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MONSIGN. SCHLARMAN
ŠIANDIE KONSEKRUO
JAMAS VYSKUPU

(“Draugo“ Raporteris).
BELLEVILLE, III., birž.
S. L. A. 36-tas Seimas pra 17. — Šiandie išryto čia įvy
sidėjo birželio 16 d., 1930 m., ksta
nepaprastos iškilmės.
MANDŽIURIJOS GUBERNATORIUS
Lietuvių Auditorijoj, Chieago. Mons. J. II. Sehlarman konsePAKILO DARBUOTIS UŽ TAIKĄ
Spirnj) atidarė p. Stungis, S.: kruojamag pwrjjoa vyskupiI.. A. Chieagos Apskričio il-Į j„s vyskupu vietos Šv. l’etro
Seimo rengimo komisijos pir- katf.drojp. Konsekratorium ylllinmkas 10 vol. ryto, Ameri- ra Jo Eminencjja Kardinolas
koa ir Lietuvos himnais. Lie- Mundelei„ Chieagos ArkivysSUOMIJOS ŪKININKAI
REIKALAUJA
NUTRAUKTI
tuvos himną giedant, jau pa- kupa8 Kardinolui gelbsti BelPRIEŠ KOMUNISTUS
KARĄ
KINIJOJ
•••
sirodė, kiek salėje yra komu- llevj||e
yy^p,,
nistų delegatų, nes visi, alei ,A!thoff ir R)^IUord<, vysku.
sali
STOCKHOLMAS, Švedija,
vieno, sėdėjo. Del to kalkime-,pas jjoba„ pamoks|ą sako
SHANGHAI, birž. 17. —
birž. 17. — Suomijos ūkinin — Mandžiurijos gubernatorius
delegatai ne tiek himnų gie- - Springfiel(]o vysknpas (Jrif» »»
dojo, kiek šaipėsi, dairydamles (£jn
kai sukilo prieš komunistus Chang Hsuehliang šiaurinės
j šonus ir žiūrėdami į sėdim, jįadangi šį miestų pirmu
dėl pastarųjų pragaištingo vei Kinijos armijų vadams pra
kimo visoj šaly. Vyriausioj ū- nešė, kad jis jiems siūlo pa
ėius delegatus tautiškojo Su- ,kartu ,anko Kardino1as Mlln.
kininkų organizacijos buvei liaubas šioje naminėje kovo
sivienymo. Taipgi daugelis ,de)ein( tad Tr> skaitlingas dva.
Paskutinio
kurso
studentės
savo
vadovybę
Universitete
perduoda
jaunesniąjai
nėj ,-Loppo, Oesterbotten pro je. Karas turi būt nutrauktas.
klydo manydami, kad opozi- 'iskijos ir tikinžiųj# suvažiju
studenčių kliasei. Šis išėjimas yra iš senovės atkartojamas ir vadinamas Senior-Swing
vincijoj, išspręsta skaitlingai Kitaipgi jis savo kariuomenę
eija (komunistai) salėj Ims u- vimas jr t„|taesnil|jų apyKn.
-Out.
”
___________
maršuoti į sostinę Gelsinkius ipasifisiųs prieš šiauriečius.
'žemę vienų, anot tnlo patrioir tenai neleisti komunistams
ŽUVO MOTINA SU TRI
to, kampų.
j Naujas vyskupas Peorijos
NUSAKO RUSIJOJ
i Mandžiurijos gubernatorius'
MIS
VAIKAIS
atstovams užimti vietų seime.
Stungiui pasveikinus Seimų ,šy Marijos p katedrog gos.
REVOLIUCIJĄ
sako, kad šiauriečiai su NanChieagos
Apskričio vardu, pa- itan bus įvestas birželio 24 d.
Suomijos ministerio pirmi kingo valdžia nesusipratimus
1
i AVabash .geležinkelio keleivi-' knietė miesto majoro atstovų,
ninko Kailio valdžia bijo to gali išlyginti kitokiu būdu,
PARYŽIUS, birž. 16. -1 ATSISTATYDINO POLICIVyskupas Sehlarman yra
nis traukį ketinėj Chieago kurl« Kužiai seimų pasverkiūkininkų maršavimo. Nes jie bet ne naminiu karu. Anot jo, įSir Henry Jleterding, olandų
JOS VIRŠININKAS
daly praeitų šeštadienį sudau- 'n0‘ Po to trumpai Seimų svei- f'treciuo3u neoria vyskupijos.,
vysa
gali paimti valdžių j savo ra šiandie visas pasaulis tyčio žibalo didikas, nusako artimoj
$s cVorcni K5<«n
i»ntJ kino Susivienvino prezidentas ['Vyskupu. Gimęs Breese miesnkas lygiai taip, kaip anais jas iš Kinijos dėl jos viduji ateity Rusijoj kilsiančių revo
Spaudos ir įvairių organi- ^ skersai bėgių važiuojantį
:
e t 'itely, Clinton apskrity, 1879
automobilių.
Važiavo
Mrs.
Er-.'^K
’
VJS
ir
prasidėjo
delegatų,
,
metais yra atlikę fašistai už nės betvarkės. Visa šalis atsi liucijų. Visoj šaly jau ilgokas zaei.jų spaudžiamas pagaliau
nst, 35 m., su trimis savo vai- vardošaukis (mandatų priėmi-į'm-Ankstu
e'
plūdę Romų.
dūrusi plėšikų žnyplėsna.
laikas veikia prieš bolševikus atsistatydino Chieagos polici- kais: Mary, 12 metų, Majorie,'mas); kuri» suteikė .porų nuo-JJ0 TK°huj,
Į k"np
Kad nuraminti ūkininkus,
galingosios jėgos. Anot jo, su- jos viršininkas Russell.
bodžių valandų. Delegatų sa-i'8118 i^ęstas 1J04 metais. Bn7 metų, ir YVilliam, 6 metų.
valdžia sustabdė komunistų PAŠALINS IŠ TARNYBOS kilimas prieš bolševikų valdžių
zen katedroj, Tyroliuj. Po to
Pirm to jis savo ,padėjėjų
Mrs. Ernst ir Majorie žuvo'koma suvažiavę 560 iš kurių
laikraščių leidimų, sušaukia
MOTERIS
įvyks visoj šaly vienu žygiu
rv-*
••• « a i • , •
— detektivų viršininkų Stege, ant vietos. Kitu du vaiku pas 210 “opozicija,’’ o kiti — tau- dar mokslus ėjo Romoje.
seimų specialėn sesijon ir ža
f ir sovietu valdžia bus nušluo
paskyrė vienos stočių kapito kiau mirė ligoninėj. Visi prie tininkai-socialistai. Taip vadi
da dar daugiau suvaržyti ko
PASIRAŠYS MUITŲ
BERLYNAS, birž. 16. — ja. ■
nu, gi pats taipat nuėjo į vie de dar apsvilo, nes automobi namųjų Tareilinių grupė esa
munistų veikimų.
TARIFĄ
Vokietijos valdžia išsprendė . Antai Blogovieščenske ir a- nų stotį būti policijos kapito
nti maža ir “opozicionieriai“
lius užsiliepsnojo.
Valdžia pripažįsta, kad ūki ekonomijos atžvilgiu iš valdiš pylinkėse, Tolimuose Rytuose, nu.
kad jie palaikys jau
Nelaimingieji gyveno 7027Temano,
(
AYASHINGTON, birž. 16.
ninkų grųsinimų akyvaizdoj ji kos tarnybos paliuosuoti visas valstiečiai bolševikų valdinin
i
referendumu
išrinktųjų P. T.
So. Maplewood avė.
Policijos
viršininko
vietų
yra bejėgė. Nes Suomijos ka vedusias moteris. Be to, bus kus arba iškapojo arba užda
ir jos “politiką,“ nes prieš — Šeštadienį ir žemesnieji
laikinai
užima
kap.
J.
P.
Allrūmai balsų didžiuma pravedė
riuomenė stovi ūkininkų pusė sumažintos pensijos civilinės rė j kalėjimus ir pasiskelbė
Už suktybes taksas mokant rinkimus .Ju k<ovoję ne už
man.
j tarnybos
našlėms mokamos. nepriklausomais Maskvai.
je. .
“principus,“ bet už vietas ce- muitų tarifų. Prezidentas Hoo
ver paskelbė, kad jis pasira
Vokietija pergyvena didelį ne
Ši perversme įvyko po Tri Už suktybes mokant pajamų * n|re
i Iš Genevos praneša, kad
DR. MACEK LIUOSAS;
darbu, ty. bloguosius laikus.
būne reporterio Lingle nužu taksas federalis teismas Chi-1 paug triukšmo kilo dėl ma- šys šį įstatymų. Pirmiausia
iKaukaze gruzinai sukilę ir iš
14 NUBAUSTA
eagoj kalėjimu trims metams < ndatų koinisįjos< kuri{} paskv. dėlto, kad šis klausimas įdė
dymo.
vaikę komisarus. Reikia lau
nubaudė Ralph J. Capone.^. pirmininkas p. St Gegu. tas republikonų partijos proKAROLIO GRYŽJMĄ SU kti netolimoj ateity Gruzija
,
BELGRADAS, Serbija, bi RENGĖ PATI VALDŽIA
Apipfėštas advokatas su Priede jis turi užsimokėti 10,- žis.
Komunistai pradėjo pra įgramon (platformon).
pasiskelbs nepriklausoma Ma
000 dolerių pabaudos.
rž. 16. — Baigės čia byla. 24'
žmona
šyti balso ir protestuoti dėl NUŽUDYTAS GUBERNA
skvai.
kroatams, kurie buvo kaltina- j BUKAREŠTAS, Rumunija,
Į pirm. “partyviškumo,“ nes į
Rogers Park savo namuose
TORIUS KINIJOJ
Policijos metinė pramoga
Sir Henry užsieniuose gy
mi sųmoksle prieš Jugoslavi- birž 17 _ Ministeris pirmimandatų
komisijų
paskirti
tik
į apiplėštas advokatas M. L.
jos karalystę.
ninkas Maniu pagaliau parla-j venančius rusus ragina viso
Callahan su žmona. Pirm vi Rugpiūčio 16 ir 17 d. Granf vienos grupės žmonės, — bū- I CANT0\- Kinija, birž. 17.
10 kroatų išteisinta. Šių ta mentui išaiškino, kad jo val-[mis priemonėmis gelbėti sadunakčio jis parvyko iš teat parko stadijume įvyks kasine- tent — K. Strumskis iš Broo- >— Vienam viešbūčių pietau
rpe yra ir kroatų valstiečių džia sudarė planus šiandieni-j™ broliams nusikratyti bolšero ir viduj rado du plėšiku, tinė policijos rengiama pra klyn, J. Grinius iš Pbiladel- jant nužudytas Kwangsi pro
vadas Dr. Macek.
niam karaliui Karoliui gryžti>v'k^ priespaudos.
įėjusiu išdaužus vienų virtu moga. Jau parduodami tikie- phia, Pa., ir adv. Uvick iš De- vincijos gubernatorius
Liu
iš
užsienio.
Tas
atlikta
žinant
troit, Mich. Pirmininkui ne Huan-yen. Peršautas į nuga
Gi 14 kitų nubausta kalėji
vės langų. Pagrobė 266 dole tai.
SUMIŠIMAI MALTOJ
regentūros
nariams.
Dėlto
ta
klausant
komunistų, kyla ler- rų. Jį nužudė patsai jo asme
mu įvairiems laikams — nuo
rių pinigais ir apie 5,000 do
G mėnesių ligi 15 metų. Tarp visa perversme ir atlikta tva
40 ASMENŲ PABĖGO mas. Komunistai delegatai su ninis sargas.
lerių brangenybėmis.
LONDONAS,
birž.
17.
—
stoja ant kojų. Iškarto ant kė
nubaustųjų yra keletas kroa rkingai.
IŠ RUSIJOS
Maltoj
seka
gyventojų
sumidžių pasirodo keli kalbėtojai.
tų studentų.
Orlaivis daužė j automobilių
S. Suja, 20 m., nuskendo
išimai
prieš
gubernatoriaus
IŠTREMTAS FAŠISTŲ
i
SOFIA,
Bulgarija,
birž.
17.
Dažnai
girdisi
garsus
bolše

