieteliai ir Brookly.n. — Vienam fašis- čiau laikrašty, kad žinojimas
biau negali laukti išlaidumo iš tų žmonių, ku
medicinoje daro didelės pa
rie laikinai neturi darbo. Bet kad dėlto vi
žangos.
sai užsidarytų dirbtuvės, kad daugeliui biz
nierių reiktų išeiti iš biznio ir kad dėl to įc
o
.
pabaigoj
sujungiant
jį
su
Vytauto
Didžiojo
vyktų kažkokių pervartų, yra visiškai netikė
ganizacijos šventėn — 20-tam nų sandariečiai stebisi ne Amerikos lietuvis. — Tik
girdėję, kad bent pas vieną pagalvok, statistika rodo, kad
tinas dalykas. Juk gyvenimas turės pasilikti 500 metų mirties paminėjimu.
Amerika turėtų atsižvelgti'Kongresan.
“N.” redaktorių būt lankęsis New Yorke kas dvidešimts mi
į Rusiją, kur komunizmas te Am. L. R. K. Fed.
taip, kaip ir buvęs. Žmonėms reikia ir paval
nutų automobilis pervažiuoja
busilas.
Illinois valstybės demokratų partijos va rorizuoja mimas, ir tuojaus
gytį ir apsirengti ir be to šioj gadynėj ir vi
Sekretoriatas,
vienų žmogų.
sokie patogumai yra reikalingi. Del to ar dai nusistatė referendumo keliu atšaukti pro- imtis darbo savo šaly pašaNew Haven, Gomi. — Sek
Grinorius. —
Nesuprantu,
180 Hale Avenue,
smarkiau ar lėčiau pramonė ir prekyba turi hibicijos įstatymo vykdymų. Tam darbui pri-; linti visokias neteisybes ir
Bfooklyn, N. Y,
madieny, gegužės 18 d., 11 kaip jis gali tų išlaikyti.
/blogybes.
eiti ir ji, žinoma, eis. Ji eina ir dabar tik tarimo visuomenėj suranda.

“DRAUGAS”

ĮVAIRUS STBAIPSMIAI

Prašau

Į

Mano Kampelį

j
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HKIAOSIS BAIYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius

ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
O kas galima pasakyti ir apie mus?
Jei teisingas žmogus, ieškodamas tiesos,
taikintų artimo meilę prie kiekvieno
Žmogaus, ar jis galėtų pasakyti, kad mes
priklausome prie Kristaus Bažnyčios?
Tai yrai didelis klausimas. Tai priklauso,
kur jis ieškotų tiesos. Jei jis nueitų į pa
rapijos mokyklas, kur mūsų sesutės sklei
džia Viešpatie? meilės mokslų ne tik žo
džiais, bet taipgi ir savo gerais darbais,
jis pasakytų, kad jos turi tikrų artimo
meilę. Jei jis nueitų į ligonines ir tenai
pamatytų, kaip tos pačios sesutės rūpina
si palengvinti žmonėms skausmus, jis
taipgi būtų priverstas tų pačių tiesų atlta rtoti. Toliau, jei jis prisižiūrėtų mūsų
geroms katalikiškoms šeimoms, kaip jos
kovoja su įvairiais priešingumais, kad iš

augimus gerus vaikučius ir ištvėrus ge
rame, jis taipgi pripažintų, kad štai šitie
tėvai tikrai priklauso prie Kristaus Baž
nyčios. Jei jis pažintų ne vienų jaunikai
tį, kuris, kad ir karšto būdo, kad ir turi
daug blogų palinkimų, tačiau tvirtai ko
voja su savimi, savo blogais palinkimais,
kad nenusidėjus ir neužrustinus Dievų,
jis taipgi pasakytų, kad šis jaunikaitis
priklauso prie Kristaus Bažnyčios.

Bet gaila, kad jis negalėtų panašiai
tvirtinti apie visus krikščionis. Yra krikš
čionių bei katalikų, kurie ne tik patys ei
na į prapultį, bet taipgi tūkstančius su
savimi traukia savo blogu pasielgimu ir
papiktinančiais darbais. Galima stačiai
tvirtinti, jog jie neturi tikros artimo mei
lės.

III. Kitos Priežastys Mylėti Artimas.

Mes matėme, kaip mūsų Išganytojas
buvo atsižymėjęs meile. Jam nereikėjo at
eiti į ši pasaulį, bet vis tiek jis atėjo mus
išganyti, mums savo meilę parodyti. Kai
jis mirė už mūsų nuodėmes, dar Jo meilė
nepasibaigė.
Jis
pasiliko
mūsų
tarpe šv. Altoriaus Sakramente iki pasau
lio pabaigai. Iš tikrųjų, šie šv. Rašto žo
džiai išsipildė: “Numylėjęs savuosius,
kurie pasaulyje buvo, numylėjo juos iki
galui”.
Bet mums reikia artimas mylėti ne
tik dėl to, kad mūsų Išganytojas davė
mums pavyzdį, bet taipgi ir dėl to, kad
pats Dievas mums liepė‘šitų daryti. Jis
mums stačiai sako: “Mylėsi savo artimų,
kaip pats save.” Jei Dievas mums liepia
kų daryti, tai mums neapsimoka per daug
svarstyti bet tuojaus daryti. Jis yra visų
Viešpats, kuris turi teisę mums liepti, o
m«s esame Jo tarnai; ir privalome klau

Taigi neužmirškime mūsų Viešpaties
įsakymo mylėti savo artimų. Mylėkime jį
nę tik gražiais žodžiais, bet taipgi ir ge
rais darbais. Šv. Jono žodžiais: “,Mano, syti.
vaikeliai, nemylėkime žodžiu, nei liežu
Mums tik nereikia daryti klaidos šia
me dalyke. Mums nereikia manyti ir sa
viu, liet darbu ir tiesa”.

kyti, kad aš myliu savo artimų dėl to,
kad man Dievas liepia jį mylėti ir davė
šios meilės puikiausi pavyzdį. Jei Dievas
mums liepia mylėti savo artimų, tai jis
jam darė tai, kas yra mūsų meilės verta.
Pats žmogus privalo būti vertas mūsų
meilės. Dievas mums nelepia mylėti akme
nų arba kitų dalykų, kurie neužsipelno
mūsų meilės. G kų gi Dievas davė žmo
gui? Jis jam davė nemarių sielų, sutvertų
sulig Dievo paveikslu ir panašumu. Tai
gi mums ir reikia mylėti šitas Dievo pa
našumas žmoguje. Vaikas, kuris myli sa
vo tėvų, jis taipgi myli ir jo atvaizdų ir
panašumų. Jis kartais moka didelius pi
nigus, kad padarius puikių tėvo atvaiz
dų. Jis eina pas geriausius fotografistus
ir samdo, juos padaryti puikų paveikslų.
Kai paveikslas padarytas, jis neša na
mon ir džiaugiasi. Jis nemeta jo šalin, bet
pastato jį žymioje vietoje ir dažnai žiūri
į jį. Kartais jis net kabina jį savo viešame
kambaryje, kad ne tik jis turėtų progos
pažvelgti į savo tėvo atvaizdų, bet taip
gi, kad visi svečiai matytų.

Kai jaunas Tobijas nuvyko aplankyti
Raguelį, jo tėvo draugų ir skolininkų,
Raguelis jo nepažino, tačiau pagerbė jį,
nes sakė, jog šis jaunikaitis yra panašus
į mano senų draugų Tobijų. G kai jis su
žinojo, kad tai buvo jo sūnus, jis apkabi
no jį, pabučiavo ir džiaugėsi, nes tai bu
vo Tobijaus sūnus, kurį jis nepaprastai
ir labai draugiškai mylėjo. Užtenka įr
mums žinoti, kad kiekvienas žmogus yra
Dievo vaikas ir turi paties Dievo pana
šumo savyje.
Kas pasakys, tai gerai, bet kaip gali
ma mylėti tų žmogų,' kuris yiu nusidėjė
lis? Kokios meilės gali būti vertas šis men
kas, silpnas ir nedėkingas Dievo tvarinys?
Tai yra tiesa, kad kiekvienas žmogus yra '
nusidėjėlis. Niekas negali šito neigti, nes
mes savo akimis matome, laikraščiuose
skaitome, kaip žmonės nusideda. Gal mes
patys esame dideli prasikaltėliai? Žmo
gaus nuodėmės jokios meilės nėra vertos.
Jos vertos yra papeikimo ir paniekinimo.
(Bus daugiau)
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kstančių žmonių gali liudyti,
ĮDOMUS TRUPINIAI.
bus atidarytas 9 vai. ryto ir tę
kad jiems tie milteliai paša
sis iki vėlumai.
— Sudeginti žmogaus kau
lino gėlimus ir skausmus.
2 valandą po pietų Šv. Ka
lai sveria nuo 3 iki + kilogra
zimiero parapijos choras, va>mų.
dovaujant varg. J. Žemaičiui,
ŠEIMYNOS DAKTARAS
—
Per
vieną
sekundę
žmo

sudainuos keletą gražių daine
ŠTAI KĄ SUŽINOJO
gus
nueina
125
centimetrus.
lių. Prie to bus ir kalbėtojai
APIE SUKIETĖJIMĄ

