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Pilsudskį Pasirengęs Išvaikyti Lenkų Seimą
ŠIE

VISA INDIJA LABA! MS PRIEŠ
BRITŲVALD2IA

SEPTYNI

KADETAI

PELNĘ

PAGARBĄ

LENKŲ PROVOKACIJOS timšaliams darbo gavimų. Anot inž. B. Garšvos gruodžio
NESILIAUJA
mėnesyje Lietuvoje buvo įvai
j KAUNAS, V-22 (Elta). — rių užsiėmimų svetimšalių: gy
‘ Nuo administracijos linijos dytojų — 53; inžinierių — 80;
(pranešama, kad Įvairiose vie- technikų — 131; mokytojų,
Itose lenkai daro topografines dvasininkų ir valstybinių į! nuotraukas topografai lenkų Į staigų tarnautojų 626, pirklių

Šiauriniam Kaukaze Sukilo
Kazokai

karininkai ir civiliai apsiren-,690; amatninkų 2191, juodųgę kariai. Gegužės 19 d. to- įdarbių, žemdirbių ir visokių
kias topografines nuotraukas .'kitų užsiėmimų 13,069. Iš viUtenos rajone darė unifor- so 17,488 t. y. J. proc. gyvenVISA INDIJA IŠJUDUS
NUSAKOMAS SEIMO
‘R. M
muotas lenkų kapitonas ir du tojų.
IŠVAIKYMAS
civiliai persirengę kariai. Taip
BOMBAJUS, birž. 24. —
BEPROČIO DARBAS
j pat prieš kelias dienas topoVARŠAVA, birž. 23. —| Tomis dienomis policija, ko~
.....
. • , . . •
. 'grafines nuotraukas lenkai daIš baigusiųjų šįmet West Poinl. Militannę Akademiją šie septyni kadetai yra pel- r_
ŠVCTČioni, apskri. . NEW HAVEN, Conn., birz.
Šiandie susirinko sesijon že vodama indiecius demonstran
J
1 F
mesnieji Lenkijos seimo rū tus, sužeidė virš 500 žmonių, nę pagarbą, jie yra iš įvairių valstybių. Daugiau uz kitus visus moksle pasižymėję.
23. — Iš Brooklyno karo lai
mai.
tame skaičiuje keliolikų moteIlgigos ežero incidentas jau vyno ligoninės pabėgo dirksKOMUNISTAI TURĖS
Ši rūmų sesija nėra teisota,
į u.
likviduotas. Gegužės 20 d. mū nių liga sergųs R. C. Spang,
ŠUNIS
SUVAŽIAVIMĄ CHICAGOJ
kadangi aukštesnieji rūmai
sų sargybiniai turėjo pasima 35 m. iš Ansonia, Conn. Gry
Tad visa Indija subruzdo
(senatas) neturi sesijos. Sesi
,
ji Einųs policijos viršininko
tymų su lenkų sargybos kapi žo Į Ansonia, kur gyveno jo
BERLYNAS, birž. 24.
i Plėšikai nužudė skalbyklos ipareigas Alcock parėdė policja atidaryta, kadangi atatin prieš valdžių dėl to policijos
tonu, kuris atsiprašė už pa žmona su keturiais vaikais.
Čia gyvenų rusų monarchistai Ivežėją
kamas atstovų skaičius reika brutalumo.
įmonams šaudyti palaidus šu
Žmona reiškė džiaugsmo,
darytų lietuviams ' skriaudų,
Indiečių vadai atsiliepia į įpftt> r^ kad Amerikos koma-Į Du j>unu
lavo sesijos ir tie atstovai tuo
užpuolė nis, kurie daug žmonių daž- patikrino, kad sargybiniai vėl kad jis gryžo. Tai įvyko pra
visus moksleivius mesti moks-vada' ,r MaskTOS agen-' Oran(1 gka)bvk,M vežėjų J.ina* užpuola ir įkanda.
reikalu pasirašė peticijų.
galės vąikščioti aplink ežerų. eitų penktadienį. Antrytojaus
■lų ir prisidėti kovon už Indi-1tal Pracit« Kavai,ę Danzi«e AYoody. Už pasipriešinimų nu
Susirinkę atstovai pirmiau
EUCHARISTINIAM KdN- *****£** jis nusisamdę automobilių ir,
jos nepriklausomybę.,
į turėjo slaptų susirinkimų, ku- šautas. Nieko nepelnę plėšiku .
sia iškėlė valdžiai cenzūrų.
jų dalį mūsų teritorija( 1). Y-|«u žmona ir vaikais atvažin' rianie sustąjtyti planai pradėI GRĖSĖ BUS ŠVENTOJO
(automobiliu
pabėgo.
Pradėjo tyrinėti nelegales bu
ra žinių, kad užgrobimas pa- vo Į West Rock parkų, s&ic
Be to, musulmonai rengidšjti pįatlJ komunistų veikimų ATĖVO
ATSTOVAS
darytas vieno karininko įsa- šio miesto. Žmonų ir vaikus
vusio iždo ministerio Ciecho- paskelbti “šventųjį” karų.
pmerikos J. Valstybėse ateinaMirė nuo plaučių uždegimo
vičiaus išlaidas.
.
kymu. Jo nurodymu perkeltos nusivedė ant aukštumos, kuĮintį rudenį. Maskva tam veiOMAI A, Neb., birž. 24. — gai res užgrobta ežero dalis Į'rios vienam šone yra uola vi
Staiga mirę McKittricko ke
Visi laukia, kų šiame atsi INDIJOS POLICIJA SKAL- -kiniui skiria pusę miliono dol.
Įvyksiančiam čia salies E u- huvo trukdon)a mūslJ sar.’rš 300 pėdų stačiai nusidrienuvaryti įį kapus
DO ŽMONIŲ GALVAS j, Be to, Danzigo slaptam su turi
tikime veiks karo ministeris
IUI1 vaikai
varnai nuva.yu
KaPUh .kaustiniam Kongrese rugsė.. .
...
•
kusi žemyn. Žmonų ir visus
virinkime išspręsta turėti ko- plaučių uždegimo. Gydytojai-jo 23_25 d £ventąjį Tgvę at_ g>’biniams eiti pareigas,
maršalas Pilsudskį. Spėjama,
BOMBAJUS, Indija, birž. ^munistų suvažiavirAų Chicagoj susekė patikrinę mirusių or-Į,gtovaus Jo Ekscelencija arki-į Utenos rajone, prie Dubin- vaikus jis nuo tos uolos nu
jis išvaikys seimų.
stūmė ir patsai krito. Tai vi
'23.
Esplanada Maidan po-: jįepOS 3, 4 įr 5 d. šiame su-g'anus
■vyskupas Fumasoni-Biondi, a- g*1) ežero, lenkai permetė gaisa matė apačioj susirinkę daug
KUNIGAS NUSKENDO licija šeštadieni išvaikė tūks- važiavime, sakoma, būsiųs pa- Penktasis vaikas yra ligoni paštalinis delegatas J. Valsty- iręs kelius metrus arčiau {
amonių lošti “baseball.”
mūsų pusę. Lietuviai gaires
KITUS GELBĖDAMAS tancių indiecių demonstraci- gamintas planas raudonųjam nėje. Gal šis pasveiksiąs.
įbėms.
Gaisrininkai ir policija pa
Jas*
veikimui dar ir Pietų Ameri> Kongrese dalyvaus 4 arki atstatė į senas vietas. Tada ėmė nuo žemutinių uolų pen
Pabėgo iš prieglaudos
MONTREAL, Kanada, bi- • Virš 500 žmonių sužeista koj.
vyskupai, 25 vyskupai ir virš lenkų kapralas pareiškė, kad
kis lavonus.
rz. 23. — Loyola kolegijos lazdomis. Apie 300 paimta į
Iš Illinois State ligoninės 1,000 kunigų.
jis kelsiųs gaires tol, kol ne
diausmės prefektas kun. R‘. ligonines.