3 žuvo
Maple ežerėly, AVillow Sprin
ŽEMES DREBĖJIMAS
Strickland valdžių. Uždrausti
— Į Bulgarijos uostų Varna vikų riksmas — “boo.“ Keli gs’e. Jis maudės su kitais ke
VADAS
PERSIJOJ
įgyventojams susirinkimai, de- , Robertsdale,. .šalę Hammon- ipo 8 parų klajojimo Juodojoj polieistai salės pakraščiais vai
turiais jaunuoliais.
..
.
r
,
,
...
•
,,
, VIENNA, Austrija, biržJmon8tracij°svaldžia do,’ RobyJ orlaiviu stotv. du vv-1
j įjuroj didele valtimi atvyko 40 kščioja, tačiau į triukšmada
ru pakildama oran orlaiviu
16.
Už
draustinų
politinį
>
iunf;ia
karo
laivus
;
Gubernarusų, kurių tarpe yra 15 mo- rius nedaro įspūdžio. Jie savo
TEHERANAS, Persija, bi
CHICAGO IR APYLIN
smogė į vienų šalę stoties su
veikimų
suimtas
ir
iš
Austri-.
tor
’
us
Strickland
išvyko
j
Loįterų
ir
4
vaikai.
Jie
pasprūdo
daro
ir
gana.
rž. 16. — Šalmas plotus pa
KES. — l’ramatomas dailus
stojusį automobilių. 3 asmenys iš Chersono. Pabėgimo prie
lietė smarkus žemės drebėji jos ištremtas fašistų vadas, tndon9 asmeniškai pranešti aIr popietini posėdį atida-Į oras; kiek vėsiau.
žuvo ir 1 sužeistas.
žastis dar nežinoma.
rius, nepasisekė susitarti. Dsl
mas. Drebėjimas atjaustas ir maj. W. Pabst. Kituomet jis P’e Padpti Maltoje.
to atsitiko gražus kurjozas —
Tabrize.,
PINIGŲ KURSAS
buvo pabėgęs iš Vokietijos. į GAISRAS SUNAIKINO
Triukšmingas susirinkimas SĄMOKSLAI COSTA RICO salėj užstatė gramafonų ir jPabst pristatytas j Italijos pa
SKERDYKLĄ
MIRĖ
BUVUSIS
FRAN
SAN JOSE, Costa Riea, bi kaitę delegatai dantis sukan
Chieago Darbo Federacija
Lietuvos 100 litų r. .$10.00
CUOS
MINISTERIS
šį sekmadienį turėjo labai triu rž. 16. — Pastaraisiais dviem dę, “ramiai“ klausėsi visokių
Britanijos 1 sv. stert 4.8fl
LOUISVILLE,
birž. kšmingų susirinkimų. Svarsty mėnesiais šioj respublikoj su “himnų.“
WA8HINGT0N, birž. 17.
Franeijos 100 frankų 3.91
PARYŽIUS, birž. 17. — — Francija andai formaliu 16. — Gaisras sunaikino Em- ta žinomas “traction“ ordina- sekta trys sųmokslai sugriauti
Iš šalies žiūrint į seimo
Italijos 100 lirų
5.23
mart Company skerdyklų. Nuo
įgyvuojančių
valdžių.
Visi
tensas
(susisiekimų
planas
ChiStaiga mirė buvusis Franci- atsiliepimu Sirijų paskelbė re
triukšmų, daro nejaukų įspū
Belgijos 100 belgų
13.94
stoliai siekia pusę miliono do
eagai).
Kilus
triukšmui,
nieke
čiaus
susekti
ir
valdžia
gavo
dį.
Jauties
lyg
nekultūringų
jos karo laikais finansų mini- spublika. Sostine nuskirtas Da
fiveica»ijos 100 frankų 19.37
žmonių būrin patekęs.
lerių.
<
ypatinga
nenutarta.
progos
apsidrausti.
masko
miestas.
■
steris L. L. Klotz.
Vokietijos 10Q markių 23.83

Nusakoma Rusijoj Revoliucija

'z#

CHICAGOJE

t t

t

MM

DRAUGAS

“DRAUGAS”

Antradienis, Birž. 17 d., 1113(1

šalininkus seimo delegatus šiaip pasveikina:
ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

“Stovėkime, draugai, savo pozicijose ge
ležine ištverme. Susivienijimo ateitis yra jū
sų rankose. Pastirę nagai merdėjančios so GUMINIŲ LANKŲ GAMY Pablogėjo laikai, mažiau auto
BA.
mobilių parduota ir darbai su
čiai — tautininkų sriovės isteriškai įsikibo
mažėjo.
j gyvąjį Susivienijimo organizmų. Išlaisvin
tikslui pašto lenkių.
Guminių
lankų
automobi

Šiandie gal tik pusė norRedaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL kite Susivienijimų iš replių reakcinės dikta
kasdien.
lių
ratams
gamyba
Amerikoj
malio laiko dirbama. Dau
tūros ir paverskite ji darbininkų pašelpos ir
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
pastaraisiais
kelesiais
mėne

giausia dirbama tik tiek,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kultūros organizacija”.
siais buvo gerokai sumažėjusi kiek turima reikalaviųių ar
vai. po piet.
Matote, kaip karingai kalba kruvinojo
ir be inažko atjaustas lankų ba užsakymų. Net į užsienius
bolševizmo šalininkai į merdėjančius social- trukumas. Svarbiausia to prie
mažesnis skaičius išvežama.
tautininkus.
“DRAUGAS”
žastis, tai žaliosios (neišdirbAutomobilių gamybos ne
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Tokia tai dvasia viešpatauja Sus-nią vai- tos) gumos brangumas. Ame- galima statyti ant vieno laip
Publlshed Daily, Except Sunday.
dančioj’e partijoje ir toje, kuri jų nori nugulė- rikos gamintojai turi labai snio su guminių lankų gamy
BUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Montke
*2.60, Tbree Montke — *2.00. One Montk — 76c.
Ii ir visų organizaciją į savo rankas pasiimti. mažai nuosavos gumos. Turi ba. Automobiliai ilgiau atlai
Burope — One Year — *7.00, Six Monake — *4.00
Copy — .03c.
Kaip matote, nei merdėjančiuose social- pirkti iš britų ir parsisiųzdin- ko. Guminių lankų gyvavi
Advertising ln "DRAUGAS” brlnga best results,
— tautininkuose nebuvo ir nėra fraternalizmo ti iš tolimų šalių. Gi britai, mas yra trumpas, tad jų toli
Advertlsing rates on appltcation.
"DRAUGAS” 2334 S. Oaklęy Av., Chicago dvasios, tuo labiau jos nėra ir negali būti pas tuomi naudodamies, gumai daugiau ir reikalinga.
D. C.
tuos mūsų “tautiečius”, kurie didžiuojasi pakėlė aukštas kainas. Tad
bolševizmu, pražudžiusiu Rusiją ir išžudžiusiu parsisiūzdinta tiek, kad tik
nepritrukti automobiliams rei
NAUJAS AUSTRIJOS
milionus nekaltų žmonių.
KRIKŠČIONIŲ SOCIA
kalingų lankų.
Žodžiu, visa S. L. A. politika susidaro
LUS PARTIJOS
Šiandie praneša, kad žaliąRusijos “vorkerių” (komunistų) valdžios atstovė moki
S. L. A. VALDYMO DVASIA.
tokia, kad, rodos, ten jau nebegali būti vietos
jai gumai kainos žymiai nuVADAS.
na praletorų skaityti komunistų
l/ žčir.-.
nei vienam tautiniai susipratusiam ir doram
, .
......
i
A
-ii.— ‘puolusios. Gamintojai naudoVakar šiek tiek rašėme apie S. L. A., ku lietuviui, kuris mėgsta dirbti ramų ir kultu-1* .
, ,
,jasi proga. Atlieka didelius Austrijos Krikščionių sočia je jis kokį laikų buvo Aus- lio, Ch. Vaugoin šiandie Aus
rio seimas įvyksta Cliicagoj. Seimas eina ringų darbų.
.
,t.
i\ • ,
. , ,
r ,, • užsakymus ir lankų dirbtuve- lė partija sau vyriausiuoju trijos — Ungarijos kariuome-į trįjoj yra populeriausias žmo
triukšmingai ir visai ne tokioj dvasioj, kuri
’se padaugės darbų. Kada šio- vadu • pasiskyrė Charles (Ka nės karininku. Paskiau pa gus.
panašiose fratemalėse organizacijose priva
TAI BENT “SEIMAS
Vaugoin,
Austrijos šauktas valdžios tarnybon ir
,se dirbtuvėse turima pakak rolis)
lėtų viešpatauti. Bet dėl to perdaug stebėtis
tinai žaliosios medžiagos, ta- vice-kanclierį, ty. kanclierio ilgus metus tarnavo Žemojoj KUDLjS Q DIENOS AMnetenka, nes tuose žmonėse, kurie dabar SusSandariečių seimas buvo “mizernas”.
,
.
v. ,
, i * ,
. .. . :da darbai vedami ne tik dieno Schober’io padėjėjų. Ch. Vau- Austrijoj. Iškalbingas, stipmui vadovauja ir tuose, kurie tiems vadams buvo prie uždarytų durų, kad niekas to “nu....
,
,
*
... . v
,
... . , , ,
ŽIAUS.
,,
,
,
ims, bet ir naktimis. Reikia goin sakomoje partijoje uz- raus pobūdžio, tikrasis katapriešinasi ir juos nori nuversti, fraternalizmo zernumo negalėtų pastebėti. lokios pat bu-L.,
i i. i •
. . .. . .
.
I tikėtis, kad daug darbų bus ėmė monsignoro Seipelio vie likas džentelmonas.
dvasios nėra. Jie iš savo nusistatymo, (o gal vo ir jų šeimines iškilmės . Kaip mes spč-i. v. ,
tą. Šis pastarasis, savo pašauStyrijos Alpose yra stebu-; Petronėlė Peldžienė, dū
■ . ,
.
„ „ .
A / n* šiuokart.
ir iš prigimties) yra triukšmadariai ir “re jome, jose nedalyvavo nei p. B. Balutis. Net
Guminių lankų ši šalis la- kimo pareigų verčiamas, pa- klingoje vieta, vadinama Ma- cago, III. gavo nuo savo drauvoliucionieriai”. Tat, triukšniavimas jiems y- ir jo vardo garsinimas nepadarė seimo dides
bai reikalinga. Visoj šaly šian sitraukė iš pirmininkavimo .riazett. Tai Austrijos Liurdas. ges, Karolinos Stankevičiūtės,
ra visiškai natūralūs dalykas. Bet tiems na niu nei iškilmingesnių.
j Dar toli pirm didžiulio karo iš Sao Paulo, Brazilijos, laišdie naudojama apie 26 milio- partijai.
riams, kurie rašantis tikėjosi čia rasti bro
Bet už tat sandariečiai savo šių metų sei nai automobilių, įėmus trokus.
Austrijos parlamento kata-j kas metai katalikų maldinki- ką', kuriame rašo stebėtiną iliškumo ir draugiškumo, yra nemalonus dalyme turėjo “dvasios vadą”.
Daugiausia automobilių yra likai atstovai, susibūrę į kų tarpė ten buvo galima ma-, vykį: “Pas mus, Sao Paulo,
Krikščionių Socialę partiją, i tyti Ch. Vaugoin.
I mieste įvyko labai nuostabus
“S-ros” numery paskelbta, kad 23 kp. miestuose. Miestai gi negali
Socialistų dienraštis, kuris gina dabarti
parlamente užima r^ikšnun-! Kada pirm dešimties metų atsitikimas. Vienos italų šeiatstovavo kun. Zulink, žinoma, taip .Vadina pasigirti geromis gatvėmis.
nės S. L. A. valdybos pozicijų, apie opozicigiausią poziciją, lygiai kaip j Austrijoje pirmu kartu iškilų
kūdikis .»41 (liepęs ■ ainmųjų nezaliežninkų “dvasios vadas”? Trūko Jų didžiuma duobėtos, visur
jų taip rašo:
tik p. Bagočiaus, “nezaliežninkų” organiza pilna įvairiausių Sąšlavų. Duo kitų kaikurių Europos valsty-, teisota žmonių rinkta valdžia, žiaus pradėjo kalbėti kaip ?u“Bolševikai skelbia, kad jų tikslas esąs toriaus ir juriskonsulto.
bėtomis gatvėmis kasdien va bių parlamentuose. Austrijoj ,Ch. Vaugoin pakviestas už- augęs vyras. Žmonės, sužino
padaryti SLA. ‘darbininkišku’. Tai yra ‘bložinėjant ir stipriausi gumi ypatingai katalikai atstovai imti apsaugos ministerio vie- ję apie tokį negirdėtą įvykį,
Šiame
sandariečių
seime
pasikartojo
tas
fas.’ Iš to, kaip jie kalba apie Susi
niai lankai negdli atlaikyti parlamente sudaro stipriausią tą. Jo pareiga buvo išnaikin- plaukia iš visų kraštų pažiū
faktas,
kad
jie
eina
iš
vieno
su
“
nezaliežninvienijimų savo spaudoje ir prakalbose ir ko
ilgesniam laikui. Dėlto tų lan- grupę ir per aštuonerius me ti tada įsisiautusias šaly rau rėti to kūdikio ir su juo pasi
kais
”
.
Gerai
priežodis
sako;
toks
toki
pasi

