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SPIRITO VARYKLA

linei apsaugai — 743,830, svei
katos
reikalams — 2,388,553
' m,
lit., susisiekimui palaikyti ir
naFz u
->,*■<:
Per 300,000 lity nuostolių gerinti — 1,065,912 ir skolo---------— ’
j ms mokėti — 690,868 litai.
s
Iš Panevėžio pranešama a-| Skoloms mokėti ir snsisiepie didelį gaisrų, kuris priešj kimo reikalams išlaidos padiporų dienų Raguvėlėj, Konst. J dintos dvigubai.
“R.”
M
Komaro dvare, sudegino dide
lę spirito varyklų ir daug ku KLAIPEDOS KONSERVA
mečių turto. Varykla buvo po TORIJA LIKVIDUOJAMA
vienu stogu su kūtėmis. Ugnis
taip staiga išsiplėtė, kad iš
Prof. Šimkaus pastangomis
nešti turto beveik nė kiek ne- įkurta 1923 m. Klaipėdos kopasisekė. Ugnis sunaikino ne nservatorija šiais metais, kaip
tik žymių dalį kintiečių man- i žinoma, likviduojama,
‘R.’
tos, bet beveik visų spiritų,
Daugelio skliautų ilgiausias
ias pasauly tiltas judėjimui (trafikai) baigiamas staty- -buvusį varykloj, daug bulvių, •. KOVA VOKIEČIU_ LENKU
ti skersai Susquehanna upės iŠ
vvngnisvuie, ra.,
i'voiurnuia, ra.
jvklos visus įrankius.
iš Wrlghtsville,
Pa., į;Columbia,
Pa. rtisieis
Atsieis uaugiau
daugiau o
3 saiyklos
įrankius, 18 aPASIENY
milionus dolerių. Bus 6,550 pėdų ilgas.
_________ _______________________________ Į rkfių> kelioliką jaučiq ’ir kitų

PEIPING, Kinija, geg. 28.
LONDONAS, geg. 27. — — Šiaurinės Kinijos sukilėParlamente vakar trumpai Į.lių armijų vadai skelbia, kad
svarstyta Indijos klausimas, jų armijos nugalėjusios valdIndijos reikalų sekretorius -žios kariuomenę išilgai LunWedgwood Benn gynė Britų ghai geležinkelio. Nelaisvėn
BERLYNAS,
28. —
IŠPLAUKĖ |400 LIETUVIŲ inaminit} gyvulių
BUVUSIS RAUPUOČIUS
valdžios nusistatymą.
paimta 20,000 valdžios karei
Nuostoliai tiksliai dar ne- [Prūsijos pasieny tarp vokieĮSTOJO KATALIKŲ
vių.
Kun.
Cybelis
nuo
laivo
As-[-suskaityti,
bet manoma, kad mių ir lenkų sargybų įvyko aJis pareiškė, kad ateity IMOKYKLON
Shantungo provincijoj su
ndijai laisvė būsianti padidi
žmonės protestuodami .car II prisiuntė tokio turinio jų bus daugiau kaip 300,000 [Ps^audymas. A ienas lenkas
radiogramų: “Lietuvos Did- litų. Varykla buvo apdrausta, 'kareivis nušautas, gi vokietis
nta. Gi tuotarpu valdžios pa kilėliai taipat pažangiuoju, aCAVACI, Fidži salos, Okemoka
žiojo Kunigaikščio__ Vytauto bet gyventojų turtas ir gyvu- kareivis sužeistas.
reiga yra valdyti. Britų val not jų pranešimo.
j/aniju. — Buvųsis vienas rauŽmonės
protestuodami
moka
džia negali Indijai perduoti
pirmoji ekskursija šauniai vy- liai — neapdrausti.
Y okiečiai tvirtina, kad lenValdžios lakūnai bombuojų ’tpuočius įstojo vietos Katalitaksas
(mokesčius) už nekil ksta. Plaukia 400 lietuvių.■ Ugnis kilo dėl neatsargumo. jka.1 sargybiniai perėję sienų
šiandieninės betvarkės ir a- miestelius mūšių linijoje. Žū- kų Kateketų Mokyklon,
nojamas savastis. Didžiuma Nėra laiko smulkmenoms. Po Spėja, kad greičiausiai koks
narchijos.
įsikraustę į vokiečių sargy
sta daug civilinių žmonių.
Pirm 17 metų jis sirgo rau- j pareiškia, kad taksos neteisibos
stovyklų.'
Darbo partijos atstovai jam
pais ir buvo išsiųstas į Mo-Ingai paskirstytos, kad per- kiek laiko vėl prisiųsiu radi--girtas bernas numetė papiroLenkai į tai atsako atvirkpritarė. Tuo klausimu balsa
ogramų.”
sų, o nuo to supleškėjo visi
KINIJOS VALDŽIAI
kagai salų, kur yra raupuo- daug aukštos, kad perdaug to
vimas neįvyko.
Ši lietuvių ekskursija yra namai. Gaisrų gesino Panevė- tščiai. Kaltina vokiečius,
PAVOJUS
1‘či'ų prieglauda. Po septyne- “moksliškumo”. Kol-kas pro- .. ,v.
. , ,. . ,
v.
.
...... j
...
, didžiausia kokia kada nors y- ,zio savanoriu gaisrininku ka-------------------rių
metų
jis
išgydytas
ir
paSULAIKYTAS PABĖ
INDIJOJ
RIAUŠĖSE 70
testai pasilieka,be jakų sek-. .buTnsi yien ,ik
Chica. • manda.
'
1
SHANGHAI, geg. 28.
liuosuotas.
mių.
ŽUVO, ARTI 800 SU
GIMAS
gos išvyko 150 žmonių.
Kinijos
valdžios
finansų
mi-į
Kadangi
po
paliuosavimo
ŽEISTA
!
Edna
Essig,
17 m., su GeoPERDAVĖ ŠVENTOSIOS
nisteris Soong nusako savo raupų liga jame nepasirodė, Nušautas norėjęs nušauti
Parvyks ambasadorius
UOSTĄ
Irge Keifer, 18 m., sutarė pa
valdžiai pavojų.
jjg priimtas sakomon mokykžmoną
NEW YORK, geg. 27. —
Birželio
mėnesiu
iš
Londoį Crown l’oint ir ten
I Valdžia sėkmingai kovoja ilon.
Ch. S. Seavers, mašinistas, no parvyks ambasadorius Da-, Šiomis dienomis susisieki- 'lbėgti
Ass. Spauda šiandie paduoda
Susituokti.
i sukilėlius šiaurinėj Kinijoj/i Baigęs mokyklų, jis eis mo- norėjo nušauti savo žmonų,
tokių žinių iš Indijos:
wes patvarkyti Chicagoj ren- mo ministerija Šventosios žve I Paskirtu jajku vakare RoRangoone, Burmoje, strei Bet štai pietinėj Kinijoj vis ,ky tojauti savo padermės žmo- kuri buvo nuo jo pasimetusi. giamos pasaulio parodos rei- 'JU uostų galutinai perdavė fi- 'ĮSCOe jr gouthport gat. kertė• plačiau ima veikti raudonųjų nėms. Jis bus misionierių MaJis jų nutvėrė Went\vorth
kuoju dokų darbininkai susi
kalus.
nansų ministerijai. I erduodajįnaį jaukė savo jaunikio.
i'plėšikų skaitlingos gaujos.
[ritu žinyboje.
į gatvėje, bet jo revolveris ne
kovė su streiklaužiais. 60 žmo
----------------- -----įnt
susisiekimo ministerijos 'jįs Įur^jo atvažiuoti automoįveikė. Tuom akimirksniu pro
• Kovai su naminiais prienių žuvo ir 740 sužeista.
Subombuota vaistinė
iatsto\u dalyvavo inz. ^Imo-Kartu su juom turėjo
KATALIKŲ INDIEČIŲ *šalį važiavo policija. SeržanBombajuj sukilėlių minias išais valdžia reikalinga greitu
Ties vaistine, 2601 Went- liūnas, o finansų ministerijos (bflti kifag jaunuo}įs<
SĄJUNGA
1 tas Barton dviem šūviais pa- vvorth avė., susprogdinta bom- perėmė komisija iš trijų žino-1
malšinti pašaukta kariuome (laiku gauti atatinkamų pas
i guldė Seavers.
nė. 4 žmonės nušauta ir 53 pa kolų.
ha. Padaryta nemaži nuostolių — pirmininko inž. Ratau- Jai Maukiant staiga atpyMADRAS,
Indija.
Pietų
I-Į
_______
_
______
Hai.
[to ir narių — J. Leono įr škėjo policinis automobilius ir
vojingai sužeista.
ndįjos
Katalikų.
Indiečių
SųSausųjų
despotizmas
________________
lEdm. Hoffmano. Uosto apžiū- 'sustojo ties valgomųjų daikMieste Dacca, Bengaliaus NUTRAUKTOS FRANCOjunga
Madrase
įsigijo
nnolaktevena
,
chi
.
krautuve, 3417 Southport
provincijoj, 6 riaušininkai nu ZŲ SU ITALAIS DERYBOS
IŠLAIDOS POLITINEI ’rėti buvo atvykęs ir finansų
tinius namus. Būtas arti ka cagos įžymiųjų moterų susi
'dep-to
direktorius
p.
M.
Lip’
ave
Detektivai iš krautuvės
šauta. Be to, daug namų api
KAMPANIJAI
tedros.
Jame
bus
Sąjungos
[eius 'su inžinieriais.
išvedė G. Keifer ir jo draurinkimas tikslu teisotai kovo
plėšta ir apgriauta.
PARYŽIUS, geg. 28. —
vyriausias ofisas.
AVASHINGTON, geg. 28. Į Kad žvejai galėtų pasislė-jOTti prohibicijų.
Susirinkime
(Nutrauktos Frantcijos su Ita) Ši Sąjunga yra pasaulinių pranešta, kad šioj šaly prohiATSKRINDA ZEPELINAS
“Primary” rinkimų kam-'pti nuo audrų, uosto i^į,^ į Keifer pasisakė, kad jis nedija karo laivynų reikale dekatalikų organizacija. Įeina bicijos despotizmas neturi ipanijai Pennsylvania valsty-,reiks dar pagiiint;. Moiai jau (turėjęs pinigų gazolinai ir
.rybos. Tas įvyko, kada Itali-,
•jon nariai iš Indijos, Burmos, (sau lygaus visam pasauly, iš- įbėje senatorius Grundy, rep., !,pastatyti? Taip pat pastatytos maistui, tad reikėję į krauPERNAMBUCO, Brazilija, įjos ministeris pirmininkas
ir Perlajų (Straits). tėmus bolševistinę Rusiją.
išleido 291,000 dolerių,
-ledinės. Dar reiks rūkyklos, luvę įsilaužti. Pabėgimo plageg. 28. — Vokiečių orlaivis iMussolini šiomis dienomis _•Cevlono
.
,..
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..
.
Sąjungos
prezidentu
yra
vie
iDarbo sekretorius Davis
.Uostas eksploatuoti atiduotas na* suiro.
“Graf Zeppelin” šiandie ry pradėjo grųsinti Francijai
1
.
tos
(Madras)
arkivyskupas
,
Du
nuQ
bofnbos
i20,000 dolerių. Pastarasis lai- danuj Meler Petersen. Nętrute iš čia išskrinda į Am. J. sakydamas prakalbas.
••
Mederlet.
!
Sprogimo
mejo.
jkuH mano suorganizuoti žvejų PLATINKITE “DRAUGĄ’'
Valstybes per Kubos salų.
^kooperatyvų, kuris pristatytų
Skris į Lakehurst, N. J. Te
PAVOJINGAI SERGA '
Susprogdinta bomba dviejų
PIRKTI
SVAIGALUS
NĖRA
nai apsirūpins žibalu ir leisis
“R.” |. CHICAGO IR APYLINįaukštų namų prieangy’, 4518 KARACHAN PASKIRTAS žuvis visai Lietuvai.
KARDINOLAS
NUSIŽENGIMAS
TARTIS
SU
KINIJA
į Vokietijų per Atlantikų.
Montana gat. Vyras su žino
! KFS. f— Debesiuota; gali būt
RHEIMS, Francija, geg. WASHINGTON, geg. 28. ma sužeista. Namai apgriauti. MASKVA, geg. 27. — Su KAS DAUGIAUSIA RŪPI 'lietaus; kiek šilčiau.
KURIAMAS
SVEIKUMO
28. — Jo Eminencija kardi- — Sausieji pralošė svarbių iNuostoliai siekia keliolikų tū Kinija vesti derybas dėl MaSAVIVALDYĖMS?
INSTITUTAS
nolas Lucon, vietos arkivys- bylų. Jie pradėjo darbuotis kstančių dolerių.
ndžiurijos geležinkelio sovie-----------PIN1GŲ KURSAS
AVASHINGTON, geg. 27. kūpąs, 87 metų senelis, pavo- kaip parduodantį, taip perkatų valdžia paskyrė užsienių i Šių metų apskričių savivalLietuvos
100
litų
.$10.00
— Prezidentas Hoover pasi jingai serga. Vakar ligoniui ntį svaigalus lygiomis pastaPašautas policmonas
komisaro padėjėjų Karachiną. dybių biudžetas subalansuoBritanijos 1 sv. sterL
4.80
rašė Kongreso pravestų su-, suteikti Paskutinieji Sakra- ityti įstatymų akyvaizdoj. Šis i Slaptingoj svaigalų parduo i
-------------------------j tas 7,174,228 litų sumai. 2yFrancijos
100
frankų
3.91
manymų (bilių) įkurti šalies mentai.
įklausimas atsidūrė vyriau- /tuvėj, 1940 No. Califomia a- i RTO JANEIRO, Brazilija, ūmiausios išlaidų pozicijos yra
5.23
sveikumo institutų (national
įsian teisman.
įve., pašautas policmonas J*. geg. 28. — Ties Sitio valdžios [šios: savivaldybėms išlaikyti Italijos 100 lirų
i
Vyriausias teismas išspren (McDonald.
13.94
bealth institute), šis instituPARYŽIUS, geg. 27. — Šu
(kariuomenė susikovė su suki- ir administratuoti — 1,351,686 Belgijos 100 belgų
dė, kad perkąs svaigalus žmo
tas bus visuomenės sveikumo sirgo dvi Amerikos aukso
Patirta, kad tenai dažnai (lėliais, kurių 38 kritę. Be to, litai, švietimo ir kultūros rei- Šveicarijos 100 frankų 19.37
susieidavę
policmonai.
tarnybos žinyboje.
1 Žvaigždžių motinos.
gus nenusižengia įstatymui.
nukauti keturi kareiviai.
kalams — 733,791 lit., socia- Vokietijos 100 markių 23.85
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SENAS
PAŠTININKAS.
lieka
senoviška.
Tuip
būti
ne-J
“DRAUGAS”
gali.
Uelna kudlin, Mskyrui Mkmadlaaloi
Pastarojo gyventojų surašinėjimo davi
Anot Bates, šaliai yra reika
PRENUMERATOS KAINA: Metami — l« 00. PuMl Metų — $3.50, Trinu Mčneslajma — $3.00, Vienam niais, Chicagos miestas pasiekė netoli pus
VOKIETIJOS DARBININ lerių. Ta atsarga labai reika lingi ne skaitlingesni kalėji
Mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metami $7.00, Puiel Me
ketvirto
milijono
gyventojų.
Tai
nepaprastas
tų — $4.00, Kopija .OSo.
KŲ APDRAUDIMAS
linga. Nes kada tos vidurinės mai ir ne kuodaugiau kalinių,
Bendradarbiams Ir korespondentam! raštų negrų- ir rekordinis šio miesto augimas. Dar šimto
klasės nariai pradės sensti, ir bet nauja tuo atžvilgiu sis
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam
metų
nuo
jo
įsikūrimo
nepraėjo,
o
taip
greit
ttkiiui pašte šankių.
Vokietijos respublika ėmėsi negalės dirbti, prisieis daug tema.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:00 vaL išaugo. Nėra nei vieno kito pasaulyje miesto,
Jis nurodo, kad šiandie iŠ j
priemonės valstybę apsaugoti pašelpos išmokėti.
’kasdien.
■ f
kuris taip greit būtų išaugęs, kaip Chicaga nuo darbininkų suiručių, iš
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
►Šie valstybiniai apdraudosį kalėjimų kaliniai palmosuoja-1
iurai Vokietijoj gyvuoja; li-'n,i
kokiais Pataisytais!
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kad išaugo. Jau dabar yra pranašaujama, | kurįų dažnai išsirituliuoja su biurai
kati su laiku Chicaga ir New Yorkų' netik sa-į kilimai, gi šie pastarieji pa- gos
os, paliegimo ir -senatvės, znionomis, bet dar blogesniais
vai. po piet.
vo veiklumu ir didumu, bet ir gyventojų' ruošia dirvų revoliucijai.
nelaimingųjų atsitikimų, ne nusižengėliais. Taip yra dėl
skaičiumi pralenksianti. Chicaga, mat, ran- į Vokietija pergyvena liepa- darbo ir kt. Su pabėgimu ir to’ kad kalėjimuose nėra rei
“DRAUGAS”
švaros,7 su kaliniais
das! geiame geografiniame padėjime, susi-j prastai sunkiuosius l&ikus. > genatve yra surištos i pensijos kalingos
f'*'
LITHUANIAN DAILY FRIEND
siekimo centie, dėl to jam yia patogu augti. < alstybeje galybės bedarbių, ne vien tiesioginiams naria- nežmoniškai apsieinama, ne
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
8UB8CR1PTIONS: One Tear — $0.00. Six Montbs 1933 metų pasaulinė paroda Cliicagų dar la- Jų tarpe narsto
tūkstančiai ms, bet našlėms, našlaičiams mokinami jie jokių amatų.
— $8.50, Tbree Montbs — $2.00. One Montb — 7Be.
biau
turės
išauginti.
Tik
būtų
gera,
kad
mie-j
raudonųjų
agitatorių.
Vienok ir kitiems nuo jų prigulintieBurope — One Tear — $7.00, 8lz Montbs — $4.00
Pastaraisiais metais šaly
Copy — .OSo.
stų apvalytų kas nors nuo visokių gengsterių i jų darbas yra tuščias. Suran- ms.
iškilo palinkimas už menkiau
Advertisln* in "DRAUGAS'' brinps best results.
ir plėšikų, kurie jo vardų teršia ir ramių pi- Į da mažai šalininkų. Tai dėlto,
Nedarbo
biuras
bedarbius
Advertlsing rates on application.
siu? nusižengimus žmones
liečiu saugumui kas kart labiau ir daugiau,kad jau pirm poros metų val- šelpia 26 savaites. Jei šelpia- bausti kalėjimais. Norimai, kad
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
pavojų sudaro.
į stybė ėmėsi, kaip sakyta, ap- Į nii tuo laikotarpiu
negauna visi kalėjimai visados butų
-----------------saugos priemonių.
i darbo, tada šelpimas prailgi- kupini kalinių. Tikslas jau Ricbard Hagel, pašto virReferendumas fraternalėse organizacijose ! Valdžia įkūrė visų eilę vai-1 namas dar 13 savaičių. Šis atsiektas. Kalėjimai užgrūsti šininkas Gypsum miestely,
DIENOS
KLAUSIMAI
. t ‘X •*'
nėra pageidaujamas dalykas. Jis priešinasi
apdraudos biurų bedar- pastarasis šelpimas vadinasi kaliniais, daugeliui nėra vie-'Ohio vai.. 53 metai atgal, prie
valstybių apdraudos departamento istaty-. bįų? sergančių ir pasenusių Į“krizio šelpimu.” Praėjus 13
tų. Ka.-gi daryti? Reikia sta- 3?;:. (’ nul’o administracijos,
MOKYKLOMS BAIGIANTIS.
manis. Tačiau jį naudojant kaipo žaislų arba naudai. Valdžia įsitikinusi, I savaičių bedarbiai pavedami tyti daugiau kalėjimų. Tai jis pastojo pir iki
“šiaudinį balsavimų”, jame per daug blogo kad ši apdrauda nuo alkio ir į rūpintis lokalėms organizacilengviausias
to
klausimo
iššiol
sėkmingai
eina
savo
pa
Lietuviai katalikai Amerikoje turi visa
gal ir nėra. Tik keista, kad mūsų Susivieny- vargo apsaugoja milionus vo joms — valsčių gerovės or- sprendimas.
reigas.
eilę lietuvių parapijinių mokyklų, akademi
nias ir organizacijos dvasios vadus referen- kiečių sunkiaisiais laikais. Be ganizacijoms.
i Kų tas reiškia? Reiškia
jų. bernaičiams kolegijų. Šiemet, kaip ir ki
durno keliu pradėjo rinkti. Rinkiniai yra de- i to, tuo būdu suvaržomas koBedarbių fondas sudaromas; tai, kad žmonės su kalėjimais
tais metais, nemažas skaičius
jaunimo
PALIA ŪPO S U2SSCZFSinokratizmo išdava. Ir tai yra geras daiktas, munistų veikimas.
iš
darbdavių
ir
darbininkai
j
apsipranta
ir
dar
labiau
ne