Elgine pabėgo pavojingas be
gausius kito įsakymo iš savo
VOS NEPASPRŪDO
AGENTO PAŠAUTAM
Cloran, 46 m., nuskendo St.
protis Thomas Scarbrough.
ZEPELINAS
90 ŽMONIŲ SUŽEISTA kapitono. Pakviestas pasiaiš
PENSIJA
Gal jis atvyko į Chicago. Jo
kinti kapitonas sutiko pasiaiš
Lawrence upėje gelbėdamas; KAZOKAI SUKILO PRIEŠ
kelias skęstančias mergaites.
BERLYNAS, birž. 23. Uū- žmonos namus Chicagoj sauCHEMNITZ, Vokietija, bi kinti gegužės 26 d.
BOLŠEVIKUS
AVASHINGTON, birž. 23.
Mergaites išgelbėjęs patsai
niburgan nuskrido “Graf Ze- igoja policija. Spėjama, jis pa- rž. 23. — Čia ant medinio-u1— Žemesnieji Kongreso rūmai
žuvo.
ppelin.” Kapitonas Lehmann trvykęs gali jų nužudyti.
LONDONAS, birž. 23.
pėš tilto susirinko apie 200 VOKIEČIŲ PILIEČIAI LIE
nubalsavo skirti kas mėnesį
Šiauriniam Kaukaze paskelbta?ten pagerbtas. Iškilmių laiku!
TUVOJE SUDARO
žiūrėtojų, kurio apačia turė
100 dųlerių pensijos ligi gy
6,000 KAREIVIŲ PAIMTA karo padėtis. Sukilę kazokai į’orlaivis išsiveržė iš laikytojų!
Kas nužudė Llngle
I PROC.
jo eiti lenktynės valtimis. Tilvos galvos G. C. AValthers iš
t**... Ji
ir iro i
ni o renino ic-UiTz-v nron
I^cinrolion ii 1 ^ntnrrrn Pi m
NELAISVĖN
vairinis
galas iškilo oran. <1 Pagaliau
iš į fotografijų pa- ^as Sulužo. Apie 90 žmonių
išžudė šimtus bolševikų valdi ,iir
iUnderwood, ,Wash. 1923 m.,
Gal kai kas pasakys, panaiLaimė, kad orlaivy tuo me-|'žinta, kad laikraščio Tribūne sužeista.
ninku, anot žinių iš Rygos
kinkime vizų reikalavimų sa- ’P^hiBicijos agentas jį pašoPEIPING, Kinija, birž. 24.
įtu buvo kapit. Flemrning ir reporteri Lingle nužudė Javaime atpuls ir vokiečių ,1a- ^5
taa
supara~
— Šiaurinių armijų vadovybė
LONDONAS, birž. 23. —j įgulos dalis. Tuojaus paleisti mes Forsythe, žinomas vardu
IŠJUDUS CENTRALINE
romos kliūtys mūsų piliečia- . ližiuotas.
skelbia, kad paimta nelaisvėn į Naujosios Gvinėjos pakraš-j motorai ir grąžinta lygsvara. “Red.” Jis priguli vienai pi
EUROPA
ms, vykstantiems į Vokietijų.
6,000 Nankingo valdžios ka-;£juos audra sulamdė laivui Bet atgal nusileisti negalėjo. ktadarių gaujai. Policija jo
VIENNA, Austrija, birž. j Kliūtys pranyks, bet kokios PREZIDENTAS ATNAU
™vių.
‘
Vaiviri. 15 žmonių nuskendo, į Gryžo Į Staaken stoti, šalę ieško.
JINTAM OFISE
23. — Išjudus visa centralinė! bus pasėkos, kai vokiečiai pra14 išgelbėta.
i' Berlyno.
Žuvo poliemonas
MUSSOLINIO ŽENTAS
WASHINGTON, birž. 23.
Europa gryžus sostan Rumu dės marmėti Lietuvon. Pasė
Vakarinių miesto parkų po nijos karaliūnui.
KONSULIU KINIJOJ
1901 metais Pekino vikarikų žala gali būti tokia didelė, — Kituomet gaisro apnaikinKATALIKŲ VYSKUPAS
liemonas
Robert
IVeiss,
40
m.,
ikad piniginėmis sumomis jos ,tas prezidento ofisas jau at
PEKINE 30 METŲ VYS jatas turėjo 38,359 katalikus.
Ungarijoj iškeliami reikala
ROMA, birž. 24. — Mussoautomobiliu
važiuodamas
smo
ineįvertinsi. Gal vokiečiai sa- naujintas ir prezidentas ten
KUPAUJA
Į 30 metų iš šios jo valdomos
vimai
grąžinti sostan Hapsbulinio žentas grafas G. Ciano
gė į trokų ir žuvo Halsted
ivo tikslo siekdami ir norėda įgryžo eiti savo pareigas.
teritorijos atskirta ir įkurta
irgų
dinastijų.
paskirtas generaliu konsuliu Į
gat., ties Congress g.
PEKINAS, Kinija. — Re
mi lietuvius pnversti nusileipenkios
naujos
teritorijos.
Shanghajų, Kinijoj.
tas kas pergyveno tokius istoAustrijos fašistai bendrai isti, tyčia taip daro. Ir dr. EiCIIICAGO IR APYLINs
• Šiandie tuose visuose plotuo
rinius ir tokius triukšminguo
su socialistais reikalauja Au- »nikis, šalininkas vokiečiams KĖS. — Pramatomas lietus,
1 žuvo, 3 sužeista
se, Įėmus Pekino vikarijatų
IŠ NEW YORKO I
Evanstone susikūlė du au ■strijų sujungti su Vokietija. įteikti lengvatas, sutinka, kad griausmai; vėsiau,
sius laikus, kai kad vyskupas
yra 460,966 katalikai. Tas rei
MEXICO CITY
tomobiliu. Žuvo viena mergai
S. Jarlin, Pekino apaštalinis
įvažiavimo vizų panaikinti lieškia, kad į 30 metų katalikų
tė. Trys kiti asmenys sužeista’. MIRĖ VIENUOLE, ARKI nt su kaimynėmis valstybėmis
vikaras, kurs praeito balan
PINIGŲ KURSAS
MEXIC0 CITY, birž. 23. džio 29 d. minėjo 30 metų sa skaičius padaugėjo 11 kartų.
VYSKUPO SESUO
tuo tarpu negalima, kol san
Lietuvos
100
litų
,.$10.00
— Šį šeštadienį Meksikos la vo vyskupavimo sukaktuves.
Ties Blackhawk gatve ChiVyskupas Jarlin savo vys
tykiai su Lenkija nesuregu
Britanijos 1 sv. sterl.
4.86
kūnas pulk. Roberto Fierro iš
Vyskupas Jarlin konsekruo kupavimo laikais konsekravo cagos upėje rastas nežinomo - ST. PAUL, Minn., birž. 23. liuoti. Gal būti tuo tarpu ne
New Yorko čia atskrido. Be tas žinomo bokseri} sukilimo 6 vyskupus ir įšventino 121 vyro lavonas.
— Mirė Šv. Juozapo Seserų tik negalima panaikinti įva Francijos 100 frankų 3.91
5.23
sustojimo jis praskrido apie laikais, 1900 metais. Šiandie kunigų, iš šių 108 kiniečius.
vienuolių Motina viršininkė žiavimo vizų, bet ir teikti vo Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų
13.94
2,200 mylių į 16 valandų ir eina 74 metus. Yra šioj Ki- Patsai yra gimęs Francijoj.
Oak Parke vienas spėriaiis i Serafiną, 88 metų. Velionė kiečiams bent! kokių lengvatų,
Šveicarijos
100
frankų
192
35 minutes.
nijos daly Bažnyčios augimo Į Pekiną misionieriautų atvy poliemonas nušovė plėšikų W. buvo mirusio arkivyskupo Irę- kol Lietuvoje nėra išleista į
Vokietijos 100 markių 23.1
Paskelbtas oro karžygiu.
Krawanek.
ko 1889 m.
liudininku.
lando sesuo.
statymo, kuris reguliuotų sve-