kius reikalavimus jų šalininkai stato Susi
kų reikalavimas yra didelis. tus be jokios pertraukos jos donųjų socialistų gaujas, ku kalbėti”.
tiko
ir
arbatos
pavadino.
Abiejų
“
mizerna
”
vienijimo viršininkams, yra aišku, kad jiems
Kasdien parduodąma dešim- vadai yra valstybės viršūnė rios ne tik užsiimdinėjo plėši
PRANEŠIMAS.
rūpi tik savoji partija. Jie niekina visus SLA. organizacija, tokie ir tikslai. Tačiau pasiry timig tukstančių,
se. Nei vienoj šaly katalikai mais, puolė bažnyčias ir kuni
žinias
yra
didelis
—
griauti
katalikybę.
Bet
narius, kurie nepriklauso komunistų parti
Tai gamyba, kuriai šiandie parlamento atstovai neturi gus, bet dar pradėjo kai-kur
jai arba pagelbinėms’ komunistų organizaci kad tik jiems neatsitiktų taip, kaip tai var-Į lygios nerastum.
Amerikoj užėmę taip didžiai atsako- kurti sovietus. Šalies apsau Marijonų Kol. Rėmėjų Chilei,
kuri,
besipūsdania
prieš
jautį,
sau
galą
joms, ir jie nori, kad tie nariai jų niekinimus
žmonės negalėtų nei vienos mingų valstybėje vietų, kaip gos ministeris išnaikino tuos cagos Apskričio mėnesio svar
gavo.
.
kęstų ir kad visas Susivienijimas darytų
* - A..--- I .3.
dienos apsieiti be autornobi- kad Austrijoje. Ilgus metus tvarkos ir žmonijos priešus. bus susirinkimas įvyks trečiandienyje, birželio 18 d. Auš
taip, kaip jam padiktuoja koks nors ten kom
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i ik-i c t , c •
lnJ. Daugelis velija kuoskur- valstybės priešaky buvo mon- Vieni jų išdūmė į užsienius,
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Seimo,,
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.
ros Vartų par. mokykloje iv
partijos ‘biuras’ arba komitetas”.
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A , ./ tižiausiai gyventi, bi tik jsi- signorae Seipel. Jis Austrijos kiti uždaryti į kalėjimus.
bus ir Seimas. Manoma, bus taip pat skait,.
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giai 8 vai. vak.
respubliką išgelbėjo nuo eko
Socialistų laikraštis savo vakarykštiems r
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S?*1 automobilių.
Paskiau pradėjo atkiusti
Jingas . Ar
Al sunratote.
supratote, koks tai c.ia
čia bus
būs seimu!
seimų
nominio ir politinio suirimo. socialistai ir išnaujo pasirodė
draugams — komunistams primena, kad “sa
Šis susirinkimas tuomi yra
į Savaimi suprantama, kad
— seimas?
Tad
ir
neveltui
yra
vadina

vo dvasia ir savo nusistatymu įvairiais vi
valstybei pavojus. Po to tad labai svarbus, kadangi turime
; jei galybės automobilių naumas
Austrijos
išgelbėtojumi.
suomeniškais klausimais komunistai yra ma
veikiai į valdžios priešakį iš- tinkamai pasiruošti į 4 liepos
Visi inteligentai ir šiaip jau plačiau ap-j^°jama7 tai ir pačių automoGelbėdamas
valstybę
jis
su

žiau darbininkiški, negu įvairios kitos musų
kilo monsign. Seipel. Bendro išvažiavimą į Marian Hills
siskaičiusieji žmonės turėtų prenumeruoti ži- 1’UiU pramonėje dalbai ture
ardė
savo
sveikatą
ir
pasiro

srovės”.
mis jėgomis imta darbuotis. Ir farmą.
tų žydiėti. Šiandie taip nėra.
noino Lietuvos mokslininko prof. Pr. Dovy
dė, kad jam jau nebegalima štai sakoma Krikščionių sočia Visų skyrių atstovai maloBeveik tais pačiais, tik šlykštesniais ir
Visoj šaly yra daug automo
toliaus darbuotis. Jo vietą tu lė partija Austrijai jau pa- nokite laiku pribūti. Sutartidaičio redaguojamą žurnalą “Kosmos”, gambilių dirbtuvių. Kada ligi pra
griežtesniais žodžiais ir komunistų šlamštas
ri užimti kiti.
grendė stiprius
gyvavimui į nai ir greitai veikdami, daug
atsimoka savo priešams socialistams ir san- tos ir šalimų mokslų iliustruotą mėnraštį su eitų metų tose dirbtuvėse
pagrindus.
' padarysime.
Ch. Vaugoin yra įžymus
dariečiams. SLA. pirmininką Gegužį jie va populiariu skyrium. Metams 30 litų. Adre-1 dirbta, tai dirbta iš peties,
Neskaitant monsign. Seipe-1
Valdyba.
į Pagaminta didelis perviršis. Austrijoj katalikas. Jaunatvė
dina “juodašimtiško Lewiso bernu”. O savo sas: Kaunas, Ukmergės plentas Nr. 38.
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TIKĖJIMUI PRIEŠINGŲ KNYGŲ IR ,
RAŠTU SKAITYMAS,
(Pabaiga)
Jei Dievą mylime žiūrėdami vien tik
saVo naudos, laukdami iš Jo kokių nors
žemiškų malonių arba amžinosios lai
mės, tada meilė, nors yra antgamtinė,
tačiau yra netobula. Ji yra mūsų savymeitės padarinys. Šiuo atveju Dievą
mylime ne dėl Jo paties, bet iš savymeilės.
Ne iš kiekvieno reikalaujama vieno
dos tobulybėj pažangos. Ką Dievas yra pašaukęs į kunigystės ar vienuolinį
luomą, to pareiga žengti tobulybėj yra
didesnė, negu pasauliečių. Kas gyve
na ne moterystėj, to skaistybės dorybė
turi būti aukštesnio laipsnio, negu gy
venančių moterystėj. Kas iš Dievo gau
na daugiau malonių, iš to daugiau ir
reikalaujama. Tačiau visiems tinka po-j
Makis: “Dėdina a malo et fac bonum.”,
XVenk bloga ir daryk gera). Kiekvieno,
[yra pareiga vengti laisvos valios nuo
dėmių, ypač didžiųjų; karštai ir nuolat

- reikia prašyti Dievą malonių, kad ga

__

f.

lėtume įvykdyti Jo meilės įsakymą. Daž
nai reikia žadinti, ypač pagundų metu,
trijų dieviškųjų dorybių aktus: tikėji
mo, vilties ir meilės. Nėra griežtos pa
reigos kasdien tai daryti, nes kas mel
džiasi, pamaldžiai daro Kryžiaus ženk
lą, dalyvauja pamaldose ir vertai nau
dojasi šventais sakramentais, tas tuo
pačiu gaivina tikėjimo, vilties ir mei
lės aktus. Tačiau dvasios mokytojai
pataria šias dorybes dažniau gaivinti
ir žodžiais.
Pagaliau karštai reikia prašyti Die
vą, kad Jis mums duotų gyvą ir veik
lų tikėjimą, tvirtą viltį ir karštą meilę.
Geriausia proga tų malonių išprašy
mui yra šventoji Komunija. Patartina
tuo metu visuomet sukalbėti maldelę
su visuotinais atlaidais; “Štai, aš, o
mano saldžiausias
ir geriausias Jė
zau...”, kurią galima rasti kiekvienoje
maldaknygėj. Juo gyvesnis bus mumy
se tikėjimas, tvirtesnė viltis, karštesnė
meilė, tuo širdingiau apverksime pra
eito gyvenimo nuodėmes, tuo lengviau
naujų išvengsime, tuo greičiau jau čia
žemėj susivienysime su savo galutinuo
ju tikslu, amžinuoju ir nenykstamuoju

Gėriu, Dievu. Nuolat atsiminkime šį šv.
Augustino pasakymą: “Tikėjimas pa
deda Dievo namams pamatus, viltis
pastato sienas, o meilė užbaigia.”
Jei meilė yra toki svarbi, tai reikia
stengtis prieš ją nenusidėti. Prieš Die
vo meilę nusidedamą visu tuo, kas yra
priešinga atsidavimui ir santykiavimui
su Dievu, apskritai kiekviena nuodėmė
meilei priešinasi. Dievo meilei ypač yra priešinga prisirišimas prie žemškųjų dalykų. Pavyzdžui, neprotinga pini
gų meilė, abejutiškumas ir nepalanku
mas Dievui bei dieviškiesiems daikta
ms, kaip antai: apsileidimas religinėse
pareigose.

ir kaip malonu su Juo susitikti.” Šven
tasis vyskupas, išgirdęs tokią vaiko
kalbą, labai nudžiugo ir šypsodamasis
tarė: “Būk ramus, mano vaikeli. Nors
mes per pirmąją nuodėmę netekome
rojaus, tačiau Dievas ir dabar tebėra:
visur Jis yra arti mūsų, kiekvienoj va
landoj, kiekvienoj vietoj galima su Juo
kalbėtis, ypač gi per maldą. Maldos
metu mes taip arti su Dievu susieina
me, kaip kūdikis su savo mylimuoju
tėveliu. Šito susitikimo vaisiai, kaip sa
ko Šv. Raštas, yra džiaugsmas ir ra
mybė, o ne baimė ir rūstybė.” — štai
maldos padariniai ir jos reikšmė.

4. Malda.

Taip, melstis būtinai reikia.
Turime melstis atsižvelgiant į Die
vą. Būdami Dievo kuriniai ir valdiniai,
turime Jį garbinti ir šlovinti. Taip daro
angelai ir šventieji, taip darė, kiekvie
nai progai pasitaikius, ir mūsų dieviš
kasis pavyzdys, Jėzus Kristus. Ar Die
vui mes nesame skolingi už nesuskai
tomas geradarybes? Taip, labai esame
kalti. Tai Bažnyčia kasdien primena,1
įsakydama kalbėti šv. Mišiose: “Tik
rai yra verta ir teisinga, reikalinga ir

Malda yra kreipimas į Dievą savo
minčių, kad Jj pagarbintume, Jam pa
dėkotume ir prašytume naujų malonių.
Kartą šv. Pranciškus Salezietis vai
kučiams aiškino apie maldos esmę ir
galybę. Bepasakojant, kaip rojuje pir
mieji žmonės susitikdavo su Die^u ir
su Juo, kaip su mylimiausiu Tėvu kal
bėdavosi,
vienas berniukas
sušuko:
“Ak, kaip gaila, kad dabar taip nėra.
Kaip būtų gera pasikalbėti su Dievu

Ar reikia melstis?

išganinga, kad mes Tau visados ir vi
sur dėkotume, Viešpatie šventasis, Tė
ve visagalis, amžinasis Dieve.”