baigs tas mokyklas, atnešdamas džiaugsmo
lUiį ^.LAUfetMU.
Vienok kai dvasios vadus į,rinkimų agitacijų i Kaip tie valdiški biurai pla mokamų duoklių — 3 ir pusę į gerbia ir nepildo kadir švar__________
savo tėvams, mokytojams ir lietuvių visuo įmaišo, daug kas tuo piktinasi. Tai yra dva-’&aį veikia, galima įsivaizduonuošimčio darbiniuk,, uždar-!biansių jstaty„,I Praeit? rodęnį prezid6nta3
menei.
siškijos žeminimas. Del to būtų geriausia,1 tį kadir iš to, kad 1929 me, Atsakomybė už tai krinta Hoover turėjo keletu konfeMokyklos, be abejo, viskų iš savo pu jei būsimas L. R. K. fe. A. seimas bent dvasios , taįs įg biurų pašelpos gavo ių ai u e us.
Tas darbininku,' kurs dirb- I-ant, taip vadinamųjų, "cri- rencijų su pramoninkais ir
sės padaro, kad jaunimų tinkamai priruo- vado rinkimų referendumu panaikintų. Dva-! 6,300,000 vokiečių. Šie valddamas savaitėje apturi 12 dol. ime” komisijų, atskiriu vals- darbo atstovais. Prezidentas
šus gyvenimui. Bet mokykla viena, be tė sios vadų geriausia yra išsirinkti seime.
į gįos šelpiami žmonės nuo sa50c., nedarbo laiku gauna 35 , lybių, teisėjų ir “pgrol.avi- reiškė noro, kad pramoninkai
vų ir visuomenės pagalbos, negali pilnai pri
------------ivęs sušelpė mažiausia po vie- nuošiničius to pašelpos arba rno boardų”.
pasidarbuotų parūpinti dau
siekti to, ko ji siekia. Čia yra reikalinga gel
Amerikos lietuvių inteligentijai būtinai ’ 1]ą asmenį. Tas reiškia, kad
4
dol.
45c.
savaitėje.
Jei
be

Bates
sako,
kad
už
keletos
giau darbų darbininkams ii
iąs tėvų pavyzdys, jųjų įtaka į savo vaikus. yra reikalinga užsiprenumeruoti “Židinį”,;praeitais metais valdžios padarbis
turi
žmonų
ir
vaikus,
įmetu
bus
pavojaus
šalies
ge

kad nemažintų jiems užmoBe to, tėvai privalo eiti į visuomenę ir rpi- / Lietuvos Ateitininkų leidžiamąjį literatūros,1 gelpa naudojosi apie 12,600,tai
kiekvieno
jų
naudai
priĮ
rovei,
jei
nebus
pakeista
kalėkesnių. Pramoninkai žadėjo
kalanti, kad ji jų vaikams, baigiantiems mo niokslo, visuomenės ir akademiškojo gyveni-' (XX) vokiečių. Be to, apie 450,dedama
po
5
nuošimčius.
Pra■
jįmų
sistema.
atlikti tai visa, kas tik bus
kyklų paruoštų vietų, kad juos tinkamai mo mėnesinį žurnalų. Tai yra vienas iš rim- (XX) vokiečių tais pačiais me
eitų
žiemų
nedarbo
biuras
še-I
pasitiktų, duotų darbo, nes be to jauni žmo dausiu lietuvių kalba leidžiamų žurnalų,' tais sušelpė įvairios valsčių
Iš kalėjimų bus paliuosuo- galima. Darbo atstovai užtik
lpė
3,259,000
bedarbių.
Surin-j
nės negali būti.
ta nemažas skaičius vyrų ir rino, kad organizuoti darbi
kuriame bendradarbiauja patys rimtieji Lie-1 gerovės organizacijos. Tuomi
ktų
duoklių
šelpimui
neužte