KOMUNISTAI TURI SLAPTUS
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t> RAU OAS

Sako, kad išsimaitinimas ne
talikiškos mokyklos, mažinti krašto moralį
bus galimas. Didžiuma turės
ir materialį skurdų, užtikrinti sąlygas bujo
* Ueln* kasdien. Uskyrus aakmadlenlna
išmirti badu. Kiti atsako,!
PRENUMERATOS KAINA: Metama — $$.00, Pu* ti tikrai dorai, kurios pagrindu yra religija,
M Metų — $8.60, Trims Mėnesiena — $1.00, Vienam tinkamoj aukštumoj pastatyti organizacijas,
kad . nebusiu
,
? į
NESĄ KO JIEMS D2IAUO- prolubicijos susirenka dide- .
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama $7.00. Pusei Me
,
.
.
žmonių
...........
........
....
skaičius
tų — $4.00, Kopija .08c.
kurios visais atžvilgiais stovėtų stipriai ir
liūs turtus, gi patys sau ne- , ..
....
, ...
* TIS.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų neųrų,
,
,
TTkadir penkių bilionų skaičių.
reikaluos
įtakos
darytų
į
žmones.
Mna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunCiama tam
juciomis kasa duobę. Visas
*
ttkalul pašto šankių.
I »i
•
• V ■
•
•
I*
4X11(1
Kiti HUUlUlUtllU
nepramato pUVOIHUS ir
Visoj šaly slapieji daug laikas visoj saly visur girdi-į . y.
: ,...
,
“Kad suprastumėt, kas iš tikro yra toji
Redaktorius priima — nuo 11:0$ Iki 11:0$ vaL
. ,
.
. ,
,.
I dešimtyje bilionų. Žemė, su
kasdien.
,
. .
katalikiškoji akcija, pasinaudosime Šv. Tė-' pradžiugo, kada Nevv Jersey ma vis daugiau nusiskundimų, •,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
, ........... . ...
.
ko, nors busianti tirštai ap
. ,
valstybėje
per “primary” kad protubicija įskėlė nepakeli |
,
......
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vo Pijaus X žodžiais, kuriais nurodomi ka
v.
.
..
. . gyventa, bet tais laikais bu ,
'
.
x
,
i
talikiškos akcijos uždaviniai. Štai jie: 1. Vi kandidatūrų į senatų laimėjo namų gyvenimų, galima sakyt,! .
vai. po piet.
......
.
....
| šių surasta ir atatinkamų
ambasadorius
Meksikai
Morprolubicijos agentų diktatūra
.
.
...
. , 1
sais teisingais ir teisėtais būdais kovoti su
n
...
*
m • • I priemonių pagamir/i toli dau
row.
Jis
stovi
už
18-ojo
prie