Reikia melstis atsižvelgiant į mus
pačius. Tikėjimas mums aiškiai sako,
kad mes be Dievo malonės iš atžvilgio
j amžinybę nieko negalime nei pradėti,
nei tęsti nei užbaigti. Šv. Paulius sa
ko: “Dievas yra tas, kurs daro jumyse
ir norėti ir vykinti, kaip jam patinka.”
(Pilyp. 2, 13). Tik Dievui padedant
tegalime pasiekti savo galutinį tikslą
— amžiną laimę. Dievas gi paprastai
malonių duoda tik tiems, kurie jų pra
šo ir su ta malone bendradarbiauja.
Čia negali būti jokio abejojimo, nes
Išganytojas yra aiškiai pasakęs: “Pra
šykite ir bus jums duota, ieškokite ir
rasite, belskite ir bus jums atidaryta.
Nes kiekvienas, kurs prašo,
gauna;
kas ieško, randa, ir beldžiančiam atida
roma.” <Lūk. 11, 9. 10.)
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GYDYMOSI SAULES
Šiais laikais didžiuosiuose ley 4110. Minėta D r. Goldmane suprato. Keičiasi lai VAROSI Į SENATORIUS
ŠVIESA.
, miestuose, kur durnai, dulkės bergo knyga bus suteikiama
kai, keičiamės ir mes.
nemokamai.
--------- į ir kitokie nešvarumai temdo
Grįžau Innsbruekan ir paValdiškoji Cliicagos Džio-j saulę, trukdo saulės šviesos
Isinėriau darban, nes esu ga
suomet atsiranda kvailiu, ku-i
Prof. Kampininkas
KVIEČIAME.
Sanatorija isieiuo
išleido Knyga
knyga išganingą veikmę. Kad tą
vos oanmorija
na atsilikęs. Mat, tai šventi
rie užkalbina.
kuri vadinasi lleliotlierapy, atpildyti, tai yra įtaisoma
mui, tai plenni į Palestiną
L. Vyčių centro piknikas
tai yra gydymosi saulės švie- dirbtina saulės šviesa, ypač
Ryšardas Strausas sykį di buvo mane taip užinteresavę,
sa. Ją' parašė Dr. Benjamin jsargaliuojantiems
vaikams. įvyks birželio (June) 22 d.,
rigavo savo naujai parašytai jog apie dogmą neturėjau lai
jGoldberg,
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Sanatori-Į
Pavyzdžiui
yra
Spalding
Scb- Stickney G rovė, Lyons, III.
operai. Vienas orkestros mu ko nei prisiminti. -Bet užtat
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Dr. Goldberg nurodo, kad žino je mokykloje yra įtaisytas ir draugijas į minėta jaunimo
taip, kaip gaidos rodo, bet time”.
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negali.
Gale liepos mėn. baigiu
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PROF. KAMP. RADIO.
gydydavosi saulės šviesa. Tą gydymo pasekmės netrunka .jaunimas,
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— Dovanok, pons direkto kysiu Subačiuje 3 ar 10 d.
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A, tai mūsų komisaras
Sakalu vai., Ežercnų aps.
PILNAS EGZAMINAS
rodė neturį senso nei jūsų ins iš Lietuvos 6 asmenimis iš
Doleriais išvirtas.
Tarnavo
Amerikos
kariuome

95.00 TIKTAI 15 00
trumento, nei fortepiajio inter buvo kelionėje mėnesį laiko ir
nėje
iki
1929
m.
Gyv.
New
labai daug ko pamatė.
i SPECIALISTAS
Lietuvos laikrašty vienas pretacijoj. Na, bet ar viskasTaigi nenusiminkit, bet eikit pas
Yorko
mieste.
Kaip begyvuojate? Aš jau
tikrą specialistą, ne pas kokį nepasuvalkietis ūkininkas didelėj gi pasauly turi savo sensą?
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
labai išsiilgau Dėdės Šamo Vilčinskas Doininikas. Iš
desperacijoj stato šitokį klau Palikime tą idijotizmą!
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
Kauno miesto.
padangės.
Dievas
žino
ar
kuo

kia, ar kur skauda, bet pasakys pąts.
simą: “Sakykit, kaip gyven Visi muzikos kritikai, daly
po pilno išegzamlnnvlmo. Jus sutau
Aukščia uišvardyti asmenys:
met
beteks
pagyventi
tos
gar

pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
ti? Ūkininkai turi užsivertę vavę operoj, priemerą labai
daktarų negalėjo pagelbėt jums delyra prašomi
atsiliepti ir ,
bingos
žvaigždėtos
vėliavos
a» , to, kad jie neturi reikalingo patyrlkietis javais, tvartai pilni gal išgyrė, ypač tą vietą, kurios
kiekvienas kas ką nors apie
' rno, suradymui žmogaus kenksminpavėsyje.
orkestros muzikantas negalėjo
l gumų.
vijų, nupenėtų kiaulių’-'.
juos
žinotu
yra
prašomi
suMalonūs
ir
Lietuvos
laukai
| Mano Radlo — 8cope — Raggi.
išgroti ir kurią pats kompo
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
bei krūmai. Tikiuosi, kad J. teikti žinių. Bent kokia žinia
siškas bakterlologiškas egzaminavi
zitorius be senso laikė.
x
Justice,
Illinois
mas kraujo atidengs man jūsų tik
E. mano vysk. parinks man bus brangiai Įvertinta.
Žuvavimo sezonui prasidėjus.
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Lietuvos Konsulatas,
ramią vietelę kur yra ežerų,
Praeivis. — Ir nenubosta
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
Prie kortą stalelio.
vumas sugryš jums taip kaip buvo
Room 1032
tamstai visą dieną ant kranto — Sei, sei, ko žiūri į mano miškų ir ūpių, kur nors apie
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkętų, odos, kraujo, nsr608 So. Dearborn St.,
Zarasus
ar
Dusetas.
Tenai
sėdėti?
kortas!
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
Pradžia 1O vai. ryto
Chicago, III.
galėsiu ir bent kiek pasidar
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Meškeriotojas. — Ne. nes vi-1 — Nes aš savo jau mačiau.
jeigu turit kokią užsisenėjusią, {at
buoti ir pasilsėti, nes jau esu
kerėjusią, chronišką ligą. kur{ ne
pasidavė net gabiam šeimynoe gy
gana pavargęs, besibastydadytojui, neatldėlloklt
neatėję pas
Greitas
mane.
mas po svetimus kraštus.
Palengvinimą
Tuo kartu sudiev!
DR. J. E. ZAREMBA
Reumatizmui
Nuoširdžiai dėkingas Tam
Strėnų
SPECIALISTAS
(Rašo Kun. J. Vaitekūnas, į “Wer die Bibel uill versteInėjlmas Rūmas 101<
stai
Skaus
Kun. J. Navickui, M. I. C ), ben,

“DRAUGO”

PIKNIKAS
Chernausko Darže

Sekmadienyje, Liesos 13 d., 1930

'»

LAIŠKAS Iš KELIONĖS Į JERUZALĮ.

Did. Gerb. Kunige:

Muss ins Land der Bibel
gehen.”
Tai šiandie jau esu kunigu, Kelion?je išbuvau trūputj
ir jaučiuosi taip laimingu,'daugiaū mgnesio Egypte (Kfti
kaip laimingas žmogus kada re) i§buVflU 3 dienas Ig -ia
nors begali jaustis. Tas labai atia.11]<įau pyraanidas, faraonų
daug ir nuo Tamstos Pr^u^’ karstavietes, Heliopolį, Meni
nes, jei ne ta laiminga pa- pbį
* * Jeruzalėje 8 d. Iš
žintis su Tamsta, jei ne Tams- (,ia Negyvoeios jur^sI (Velytos broliškas rūpestis mane i- Rų subatoje geraį į§8įmaa.
sprausti į mokyklą ir joje flžiau)> Tiegft> nuskęsti čia ne
išlaikyti, as vargiai bučiau gabinaj bet prigerti greičiau
galėjęs atsiekti nors ir labai negu kįtur> nes vanduo degintrokštan.a tikslą ir, šiandie te degina> ypač aRig k nogį
negalėčiau džiaugtis ta lai- yazareįe 2 dienas. Ant Geneme, kuria dabar yra pripil- zareb) e£ 2 dienas, Damaske 1
dyta mano širdis. Taigi, brau-1 dieng> Baalbecke (Heliopoli)
gus kunige, priimk mano t d ? Konstantinopolyje 3 A,'
kuo širdingiausi dėkingumą'_ Belgrade 4 d. Pervažiavau
*„,ir, kaip esi rūpinęsis, kad gaAziją —- mūsų bočių
lėčiau likti kunigu, taip da- taVynę. padainavau “Siuntė
bar, kartas nuo karto prisi- Į inane motinėlė į Dunojų vanmink mane savo maldose ‘denėlio» ir kitafi daineles.
prie Dievo, kad aš galėčiau !Gaila tįk kftd
užgiHk
1 WA• 1
• _.
1
X.
v »
būti kunigu pagal Jo Švenč. inflsų broliai išpūtę akis žiūrėŠirdies norą.
, jo man į akis, bet vargiai
Kaip matote, turėjau lai- {
mę, kurios tūkstančiai nore-1
tų turėti, t. y. primiciją lai
kyti Jeruzalėje ir tai Velykų
rytą “orto jam sole”. Ištik- Į
rųjų įspūdingas buvo tai įvvJkis, kurio niekados neužmir
šiu — Jeruzalėje Velykos ir
kartu primiciją. Atlankius
Šventąją Žemę, dabar suvis Į
kitoks atrodo ir Brevijorius ir
Mišiolas. Kiekvienas Jeruza
lės, Galilėjos, Genezareto pri
minimas kartu primena ir
tuos malonius įspūdžius, te
nai patirtus. Teisingi mūsų
prof. Linder’io žodžiai, kurie
ir buvo man paraginimu vyk
ti Palestinon, būtent:
»
t

TUBBY

Kun. Jonas Vaitekūnas.

20 W. JACKSON BLVD.

mui

Arti State Gatvės
Ofiso Vs.andos: Nuo 10 ryto lkt
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki f
Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 1
oo pietų

Neuralgi
joj, Galvos
Skaudėji
mui
Šalčių

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Relieve Coughs, Colds,
Headache, Rheumatism
and Ali Aches and Pains

PAIEŠKOJIMAI.

Šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:
Banevičius Stasys, arba jo
giminės. Kilęs iš Vilniaus
krašto.
Kavalauskaitė Veronika. Iš
Kauno miesto.
Kiela Juozas. Kilęs iš Alunčių k., Raguvos vai., Ukmer
gės aps. Prieš karą gyv. Steger ir St. Charles III.
Laskauskienė Kazimiera. Iš
Kauno miesto. Gyv. Cbicagoje.
Ruddius Fritz Tlieodore.
Kilęs iš Klaipėdos krašto.
Šukiai, Jonas, Petras ir Uršulė. Broliai mirusiojo Kazio

1YER Aspirin pa-engvi-ns skausnus. Be abejojimo. Net ir tuos gi
lius skausmus kurie suskaudina vi
sus žmogaus kaulus. Net ir siste- • ]
matiškus skaudėjimus kurios mote
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom piliuke»n! Tikras Aspirin teikia įvairių
naudų, skaitykit nurodytus
budus
vartoti kiekivenam tikrų Bayer Asperin pakely, ir nekentėkit bereika
lingu skausmų,
neuralgijos, neuritis, reumatizmo. Šių piliukių bonkutę laikykit namie; nešiokit kišeni
ne dėžutę, jei turit netikėtų galvos
skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas
palengvinimas, be kenksmingu veik
mių; Bayer Aspirin ncslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer var
do I— ir žodžio “tikras” raudonai at
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

R

BAYER
ASPIRIN

Ali drn(«ii«a-35c and «5c |ar» and tnbea.
Cbildren'a Mnatcroletmilder fonu)35c.

Better than a Mustard Piaster

PROBAK
ABIEM PUSĖM
AŠTRUS
Geriausias skustuvas
arba grąžiname
pinigus
Jei ant vietos negau
ni, kreipkis J mus
60c. už 5 — $1 už 10
Sempelis — 10c.

—

Kiekvienas atsilankiusis į šį pikniką galės visai
veltui dalyvauti laimėjime naujausios mados KIMBALL RADIO No. 2 vertės $225.00, kurį “Draugas”
šiam piknikui įsigijo iš PEOPLES FURNITURE CO.