Mes dažnai nusiskundžiame, kad mūsų t Uvesi mokslininkai, literatai ir visuomeni-Į naudojosi kaipivyrai, taip momoterų.- Kada jie- apleis kalė ninkai nergikaląus aukštesnių
ko.'
D&ug
įsiskolitrth.
jaunimas ištautėja, kad jis su iuumre -peiiia, ninkai. Redaguoja žinomas poetas Putinas— ! terys.
jimus toli blogesniais žmo užinokesmų, kol .šaliai bus
prie lietuvių visuomeninio darbo nesideda. dr. V. Mykolaitis.
Daug darbininkų, žinoma, 'nėmis būdami, tada visuome grąžinta normali padėtis.
,! Kai-kurie apdraudos biurai.
Tokiu budu
užmokesnių
Bet dėl to daugiausia patys esame kalti. Ne
arba valstybės kompanijos, nepatenkinti tokiu menku še- neį )JUS pavojaus.
kaipir
mokame jaunimo įsukti į tautiškojo gyveni
.
.
..1 klausimu -padarytos
Ar ne juokdarys tas Briandas? Jisai iš-1 gyvavo pirm karo. Kiti įkur- lpiniu, tuo labiau, kad daugi
pinigų
išleidžiama
taip
vadi!
Jwl
Jau
P
lanuo
l
aina
paliaubos.
To
priede
automomo ratų. Dažnai ir savas mokyklas baigę kaž kėlė Jungtinių Valstybių Europoje klausimų ta po karo. Svarbiausias po
kur dingsta. Apsidairė pas mus, nerado nuo tuo metu, kada Prancūzijos pašonėje fašistų karo biuras įkurtas yra beda- namai raudonosios gijos ad-,naU U,J. 'a (’j)I1,u-S bu tie ui jjilių gamintojas Ford žadėjo
širdaus pasitikimo, nerado vietos ir darbo ir galva — Mussolini visam pasauliui skelbia' rbi^ų apdraudos biuras. Biu- ministracijai. Bet! darbininką' įIeJ,mai tun būt stiprus, <ur savo darbininkams padidinti
,. šelpimo
v 1 •
1
- - t 1 i stipruma reikalinga. Bet nau- užmokesnj.
dėsniui, lodei
nuėjo svetimiems tarnauti, pražudydami savo fašistų karingumų, grųsindamas nušluoti vi- į rams reikalingi fondai suda tiki
v-x 1 - . ,
• . 4.
1
ji
kaliniams turi
Po tų konferencijų už mė
d kalėjimai
J
tautybę, o labai dažnai ir katalikybę.
sus, kas tik išdrys pasipriešinti Italijos dik-( romi iš darbdavių ir darbini- žut-but laikosi tos tvarkos. į 'būti
ligoninėmis, laboratonjo- nesio — kito nugirsta, kad
Mūsų mokyklos tūkstančiais aluinnų jau tatoriui. Jungtinių Amerikos Valstybių vv- nkų duoklių. Teciaus tų duopnis, mokyklomis, švaros ir!vienur darbininkų užmokesskaito, tačiau ir jos i r. bendra i lietuvių visuo riausybė turėtų išsiųsti Italijon butlėgerių ka- kliu neužtenka. Tad įskilusius
sveikunio butais ir darbavietė' niai kapojami, gi kitur dar
menė tiek dar mažai iš jų paramos tesusilau ralių — Capone, tuomet Mussolini gero ir ka- biurų ižduose nepriteklius pa KALĖJIMŲ IR KALINIŲ ,
KLAUSIMU
į mis. Neturi būt nepakenčia- bininkai iškėlę aukštesnių užkė, tiek mažai prie tautinio darbo tepritrau- ringo sau pagelbininko susilauktų.
(dengia valdžia iš valstybes i'mais urvais, kuriuose išlaiko- mokesnių reikalavimus.
kta. Tai yra skaudus mūsų neapsižiūrėjimas
__________
i ždo. Podraug imasi prienioAmerikos Jungtinių Vakty-i““ dosperatai.
K kalėjimų
Tuo budu paliaubos sulau
Nedarbas yra palietęs ne vien Jungtines' niu,
ateity nepriteklių air didelis apsileidimas.
bių federaliu kalėjimų virsi-;kalin,ai turi iSeiti kai “ m°- žytos ir neatsiekta pageidau
Mūsų nusimanymu, šiuo dalyku yra rei Valstvbes, bet visų pasaulį. Tuo tarpu nėra Pslsau&°D(superintendentas) ^kl« “ 5vic"iu Proln ir tini gerieji laikai.
kalingas greitas susirūpinimas. Parapijų, vi valstybės, kurioje darbai eitų normaliai. To' Tik vienas, taip vadinamas .ninkas
, x
A draiisniimzi Kalėiimu viršai
Kol-kas negalima nei tikė
suomenės ir jaunimo organizacijų vadai tuo priežastis: perdaug esą pridirbta gaminių, • vidurinės žmonių klasės biu- .Sanford Bates sako, šiandie si c
’
čiai kaliniams neturi būt są tis ko gera, jei padarytų pa
rąs savo ižde turi ištekliaus, šalis kalėjimų atžvilgiu yra
.
jau privalėtų sušaukti susirinkimų, kuriame kuriems visur sumažėjo rinkos.
1929 metais šis apdraudos biu-1 toli užsilikusi. Anot jo, šaliai ^ial)ai,s’
S0JėJai^
liaubų nesilaikoma.
reiktų pasitarti apie tai, kaip pasitikti šie
D. C.
Gegužės
24
d.
Skandinavų
linijos
laivu
’
ras
duoklėmis
surinko
79,200,'yra
reikalinga
nauja
kalėjimų
D. C.
met mokyklas baigiantį jaunimų, kaip pa• 1
'
*
ruošti jam vietas ir kokį jam darbų užduoti. “Oscar II” išvyko Lietuvon skaitlinga 000 dolerių, gi tais pačiais Į sistema. Abelna šalies padėtis
Jei ir dąbar mes to nepadarysime, žinokime, lietuvių ekskursija, susidedanti iš apie 400 metais išleido 26,500,000 do- ir žmonių gyvenimas kas me- — Mabel Hove yra vienin SKELBIMAI “DRAUGE”
kad ir vėl tūkstančiais savo tautos vaikų ne- žmonių. Laivas plaukia tiesiai Klaipėdon. Lai lerių. Šiandie biuras atsargo-jtai daro daug pažangos. Tuo- telė moteris Riverliead kalė- PASISKELBUSIEMS DUO
DA DAUG NAUDOS.
,'je turi apie 250 milionų do-(tarpu kalėjimu sistema pasi- jimo sargas, Islandijoj.
mingos kelionės!
teksime.
BoaBKa—
OHICAGOS AUGIMAS.
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0IDŽIMI8IS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičitis

ANTROJI DALIS.
1

(Tąsa)

Taigi su visais taikoje gyvenkime.
Užlaikykime taikų namuose, darbuose,
taikų su šeima, su vaikais, tarnais ir
net priešais. Visados atminkime Kristaus
žodžius: “Palaiminti taikieji, nes juos va
dins Dievo vaikais”.
VIII. Mylėkime Savo Artimų Darbais.

Iš prityrimo žinome, jog ugnis greit
gęsta, jei niekas jos nekuria. Panašiai
gęsta ir meilė žmogaus širdyje, jei ji nė
ra kuriama gerais ir pilnais pasiaukoji
mo darbais. Del to šv. Jonas, žinodamas
žmogaus prigimtį, štai kų įsuko daryti:
“Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu, nei
liežuviu bet darbu ir tiesa”.
Taigi visų pirma nedarykime artimui

T
skriaudos,

-r-r:
t-------------- -- ----------------------Buvo ir yra pasiaukojančių žmonių
jokios
nes teisybė ręikalauja
šito. Kitais žodžiais, atiduokime kiekvie ir mūsų tarpe. Kas negirdėjo apie šv.
nam, kas jam priklauso. Mums visados Vincentų a Paulo ir jo jautrių širdį. Jo
reikia atminti šitų tiesų: “Kas tau ne širdis dar ir dabar nepaliovė daryti įtek
miela, to kitam nedaryk.” Be to, mums mę kitiems. Jis atrado daug naujų prie
taipgi reikia turėti gailestingų širdį. Jei monių sušelpti artiinas. Jis dirbo kartu
Dievas elgtųsi su mumis pagal teisybę, nei su vargdieniais, nes norėjo juos pamoky
vienas negalėtų pasiekti savo tikslo. Bet ti, jog yra atpirkti ne auksu, sidabru, bet
Dievas taip nedaro. Jis yra gailestingas. brangiausiu Kristaus krauju ir, kaipo to
Jis pasigailėjo mūsų. Jis atpirko mus. kie, yra verti jojo užuojautos. Jis padė
Būkime ir mes gailestingi. Padėkime sa jo šiems vargdieniems reikale, ir laimėjo
juos Kristui. Jis pats negalėjo sušelpti
vo artimui reikale.
Tiesa, mums nereikia atimti nuo sa visų. Del to, jis prašė kitų, kad jam
vęs paskutinio duonos kąsnio ir paduoti medžiagiškai padėtų. Ir taip labai trum
savo artimui, tačiau buvo žmonių, kurie pu laiku tūkstančiai žmonių buvo sušelp
taip darė ir dabar daro. Tūkstančiai mi- ta. Jis statė jiems namus ir prieglaudas.
Kad jo gailestingas darbas nepasi
sionorių atiduoda visų, kų jie turi dėl tų,
kuriuos jie nori išganyti. Jie nesigaili sa baigtų su mirtimi, jis įsteigė vienuolynų,
vo turto, garbės ir kitų dalykų, kuriuos kuris visais amžiais sęka jo pavyzdingų
jie turėtų savo namuose, savų Įevynėje. artimo meilę. Ir taip a ai lest ingos seserys,
Jie visų šitų palieka, o eina iv dirbąi pa jo tikros dukterys ląbai daug darė ir da
bar daro žmonijai.
gonių tarpe.
■

f

Kaip šv. Vincentas a Paulo, taip ir
jo sekėjai kalba: “Kristaus meilė verčia
mus gerai daryti savo artimui.” Meilė
privertė jį ir jo sekėjus mylėti savo arti
mų daugiau, negu turtus, sveikatų, vardų
ir net gyvybę. Gulima net tvirtinti, jog
meilė privertė jį mylėti artimų daugiau,
negu save. Kokį tikslų jis turėjo taip da
rydamas? Jis norėjo išganyti kiekvieno
žmogaus sielų.
Panašiai ir mums reikia lūpiųtis ne
tik žmogaus kūno reikalais, bet ypač jo
sielos reikalais. Šitoks meilės reiškinys yra malonesnis Dievui. Pamokyti tuos, ku
rie trokštu tikėjimo mokslo, yra labai ma
lonus dalykas. Pirmieji krikščionys buvo
tikrieji šios meilės apaštalai. Vergai, kaįeiviai ir tarnai prašė be paliovos Iberijos karalienės pakviesti misionorius pas
save ir liepti jiems skleisti Kristaus mok- j
slų po visų karalystę. Ji paklausė Savo
pavaldinių ir trumpu laiku krikščionybe

pražydėjo visoje lberijoje. Mūsų laikais
tas pats atsitinka. Geri ir išmintingi žmo
nės skleidžia Kristaus mokslų gyvu žo
džiu ir raštu po visų pasaulį.
Toliau nesigailėkime patarimo. Jei tik
matome, jog artimas yra reikalingas pa
tarimo ir priims jį, tuojaus jam duokime.
Nelaukime nei vienos minutės. Netylėki
me. šv. Zita, kai tik pamatė, jog jos drau
ge negerai elgėsi, tuojaus prašė šeiminin
kės, jų nuo darbo atstatytį. Dar jį pri
dėjo, kad jei taip nebus padaryta, tai ji
paliks darbų. Žinoma, nusidėjėlė buvo at
statyta nuo darbo.
Pagaliau, reikia perspėti tuos, kurie
klysta arba nusideda. Daug geriau su
taikinti nusidėjėlį su Dievu, negu jam
duoti vienų ar kitų centų. Tai via didis
darbas Dievo akyse ir jis nepraleis jo be
atlyginimo,
,
(Bus daugiau)

DRAUGAS

Trečiadienis, Geg. 28 d., 1930
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Prašau Į Mano Kampelį

