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Griuvimą
AUSTRIJOS FAŠISTAI IMASI
PRIEMONIŲPRIES SOCIALISTUS

1 AMERIKIEČIAI ŠVENTOJO AMERIKIEČIAMS STUDENTAMS BUTAS PARYŽIUJE
| TĖVO AUDIENCIJOJE

i ROMA, geg, 19. — Praei
tą savaitę Šventasis Tėvas
j Pijus XI audiencijon priėmė
ivisą eilę amerikiečių maldini
nkų.
Pirmadienį privatinėn au
INDIEČIAMS TAUTININKAMS INDIJOJ diencijon priimtas Cheyenne,
AVyoming, vyskupas McGoveVADOVAUJA PATEL
rn. Po šiosf privatinės ,audiencijos Įvyko vieša audiencija
MACDONALD SUSIDURIA
AUSTRIJOS FAŠISTAI >90 amerikiečių maldininkų,
PRIEŠ SOCIALISTUS
SU RIMTU PAVOJUM
gryžtančių dš Šventos Žemės.
Šiuos maldininkus Šventąjam
LONDONAS, geg. 23. — \ VTENNA, geg. 23. — Aus/Tėvui perstatė monsignoras
Britanijos darbo partijos va- trijos fašistai kanclieriui Scho
Breslin, Šiaurinės Amerikos
ldžiai suskaitytos gyvavimo ber Įteikė reikalavimą, kad
Kolegijos Romoj vice-rektodienos, kada iš kabineto1 išėjo valdžia tuojaus imtųsi prierius.
Sir Oswald Mosley.
monių socialistų organizaciją
Trečiadienį privatinėn au
Tarp MacDonaldo ir libe- išginkluoti, ,taip kad ji nebūdiencijon priimtas Salt Lake
ralų kilo nesutikimai ir pas- (tų pavojinga valstybei,
,vyskupas Mitty. Tą pačią dietarieji paskelbė, kad jie tole-Fašistai pareiškia, kad jei
in 1 ,
. mą priimtas • monsign. Quinn
smai neremsią MacDonaldo, kancliens negaljs to atlikti, f.s v
v
mi,-ni
i jv*
-i
A
įorKo, .1 iKojimo I

“Graf Zeppelin” Brazilijoje

valdžios.

‘.valdžią turis tuojaus perduo- ,. .

,,

..

.

Nauju šventųjų Pripažinimo Iškilmes
Bus Birželiu 29
ROMA, geg. 22. — Šiandie francūzai misionieriai. Penkis
įvykusiam Vatikane susirinki- jų indionai nukankino Kaname (konsistorijoj) išspręsta|d°3> kitus tris
šiandieninėj
New Yorko valstybėj.
kanonizuoti (pripažinti Baž
Vakar popiety Šventasis
nyčios šventaisiais) aštuonis
iTėvas audiencijon priėmė 150
Šiaurinės Amerikos kentėto- kanadiečiai maldininkų, kurie
jus kunigus misionierius. Ka-1 dalyvavo Tarptautiniam Eunonizavimo iškilmės nuskirtos | eharistiniam Kongrese Karaį birželio 29 d.
(tagenoj. Jų tarpe buvo 44 ku-'
Susirinkime buvo Šventasis nigai, taipat Ottawos arkivysTėvas Pijus XI, dvidešimts įkupas Forbes.
vienas kardinolas, du patriar-,
Iš kanadiečių maldininkų
ku ir septyniasdešimts arki- ,50 pasiliks Romoje, kad dalyvyskupų ir vyskupų.
'vauti šventųjų paskelbimo išBus pripažinti šventaisiais kilmėse birželio 29 d.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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Liberalų vadas Lloyd Geor- iti jiems, fašistams. Sako, jie .
.. , „ , .
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, \r
... , .
. .. , .
nese Valstybėse salies direkge padavė MacDonaldui reika- i apsidirbsią su socialistais.
torius Po to Šventasis Tėvas
lavimą parlamentui tuojaus i-

DIDŽIULIS GAISRAS
JONAVOJE

■■apylinkės gyventojų grūdų.
Į Miltus teikdavo ne tik Jonaaudiencijoj priėmė 30 maldi
i vai ir apylinkei, bet ir Ukmerduoti sumanymą dėl propor- DIRBDINS KELEIVINIUS
ninkų iš Buffalo, N. Y., kurių
Atvaizduojama, kaip šis butas atidarytas. Jame bus Sudegė malūnas, lentpiūvė, 8eb Kaunui bei kitoms apscjonalio atstovavimo. Minis- ’
LAIVUS
priešaky buvo monsign. We- vietos 260 ameriįcięčiams studentams; kurie Paryžiuje
per 10 vagonų javų, daugkritimą.
teris pirmininkas atsakė, kad;
.ber.
lank(>«aakš*ąsias^mbkykras. '
.
,
“
...
*-.•*lenta^fr medžių; apdrausta
Lentpiūvę laikė Vulfbvi-.
PARYŽIUS,
—
^g.
23.
—
tas sumanymas nėra skubus
Ketvirtadienį
1
•«
.W
-« .
f lVv
l V 11 IdVllUIl L
aaudiencijon
UUlCIIVIJUn
čiaus švogeris Dovydas GinsnFrancija išsprendė padirbdi.. ..
.
. „
tik 165,000 litų
.
priimti monsignorai McGlmDELKO
GATVES
NE

bergas. Tik neapdraustų lenVOKIEČIŲ ORLAIVIS jiuti sešis keleivinius laivus, chey ir Burke iš Bostono ir
Balandžio 29 d., 21 vai. 50
ŠVARIOS
...
... ,.... tų ir kitos medžiagos virto
'i 20,000 — 25,000 tonų kiekvieBRAZILIJOJE
min.,
iin., kai jau visi darbininkai
.
v „„
„
po to tuojaus 150 maldininku
.
A . (durnais už 70—80,000 litų. Su-----------inas, kuriuos karo laiku būtų
i
Visuomenės
darbų
departabuvo
išsiskirstę
namo,
(
įssiskirstę
staiga
,
.
v
.
„
.
iš
Bostono arkivyskupijos.
PRIPAŽINTAS GUBER /mento, Chicagoj, komisionie- , .,
, ’
° degusios masinos vertos kePERNAMBUCO, Brazilijo-įgalima pakeisti transporto
uzsidege per pusę kilometro
Maldininkų priešaky buvo sa
NATORIAUS SUMA
lis šimtus tūkstančių litų. Bu
je, geg. 22. — Čia pranešta, ,laivais, kadir skraiduoliais,
irius \\olte praeitą menesį iš stovįs nuo Jonavos Buršteino
komi monsignorai.
NYMAS
kad vokiečių orlaivis “Graf
idarbo paliuosavo 400 gatvių jr Vulfovičiaus malūnas ir le- vę apdrausta tik 165,000 litų
Zeppelin” yra vos už keliasITALŲ KARIUOMENE , Šventasis Tėvas visiems a- Illinois valstybės Renatas rslavėjų ir atmatų išvežėjų. Įntpiflvė. Tuo tarpu vietoj bu- sumai. Spėjama, nuostoliai
siekė 1,000,000 litų. Abiejose
dešimts mylių nuo šio miesto.
merikiečiams ir visai Ameri- į,daugiau kaip trimis trečdaALBANIJOJ
. Tai esą atlikta dėlto, kad v0 tik dežuruojantis sargas įmonėse dirbę apie 30 darbi
Kas valanda laukiamas oro j
------------kai suteikė apaštalinį laimi- liais balsų (38 prieš 8) pripašiems darbams šįmet sumaži-'L'gnis išsiveržė iš mašinų skj
ninkų. Sudegusias /Įmones įmilžinas pasirodant padangė-; ZAGREB, Jugoslavija, ge- luniQžino gubernatoriaus Emrnerriaus. Apylinkėje kilo panika
ntos išlaidos.
1921• m. Joselis Mejese. Čia jis sustos pasiimti va-' gūžės 23. — Vietos laikraš•son pasiūlymą pataisyti val
[iš ugniagesių pirmiausia at- steigė
.
i ,
T
, •». .
ns» ° nuo
1924 m. nupirko
ndens, ko labai pritrūko ke- čiai praneša, kad Italija į APOLICIJA SUŽEIDĖ
stybės konstitucijoje straipsvyko
Jonavos kariška koman- flonnrtimm
, . .... cnTTimnbn,
Į
*
MIRĖ
ANĄDIEN
PAŠAU