ir
laisves
varžymų.
Tai
visai
.
.
.
priešinga krikščionybei civilizacija (apšvie
“DRAUGAS”
priešinga tai pacnu kon-!°
.
TT .
timu, mokslu, mano įdėta K. B.); visais bū do atšaukimų. Jis sako, kad yra
..... . . .
.
,
Wiseonsi.no
Lmversiteto
„ „
.
;
L1THUANIAN DAILY FRIEND
dais taisyti kylančių iš jos didelę netvarkų? prohibicija yra ne federalės stitucijai, kurioje prisegtas!
1O .
-. ,
m
, • įproi. uoss daugiau nieko ne-i
Published Daily, Except Sunday.
. , i
2. Grąžinti Jėzų Kristų į šeimų, Į mokyklų valdžios reikalas, tik kiekvie 18-asis priedas. Tas nepakeli-1j pramato, ......
kaip tik badų, kadai
BUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Slx Montbs
Kongresmonas L. J. Dieir į visuomenę. 3. Atitaisyti žmonių valdžios nos atskirios valstybės nuo uanias žinomų gyvenimas ne
■— $$.60, Tbree Montbs — $2.00. One Montb — 76c.
žnionių
skaičius
keleriopai
^į
nson
^ j-urįs ĮOwa valstijoj
■urope — One Tear — $7.00. Six Montbs — $4.00
supratimų, kad žmonių valdžia atstovauja savas klausimas. Kurios vals galės ilgai tęstis.
Copy — .08c.
pasidaugins.
(laimėjo nominacijų į senatoDievo valdžių. 4. Aukščiausiai imti širdin tybės gyventojai nori turėti i Į tai atsižvelgus tad ir sauAdvertising ln “DRAUGAS** brings best raaulta,
Sakomas prof. Kuczynski rįuge‘
Advertlslng rates on applicatlon.
liaudies reikalus ir ypatingai darbininkų ir probibicijų, gali įvesti. Kitos šieji neturi ko džiaugtis stei
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ūkininkų klasės reikalus, ne tik skiepijant Į gi gali sveikos gyvuoti ir be timi. Netruks ateiti 1932 me nusako, kad šiuomi šimtmetai. Gyventojai Ogali kai šiuoP...
a(lidėsiųs .skaičius
ryti
.
Trauk prie savęs telefoną
visų širdis religijos dėsnį, vienatinį tikrosios- prolubicijos.
mų
giminių,
kaip
tai
mongo.
., . „ . , ,
. ,
,
Prieš Morrovvų sausieji pas ta nušluoti visus sausuosius,
1 °
c
1
° ir greitai uzsisakvk vietų ant
paguodos šaltinį gyvenimo varguose, bet taip
l,j, negrų ir kitų. Tada Euro-' .yo .iFredwik y,,,. įjkanpat stengiantis nušluostyti ašaras, palengvin tatė nuosavų kandidatų iš tos kurie šiandie raliuoja, kurie
pos civilizacija artinsis Imki
.
..
...
..
d
.
idinavų — Amerikos linija
ti sunkumus, pagerinti ekonomines sąlygas pačios republikonų partijos, yra nematomoji šiandieninė 1
Karsto.
Žinoma,
ims
šimtme