Ii

Teisiu Skyrius
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lieka j šalį pakelta, padaryti
tris bangas.
5. “Vai barė, barė...” Atsi'klaupti ant (kairės kojos, de
šinę ranką, uždėti ant galvos,
(kairę pakelti pirmyn — aukš
tyn, truputę atsilenkti.
G. “Mane tė...” Atsistoti,
kairė koja atgal pirštais, sujnertas rankas pakelti aukštyn,
truputį atsilenkus žiūrėti į jas.
DAINUOKIT IR GIMNASTI
7. “Velis...” Pasisukti kai
KUOKITE.
rėn, pristatyti dešinę koją,
rankas banguojant nuleisti šo
Jeigu kas manė, kad dai nais žemyn.
nuojant negalima gimnasti8. “Vai barė, barė...” De
kuotis, arba daina netarnauja
šine koja išžengiant, ištiestas
plastiškiems pratimams, dabar
rankas vėl sunerti aukštyn.
galite įsitikinti. Tai nėra mano
išradimas, tik p-lės Steponai-j 9. “Mane...” Atsistojus ant
tytės, paimtas iš Lietuvos ka-į^a*r^s koj°s, dešine pirštais,
talikiško jaunimo laikraščio aplenkti, lankas uždėti ant
“Pavasaris”.
Pabandykite galvos.
10. ‘‘Tėvelis.”
Pristatant
dainuoti dainą “Vai pūtė pū
tė...” ir daryti plastiką, kaip dešinę koją atgal, rankas lei
džiant žemyn dar trūputį pra
•užėmiau nurodyta:
1. “Vai pūtė, pūtė...” Sto skėsti į šalis ir nuleisti.
vint ramiai kelti rankas į ša
Dainuojant kitus tris pos
lis nusvirusiais pirštais.
mus, daryti tuos pačius jude
2. “Pūtė”... Taip stovint, sius.
ritmiškai (su meliodija) pa
PRAŠAU NESIJUOKTI!
kelti rankas truputį aukštyn
(banguoti), trečiu pakylėjimu
Tarnas. — Gera turėti stip
nuleisti žemyn.
rų
kumštį. Ana, mūsų kumšti
3. “Šiaurus”... Dešine koja
išžengiant pirmyn (kairė pa ninkas Šarkis milionierium ta
lieka pirštais atgal), kelti de po.
šinę ranką pirmyn, kairę i ša Zidorius. —Kalbėk, sveikas,
lį, ties pečiais padarius ban- tiems, kurie nieko nežino. An
1 dai saliune aš savo kumščiu
4. “Vė-je.e-lis”... Kelti de-į Petrui nosį sumaliau ir už tai
šinę ranką aukštyn, kair pa-'dželoj mėnesį išsėdėjau.
Prof.

tienė* mirė ligoninėj tą pačią vaikų ir tvarkymu likusio polkas yra mirusiųjų asmenų įpe• naktį, o Bemokaitis mirė ant mirties turto. Pasirodė, kad diniais, arba turto paveldėtorytojaus, po pietą.
viskas turi eiti per “Probate j«i». Visi manė, kad nuosavyPo laidotuvių, mirusiųjų jCourt”, - našlių ir našlaičių bo . teks lygiai visiems ketuužsiėmė uprupinimu įteisiną, — knr reikia įrodyti, riems vaikams, kaip kad bu-
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Kampininkas

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090

ją lankydavosi, ir laikas nuo
laiko siūlė jai savo širdį, mei
liais, medaus saldumo, žo
džiais.
Po susituokimo, laikui be
Matilda* Naslienė buvo naš
gant, Bernokaičiai susilaukė
lė virš ketvertą metų. Ji auk
daugiau-šeimos — dvi (lukte
lėjo du sūnų — Joną ir Jokū ri, Oną ir Marijoną. Dabar,
bą. Mirus jos vyrui, apmokė
šeimoj buvo jau keturi vai-,
jus laidotuvių lėšas, liko jai kai: Našlienės du sūnų su
apie trejetas tūkstančių do
pirmu vyru ir dvi (lukteri su
lerių; iš apdraudos kompani
antruoju vyrų — Bemokai-i
jos vyro pomirtinė ir liku
čiu. Visi gyveno santaikoje, (
sieji prieš vyro mirtį banke
gražiai. Turėdami, dabar, ge- i
sudėtis pinigai.
rokai pinigų, nusipirko sau !
Kad neišeikvojus tų pinigų naują, dviejų fintų, moderniš-1
pragyvenimui, Našlienė susi ką murini namą, kurį užsirašė j
rado sau darbą, naktimis va ant abiejų vardų. Gavo nuo;
lyti ofisus vienam didžiųjų
pardavėjo, taip vadinamą,
budinkų vidurmiestv. Išeida
“Joint Tenancy Deed”, arba
vo ji darban šeštą valandą
jungtiną nuosavybės raštą, su
vakare, parvažiuodavo apie
lig kurio, jeigu vienas iš mi
ketvirtą, penktą ryto. Porą
nėtų jungtinu savininkų mir
valandų primigdavo, ir apie
tų, tai likusiąjam, arba liku
septintą keldavo pagaminti
sią jai, tenka nuosavybė.
vaikams pusryčių ir išleisti
Kadangi,
perkant namą,
juos į mokyklą. Aprūpinus
abu Bernokaičiai beveik lygią
vaikus, apvalydavo
stubą,
sumą įnešė, tai tarp savęs ža
prirengdavo vaikams pietus ,«■
’ ., _
..
.
_
dziu susitarė kad, jiems mi
ir jiems papietavus ir vėl iš
rus, turtas liktų lygiomis da
ėjus mokyklon, ji atsiguldavo
limis jų keturiems vaikams,
damiegoti, o apie penktą va
Į nepaisant to, kad jie ne to pa
landą, o kartais ir anksčiau,
ties tėvo.
vėl keldavo, parengti vai
"Rudeniop, vieną sekmadienio
kams vakarienę ir išsiruošti į
dieną, Bemokaičiam parva
darbą.
žiuojant automobiliam iš para
Taip gyvendama, Našlienė pi jos pikniko, apie dešimtą
netik nepajūdino po. vyro mir valandą vakare, jir automobi
4—............. ■---------------------ties likusių pinigų, bet dar lius, jiems mėginant išvengti
sutaupė iš savo uždarbio virš susidūrimą su kitu automobi
pusantro tūkstančio dolerių, liam, kuris smarkiai važiavo
= JAUNŲJŲ
RAŠYTOJŲ SKYRIUS.2
taip kad jos pinigiškas turtas 1 iš priešingos pusės, įvažiavo į
siekė apie penketą tūkstan . ravą, apsivertė ir abudu tapo
MOTINOS VIETA GYVEGi motina pasilieka mums čių dolerių.
I
•
į
pavojingai
sužeisti.
BernokaiNIME.
ištikima ir senatvėje, savo
Kadangi Našlienė buvo da
-------------maldose ir mintyse būdama
STAIGIOS PERMAINOS
jauna
žmona,
o
prie
tos
jau

Amerikos vergijos paliuo-/visados su mumis. Tečiaus, jei
PAVASARIO ORO
nystės
buvo
prikergta
dar
ne

padaro
šį puikų sezoną, labai pavo
suotojas ir vienas iš pavyz-įmes pakiltume pasaulio garbėjingą. Sukietėję viduriai tada ypač
dingiausių pasaulio žmonių, Ije, ar turtuose ir savo motina maža dolerių, tai, žinomas da nepageidaujami, todėl imk
TRINERIO KARTAUS VYNO
prezidentas Abraomas Lin- (apleistume, užmirštume, tuo- lykas, jai nestokavo proporeguleriai po truputį ir laikyk savo
eolnas, yra sykį viešai pareis- Įmet galime būti tikri susi- nentų ženybai. Baigdama pen vidurius geriausioj tvarkoj.
"Los
Angeles, Cal., April 3. — Trinerio
ktus
našlystės
metus,
Našliekęs: “Kuomi esu, ar kuomi Jauksią užsipelnytos Dievo
Kartus Vynas yra geras pilvui pa
vasario
mgnesiuose. Afi rekomenduo
Motinos ina ištekėjo už pasiturinčio vy ju j j visiems
žadu būt, visa tai esu kaltas Apveizdos bausmės
Isavo draugams. Luigi
ro — Simo Bernokaieio, kU- I Marcucci.” — Visose apttekose. Nesavo brangiausiai motinėlei”. žavintis būdas ir tie ragina-^Iro
•
•
• .
i • •
mokami sempclial 18 Jos. Triner Co.,
Jis gerai suprato, ką reiškia mieji prie gero žodeliai, nevie- 11S jau pillll (lvipjlj lUOtlJ pas 1333 g Ashland Avp., Chicago, III.
tikra meilė, kurią tik motina ną paklydėlį sūnų privedė
gali suteikti savo kūdikiui, prie Tiesos Kelio ir išpažiniKas apie kūdikį per jo visą Hio Dieviškos Esybės,
jaunystę, daugiausia ir daž- j Gerbkime ir mylėkime savo
Pasauliniame kare
Kapitonas
niausią besirūpina? Kas nuo motinėlę, sekdami Dievo Sūgręsančių nelaimių taip rū-'naus pavyzdį, kuris net aut
Seno Krajaus
Specialistas iš
■jiestingai saugoja? Kas į pa-j paniekos kryžiaus, didžiauGYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
vojų įkliuvus išliuosuoja? Kas 'siose kančiose
bekybantis,
NEZIVRINT KAIP L ZSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speclališkat ,gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užišmokino blogo išvengti? Kas'įjos neužmiršo ir ją pavedė į
nuodljitną kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, ga’.vos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
pirmutinį
Kryžiaus ženkląInmnis visiems už Dangiškąją*
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
uždėjo, kaipo ginklu apginkla- (Motiną, sakydamas į šv.,Joną:
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
vo? Ir mums paaugus, kas iš- “Sūnau, štai tavo Moti
Motina”.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 20 St
kampas Keoler Avė.,
Tel. Crawford *>573
mokino pakalbėt poterėlį? Ko
Vincas J. Sabas.
NORS VISI VAIKAI BUVO
VIENOS MOTINOS, PATĖ
VIO VAIKAMS TEKO
VISAS TURTAS.

REMEM
rvn

M

v

v

J aunąjų Žiedai

a

Daktaras

ks buvo mūsų pirmutinis žo
delis ir kam pirmiausia pasiskundėm? Ar ne Mamai ir
Mamytei? ' Lopšelyje besivartuliuojant, ką mes taip
dažnai mėgdavom prisišaukt,
kad mus paguostų ir savo mei
Jės spindančiu veideliu pra
džiugintų? Į tuos visus klau
simus atsakymas — įspūdin
gas žodelis, motinėlė!

Paaugę ne visi prisimena
savo jaunystės dieneles ir kam
už jas yra atsakomingi. Į sa
vo senos motinėlės žilus plau
kelius pažiūrėję, nevisuomet
prisimename, kodėl gražūs
^garbiniuoti plaukai pražilo ir
retėja...

TUBBY

OP COOfcSe, THAT*S
OlCHT- JOS' AS SOOM
AS » STAR.T TO R.BAO
THAT OLE TetePHOKiC
KASTA UIAOG
V

O

WISSIG.

Mind

a VATO 4

Reading.