dabartiniai
savininkai.
Gais
J lbaniją pasiuntusi apie 2,000
liauninkams ir Įgulai.
600 INDIEČIŲ
’nį apie mokesčius taip, kad
da, kuri gesinimo metu ypač
TAS POLICMONAS
ro metu nė vieno savininko
----------- •
I ateity istatymdavybės rūmai
kareivių. Tai pagelba Albani! parodė daug aktingumo. Po
RAUDONOJ JŪROJ SU ! jos karaliui sutriuškinti ten BOMBAJUS, geg. 22. —įgalėtų kaip tinkama mokes- Anądien slaptoj užeigoj pa jos atvažiavo Jonavos sava nebuvo ne tik Jonavoj, bet ir
•Jndietei poetei Naidu vado-'<.įus nustatyti neatsiklausus šautas policmonas G. Neil — norių ugniagesių komanda ir. Lietuvoj. Juodu buvo išvažiaDEGĖ LAIVAS; ŽUVO sukilėlius.
Įvaujant keli šimtai indiečių Į gyventojų.
APIE 100 ŽMONIŲ
mirė ligoninėj. Jis pašautas, neilgai trukus, Jonavos gele į vę į Berlyną baigti reikalą su
SERBŲ TEISME RIAUŠĖS, kelis kartus veržėsi pulti Dha- ; Sumanymas persiustas že- kada mėgino taikinti tris su žinkelio stoties ugniagesiai. E švedais dėl taip pat Jonavoje(
-------------įrsana druskos sandelius. Vi- mesniems rūmams.
PORT SUDAN, geg. 23.
sivaidijusius jaunus , vyrukus. sant vėjui ir sausam orui gai esančio jų degtukų fabriko
“Saulė.”
Jeddah uoste gaisras sunai- > BELGRADAS, geg. 23. —i sus kartus britųj policija juos
Bet šis pakeitimas turės Du Įtariamu suimta.
sras labai greitai išsiplėtė.
kino francūzų keleivinį gar-»24 kroatu bylos laiku vienas atmušė.
būt paduotas gyventojų balGaisro vieta daro baisų įMinimas Įmones išgelbėti ne
laivj “Asia,” kuriuomi vyko kaltinamųjų smogė į žandą ' Indiečių veržimasis atkarto-'savimui.
Apsvaigino moteriškę
buvo jokios vilties. Kauno u spūdi. Didžiulis plotas nuklo
•
' apie 1,500 musulmonų. Žuvu- .žandarmui.
litas ir suareštavus poetę Nei
Policija ieško džianitorio gniagesiai atvyko tik apie pu tas pelenais ir angliais. Vidusiu ir sužeistų tikras skaičius < Kilo riaušės. Kiti žandar-1 du.
Nušovė ir iškraustė kišenius
■ pavaduotojo, pasivadinusio J. sę pirmos valandos trečiadie į *7 *r pakraščiuose stūkso ma
mai pašokę sustabdė kilusią t Virš G'X) indiečių sužeista.
dar nežinomas.
i Trys negrai plėšikai valgy- Schultz, 27 m., kurs buto, 7954 nio rytą, bal. 30 d., vadinasi. §inS griaučiai, gateris ir įbetvarkę grūmodami ginklais. Ypatinga tas, kSad kuomet poIngleside avė., vienam pagy po 3 vai. nuo gaisro pradžios.; vai™s geležies daiktai. Malūlicija brutaliai indiečius dau- 'kloje’ 5506 S°' S‘ate R"'ATRASTA VIRŠ 2,000
r..
... T
. no vietoje rūksta ir vietomis
»- šie
»• pastarieji
.....
, ne- šovė G. Garedkis, ...
kasininką, venime apdaužė jauną mote ,Vejas
putei Jonavos link ir
J
7.e,
nei
rankų
ŽMONIŲ LAVONŲ t
DANCIGO PROTESTAS
...
,
T
liepsnoja
didelė /dar nesudekurs, matyt, pasipriešino pik- riškę ir pabėgo. Spėjama, kad kibirkstvs krito net Jonavos i
'
pakėlė
prieš
policiją.
PRIEŠ LENKIJĄ
gūsių
kviečių
krūva,
kurių
tadariams.
tas žmogus buvo girtas.
mieste. Pats gaisras buvo mi
TEHERANAS, Persija, ge
■spirgantį kvapą jauti dar kur
Kada pašautasis sudribo,
lžiniškas. Didžiulis plotas bu
gužės 23. — Šalmas ir Azer- i DANCIGAS, geg. 23. — Šio
DAUGIAU TEISĖJŲ
kas prieš Jonavą. Gaisro vieplėšikai iškrausb* jo kišenius
.
.
.
.
Paliuosuota iš tarnybos l vo liepsnose. Degė lentpiūvė,
baijaue gegužės 10 d. Įvyko /laisvojo miesto senatas T. Są.v
,
. , 'malūnas, didžiulė daržinė, sa-l^
viena augniagesių
2~ ' ir pabėgo. Pagrobė apie 26
baisus žemės drebėjimas. Pra1 jungai patiekė protestą. Pa IVASHINGTON, geg
Is tarnybos paliuosuota du.
. ’
imašina, kuria retkarčiais liedolerius.
ndeliai,
lentos,
medžiai
ir
vi’
....
nešta, kad iš griuvėsių ir nuo-, žymima, kad Lenkija apsilen- i— Kongreso žemesniųjų rū
policmonu už papirkimų ėmi- „a, kas tik buvo aplinkui. Aki-iįa,dor
«P>|.
mų, juridinis komitetas rū
degulių
jau
atkasta
virš
2,000
'kia
su
Versailleso
taikos
suimą.
Tiedu
buvę
policmonu
y.
,
...
y.
I
Salia
apytuštė
didelė'dar
ne»
Plėšiku
suėmė
gatvekary
mirksny
visos
Įmonių
masinos
.
.
.
mams
pasiūlė
skirti
11
fedežmonių lavonų.
įitartimi. Dancigas pripažintas
ra; O’Connor ir Zapotocky.
, v
t-. ,
perseniai iškasta atsargai vanusileido ant žemes, viskas;1
,
.
.
...
Lenkijai kaipo išėjimas jū-pralių teisėjų daugiau, kad ap- Du plėšiku apiplėšė krau
, . T... , ,
. ndens duobė. Aplinkui vaikssudege. Liko tik kontora ir . .
ron. Vietoje naudotis Dancigo /sidirbti su prohibicinėmis by- tuvę ir leidosi bėgti. Matyta,
PATEL YRA VADO
Apie 20,000 dol. nuostolių
i i r»,
i ^toliau
esančios sukrautos len /‘lo-)a darbininkai ir p.p. Ginsmostu, Lenkija išvysto Gdyn lomis.
VYBĖJE
kaip įšoko Į vieną gatvekarj. ipadare gaisras Aickel
Platelę
i. ,v .. ,L.
bergas ir Baronas bei savininĮuostą ir tuo būdu paraližiuo-,-----------------Policija gatvekarj sustabdė ir geležinkelio dirbtuvėje, 92 gat.
kų šeimos nariai.
"R.
BOMBAJUS, geg. 23. — ja Dancigą.
iir Blackstone avė.
PO KARŠČIO SNIEGAS abu suėmė.
Sudegė apie 8 vagonai kvie

CHICAGOJE

Areštavus indietę poetę Nai
du, jos vietą vadovauti indie- , OTT,AWA, geg. 23. — PraBOZEMAN, Mont., geg. 22.
čiams užėmė V. J. Patel, at- , nešta, Kanados parlamentas — Vakar čia ir apylinkėse
sistatydinęs Indijos įstatymų’,bus paliuosuotas geguž.ės 29 smarkiai pasnigo. Išvakaro
leidimo rūmų pirmininkas.
d.
'
buvo 75 laipsniai šilumos.

i Michigan ežero pietiniais i Iš Michigan ežero apvirtus
pakraščiais užeita gražaus ivalčiai pakraščių sargyba išžvyro. Pranešta, kad ateity įgelbėjo 1 moteriškę ir 5 vy
būsianti papiginta statyba.
rus.
:

čių, rugių — 2 vagonai, ir ne PLATINKITE “DRAUGA’
mažai miltų ir sėlenų. Malū
ną nuomavo Michelis Baro ( CHICAGO IR APYLIN
nas už 50,000 litų metams. Šis KES. — Nepastovus oras;
malūnas supirkdavo daug iš šalta.

Penktadienis, Geg. $3 <1., 1039

D R a n n a s

“DRAUGAS”

rezoliucijas, o Vilniaus krašto emigrantai,,
lenkų ištremti ar iš lenkų kalėjimo ištruku
Uelna luadlen. Uskyrus sekmadieniui
sieji vilniečiai tyli.
PRENUMERATOS KAINA: Metama — 8« 00, Pusel Metų — $2.60, Trims Mėnesiams — $2.00. Vienam
Priežodis sako, kati tyla — gera byla,
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .08c.
bet tik jau ne šiame atsitikime. Pavergė, iš
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrątrėmė, likusius persekioja. Jei tylima, reiš
Hna. jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlama tam
kia, su tuo lyg ir sutinkama. Del to tylėjimas
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai čia jokiu būdu nėra
pateisinamas dalykas.
kasdien.
/J odei ne be reikalo vienas iš vilniečių sušun
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ka:
“Vilniečiai! Ko mes tylime? šaukime kuovai. po piet.
greičiau savo kongresų Laisvoje Lietuvoje.
Išrinkime nuolatinį savo organų, nustatyki“DRAUGAS”
me gaires tolimesniam mūsų veikimui, neati
*“ L1THUANIAN DAILY FRIEND
dėliodami pareiškime savo nuomonę Vilniaus
Published Daily, Except Sunday.
reikalu”.
8UBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Slx Montbs
Šiam šūkiui reikia pritarti. Ir Lietuvoj,
•— $2.50, Three Montbs — $2.00. One Montb — 75c.
Europe — One Tear — $7.00. Slx Montbs — $4.0#
ir
Amerikoj
gyvenantieji vilniečiai privalėtų
Copy — .03c.
Advertising ln “DRAUGAS'' brings best results,
gerai susiorganizuoti, nes jų darbas ir labai
Advertising rates on appllcatlon.
gali būti našus, o jų keliamas balsas turės
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago didelės reikšmės. Vilniečių kongreso šaukimo
Liausimas taip-gi yra vietoje.

• - «•

DIKTATUROS IR DEMOKRATIJA.

(Pabaiga)

PONIA

PONIA ELENA NEDVARIENĖ

i-

'į. W
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BRONISLOVA BITAUTIENĖ

■

»

■

f*' >5^"

Daugelis Lietuvos laikraščių, komentuo
dami pral. K. Olšausko bylą, persvarstyta
Vyriausiame Tribunale, aiškiai pabrėžia, kad
ši byla buvo labai paini ir neaiški. Ją buvę
galima ir vienaip ir antraip pakreipti. Visoje
bylos eigoje trūkę pilnų ir tikrų įrodymų, i
be ko bešališki teismai savo ištarmės neduo- jI
da, nebaudžia. Tačiau dabar esą galima lau
kti, kad tars savo žodį ir bažnytinis teismas.
O tai, žinoma, yra labai svarbus dalykas.