Hank Bringg Home the Ice Cream.

r

RRORAK CORPORATION

«

Antradienis, Birž. 17 d., 1930

DRAUGAS

svetainėje, 22 d. birželio bus gegužės šiaip-taip sulipdė ko ĮSIGYKITE šią knygą
visai negalima lyginti su to
koncertas pažymėjimui bai mitetų suruošimui Vytauto
kiais jaunuoliais ar jaunuolė
Šimtai lietuvių pasirengę
apvaikščiojimo.
gimo mokslo meto tos parapi sukaktuvių
mis, kurių širdyje dega tėvy
Drąsi Lietuvaitė.
jos mokyklos. Koncertas, kaip Tačiau komitetas per mėnesį vykti Lietuvon, o tūkstančiai
Dirbo parapijos komitetas, nės meilė ir tikėjimas.
Štai, pavyzdys visam To 1 Elzė Mockaitė, 14 metų mer tikimės, bus puikus, nes ga savo gyvavimo, kiek žinau, kitų lietuvių norėtų vykti ten
dirbo parapijonai, ypač. parū
gėlė, sekmadieny, 1 d. birželio bus parapijos vargoninkas p. neparodė nei kokių vaisių vakacijų praleisti.
pi jonkos. Gražios sėkmės tik ronto jaunimui iš Jono Ra
išdrįso sėsti į orlaivį ir pasi Dzikas, negailėdamas savo jė 1 savo darbuotės. 0, kas da
Iš mūsų padangės.
Tad dabar yra pritinkamas
rai parodo, kad gražioje vie moškos jungtuvių su Nemakelti du tūkstančiu pėdų aukš gų, visu uolumu lavina giedo- blogiau, išvažiavus į Lietuvą laikas nusipirkti keleivių kny
Veikimas šioje kolonijoje
junaite,
kurios
įvyko
gegužio
nybėje dirbant galima milži •
# Įtumon. Ir ore, it arė, išskralaip didelis ir įvairus, kad
jp-lei Onai Unguraitei, vietinis gų. Visi įsigykite gerb. kun.
rius.
niškus darbus atlikti. Valio ’3 d. Jonas Ramoška yra keli
įjojo
40
minučių.
O
kada
su
korespondentai, nespėdami viŽmonių — klausytojų, tur, ’Sųryšis, iš kurio tarpo tapo P. Vaitukaičio knygų “KE
j už tai visiems, kurie dirbo! metai atvykęs iš Lietuvos, o
skų aprašyti, visiškai nutilo.
Mes Sbeboyganiečiai turėtu gyvenimui draugę pasirinko savo giminaičiu, Pauliu Ka-^į-,^ jJUS devynios galybės, nes sudarytas minėtas komitetas, LIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
Mūsų gerbiamas
klebonas
me būti labai dėkingi mūsų Kanadoje gimusių G. Nema- reiviu, nusileido žemen, tai jau dabar> kada * tų rašau, net, be jos, nesugebėjo savo na tik $1.50. Su daug įdomių
kun. P. Garmus
vis duoda gerbiamam kleborfui, kun. P. Ijunaitę. Abu jaunavedžiai yra ne baimė, bet džiugėsis spiri daug tikietų išparduota.
paprastų, paskiausį' mėnesinį paveikslų.
mums progos kartas nuo kar Garmui, kuris tiek daug e- tikri katalikai; p. Nemajunai- dėjo jos gražiam veidely.
Koncerto pradžia bus pusę ; susirinkimų turėti.
Gauti gaiima pas gerb. au
Valio! drųsiai lietuvaitei, po šešių. Pelnas, žinia, bus
to susidurti su platesniu pa nergijos ir širdies įdeda į mus tės tėveliai taip pat geri lieNenoriu būti blogu prana-! torių, 2745 AV. 44 st. “Drau
sauliu, pakviesdamas Slieboy- parapijos veikimų!
gražiai Elzei Mockaitei!
parapijos naudai.
tuviai-katalikai.
šu, bet, kaip matau, ir gir-Į go” Knygyne, 2334 So. OakRichmondietis.
gano gražia gamta pasigėrėti
Kondoras.
Bet už vis svarbiausias čia
Iš vakaro prieš šliubų abu
džių, tai ne tik tas komitetas, ley avė. arba Gudų krautuvė
savo draugus-kunigus, kurių šįmet įvykis — tai AVisconsi- jaunavedžiai atliko išpažintį,
Veikimo merdėjimas.
Serga gerbtina lietuvė.
bet ir pats sąryšis, kuris jam
atsilankymas ir pamokslai no Lietuvių Diena! Tai bus ant rytojaus įvyko šliubas
Tuo laiku, kada net kuoma- suteikė gyvybę... turbūt, ne je, 901 AV. 33 st.
Gerai žinomo tarpe Pliilamums daug naudos atneša.
žiausiose kolonijose, it bičių užilgo nustos gyvavęs. O, bū
liepos 20 dienų. Prie jos stro su šv. Mišiomis gražioje tvar
Prieš Velykas čia svečiavo piai ruošiasi visos penkios koje. Nemažas skaičius lietu jdelphijos ričmondiečių veikė aviliuose, darbuotojai triūsė tų gaila, nes buvo laikas, ka-1
PASISKELBUSIEMS DUO
si net dvi savaiti gerb. kun. AVis. lietuvių parapijos, bet vių, net ir netikinčių, atėjo jo, p. Tamošaičio žmona, An veikė, arba nors garsinos!, da tas sąryšis daug, daug la-Į
tanina, 3 d. birželio staiga su- kad veikia, ruošias tinkamai
DA DAUG NAUDOS.
P. Karalius, Ateitininkų at ypač Sbeboyganas, kuris no pasižiūrėti gražaus šliubo.
bo padarė.
I sirgo “apendicitis”, bet pastovas, kuris Didžioje Savai ri labai iškilmingai visus sve
paminėti 500 m. Vytauto DiSKELBIMAI “DRAUGE”
Kapsas.
Vestuves kėlė su mažu skai vojus praėjo, padarius opera- j
mirties
sukaktuvestėje pasakė visų eilę gražių čius priimti.
čium žmonių, sulvg savo apir įspūdingų pamokslų. Kiek
C1^’
mūsų Pbiladelphijos — darŽodžiu,
veikiama
visais
siskaitliavimo. Vestuvėse ne Antanina Tamošaitienė yra
anksčiaus čia taip pat didelio frontais!
buotojai snaudė, nei pirštu ne
įvyko jokių nemalonumų, kaip mandagi ir malonaus būdo
įspūdžio padarė tik kų atva
pajudino, nei liežuviu nepa
Rap.
būna girdėtis kitose, kad ant moteris. Kurie jų pažįsta, net
žiavęs iš Lietuvos kun. A.
vartojo, kad kų nors padarius
ausius apsiskaldo.
į
kitataučiai,
labai
gerbia.
Vi

Petrauskas, vienuolis, čia vi
Vytauto mirties sukaktuvėms
J. Ramoška yra šv. Jono si linkį jai greitai pasveikti. paminėti.
sų savaitę Misijas duodamas.
Kazys.
Kr. pašelpos draugijos narys.
Veikiant gražioje/ vienybė
Gale-gi, lietuvių visuome
Budriko Muzikos Krautuvėje pamatykite naujus
Pavyzdis
lietuviams.
Reikia tikėtis, kad ir savo
je, sbeboyganiečiai daug gra
nės priversti, ir ypač kelių
Koncertas.
1931 Modelius radios: General Motors, Atwater Kent,
žių darbų atlieka. Čia aš no
Toronto lietuvių kolonija jaunų žmonelę prirašys.
Švento J urgio parapijos kai’štolių — tėvynainių, 3 d.
Brunsivick, Zenith, Victor ir kitų gerų išdirbysčių. Bu
riu paminėti bent svarbes jau gana skaitlinga. Nors 1 Jaunai porelei linkini lai
drike milžiniškas pirkimas padarė galimu parduoti už
mės
gyvenime,
taip
pat
ir
biz

nius.
daugelis negali apsigyventi
daug pigesnės kainas kaip kitur.
Geg. 30 d., “Vainikų Die ant vietos, nes darbų mieste nyje pasisekimo.
nų”, lietuviai pirmų kartų trūksta, bet vis-gi dauguma
Labai gražus dalykas, kad
parapijos istorijoje aplankė dirba ir kitiems papuola at jaunimas į gyvenimų eina
Victrola ir Radio krūvoje
savo lietuviškus kapus. Nors vykus gauti šoks-toks darbe vienų pažiūrų, abu tikintieji,
Pasauliniame kare
Kapitonas
9 tūbų AC visa elecda tik vienas parapijietis (J. lis. Nemažas skaičius yra su- tat ir paskui gyvenime ma
Seno Krajaus
Specialistas iš
trikas už
Šlapikas), čia ilsisi, visgi ka važavusio jaunimo iš Lietu žiau turi kryželių.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERĮ,'
pai labai gražiai įrengti ir vos, pačioje jaunystėje, tarp
NEŽIŪRINT KAIP IŽSISENĖ.IIŠIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
$95.00
Todėl, Toronto lietuviškas
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užgeros širdies lietuviams tei i 20—30 metų. Yra ir jaunų lieI
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
jaunime, stengkis eiti Kris
kia begalinio džiaugsmo.
tu varčių, bet, lyginant su vy
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
RCA Radiola su viskuo
taus nurodytu keliu, o būsite
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
rais,
skaičius
mažesnis.
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Antras istoriškas įvykis —
laimingi.
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
$38.00
tai leidimas Chrysler automoOFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
Kurie jau mano apsigyven
Vargo jaunuolis.
4200 West 20 St.
kampas Koelcr Avė.,
Tel. Crawfor<l 5673
biliaus, gegužio 31 d. Dirbo ti Kanadoje tie ir pradeda
Pliiico 8 tūbų Dynamic
visi, kiek galėjo, ir taip šir gyvenimų: veda sau žmonas,
dingai dėjo pastangas, kad bet iš jų daugelis susituokia
$48.00
pasekmės turėjo būti geros. nekatalikų bažnyčiose arba
Nežiūrint, kad tuo pačiu lai tik valdžios leidimu gyvena;
Sparton 9 tūbų Dynamic
Į LIETUVĄ
ku kitų buvo leidžiama net 4 nereikia jiems jau gražaus pa
Išplauks iš New Yorko LIEPOS 5
automobiliai, mūsų parapija pročio, nei užsakų, nei šliubo.
$78.00
Šitas gražus Dynamic Radio
SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJOS LAIVU
laimėjo net arti tūkstančio do Viską tai daro ištižimas, at
9 tūbų, 2 metų guarancija su
lerių. Daug triūso ir rūpes šalimas nuo Bažnyčios. Dau
lubomis su
$88.00 Zenith 1930 model už
tingumo parodė klebonas tam geliui lietuvių viskas išgaravo:
viskuo uz
dideliam darbui vadovaujant. ir tautybė ir tikėjimas. Jų
Tik 10 dolerių tereikia įmokėti
(Po tėvais šimkaitė)

PHIADELPHIA. PA.

LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEB0Y6AN, W1S,

TORONTO, KANADA.

Data

WISSIG.

TREČIA DIDELE VYČIŲ EKSKURSIJA

ROZALIJA
MEŠKINIENĖ

ANTANO BUGAILIŠKIO

Persiskyrė su šiuo pasauliu
birželio 15 dieną, 4:05 valan
dą ryte, 1930 m., sulaukusi 28
metų amžiaus, gimus Raseinių
apskr., Kvėdarnos parap., Pa
piškių kaime. Amerikoj išgy
veno 10 metų. Paliko didelia
me nubudime
vyrą Juozapą,
sūnų Petrą,
7 metų dukterį
Aleną. 3 metų,
tėvą Ignacą
Šimkų Ir pamotę, 2 broliu —
Juozapą ir Pettrą ir brolienes,
seserį Antaniną
Wištartienę,
švogerį Petrą ir 2 švogeriu —
Kostantą
ir Joną Meškinius
ir gimines, o Lietuvoje seserį
Juzefą.
Kūnas pašarvotas
randasi
922 W. 35th Place.
Laidotuvės įvyks trečiadieny,
birželio 18 dieną, 8 vai. rvi.e
iš namų į šv. Jurgio parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
sielą, o iš ten bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Rozalijos Meškinienės giminės, draugai ir pa
žįstamieji esut nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti ja naskutinl patarna
vimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekam t*
Vyras, Vaikai. Tėvai,
Broliai, Brolienės, Sesuo
švogerlal Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja groborius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

$98.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Nepamirškite Lietuvių programų, duodamų Jos. F.
Budrik Krautuvės kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po
pietų iš stoties WCFL 970 K. Kas Ketvergų iš stoties
WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.
DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

..^4 1>.

KITI IšPLAl KI.MAI:

United States

Liepos 19 d.

3417-21 SO. HALSTED STREET
Telefonas Boulevard 4705

I ŽSISAKYKIT VIET.J. DABAR.

KREIPKITĖS PRIE CHTCAGOS AGENTU:
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsled Street,
V. M. Stulpinas, 3255 So, Halsted Street,
Unlversal State Bank, 3252 So. Halsted Street,
J. J. Zolp, 4559 South Paulina Street,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd Street,
Central Manufae.turing District Bank, Uit) W. ,S5th Street

ARBA SCANŪINAVIAN - AMERICAN LINE

•4

Rex Radis Shofi
3343 So. Halsted Street

131) X. LA SAM.E KT., CHICAGO, II.L.