MAY30

r

I
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DRAUGAS

Veikiančios komisijos sus-mas. programą pasamdyti gerą mu- kit prie bažnyčios, 23 PI. iri Yra pasirengęs išpildyti vivo sutarę Bernokaičiai, bet
Gegužio 1 d. susirinkimas ziką, kuri visus linksmintų. Oakley avė. Čia bus žmonių, sokiausius gėlių orderius.
advokatas pareiškė kitaip, ir
Nesant daugiau sumanymų, kurie žino kelius ir nuvažiuo
pradėtas malda.
teismas tą pareiškimą patNutarta pakviesti gerą kal Veikiančioji komisija baigė šit kartu. P-as J. Krotkas iš
| Šv. Jurgio: D. Greičaitis ir
t virtino.
važiuos 9 vai. ryto; A. Aitutis
bėtoją p. L. Šimutį, “Drau- savo susirinkimą.
A. Barščiauskas.
Štai kaip dalykas išėjo. Ka
Marijona Paurienė,
10 vai., V. Duoba 11 vai.
į S. L. R. K. A. 54 kuopos: 8° ” redaktorių.
da Bernokaičiai pirko namą,
Radio Stotis AJJ.
Spaudos Kom. Narė.
Kviečiami Cbieagos lietuNutarta, kad klebonas šį
'M. Čižauskas ir J. Šidlauskas.
apsirašė jį “jointly”, arba
jviai
ir visų apielinkių šiame
(Pabaiga)
X Labdarių 3 kuopos korašinėlį ir D. K. Vytauto pajungtinai, ant abieju vardu —
Jaunų vyrų ir mergaičių:
! Labdarių išvažiavime daiyvau
misija organizuoja didžiausius ,,-IC J. Adomaitis ir ii. Begdo-1™ksl«
du asmens, vienas savininkas.
pulkus aukų rinkikių kapinių
ti ir sykiu sužinoti, kur bus
tskaitų knygoje
Mirus Bemoka it ienei, visa nuo
nas.
dienoj, t. y. 30 d. gegužės. Vi
statoma seneliams ir našlaiNutarta, kad paminėjime
savybė automatiškai perėjo
Šv.
Rožančiaus:
R.
ČJiupliesos, kurios apsiėmėt ir dar
čiams prieglauda.
dalyvautų šv. Pranciškaus se
jos vyrui, Simui Bernokainė
ir
M.
Paurienė.
kurios ketinate apsiimti rinkti
sutės su visa mokykla.
westsidiecių dėmesiui. į Užtikrinu, kad visi būsit pa
čiui. Mirus Bernokai.č.iui, ir
Šv.
Agotos:
O.
Lorancienė
aukas kapinių dienoje, susi
įtenkinti.
Nutarta surengti vakarienę
nepalikus jam testamento su
Martinkuveinė.
rinkit į šv. Antano parapijos lr A.
5 vai. vakare. O po vakarieWest gide. -- Labdarių |. Bus graži muzika, kuri griež
nurodymu kam jis palieka sa
Moterų Sąjungos 42 kuo nes, kad visi dalyvautų pro- gą.gos 7 kp yra pa€,mus tr0. j visokius lietuviškus šokius.
svetainę, 6:30 vai. ryto, iš kur
vo turtą, sulig Illinois valsty
PILNAS EGZAMINAS
trokas paims visas ir nuveš į pos: M. Rinknveinė ir S. Gri gramoj, kuri prasidės 7:30 vai.
ką
važiavimui
į
Labdarių
ūbes statuto^ jo turtas paliko jo
Komitetas.
$5.00 TIKTAI $5.00
kapines.
galiūnienė.
vakare.
Per
vakarienę
pirmas
kį,
1
d.
birželio.
Kurie
norit
paveldėtojams — jo vaikams,
,
SPECIALISTAS
X Mūsų gerb. klebonas kuPanų: p-lė T. Krivodukė ir vietas užima svečiai, Vytauto Įvažiuoti troku, užsirašykit i.
tai yra, dviem dukterim, Onai
X Gėlininkas į l-lllls L1 oa, Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
nigas H. Vaičiūnas pranešė, O. Zaleniukė.
kareivių draugija ir visi dele-|anksto pas komitetą: A. Vai- 3324 Auburn avi
ateinant !tlkrą- specialistu, ne pas kokj nepair Marijonai, gimusiom po su
tyrėlį. Tikra* specialistas, arba prokad
kapinių
dienoj,
šv.
Antas.
L.
A60
kuopos:
K.
Pak

8
atai
Įčulį,
L.
Jusevičių
ar
P.
FabiVainiku Dienai, papildė savo 'fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
situokimo su Našliene. Bernokia, ar kur skauda, bet pasakys pats.
ilo bažnyčioje šv. Mišios bus: luosta k p Zuka.;tis.
Vakarienės surengimu apsi- jonaitį. Trokas įsvaziuos is krautuve įvairiomis
lenus. po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
kaitienės — Našlienės du su1-mos 5:30 vai. ryto, 2-ros
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
s ir ėmė šv. Agotas draugijos na namų 8 ryto.
nu, Jonas ir Jokūbas, teisių a- - on
, • Q v T on I
Pirmininkai: V
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
t :30 vai. ir 3-cios i :30 vai.
to, kad jie neturi reikalingo patyri
Kurie turit automobilius
klebonas kun. J. Lipkus, raš rės. O Panų draugijos narės
kyse, nesiskaitė Bernokaičio
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
X Sekmadieny, birželio 1
apsiėmė
patarnauti
prie
sta

ir nežinot kelio, tai suvažiuotininkas — B. Bacevičius.
vaikais, nes jis nebuvo jų tė
gumų.
d. visi ciceriečiai ruošiasi va
Mano Radio — 8cope — Raggt
lių.
vu, tik patėviu. Pinigai Įlan
Spaudos komisijon išrink-;
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
žiuoti į Labdarių Centro iš
Nutarta, kad kiekvienas de Kuomet Vaikas
siškas bakteriologiškas egzaminavi
koje, kurie buvo jungtinai pa
ta: M. Paurienė, M. Bagdo
mas kraujo atidengs man jūsų tik
važiavimą į Labdarių ūkį.
legatas ir delegatė turėtų
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsi,
dėti ant abiejų vardų, irgi
nas,
B.
Bacevičius
ir
K.
Rin

Karščiuoja,
Ciceriečiai visu smarkumu
ius gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
trispalvę vėliavėlę, kaipo pa
pateko Bernokaiči dukterim,
kus.
vumas sugryš jums taip kaip buvo
ir
Lietuvių
Radio
progra

ruošiasi prie savo parapijos
minėjimo ženklelį. Ženklelių
Piktas, Nesveikas mai duodami pastangomis pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
kaipo vienintelėm turto pa
Nutarta, kad visi delegatai
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
pikniko, kuris įvyks birželio
komisijon
išrinkta:
M.
Paura
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
veldėtojom. Žinoma, dukterim
Budriko
"krautuvės
iš
sto

15 d., Bergmans darže, River- ir delegatės su ženkleliais už ir S. Grigaliūnienė.
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
būnant nepilnametėm, turtas
Dieglys, gesai. iš
ties WCFL 970 K. kas ne- Jeigu turit kokią užsisenėjusią, įslside, 111. Visiems patartina imtų svarbiausią svetainėj vie
pūtimas, dažnas vė
kerėjusią, chronišką ligą, kur| ne
Vakarienės “Toast Mas-j
buvo užžiuroje globėjų, teismo
mimas, karščiavimas
dėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pasidavė net gabiam šeimynos gy
iš anksto įsigyti tikietus. Jų tą laike programo.
ter” paskirti P. Kazenauską, i
vaikuose ir kūdikiuo
dytojui, neatidėliokit
neatėję pas
paskirtų, kol mergaitės su
pietų. Kas ketvergas WH mane.
se paprastai
rodo,
Turėti paskaitą apie Vytau taipgi ir vakare programo
galima gauti pas visus para
kad maistas vidurėlaukė aštuonuoliktų metų.
FC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai.
DR. J. E. ZAREMBA
to Didžiojo gyvenimą, darbus. vedėjum.
pijos komitetus.
lluose yra surūgęs.
Bernokaitienės — Našlienės
SPECIALISTAS
Kai tie ženklai pa- j vakare.
Išrinkta komisija, kuri rū
Inėjimas Rūmas 1018
sirodo, tai duok vai- i
Tikietus apsiėmė pagaminti
sūnų, Jonas ir Jokūbas, liko
kui šaukštą Phillips
20 W. JACKS0N BLVD.
pinsis
paminėjimo tvarka. gerb. klebonas.
Milk of Magnesia. Įdėk jo į pirmu- i
be skatiko, nors jų motina bu
Arti State Gatvės
tinį vaiko maisto buteliuką,
ryte.
Komisijon įėjo sekantieji: V.
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
vo įmokėjus virš penkių tūks
Nutarta, kad aš visų drau Paaugusiems vaikams reikia duo- i
L po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
šaukštą vandens stikle. Tas nutančių dolerių savo uždirbtų Ruošiamos prie Vytauto su Nikšas, kleb. kun. J. Lipkus, gijų būtų išrinkta po 2 vyru tiralmins
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
vaiką — palengvins jo viP. Kazenauskas, B. Bacevi
po pietų
durėlius.
Į
penkias
minutas
jis
bus
ir pirmojo vyro paliktų pini
tvarkai daboti.
kaktuvių minėjimo.
linksmas ir laimingas.
Paliuosuos |
čius, P. Kamsiskas, R. Žindai
gų, perkant namą.
Nutarta, kad Vytauto ka vidurius nuo visokio surūgusio ir
Visi Grand Rapids lietuviai
KAINOS SUMAŽINTOS
maisto. Jis atidaro
Jeigu Bernokaitienė, gyva jau pratiėjo rengtis prie dide tis, D. Greičaitis, M. Paurienė, reivių draugija ir delegatai nesuvirškinamo
vidurius
vaiko turintį užkietėjimą,
Atvvate.r Kent A. C. su visR. Rinkus, M. Bagdonas, J.
būdama, būtų savo antrąjam lio apvaikščiojimo — Vytauto
tą dieną “in corpore” pri slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto,
$39.00
kad jis skanus.
ABIEM PUSĖM
vyrui įkalbėjus, jos du sūriu, Didžiojo 500 m. mirties sukak Krividukė, S. Gregaliunienė, imtų Šv. Komuniją; Vytauto Sužinok apie jo naudą motinoms
R. C. A. Radiola 33 su visAŠTRUS
J.
Šidlauskas.
ir vaikams. Išsirašyk indomią kny- j
teismo procedūra, priimti kai tuvių paminėjimo.
dr-ja
savo
uniformuose, gą “Useful Information”. Rašyk į i k“
Geriausias skustuvas
$35.00
Paminėjimą nutarta ruošti visi delegatai ir delegatės pa The Phillips Co., 117 Hudson St., :
— arba grąžinamo
po savo vaikus, tai visi jos
Šio didžiojo lietuvių tautos
Philco screen grid vertės $123
pinigus
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
Jei ant vietos negau
'keturi vaikai būtų turtą pa didvyrio 500 m. mirties sukak 29 d. birželio mėnesio.
sipuošę ženkleliais. Mišias lai KAI.
už
$65.00
ni, kreipkis į mus.
Pirkdamas
žiūrėk, kad gautum
Veikiančios komisijos susi kys gerb. klebonas kun. Lip TIKRĄ.
veldėję, po Bernokaičio mir tuvių paminėjimą rengia Vy
50c. už 5 — $i už 10
Radio
ir
victrola
kruvoPhillips Milk of Magnesia.
ją prirašinėjo per 50 me
Sempelis — lOc.
ties, nes svetimi vaikai, lega tauto Didžiojo kareivių drau rinkimą laikyti gegužės 1 d. kus, 8 vai. ryto, choras giedos Daktarai
*
$98.00
tų.
PROBAK CORPORATION
liai priimti arba pasisavinti, gija, kuri deda pastangų, kad
Delegatų susirinkimas baig tam tikras giesmes, tai dienai Miik of Magnesia buvo S. V. Re
Parduodamos
visos geriausios
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas.
Standard išdirbysčių radios.
*m natT
NIW YOtK
tampa pasisavinusio tėvo pa-" paminėjimas būtų vienas iš tas, posėdį uždarė pirm. V. j pritaikintas.
H. Phillips Chemical Kompanijos ir
pirmatuko Chas. H. Phillips nuo
veldėtojais lyginai kaip ir jo didžiausių ir gražiausių šioje Nikša.
| Nutarta per vakarienę ir jos
1876.
tikri vaikai. Bet nelaiminga kolonijoje. Jos noras yra, kad
INCORPORATED
Bernokaitienė to nežinojo, ir šiame paminėjime kiekvienas
■■■«»» a «n
3417-21 S. HALSTED ST.
per tą savo nežinojimą, be no ietuvis, ir lietuvaitė, kurio gįro, nuskriaudė savo du sūnų. slose da teka lietuviškas krau
Tel. Boulevard 4705
Jeigu, laiku būtų pasitarusi jas, dalyvautų. Ir ne tik šios
su advokatu, toji skriauda kolonijos, bet ir apielinkės
Skandinavų - Amerikos Unija
nebūtų įvykusi, būtų galėju miestelių ir ūkių visi lietuviai
ASMENIŠKAI
OFICIALINE
si įvairiais būdais savo du su atvažiuotų.
vadovaujama
Lietuvių
nu apsaugoti.
Apvaikščiojimas bus 29 d.
Dabar, žiūrint iš antros pu birželio. Prasidės iškilmingo
VYČIŲ
per KUN. G. M. ČESNĄ
sės. Jeigu Bernokaitis, ligoni mis pamaldomis, 8 vai. ryto.
fKSKURSIJA
EKSKURSIJA
nėj, būtų miręs nors keliom Mišios bus laikomos už visus
minutoln pirm Bernokaitienės, žuvusius kareivius ginant Lie
Liepos 5tą Dieną
Birželio 14ta Dieną
Jos
Nieks
tai dalykas būtų pasikeitęs, tuvos nepriklausomybę. Per
„
•
I
Laivu FREDERICK VIII
— visa nuosavybė, sulig teisių, Mišias Vytauto D. kareivių
Laivu ‘UNITED STATES’
Nekviečia
automatiškai
butų perėjus draugija ir kitų draugijų de
LIETUVON
LIETUVON
Al the first sign of a
Bernokaitienei, o jai mirus, legatai “in corpore” eis prie
per
per
cold or sore throat,
Ar žinot, kodėl jos nieks
visiems vaikams lygiomis da Komunijos.
KLAIPĖDĄ
KLAIPĖDĄ
gargle with full
nenori? Ji pati to nežino.
limis, nes ji buvo visų vaikų
strength Listerine.
Todėl tolimesnieji apielin
— SMAGIAUSIA
—
PATOGIAUSIA
—
—
KELIONĖ
Jos kvapas nemalonus. O
These ailments are
motina, o jie jos vaikai — nors kės lietuviai, norėdami daly
to visi nekenčia. IšgargaVisas kelias vandeniu iki Klaipėdos
caused by germs,
ir ne vieno tėvo.
vauti paminėjime su bažnyti
liuodami su Listerine, išva
and Listerine kilis
LAIKO NEDAUG.
—
RUOŠKITĖS!
Kitas straipsnis teisių sky nėmis iškilmėmis, ir išgirsti
lysime burną ir užmušime
u ... ’ri
'•
•
germsinisseconds.
Del
visų
informacijų
kreipkitės
pas
jūsų
agentą
arba
i
riuje tilps sekančią savaitę.
» ligų peru3.
Vartok kas
mūsų parapijos choro giedoji
dien.
mą, maloniai kviečiami atvyk
SKANDINAVIAN AMERICAN LINE
ĮSIGYKITE ŠIĄ KNYGĄ ti anksti ryto. O dieną galėsit
27 WHITEHALL STREET
' '
NEW YORK CITY
KILLS OIRMS IN
pasigrožėti gražia Grand Ra
18 SICONDS
Šimtai lietuvių pasirengę pids lietuvių kolonija.
J—.
vykti Lietuvon, o tūkstančiai
Balandžio 24 d. įvyko Vy
Rdlslng the Family- paforaottnuKenisgoar outof first speedK
kitų lietuvių norėtų vykti ten tauto D. kareivių draugijos ir
Flsher ’■
vakacijų praleisti.
visų draugijų delegatų susi
Tad dabar yra pritinkamas rinkimas pasitarimui. Delega
laikas nusipirkti keleivių kny
tai buvo šių dr-jų:
gą. Visi įsigykite gerb. kun.
Vytuuto Didžiojo Kunigaik
P. Vaitukaičio knygą “KE
ščio kareivių: P. KazanausLIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
kas, B. Basevičius, P. Kamna tik $1.50. Su daug įdomių
siskas ir R. Žemaitis.
paveikslų.
Gauti galima pas gerb. au Šv. Petro ir Povilio: P.
torių, 2745 W. 44 st.,“Drau Medilinskas ir J. Tuberys.
go” Knygyne, 2334 So. OakŠv. Petro ir Povilo choro:
Jey avė. arba Gudų krautuvė p-lė O. Adomaitė ir K. Rin
je, 901 W. 33 st.
kus.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL. _