Oficialinės notos tik kalba ir kalba apie
Mot. Są-gos 1-mos kps. iždininkė _ .
: lu.
utliktus ir... būsimus žygius. Diktatūra ateina
Ponia Bitautienė gabiai ėjo Mot. Są-gos Cbicago.s
gelbėti iš nelaimių ir vargų. Atneša naujas
Apskričio pirmininkės pareigas per trejus melus,
bėdas... Tiesa, diktatūroje lengviau planus,
Mot. Są-gos 1 kps, pirmininkė per paskutinius penkerius
taipgi darbavosi kaipo t entro viėe-pirm. per du me
projektus, kokie jie be būtų realizuoti. Tobu
Jack Sliarkey (Juozas Žukauskas) dabar metus. Viena veikliausių narių 1-moj kuopoje ir abelnai žymi
tu. Viena veikliųjų narių netik 1-moje kuopoje, bet
luinas ir valstybės garbingumas diktatūrose
yra Amerikos kumštininkų čampionas. Bet visuomenės darbuotoja.
ir visoj Moterų Sąjung >je.
neapsaugota: nėra kontrolės. Cambo atranda,
spauda juo ne labai didžiuojasi. Sakoma, jog
kad pilietinė ir tautinė sąmonė diktatūrose
tam kelia užkerta airiai, kurie nenori, kad
išnyksta užuot kilusį, nes ji nelavinama mer
kitos tautos .žmogus — lietuvis (o ne airišis)
dėja. Nesąžiningumas išbujoja — nes nėra
atstovauja Amerikos sportininkus. Tačiau,
Iš priežasties 15 metų su-j pė nei savo lėšų nei laiko, kad į
ginčų ir kritikos. Kas kritikuoja — tiems už
reikia tikėtis, kad Sliarkey rungtynėse už pa kaktuvių nuo jsisteigimo Mot.' skleidus moterų idėja, susipral A. L. R. K. Moterų Sąjun- Jurgio parapijos, Chicago, Ilk,
čiaupiama burna. Diktatūra gali ir žalinga ir
1 kuopa įsisteigė prie šv. j gruodžio 13 d., 1914 m. Iš karsaulinį čampionatą birželio 12 d. su vokiečiu Są-gos 1-mos kps. — per jų! tymą ir traukti Amerikos lie- uos
°
nuostolinga pateisinti ir šventu laikyti.
.
........
—
------------------ ■ to narių jon susirašė apie 40,
čampionu Sclimelingu gerai atstovaus Ameri ir visos Moterų Sąjungos — tuves katalikes vienon organiP-LĖ Monika Gurinskaitė bet, išrinkus pirmąja Centro
Trečia — žmonės lieka arba suglebėliai ką ir laimės pasaulinio čampionaito vainiką. šeštadienio vakare, gegužės 24 zacijon.
Valdybą, kuopoje liko apie
arba maištininkai. Nužudymai, pasikėsinimai Kartu su tuo jisai pakels ir lietuvių tautos Į(£ Lietuvių Klube? (ant vir-Į P rogramo išpildyme daly20 narių. Narės išsiskirstė
tampa kasdienė valstybės gyvenimo duona.
vardji.H' ji plačiai įgarsins.
Wijiaus Ldrivęvsųj^pko). .įvyksj
.X —
.... .... .
i,. •
. __
——>—■» t
•
įvatrias parapijas. Mat,
‘
.. iVakarienė su gražia muzikab? skienfrr"p:' A. Piuržynskimiė ir
Ketvirta — daktatflrose nėra gerų po
pirmoji kuopa susidėjo iš
Europa
.. .
i.
, ,,
1 vis dar nerami dėl Prancūzijos■ i programa .ir všokiais.
tenoras ,,
p. j Romanas.
litikų ir gabių valstybės žmonių. Diktatorių
atstoviu veik visų kolonijų.
'ir Italijos nesutikimų. Karo pavojus iš tų
Pirmos kps.
sukaktuvių | Dalyvaus siose sukaktuvėse
apsupa be charakterio, valios ir gabumų
kurios paskui sudarė atskiras
dviejų valstybių pusės dar visiškai nepaša
rengimo komisija pp. E. Ne- musų inteligentija, laikraščių
žmonės. Tik arivistai ir egoistai. Diktatūroje
kuopas savose parapijose.
lintas. Pastaruoju laiku prancūzai užsigavo
dvarienė, B. Bitautienė, M. redaktoriai, visuomenės veigyvenama ne tikrove, bet sapnais. Atrodo vis
drąsiu ir karingu Mussolinio pareiškimu, kad
1 kuopa susirinkimus laikė
Gurinskaitė — ir kitos deda kūjai ir pirmosios Mot. Są-gos
kas gerai, nes pagrindinis tikslas ne valsty
visi tie, “kurie mėgintų kliudyti Italijos fa pastangas, kad pramoga būtų J veikėjos ir organizatorės,
reguliariai
sykį į mėnesį. Bu
bės gerovė, o išsilaikymas valdžioje. Kode!
šistų pažangai, ras pasipriešinimo visoj ita
vo atidaryta mokykla rašymo,
tokią, kokios yra verta pir-J Taipgi maloniai sutiko da
nenyksta diktatūros, t. y. jos pačios neparei
lų tautoj” ir kad “italų pasieny mes galim
skaitymo ir rankų darbelių,
ma kuopa — jauki, inteligen-1 lvvauti ir gerb. Lietuvos atna į normalias vėžes f Bijo savo juodus
sutraukti didelę masę jiems tremti”, kuri subet vėliau, nesinaudojant na
tiška ir įspūdinga.
i stovus — konsulas, p. A. Kaldarbus atidengti. Draugai nenori nuo valdžios
kelsianti ne minią, bet “patį perkūną”. Toks
rėms pamokomis, likt panai
Sukaktuvėse . ypač norima vaitis su žmona.
atsisakyti, supuvimo parodyti. Istorija ne
perkūnavimas nei vienam italų kaimynui ne
kinta. • I
'pagerbt 1-mos kuopos valdybą
Prie progos, linkime Mot.
duoda, sako p. Cambo pavyzdžio, kur pastatinka. Tuo labiau jis nepatinka prancūzams
Pirmutinė Moterų Sąjungos
Są-gos 1 kuopai ir ant toliau
■tyti diktatorių “įpėdiniai” tvertų, nes reikia
ir pirmąsias musų Sąj
(Tąsa bus pirmadieny).
su kuriais santykiai ir taip jau yra.Įtempti.
moterų veikime, Centro rašt., vėliau per kele
būti naiviems ir manyt, kad tautos gali su
veikėjas, dėka kurių mes vadovauti
T
.
j
.
.
v. , , . .. '.šiandie turime Moterų Orga-Įkelti moterų vardą ir susipra- rius metus pavyzdingai ėjusi
tikti primestas diktatorių institucijas laikyti.
Indenai savo Kovoje jau si-tą laimėjo.į .
..
4
L..............
*
— Šiemet sueina šimtas mepareigas.
.
. .
.
T
imzaciją. Pirmosios veikėjos, tuną musų išeivijoje Amen- Centro iždininkės
Pereinamasis iš diktatūrų j normales vėžes Anglai
es, pasirengę Indijai duoti dominijos
atlyg.nim0; su į,. _,koje
|Voli vis„omea5s veik6ja ir j tų, kaip atsirado pirmieji šamomentas yra sunkiausias. Reikia pasiryžimo,
teises t. y. tokias teises kaip kad turi Kana
N.
į Moterų Są-gos Garbės Narys, ligatviai.
džiausiu pasišventimu, netau-1
didelio nusimanymo valstybės reikaluos, ra
da ir kitos Didžiosios Britanijos dominijos.
mumo, kad valstybėje normalią būklę įgy
Bet įsijudinusi į kovą indėnų tauta vargu to
PONIA JUOZAPA VALTERIENĖ
vendinti. Ir p. Cambo baigia, jog ne tvar
PONIA ZOFIJA LEŠČAUSKIENĖ
mis apribotomis teisėmis pasitenkins. Jie ko
ka valstybėje svarbiausia, bet teisingumas,
voja už pilną Indijos nepriklausomybę.
socialinis teisingumas, kurį jėga turi pa
remti. Bet tai tėra galima tik demokratijoje.
J. O. Sirvydas “V-bėj” rašo, kad Ame
rikoj atsiradę feljetonistų istorikų, kurie
VILNIEČIŲ KONGRESO REIKALU.
šiais Vytauto Didžiojo metais pasiskubino šį
mūsų didvyrį apvainikuoti... “sausais žaga
Vilniaus kraštas lenkų yra pavergtas,
rais”. Jisai sako, kad: “Toj linkmėj pasi
vilniečiai lietuviai žiauriai persekiojami, o
žymi ir sumurkęs “Naujienų” seniokas
kitur gyvenantieji to krašto žmonės didesnio
Grigaitis.” J. Sirvydas dėlto mano, jog:
veiklumo Vilniaus atvadavimo reikalu nepa
“Prie kilnių ir didžių žmonių atminties biaurodo. Juk iš Vilniaus krašto ištremtų arba
rinimo yra linkę tiktai silpni ir pikti nyks-Į
šiaip jau išvažiavusių yra daug ir nepriklau
tukai”. Anot jo, blogai būtų tautai, “kuomet,
somoje Lietuvoje, ir Amerikoje, ir kitur. Ta
jos istoriją pradėtų tyrinėti ir rašyti feljeto- Į
čiau jie nėra organizuoti ir ypatingo susirū
nistai ir nvkštukai”.
pinimo savo kraštu neparodo.

MOTERŲ S4-G0S1 -MOS KPS. POKYLIS.

Tiesa. Vilniaus krašto atvadavimas tai
nėra kokios nors vienos mūsų tautos dalies
reikalas, bet visos tautos darbas, o vis-gi dėl
to vilniečiams patiems kur kais daugiau reik
tų parodyti darbštumo ir iniciatyvos. Teisin
gai “Mūsų Vilniuje” vienus vilnietis rašo.
kad “Vilniaus sprendimo byloje pirmas 2o
dis priklauso ne kam kitam, tik patiems vii
mečiams”. Tas pails vilnietis pažymi, jog
Lietuvos politiniai emigrantai, atsidūrę Vii
,niuje ir Rygoje tuojau šaukia kongresus, tuo
jau savo kongresuose priiminėja savotiškas1

Į MOTERŲ SĄJUNGOS 1 -MOS KUOPOS DARBUOTĖ.

Lenkai vis karts nuo karto pagrasina
Lietuvai. Ypač tuo pasižymi Vilniaus e.nde- Į
kai. “Dziennik \Vilenski,” rašydamas būk ,
tai pati Lietuvos vyriausybė ruošianti giri-:
Įduotas demonstracijas prie demarkacijos1
linijos, pučiasi, girdi, Lenkija esanti per-!
daug stipri, kad bijotų Lietuvos, kuri jai '
įkyrėjūsi. Pakaktų, esą, vieno kariuomenės
korpuso jai nuraminti. Tačiau Lenkija to ne
darysianti. Bet šie endėkų grąsinimai nie
ko nereiškia. Jei Lenkija būtų pajėgusi, jau
senai visą Lietuvą būtų pasmaugusi.
1

Moterų Są-gos 1-mos kuopos viena pirmų
jų narių, ėjusi pareigas kuopos valdyboje
daug pasidarbavusi kuopos naudai praeityje
ir iki šiai dienai viena geriausių sąjungiečių.

Mot. Są-gos 1-mos kps. pirmutinė narė.
Ėjusi kuopos iždininkės ir vice-pirm. parei
gas. Viena populeriausių moterų, dalyvaujan
ti visuomenės veikime.

•

Ii Įriti!
.8 X’

—

-J

7T-—-

'4

•’

DRAUGAS

Penktadienis, Geg. 23 d., 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE
SOCKFORD, ILL

inigų ir pusėtinai paremti pik
Į nikų.

Atlaidai.

Mokslo užbaiga.

Sekminės netoli. Šv. Petro
ir Povilo par. įvyksta 40 va
landų atlaidai per sekmines.
Geri katalikai prie jų jau ren
giasi. Girdėti, kad nekurios
draugijos per atlaidus pri
ims šv. Komuniją “in corpore”. Visi kalba, kad tai butų
labai gražu ir tikrai katali
kiškai. Pamatysime.

Šv. Petro ir Povilo parap.
mokyklos mokslo metų už
baigimas įvyks birželio 15 d.
Šv. Kazimiero seserys moky
tojos rengia labai gražią pro
gramą. Tikietai jau pardavi
nėjami. Kas nori pamatyti tu
rėtų įsigyti tikietą dabar.
Svetainė neperdidžiausia. Kas
pasivėlins neįtilps.

Pirmoji šv. Komunija.

Susirinkimai.