ANTANO GUGAILIŠKIO
Persiskyrė su šiuo pasauliu Biržl.lio 18 d., 1029 m., sibaukęs
42 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. Panevėžio apskr., Smilgių pa.r.,
Vienkiemio Tankunu. Paliko dideliame nubudime moterį Pran
cišką (po tėvais Vainauskaitė) du broliu. Joną (kuris gyvena
Waterbury. Conn), Justiną (Kanadoj). Lietuvoj seną motinėlę,
dvi seserį — fršulę ir Veroniką, keturius brolius — Aloyzą, Juo
zapą, Petrą ir Feliksą ir gimines.
Liūdnai atminčiai mano brangaus vyro ir musų brolio
bus lalKomos šv. Mišios, šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, trečia
dieni, Birželio 18-lą d„ 7:43 vai., ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįstamus alsi lanky
ti į pamaldas, atminčiai metų sukaktuvių Ir atsiskyrimo iš mu
sų tai no mūrio brangaus vyro ir musų hrobn.
Mano brangus vyrelį Ir musų brojelj, niekuomet tavęs neuž
miršime. Tu pas mus Jau nebesugrįM, bet mes ankščiau ar
vėliau pas tave ateisime. Lauk mus ateinant.
Nubudę liekame;
MOTERIS, BROLIAI ii GIMINĖS.
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sija, kuri rūpinsis “Draugo” dė restoraną. Tos pačios dar
pikniko pasisekimu. Komisi- buotojos, vadovaujant p-niai
jon inėjo Kaz. Žilvitis, J. Gry Elzbietai Vasiliauskienei žada
Ofiso Tel. Victory 8687
X Pereitą, sekmadienį bir
bauskas, J. A. Janušauskas, talką rudeniniam “Draugo” Rez. Tel. Mid\vay 5512
Of. Ir Re*. Tel. Hemlock 2374
želio 15 d. Cliicagos piknikai
Juozas Mockus, Antanas Ra- jomarkui, rugpj-Aug. 24 d.
buvo su lietum. Tą dieną įvy
GYDYTOJAS ir CIIIRUBGAS
bačauskas, J. Matekaitis, Jo Bergmano darže.
ko šv. Kryžiaus par. ir šv.
nas Mikolainis, biznierius P.
Ofisas 2403 W. 63 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X Kun. A. Balinskas, Mil3133 S. HALSTED STREET
Antano par. piknikai. Abeju
Kertė So. Western Avenue
Putrimas, B. Kučienė, P. Ma \vaukee, Wis. lietuvių klebo Oaklcy Avenue Ir 24-tas Street
Tel. Prospect 1488
Antras ofisas Ir Rezidencija
Telef. Canal 1713-0241
piknikų rengėjai buvo gerai
žonienė, B. Grikšaitė ir “dvi nas, sveikina visus pažįstamus
Rezidencija 8859 80. Leavltt Bt
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Pancdėlials
Tel. Canal 8884
prisirengę. Abejų parapijų biz
Elenos”.
ir
Ketvergais
vakare
iš Šventosios Žemės, nuo upės
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7 -9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
nieriai buvo sudėję gausiai
X Norintieji
“Draugo” Jordano krantų. Džiaugiasi
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedelloj pagal sueita-lmų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
reikalingų daiktų, bet ištikęs
Ofiso Tel. Vlrglma 4036
piknikui pasidarbuoti prašo esąs sveikas.
šventadieniais pagal sutarimo.
Ofiso Tel. Victory 6 833
Rezidencijos: Vaa Buren 6888
gausus lietus sutrukdė vi
mi kreiptis Į savo kolonijų
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191
“Draugo” agentus. Nuo jų 1
Republlc 8468
Tel. Canal 6764
siems visus biznius.
gausite tikietų, skelbimų ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tt. kuriems patogiau tai pra
4142 Archer Avenue
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
GRABORIAI:
šomi kreiptis i “Draugo” oGYDYTOJAS.
Vai.:
11 ryto Iki 1 po pietų
AKUŠERIS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
CHIRURGAS
fisą.
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
4740 Dorchester Avenue
Telefonas Yards 1188
j Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
Simpatiškas —
IR OBSTETRIKAS
X Baigiasi pusmetis. Už- j
Ofisas 3102 So. Halsted St
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Tel. Drezel <328
Gydo
staigias
ir
chroniškas ilgu
Vai.:
nuo
8:30
iki
9:30
vak.
Kampas
31
Street
Mandagus
Vai.: 8 Iki 10 ryto
\likusieji “Draugo” prenu-,
vyrų, moterų ir vųlkų
6-8 vai. vakare
^VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. (
Geresnis ir Piges
Ofiso Tel. Canal 2118
meratą prašomi atsilyginti. Į
DARO OPERACIJAS
Namų Tel. Lafayette 0098 Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12
GRABORIUS IR
nis nž kitų patar
Mokant iš anksto kaina yra '
OFISAI:
priima kasdieną nuo
BALSAMUOTOJAS
navimas.
1 Ligonius
— 14 St
2924 Washingtonl
Tel. Heanlock 8700
$6.00 metams, pusei Įlietu 4901
pietų iki 8 vai. vakaro.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Rez. Tel. Prospect 0619
Turiu automobilius visokiems rei
Nedėliomls ir seredomls tik
Tel. Cicero 662, Tel. Kedzie 2450-2451
$3.50, mėnesiui 75c.
OFISAS
lškalno susitarus
kalams. Kaina prieinama.
X Labd. Sąjungos 7 kp.
Ofisas ir Laboratorija
[1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3319 AUBURN AVENUE
darbuotojai P. Fabijonaitis,
PAG RABU VEDĖJAI
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
NAMAI:
Chicago, III.
L. Jusevičius, p-nia Vištartie
Kez. 6622 So. Whlpple
Didysis Ofizbs:
2130 WEST 22nd STREET
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
4193 ARCHER AVĖ.
4605-07 So. Hermitage Avė.
nė, duonos kepyklos savinin 4729Rezidencija
CHICAGO
Nedėliomls
W. 12 Pi.
Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutartį.
Tel. Yardz 1741 lt 1748
Susitarus
kė AVest Sidėj, bridgeportie- Tel- cicero 2888
PRANEŠIMAS
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
SKYRIUS
LIETUVIS
GRABORIUS
tis
Jonas
Kavaliauskas,
lie

Tel. Lafayette 5793
4447 So. Fairfloid Avenae
Didelė graži koplyčia dykai
tuviškos duonos kepėjas, pa
SKYRIUS
Tel. Wentworth 3000
718 WEST 18 STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
1414 So. 49 Ct. Cicero
4910
SO.
MICHIGAN
AVENUE
rėmė gausiomis dovanomis
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
Tel. Kenwood 5107
Tel. Cicero 1794
Tel. Roosevelt 7582
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptiestudento Atkočiūno piknikėlį. I
Valandos:
SKYRIUS
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. , Val-: 2 ikl 5 po Piet'l- 7 Iki 9 vak.
J. Lulevičius
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
8241 Auburn Avenne
Biznierius Rapolas Gerčius,
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. , P(..
.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
GRABORIUS IR
Tel. Boulevard 8201
Prospect 1930.
. , Ottice: 44.j9 S. California Avė.
apart
šventadienio
ir
ketvirtadienio
BALSAM UOTOJAS 2257 W. 23 PI., prisiuntė do
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Gydytojas ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutartį.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Patarnauju laido vaną grynais pinigais.
tuvėse visose mie
f 6558 SO. HALSTED STREET S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
S. D. LACHAWiCZ
ADVOKATAI
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
X Sopulingos Dievo Moti-}
sto
Ir miestelių
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
dalyse. Moderniš
LIETUTIS GRABORIUS
tarti.
ka koplyčia veltui. nos dr-ja iš Cicero,' III. turės
PatarnAija laidotuvėse kuopigiauliepos 6 d. išvažiavimą sena
Tclcphonc Central 6926
8103 S. Halsted
sla.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1939 Ofiso ir Rys. Boulevard 6913
St. Chicago, III.
mano darbu busite užganėdinti.
mc
Cliernausko
darže,
Lyons,
X — Spinduliai
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516
Tel. Victory 1118
III. Tai didelė dr-ja ir jos iš
Dr. S. A. Brenza
Ofisas 2201 West 22nd Street
2314 W. 23rd Place
I.
J.
Z
O
L
P
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
važiavimas bus smagus ir link
Ofiso Valandos:
3464 SO. HALSTED STREET
ADVOKATAS
ChltilgO* Ii L
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Ofiso
valandos
nuo
1
Iki
8
po
smas. Ta dr-ja savo parapijos
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Avenue
Tel. Republic 7868
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
VEDĖJAS
1439 S. 49 Court Cicero, III.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
piknike pereitą sekmadienį ve- 134 North La Šalie Street
Res. 3201 S. WALLACE STREET
9:30 vakare
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
CHICAGO, ILL.
Tel. Cicero 5927
1650 West 4Gth St.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
4G08 S. ASHLAND AVENUE
X Ciceriečių piknike Berg
mano darže buvo talkininkų
iš dienraščio “Draugo”. Ka
dangi dėl lytaus nepavyko biz
nis kitiems kupčiams, tai ir
talkininkai gryno pelno tepa
darė $12.75.
X Cicerieeiai per savo pa
rapijinį pikniką nutarė rem
ti dienraščio “Draugo” pik
niką, kurs įvyks liepos 13 d.
Šv. Antano dr-ja per savo su
sirinkimą išrinks gabiausius
narius. Be to susitvėrė komi-

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS

DAKTARAI:

DR. R. G. GUPLER

DR, ŽMUIDZINAS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAUKUS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. L. YDŠKA

J. F. EUOERIS KOMP.

DR. S. A. DOWIAT

DR. B. ARON

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. M. T. STRIKOL

S. M. SAUDAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. S. BIEZIS

F. W. GHERNAUGKAS

J. F. RADZIUS

Kampas 46th ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 5203

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS &ĮET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHKAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P, B. Hadley Lic.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal
6174
SKYRIUS: 3238 S.
710 AVEST 18th STREET
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Victory 4088.

DR. J. RIMDZDS
CHIROPRACTOR

4650 South Ashland Avė.

A. MASALSKIS

GRABORIUS

Ofisas

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien

pūslės ligas, nervingumų, nutukimų,
galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir
paralyžių, reumatizmų, vidurius, goiterį, tonsilitį ir k.

3238 S. HALSTED STREET

NAUJAS IŠRADIMAS

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Kasų patarnavimas
rlkaomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes natūri
ne Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Vlrginia 1290

ezerskii
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko

O

dykai.

t

1 s a a

4603 S. Marslifield Avenue

3307 Auburn Avenne

Tel. Boulevard 9277

PAUL. M. ADOMAITIS

Kurio svietas pe.r šimtus metų lau
kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonic būdamas vienoj
formoj, o gydo daug ligų tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs daugaus, o reikalauk tuojaus iš savo
aptiekos arba tiesiai iš
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Cliieago, III.

DENTISTAI
Chicago, III. _____
___ t

Tel. Yards 1829

Office Boulevard 7141

—I

DR. C. Z. VEZELIS

Suite 721 First National Bank Bidg.

DR. G. SERNER

38 S. DEARBORN ST.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

4*46 So. Ashland Avenae

A. A. OLIS

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Roocn 1781
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1
Vakarais

SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčlos

8241

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Re6.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

1821 SOUTH HALSTED BT.

Perkėlė

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

savo

ofisų

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nno 18—18 nuo 3—4
pietų: 7—8:88 vakare
Nedėllomls 18 Iki 18

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
tuo 1 Iki 9 vakare
sutartj

M

Telef. Midway 2880
Rez.

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

(John Bagdzlunas Borden)

105 W. Adams St. Rm. 2117

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS
pagal

6459

Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

Ant Zaleskio Aptiekos

Seredoj

Res. Prospect

Rezidencija 8600 So. Arteslan Ava,
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
8 Iki 8:30 vakare

Tel. Canal <222

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

Tel. Canal 0257

Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS DENTISTAS

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-6
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
Ned. 10 — 12
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.
Gydau šias ligas; dusulį bronchitj,
Tel. Canal 2552
katarų, slogas ir kosulius, šlapligę,
epilepsijų, akių ir ausų trubclius,

Tel. Victory 4088-89

GRABORIUS

plyčia

A. PETKUS

Tel. Boulevard 7878

Netoli 46th St.