CHICAGOJE

Sloan’s

Liniment

Radios

GRAND RAPIDS, MICH.

PROBAK

avinis

JOS. F. BUDRIK

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ

Got

a COLD?

LISTERINE

LISTERINE

t
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS

kytoja, būtent p-lė Jadvyga Menibers liaving tickets to
Urbiute, kuri mokins smuiką- return, please do so at tins
meeting.
vinio toje mokykloje.
J. W. PaSWen., Pres.
P-lė J. Urbiutė, šv. Kazi
miero Akademijos alumnė, ga
vusi pirmų muzikos auklėji- ATYDŽIAI PERSKAITYKb
mų iš garsios Sesers M. Sko- TE BIZNIERIŲ BARGENUS
lastikos, tęsė smuiko studijas
toliau Rocliester, Minn., ge
riausių muzikos mokytojų la-į
vininama. P-lė Urbiutė nors
jauna, bet jau pirmaeilė lie
tuvaitė smuikininkė. Patarti
na tėvams siųsti vaikelius la- j
vintis muzikoje. Sutarti gali
ma tiesiog daryt su p-le Ui-j

metinio 29 birželio išvažiavi
mo renginio komisija gavo ži
X Labdarių 7 kp. stropiai ruo nių, kad Domicėlė Kunickiene
šiasi “in corpore” keliauti surinko piknikui daug įvairių
“Vainikų Dienoj”, 30 gegu- ir gražių išluimėjiniums linžės, į šv. Kazimiero kapus, | kainų daiktų, prašo tik pas ją
kad šv. Antano Labdarybės 'atsilankyti ir pasižiūrėti. ,
draugijai padėti daryti rinkX Antaninos Feravičiutės
liavų. Tuo tikslu jau sudary- su Pranu Skamarausku užsatas yra rinkėjų būrelis ir kymai jau užsibaigė ir, girdėužsakvtas t rokas.
ti, kad šliubas bus Aušros
X Pirmų' kryžiaunų bei Vartų bažnyčioje šeštadienyje
maldavimų dienų Aušros Var prieš Sekmines.
tų bažnyčioje buvo procesija
X Ona Laurynaičiūtė, po
prie Aušros Vartų altoriaus, sunkios ligos, grįžo iš ligoni
antrų dieną — prie Jėzaus nės prie savo motinos ir jau
Širdies, o trečią — prie Šv. stiprėja.
Juozapo.
MALONI ŽINIA.
X Ryt V. Jėzaus dangun
žengimo šventė, kurioje visi
Bridgeport. — Teko sužino
privalo išklausyti šv. Mišių
X Ryt Aušros Vartų baž ti, kad ir pirmutinė lietuvių
po
nyčioje pirmosios šv. Mišios muzikos konservatorija
vardu
Beetlioveno,
komp.
A.
bus ryto 5 vai. antrosios, 6,
trečiosios 7:30 ir suma 9 vai. Pociaus vedama, tapo padidin
X Aušros Vartų parapijos ta da viena kompetentiška mo

METŲ
NAUJAS

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite
“Gold Medai" vardo kiekvienoje dė
žutėje.

GRABORIAI:

1

- • Mandagu

Būriai bridgeportiečių ren
s
giasi važiuoti į Akademijos
Mokslo Metų užbaigimo programą, kuri įvyks birželio 12
d., šv. Kazimiero Auditorijo
je. Statomas bus nepaprastai
gražus veikalas “Sielos Dar
želis, kurį suvaidins akademikės — atsisveikindamos su
savo mylima mokykla.
Šįmet Akademijų baigia di
delis mergaičių būrys — tar
pe jų ir akademijos “žvaigž
dutės” Aldona Briedytė, S.
Poškaitė pianistės, Fel. Nau
sėdaitė gabi lošėja ir kitos,
kurių vardų dar nesužinojau.
Seserų KazimierieČių veika
lai niekuomet neužvilsta —
tad ir statomasis “Sielos Dar
želis” visus sužavės.

STANLEY P. MAŽEIKA

—

Geresnis ir Piges

GRABORIUS IR

nis už kitų patar

navimas.

BALSAMUOTOJAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Tardė 1741 U 1742
SKYRIUS
4447 8o. Fairtleld ▲venua
SKYRIUS
1418 80. 48 Ct. Cicero
Tel. Cicero 2794
SKYRIUS
8281 Auburn Avenue
Tel. Boulevarit 8201

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

i

. .*■

Tel. Roosevelt 7682

J.

Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
2103 8. Halsted
8L Chicago, Iii.
TeL Victory 1118

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

1•

Patarnauja laidotuvėse kuopiglausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

1439 S. 49 Court

Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

J, F. RADZIUS

I. J. Z O L P
GRABORIUS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Tel. Boulcvard 5203

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai.
mundagial,
gerai
ir pigiau
CUiCAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
UNDERTAKINO CO.
OFISAS
P. B. Hadley LIc.
668 Wešt 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 2161
Victory 4088.

BUTKUS

Phont Bonlarord 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

-

-

Masu patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia

dykai.

A. PETKUS

4603 S. Marshfield Avenae
3307 Auburn Avenue
\

NAUJAS GĖLININKAS.

Nortli Sidėj po nuin. 1711
Eilėn St. lietuvis Justinas
P. Antanavičius atidarė nau
ją gėlių krautuvę. P-nas An
tanavičius yra jaunas lietuvis,
bet plačiai savo kolonijoj žino
įtias ir savo biznyj turės gero
pasisekimo, ko jam ir velija
me. Jo tel. Huniboldt 5230.

Tel. Boulevard 9277

Nedalioj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
--------------------------------------------------- j piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
'šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Victory 6893

Ofiso Tel. Vlrglnl* 8033
Rezidencijos: V** B u ren 68(8

Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

ŽINIŲ-ŽINELĖS

DR. A. RAUKUS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

Gydo staigias ir chroniškas ilgas
vyrų, moterų Ir vaikų

Nedėllomls

ADVOKATAI
Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
A D V O K A T A S
134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL
Nuo 9/30 iki 5 vai. vak.
Local Office: JpOO S. UNION AVĖ.
Tel Rcdsevelt 8710
Vai. nuo .6 Iki 9 vai. vak.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

38 S. DEARBORN ST.
Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8} ser. ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

JOHN B. BORDEN

JOHN KUGHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

0610

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls Ir seredomls tik
iškalno susitarus

Prospect

DR. B. ARON

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J, JAVOIŠ

DR. S. BIEZIS

Ofiso ir

AKIŲ GYDYTOJAI:

J. P. WAITCHUS

R 3s.

Boulevard

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5913

X — Spinduliai

DR. A. J. BERTASH

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Res. 3201 S. tVALLACE STREET

DR. ŽMUIDZINAS
Ofisas ir Akinių 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

Tel. Canal 0257

DR. VA1TUSH, 0. P. D.

DR. P. Z. ZAIATORIS

4740 Dorchester Avenue

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, .4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė,
| Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
8 Iki 8:30 vakare

Perkėlė

Tel. Pullman 6950

Nuo 8 iki 9 vak. ir Bubėtomis

po

numeriu

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Nedėllomls
Susitarus VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2
PO

A. L. DAVIDONIS, M. D.

pietų: 7—8:86 vakare
Nedėllomls 16 iki 12

Palengvins akių Jtėmpiiną
kuris
Telef. Midway 2880
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood' 5107
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
TeL Boulevard 1461
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Valandos:
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
regystę.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose apart šventadienio Ir ketvirtadienio
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
mas su elektra, parodančia mažiau
3343 SO. HALSTED STREET
sias klaidas.

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAI

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki
12 po pietų.
Kainos pigesnės,

kaip

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Valandos: Nuo 2 — 4 P. P.
7—9 vakare

Office Boulevard 7648

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

IŠ
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Boulevard 7589

aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

mis 9:30 Iki 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Room 3
1‘hone Canal 0523

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Canal 1219

25 MET|J PATYRIMO

DR. HERZMAN

4848 Bo. Ashland Avenue

DR. G. I. BL02IS
DBNTIBTAB
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt)

Hemlock

Ofisas ir Laboratorija
1025 WEST 18 STREET
.VALANDOS: Nuo 10 — 12 plotų ir
Inuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
J Tel. ofiso Canal 3110 Hez. So. Shore

Boulevard 7589

Rez.

Gydo staigias
ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal naujuuslus metodus X-Hay ir kitokius
elektros prietaisus.

Netoli M-organ Street

Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Beredoj pagal sutartj

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė.

ofisą

SPECIJALISTAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearbom Street
Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subataa

savo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
•r
ir - t

DR. S. A. DOWIAT
LIETUVIS AKIŲ

Res. Prospect 6488

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
AKUŠERIS
Tel. Drezel 6328
Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

Labdarybės Centro mėnesi
OPTOMETRISTAS
Telefonas Canal 2552
nis susirinkimas įvyks trečia
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
dienyje, gegužės 28 d., 8 vai. Valandos 9 ryto, iki 8:06 va 1801 S. ASHLAND AVENUE
vakare, Aušros Vartų parap. kare. Seredomis ir Pėdnyčio Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastcbėklt mano iškabas
mis nuo 9 iki 6.
mokyklos kambaryje.
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Soredo-

May 29. Kindly get together

DARO OPERACIJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (au Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptiekos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Prospect 1930.
•
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutarti.
Gydytojas ir Chirurgas
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Te!. Boulevard 7820
6558 SO. HALSTED STREET Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1938. Nedėtomis tik pagal su
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare tartį.