Pirmąją'40-ties valandų die
Sekmad. geg. 18 d. turėjo
ną per pirmąsias šv. Mišias
susirinkimą Labd. Sąjungos
gražus būrelis mažų vaikelių
kuopa. Ji turi gana daug
priims Pirmąją Šv. Komuni
svarbių reikalų. Tenka šelp
ją. Tų vaikelių tėvams, bro
ti nekurias suvargusias šei
liams, seserims ir artimesmynas. Ji tai, su pasišventi
nienis giminėms yra skirti at
mu atlieka. Geraširdžiai jos
laidai, jei jie tą pačią dieną
jdarbą remia. Kad daugiau
priims šv. Komuniją. Iš tik
narių prisidėtų, lengviau bu
rųjų, nepaprastai gražu, pratų dirbti.
kilnu ir katalikiška, jei tėvai
Geguž. 25 d. įvyksta šv.
ir giminės Į tai atsižvelgę
Petro ir Povilo draugijos su
taip padarys.
sirinkimas. Ši draugija, kaip
Piknikas.
girdėti, prisidės prie draugi
Šv. Petro ir Povilo parapi jų paminklo įsteigimo bažny
jos pirmasis piknikas įvyks čioje.
Tam jau pritarė šios drau
geguž. 29 ir 30 d. parapijos
darže. Uoli komisija, kurią gijos: Šv. Vardo, Švenčiau
sudaro St. Keliotis, K. Vara- sios Jėzaus Širdies, ‘Marijos
šius ir J. Jazukevieius jau Vaikelių Sodalicija, L. R. K.
dirba, kad piknikas gerai pa Federacijos skyrius, L. R. K.
sisektų. Kiek teko nugirsti, Moterų Sąjungos kuopa, L. R.
taip piknikų pelnai bus deda K. Susivienijimo kuopa, Šv.
mi, kad butų iš ko padidinti Petro ir Povilo parap. cho
rudeniui svetainė. Roekfordo ras. Girdėti, kad prie pamin
lietuviai žada pataupinti pi- klo prisidės Rėmėjos, Labda

ringosios Sąjungos kuopa ir ta? — Getautis J. vamzdžius pa laukia uolių veikėjų. Aug Bus aptarta kuopų darbai ir l — Du kralikai (triušiai)
,arba dvi pelės per 20 metu
Šv. Petro ir Povilo draugija. nupirko, Getautis A. jiems dami ir stiprėdami po Vyčių šios vasaros pramogos.
'gali tiek daug priveisti gygvintus išpjovė. Gi šeštadie globa, jie liks tikri lietuviai,
Vis kas nors nauja.
į Bns svarbių įnaSim.) kas
Rn(| jo|.ie
Užsukau į Šv. Petro ir Po nyje jiedu, padedant J. Pili- patriotui.
link sutvėrimo naujos Vyčių je neturėtų vietos, o iš dviejų
vilo bažnyčią į gegužines pa paičiui, Pr. Rimkui, I). VaraKiekvienas jų obalsis yra:
kuopos Beioit, AVis. Be to, da žmonių gali prisipildyti pa
maldas. Daromas įstatymas šiui, A. Butkui, visus tuos
“Į seimą broli, sesute. Aš,
manoma susilaukti patarimų saulis tik per 1,200 metų.
Švenčiausio. Monstrancija žė aptvarus padarė. Tiesa, dar
mes, visi kuoširdingiausiai vi
rėto žėri. Ar gi nauja? Ne. truputį nebaigta, bet bus pasus kviečiame”. Žiūrint į pa kas link Vyčių 18 seimo, ku — Apie žemę traukiniu ke
Tai senoji, bet ji nesiskiria j baigta ir atlaidams pilnai
veikslą, džiaugsmas ima, kad ris įvyks Kenoslioj šią vasa liauti reikėtų vieną mėnesį
nuo naujausios, šv. Komuni pasipuoš.
ir toj kolonijoj randasi Vyčių rą.
I laiko, jei traukinys darytų bejos patena spindi, net malonu
Kuomet šie dirbo bažnyčios
kuriuos šią vasarą aplankys
Vytis.
sustojimo 52 kil. į valandą.
žiūrėti. Pirmiau ji išrodė, kaip fronte, kiti St. Keliotis, I‘.
rinktiniai visų kuopų atstovai.
sudėvėta blėta.
Vaitkus, Pr. Krikščiūnas, L.
Vytis.
Be to žiuriu, kokių gražių Trepkus dirbo jos užpakalyje.
stulpelių pridirbta pastatyti Visur dabar lygu, gražu. Kas
“votive stands”. Pasirodo — liko dar .nebaigta, liks rude WISC0NSIN0 APSKR. VY
ČIŲ SEIMELIS.
tai Tarno Baskio gražus dar niui. Tuomet bus baigti kiti
bas. Jo padaryta puikios len visi puošimai.
Gegužės 25 d-. Mihvaukee,
Raporteris.
tynos zokristijos sandėliuose.
AVis., įvyks Vyčių seimelis.
Be to jis, L. Trepkus ir A.
Rupšis padarė gerus stalus
baliams ir piknikams. Iš tik
KUDIKIS NEAUGA?
rųjų, lik žiūrėk ir džiaugkis,
Prižiūrėk jo virškinimą.
Nusifotografavo.
kaip nekuriu gerų žmonių pa
Kūdikiai negali augti, jei jų vistangomis stambesni ir smul “Motin” Dienoje” Vyčiai durėlius užkemša surugusi medžiaga,
gaminanti gesus. diegi) ir užkietėji
kesnieji dalykai gerėja ir na u 38 kp. nusiėmė paveikslus, ku mų. Tada bandyk būdų, kur) dak
ABAR tūkstančiai žmonių skaitinėja
tarai pataria, o milijonai motinų ži
ji atsiranda.
rį Vyčių 18 Seimo spaudoje no. Tada tėmyk vaiko gerėjimų.
kelionių tvarkraščius ir išplaukimo
Keletas lašų grynos augmeninės nepatalpins.
Dabar
pasirodys
kenkf/ningos Castorijos tuoj nutildo
Arba štai. Ateinu sekmadie
datas su tikslu pasirinkti laiką senai pie
nerimaujantį bei karščiuojanti kūdi
visiems,
kokie
gražūs
lietuviai
nio ryte geg. 18 į bažnyčią.
nuotoms ^akacijoms tėvynėje.
kį. Kei’.etas dožų ir jo virškinimas
Vyčiai
čia
Kenosbiuje
yra.
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
Na kas gi čia? Visas frontas
ti tikrųjų Castorių, tai žiūrėk, kad
Musų Keliavimo Departmentas mielai
prieš bažnyčią gražiai žaliuo Daug yra jaunų, iš kurių kuo- .'butų ant pakieto Fletęherioparašas.
jums pagelbės jūsų pienus įvykinti.
ja ir apvadžiotas geležiniais
vamzdžiais su geležiniais stul
peliais. Kada ir keno padary

Ar pienuoji?
vykti i tėvynė

KENOSHA, WIS.

D

JIS IEŠKOJO TOKIO
VAISTO PER METŲ
METUS
'■Plttsburgh, Pa., March 23. — Aš
ieškojau vaisto prieš nervingumų ir
nemiegu per keletu metų. Malonu
man neprašomam pareikšti, kad

TRINERIO .KARTUS VYNAS
yra toks vaistas. A. H. Dehler.” šis
įstabus vidurių tonikas laikys tvar
koj jūsų vidurius, kepenas, pūslę Ir
pilvų. Bandyk. Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co..
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

Daktaras

WISSIG.

Kapitonas

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Seno Krajaus

GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu .kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Cr*wfortl 5573

Central^SST^Bank
ATRUSTCOMPANY
lllOAVest 35th Street
ASUteBank *••• ACkaiingHouseBank

Valstijinis Bankas

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

JU.L AROUND

cleaner

Hardware & Painfs Krautuvė Naujose Rankose
Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir vi
siems savo pažįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau Jono
Deringio HARDWARE & PAINTS KRAUTUVĘ po numeriu 4414
S. R0CKWELL STREET.

Per ilgą laiką šį krautuvė buvo prideramai p-no Deringio veda
ma. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms reik
menų — Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos. Vieta Cliicagoje
buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo biznį
skelbė “DRAUGE”.
Dabar visiems Chicagos “Draugo” skaitytojams pareiškiame,
kad mes, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame pa
siryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.

Mes turime daiktų reikalingų namų savininkams, prie didelių
namų ir mažų, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingų daiktų.

Mes turime didelį pasirinkimą MALIAVŲ, VARNIŠIŲ, DAR
ŽAMS LAISTYTI ROBERINIŲ PAIPŲ, VINIŲ, įvairiausių SPYNŲ
— ZOMKŲ ir kitokių dalykų. Musų krautuvėje pasirinkimas didelis.
Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau
su savo kostumeriais, duosime prieinamiausią kainą. Musų patarna
vimas mandagus ir greitas.

Stambesnius orderius pristatome Į visas miesto dalis.

Visus kviečiame atsilankyti į musų papildytą krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingų daiktų galite gauti ir už labai prieinamą
kainą.
Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisingai ir
mandagiai patarnauti.
UCHT

Hardware tfcPaints
. BUTCHAS, Naujas Savininkas
4414 S. Rockwell St.
Tel. Lafayette, 4689

f
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CH I C A G O J E
VYTAUTO 500 M. SUKAK
TUVIŲ KAMPELIS.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Geg. 23
Lietuvos Uid. Kunigaikščio^ iIX)gegujįillilJl)amaldlJ par

Vytauto 500 m. sukaktuvių
Lietuvių Chicagos Komiteto
susirinkimas įvyko
gegužės
21 d., Aušros Vartų par. sa
lėj.
Susirinkimas
buvo labai
skaitlingas. Atstovų buvo iš
visų kolonijų. Padaryta daug
įvairių nutarimų. Visose ko
lonijose jau suorganizuoti ko
mitetai ir laukia darbo.
Nuolatinė valdyba išrinkta
iš šių asmenų: L. Šimutis,
“Draugo” red., pirm., A. Ba
cevičius, vice-pirm., B. Bitautienė vice-pirm., P. Atko
čiūnas, rašt., J. Kadzevskis
rašt. — pagelb.; fin. komisi
ja: J. Jakaitis, J. Krotkus, T.
Janulis, A. Nausėdienė ir J.
Krekščiunas.
Prisėjus reikalui, kitos ko
misijos bus renkamos sekan
čiuose susirinkimuose.
Platesnis susirinkimo apra
šymas tilps spaudoje vėliau.

Jllokyk|oj įvyks

..Holy K#.