“Apkalbos ir Meilė”.
X Sekmadienyje, gegužės
Gegužės 25 d. Šv. Cecilijos yėliaus salėJ®- grieg Hetuvių
18 d., labdarybės kuopa da choro draugija važiuoja j
SENAS VAISTAS.
“Clierry Valey” orkestrą, kur
rė rinkliavą, po Ciceros mies- Brooklyn — Apreiškimo Pa
jaunimas, ir seniai, galės link
40 metų tam atgal komeoDVIEM PONAM TARNAU-1 pažadėtą daug didesnį komi-‘tę Kultas ir lietingas oras pa nelės Šv. parapijom lošti labai
smai
praleisti laiką. Prie to patiškas gydytojas
išrado
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Nieko nelaukdamas, tu°Jau ‘ rinkikių pabijojo blogo oro.
Cakarn '
'
’ Kr“"'as’ k“ip
' ,“,sk<‘ttal1’ ir skausmų. Vėliau iį vaisi,
pranešiau anai pusei, kad žmonių gatvėse mažai buvo.
(Pabaiga)'
savo namo nebemainysiu iv j Aukų šįmet surinko $576.68.
Veikalas yra labai Įdomus,
Pasižymėję gaus dovanas. jo
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. kad milteliai yra tinkamesni,
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ginos biskį pritingi;
mažai (progos, kokios nedažnai po (,raugijos1
tas, storos sienos kai “krepas-_ katas.
gegužinė.
Taigi
•,
•
” milteliai ima veikti tuoj, kaip metų metus savo praktikos jis pa
ties”, štoras ir penki fintai.! Ale kur tau, — atsakė Tri-jkur darbuojasi.
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raip-gi, prit piu„o., noriu
m })egaj0 svarbu yra, viena, ,
, m „ •
-u v • v
iaksutyvus. Jis pasiryžo surasti nerandauninkas išvažiavęs ant «s, gavau iš teismo poperą'gelbą atvažiavo iš West Pull- pranešti kas bus veikiama at ■
- burtu Orangeine
milteliai
bu' į savo atsilankymu paremsite’
-7
”'T’ '7 iSS™8* va‘stQ’ kurs
U‘
I
..
;
1
;vo
paskleisti
po
aptiekas
ir kietėjimą.
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1885 yra populerlškiausias pasau
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ma paminėjimui Vytauto 500
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duoda labai malonų kvapą.
Pasauliniame kare
Kapitonas
X Kitame sekmadienyje, ga m. mirties sukaktuvių. Taigi
reikalaudamas komiso už tar
rasis dar.
Taigi, į minėta labdarių par
Seno Krajaus
Specialistas iš
Tikėk man, — tarė agentas pininkavimą ir privedimą sa gūžės 25 d., 7:30 mišiose mū diena turi būti svarbi kiek- ko atidarymą širdingai visus
Andrius, — jog aš ne žydas, vininkų prie raštiško kontrak sų bažnyčioje bus pirmos Ko vienam lietuviui, kuris jaučia kviečia dalyvauti
GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR 3IOTERŲ
NEŽIt'RINT KAIP IZSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
savo širdyje Tėvynės meilę.
lietuviui nemeluosiu; aš tą na to, mainyti nuosavybės. Minė munijos iškilmė.
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užŠv. Kazimiero parap. kleb.
X Birželio 4 d., Šv. Antano
Visi atsilankykite ir paro
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, ga'.vos skaus
mą gerai žinau, viskas yra tame kontrakte, kurio nuora
ir labdarių komitetas.
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
šo
Trikampis
sako
negavęs,
bažnyčioje
prasidės
vieša
Nodykite
savo
patrijotizmą,
pa

taip kaip sakau. Mat, tnom
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge'I
vena
prie
šv.
Antano.
Pamok

buvo
įrašytai,
kad
minėtasis
garbą
mirusiam
didvyriui.
syk į flatus negalima įeiti,
lj metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
. J. J. J.
žmonių nėra namie, iš darbo agentas turi gauti nuo abiejų slus Novėnos laike sakys gerb.
4200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawfor<l 5573
neparėję. Klausyk, Trikampi, pusių tam tikrą siinią už savo pralotas Maciejauskas.
)---------- ------------------------------------------------------------------------------ i----------------------------------------X Sekmadienyje, gegužės
Apie sutartį,
samdei mane, kad aš tau tar- patarnavimą.
1 £*>••*
‘
5X1 M.*’ ‘
duodami
pastangomis
Budri||
liaučiau, o nekam kitam, ar jog komiso nereikės mokėti, 25 d., 1 valandą po pietų
ko
krautuvės
iš
stoties
WCFL
netaip? Sakau kad viskas O. jeigu mainai neįvyks, kon- bus labai svarbus Federacijos
Parko atidarymas.
DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ
trakte
visai
nebuvo
minėta.
12
skyriaus
susirinkimas.
ViK. Kitą syk pamatysi flatus,
Labdarių parko atidarymas 970 K. kas nedėldieni nuo 1
o jeigu nepatiks, surasiu ki Trikampis, pats nemokėda-’ sos ir visi delegatai-(ės) visų bus 30 dieną gegužės. Parkas iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergas WHFC 1420 K. nuo 7
tą namą, bet aš tau sakau, mas angliškai skaityti, pilnai draugijų atstovai kviečiami
iki 8 vai. vakare.
PILNAS EGZAMINAS
kad tas yra didžiausias bar- pasitikėjo savo agento pareis- .atsilankyti.
TIESIOG KLAIPEDON
genas visoj Cbicago j,
tą kiniams, kad viskas kas sutar- ! x “Boy Scout” sus-mas ,
$5.00 TIKTAI $5.00
Dar galime suspėti prirengti, kaip Lietuvos,
patį savo tėvui sakyčiau ir ’ta’ kontrakte įrašyta.
bus penktadienio vakare po ĮI 8PECIACI8TAS
|
Taigi
nenualmlnklt,
bet
eikit
pas
patarčiau mainyti. Daryk kon I ®y^a tęsėsi visą dieną. Tri- > pamaldų.
taip ir Amerikos piliečius kelionei su Scantikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėl). Tikras specialistas, arba pro
kampiai
išlošė,
o
agentas
pra-i
X
Lęo
Kokanauskas
yra
ytraktą, šiandie, rytoj gali būt
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken|
dinavian American Linijos laivu
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
jau per vėlu. Įsipainios da lošė. Šios, ir kitų valstybių patingai užsiinteresavęs rin- po
pilno lSegzamlnavlmo. Jus sutau
Kainos sumažintos.
O S C A R II
koks agentas ir parduos kitam teisės rodo, kad, jeigu agen kimu krasos ženklelių. Jis gra pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų
negalėjo
pagelbėt
jums
dėl

Kurs iš New Yorko išplauks
ir, kai matai, bargeno nebė tas tarnauja arba tarpininkau žų rinkinį turi ir Lietuvos to, kad jie neturi reikalingo patyri Atwater Kent A. C. su vis
kra-sos
ženklelių.
Leo
Koka

mo, suradymui žmogaus kenksmin
ja
dviem
pusėm,
be
žinios
ir
ra, — išlėks, kaip paukštis iš
kuo ......................... $39.00
gumų.
GEGUŽIO-MAY 24, 1930
rankos. Sakau, toks bargenas, sutikimo abiejų pusių, nei nauskas yra vienas žymiau Mano Radio — 8cope — Raggl. R. C. A. Radiola 33 su vis
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po
tai kai aklai vištai grūdas, nuo vienos, nei nuo kitos pu sių mūsų kolonijos darbuoto siškas bakteriologlškaa egzaminavi
kuo .......................... $35.00
mas
kraujo
atidengs
man
jūsų
tlk-.^,.,
1
sės negali gauti atlyginimo už jų “skautų” lavinime. Garbė
vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo.
tik imk, ir gana.
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu j Pllllco screen gnd vertes $l2j
Visi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
“Ną, ir ką, nuėjote pas ad savo patarnavimą. Teisės taip Leonui!
už ............................. $65.00
vumas sugryš jums taip kaip buvo
patogumai užtikrint.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil Radio
vokatą ir padarėte kontraktą, gi rodo, jeigu parašas kon
ir vietrola krūvo
Visiems patariama, darant vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
Tad kelionės į Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
taip?”, — paklausė Trikam traktui yra gautas kokiu nors
je ............................. $98.00
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
kontraktus,
kreiptis
prie išti uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba i
prigavingu,
melagingu
arba
i
j _
kalais tuoj kreipkitės j mus asmeniškai, laišku, te
pio advokatas.
turit kokią užsisenėjusią, ji-1 Parduodamos visos geriau-,
kimo advokato, o ypatingai su jeigu
neteisingu
būdu,
ypatingai
lefonu ar telegrafu.
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne- igįQS
Standard
išdirbysčių
Kur tau pas advoaktą —
-e
kuriuom galima susikalbėti pasidavė net gabiam šeimynos gynuo
asmens
nemokančio
skai

pas agentą. Kad kito išėjimo
dytojul, npatldėlloklt
neatėją pas Į radlOS.
i
savo gimta kalba. Tokiu būdu mane.
ir nebuvo, — negalėjau jokiu tyti, toks kontraktas, pasi
DR. J. E. ZAREMBA
viskas bus kuogeriausia atlik
būdu išsisukti. Kalbėjo, kal priešinus nuskriaustąja! pu
8PECIALI8TA8
ta, nekils joki nesusipratimai,
Inėjlmas Rūmas 1011
bėjo ir įkalbėjo, kai sveikam sei, tampa be galės, nepai
20 W. JACKSON BLVD.
INC.
ir kaip pirkėjas taip ir par
ligą, ir padarėm mainų kon sant to kad jis yra raštiškas
3327 So. Halsted St.
Chicago, Illinois
Arti
SUte
Gatvės
davėjas bus pilnai apsaugoti.
ir
nepaisant
to,
kad
raštiški
traktą, kuriame turėjo būt
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas Yards 4669
Kitas straipsnis teisių sky- t po pietų. Vakarais nuo B Iki f
kontraktai
yra
nepakeičiami
įrašyta, jeigu name kas nors
Nedėliotais nuo 10 ryto Iki I
Tel. Boulevard 4705
Įriuje tilps sekančią savaitę.
po plotų
nebus kaip sakyta, tai galėsiu j kalbamu žodžiu
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9060