AKIŲ GYDYTOJAI:
ADVOKATAS

BUTKUS

Phone Boulevard 4139

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Rcosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. BERTASH

LIETUVIS AKIŲ

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

SPECIALISTAS

Tai. .Boulevard 1481

DR. V. A. ŠIMKUS \
Gydytojas,

Chirurgas ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo S — 4 p. 9>
T—»

vaka/a

I_______________ ■__________ . . -

Palengvins akių įtempimų
kuris'jei. cicero 2962
esti
priožastimgulvos
skaudėjimo,'
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Telephone Roosevelt 9090
DENTISTAS
Cicero. III .
Iš RUSIJOS
Name; 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600 Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 4901 W. 14 St.
regystę.
X-Ray ir Gas
Gerai lietuviams žinomas per 20
Prirengiu teisingai akinius visuose Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 8-9
atsitikimuose, egzaminavimas daro vai. vak. Seredomls ir Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chi__________________________ ___ ______ rurgas ir akušeris.
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
I Gydo stalgias
ir chroniškas il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Spceialo atyda atkreipiama moky
•LIETUVIS ADVOKATAS
jausius metodus X-Ray ir kitokius
klos vaikučiams.
elektros prietaisus.
Valandos .nuo 10 ryto iki 8 va
LIETUVIS DENTISTAS
2221 West 22nd Street
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
Ofisas ir Laboratorija
12 po pietų.
Arti Leavitt Street
Netoli Morgan Street
Įsitaisė modernišką ofisą po
Telefonas Canal 2552
Kainos pigesnės, kaip kitur
Telephone Randolph 6727

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligonvežiniis) jūsų pa
tarnavimui
dieną ir nak
tį.

DR; S. ASHER

j DR. HERZMAN .

JOHN KDGHINSKAS

DR. GUSSEN

*

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau,, siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

J. F. EUDEIK1S KOMP.

1025 WEST 18 STREET
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAI
'^N???S; Jluo ?° “' 12 pletų lr
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
kare. Sered«cis ir PėtnyčioTel. Boulevard 7589
jo
ofisą* North Sidėj,
o Cice1 Tel. ofiso
. Canal
„ .......
*'
*”
e
3110 Rez. So. Shore
mis nuo 9 iki 6.
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2239, arba Randolph 6800.
roj susilaukė tiek pacientų,
(ad North Sidėj skyrių užda
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
rė.
Gydytojas ir Chirurgas

4712 S. ASHLAND AVĖ.

J. P, WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street

<505-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

Hoom 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Ava.
Tel. Pullman 6950

25 METĮĮ PATYRIMO

DR. MAURIGE KAHN

JOHN SMETANA, 0. D.

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių Dr. Gussen ineina j dabartinę
1801 S. ASHLAND AVENUE
Rczidencljoa TeL Plaza 8200
žmonių sunkią padėtį, tai yra
Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas
VALANDOS:
Pastebėklt mano iškabas
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Nuo 10 iki 12 dienų
Vai. 9:30 ryt Iki 8:20 vak. SercdoNuo 2 iki S po pietų.
už prieinamls 9:20 iki 12 v. Nedėllomls nėr tarnavimą teikia
OPTOMETRISTAS

skirtų valandų. Rooni 3

Nuo 7 iki 9 vakare.

8

DRAUGAS

ML- ■?'■■■ ■ «■MBS
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Draugijų aukos.

merikoje 33 kp. — $3.00, Šv.; Klimauskas, Stelių Kilkus, Jo
X Už mokyklos baigimo ge W abansia avė. Visi atstovai
Town of Lake: Rėmėjų 1 Vincento a Paulo dr-ja — sephine Leščiauskas, Anna riausiai išlaikytus kvotimus malonėkite susirinkti, nes yra
skyr. — $10.00, Jaunamečių. $5.00, Apašt. Maldos dr-ja — Ledžius, Veronica Macikas, šv. Kazimiero Akademija La- daug .svarbių reikalų aptarti.
&V. KAZIMIERO AKADE iros Vartų moterų ir vyrų dr- — $5.00, Šv. Pranciškos Ry $5.00, Tretininkų dr-ja — Bernice Maselskis, Casicira dislavai Ivanauskaitei suteikė ,
Valdyba.
mietės
dr-jos
—
$5.00,
Mote

$5.00.
jos
—
Kulbis,
Bardauskeinė,
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU
Martinkus, Stella Pocevičius, dovaninį mokslo metų.
rų
Sųj.
21
kp.
—
$5.00,
Šv.
Labanauskienė;
Apašt.
Mal
(Bus
daugiau)
BANIS STUDIO
GIJOS XI-TO SEIBetha Paukštis, Teresa RašX Adomas Zalatorius dvedos dr-jos — Šiaulienė, Dobra- Stanislovo dr-ja — $5.00, šv.
. MO PROTOKOLAS
tutis, llelen Rupšis, Suzanna jopame sugrupavime nutraukė Specialistas grupių-vestuvių,
valskienė, Kairaitė, Baraus Agotos dr-ja — $5.00, N. P. GRAŽUS MOKSLO METŲ Stogis, Lottie Šūkis, Lillian Aušros Vartų mokyklų užbai pavienių ir kitokių fotografi
UŽBAIGIMAS.
(Tąsa)
kienė, • Jankevičienė, Berno- P. Š. mergaičių sodalieija —
jų. Esu patyręs tame darbe
Sutkus, Mary Strakalai tis, gusiuosius 42 mokiniu.
Brighton Park: Rėmėjų 6 kienė; K. Fed. 3 skyr. — At- $5.00.
Valeria šniaukštas, Julia Zo
X Parapijos ekstra mitin per daug metų.
3200 SO. HALSTED ST.
skyr. — Šakunienė, Paulienė, kočitmas, Šlekis; Labd. Sųj. Bridgeport: Rėmėjų 2 skyr. Marąuette Park. — Praei beris, Esteile Žemeskis, Emi- gas pereitame sekmadienyje
Kazragienė, Čepienė, Petkie 7 kp. — Žanienė, Jusevieienė, — $50.00, Šv. Petronėlės dr- to sekmadienio vakare įvyko ly Žukas, Frances Zavades, puikiai pavyko. Sekretorius
ja — $10.00, “Kanklių” cho lietuvių pa r. mokyklos moks Benedict Ambrožiunas, Jo- “Drauge” pagarsys jo pro Tel. Humbold 5230
nė, Navickienė, Meškienė, Po Olebauskienė, Balčiūnas.
Rez. Armltage 3857
cienė, Rudokienė, Anužienė, Waukegan, III., N. P. P. S. ras — $10.00, N. P. P. Š. mer lo metų užbaigimo vakaras,! seph Bardauskas, Edward Bir- tokolų.
MAJESTIO FLORIST
1711 ELLEN STREET
Lindžienė, Artišauskienė; A- Mergaičių Sodalieija — S. gaičių sodalieija — $10.00, kurio programas Seserų Kaži- gelis, Chester Chingo, Antho
Gėlės, vainikai vestuvėms, pagraLabd.
Sųj.
5
kp.
—
$10.00,
mieriečių buvo nepaprastai ny Deksnis, Vytold Eičias, Jo
pašt. Maldos dr-jos — Ko- Butkiutė, O. Akusevičiutė.
bains Ir kitokiems reikalams.
•
JUSTINAS
P.
ANTAXAVIŽIUS
Foresters
—
$5.00.
rūpestingai
ir
gražiai
suruoš

hn
Jakšas,
Casimir
Kabelis,
zalienė, Bartušienė, Rupšlaus Ind. Harbor, Ind., Rėmėjų
PRANEŠIMAS
Savininkas
North
Side:
Labd.
Sųj.
6
tas.
Programe
dalyvavo
visų
NORTII
SIDE. A. L. R. K.
Walter
Raginis,
Stanley
Raš21
skyr.
—
Lapinskienė,
Jonkienė, Atroškienė, Švenciskiemokiniai. Dalyviai tutis, John Šnekutis, Joseph
nė; Šv. Pranciškaus Vienuo čienė, Rudaitis, Eisminskie- kp. — $5.00, Motinos Dievo skyrių
lyno Rėmėjų 2 skyr. — Ge nė; Moterų Ražančavos dr-jos Aušros Vartų dr-ja — $5.00, džiaugėsi, kad programas bu- Stalilionis, Michael Tarasas, Federacijos 23 skyriaus, ir
čienė, Mikalauskienė; N. P. Rodienė, Kasparienė, Tamku- Šv. Juozapo dr-ja — $5.00, vo grynai lietuviškas, patrio Zigmond Valentinas, Thomas I Vytautui paminėti komiteto iAR NORI PINIGŲ
Šv. RažaneavoS dt-ja — $5.00, tiškas.
Valentinas.
vyksta susirinkimas šiandie
Mot. ir Merg. dr-jos — Vai- nienė.
tai yra 17 d. birželio Šv. My ANT PIRMU MORGICIŲ
Kalbėjo J. M. pralotas J.
kutienė, Dausenienė, Gubistie- Gary, Ind., Moterų Sųj. GI Šv. Cicilijos dr-ja — $5.00,
Skolinam pinigus ant medi
kolo parapijos svetainėje 1644
N. P. P. Š. mergaičių sodalici- Maciejauskas ir gerb. klebo
WEST SIDE ŽINIOS.
nė, Baranauskienė, Bliūdžio- kp. — J. Neverdauskienė.
niu ir mūriniu namu. Komisas
nė, Moterų Sųj. 20 kp. — Ne- Astros Ratelio (Alumniečių) ja — $5.00, šv. Kaz. Brolių nas kun. A. Baltutis. Diplo
X Aušros Vartų mokyklos
tik 2%. Kreipkitės į
A. ALESAUSKAS
vulytė, Statkienė, Vaicekaus — E. Butautaitė, Paleliunaitė. ir Seserų dr-ja — $5.00, Šv. mus dalijo gerb. pralotas.
mokslo metų užbaigimo 15
Public Mortgage Exchange
MOTOR EKPRESS
Gimimo par. mokyklų bai
kienė; K. Fed. 19 skyr. — P. Viso A. R. B. XI-me Seime Mykolo dr-ja — $5.00, Apašt.
birželio programų gali įver Mes permufuojame-perveža- S. L. FABIAN, Mgr.
gė šios mergaitės ir berniu
Vaičekauskas; Bernaičių Ko dalyvavo 87 draugijos, 303 de Maldos dr-ja — $5.00.
tinti tik tie, kurie ją matė. me pianus, forničius ir kito
809 West 35th St.
Roseland: Rėmėjų 4 skyr.: kai:
legijos 35 skyr. — M. Stul- legatės.
Kas
joje nedalyvavo, o tik kius dalykus.
— $73.00, Jaunamečių skyr.
Joanna Aglinaitė, llelen AŽymios aukos:
ginskienė; Altoriaus Puoš. drpasiskaitys iš reporterių praSKOLINAM PINIGUS
Taipgi parduodame anglis
v.
..
jos — Samoškienė, Andrišiu- Ponai Kazimieras ir Barbo — $100.23, Šv. Onos dr-ja — domaitis, Aldona Atkočiūnas,
„
i i
v
nešimo, tiek tik žinos, kad ji geriausios rųšies už prieina
, $100 iki $30,000
............
nienė, Kazlauskienė; Treti ra Naugžemiai aukojo išmokė- i$10.00, Idealių Kat. Moterų Frances Balzekas, Barbora .buvo ’ artistiškai
parengta, miausių kainų. Musų patarnaant 1, 2 ir 3 morgičhj
ninkų dr-jos — Rudienė, No- tų lotų “Roosevelt Gardens” Klubas — $5.00, Labd. Sųj. 2 i Beržinas, Mary Caikauskas,
punktualiai pradėta, puikiai vįmas yra greitas, geras ir J. NAMON & CO.
reikienė, Dabrovalskienė, Gu apygardoj. Šių didelę dovaną kp. — $5.00, L. R. K. S. A- į llelen Gerdžiunas, Florenc-e
Goberis, Bernice Ivaškevičius, ivykdint" jr
val“"d,J .nebrangus.
6755 So. Western Avė.
žienė, Pilipavičienė, Klidienė, Seimas priėmė širdingu ir gau
.Auna Koveras, Agnės Kalbo- S“'1’'""'“1’
P“WlkOT 7126 So. Kockvell Street
Telefonas G ro veli iii 1038
Klumbienė, Ramašauskienė; siu delnų plojimu.
nuovargio, baigta.
_
.
_
...
—
Telef. Republic 5069
kas, Julia Klimauskas, Julia
Ponas B. Nenartonis tapo
L. Vyčių 36 kp. — Lindžiutė,
X
Už
mokslų
pirmųjų
do
Mes pervežame daiktus ir į
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Paškauskaitė, Locaitė; S. S. amžinu nariu, paklodamas vi
% raudono roberio
vanų
gavo
Petraitis.
kitus
miestus.
daržams laistyti paiPardavimui pigiai 3 šmotų ra
V. Jėzaus No. 1 dr-jos — Gry sų šimtinę čekiu. Seimas svei
IŠRENDAVIMUI
pos. Buvo
14c. pėda,
kandai. $50. 639 No. Lombard avė.
dabar
11c.
pėda.
bas, Pakeltis, Tamušauskas; kino, naujų amžinų nari ir
Oak Park.
IŠRENDUOJAMAS
KAM