Cbernausko
darže,ir bus, nes oras juu atšilo, j
čiaus salėje. Šitos Bendrovės liame
gera tvarka, geras stovis, prie 79 g-vės ir Archer Avė. jvisai vasariškas. Galima tiKadangi tų’ dienų nei keno Į kėtis, kad pasisekimas bus
taipgi su šia bendrove yra ge
rai taupyti pinigus.
nėra rengiama; didelio pi kili-1 geriausias
ko, tai bus proga iš visų koRap.
VIENINTELIS PIKNIKAS. lonijų suvažiuoti į šv. Jurgio
par. rengiamų piknikų. Pikni
Bridgeport. — Ateinantį sek ko renginio komisija ir dar
madienį, gegužio 25 d. įvyks buojasi taip kad kuodidžiau- :r Lietuvių Radio programai
vienintelis didžiulis piknikas, šia piknikierių skaičių kuo-, juojaniį pastangomis Budribūtent didžiulės šv. Jurgio geriausiai priėmus.
ko krautuvės iš stoties WCFL
parąpijos rengiamas didžiuKaip tikimasi taip turbut 970 k. kas nedėldienį nuo 1
iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergaš WHFC 1420 K. nuo 7
iki 8 vai. vakare.
.

me” draugijos susirinkimas.
Vyrai, vaikinai, ateikite!
X Geg. 22 d., Šv. Kryžiaus
ligoninėj padaryta sunki ope
racija panelės Benetos Kai
vaitės motinai.
i
X Ponų Kazėnų sūnus An
drius, sugrįžęs iš ligoninės,
nors dar negali vaikščioti, bet
eina geryn, būna namuose,
4607 So. Honore St.
X Kad atsimintumėt pada
ryti gailestingų darbų lietu
viams varguoliams, našlai
čiams, primename, jog šiame
sekmadieny, geg. 25 d., Šv.
Kryžiaus bažnyčioj bus rink
liava L. K. Labdarybei.
X Labdarių 1 kuopa šia
me sekmadieny, geg. 25 d.,
turės užkandžių būdų prie šv.
Kazimiero kapinių.
X Gerb. kleb. kun. A. Skripkus praneša iš Atlantiko
vandenynų, kad kelionė sėk
P. Atkočiūnas, rašt.
minga ir pasitenkinęs. Parapijonų prašo rengtis prie par.
“EKSKURSIJA Į LIETU
pikniko, birž. 15 d.
VĄ”.
X Bendrovė
“Lietuva”,
kurios
ofisas
yra
—
4600 So.
North Side. — Gegužės 18
d. Šv. Mykolo parapijos cho Wood St., priešais Šv. Kry
ras statė scenoj “Ekskursija žiaus par. klebonijų, geg. 19
Amerikos jaunimo į Lietu- ir 21 d. rodė visiems veltui
vų”, trijų aktų operetę, va krutamus paveikslus Krendovaujant N. Kuliui.
Publikos buvo nemaža, bet
galėjo būti da daugiau. Vaka SENO DAKTARO MINTIS,
P AGELBA
re teko patėmyti ir svečių ar
SENIEMS
tistų iš kitų kolonijų: p. šabo
nis, Lauraičiai, J. Kudirka,
Stulga ir daugiau, kurių ne
pažįstu.
Operetėj veikiantieji asme
nys buvo šie:
Lietuvos atstovas Klaipė
doj — A. Bacevičius, Eramitas, Lietuvos oficieris — P.
Valaitis, Giraitis,
Lietuvos
konsulas Amerikoj — A. Ru 1885 m. senas Dr. Caldwe'.l iš
rado tą, už ką jį šiandie visas pa
gienis, Danutė, konsulo duk saulis giria!
tė — O. Mikužiutė, Raginytė Ilgi praktikos metai jtikrino j],
— A. Seriutė, Gražina — A. kad žmonės stato savo sveikatą
pavojun su laksatyvais. Todėl jis ėMikužiutė, Ada — E. Sinkevi mė ieškoti nekenksmingo vaisto,
kurs savo atliktą, kurs vienok, nei
čiūtė, Adelina — T. Vilkelis, suks vidurių, net sudarys papročio.
Jis tik rašė ir rašė tuės receptus
Elnytis — Vincas Rėkus, Di- žmonėms,
turintiems aitrumą,
gal
mitras — A. Pauža, Žirski, vos skaudėjimą, apsivėlus} liežuv},
stoką apetitą ir tt. Jis pagydė sun
Lenkijos prezidentas — J. kiausius sukietėjimus, bet jis buvo
moterims, vaikams ir se
Lebežinskas, Tadas, preziden švelnus
niems.
to sūnus — L. Urbonas. Pia šiandie garsus vaistas — Dr.
nu akomp. N. Kulis, smuiką CaldweU’s Syrup Pepsin. yra ge
riausias laksatyvas.
Galima
gauti
— J. Jonušis. P-lė P. Nausė bile aptiekoj.
daitė solo pašoko gražų šokį.
Reikia pasakyti, kad visi
PILNAS EGZAMINAS
asmenys, ir visas choras, bu
$5.00 TIKTAI $5.00
vo gerai išlavinti, nors ir ne
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
daug laiko tam turėjo. Rei tikrą
specialistą, ne pas kok} nepakia stebėtis tokiu dideliu pa tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
sišventimu ir netingėjimu.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutau
Garbė varg. N. Kuliui už po
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų
tokį pasišventimų, nes tai jo daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
paties parašyta operetė. Vis mo, suradymul žmogaus kenksmin
gi tai didelis darbas ir dėl gumų.
Mano Radlo — Scope — Raggito
reikia
northsidiečiams X-Ray Hoentgeno Aparatas ir rtsiškas bakterlologlškas egsaminavidžiaugtis, kad savo tarpe tu mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu ai paimsiu
rim tokį gabų vargonininkų. Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
sugryi jums taip kaip buvo
Visam mūs kolonijos jauni vumas
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
mui patarčiau
priklausyti vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatlsmo.
kirminų,
prie parapijos choro. Tada uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
turit kokią užsisenėjuslą, Įsi
jis galėtų pastatyti da geres jeigu
kerojusią. chronišką ligą, kur] ne(paildavė net gabiam šeimynos gy
nių operečių.
dytojui, neatldėllokit
neatėjo P**
O, be to, jaunimui geras mane.
DR. J. E. ZAREMBA
dalykas yra lavintis
muzi
SPECIALISTAS
kos srityje.
Inėjlmas Rūmas 1018
Dabar visi kalba, kad va 20 W. JACKSON BLVD.
Arti SUte Gatvės
karas buvo gražus ir visi pa
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki f
tenkinti atsilankymu.
i

i

Buvęs. .

Nedėliotais nuo 10 ryto iki
po platų

RADIOS

RICHMAN
BROTHERS

Kainos sumažintos.

Atwater Kent A. C. su vis- Į
kuo ......................... $39.00
R. C. A. Radiola 33 su vis
kuo ......................... $35.00
Pliilco screen grid vertės $125
už ............................. $65.00
Radio
ir vietrola krūvo
je ............................. $98.00
Parduodamos visos geriau
sios
Standard
išdirbysčių
radios.

JOS. F. BUDRIU
INC.
3417-21 So. Halsted St.

Vžsistatyk radio ant Blue Ribbon Malt Sporto pranešimus kas
vakarą 6:30 vai. vakare šviesos taupymo laiku iš stoties WMAQ,
Chlcago.

Tel. Boulevard 4705

i *

VILNONIAI SIUTAI

ra

VASAROS LAIKUI
Vienlinkos ar dubeltavos krutinės siutai iš
vilnonių ir saržos materijų geriausios rūšies,
vargu kada parduotos pigiau, kaip $.)()... .ma
terijos, kuriomis galima pasitikėti, kad užlai
kys išvaizdų ir ilgai laikys. Be to jie yra gana
lengvus, taip kad jus jausitės juose vėsiai visų
vasarų.
Tie siutai buvo visi rūpestingai pasiūti nuo
savose dirbtuvėse gabių rubsiuvių, -kurių di
džiausias noras įtikti jums, dėlto kad jie patys
yra to biznio dalininkai.
Nežiūrint ar esi augštas, žemas, plonas sto
ras, mes jutus galime pilniausia pritaikinti, nes
turime visokių modelių, naujausių madų ir spal
vų. Čionai jus rasite, kaip sykis tokius siutus,
kokius norėsi turėti Decoration Diepos išvažia
vime ateinančio j 'savaitėj.

SAVO

Tiesiai iš musų dirbtuvių jums
................... Jokio perkupčio pelno

GEROVEI
Nekuomet, nebuvo geresnio
laiko kai Dabar!

EXTRA KELNES
$2.50 - $3.00 - $4.00- $6.00
Kelnės darbui ar žaidimui ar išeiginės....
Šimtai geriausių materijų visokių pagei
daujamų madų ir spalvų.
Bile biznio siutas, overkotis, golfo arba išeigi
nis siutas bile Richman Brothers štpre S. V.
visad viena ir ta pati kaina.
Ali

f ČH1CA60
ĄbRORA ANO į1 GIN!
'^^PAIL'ROADl

Chlcago Nortli Sliorc
and Mllwaukcc Rallroad
I

ftIAI RĘ

Chšeagn Aurora and Flgin
Itallroad-Tlic Sunset Lines

ChJcngo Soiiili Shorc
nnd South Beini llailronil

I VAKARIS

I RYTIS

TAI KELIAI ten Nuvykti

THE RICHMAN BROTHERS CO.

TRYS CHICAGOS STORAI:

II4-II8 S. State St. 6400 S. Halsted St.
4011 W. Madison Street
Ja

1
«

r
Penkiadienis, Ceg. 2Š d., 1936

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

6

D B SUGIS

lietuviai, dėl užsidarymo ang
lių kasyklų, žymiai sumažė
jo,
bet tolymesnėse apvlinkėse dar jų daug randasi.
X Westsidėje Damen gatvė jau baigiama statomais
tiltais per kanalų ir gelžkelius

Šv. Jurgio par. mokyklos bingai paminėt”. Taipgi pp.
orkestrą buvo vienintelė lietu- K. ir B. Naugržemiai aukojo
vių.
lotų Seserims Kazimierietėms,
Teisėjais buvo žinomi mu- kuris bus leidžiamas išlaimėzikai, būtent Mr. C. Jasinski, jimui Vienuolyno naudai. Seidirektorius lenkų simfonijos mas brangiems geradariams
orkestrus, Mr. J. Koniecny, pareiškė didelės padėkos.
direkotrius De Paul Simfoni-Į
—---------------jos Orkestros ir Mr. C. J. O^AlYDZlAl PERSkAIT fKINeill, instruktorius “wood-TE BIZNIERIŲ BARGENUo