Daktaras

W1SSIG,

R A D10 S

WORCESTER, MASS.

b

EKSKURSIJA

JOS. F. BUDRIK

atsimesti, nemainyti ir jokio
komiso nereikės mokėti.
Už kokios savaitės laiko
patyriau, kad tik vienas flatas teišranduotas, kiti tušti,
tik f i rankomis langai uždeng
ti, kad išrodytų buk flatuose
gyvena žmonės. Buvau per,
langą įlindęs į vieną flatą, i
radau sienas išdaužytas, grin
dis išpuvusias, apleidimas ne
žmoniškas. Taipgi patyrinu,1
kad storo randorius išvažiavęs
ant “amžino vekeišino”, ir
jau daugiau nebegryš. Nega
nu' to, sužinojau kad agentas
Andrius, be mano žinios ir su-,
tikimo, atstovauja taipogi ir
antrąją pusę, iš kurios turi.

PAUL P. BALTUTIS & CO.

There’s Strategy In His Logic.
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Trečiadienis, Beg. 21 d., 1930

DRAUOAS

—peliui, E. Abromavičiūtei, P.
sekantiems mokiniams:
X Geg. 24d., 5 vai. Šv. Kry mos Rėmėjos pažymės visų rių Sesers mokytojos.
A. Aciui, K. Beluziui, E. Balkevičiutei, I. Budaitei, M.
žiaus bažn. Petras Dargūs su dr-jų ir geradarių gausias au Pirmiausiai buvo išpildytas
programas.
Birutė
JodvalkyBrazauskui, K. Daciolūi, A. Ceikytei, M. Erbriedytei, V.
Leokadija Če&naite iškilmin kas ir aukotojų vardus, o šiuo
“DRAUGO” IR PEOPLES jų. Tais reikalais galite kreip gai priims Moterystės Sakra nu prašome visų priimti iš tė paskaitė, dėl ko šiais me Jurevičiui, F. Klikunui, J. Girskaitei, L. Ivanauskaitei,
mūsų giliausio dėkingumo pa tais mokslų baigiančioji kla Kraujaliui, K. Kalniui, J. B. Juodvalskytei, I. Juozaustis Šv. Kazimiero mergaičių mentų. |
RADIO KONCERTAS.
X Geg. 25 d., 3 vai. Settle- reiškimus ir maldas, kad Vi- sė pasirinko savo globėja šv. įPranskaičiui, J. Petraičiui, E. kaitei, F. Jaukštytei, M. Jaakademijon, 2601 W. Marąuement salėje 4630 Gross Avė. Isagalis Jums šimteriopai at- Teresę — Jėzaus gėlelę. Visa Į Pociūnui, K. Rudžiui, J. Zo- sinskai, A. Kulikauskaitei, O.
Akademikės gražiai pasirodė. tte Rd., Chicago, 111.”
Kerpauskaitei, F. Kamaraus__
____
Dienraščio “Draugo” ir Taipgi paskelbta, kad kitų prie Ashland avė., įvyks pa-! lygintų ir Jums visiems gy vo klasė pagiedojo šv. Teresės 1
kaitei, A. Kiaurakytei,
S.
The Peoples Furniture kom pirmadienio radio koncertų iš nelės Sofijos Ivaškevičius mu nime palaimintų. Branginame giesme.
Knistautaitei, S. LamanausF. Klikunas pagarsino kla
Jūsų širdžių kilnumų ir esa
panijos radio koncertai davė pildys Aušros Vartų par. cho zikos mokinių koncertas.
Į kaitei, K. Lazauskaitei, U.
X Geg. 22 d. ponai Stugiai me pasirengusios juo daugiau sės obalsį — “Mes plaukiam,
progos netik pavieniams dai ras, muzikui J. Brazaičiui
'Mickevičiūtei, A. Morkunaitei,
išvyksta į Lietuvų pasisve- ir mes Jūsų labui darbuotis. bet kur apsistosim?”
nininkams ir įvairiems cho vadovaujant.
V•
į G. Milauskaitei, A. Pupliutei,
Pasirinktų spalvų “ lelija Dėkingos
Apie lietuvių spaudos svar ciuoti.
rams pasirodyti, bet .ir mūsų
Šv. Kazimiero Seserys. vos ir žalios” ir gėlės konva
X Skautai susirenka ir la
aukštesnėms
mokykloms. bų p. Bulevičius, pranešėjas,
Į P. Pranckiutei, I. Pilipavičiulijos reikšmę aiškino Irena
vinasi ketvirtadienio vak., pa
Prieš kiek laiko dainavo Lie paskelbė:
[tei, O. Pilipavičiutei, K. Strau
AUŠROS
VARTŲ
PARAP.
Budaitytė ir Kazimieras Rai
tuvių Bernaičių Kolegijos mo “Spaudos uždraudimo lai- lapijos salėje,
kaitei, J. Tarvainytei, A. Tar
MOKYKLOS IŠKILMĖ.
nis.
kiniai, o praeitų pirmadienio kais Lietuvoje su dideliu pa-į X Sumaningas realestaitivainytei ir S. Vyšniauskaitei.
Klasės pranašystes ir pali
vakarų visos valandos pro sišventimu kovota už spaudos ninkas, p. J. Zolp apsiėmė į
West Šitie. — Gegužės 15 kimus pranešinėjo S. LamaDaugybė į “Scout Troop” komitetų,
gramų išpildė Šv. Kazimiero laisvės atgavimų.
lietuvių spaudos platintojų! X Varguoliui Juozui La- d. šiais metais baigiantis mo nauskaitė, J. Tarvainytė, J.
Akademijos auklėtinės.
Koncerto programas rūpes patekdavo į kalėjimų, būdavo pinskui L. Sų-gos 1 kp. sutei- kyklų aštuntųsis skyrius tu Juozauskaitė, K. Belužis, M.
tingai buvo paruoštas. Radio į Sibiru išsiunčiami, daugelis kė aukų $5.00, Maldos Apaš rėjo spalvų išdalinimo iškil Čeikytė ir E. Abromavičiūtė.
klausytojai su gana dideliu į- už spaudų ir savo gyvybę pa-i talystės dr-ja — $5.00 ir, be mę, kurioje dalyvavo klebo Gražiai kun. Matulaičiui ir
dornumu laukė to koncerto ir dėdavo. Bet nei didžiausi per-Jo, tos pačios draugijos nariai nas, “Draugo” administrato kun. Vitkui paaiškinus “Kur
nenusivylė. Kaip choro, dai sekiojimai nei kančios lietu- ■ sudėjo $4.30, B. Kalvaitė šū rius Dr. Kun. K. Matulaitis, reikėtų apsistoti?”, klebo
Over 20,000 Aetna asents./located
nos, taip atskiros solistės dai vių nesustabdė nuo darbo ir rinko $2.00; po $1.00 aukojo: kun. B. Vitkus, septintasis nas įteikė spalvuotus kaspi
from Maine to Galifornia, awure
Aetna Service to Aetna policyhold.
nininkės ir pianistės bei dek- kovos už spausdintų žodžio B. Kalvaitė, O. Kleinaitė, M. mokyklos skyrius ir tų sky- nus su šv. Teresės ženkleliu
ere, wherever they may be!
lematorkos savo paskirtas da laisvę. Spaudos laisvės atga Laurinskaitė, Šaudvidienė, P.
T N A • I Z E
At the firjt sign of a
vimas turėjo didelės reikšmės Dorša, IT. Gervilienė.
lis gerai atliko.
Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl
cold or sore throat,
Choras dainavo: Naujalio ir Lietuvos nepriklausomybei
V. RUKSTALIS
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės
gargle with full
“'Jaunimo daina”, “Aš atsi iškovoti. Jei nebūtume iško
Insurance
V D A netvark°s> Jusų smagumo neužmuš.
įtrength Li sferine.
kėliau anksti rytelį”, Šim voję spaudos laisvės ir nepri
I i\. lY Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
2423 W. hlarųuette Rd.
These ailments are
Telephone Hemlock 5219
kaus “Oi močiutė, motinėlė”, klausomos Lietuvos nebūtume
Fl gyduolė, kuri virš 200 metų licaused by gerins,
Loop Office
Aštuonioliktų
dienų
gegu-1
"\Veberio “Girioj” ir “Pava turėję. Tat, reikia suprasti
vJvzl-il-r goniams gelbėjo, padaryta ma
and [isterine kilis
One La Šalie St.
žės,
buvęs
XI-sis
musų
Re!
Telephone State 3380
germsinisseconds.
sario daina”. Kvartetas, su- kokia yra spaudos reikšmė ir
lonia ir lengva
Chicago, III.
mėjų
Seimas,
atnešė
mums
i
sidedųs iš akadeniikių: Feli- galybė tautų gyvenime.
vartoti. Gaukite
Mes čia Amerikoje turėjo-1 d“u« suraminimo ir paramos '
citos Nausėdaitės, Jievos Širtikrąsias ir neimkite TYTT? XT/V O
MARLĖM OI L
Suplaukęs
skaitlingas
būrys
kitų. Vaistinėse trijų Ulfi/ll Uū
vaitytės, Silvijos Sabonytės ir me ir turime pilniausių spauKILIS GIRMS IN
musų
didžiai
Gerbiamos
Dva