MUSŲ VISUOMENINĖS PAREIGOS
išmintingomis priemonėmis. 5. Rūpintis todėl Buvo dar vienas ir pussausis šalies valdžia.
t:. is..u parūpins kuo p&točius
jai
atgulti
karstan,
bet
D. C.
įiausių kelionę. Jaunimas ir:
viešuosius įstatymus padaryti teisingus ir pa kandidatas. Morrow abu di
likimas
neišvengiamas.
Mūsų idėjos priešai dažnai mums prikai taisyti arba panaikinti tuos, kurie yra ne dėlė balsų didžiuma nugulė*-;
jaunimo brangios dienos tau
Akstinas.
MOKSLININKAI
APIE
šioja, kad katalikai neprivalo ir negali daly teisingi. 6. Pagaliau, su tikrai katalikiška dva jo.
užtikrins įspūdingų kelionę,
ŽMONES.
vauti visuomeniniame ir valstybiniame vei šia visuose dalykuose ginti ir palaikyti Die Kaip išeis rinkiniai rudenį,
kurios niekados neužmirši.
VYČIŲ EKSKURSIJA.
kime. Del to K. Baras “M. L.” tokiems rim vo teises, taip pat ir Bažnyčios teises.” (Vys tai jau kitas dalykas^ Tada
A. OnaiMs,
tai atsako:
'
kupu laiškas katalikams, Tiesos kel. 1928 m. dvikovon pakils Morrovv su Visa žmonija yra pasiskirs Vytauto 500 metų sukaktu
Liet. Vyčių Centro l'iim.
demokratų partijos kandida čius į atskiras rases, gi šios
;
“Krikščionybei nepalankūs žmonės į- Nr. 12, pusi. 184).
tu, taip pat slapiuoju. Gana pastarosios į atskiras gimines vės. Lietuvoje rengiamasi ta
, vairiausiais būdais stengiasi atitraukti kata
Iš čia nurodytų dalykų matom, kad ka
šventė švęsti ne viena, kita GRAŽUS MOKSLO METŲ
likus nuo rūpesčių visuomeniniais ir valsty talikiškas 'darbas, veikimas turi plačių užda to, šiuokart sausieji yra daug arba padermes. Romos Uni diena, bet per visų vasara.
versiteto prof. Gini sako, kad
biniais reikalais. Sakoma, kad pačiai katali vinių. Jeį mes norim būti geri katalikai, tai nusivylę.
UŽBAIGIMAS.
Važiuoja būriais į Lietuva,
kiekviena
žmonių
tautžf
yra
Nežiūrint to didelio Morkų religijai bus sveikiau ir geriau, jei jos šie vyskupų nurodymai mus saisto, Įpareigoja
jauni ir seni, dideli ir maži.
nebus paisoma visuomeniniame ir politinia ii- kiekvienas katalikas, kiek gali, turi prisi rowo laimėjimo, vyriausieji lygiai kaip pavienis žmogus. Kodėl? Todėl, kad kraujo
Sekmadienį 15 d. birželio
sausųjų gaivalų vadai atsi Kaip žmogus, taip tauta ge
me gyvenime.
dėti prie šios akcijos — veikimo. Pagaliau,
ryšiu
negalima
lengvini
nu

vakare įvyko Šv. Mykolo pa
liepia, kad sausiesiems nesą ma, auga, bujoja, sensta ir
Ar galimas dorinis ir religinis atgimimas, jei ir kieno vyskupai nesakytų apie tuos da
traukti. Lietuvio siela traukia rapijos svetainėj užbaigimo
ko džiaugtis. Sako, jei Nevv miršta.
į tėvynę, nežiūrint, ar jis A-1 mokyklos vakaras. Programa
jei katalikai pasišalintų iš visuomeninio gy- lykus, tai pačios pagrindinės katalikybės idė
Jersey valstybė senatan pri Šis mokslininkas toliaus nu■ veninio, jei nesirūpintų šeimoje ir mokykloje jos, Dievo įr artimo broliškos meilės reikala
menkoje gimęs, ar Lietuvoj. I Seserys
» kazimierietės buvo
sius šlapių atstovų, tai ki rod'o, kad savo jaunatvę jau
religiniu ir doriniu auklėjimu? Norint, kad vimai, privalomi visuose santykiuose, negali
Lietuvis tai lietuvis, jis vis rūpestingai prirengusios. Protos valstybės prisius sausuo atgyvenusios yra šios tautos:
fbūtų dorinis ir religinis atgimimas, reikia,! būti kataliko žmogaus nepaisomi.”
britai, franeuzai, germanai ir!man° “‘lankyti Lietuvę. Rati-^raine dalyvavo visų Skyrių
sius, taip kad Senatorių tarpe
kadj)ū.tų žmonės susipratusi sąmoningi savo
,abai 8cra Pt»ga mokiniai.
Nuo šių pareigų nesame’nei mes liuosi. prolubicijos ”klt7$|imu neįvyks skandinavai - 'danai; norve-(<lasi
pareigose. Tose pareigose .žffBnės įsisąmonins Nors i“r Amerikoje gyvename, tačiau visuome
gai ir švedai. Abelnai imant, ivvkti Lietuvon.
Visi džiaugėsi, kad prograif. dalyvaudami katalikų veikime. Kiekvieno ka niniame ir valstybiniame veikime uoliai pri jokių svarbių atmainų.
senatvė
jau
ima
reikštis
vii
Lietuvos Vyčiai Amerikoje mas buvo Lietuviškas ir graSausieji nenori nei kalbėti
taliko yra pareiga pagal išgalės prisidėti prie valome dalyvauti, jei norime, kad Kristaus
apie proliibicijos įstatymo kei-!
žmonių giminėms, gj ve-Į vengia išvažiavimų į Lietuvų, žus. Prie jo surengimo taipgi
katalikiško veikimo. Kas yra brangu ir nau į dvasia visur viešpatautų.
timų, arba apiereferendumųinancioms A alinių ii Šiaulių .liepos, (July) a d., laivu Fie daug pasidarbavo vargoibnindinga ir net išganinga, tai turime visomis jė
tilom klausimu. Viskas ko ' Europoje. Pačioje jaunatvėje Į derik VII”. Išplauks iš Nevv kas p. N. Kulis. Užbaigus pro
gomis ginti ir rūpintis patikrinti sąlygas jo
Latvija tikisi gauti iš Amerikos 75 mi- jie nori, tai kuogriežčiausia yra slavių giminės, kaip:York tiesiai į Klaipėdą. Jau- gramų kalbėjo svečias gerb.
būviui I i, esimui, net dar daugiau, stengtis
tai rusai, lenkai, slovakai ir nimas plauks tame laive j tė- kun. Jakaitis. Jis plačiai nu
ir kitam tai perteikti. To darbo sėkmingu-- lionų latų sumai paskolų. Ariierikos finansų probibicijų vykinti. Pristaty
vynę, kur laukia jų tukstan- rodė vertę katalikiškų ir Re
ekspertai jau tiria Latvijos ekonominę padėtį. ti visur kalėjimų ir svaigalų
irtas, be abejo, pareina nuo supratimo, įsigili
dirbėjus pardavėjus ir varto Vokiečių prof. Kuczynski čiai. Tūkstančiai, kurie su- tuviškų mokyklų. Iš jo kalbos
Rimo į .jį ir vieningų jėgų.
Ir Lietuva būtų gavusi iš Amerikos pas
tojus be atodairos bausti ka- yra tų pačių pažiūrų. Anot įpranta, kų tai reiškia jauni- daug pasiiiiokino visi. Gerb.
kolą,
jei
tautininkai
savo
diktatūra
nebūt
Žmonės susibūrę tegali gyventi tada, kai
Įėjimu. Jie reikalauja kuoaš- jo, šiandie pasauly yra apie!mas Lietuvos ateityje. Supran klebonas kun. J. Svirskas pasugadinę
jos
vardų
užsienyje.
Kadangi
Lietu