Enamel
Indai
buvo
Šv. Kaz. Karalaičio dr-jos Nc- gausiais aplodismentais reiš
kamb. rakandai, vas. nara. I,aĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: ke6 View
$1.50, dabar 98c.
prie Twin Lakęs, Wis.
BARYS.
nartonis, Dargelas, Ruzgis. kė dėkingumo. Amžinos narės
Išlaukinė garantuota maliava
art
lviešk.
Pigiai. Mrs. E. Hali R.
Gražioj Marųuette parko kolonijoj,
F. D. 1, Itichmond, III.
• West Pullman: Rėmėjų 7 2-rojo skyrius sumokėjo: Ona tamsios spalvos, buvo galionas po netoli parko, išrenduojamas gražus
$2.80, dabar po $2.00.
ES
kambarys su
visais
patogumais.
Bekernė, pilnai įrengta ir biznis
skyr. — Galdikas, Galdikienė, Stankevičienė $90.00, Z. BalTurim ir kitokių bargenų. At
Kreipkitės } “Draugų”, arba telefoišdirbtas per keletu metų. Parduo
Budavojam
naujas
namus,
Namų Statymo Kontraktorius
nuokite: Hemloclę 1006.
Gudžinienė, Ališauskienė, Gm vočienė $40.00, Morta Juškai- eikit.
sim pigiai įmokėjus $390. Sav. tuvi
Statau Įvairiausius namui prieinama
dirbam cemento darbus - fun kitų biznių. 2316 Touby avė.
'kaina.
džiunaitė, Vyšniauskienė; A-'tė $30.00.
Išrendavimui Krautuvė bile
>'
damentus saidvokus, taipgi -- ■ ----7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
pašt. Maldos dr-jos — Kupekokiam bizniui naujam name
REAL ESTATE
Fifteenth. St, Hardware
muro darbus, iš medinių pa
Telefonu Hemlock 6526
lienė, Matušis; Moterų Sųj. 7
geroj biznio vietoj. Kreipki
4938 WEST 15 STREET
darom mūrinius, apmurinam
kp. — Strazdienė, Aleksienė;
tės 2452 W. 69th St. arba teTel. Cicero 689
medinį namų po vienų plytų. NEGIRDĖTAS BARGENAS
CICERO, ILL.
Atradimo Šv. Kryžiaus drlefonuokit Republic 6396.
3618 So. Halsted Str.
2 flatų mūro namas, po 6
Atrodo mūrinis, po to jau neGeneralis Kontraktorius
jos — Šliuzas, Rimkus; Tre
kamb.
Priimsiu lotų į mainus.
Budavoju naujus namus ant reik pentyt. Turim namų ant Priežastis
— einu į biznį.
tininkų dr-jos — Šliužienė, Gražiausias Teatras Chicagoj
AUTOMOBILIAI
pardavimo
ir
mainymo.
orderių.
Senus
priimu
į
mai

1608
So.
49
Avė. Cicero, III.
Judeikienė.
Ut. ir Ser. Birželio 17, 18
2-ros lubos.
nus.
JOKANTAS BROS.
Marąuette Manor: Rėmėjų “LADIES OF LEASURE”
$11,000 akmens frontas, 5-6 kamb.
4138 Archer Avenue
2453 WEST 71 STREET
k. v. šild. arti Garfield Tk. 505 S.
8 skyr. — M. Janušauskienė, Dalyvauja Ralpli Lowell, Bar
T.rumbull avė.
Tel. Lafayette 7674
Tel. Republic 4537
Automobilių pirkėjams ir savinin
Strodumskienė,
čerečkienė, bara Graves ir kiti žymus ar
kams pirm pirkimo naujo karo šir
Mod. 6 kamb. plytų, Norvood Pardingai prašom atsilankyti ir pama
Baubkienė,
Kuzmarskienė, tistai.
METROPOLITAN
ke furn. šild. g-vė išbrukuota ir
Phone Virginia 2054
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Taipgi didelis pasirinkimas varto sul vėliausios mados automatiškais
išm. 2 karų gar. išrenduotas, stikl.
Skrebienė, Prosevičienė, Druk
ELECTRIC SHOP
tų karų už labai mažų kainų.
porčius, langlnyčios,
medžiai,
JOSEPH
VILIMAS
Įtaisymais.
Sport
Royal
tekiniais
ir
tenienė, Narautienė, Mickaitė, Vitaphone Vodevilio aktai Norėdami pirkti pigiai gerų karų kitais ištobulinimais, kokiais tiktai G. Navadomskis, Savininkas
kruinai, gesinis pečius, arti strytkaNamų Statymo
kreipkitės j ynus
,
rių, š. v. gelžk. Pigiai $8,250. Įmo
Nash ga'.i papuošti- Už tokias pri
Prosevičiutė; N. P. P. Š. Mer Kalbantieji paveikslai, dai
Elektros
kontraktorius
kėti $500. 6465 No. Sayre avė. Tel.
einamas kainas pas
Kontraktorius
Newcastle 0693.
gaičių Sodalicijos — Kinas, nos, muzika, pasaulio žinios. WHITE S0X MOTOR SALES BALZEKAS MOTOR SALEį^j 2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591 4556 So. Rockwell Street
Namų pienai, 5 setai 2 fl. ar
Sloksnaitė, Prosevičiutė; šv. Durys atsidaro 1:30 vai. po p. j
610 West 35 Street
4030 Archer Avenue
cott. $10. Taipgi specijališki pigiai.
STANLEY CIBULSKIS
Tel. Tards 0699
Ailison Arkitektas. 115 So. DearBarboros dr-jos — Čerečkienė,
M. YUSZKA
Tel. Lafayette 2082
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
born, Central 0728.
Poperioju, moiiavoju Ir atlieku vlStrodumskienė; Women’s Aux
Plumbing & Heating
jsokias namų dekoracijos.
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
Naujas 5 kamb. bung. k. v. šild.
NAUJI GERIAUSI
of the Iloly Cross Hospital—
Kaipo lietuvis, lietuviams patar stiklinis porčius, ųžuolo ir beržo triDarbas garantuotas.
nausiu kuogerlausia.
B U I C K
mingai. Ims lotų j mainus. 6309
5234 S. SEELEY AVĖ.
AUTOMOBILIAI
Biežienė, Waičienė, KushleiHenderon. Tel. Avenue 6332.
4426
So.
Western
Avė.
Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
Hemlock 0653
kaitė.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
37.500
Tel. Lafayette 8227
gink BUICK ir MARQUETTE
212 E. Cresccot Avc.—Elmhrurst, III.
Cicero, III.: Rėmėjų 9 skyr. Savininkas R. Andrellunas
Nauji 5 kamb. plytų bung. plinai
ARCHER BUICK CO.
Telefonas Canal 7233
Užlaikau visokių
— Šeputienė, Gricaitė, Sesmoderniškas. 50' p. lotas, bankui sko
Kaina <845.00 F. O. B.
auksinių Ir aldala $4,000 5 met. išmokėti. Sav. ten
4400
Archer
Avenue
HARDWARE
STORE
*
Jei
manai
pirkti
karų,
pirmiausiai
•nauskrenė, Jurgelaitė, Reiarlnlų daiktų, vė
pat. Tel. Austin 3863.
Vlrginia 2400
liausio* mados ra ateik pas mus Ir persitikrink, kad
2701 West 47 Street
kauskienė; Moterų Sųj. 2 kp.
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
Maliavojlmo Kontraktorius
pas
mus
rasite
geriausios
rųšies
au

lio,
planų rolių,
J. YUSHKEVVITZ
tomobilius už žemų kainų.
Maliavų ir sieninės popieros krau
JONAS ŠLEGAITIS
Tel. Lafayette 1237
rekordų
ir t t
— Johnsonienė, Juozaitienė,
REAL ESTATE
Taipgi
turime
ivalrlų
Įvairiausių
tuvė.
Naujas
stakas.
Taisau laikrodžiu*
LIETUVIS PARDAVĖJAS
Darome
jvairius legalius
vartotų
karų
už
labai
mažų
kalnų.
2334
So.
LEAVITT
ST.
CHICAGO
Jei
jūsų
kas
neužganėdina,
tai
Rašinskienė; Šv. Antano iš
Ir muslkos instru
dokumentus, apdraudžlamentu*.
PUIKIAUSI KARAI
atsilankykite į musų krautuvę.
me namus, autolhoblllus
Padvos dr-jos — Gribauskas,
BRIGHTON MOTOR SALES
2850 West 83rd St. * Chic&go.
Ir kitokias n uosavybes.
INC.
Musų patarnavimu pilnai bu
Bartašius, Feiza; Šv. Griga
Telefonu HEMLOCK 1188
2433 West 69 Str.
Savininkai: Vainoras, J. Lankys
MALEVOJU IR POPIERUOJU
sit užganėdinti.
Telef. Prospect 3140
liaus choro — Kutaitė, SimiTelefonas Lafayette 8888
Naujausios mados poplera.
Pristatom į visas miesto da Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
3962 Archer Avenue
nauskaitė; Apašt. Maldos drA Wm. J. Kareiva
PAUL M. SMITH & CO.
Reikale telefonuoklt
lis.
Savininkas
REAL ESTATE
jos — Rakauskienė, Klezie- 6^
Lafayette
7554
Pigus važinėjimas.
Del geriausios rųšies
LOANS & INSURANCE
■ ir patarnavimo, šaurienė, Laurinaitienė; Šv. Mo
Perkam, parduodam, mainom na
VIENATINĖ LIETUVIŲ
Labai Žemos Kainos
mus, lotus, farmas, biznius visokios
I
klt
tinos Dievo Sopulingos dr-jos
Didžiausius
pasirinkimas
Vartotų
AGENTŪRA
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės Ir
GREEN VALLEY
Karų už Labai Pigių Kainų.
kur yra ar kas yra). Perkam notas.
PRODUCTS
GENERAL MOTORS
— Vasiliauskienė, Šneiderie
2nd snortgage ir parupinam 1 Ir 2nd
Olsells šviežių kiauši
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
nė, Vaišvilienė; Visų Šventų
nių, sviesto ir sūrių.
singas ir greitas patarnavimas
4644 gO. PAULINA STREET
dr-jos —• Šlickienė, Treinienė,
907 W. 35 St.
Yards 4500
Tel. Boulevard 1389
4425 So. Fairfield A’venue
Galite pirkti Cnsh ar Išmokėjimu
Rabačauskis.
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ
Tel. Lafayette 0455
JUMS
REIKALINGŲ
West Side, Rėmėjų 10 skyr.
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai
— Dačiulienė, H. Bitinaitė,
TAISOME
Pasiuvu Dreses
nomis.
AUTOMOBILIUS SUDAUJSVTUS
Bitinienė, Kerpauskienė, Šlio Moterys nuslplrkit materljolų, o
aš padarysiu gražių dresiukę pa
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant "VVhite
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
gerienė, Gasparkienė, Čepie
gal naujausios mados.
nes, naujus viršus Ir kas tiktai
Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
reikalingų
prie mašinos
viskų
nė, Mikšienė, Usaitė; JaunaMrs. E. Drillings
padarom.
HARDWARE & PAINTS
REAL ESTATE
meč.ių — Butkienė, M. Biti
(Burba)
Drillings
Auto
Body
A. M. BUTCHAS, Savininkas
naitė; Aušros Vartų P. S.
Statau naujus namus ir se
4174 Archer Avė.
moterų ir merg. dr-jos — PaPhone Lafayette 2238
834 W. 35th St.,
nus priimu į mainus.
MILDA AUTO SALES
4414 South Rockwell Street
nuo 10 ryto Iki 6 vai.
Phone Tards 1806
leliunienė, Statkienė; Moterų Valandos
D.
KURAITIS,
Sav.
2608 WEST 47 STREET
vakare, utarnlnke, ketverge Ir su.
Telefonas Lafayette 4689
Chicago, III.
808—8 West 31 Street
batoms Iki 9 vai. vakaro.
Sųj. 55 kp. — Butkienė; AušTel. Lafayette 1083
Tel. Vlctory 1888

MORGIČ1AI-PASKOLOS

DIDELI BARBENAI

M. ZIZAS

ST. BUKAUSKAS

Ramova

J. MEZLAIŠKIS

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

MARDUETTE JEWELRY
& RADIO

GRANAM PAIGE

V. PAUKŠTIS

DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH

PETRAS CIBULSKIS
WM. BENEGKIS

V

PONTIAC IR OAKLAND ROXEE MOTOR SALES

MUSŲ BARGENAI