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje. *
1S 3ICONDS
Janetos Pranskaitės. Solo dai dos laisvę, gal būt dėlto ne
siški
jos;
iš
87-nių
dr-jų
virš
navo Felicita Nausėdaitė ir visi pilnai įvertiname to, kų
Lietuviškoji'300 dele»rt» ir būrys prieteJievai Širvaitytė. F. Nausėdai mums reiškia
tė ir S. Sabonytė padainavo spauda. Be gerų tikybinės ir lių ir svečių iš įvairių Cliiduetų. Aldona Brėdytė, Aldo tautinės kripties laikraščių cagos aplinkinių miestelių į
vI
na Palilionaitė ir Sofija Poš- ir musų lietuviškas veikimas lietuvių kolonijų, savo palan
kaitė šauniai išpildė pianu Amerikoje butų negalimas. kumo pareiškimais, patari
solo sunkius veikalus. Nausė Dėlto, visi skaitykite dienraš mais ir aukomis nustebino ir
daitė, Širvaitė ir Elena Pet- tį Draugų; kuris jau per dau sugraudino mus. Iš širdies
kiutė gražiai padeklamavo.
gelį metų sėkmingai vadovau dėkojame Jums už viskų!
Važiuojantieji j Lietuvą su Paul P. Baltučio ekskursija gegužio (May)
Chorui ir visiems daininin ja Lietuvos išeivijoje Ameri $1,414 Jūsų tų dienų sudėto
24 d., 1930 Scandinavian Artierican Linijos laivu OSCAR II prašomi būti pa
kams pianu akomp. Aldo koje, gina jos reikalus, stovi ji suma dideliai palengvins
siruošusiais. Gegužio 22 d. 11 vai. vak. pagal Chicagos laiką visą pasažierių
na Brėdytė, kuri pernai die sargyboje musų tautinių ide mums sunkenybėse ir reika
prašotrte atvykti j La Šalie stotį prie La Šalie ir Van Buren gatvių. Ekskursais
luose.
cezijos mergaičių piano kon- alų”.
traukinys Niekei Plate geležinkeliu apleis Chicago 11 vai. vak. Central Stan
Seimo apyskaitas skelbdateste laimėjo antrų dovanų,
dard laiku, 12 vai. naktį Chicagos laiku.
RADIO žžž.
gražiai pagarsindama lietuvai
Prašome nesivėluoti. Pats P. Baltutis asmeniškai visus pasažierius ly
čių akademijos vardų.
MOTINOS dabar
dės į New Yorką. Traukinys ekskursantus nuveš tiesiai prie laivo.
Town of Lake. — Geg. 18 į
Pranešėjų, kaip ir kitais
sužino
vertę
sykiais, buvo studentas Juo d. įvyko didelis susirinkimas!
PAMATYSIM GARSŲ, DIDĮ VANDENPUOLĮ. Važiuodami į New Yorką
MAGNEZIJOS
zas Bulevičius, kuris tarp ko dr-jos Šv. Pranciškos Rym.
apsistosime
Buffaloj, iš kur pasuksime pamatyti visame pasaulyje pagarsė
kito apie Šv. Kazimiero Sese Nutarė remti par. piknikų ir
jusį milžinišką Niagaros Vandenpuolį. Tada pilni neišdildomų vaizdų tęsime
rų Akademijų taip kalbėjo: daug narių apsiėmė jame dar- Į
Kadangi Phillips
kelionę tiesiai į New Yorką.
Milk
of
Magnesla
“Šv. Kazimiero Kongrega buotis. Parapijos piknikas įgelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj ir ge
cijos Seserys šiandien jau ve vyks birželio 15 d., ChernausBAGAŽAI. Visų pasažierių bagažai bus paimti iš namų Seredoj po pietų
rame upe, tai kiek
da keliasdešimts lietuvių pra ko darže.
viena motina privalo
ir nuvežti į stotį. New Yorkan be jokio rūpesčio visų bagažai bus atvežti j
apie jį žinoti.
X Geg. 18 d. daug townofdžios rnokyklių, kuriose vai
laivą.
£,
Sis nekenksmingas
velk
be
skonio
vais

laikiečių
dalyvavo
Š.
K.
Ak.
kai auklėjami tautinėje dva
tas geriausia pagalina
sioje. Be to, jos užlaiko mer Rem. seime, kuris buvo Gimi valkuose tuos sltnptomus, kurie pa
kįla dėl surūgusių vidurių,
gaičių Akademijų, kurioje mo mo P. Š. par. salėje. Ponia J. prastai
JEI KAS KAM DAR NEAIŠKU, TUOJ KREIPKITĖS PAS
vėmimo,
karSčlavimo
ir
dieglio.
kosi apie pusantro šimto lie Čepulienė ir p. M. Kazėnienė Kaipo lengvai liuosuojantls. Jis
Švelniai veikla, bet tikrai, pašalin
tuvaičių. Mokslo ir auklėjimo gavo dovanas už daugiausia damas sukietėjimų, slogas, valkų
ligas.
žvilgsniu Akademija yra auk prirašymų narių prie rėmėjų ŠaukStukas Phillips MUk of Ma
gnesla atlieka darbų pusės palntės
štai pastatyta. Jų baigusioms draugijos.
kalkinio vandens prirengiant karvės
X Geg. 18 d. draugijos Šv. pienų kūdikiui. Daugelis vartojimo
yra atidaryta keliai į visus
būdų yra išaiškint! knygoj "Uaeful
Amerikos ir Europos univer Jono ir Šv. Elzbietos laikyda Information”. JI Jums DYKAI bus
Kreipkis į The Phillips Co.,
sitetus. Akademijos pati vy mos susirinkimus priėmė pa pasiųsta.
117 Hudson St., New York, N. Y.
HALSTED StREĖT
riausioji svarba yra tame, kad kvietimo laiškus ir nutarė da Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų
Phillips MUk of Magnesla. Dakta
ten mergaitės paruošiamos gy lyvauti ir remti ateinantį pa rai jį ligoniams skirdavo per 50
mėtų.
vėni mui, kaipo pilnai susipra- Jrapijos piknikų.
“Mllk cf Magnesla” buvo Chas.
TEL YARDS 4669
CHICAGO, ILLINOIS.
tusios, išauklėtos ir išmokslin
X Trečiadienio vak., geg. H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas
vaizbos
ženklas ir jos
tos lietuvaitės. Prie šios įs- 21 d., parapijos salėje įvyks plrentakuno, Chas. H. Phillips nuo
',Ve< r->
1875.
i
taigos gražiai veikia muzikos Labdarių Sų-gos 1 kp. “bunA.
iiTi ; i
— —■Į' ,
mokykla, namų ruošos ir ko co party”.
Ratsibg tire Family Apparwt,y
X Geg. 25 d. šv. Kryžiaus
repam bifIS
mercijos kursai.
ų
Į
bažnyčioje
bus
darbiną
rinklia
Amerikos lietuvių kelias į
*_ — A
C.
IMT.
ateitį yra švietimo kelias, juo va L. K. Labdarių Sų-gos reitik eidami mes galėsime iš-;kalams
laikyti mums brangių lietu-Į X Trečiadienio vak. Aūšvybę ir išgelbėti didelę lietu-1 lūs Vartų par. mokykloje bus
vių tautos dalį nuo tautinės' susirihkimas komisijų — atmirties. Dėlto, tėvai privalo stovų reikale D. L. K. Vytaužiurėti, kad jų dukterys būtų i to 500 m. mirties sukaktuvių
išauklėtos ir išmokslintos sa minėjlmo.
X Geg. 24 d., 4:30 vai. po
voje lietuviškoje
įstaigoje,
U
kuri ruošia išeivijai vado pietų Vladislovas Maslauskas
ves. Tad leiskime savo -dukte- su Marijoiyi Dobilinskaite pri
ris į Šv. Kazimiero Akadeini- ims Moterystės Sakramentų.
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DRS U GSB