DAKTARAI:
Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER

DR. J. J. KOWARSKIS

Ofiso Tel. Victory 3687

į

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

i

DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X Vytauto iškilmių rengi
mo komitetas didėja. Jo daly
Ofisas 2403 W. 63 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3133 S. HALSTED STREET
Kertė Bo. Westarn Avenue
Oaklcy Avenue ir 24-tas Street
viai pereito trečiadienio va
Tel.
Proepeet
1111
Antras ofisas Ir Rezidencija
Telcf. Cunal 1713-0241
kare užpildė Aušros Vartų
Resldenclja 88(8 Bo. Leavitt K.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliaia
Tel. Canal 8889
parapijos svetainę. Westsidieir Ketvertais vakare
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 V. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
winds ’ ’.
(vak. Antro Of. Val.; Nuo 3-6 po
eiai aktualiai jame dalyvau jungti su pietine jos dalimi.
NedelloJ pagal susitarimų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šv. Jurgio par. vaikų orja. Tikrai šių metų ruošiaOfiso Tel. Virgin la 9086
šventadieniais pagal sutarimo.
.
X Viešųjų mokyklų valku
Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos: Van Buren 68(1
j kestra susideda iš 21 mokimus iškilmes bus nepaprastos: v. ...
.
v
Rezidencijos
Tel. Drexel 9191
.
iciai prie pirmosios sv. Komuir berniukų.'
v. ..... v
..
'nių, mergaičių
Republic 8466
ir, turbūt, kilnumu ir suma i ..
Tęl. Canal 6764
nijos ruošiasi eiti Ausros Var- ...
. .
, .
, ,.
IJai vadovauja ir mokina munumu pereis visas lig šios L , v v. . , . v ,.
tu bažnyčioje birželio 1 diena, j
,
v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
«ų gerb. parap. varg., zinoClticagoje buvusias.
per antrąsias sv. Misiąs.
1
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
4142 Archer Avenue
mas muzikas ir kompozito- Moterims, kurios kenčia nuo širX Aušros Vartų asisten
GYDYTOJAS,
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
X
Parapijos
piknikas
artėCHIRURGAS
rius,
p.
Antanas
Pocius.
’
diea
pykimo,
arba
taip
vadinamos
2
iki
4
ir
6
iki
8
v.
r.
tas kun. Vitkus buvo 40 atVaikų ir visų chroniškų ligų
■c.
,
_
.
..
j "rytinės ligos”, šis paprastas būdas
Nedėliomis
nuo
10
iki
12
ryto
IR OBSTETRIKAS
laiduose Spring Valley ir grįJi® hus birželio 29 d., per
tejlliet IllUSų paiap. vai.tų paSįr<><iį palaima. Didžiuma slaugių Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd.
Ofisas 3102 So. Halsted St
Gydo
staigias
ir
chroniškas n g—
Kampas
31
Street
patąna žymiausi speVai.: nuo 8:89 iki 9:30 rak.
žęs stebėjosi, kad šv. Onos ’AV- PetrQ- Ne tik West Side, orkestrą padarė žymių pažan-'tal žln° įr
vyrų, moterų ir valkų
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
lietuvių bažnyčia nebegalėjo [Het
visos Cbicagos lietu- ga ir jau buvo priskaitytn ' to ledo — sakysim vynini Stikleli.
DARO OPERACIJAS
.
v
.
. .
;
'Užpilk ant jo arbatini
Šaukštukų Ofiso Tel. Canal 2118
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12
Namų Tel. Lafayette 0098
sutalpinti apielinkės susirin- įviai Petrai žada suvažiuoti, prie žymesnių kurinių pildy- Phillips Milk of Magnesia. Palengva
j
Ligonius priima kasdieną nuo
b-A .r. Šerkšnok iki išbaigsi arba iki blogukusių lietuvių
maldininkų. Ruošiama piknikui vi
klasėj n
B. Tu/l
lad -.oi
įeikejo
mas visiškal praeis. Retal p,.iseina
tojų, VlovSl
Tel. Homleck 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rez. Tel. Prospect 0619
Nedėliomis ir seredomls tik
pašvęst d°zii pakartoti, kad užbaigti pilvo
Nors pačioje Spring Valley “supraizų“ Grieš gera orkes daug triūso „ir .. laiko
iškalno susitarus
.
,
, . . [skaudėjimų artų tąsymų vemti.
,
^_Tc, . A
trą. Tai bus didelė \vestsidie- gerb. I11UZ. Pociui, kad taip į Phillips Mi'.k of Magnesia turi!
OFISAS
teikia
Ofisas ir Laboratorija
čių šventė.
puikiai išlavinus orkestrėlę,1 K^^VSmet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
greitų pagelbų, kuomet VnSZ
ėda rėmuo, 1900 S. HALSTED STREET
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
GYVYBĖ
kuri visvien ant tiek pflsi.__ ,■surusę viduriai, gesai. Jo švelni, bet
Rez.
6622
So.
Whipple
NAMAI:
2130 WEST 22nd STREET
. .
. tikrai liuosuojanti veikime užtikrina (
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išškiriant Ket.
IR VĖL ŠV. JURGIO PAR. Žymėjo konteste, kad jai pri-; regulerj vidurių išvalymų. Vartoja- i
/tino Al?r’ilk'li? AVI?
PRIKLAUSO
CHICAGO
* ». ,
oi.
-p
. , . imas burnos ploviniui
jis neleidžia;
41 Jo -AJ.vCil.Ejrt AV-Ej.
MOKYKLOS VAIKUČIŲ
pažinta o dovana, pernai taip rugstims ėsti ir dantims puti neštu- j Valandos: prieš pietus pagal sutartį,
NUO ŠTAI KO
PRANEŠIMAS
ORKESTRĄ LAIMĖ
2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
pat laimėjo dovanų pilniam ;, mogulaiku.
kiekvienu buteliu Phillips Milk ,Namuose
__________________________
Tel. Lafayette 5792
INKSTŲ-KEPENV.PVSLĖS
JO KONTESTE.
Ypatin- of Magnesia eina pilni nurodymai |
šios
rūšies
konteste.
Per virš 200 metų tikrasis Gold
: jo daugybės vartojimų. Visose aptis- , Tel. WentWOrth 3000
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gai pažymėjo teisėjai orkes-^kose po 25c. ir soc. Reikalauk tik-į
Medai Haarlem Oil buvo pripa
atidarė antrų ofisų (au Dr. Laurai
± • ' rosios, daktaru užtikrintos per 50,
Rez.
Tel.
Stewart
8191
Bridgeport.
—
Antras
iš
ei

trai gerų “ expression ”,
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptležintas gyduole dėl šių organų
tdl metų.
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. i Vai: 2 iki 5 po pietų. 7 Iki 9 vak.
"Milk
of
Magnesia"
buvo
Chas.
1
lės,
metinis
katalikiškųjų
mo

netvarkos. Lengvas ir malonus
labai svarbus dalykas muzi
SįpecT !93o. 2 ,ki 4 P° Plet' Tet OHice: 4459 S. California Avė.
H. Phillips Chemical Kompanijos S. I
imti. Bandyk šiandie. Trijų kyklų mokinių benų kontestas koje.
V. registruotas vaizbos ženklas ir jo
Senas ofisas toj pačioj vietoj:
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: įvyko šeštadienyje, gegužės 17
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo į
Nedėlioję pagal sutarti.
Gydytojas ir Chirurgas
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Gerb.
Seserys
Kazimierie1875.
“Gold Medai” vardo kiekvieno
6 iki 8 vakare. Tel. Bouievard 7829
d., 1 vai. po pietų, St. Mary tės, šios mokyklos mokytojos,
6558 SO. HALSTED STREET Rez. 9641 S. Albany Avė. Tel. Pros
je dėžutėje.
1989. Nedėtomis tik pagal su
Higb
School Auditorijoje, daug padeda gerb. p. Pociui
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect
tarti.
ADVOKATAI
kur dalyvavo viso 28 mokyk- prie lavinimo vaikučių, už tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso ir Res. Bouievard 5913
įlų įvairių tautų parapijų vai ir vaisiai gražūs ir jaunu
AKIŲ GYDYTOJAI:
X — Spinduliai
HAARLEM OIL
kų benai.
G AP S i; L ES
čiai muzikantai neša garbę
Ofisas 2201 West 22nd Street
Tel. Yards 1829
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
netik savo mokytojams, pa
3464 SO. HALSTED STREET
ADVOKATAS
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
rapijai,
bet
ir
visai
lietuvių
Ofiso valandos nuo 1 Iki • po
Avenue
Tel. Republic 7868
Suite 721 First National Bank Btdg.
G R A B O R I A I:
pietų Ir 9 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
katalikiškai
visuomenei.
Mes
38
S.
DEARBORN
ST.
Res. 3201 S. WALLACE STREET
I
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
I
turime brangių žmonių musų Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
relefonas Yards 1198

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGRESIJĄ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YlIŠKA

DR. A. BAČKOS

DR. B. ARON

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOK

DR. H. BARTON

DR. S. BIEZIS

DR. A. J. BERTASH

PAUL M. ADOMAITIS

DR. G. SERNER

Simpatiškas —

Mandagia

STANLEY P. MAŽEIKA

—

Geresnis ir Piges

GRABORIUS

nis už kitų patar

BALSAMUOTOJAS

navimas.

J.: F. EUDEIKIS
KOMP.
■
'• :
.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Oflabs:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 Ir 1742
SKYRIUS

Falrilold Avenue
SKYRIUS
1419 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero 2794
SKYRIUS
3291 Aubura Avenue
Tel. Bouievard 3291

4447

So.

Turiu automobiliu* visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

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

Tel. Roosevelt 7522
J. Lolevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
•192 8. Halsted
81. Chicago, Iii.
Tel. Vlctory UIS

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigtausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2(19

2314 W. 23rd Place .
*»

ir

Chicago, Iii.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court

Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

J. F. BADŽIUS

I. J. Z O L P
GRABORIUS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Bouievard 6203

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHICAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu • kiti
todėl, kud priklau
sau prie grabų lšdlrbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STĘEET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tol.
Canal 3161
Victory 4088.

BUTKUS

Phont Bontarard 4139

,

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mnsų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų uSlalkymul
skyrių.

Nauja, graži

4

ko

plyčia dykai.
3307 Anburn Avenue

parapijoj — mokėkime juos įverfciftti Ir tinkamai ,^agerį»ti.
O vaikučių tėveliams, kurie
duoda progos vaikučiams la
vintis, valio! ir da kartų var
lio!
Muzikos mylėtojas.