Pritaikyme akinių dėl visokių

liave their meeting thursdny,

10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Suite 721 First National Bank Bidg.

X DLK Keistučio Spulka
smarkiai varo savo vajų ir
su geromis pasekmėmis. Šio
Pėtnyčios
mis dienomis ant namo prie
33 g-vės ir Auburn avė. pa
baigta maliavoti didelis Spul
kos paskelbimas.
(John Bagdziunas Borden)
X Visų Šventų lietuvių par.
ADVOKATAS
bažnyčioj šv. Misijos sėkmin
gai eina. Į bažnyčią sueina 105 W. Adams St. Em. 2117
minios žmonių.
Telephone Randolph 6727
X Šv. Kryžiaus ligoninėj 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
mirė Marijona VenekevičieName: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
nė, gyvenusi 2321 So. Leavitt
St. Laidojime patarnauja graborius Lacliavičius.
t- . 1
: -n

wiil

šventadieniais

DR. H. BARTON

ADVOKATAS

PRANEŠIMAI.

ir

0098

DR. A. L. YUŠKA

11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolpk 0381-0332 Vai. 9-8
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 9662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir

at 8 P. M.

Republic 8466

Tel. Canal 6764

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: ii ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 ir 8 iki 8 v. r.
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 8:30 vak.

A.A.OLIS

Valdyba.

Ofisas

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Tel. Prospect 1088
Antras ofisas ir Rezidencija
RealdenolJ* 8869 Bo. Leavitt Bt
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals
Tel. Canal 8888
Ir Ketvergais vakare
Valandos*. 2-4 po pietų Ir 7-8 v. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

15 metų po mokslo baigimo Dr.
Caldwell pagarsėjo su savo vaistu,
OFISAS
kuris dabar, po 40 metų, tebeturi
vartotojų.
1900 S. HALSTED STREET
Šiandie Dr. Cald\vell’s Syrup Pep- \
sin yra garsiausias
laksatyvas pa
NAMAI:
šaulyje. Milijonai žmonių gavę vi- ,
durių užkietėjimą, galvos skaudėjimą, [
4193 ARCHER AVĖ.
arba nusilpnėjimą, kuomet jų kva- j
....
pas nemalonus, liežuvis apsivėlęs ar- .Valandos: prieš pietus pagal sutartj.
ba ėda rėmuo, stokuoja apetito ar Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v,
energijos apie nieką kita nesvajoja '----------------------------------- ----------------------kaip apie tą vaistą.
1 m , itz
.
. 1 o/vvi
Dr. Caldweli's Syrup Tepsin su- ,-1-61. VV eHtWOItn dUUU
sideda iš žolių ir kitokių tyrų su- :
Rez. Tel. Stewart 819J
dėtinių dalių. Jis gardus, veikia už- Į
sisenėjusiuose atsitikimuose; švelniai
veikia moterims ir avikams. Virš
visko, tai yra daktaro parinkimas
to kas sveikiausia viduriams.
I

Prašoma visų kuopų atsto
3238 S. HALSTED STREET vų skaitlingai susirinkti, nes
Tel. Victory 4088-88
turime prisirengti prie kapi
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.
nių dienos ir išvažiavimo.
Tel. Vlrglnla 1290

LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė Bo. Wėstera Avenae

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

Rap.

K of L Council 24. —

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oaklcy Avenue ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

GRABORIUS
Ofisas

EZERSKI

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. R. G, CUPLER

Rengiasi važiuoti.

Telefonas Yards 1188

Simpatiškas —

-i

Rez. Tel. Midway 5512

biute, Beetlioveno Konserva
torijoje, tel. Boul. 1404.
Linkime taip jaunai moky
tojai, kaip ir visai Beetlioveno
Konservatorijai koplačiausiai
pratiesti savo darbų.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Capsules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis
g—E5WB ■ bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- Itffl g— fl ŽL fl jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-^■■■
sc 35C( 75c įr $1.50
lins skausmą. Po antspaudaj
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-

c. \ psoles

DAKTARAI:

|2238, arba Itandoiph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI.
6IUS NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKELB•>> t v

# n

e

TIS “DRAUGE”

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14 Bt.
Cicero. III.

X-Ray ir Oas
Valandos: 10-13 ryt.. 1:30—5 Ir 6-9
vai. vak. Serodornla ir Nad. suzltarua

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel.

Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dlaaą

'

6
■■I

D-R A U O A S

•■V**, -V

—«B
Praeitų sekmadienį mokyklos mergaičių draugija buvo
surengus gražų vakarų. Pro
gramas buvo žavėtinas. Gerb.
seserys — mokytojos pastebė
jo, kad programas buvo su
ruoštas pačių mergelių suma
numu, kurios pačios išmoko
teatrališkų veikalėlį, keletu
gražių drilių ir muzikos da
lykėlių. Labai gražu, kad jau
nimas jau mokykloje pratina
si prie naudingo veikimo.

. Treęiadjenis, Geg. 28 d., 1930

sius dalykas tautos, valstybės min lietuvių geras organiza-isi prie metinio parapijos pikir visuomenės gyvenime. Ku cijas, ekonomines, kultūrines niko, kuris įvyks birželio 8
riose tautose nebuvo vieny- ir labdaringas įstaigas, remia d., Bergmann’s Grove. Praeito
“DRAUGO” IR PEOPLES Iš eilės dainavo M. S. 55 kp. bės, tos amžiais skursta, o biznierius, lietuvius profesiš penktadienio vakare tuo tiks
choras. Dainavo
Šimkaus kai kurios ir visai išnyko. Ne nalus ir kiekvienų gerų ir lu buvo sušauktas susirinki
RADIO KONCERTAS.
“Vai ne miškas šlama, ūžia” toli nuo išnykimo buvo ir mū naudingų tautiškų darbų, ku mas, kuriame dalyvavo daug
Štai ir dar vienas pasek ir p-hios Labanauskienės su sų tauta, kada senovėje jos ris veda mus prie vienybės, parapijom]. Visi ųtojo į dar
mingas “Draugo” ir The Peo- taisytų “Paukščių veselę”. vadai prieš viens kitų kovojo. prie gerovės ir prie tautinės bų, kad užtikrinus geriausių
ples Kurni ture Co. radio kon Kiek teko nugirsti šis choras Tokia padėtimi pasinaudojo stiprybės. Del to dienraštis pasisekimų šitai metinei para
certas praėjo. Kaip dauguma lenktyniauja su “Grožybės” lietuvių tautos priešininkai, “Draugas” turi nuoširdžių pijos pramogai.
girdėjome, praeito pirmadie choru. Ir tenka pasakyti, kad jų užvaldė ir visai pražudyti paramų susipratusioje ir orga
Gerb. klebonas, po šešių sa
nio koncertų išpildė Aušros tose lenktynėse sųjungietės ne-norėjo. Tik tada, kada spau- nizuotojoje lietuvių visuome
vaičių sunkios ligos, jau pu
Vartų parapijos chorai, muzi pasilieka.
da pakėlė savo balsų, jog jau nėje. Kiekvienas susipratęs
sėtinai sustiuprėjęs sugrįžo į
kui Juozui Brazaičiui vado “Čiurčiu liu-liu” — Scliu- laikas yra tautai keltis iš ap-į lietuvis, ar jis bus darbininsavo parapijų. Praeitų sekma
vaujant. Koncertas buvo gra mann duetų padainavo p-lė A. snūdimo, išaugo vadai, pra kas, ar biznierius ar profesio
Ateinantį šeštadienį įvyks
dienį po pamokslo reiškė
nalas,
skaito
“
Draugų
”
ir
žus ir įvairus.
dėjo
vienytis
bendram
tautos
iškilmingas užbaigimas ge
Feravičiutė ir p-lė Marijona
džiaugsmo sugrįžęs prie savo
visais
reikalais
į
jį
kreipiasi:
darbui,
visų
tautų
suvienijo,
Programų pradėjo mišrus Juozaičiutė. Duetas išėjo gragužinių pamaldų. Mokyklos
darbo ir širdingai dėkojo pa2334
So.
Oakley
avė.,
Chicatuomet
ir
nepriklausomybę
iš

draugijėlės rengiasi prie graclioras, padainuodamas dviĮžiai. O liaudies dainelė “Kaip
rapijouams už pareikštų užuo
go, III. arba telefonuoja —
Šimkaus daini: “Bijūnėlis7" ir gi gražus, gražus rūtelių dar- kovota.
■ žios procesijos. Per visų šitų
jautų ligoje ir uolų rėmimų pa
<< Kas subatos vakarėli”. Jau želis” tikrai klausytojus, net
Rooševelt 7791.”
mėnesį uoliai garbinę Dievo
Toji vienybė mūsų tautai ir
rapijos reikalų ligos metu.
R. K.
iš pat pradžių pasirodė, kad svetimtaučius, žavėjo,
dabar yra reikalinga. Ji rei
Nemažiau džiaugėsi parapijoturėsime gražų programų, nes į Programų užbaigė mišrus kalinga Lietuvoje, reikalinga
nai, nes jau buvo išsiilgę savo Tel. Virginia 2481
choras getai susidainavęs. Ma cboras su Jaina “Laikas na- ir jos išeivijai Amerikoje. DIEVO APVEIZDOS PAR. klebono.
ŽINIOS.
tomai, nemaža padirbėjo be-;muo broiiukai eitį” _ šim- Dienraštis “Draugas” geriau
siruošiant prie pasirodymo kaus> Užbaiga buvo tikrai gra sia tai supranta, nes nėra tos
Tel. Humbold 5230
fPREČINAUSKAS)
Hez. Armitage 3857
Aštuoniolikiečiai
pradėjo
plačiųjam pasauliui.
zi.
dienos, kurioje jisai nešauktų
Fotografas
MAJESTIC FLORIST
smarkiai bruzdėti, nes rengiaP-lė Anastazija Varaniutė, Visiems chorams dirigavo
tautos vadus į vienybę. Jam
1711 ELLEN STREET
Vestuvės - musų specijalybė
Aušros Vartų parapijos vie muzikas Juozas Brazaitis. Tai
Gėlės, vainikai vestuvėjns, pagralabai artimi yra ir vietos rei
bams i.r kitokiems reikalams.
na iš solisčių visiškai drų- pgi jisai pianu akomponavo
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
JI STINAS P. ANTANAVIČIUS
kalai dėl to “Draugas” daug
Savininkas
šiai ir lygiai padainavo Pet- visiems solistams ir chorams. vietos pašvenčia tam, kad su(5 durys į vak. nuo Albany)
rausko ‘‘Siuntė mane mohne-i Taigi> “Draug0” jr Peoples būrUs Amerikos lietuvius ben
le ir Šimkaus
Pamylėjau radio prOgramai palieka gra- dram darbui, jOg išgelbėjus
A. ALESAUSKAS
3518 So. Halsted Str.
vakar”.
MOTOR EXPRESS
žiu atsiminimų. Mūsų visuo ketvirtų tautos dalį nuo tau Gražiausias Teatras Chicagoj
% raudono roberio
Aušros Vartų parapija turi menėje jie sukėlė gražaus ūdaržams laistyti paitinės mirties. “Draugas” reMes permufuojame-pervežapos Buvo 14c. pėda,
taippat vadinamų vyrų “Gro- po. Po vasaros atostogų jie
Ser. ir Ketv. Geg. 28, 29
dabar 11c. pėda.
me pianus, forničius ir kito
THE OTHER T0M0RR0W’
žybės” chorų, kuris smarkiai gurėtų vėl prasidėti, nes jie
Enamel indai buvo
kius dalykus.
$1.50, dabar 98c.
užtraukė šias dainas: Navic mūsų tautinę dvasių kelių, lie Man reik žmonių—vyrų ar
Dalyvauja Billie Dove
Taipgi parduodame anglis
Išlaukinė garantuota maliava
ko — “Kur giria žaliuoja”. tuvių vardų svetimtaučiuose moterų virš 30 metų amžiaus.
Labai įdomus veikalas. Da tamsios
spalvos, buvo galionas po
geriausios rųšies už prieina
$2.80, dabar po $2.00.
liaudies dainų
“Kur upelis garsįna. Tai yra labai gražus Darbas ant visados. Geras už lyvauja geri artistai.
Turim ir kitokių bargenų. At
miausių kainų. Musų patarna
teka”, “Liūdnas balsas” ir jjr naudingas kultūrinis dar- mokestis. Gali dirbti pilnų lai
eikit.
Vitaphone
Vodevilio
aktai
vimas yra greitas, geras ir
kų ar pusę. Taipgi ir į kitus
“Ko tu žvengi bėrasis” ir dar bas.
Kalbantieji paveikslai, dai
nebrangus.
keletu. Nors šis choras daina Studentas Juozas Bulevi- miestus. Atsišaukti:
nos,
muzika,
pasaulio
žinios.
7126 So. Rockwell Street
3133 So. Halsted Street
Fifteenth St. Hardware
vo visai paprastas lietuvių čius, pranešėjas, pradėdamas
Telef. Republie 5099
Chicago, UI.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
4938 WEST 15 STREET
liaudies dainas, tačiau jos programų, šitaip kalbėjo:
Mes pervežame daiktus ir į
Tel. Cicero 689
per radio visiškai gerai skam “Vienybė tai yra brangiauCICERO, ILL.
kitus
miestus.
bėjo, teikdamos lietuviams

C H I C A G O j E

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. Komišas
tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Exchange

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

SKOLINAM
PINIGUS
$100 iki $30,000
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
6755 So. Westera Avė.