o ypatingai Apaštalystės mafDidžiai ačiū
tiems, kurie
dos dr-jos nariams. Ačiū, a- mane dažnai aplankė: panečiu visiems už manęs lanky- lems A . ir M. Sruoginutėms,
North Siide. — šv. RažanPo didžiosios Chicagoj siau- nių sunkioje ligoje.
Ofiso Tel. Victory 3687
i kurios taip pat suteikė do- Rez. Tol. Midvruy 5512
čiaus dr-ja laikys mėnesinį su- Į tusios pūgos man teko sunkiai
Of. Ir Rez. Tel. Homlock 2374
Su Dievo pagelba jau grįž-(vanėlę, ponams Ed. Misiui ir
sirinkinu} gegužės 21 d., Šv. susirgti. Toje nelaimėje bu- tų į sveikatų.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
jo žmonai. Žodžiu, tariu ačiū
Mykolo parap. mokyklos kaau- vau gražiai užjausta. Dvasios
Kadangi Apaštalystės Mal- visiems, katrie lankėte mane
> Ofisas 2403 W. 63 Street
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
baryje, tuojau po gegužinių vadai, giminės ir kaimynai dos dr-ja tiek krikščioniškos nes daug užimtų vietos visus Oakloy' Aveiiuo ir 2 4-tas Street
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Arena*
Teh
Praspect
1034
Telef. Canal 1713-0241
Antras 'ofisas Ir Rezidencija
pamaldų. Susirinkimas turėtų mane lankė, guodė, stiprino meilės parodė, tai patarčiau surašyti.
Rezidencija 3159 So. Leavitt St.
iki 4 p. p. Pancdėllais
įvykti nedėliojo, gegužės 25 raminančiais žodžiais ir šir- visiems jon įsirašyti, o vi6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tek Canal 1844
Jau, jei Dievas padės, ti- Valandos:ir 2Ketv'ergais
vakare
Falandoa:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
t
.
v
.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
d., bet tų dienų bus mūsų pa dinga užuojauta. Už tai tariu 'siems ar ankščiau ar vėliau kiuos greit pradėt poperuot ir
Nedalioj pagal susitarimą
į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
rapijos išvažiavimas, todėl visiems lankytojams
įplet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
gilios' ateis suspaudimo
valanda, malevot.
Ofiso Tel. V Irgi n ia 90S8
1 šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso
Tel.
Victory
6893
susirinkimas perkeltas į tre padėkos žodžius. Ypatingai e- Tada meilinga užuojautai jus
Rezidencijos: Vaa Buren 5819
Kaz. Andrėj unas,
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191
čiadienio vakarų.
su dėkinga Jo Malonybei pra- stiprins ir gaivins.
1337 So. 50 Ct.
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Visos narės malonėsite kuo- lotui klebonui kun. M. L. KruTeklė liučienė'
Cicero, 111.
skaitlingiausia dalyvauti, nes šui, gerb. kun. J. Šaulinskui,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Tariu nuoširdų ačiū Šven-| SUSIDOMĖJO VOLDE
yra daug svarbių reikalų gerbiamoms seserims KaziGYDYTOJAS.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
mierietėms, visų dr-jų narėms, tos Barboros draugijai, iš MARO IŠSIKRAUSTYMU
svarstymui.
Valdyba.
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
CHIRURGAS
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Nedėliomls
nuo
10
Iki
12
ryto
Marąuette Park, už suteikimų
IR OBSTEfRIKAS
Ofisas 3102 So. Halsted S t.
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
ir
chroniškas ilgas
Kampas
31
Street
Vai.:
nuo
8:20
Iki
9:30
vak.
tokios gausios dovanos man i Žinutė apie terminų Yoldevyrų, moterų ir vaikų
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
išvažiuojant Lietuvon. Visiš-, marui išsikraustyti sudomino
... .
.
1 .
„ .
.
Ofiso Tel. Canal 2118
DARO OPERACIJAS
kai nesitikėjau gauti tokių, do- ir užsienio žurnalistus. PasINamų Tei. Lafayette 0098 Nedėliomls ir šventadieniais 10-12
Ligonius priima kasdieną nuo
vanų ir nemaniau, kad užsi-rodo ir jiems nepaslaptis, kad į
Tel. Hemleck 8700
pietų iki 8 vai. vakarų.
Telefonas Yards 1188
i TT 11 _
—
__
•
1 _•
1
Rez. Tel. Prospect 0610
Simpatiifcas —
pelniau.
^Voldemaras nemėgsta apleisNedėliotais ir seredomls tik
lškalno susitarus
Mandagia
—
Taip-gi tariu ačiū ir atsto- ti butų, į kuri .jau kartų pa-Į
ofisas
Ofisas ir Laboratorija
Geresnis ir Piges
vei p. B. Strodomskienei už teko, nors buto savininkai ir pjoo S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
GRABORIUS IR
norėtu ji iškraustvti. P. Yol-;
nis už kitų patar
suteikimų šios dovanos.
Rez. 6622 So. Whipple
NAMAI:
I
.
• ’
.1
2130 WEST 22nd STREET
BALSAMUOTOJAS
! demaras . turėjo jau ne vienų.
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
navimas.
Jums dėkinga,
CHICAGO
ARCHER
AVĖ.
Mariiona
Svp.neišlca
itė
iibuto
bylų.
Bal.
23
d.
kada
Yo-1
419o
Turiu automobilius visokiems rei
PADĖKOS ŽODIS.

PRANEŠIMAI.

DR. R. C. GUPLER

DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS

GRABORIAI:

DR. A. L. YUŠKA

i

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. EUDEIKIS KOMP.

kalams. Kaina prieinama.

PAGRABŲ VEDĖJAI

Chicago, III.

Didysis Ofisus:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yarda 1741 H 1741
SKYRIUS

So.

4447

1410

Fairllnld Avenue
SKYRIUS

So.

Cicero

49 Ct,

3319 AUBURN AVENUE

Tel. Cicero t794

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WBST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

SKYRIUS

J. Lulevičius

8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 8201

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido-*
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. LACHA wTICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o I
mano darbu busite užgairfdliilr
”
Tel.

ltoosevelt 2515

8103 8. Halsted
St. Ckieago, 111.

Tel. Victory UIS

Arba 2514

ZOL P

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

1439 S. 49 Court

GRABORIUS

Cicero, lik

Tel. Cicero 5927

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 AVest 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 5203

J. F. RADZHIS

Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CII1CAGO JE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
UNDERTAKING CO.

BUTKUS

OFISAS

668 Wešt 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4138

A. MASALSKIS

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS
Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Tel.

GRABORIUS

4088-89

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

llosų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymai
■byrių.

Tel. Vlrglnla, 1290

EZERSKI
Ofisas

plyčia dykai.

Aveniu

..

, . ,.

,

iValandos: prieš pietus pagal sutartį.

—■
j ldcillHias tUlCJO apleisti bu- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v, v.
Širdingai ačiū tiems, katrie t tų Lietuvos Banko namuos,
lankėte mane ligoninėj per du; užsienio žurnalistai dažnai di- Tel. Wentworth 3000
mėnesiu.
rstelėdavo su foto-aparatais,
Rez. Tel. Stewart 8191
norėdami
užfiksuoti
Voldema

Ačiū gerb. kunigams: kle
bonui J. H. Vaičiūnui ir kun., ro “nusileidimo” mementų.
M. Švarliui, varg. P. A. Mon-lBet veltui- Mat-vt ji«ns pri
Gydytojas ir Chirurgas
deikai, p. K. Matulaičiui p. J. isieis dar nekartii sav °
^558 SO. HALSTED STREET
Kazakevičiui, p. F. Zakaraus- ’ pakartoti.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. H. BARTON

kui ir kitiems choristams šv.
Grigaliaus choro, kuris man
ligoje da dovanėlę per pane
les M. Kutaitę ir B. Yurgelaitė suteikė.

ttĮilU ibjflM
M*
A f A.
i

STANISLOVAS

STERNECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
gegužės 18 d., 1 vai. po piet,
1930 m., sulaukęs
46
metų
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skr., Smilgių parap. ir mieste,
Amerikoj išgyveno
30 metų.
Paliko dideliame
nuliudlme
moterį Agotą po tėvais Jesaičlutė, dukterį
Valeriją, sūnų
Steponą, tris brolius — Alek
sandrą, Petrą Ir Povilą ir gi
mines, o Lietuvoj seserį Ievą
ir brolį Adomą. Kūnas pašarvo
tas randasi 4616 So. Whipple
St.
Laidotuvės įvyks ketverge,
gegužės 22 dieną, 8 vai. ryte
Iš namų į Nekalto Prasidėjimo
P. Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten
bus nulydėtas į šv. kazimiero
kapines.
Visi a. a. Stanislovo Sterneckio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti laidotuvėse Ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą
Ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sumuš,
Broliai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudcikis, Tel. Yards 1741.

ADVOKATAI

DR. M. T. STRIKOL

A. f A.

A.