gyvenimų tvarko įstatai, kai jiems vadovau
triausių bausmių prolubicijos 1,800,000,000 žmonių., Jis ma-jta ir todėl žada troksniingni sakęs gražių prakalbėlę išda
vos
valstybės
politinė
tvarka
išvesta
iš
nor

ja vadai, kurie savo vadovavimu ir padaro,
įstatymų laužytojams. Jie no no, kad šio šimtmečio bėgiu j ir su didelėm iškilmėm pri lino diplomus baigusiems mo
malinių
vėžių,
ji
neteko
pasitikėjimo.
Kol
ne

kad žmonių skirtingi norai ir reikalai esti su
kyklų, taipgi dovanas. Už
ri, kad kongresas parūpintų emonių skaičius pasidvigu-įimti jį.
bus
atsteigta
teisėtumas,
tol
apie
jokių
pas

derinami, kad jų pastdngos ir jėgos yra nu
Lietuvi, tokios progos re- aukščiausius laipsnius laimėjo
dar aštresnius probibicijai vy bins, nežiūrint to, kad vienos
kolų
iš
Amerikos
nei
kalbos
negalės
būti.
kreiptos į bendrų tikslų, bendra gerovę.
kinti įstatymus. Žodžiu ta gįminės ar visos tautos sens, tai pasitaiko. Pasiek savo šo iš mergaičių Elena Sutkiutė,
riantį jie palankus įvesti kad-!gi kitos augs. Atskiriu tautų nai nustatytą tikslų ir, sy iš berniuku Antanas Valai
Mes, katalikiškoji visuomenė, esame su
jungti liendrais ryšiais, nes turime vienų pa
Šiomis dienomis Lietuvos Ateitininkų ir diktatūrų ar karo padėtį gyvenimas ilgas — tęsias il- kiu su Vyčiais, vyk į tėvynę. tis. Užbaigus programa kle
Su tuo jaunimu jausk/džiaug bonas dėkojo visiems atsilan
gus šimtmečius.
saulėžiūrų. Turime įstatymus ir vadus, kurie organizacija švenčia savo įsikūrimo dvidešim savo tikslo atsiekimui.
Tokiu savo griežtu nusista-į Daugelis susirūpinę žnioni- smingą priėmimų savųjų ir tu kiusiems ir visi linksmai skir
mus skatina ir žadina į katalikiška darbų, ties metų sukaktuves. Ta proga sveikiname
veikimų. Kų šiuo atveju suprantu katalikišku kilnių Lietuvos studentijos ir moksleivijos tymu jie džiugina proliibicijos jos likimu, kada jos šiandie jaunimu kartu džiaugkis esąs stėsi.
Parapijonas.
priešus ir visus tuos, kurie iš ninis skaičius pasidvigubins. lietuvis.
darbu? Rūpintis ir eiti prie to, kad būtų ka- organizacijų!
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PRIL J. MAGIEJAUSKO GYVENI
MAS IR DARBAI.
Rašo Vienas Jo Draugų.
(Tąsa).

R;

Tačiau pralotas, neatsižvelgiant Į tuos
s sunkumus, užtenkamai surinko pinigų at
mokėti skolas, užtrauktas statant Švėkš
nos bažnyčių. Jis net ir daugiau surinko,
i nes sugrįžęs iš Amerikos IfMHj metais pra
dėjo statyti mokyklų.
VI. Statytojas.
Taigi
nosios

kas

Be

1906

metais,

pralotas

bažnyčios

pastutė

iš

Maciejaus-

J.

parapijos

puikių

se

medžiagos

mokyklų.

i nos Labdaringų draugijų. Bet, be namų
I draugija nieko negali padaryti. Lauke

į negalima laikyti susirinkimų. Draugijos
į nariai negali atlikinėti gailestingumo dari bų. Del to pralotas ir pastatė net trejus
namus su šios draugijos pagalba labda
ringiems tikslams. Dvejuose namuose gy
vena 50 pavargėlių. Juos prižiūri sese
rys Elzbietietės. Be abejo, ne vienas ir
amerikietis, senatvei užėjus, galės grįžti
į savo tėvynę Lietuvų, ir tenai prisiglau
sti praloto J. Maciejausko namuose. Jis
visus priims, kiekvienų sušelps ir kiek
vienam, 'kaip galėdamas, patarnaus kū
no ir sielos reikaluose. Trečiuose namuo
se yra ligoninė. Tenai gyvena gydytojas
ir prižiūri ligonius bei senelius.

rl’u

Buvo dar ketvirti namai dėl užkre
čiamų ligų, lx*t nelaimei, užėjus, 1925 gai
sro metu sudegė.