EZERSKI

r

A. A. DUS
ADVOKATAS
11 So. La Šalie St.. Roora 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1
Vakarais

Ponų Tado ir Onos Aleliu- 1241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0662
nų, žinomų bridgeportiečių
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
PėtnyčloH
sūnelis, Adolfas išvyko Lietu
von mokslus tęsti. Gegužės
20 d. išvyko iš Cbicagos, kar
(John Bagdziunas Borden)
tu su p. J. Miliumi, krutamųjų paveikslų fotografu.
ADVOKATAS
Paviešėjęs per vasarų pas 105 W. Adams St. Rm. 2117
savo močiutę kaime, jaunutis
Telephone Randolph 6727
Adolfas stos į Tėvų Jėzuitų 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
vedamų bernaičiams mokyklų
Telephone Roosevelt 9090
Kaune ir apsigyvens jų ben Name; 8.iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
drabutyje. Ponai Aleliunai ne
šykštauja lėšų, kad tik davus
savo vienturčiui kogeriausių
LIETUVIS ADVOKATAS
išlavinimų ir padarius jį ne
tik šviesiu (žmogumi, bet ir
2221 West 22nd Street
patriotu. Geriausių sekinių gy
Arti Leavitt Street
venime, linkime jaunami ATelefonas Canal 2552
dolfukui, kurs taipgi buvo na
riu (smuiko) šv. Jurgio par. Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
vaikų orkestros. Adolfukas ir kare. Seredjmis ir PėtnyčioKaune tęs muzikos studijas. mis nuo 9 iki 6.

DR. ŽMUIDZINAS

Ofisas
^AkinHJ^Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Rec.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

JOHN KUCHINSKAS

Rėmėjos džiaugiasi.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln ‘4177

Nuo 9 iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampas Mielilgan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 8 iki 9 vak. Ir Subatomts

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 9322
Vai.: 8 iki 10 ryto
1-8 vai. vakare
OFISAI:

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų1
9 iki 8:30 vakar*

4901 — 14 St
2924 Wasliington '
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. i
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451 j

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

LIETUVIS AKIŲ

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGaT
Perkėlė

savo

ofisų

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Nedaliomis
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo
------------------ į
pietų: 7—8:29 vakare
NedAIlomls 19 iki 19

A. L. DAVIDONIS, M. D

Palengvins aklų {tempimų kurie
Telef. Midway 2880
esti priežastim galvos skaudėjime,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
mo, skaudamų aklų karšt). Atitai
Tel. Kenwood 5107
Tel. Bouievard 1481
sau kreivas aklų, nulmu cataractua
,
Valandos:
Atitaisau trumpų regystp ir tolimų
Nuo
9
iki
11
valandai
ryte:
regyetų.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose apart šventadienio ir ketvirtadienio
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Gydytojas, Chirurgą* ir Akušeris
mas su elektra, parodančia "'atiau3343 SO. HALSTED SlREET
slas klaldaa,

DR. V. A. ŠIMKUS

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto iki
11 po pietų.
Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI.
Tel. Bouievard 7589

DENTISTAI

7—8 vakare

I’ritaikymc akintų dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bhlg., kam p. 18 St. 2 aukštas
I’astcbėkit mano iškabas
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Telephone Central 9928

F. W, CHERNAUGKAS

“DRAUGO“ ĖMĖJŲ SKAT

advokatas

ČIUS NUOLAT AUGA.
APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE“

*

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4946 Bo. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekoa

TU. Canal 8998

25 METįĮ PATYRIMO

Valandos: Nuo 8—4 Bu Bu

Office Bouievard 7948

H

BU8U0I

Gerai lietuviam* ilnoma* par 89i
metu* kaipo patyrė* sr8rt°J*a> 9*1**
rurgas ir akušeri*.
**
t

DR. 6.1. BLOŽIS

Gydo stalgia* ir chroniška* BSasvyrų, moterų ir valkų pagal «auJausiua metodu* X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisu*.

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt St.)

Ofisas ir Laboratorija

Valandos* Nuo 9 iki 18 ryto
nuo 1 Iki 8 vakare
Beredoj pagal sutarti

1025 WEST 18 STREET

DENTISTAS

Netoli Morgan Btreol ”

VALANDOS: Nuo Iš — 19 plotų *1
nuo 9 iki 7:19 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8119 Rea. Bo.
Bouievard 7(88
Rea. Hemlock 7491 8988, arba Randolph 9S99.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DE MTIITAB

124 North LaSalla Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:29 Iki ( vai. vak.
Office: 19*9 Bo. Union Ava
TsL Rooeevelt 8719
▼aL su* l iki I nL rak.

Res. Prospect 66(9

Tel. Canal 0267

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
. AKUŠERIS

JOHN B. BORDEN

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų 2 sk. dideliai džiau
giasi dėl savo narių laimėji
mų šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų dr-jos 11 Seime. Pasiro
dė atskaitose, kad musų 2 sk.
šįmet stovi “pirmoj vietoj”
»*t
t t.
i ' r
ir vajuje ir narių prirašymo
GRABORIUS
konteste. Por.iai Marcelei TaOfisas
3238 S. ITALSTED STREET manauskienei už didelį pasi
Tel. Vlctory 4088-89
darbavimų narių prirašinėji
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.
me duota 1 dovana; p. A. VarTel. Vlrglnla 1290
dauskas laimėjo 3 dovanų už
/tokį pat darbij. Ponia B.
Nangžemienė dovanos neno
LIETUVIS GRABORIUS
rėjo, nors jinai prirašė kelio
O f I a k a
4603 S. Marsbfield Avenue lika paprastų narių ir vienų
amžinų narį. Jų tenka “garTel. Bouievard 9277

A. PETKUS

Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
VaJ.: A-įB; scr. ir pėt.
Tel/Canal 2552

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki t Vakar*
Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. III
X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt, 1:80—5 ir 6-9
vai. vak. 8*redotnls ir Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631

SO. ASHLAND

AVĖ.

Tel. Yards 0994

,

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
Nedšl. nuo

/

12 dienų
3 po pietų.
9 vakare.
10 Iki 18 dleaų

> »•>
%

Penktadienis, Geg. 23 d., 1930

draugas

6

3sa

I

I

IKNIK
Chernausko Darže, 79 AArcher Avė., Justice, III.

Rengia ŠVENTO JURGIO PARAPIJA

Graži muzika, skanūs valgiai ir gėrimai, ir daug įvairumų. Kviečiami visi parapijonai
ir buvusieji parapijonai ir kaimynai. Gera proga visiems suseiti žaliuose miškuose ir prie
gražios muzikos pasivaišinti ir senas pažintis atnaujinti.
Kviečia Klebonas Ir Komitetai.

Nedėliojo, Gegužes (May) 25 d., 1930 m.

į;

K

žINiy-žINELĖS

susirinkimas yra perkeltas į vakare draugijos susirinkime,
CHICAGOS PAŠTE
penktadienio vakarę, gegužio nes yra daug reikalu svarsty
LIETUVIAMS LAIŠKAI
23 d., 8 vai. iš priežasties mū mui.
X Ponų čėsnų, visiems ge
K.
Lukošaitis.
952 Olezauskas Mrs. M.
sų
parapijos
išvažiavimo,
25!
K. OF L. GIRLS BASErai pažįstamų Town of Lake,
958 Ribikauskui Jonui
d., Palonia darže. Prašau
BALL.
dukrelė Leokadija, šį šeštadie
draugų dalyvauti penktadienio
nį, geg. 24 d., priims moterys
On Friday, May 23rd, 1930,
tės Sakramentų su Petru Dar
BIZNIO PROGOS
these teams ivill play at Grant
giu, Šv. Kryžiaus bažn. 5:30
A. ALESAUSKAS
Spaustuvė, 12x18 su Kluge, 10x15
Park, 7 P. M. sliarp.
MOTOR EXPRESS
AR NORI PINIGŲ vai.
atdara, viskas yra, kas tik reik. ge
North Side vs. West Side.
ras biznis. Geros išlygos 753 No.
Mes permufuojame-perveža- ANT PIRMU MORGIČIŲ
ltockwell St.
■Cicero vs Providence
me pianus, forničius ir kito Skolinam pinigus ant medi
FARMOS.
KENDŽIŲ, ioe cream, gr>oc. Sto
Brighton Pk. vs. Bridgeport kius dalykus.
ras. Pigiai. Prie mokyki. 3 kamb.
niu ir mūriniu namu. Komisas
I I
j gyv. 3856 So. Washtenaw.
Town of Lake Bye
Taipgi parduodame anglis tik 2%. Kreipkitės i
ŪKĖS — FARMOS. KAM DELICATESSEN IR GROCERIS
On May 16th, 1930, Town geriausios rųšies už prieina
Puiki vieta vyrui su moterim ar
REIKALINGAS.
Public Mortgage Exchange
of Lake lošt to West Side by miausių kainų. Musų patarna
dvielm moterim, pelningas
biznis,
80 akrų ūkė, gera žemė geri bu kampinis Storas, šalę Chain Meat
a score 20-13, North Side lošt vimas yra greitas, geras ir S. L. FABIAN, Mgr. dinkai, gyvuliai viskas už $4,000. Market. Renda $55, gyv. kamb. Už
40 akrų gera žemė, geri budinkai viską $950. 7132 So. Racine Avė.
to Cicero by a score 16-3, Bri nebrangus.
809 West 35th St.
didelis sodnas, upė teka, ant cemen
Beauty šapa, 3 budos, Įst. 10 me
tinio kelis $3,500 su gyvuliais.
ghton Park Forfeited tbeir ga
7126 So. Rockwell Street
40 akrų žemė Ir budinkai ant tų. Geras biznis. 639 Diversey Pkwy.
Kamb. 220.
.
ine to Providence.
Paskolos autams ir apdrauda. Ne- kranto ežero $800.
Telef. Republic 5099

SPORTAS

MORGIČIAI-PASKOLOS

PRANEŠIMAI.

vada 9461. S. J. Jefferies, 417 So.
Sacramento Bu'.

Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

P. D. ANDREKUS

SKOLINAM
PINIGUS

North Side. — Draugijos Tel. Virginia 2481
Šv. Kazimiero brolių ir seserų

A. S. PRECIN ■

Ramova

$100 iki $39,000
ant 1, 2 ir 3 morgičių

fPREČINAUSKAS)
Fotografas

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Vestuves - musų specijalybė
Gražiausias Teatras Chicagoj 4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys Į vak. nuo Albany)
Pėt. ir Suv. Geg. 23, 24
“TEMPLE T0WER”
Ir
“RIDIN LAW"
% raudono roberio
Labai įdomus veikalas. Da
daržams laistyti paipos. Buvo 14c. pėda,
lyvauja geri artistai.

3518 So. Halsted Str.

Arti AVestern Avė.
Telefonas Grovehill 1038

NAUJI GĖBfADŠl
AUTOMOBILIAI

A .......

GRAHAM PAIGE

dabar 11c. pėda.

aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
ATLAS PHOTO STUDIO
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

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

$1.50, dabar 98c.

Fifteenth St. Hardware
4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689
CICĖRO,

Telefonas Lafayette ####

ill.