PRANCIŠKA STONIS

(Po tėvais Cbapas)
Mirė Geg. 19 d., 2 vai. ryte, 1930 m., sulaukus apie 40
metų amžiaus, gimus Kėdainių apskr., Grenkiškių pa
rap., Šašių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Juozapų, brolį Ta
deušų Cliupų, pusbrolį Kazimiera Batvinų ir gimi
nes Amerikoj. Lietuvoj sena motinėlę, du broliu Igna
cų ir Liudvikų ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307
Auburn Avenue.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadieni, Gegužės 22 d., 8
vai. iš ryto iš koplyčios šv. Jurgio parap. bažnyčių,
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už vėlionies sie
lų, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Prančiškos Stonis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikta jai paskutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.
Nuliūdę liekame,
Vyras. Brolys, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvės patarnaujajęrab. Masalskis, tel. Blvd. 4139

ELENA BAJORIN AITĖ
I’ersiskyre su šiuo pasauliu
Gegužio 22, 1929, sulaukus 16
metų Ir 7 mėnesių. Gimė Ci
cero. Palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse. Paliko didelinene nu.
liūdime motiną Kazimierą Jasunienę, tėvą Juozapą, brolį ir
tris seseris. Liūdnai atminčiai
musų brangios šv. Mišios bus
Nekalto Prasidėjimo P. šv. pa
rapijos Gegužio 22, 8 vai. ryte
šv. Mišios už Janiną Bajorlnaitę dviejų metų sukaktuves 7
vai. ryte.
Kviečiame
visus
giminei*,
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ant pamaldų, atminčiai
metų sukaktuvių ir atsiskyrimo
iš musų tarpo musų brangios
dukrelės.
Mes niekados jūsų neužmir
šim. Jus pas mus Jau nebesugrįsit, bet mes ankščiau ar vė
liau pas jus ateisime.
Lauk
mus ateinant.
Nuliūdę liekame:
Motina, Tėvas,

Brolis Ir
Seseris.

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

2 lkl 4 po piet- Tel’ Office: 4459 S. California Avė.

Ofiso

ir Res.

Nedėlioję

pagal

sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5913

Boulevard

X — Spinduliai

OR. A. J. BERTASH

I

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
3464 SO. HALSTED STREET
; Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po į
Avenue
Tel. Republic 7868
ADVOKATAS
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V.
Suite 721 First National Bank Hldg.
Res. 3201 S. WALLACE STREET
,. , Nedėlioj: 10 — 12 ryto

PAUL. M. ADOMAITIS

DR. G. SERNER

38 S. DEARBORN ST.

Tel.

Randolph

5130-5131.

Vai.

DR. ŽMUIDZINAS

10-5

Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

A. Ai OUS

Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Ren.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

ADVOKATAS

Tel.
Vai.:

OR. VAITUSH, 0. P. D.

7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir

Drexel

8 iki 10
vai.

Rezidencija

vakare

DR. S. A. DO WIAT

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS AKIS

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090

Palengvins aklų įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aktų karštį. Atitai
sau kreivas akla nulmu cateractua
Atitaisau trumpą regystą ir tolimą

LIETUVIS ADVOKATAS

Bpeclalė atyda atkreipiama moky

savo

14 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo II ryto iki
14 po pietų.

Telefonu Canal 2552

Kainos

nuo

pigesnės,

kaip

kitur

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

4712 8. ASHLAND AVI.

kare. Seredauus ir Pėtnyčio-

Tel. Boulevard 7589

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107

DENTISTAI

Tel.

Boulevard

127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomla

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Akli) Ekspertas Ir pritaikomo akinių

DR. C. Z. VEZELIS

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

4928

Bo. Ashland Avenoe
Ant Zaleskio Aptlekos

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ADVOKATAS

ČIUS NUOLAT AUGA.

North LaSalle Street
CHICAGO. ILLINOIS
Nuo •:>• Iki I vai. vak.
eeal Office: 1984 So. Union
TeL Robševslt 8718
Vėl ane t UU 1 vaL va*.

ŪRi G,,, BL0ŽB
DBNTI8TAB
2201 WEST 22nd STREET

Ars.

TIS

“DRAUGE”

Ifi

Nuo X — 4
7—9 vakare

PL

».

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Valandos* Nuo 4 iki IX ryto
nuo 1 Iki t vakare
Seredoj
Boulevard

pagal

7S89
Rea

1025 WEST 18 STREET

sutartį

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
Vai.: Nuo 9 ryto iki > vakare
Tel. Cicero 2962

DR. S, ASHER
DENTIST AS
W. 14 St.
Cicero. III
X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:80—B ir 8-9
vai. vak. Seredotnis Ir Ned. susitarus

4901

RUSIJOS

Gydo stalgios Ir chroniškas U>
suvyru, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
•lektros prietaisas.

(Kampas Leavitt St.)

APSIMOKA SKELB

184

Akušeris

Gerai lietuviams žinomas per XV
metus kaipo patyręs gydytojas, OKU
rurgas Ir akušeris,

<712 So. Ashland Avenoe

F. W, CHERNAUCKAS

ir

DR. HERZMAN

DIN TIRT AB

Telephone Central

Chirurgas

3343 SO. HALSTED STREET

LIETUVIS DENTISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
I’latt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
I’astebėkit mano iškabas
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Sercdomis 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr
skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

1441

Office Boulevard 7449

25 METU PATYRIMO

LIETUVIS ADVOKATAS

numeriu

Telef. Midway 2880

Valandos:

4448

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

po

pietų: 7—8:84 vakare
Nedėliomls 19 Iki IX

A. L. DAVIDONIS, M. D.1

TaL Canal 41X1

J. P. WAITCHUS

ofisą

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Nedėliomls
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

klos valkučlama

Valandos

Ava,

Arteslan

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 regystą.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose
apart šventadienio ir ketvirtadienio
atsitikimuose.
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias HalSą*

JOHN MINSKAS

So.

SPECIJALISTAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 288 8

4910

6600

BT.

DR. CHARLES SEGAl

SPECIALISTAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

HALSTED

Valandos 11 ryto iki S po pietų
6 iki 8:30 vakare

Perkėlė

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

(John Bagdziunas Borden)

SOUTH

1821

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-C, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

Pėtnyčlos

ADVOKATAS

Gydytojas ir Chirurgas

6322

ryto

Res. Prospect SCSI

DR. P. Z. ZALATORIS

4740 Dorchester Avenue
6-8

11 So. La Šalie St.. Romu 17411
Tel. Randolpb 0331-0332 Vai. 9-4
Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562

Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

756 West 35th St.

niis nuo 9 iki 6.

A.

DR. A. J, JAVOIŠ

Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 4641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1929. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

4603 S. Marshfield Avenue
Tai. Boulevard 9277

Tel. Lafayette 5792

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptiekos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.

Tel. Yards 1829

Arti Leavitt Street
METINĖS SUKAKTUVĖS

PRANEŠIMAS

AKIŲ GYDYTOJAI:

2221 West 22nd Street

LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko

3307 Auburn

Victory

,

luaiijuud oveuvib&aiu:.

DR. B. ARON

VALANDOS: Nuo 11 — 14 pietų lt
nuo 6 iki 7:14 vai. vakare.
tea. Bo. Shon
Tel. ofiso Canal 4114 Re
1X38, arba Randolph 6844.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 •
Rezidencijos Tel.