Būdamas psycliologas ir žinodamas,
žmonės privalo iš vieno veikti, prapradėjo organizuoti savo parapiei. Taigi 1!MK> metais jis įsteigė Švėkš-

Net pats pralotas pasakoja, kad šita
Lubdaringa Draugija ir tie moderniškui
įrengti namai labai daug ^ero padarė
karo ir epidemijos metu. Be to, Labdarin

to,

daryti

jis

dvi

mokykla

išgavo
klasę

iki šiol

iš

rusų

lietuviškų

yra

valdžios

ati

mokyklų.

praloto

vedama.

l i
kamos vietos gyventi. Kitaip jis nujptos
sveikatos ir prieš laikų, turės skirtis su
šiuo pasauliu. Del to jis ir pastatė 1912
metais puikių', klebonijų. Ji yra moder
niškiausiai įrengta. Jis įtaisė joje van
dentraukį ir elektros šviesų.
VI. Gimnazijos Įkūrėjas.
Pralotus J. Maciejaus^s gerai žino
damas, jog neužtenka tik pradinės moky
klos. Jaunikaitį reikia mokyti taip ilgai,
kol jis nesuauga į vyrų ir kol jis negau
na pastovių minčių.
Turėdamas šitų mintyje, pralotas ir
įkūrė 1919 metais progimnazijų, maž
daug kaip mes vadiname čia aukštesnę
niokyklų arba kolegijų. Šita įstaiga tuo- j
jaus atsižymėjo ir net dešimts metų pas
kui buvo pripažinta pilna gimnazija.
Jau daug jaunimo išėjo iš tos gar
bingos įsteigos. Jie visur gyvena, sėk
mingai dirba ir džiaugiasi, jog turėjo
progos eiti į Švėkšnos gimnazijų ir ar
čiau susipažinti su jos įsteigėju, pral. J.
Maciejausku. Man pačiam teko susipažinti
su vienu Švėkšnos gimnazijos auklėtiniu

—i

ga draugija turi savo ūkį 13 ha ir daug
kito turto.
Praloto rupesniu buvo įsteigta Ūkio
draugija. Jis įgijo įvairias mašinas, ku
rios daug gero padatė. Pavyzdžiui, jis
gavo mašinų valyti sėklas ir taip to
liau.
Visiems žinoma, kad Lietuvoje žmo
nės mėgsta gerti svaigalus. DnŽnni ne tik
vienas girtuoklis lieka nelaimingas, bet,
taipgi visa jo šeima ir riet kaimas. Nes
kiti, matydami jo biaurų, bet patraukian
tį pavyzdį, pradeda eiti jo pėdomis.
Buvo ir yra tokių nęliųmingų ir Švėkš
noje. pralotas, kad sustabdžius šitų ga
lingų žmonijos priešų, įsteigė Blaivybės
Draugijų. Šios draugijos tikslus yra
steigti valgyklas ir užeigas, kuriose ne
būtų svaigalų.
Draugijos tikslas yra įvykdintas. Ji
jau turi tris arbatines ir kepyklų. Ji
net įsteigė vienų viešbutį.
Bet, pralotas gerai žinojo, ko žmo
gus yra reikalingas. Jei jis sunkiai dir
ba, svarsto, planoja, tai jam ir reikia tin

Amerikoje. Jis labai džiaugėsi, kad tenai
ėjo į mokyklų- ir sakė, jog būtinai turės
pamatyti patį pralotų, dar kartų jam
padėkoti už išauklėjimų.
VII. Antra Kelionė į Ameriką ir Nelaimė
Dievas laimindamas žmogų ir jo dar
bus, kartais siunčia jam ir įvairių nelai
mių, kryžių ir nepasisekimų. Jis taip da
ro dėl įvairių priežasčių mūsų protu nesu
prantamų. Kartais jis nori žmogų išiflėginti, ar jis bus jam visados ištikimus ir
ar sutiks su jo šventa valiu. Del tos prie
žasties šv. Jobas buvo nelaimėmis išti
ktas. Arba kartais Dievas siunčia įvai
rių nepasisekimų dėl to, kad nori padidinti žmogaus garbę paskui danguje. N<liko ir pralotas be nelaimių. Štai viena
jų didžiausia buvo tada, kada 1925 me
tais sudegė jo įtaisyta progimnazija su
visu inventorių. Bet, pralotas nenusimi
nė, neleido rankų žemyn, bet vėl pridė
jo jus prie darbo.

(Bus daugiau)
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Aušros Vartų Parapijos Metinis PIKNIKAS