3962 Archer Avenue

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA
GENERAL MOTORS

,Wm. J. Kareiva

Tel. Boulevard 1188

, PRANEŠIMAS.
I

BALZEKAS MOTOR SALĖJ
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

2650 West 63rd St. Chlcago.
Telefonas

HEMLOCK

$18$

Pasiuvu Dreses
Mrs. E. Drillings
(Burba)

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

ĮVAIRŪS

ti Marąuette Parko. Bus par
duotas su mažu įnešimu.
Lotas ant Western avė. arti
Marąuette Rd. Mainys į bungalow.
2 fl. muro namas po 6 kamb.
karštu vandeniu apšildomas,
platus lotas, arti AVestern
avė. ir Marąuette Rd. Savi
ninkas mainys ant mažesnio
■namo ar loto.
2 naujos buugalow, 5 ir 6

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

808—S West 31 Street
Tel. Vlctory 109#

~LEAVITT STREET

M. ZIZAS

ES

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00
114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4498 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS, Savininkas

LIETUVIS KAIHPENTERIS
Atlieku visokį darbą, kaip tai:
Įtaisau namus, porčius, dirbu šėpas
ir kitokį darbą. Taipgi atlieku cimento darbą. Prie namų darbo tu|riu patyrimo per 30 metų.

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

TAISOME
AUTOMOBILIUS 8UDAUSVTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai
reikalingą
prie mašinos
viską
padarom.

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
Phone Yards 1808
Chlcago, III.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
SVEIKATOS KOMISIJONIE
RIUS PATARIA UŽLAIKY
TI GYVENAMUS
KAMBARIUS
SVEIKUS

Mes pasirengę išgražyti jūsų kam
Kaipo lietuvis, lietuviams patar barius 19% pigiau už visą darbą.
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
nausiu kuogerlausia.
kritai padirbant pagal jūsų norą.
4426 So. Western Avė.
Teisingas Ir greitaas
patarnavimas
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip
Tel. Lafayette 8227
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o
mes pribusim ir apkainuosim visai
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
išmokėjimų.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius

GARAGE
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Viktoras Yuknis, Savininkas
STANLEY CIBULSKIS
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
SOX MOTOR SALES bas garantuotas. Red Crown
gazolinas.

3133 So. Halsted Street
Cbicago, UI.

ISRENDAVIMUI
Rendon 6 did., šviesus kamb., vi
si Įtaisymai. $22. 600 W. 25 Pi.

REAL ESTATE

Marąuette Parko. Įnešti $1,000
B. W. PALUTSIS
Mes turim daug tikrų bar- i
2115 West Coulter Street
genų. Tai-gi norėdami įsigy-'
Roosevelt 8410
ti namų arba lotų Marąuette
Parko kolonijoj, kreipkitės NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lo
tas 48x160. $16,000. 7019 Prairie,
pas mus.
Stewart 2250.
A. N. MASULIS
$6,000 1-mų morg. 7%. Parankos
$12,900. Rendos $2,040. 29 So. La
6641 So. Westem Avė.
Šalie. Kamb. 957.
Tel. Republic 5550

KONTRAKTORIAI:

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Tel. Lafayette 7139
Moterys nusiplrklt materijolą, o
aš padarysiu gražią dreslukę pa
gal naujausios mados.

Reik tuoj parduot, pilni mah. ra
kandai. Wies 11309 Eggleston.

CHARLES VUSHAS
2223 W. 23rd PIaee
Telef. Rooscvelt 2721

I

Užlaikau visokių
auksinių Ir sida□rlnių daiktų, vė
Taipgi didelis pasirinkimas varto
liausios mados ra tų karų už labai mažą kainą.
lio,
planų
rolių,
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
rekordų
ir t. t kreipkitės Į mus
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru WHITE
mentus.

PRANEŠIMAS MANO
DRAUGAMS,

PONTIAC IR OAKLAND

Automobilių pirkėjams ir savininkams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius
sul vėliausios mados automatiškais
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai
Nash ga'.i papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas

MARUUETTE JEWELRY
& RADIO
WILLYS, WILLYS KNIGHT
Savininkas R. Andrellunas
IR WHIPPET

DOWNERS GROVE PHOTO
STUDIO
P. Pučkorius, Savininkas
928 Warren Avenue
Tel. Downers Grove 1104

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilną lai
Savininkas priverstas par ką ar pusę. Taipgi ir į kitus
duoti biznio lotų ant 71 St. ar miestus. Atsišaukti:
REAL ESTATE

BARGENAB mūrinis 2 flatai, po
penkis kambarius, pirmas flatas su
hdt water heat, antras nuo kampo
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
_______
si Marąuette Park, blokas nuo gat
[ Barbernė, 3 kėdės, sav. išvažiuo- kamb. SU VėliaUSlOS mados į vekarių po num. 7004 S. Campbell
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
'ja į New Yorką, pigiai. 3306 Ogden
taisymais. Arti gatvekarių ir šaukite pas
Avė.

Garantuotos va.rt. elek. skalbyklos,
Akerių plotai, labai
gera žemė,
aprlbuotas skaičius marcizų, lilijų. $25 ir augščiau. 1214 Wilson Avė.
James Šnipes, Bayside Gardens, Nešiušių šapa, šiušių valymo stan
halem, O.re.
dus, geras biznis, geras listas, pi
giai. C. E. Edwa,rds, 6246 So. Park.
RIO GRANDE KLONIO vynuogy
Puikus ąžuolinis pianas, 88 gaidų.
nai pelningi, Ankstybiausj greipsai
Amerike.Parduodam išvystytus vyn Pigiai, .šauk Irving 4883.
uogynus su nuolatiniu
užlaikymu.
Pigiai storas. 4 kamb., arba iš| Coastal Plains Inv. Co. Edinburg, mokysirn. beauty amato. 8207 \V.
Texas.
G.rand avė.

PUIKIAUSI KARAI

STOCKIIOLMAS, geg. 23.
Man reik žmonių—vyrų ar
- Einant naujausiais apskai- moterų virš 30 metų amžiaus.

ROXEE MOTOR SALES

ST. BUKAUSKAS

4644 So. Paulina St.

Norintieji gerai nusifotogra
fuoti meldžiu atvažiuoti pas
mus į Downers G rovė. Patar
nausime mielai ir sąžiningai.
Atvažiavimo išlaidų neatbokite —t- padarysime jums pigiau
ir dar dovanų duosime.
Važiuokite Ogden Rd. 18 iki Downers Grove ir tada
klauskite

Pontwater, Mieli.

įėiavimais, Švedija turi 6,120,080 gyventojų.

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun
Kaina $843.00 F. O. B.
Pigus važinėjimas.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi
Labai Žemos Kainos
ateik pas mus ir persitikrink, kad
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 6528
pas mus rasite geriausios rųšies au
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
tomobilius už žemą kainą.
Karų už Labai Pigią Kainą.
darom mūrinius, apmurinam
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
Phone Virginia 2054
medinį namų po vieną, plytą.
vartotų karų už labai mažą kainą.
JOSEPH VILIMAS
Atrodo mūrinis, po to jau neBRIGHTON MOTOR SALES 907 W. 35 St.
Narni} Statymo
Yards 4500
reik
pentyt. Turim namų ant
INC.
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu
Kontraktorius
Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
pardavimo ir mainymo.
J. I.eskys
4556 So. Rockwell Street

Išlaukinė garantuota maliava
tamsios spalvos, buvo galionas po
$2.80, dabar po $2.00.
Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

Savlnlnkaa
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, Saukit
GRF.EN VALLEY
PRODUCTS
Olsella šviežių klaušlalų. sviesto ir sūrių.

YPAČ CICERIECT4MS

Pigeon Lofts R. 3.

AUTOMOBILIAI

DIDELI BARGENAI

Vitaphone Vodevilio

315 akrų dvaras pilnas gyvulių.
% mailes į miestų $11,000. Taip pat
turiu keletą, gerų ūkių ant mainymo.

959 Saboliui John
96 L Skupui Jonui

MOI.IAVOJIMO

KONTRAKTORIUS

Poparioju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.
Darbos garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

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

*

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

A. K. VALIUKAS
Pnlntlng * Deeorating Contractor
3939 West 85 PIaee
Tel. Republic 413$

10733 So. Troy St. geras nafcnas,
2 lotu, bargeno k. $3,000, lengv. iš
mok.. Sauk Simtnons, Randolph 3080.

Pigiai, 7 kamb. med. namas, lo
tas 60x193, aptverta, tinka vaikams,
tyras oras, viskas tvarkoj, pamatyk.
1480 Wicke avė.. Dės Plaines, III.

Parsiduoda veik nauji 4 apt. na
mai, kampinis lotas, 56x125, dideli
kamb., seklyčia 14x24, beržo trimas,
tailių maudinė, mechan. šaldytuvas,
žibalu apšild., 4 karų šild. garadžius.
Šįmet namą statė sau kontraktorius,
prie North 'West Sidės parko. Del
kitų žinių šauk Forest 2408.
Greitam pardavimui mod. 2 flatų,
5-6 kamb., tailių maudinė, 2 karšt,
vand. šild. įrengimai.
1225
No.
Massasoit avė, arti Divislon.
Tel.
Austin 7137.
3820 No. Newland
avė., nauja
plytų rez. 6 dideli kambariai, saulės
parlorius. Sav. TeJ. Kildare 0639.

Pavasaris Rocky kalnuose, turėk
namą, pagerink
sveikatą, turtus;
medžioklė, žuvininkystė. Plotai bile
didžio. Pigiai, 5 metai išmok. Richardson, specialistas. Granby, Colo.

2 fl. plytų, 5-5 kamb., Laramie
arti Fullerton avė., pigiai, savininkas
549 W. Washington
bul.,
kamb.
510.

PARSIDUODA pigiai 2 re
zidenciniu lotu Norwood Par
ke. Išvažiuojam, parduosim
po $835.
28 & Dės Plaines Avė.
Tel. Riverside 5445 M.
Riverside, Hl.
TĖMYKIT ŠIUOS BARGENUS

6 kamb. medinis! namas, ge
ras beizmentas, furnace apšil
Generalis Kontraktorius
dymas, 2 kari} garadžius. Ran
Budavoju naujus namus ant dasi netoli 66 ir Craivford.
orderių. Senus priimu į mai Kaina $4,500.
nus.
6 kamb. medinis namas, 5
2453 WEST 71 STREET
kamb. beizmente. Visi improTel. Republic 4537
vementai išmokėti. Randasi
arti 63 ir Ashland avė. Kaina
Telefonas Canal 7233
$4,500.
Taipgi turim naujų mūrinių
Mallavojlmo Kontraktortas
bungaloiv, po 5 ir 6 kamb., ar
Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAOO ti Marąuette Parko už labai
prieinamą kainą. Kreipkitės
pas savininką

J. MEZLAIŠKIS

PETRAS CIBULSKIS

WM. BENEGKIS

MALEVOJU
Naujausios
Pigiai. Greit.
Reikale

IR POPIERUOJU
mados poplera.
Darbą garantuoju
telefonuokit

Lafayette 7664

»

J. A. JONIKAS
6628 So. Maplewood
Hemlock 3699
4