Plaza

8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 įkl lt dieną

1
Trečiadienis, Geg. 21 d., 1930

DRAUGAS

Svečių į vestuves Andruš- sos merginos, norinčios žaisti, mą daugiausia narių per va P. Š. pnrap. choro narė, geg,
kevieių namuose susirinko pasimatykite su panelėmis: P. jų. Toliau kalbėjo R. Andre- 24, musų parap. bažnyčioje
gražus būrelis, daugiausia bu Graibaite arba T. Mažeikaite. liunas, vienas kuopos organi po piet apsives su Edwardu
zatorių, turintis jewelry krau Mikalausku iš Manjuette Pk. AR NORI PINIGŲ
vo iš Cicero, Brigliton Parko,
PAVYZDINGOS
VESTUMOTERŲ SĄ-GOS 1 KPS.
“Band”.
•
f_ ' _ _
r •
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Marquette Parko, Roselando
VĖS.
JUBILfiJINĖ PRAMOGA.
Dabar yra didelė proga pri- tuvę 2650 W. 63 St., ir įteikė Puota bus jaunosios namuose.
ir Burnsidės. Visi pavyzdin- sįragyti prie 50 “šmotų M balto aukso su Vyčiu žiedų Per šliuba giedos parap. cho
niu ir mūriniu namu. Komišas
Burnside. — Geg. 17 d., 5 Igai linksminosi prie užkan- “band”, kuris bus "vien iš lie- p-lei E. Stankaitei už prira
Bridgepcrt. — Lietuvių klu
ras.
tik
i
be, ant viršaus Universal Sta val. vakare Visų Šventų baž- džių, kurie buvo labai ska- tuvių ir dalyvaus Pasaulinėje šymų daugiausia narių kuopo
Public Mortgage Exchange
te Bank, gegužės 24 (Šeštadie nyčioje, Roselande, kleb. kun. niai pagaminti; dainuota lie Parodoje Cliieagoj, 1933 me- je per vajų. Taip pat įteikė
S. L. FABIAN, Mgr.
nio vakare) 1-inos kps. sųjun- Paškauskas,* iškilmingai su tuviškos dainelės. Smagu bu-!faįSe Reikia tik įsigyti ins Zig. Vyšniauskiui tokį pat
žiedų,
bet
tik
iš
“
Roman
809 West 35th St.
gietės celebruos 15 metų su teikė Moterystės Sakramentų vo klausyti čia augusį jauni t ramentas, o P. Himutis vi
gold
”
už
jo
pasidarbavimų
kaktuves nuo šios kuopos isi- p-lei Onai Andruškevičiutei, mų dainuojant lietuviškai.
siems duos painokas veltui.
Paskolos autams Ir apdrauda. Nevada 9461. S. J. Jefferies, 417 So.
Po paskutinės vakarienės Daugiau galima sužinoti krei- kuopoje.
iš Burnsidės, su Juozu Zaura,
steigimo.
Sacramento Bu?.
Ivėlai svečiai pradėjo skirsty pianties laišku į Zig. Vyš Toliau kuopos pirm. K. Lin- i
Ruošiama skani vakarienė iš Cicero,
žiaitė įteikė $3.00 pinigais p- >
su gražia programa ir šokiais. į Prieš tai kun. Paškauskas tis į namus, linkėdami jaunai niauskas, 2517 W. 43 St.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
lei T. Mažeikaitei už antroje.
Dalyvaus mūsų žinomos dai! pasakė gražų pamokslelj apie porai laimingo gyvenimo.
Pagerbtuvės.
vietoje prirašymų daugiausia
Pigiai rakandai, 3 šmotų parloriaua
nininkės pp. Maria Janušaus moterystės luomų.
Jaunieji apsigyvens jauGegužės
8 d. suruošta pa narių, taip pat turėjo būti
setas, knygyno stalas ir tt. Cronley,
kienė ir Alexandra Pieržyns- Pamergėmis "buvo B. Pivo- nuosios tėvelių namuose.
6441 No. Clark
silinksminimo
vakaras,
kurio
įteikta
dovana
ir
K.
ZarumsLiniment
kienė. Taipgi skambusis teno runiutė ir M. Zauriutė, o pa
Velk naujas, pilno saizo geležinė
Linkini ilgiausių metų po vedėjum buvo S. Barkauskas. kiui už trečioje vietoje prira
lova, madracal, $12, Sllvertone Vicbroliais
—
J.
Zaura
ir
B.
Kun
ras p. Jonas Romanas.
trola, rekordai $15. 3 N. Third avė.
nams Žanrams naujame gyve P. B. Armoška labai prijuoki šymų daugiausia naujų narių,
Maywood.
Svečiuose turėsime įžymių čius.
nime.
no savo parašyta komedija. bet jis neatvyko.
$75 kredito ant ofcds ar Vlking už
sųjungiečių, pirmųjų organi Panelė O. Andruškevičiutė
Svečias.
$$5. E. AVestra, 410 8. Oakley Blvd.
Kalbėjo
kun.
Pr.
Vaitukaitis,
zacijos darbuotojų, taipgi ma yra baigus Visų Šventų para
Po to p-lė J. Armoškaitė ir
kuopos ir Centro dvasios va
pijinę
mokyklų
ir
lankius
šv.
loniai sutiko dalyvauti Lietu
B. Armoška padainavo “Pade
IŠR ENDAVIMUI
IŠ VYČIŲ VEIKIMO.
das, ii< įteikė kuopai vazų (lo
3518 So. Halsted Str.
konės dainų” kun. Vaitukai
vos konsulas p. A. Kalvaitis Kazimiero seserų akademijų
Rendon, 7 kamb. flatas, 2 augštia
vį,ng cup) laimėtų už prirašynaujai ištaisytas, karšt. vand. šitd.
su žmona ir kiti mūsų visuo yra gerų katalikų tėvų duk Brightoin Park. —
čiui
ir
R.
Andreliunui.
Bai

Gražiausias
Teatras
Chicago]
Liet.
7251 Emeraid Avė.
relė. Jos tėvai, Antanas ir
menės įžymūs asmenys.
gus programų, buvo šokiai.
I ■" '■■■
11 "t
Vyčių 36 kuopa šiais metais
Utarninke ir Seredoj
Man reik žmonių—vyrų ar
“V.”
Moterų Sų-gos 1 kps. narės Kotrina, visuomet matomi ka gan paaugėjo narių skaičiumi
REAL ESTATE
Gegužio 20, 21
moterų virš 30 metų amžiaus.
prašomos yra būtinai pranešt talikiškuos parengimuos, re ir veikimu.
“NO, NO, NANETTE”
kuopos pirm. p. E. Nedvarie- mia bažnyčių ir tautos reika Šias metais kuopa rengiasi Darbas ant visados. Geras už P-lė Elena Dapkaitė, N. P.
BARGENAB mūrinis 2 flatai, po
Labai įdomus veikalas. Da penkis
mokestis. Gali dirbti pilnų lai
kambarius, pirmas flatas su
nei (Tęl’ Boul. 1749) nevė lus.
labai gražiai paminėti 15 m. kų ar pusę. Taipgi ir į kitus
hdt water heat, antras nuo kampo
lyvauja geri artistai.
su 2 karu murintu garadžiu, randa
liau ketvirtadienio, kiek kuri Jaunikis, Juozas Zaura, yra sukaktuves. Atsirado ir naujų
A. ALESAUSKAS
si Marąuette Park, blokas nuo gatmiestus.
Atsišaukti
:
Vitaphone
Vodevilio
aktai
doras
vaikinas,
gražiai
sugy

bilietų pardavė, nes reiks sve
vekarių po nam, 7004 S. Campbell
MOTOR EKPRESS
darbuotojų: kaip P. Šeputis,
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
3133
So.
Halsted
Street
Kalbantieji
paveikslai,
dai

vena
su
savo
broliais
ir
se

čiams užsakyt vietas klube.
Mes permufuojame-pervežašaukite pas
B. ir J. Armoškos, S. StokaiChicago, III.
Prašom sųjungiečių šitų pas sutėmis, prie savo motinos, tė, P. Daunoras, A. Aidukaitė,
B. W. PALUTSIS
me pianus, forničius ir kito nos, muzika, pasaulio Žinios.
tabų įsidėmėt ir būtinai pra nes tėvas senai miręs.
kius
dalykus.
Durys atsidaro 1:30 vah po p.
B. Paškauskaitė ir kiti.
2115 West Coulter Street
Tek Virginia 2481
nešt iš anksto, kas dalyvaus.
Baseball.
Taipgi parduodame anglis
Kom.
Roosevelt 8410
Vyrų baseball’ ratelis žengia
geriausios rųšies už prieina
ATLAS PHOTO STUDIO
Wm. J. Kareiva
pirmyn ir, manoma, kad tarp
miausių kainų. Musų patarna
Savininku
NAMAS, plytų. 9 kamb. gar. lo
fPREČINAUSKAS)
J. W. Staneika
WEST SIDE ŽINIOS.
tas 48x160. $16,000. 7019 Prairle,
Del geriausios rųšlee
pirmutinių baigs sezonų. Juo
vimas yra greitas, geras ir
Ir patarnavimo. Saukit
Stewart 2250.
Fotografas
Naujas Savininkas
GREEN VALLEY
nebrangus.
zas Miller yra ratelio mene
Parsiduoda ispaniško typo 5 kajmb.
Vestuvės - 'misų specijalybė
PRODUCTS
Nekalto Prasidėjimo mergi
naujaa
namas. I. C. trans. 1417 E.'
Gerai,
pigiai
ir
greitai
atlie

džeris.
7126
So.
Rockwęll
Street
Olsells Šviežių klausi
83 St. arti Dorchester Stewart 4697.
nių, sviesto Ir sūrių.
nų draugija nusistatė savo
kam visokį fotografijos darbų.
Telef. Republie 5099
Merginų baseball
ratelis 4309 Archer Avė, Prie 43 St.
Parsiduoda
26 kamb. vasarinis
veikimui naujus pienus, lai
4090 Archer Avenue
4644 So. Paulina St.
hoteiis, 3 namai, fornišiuoti. 7 lo
Mes pervežame daiktus ir į
ruošia taip-pat gerų tymų. Vi- (5 durys į vak. nuo Albany)
Tel. Boulevard 1828
tai. $26.000. Cash $5,000.
South
kantis savo draugijos įsta
Tel. Lafayette 0265
kitus miestus.
Shore Hotel, Lake Geneva, Wls. R. I.
tuose nurodyto vyriausiojo tik
MOpERNIftftAS. Stymu šildomas
AUTOMOBILI Al
slo: “auklėti savo širdyse ti
bung. $7,500. Adara ned. J. F. BoyĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI: lan, 8620 So. Racine avei. Tel. Steas=
kybinius, tautinius ir draugi
wart 2567.
Tel. Lafayette 7139
jinius jausmus”, praktikuoti
NAUJI GERIAUSI
,000 1-mų morg. 7%. Parankos
$12,900. Rendog <2,040. 29 So. La
ES
AUTOMOBILIAI
pasiruošimų prie mėnesinės šv
Šalie. Kamb. 957.
Budavojaųi naujas namus,
Komunijos ir mėnesiniuose su Savininkas R. Andrellunas
Namų Statymo Kontraktorlua
Kaina $895.00
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
Užlaikau visokių
sirinkimuose turėti savo dva
PARMOS.
kaina.
lukslnių Ir sida114 W. S.
damentus
saidvokus,
taipgi
sios vado konferencijas. Mė
orlnlų daiktų, vė
Atstovauja
Kaina $845b00 F. O. B.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Parsiduoda farmoe. Storai ir kiti
liausios mados ra
muro darbus, iš medinių pa bizniai.
Jei
manai
pirkti
karą,
pirmiausiai
nesiniai susirinkimai paskir
Turim didelių ir mažų farTelefonas Hemlock 5526
lio,
pianų rolių,
ateik pas mus ir persitikrink* kad
mų, 8 ak. ikl> 300 ak. Kainos $3,500
rekordų
Ir
t.
t.
darom
mūrinius,
apmurinam
ta turėti kiekvieno mėnesio
pas mus rasite getlausios rųšies au
Ir aukščiau.
Klausk
smulkmenų.
Taisau laikrodžius
Phone Virginia 2054
tomobilius už žemą kainą.
medinį namų po vienų plytų. Kviečiu pamatyti vietas. Traukiniu
ir
muzikos
Instru