«Telefonas Grovehill 1038
BIZNIO PROGOS
Grocernė, geras biznis pigiai. 1649
Deląware St. Gary, Ind.

FARMOS.
Mainysim 4 lotus Calumete į ne
didelę farfną Michigane. J. E. Smith,
787 Waltcr St., Hammond, Ind.

REAL ESTATE

AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

i PRANEŠIMAS.

MARQU£TTE JEWELRY
& RADIO
WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

NAUJI STUDEBAKER

MIDLAND MOTOR SALES

ĮVAIRŪS

DE SOTO. REO IR
PLYMGUTH

BARGENAS mūrinis 2 flatai, po
penkis kambarius, pirmas flatas su
hot water heat, antras nuo kampo
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gatvekarių po num. 7004 S. Campbell
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

KO NTR AK TORIAI:

MES

M. ZIZAS

Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius namus prieinam* dirbam cemento darbus - fun
kaina.
Pigus važinėjimas.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi
Labai žemos Kainos
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 6626
Didžiausios pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigią Kainą.
darom mūrinius, apmurinam
Phone Virginia 2054
medinį namų po vienų plytų.
JOSEPH VILIMAS
Atrodo mūrinis, po to jau ne907 W. 35 St.
Yards 4500
Namų Statymo
reik penty t. Turim namų ant
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu
Kontraktorins
pardavimo ir mainymo.

B. W. PALUTSIS
2115 West Coulter Street

Rooševelt 8410
NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lotas 48x160. $16,000. 7019 Prairie,
Stewart 2250.

ROXEE MOTOR SALES
VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA

4556 So. Rockwell Street

LIETUVIS KARiPENTERIS
Atlieku visokį darbą, kaip tai:
taisau namus, porėtus, dirbu šėpas
ir kitoki darbą. Taipgi atlieku cimento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

CHARLES YUSHAS
2223 W. 23rd PIaee
Telef. Rooševelt 2721

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

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

Mes pasirengę išgražyti Jūsų kampatar barius 10% pigiau už visą darbą,
Maltavojam, ir popleruojam ir apskritai padirbam pagal jūsų norą.
4426 So. Western Avė.
Teisingas ir greitaas
patarnavimas
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip
Tel. Lafayette 8227
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o
mes prlbusim ir apkalnuosim visai
dykai. Taipgi padarom ant ■ lengvų
METROPOLITAN
išmokėjimų.

Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia.

MILDA AUTO SALES
B. KURAITIS, Sav.
808—8 West 31 Street
Tel. Vlctory 1898

ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

LEAVITT STREET
Elektros kontraktorius
GARAGE
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Viktoras Yuknis, Savininkas
STANLEY CIBULSKIS
Visokis. automobilių dar
MOI.IAVO4IMO

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown
gazolinas.

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

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

TAISOME
AUTOMOBILIUS

į

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
Phone Yards 1801
Chicago, III.

į

HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavojn naujus namus ant
orderių. Senus priimu į mai
nus.
2453 WEST 71 STREET
Tel. Repnblic 4537

V. PAUKŠTIS

SUDAUŽYTUS

Sutalsom medžio, geležies, sėdyaes, naujus viršus Ir kas tiktai
reikalingą
prie mašinos
viską
padarom.

KONTRAKTORIUS

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

A. K. VALIUKAS
Palutlng A Deeorating Contractor
393* West 85 PIaee
Tel. Repnblic 4139

Telefonas Canal 7288

*

! Jei jūsų kas neužganėdinft, tai
i atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.
Pri statom į visas miesto da
lis.

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kantra k tortas
Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

WM. BENEGKIS
MALEVOJU

IR

POPIERUOJU

Naujausios mados popisra.
Pigiai. Greit. Darbą garatituoju

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS

ANT PIRMU MORGIČIŲ

DIDELI BARGENAI

PUIKIAUSI KARAI

Aštuon.

AR NORI PINIGŲ

ST. BUKAUSKAS

klausytojams daug malonių REIKALINGA moteris prie
prisiminimų iš Lietuvos, o namų darbo. Užlaikymas ir al
NAUJI GERIAUSI
svetimtaučiams jos buvo įdo ga. Darbas nuolatinis.
AUTOMOBILIAI
mios savo gražiomis ir karakP. PU ČK ORIU S
teringomis meliodijomis.
928 Warren Avenue
Chicagiečiams jau gerai pa
Downers Grove, UI.
Kaina $845.00 F. O. B.
žįstama solistė p-lė Antanina Tel. Downers Grove 1104
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Feravičiutė padainavo žinomų
pas mus rasite geriausios rųšies au
Moniuškos dainų “Temsta die ATLAS PHOTO STUDIO tomobilius už žemą kainą.
Taipgi turime Įvairiu Įvairiausiu
nelė”. Jos balsas gražus, len-1
J. W. Staneika
vartotų karų už labai mažą kainą.
gvas ir neblogai nustatytas,
Naujas Savininkas
BRIGHTON MOTOR SALES
dėl to radio klausytojai vi
INC.
Gerai, pigiai ir greitai atlie
suomet su gana dideliu pasi
Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
kam visokį fotografijos darbų.
J. Leskys
tenkinimu jos išklauso. Taip
Telefonas La/ayette 8888
4090 Archer Avenne
buvo ir šiuo kartu. Nors plok
3962 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0265
ir reikalauk pakartojimo.
Duetų“, Petrausko “Skamban
Wm. J. Kareiva
čios stygos” dainavo p-lės ASavininku
I Automobilių pirkėjams ir savinindelė Šauliutė ir Stela Bagdo
Del geriausios rųšle* I karos pirm pirkimo naujo karo širtr patarnavimo, laukit I dingai prašom atsilankyti Ir pama
nių tė. Abu balsai stiprus ir
GREEN VALLEY
tyti naujus 1930 Nash automobllus
geri dėl to gerai liejosi. Due
PRODUCTS
sul vėliausios mados automatilkals
Olsells Bvletlų klauM
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
tas išėjo pasisekęs.
alų. sviesto (r sūrių.
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
Nash gali papuošti- Už tokiu pri
Mergaičių cnoraą padainavo
4644 So. Paulina St
einamas kainu pas
gražių liaudies dainų “Pas
Tel. Boulevard IBI*
BALZEKAS MOTOR SALSįj
močiutę augau”. Gaila, kad
4030 Archer Avenne
joms teko viena daina tik
Tel. Lafayette 2082
tai, nes klausytojai nusivylė,
kad daugiau jų nebegirdėjo. >
Prie mergaičių prisidėjo vyį
rai ir kartu visas choras už Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
traukė juokingų ir gyvų Va
lukstnlų Ir sidanagaičio kompozicijos dainų
orlnlų daiktų, vė
Taipgi didelis pasirinkimas varto
liausios mados ra tų karų už labai mažą kainą.
“Oi, grybai, grybai”.
lio, planų rolių,
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
rekordų
Ir t. t kreipkitės { mus
Solo dainuoja West SaidieTaisau laikrodžius
Ir muslkos lnstru- WHITE SOZ MOTOR SALES
čių mėgiamoji solistė p-lė A~
mentus.
delė Šauliutė, kuri radio klau 2650 West 63rd St. Chicago.
610 West 35 Street
sytojams jau yra žinoma. Ji
Telefonu HEMLOCK SSB8
Tel. Tards 0199
nai dainavo dvi daini: Šim
kaus “Vai pūtė, pūtė” ir SoTel. Lafayette 71S9
Pasiuvu Dreses
vereigno “Aš myliu tave kas-,
dien vis labiau”. P-lės Ade- I Moterys nualplrklt materijolą, o
ai padarysiu gražią dresiukę pa
lės balsas yra tikrai stiprus ‘
gal naujausios mados.
Kaina 8895.00
ir galingas. Tai yra gera me-!
Mrs. E. Drillings
114 W. S.
Atstovauja
džiaga, kurių pilniausia apsi
(Burba)
mokėtų lavinti, jei tik laikas
4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
ir sųlygos leidžia.
Valandos nuo 10 ryto Iki ( vai.
4482 ARCHER AVĖ.
Aušros Vartų parapija pa vikarą utarnlnke, ketverte ir subatoms Iki B vai. vakaro.
sirodo esanti turtinga chorais. L
A. KASIULIS, Savininkas

Sėkmnd. ryte 7:30 vai. bū
rys mokyklos vaikelių priims
Pirmųjų Komunija. Jau per
ilgų laikų tie vaikeliai buvo
lavinami ir ruošiami gerb.
Seserų prie šitos gražiausios
jų gyvenimo dienos.

MORGIČIAI-PASKOLOS

A. S. PRECIN :

Ramova

Motinų, tų darbų apvainikuos
iškilminga užbaiga.

Reik tuoj parduot 5 kamb. ply
tų bung 2 karų gar. ir 35x125 p.
lotas. 2924 No. Rutherford avė.
VASARNAMIS
1.1 akelių

Prie puikaus ežero, restriktuota,
2 mali. { Antioch, III. 114 vai. į
Chicago, traukiniai busal, kiti ke
liai, maudinės, dideli medžiai, 11
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
tra, gar., golfo
lauka,
bažnyčios,
marketai, $25,000. šalę lotas 130x448.
$110 pėda. Rašyk ar telefonuok, Sav.
J.. P. Bowles, Stock Yards, ChicaI go, III. Tel. Yards 0447, Rez. Drexel
5050.
j

Tuoj reik parduoti 5 kamb. bung.
karštu vand. apš., tailių stogas, 2
l<arU
mažai inešti, bal. kaip renda. 2917 No. Luna avė.
Gražus namas Midlothian, 147 St.,
4 kamb. *4 ak. arti R. I. stoties, gesas, elektra $2,250. $50 įnešti, $6
sav. Oeo. Gold, kamb. 202, 35 No.
Dearborn St.
Apt. kamp. Schubert & Lavergue,
61x125,
visi pagerinimai,
$7,700
cash. A. W. Tellman, 900 Bush St.
San Franclaeo, Cal,

Parsiduoda Klubams ar
Rezortams vietos. 3,000 ak. ar daugiau
prie Huron ežero, viršutini! Mlch.
pusiaus. Tinka medžioklei,
žuvavimui, maudlnėfcns, laivams hydropianams. Vieškelis, Edward Thompson,
Sault Ste. Marle, Mich.

Geroj vietoj totas,Streamslde Park
arti 144 St. stotis III. Central. So.
nuo Ivanhoe No. 1 prie upės. Visi
pagerinimai. Pigiai.
Rašyk
H. J).
Hollenhaek,
340 Normai
Pkway,
Chicago, Iii.
5 KAMB. MEDINIS NAMAS $3,309
CASH

Greitam pardavimui, ’A Blue Book
vertės, 5468 Dorehester Avė. L. R.
McDonald, 10 So. La Šalie St. Franklin 4465.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius dokumen
tu* apdraulžtame namus, automo
bilius tr kitokias nuosavybės.

Reikale telefonuokh

2433 West 69 Street

Lafayette 7554

Telef. Prospect 8140