pirmame pirmadienyje, o ben
4496 ARCHER AVĖ.
Taipgi turime Įvairią įvairiausią
važiuok iki Fieknington Junction, ant
JOSEPH VILIMAS
mentus. ,
Atrodo mūrinis, po to jau ne- Lehigh klonio. Pranešk prieš 2-3
i vartotą karą už labai mažą kalną.
droji šv. Komunija pirmame 2650 West 63rd St. Chic&go.
Namų Statymo
dienas. Pasitiksiu jusu Turim gerų
A. KASIULIS. Savininkas
į BRIGHTON MOTOR SALES
reik pentyt. Turim namų ant Storų.
sekmadienyje. Aušros Vartų
Telefonas HEMLOCK 8886
Theo. Piell, Ravln Rock, R.
Kontraktoritu
D. I., Hunterden Co„ N. J.
pardavimo
ir
mainymo.
INU.
mokyklų baigiančias šiais me
4556 So. Rockwell Street
Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
Parsiduoda Colorado šieno, galvi
JOKANTAS BROS.
tais vigas mergaitės draugija'
J. I.eskys
Automobilių pirkėjams Ir savinin
jų renčlus 240 ak., irigacija, valdiš
Telefonas Lafayette 6684
kams pirm pirkimo naujo karo širLIETUVIS KARPENTERIS
4138 Archer Avenue
ki miškai, $6,000.
Einu iš biznio.
tikisi turėti savo nariais, už
Pasiuvu Dreses
3962 Archer Avenue
; dingai prašom atsilankyti ir pamaCash ar išmok. A. J. Godare, 375
Atlieku visokį darbą, kaip tai:
tat savo dvasios vado ir sese-' Moterys nuslplrklt materijolą, o tyti naujus 1930 Nash automoblius
taisau namus, porčlus, dirbu šėpas
Sherman St. Denver, Colo.
aš padarysiu gražią dreslukę pa Isul vėliausios mados
automatiškais
ir kitokį darbą. Taipgi atlieku cirų mokytojų prašo jas pain
Akerių plotai, labaL
gera žemė,
gal naujausios mados.
• įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
mento darbą. Prie namų darbo tu- SVEIKATOS KOMISIJONIE
PUIKIAUSI KARAI
aprlbuotas skaičius marcizų. lilijų.
•
kitais
ištobulinimais,
kokiais
tiktai
Iriu
patyrimo
per
30
metų.
formuoti apie kilnius1 jų drau
Mrs. E. Drillings
RIUS PATARIA UŽLAIKY James Šnipes, Bayslde Gardens, NeINash gali papuošti- Už tokias pri
CHARLES TU8HA8
halem. Ore.
einamas kainas pas
2223
W.
28rd
Place
gijos tikslus.
(Burba)
TI GYVENAMUS

MORGIČIAI-PASKOLOS

CHICAGOJE

Skolinam

2%.

pinigus

ant

medi

Kreipkitės

Sloan’s

Ramova

A. S. PREGIN

MAROUETTE JEYYELRY
& RADIO

NAUJI STDDEBAKER

M. ZIZAS

GRAHAM PAIGE

MIDLAND MOTOR SALES

PRANEŠIMAS.

Tel. Lafayette 7674

SKELBIMAI “DRAUGE”
PASISKELBUSIEMS DUO
DA DAUG NAUDOS.

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai.
vakare, utarninke, ketverge Ir subatoms Iki 9 vai. vakaro.

DE SOTft REO IR
PLYMOUTH

BALZEKAS MOTOR SALĖJ
4030 Archer Avenue

Labai

žemės

Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigią Kalną.

GENERAL MOTORS

Maloni Naujiena
LIETUVIAMS

PONTIAC IR OAKLAND ROXEE MOTOR SALES
907 W.

STATE

CHICAGO, ILL.

ELECTRIC SHOP

A. K. VALIUKA8
Falntlng A Dccoratlng Contractor
3032 West 65 Place
Tel. Republie 413$

G. Navadomskis, Savininkas

LEAVITT

STREET

Elektros kontraktorius

OARAGE
Viktoras

Yuknis,

Savininkas

automobilių

Visokis

bas. Kainos

dar

prieinamos, dar

bas garantuota*.

MILDA AUTO SALES

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karą už labai mažą kalną.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės į ynus
WHITE SOI MOTOR SALES

Tel.

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperioju, mollavoju ir atlieku vi

Canal

J. MEZLAIŠKIS

orderių. Senus priimu į mai

5234 S. SEELBY AVB.
Hemlock 0653

nus.
2453 WEST 71 STRBBT

AUTOMOBILIUS SUDAUtYTUS
Sutaisom medžio, geležtes, sėdy
nes, naujus vlrMis ir kas tiktai
reikalingą
prie mašinos
viską

padadom.

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
*-

Phone Tards 1808
Chicago. III.

Y. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

Beauty Shop, geroj vietoj, greitam
pardavimui pigiai. 5021 No. Dekhen.
Longbeach 5718.

Parsiduoda Rooming House 43
kamb. po 1, 2. 3 kamb. apt., visi
lšrenduoti. Gera trans. Rendų $300
Budavoju naujus namus ant mėn. $2,000. Reik. $700. 6501-03 8.
Halsted St. kamp. Garfield Bulv.

6954

TAISOME

atdara, viskas yra, kas tik reik. ge
ras Usnis. Geros išlygos 753 No.
Rockwell St.

Generalia Kontraktorius

Tel.

610 West 35 Street

Tel. Tards 0(99

W. 22 St. Tel. Ganai 2591

Darbas garantuotas.

2226-30 So.Leavitt St.

D. KURAITIS, Sav.
ftOA—-8 West 31 Street
Tel. Virtory !«•«

2515

Red- Crown sokias namų dekoracijos.

gazolinas.

WILLYS, WILLYS KNIGHT
UNIVERSAL STATE
IR WHIPPET

BANK
3252 S. Halsted St.

Yards 4500

St.

Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

Jūsų palinksminimui mes esame pakvietę pla

čiai žinomą lietuvių dainininką tenorą JUOZĄ BA
BRAVIČIŲ dainuoti per r.adio iš stoties WCFL 970
k. ketvirtadienio vakare, gegužio 22 d. 1930 nuo
8:15 iki 8:45 vai. vak.
Visus kviečiame tą dieną ir minėtą valandą
užsistatyti savo sadios.

35

RIO GRANDE KLONIO vynuogy
nai pelningi, Ankstybiausį greipsat
Amerike.Parduodam išvystytus vyn
M. YUSZKA
uogynus su nuolatiniu
užlaikymu.
Plnmbing & Heating
Mes pasirengę Išgražytl jūsų kam Coastal Plalns Inv. Co. Edlnburg.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar barius 10% pigiau už visą darbą. Tekąs.
Mallavojam, Ir popieruojam Ir aps
nausiu kuogeriausia.
kritai padirbant pagal jūsų norą.
BIZNIO PROGOS
4426 So. Western Avė.
Teisingas Ir greltaas patarnavimas
už prieinamą kalną. Nesvarbu, kaip
Tel. Lafayette 8227
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o
Valgykla, lce-cream parlortų, ge
mes pri busi m Ir apkalnuosim visai ra vieta. 2257 W. Van Buren St.
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
METROPOLITAN
Spaustuvė, 12x12 su Kiuge, 10x15
išmokėjimų.

KAMBARIUS
SVEIKUS

Pigus varinėjimas.

Tel. Lafayette 2082

VIENATINE LIETUVIŲ
AGENTŪRA

Telef. Roosevelt 2721

Republie

4537

PARSIDUODA Pete’s Ice
Gream Parlor. 4 kambariai
pa<yvenimui. Geras biznis.
Kreiptis

Telefonas Canal 7283

*

Jei jūsų kas neužganėdina, tai
atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.
Pristatom į visas miesto da
lis.

1409 S. 49 Avė.

PETRAS CIBULSKIS

KENDŽIŲ, floe cream, groc. Sto
ras. Pigiai. Prie mokyki. 3 kamb.
gyv. $866 So. Washtenaw.

Mallavojlmo Kontraktorina
Maliavų Ir sleninėe popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT 8T.

CHICAGO i

~ WM; BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJtl
Naujausios mados poptera.
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju
Reikale telefonuoklt
Lafayette 7864

Cicero, Iii.

IH, Mlch. Ind. Ir kit,ų valstijų farmos dėl pelno. Sav. J. L. Wells, 22
W. Monroe, Chicago.

DBMCATER8EN IR GROCF.RIR
i Pulki vieta vyrui su moterim ar
dvlrim moterim, pelningu
bizni n.
karitplnts Storas,
Sale Chain Mest
M ar k et. Renda 855, gyv. kamb. TTž
viską $960. 7132 So. Racine Avė.

/