čių skaičius kasmet mažėja. likti visuomet ištikimais baž
žiuose, bet ir užrubežiuose, vi
Apverktinas padėjimas. Bai nyčiai ir tautai ir suteikti
sur ten, kur turi piautuvo ir
gė šie asmens: J. Dambraus- džiaugsmo savo tėvams ir au
kūjo garbintojus.
A. Gorainius.
Ir. varo toliau moderniškoji
ROSELAND, ILL. — Motina maitintojėlė moky kailė, S. Pociūtė, E. Stankiu- klėtojams.
dytum, o kūjį, kad viską griau
Giltinė savo kruvinąjį žudymo
kla, kuri išleisdama savo vai- tė, P. Drazdauskaitė, B. Ši liū
tum. Eik ir žudyk vardan iš
darbų, prasiskverbdama net
v, . .
,
kučius duoda jiems kilnių pa- tė, K. Griniūtė, P. Dabulskai| Mokyklos užbaigimo vakaras, i
.
...
. .
vadavimo išrinktosios, am
Į užrubežius.
T. .
, . . ,
. įtarimu ir liepia susidraugau- tė, M. Mičiulytė, J. Budginai-1
SKAUSMAI
Lietuvos ūkininkas, uzbai- .
žiais buvusios be teisių tau
O nelabasis kvatojasi ir iš
. ,
. .
ti su drauge — priedermė, tė, L. Petrikauskaitė, J. Vy- Į
Ypatingi
Moterims
gęs sėjų, sienapiutę, rugiapiu-,
.....
tos. Žudyk žmones, griauk
?eriodiftkas kentėjimas
džiaugsmo trina savo delnus..
.....
,
. .
C žavėtas švilpukas visus su- gantaitė, S. Baškytė, J. Zikai-1
Galvos
tę, iškelia savo bendradar-!.
.
.1 . .
bažnyčias, griauk visa, ką
skaudėjimas
..
......
v. • . 'įdomina. Susvilma vaikutis! tė, Ii. č’ioglytė, Z. Valentaitė, j
biams iškilmingas užbaigtu- ....
tiktai yra sukūrę neišrinktųjų
NeuraiKija.
• ,
.
,
miške uzavėtu sVilpuku ir pa-1 E. Juodelytė, M. KristupaiNeuritis
tautų žmonės. Už tai tavo KAIP TAI REIKALINGAS ves ir, gardų sūrį bevalgyda- .
.
. .
t
štai tikras
tytė,
O,
Lenckiutė,
J.
Stočkiuv
.
v.
,
,
sirotio,
tai
puikios
vaidelytės,
KATALIKŲ BUDĖ
palengvi
nu, užmiršta praeito darbo
. ,
, . .
.
I
pastatytieji komisarai turės
,
., , , ,
. ,
tai duonkepiai pilnoj unifor-i tė, E. Overlingaitė, L. Mustei-;
nimas!
JIMAS.
sunkumus. Mokyklos darbas
.
.
. .
.
rojų ant žemės, o išžudytieji
I. Abramavičiutė, D.
...
/ • .
|moj,' tai puošnios japonietės,1 kaitė,
žmonės — laisvę ir absoliutiš
yra ilga sėja, tęsiasi per vi...1 ...... 1. A /
Kongrese yra ypatingas įs sus metus, ir, vasarai tų dar tai keisti kiniečiai ir t. t. Markauskaitė, A. Pilipavičiukų lygybę.
Puikios dainos, grakšti gesti- tė, A. Bumblauskaitė, D. Dam
..
Ir pradėjo naujoji Giltinė tatymui projektas. Tuo pro bų nutraukiant, gražus yra ,
.. . . . .
.
..... . ’kuliacija,
iškilmingi rubai brauskaitė, Z. Stončiutė, J.
jektu
norima
Columbia
disžudymo ir griovimo darbų.
šioj šalyj paprotys įskilmin- .
...
I
. ,
v, • ,
.
visus patraukia ir palmksmi- Ačiutė, E. Lakytė, D. Kasotrikte,
kur
yra
Wasliingtono
gai tas uzbaigtuves svęsti, su
1
Pradėjo žudymų nuo skaid
na. Reikia padėkoti sesutėms nytė, ,J. Pabijonaitė, E. Gyliu-'
miestas,
mokyklas
lankan

resnės sielos, nuo kilnesnio
ruošiant gražius vakarus.
mokytojoms už puikų progra- tė, J. Barisas, L. Gudas, P. Į
tiems
vaikams
papiginti
važi

proto žmonių. Ir žudė šim
Panašus vakaras Visų Šven- ’ mos sukombinavimų ir už vai Lenkšas, L. Meškauskas, V.,
tais, žudė tūkstančiais. O grio nėjimų gatvekariais ir busais.
tų parapijos svetainėj įvyko!kilčių įsmokinimų.
Dambrauskas, P. Noreikis, P.’
vė visų brangiausius, visų Jei kongresas įstatymų pra
birž. 15 d. Lietus tų diena
.
Talalas, J. Struiliyla, V. Mac- IZ" AI galvos skaudėjimas laikys jus
Programų užbaigia aštunto V
švenčiausius žmogaus sielai ves, tada tas bus aiškiu kel
• T 7 b
- T» T
’ I
namie — ar mėnesinis laikas
kitiems buvo nelaimė, mums
Ke\ 1C1US, J. Zakaras, r. Joni- jums neleidžia išeiti j pasimatymus
visoms
atskirioms
amžiais nusistovėjusios kultū rodžiu
skyriaus vaikučiai dainomis
kaltis, A. Draugelis, P. Jer-|~ atminkit Bayer Aspirin. Pabangi labaų palankus. Apsiniau
| dykit šas piliukes, ir jus busit dėir J. Barisas taria atsisveiki
ros padarinius. Nuo krašto valstybėms.
kęs dangus lyg prašytė su
kinas,
S.
Bukauskas,
J.
Laskinga už jus suteikta palengvinimą.
nimo žodį. Tai tikras jaunus ,
iki krašto, kaip platūs buvo ' Reikia žinoti, kad Columbia
b
T’’ T»’vl
t Zt
T
Jie Pa'’enffvina
taip daug
vsokių
prašė daug svetelių dailiai
taUSKas, K». Įtiekus, A. Cepulio skausmų ir tuoj. Nėra jokios nelaipjautuvo ir kūjo rubežiai, ap distriktas yra federalis disCiceronas. Gabus vaikas. Ke nis, J. Maleškevičius, A. Tu- H* jas
;Xsipirinas neffa,i
išpuošton svetainėn. Džiaugs
7
7
i jums kenkti! Gydytojai jums pašatvino krauju ir ašaromis že triktas. Šiam distriktui įstaletą žodžių pataręs į tėvus,
mas yra ruošėjams, kad daug
monis, J. Šeimis. Aukščiausius i Rys. kad
nesiogina širdies. Pamė, žvangėjo piautuvas, tauš ' tymus leidžia patsai šalies
1
svečius
ir j apleidžiančius mo- .
.
iit tyrimas milijonų žmonių kalba jų
yra publikos, smagu vaikulaipsnius
UŽ mokslų ir gerų , naudai. Bereikalingi nekeskit. Bayer
kėjo kūjis, gukščiojo verks kongresas.
v.
. .. kylilų vaikučius, kun. A. Kru...
Aspirin sulaikys jūsų šalt}, palengciams ant scenos paraduoti, į v • , :
,
gavo šie asmens: vins gaivos skausmą ar neuralgijos
mas, dejavimai.
,
v. ... t,
ša išdalina diplomus
Baige pasielgillių
Su sakoma projektu štai ,kad, daug
c( r, • ■ •
t ta
i
i
| skausmus taip lengvai!. Pirkit 100
yra žiūrėtojų. Pro-1 .
y.
G nelabasis džiaugėsi, kva kame dalykas: Columbia dis,
, , . .
šimet 52 mokiniai Tai di- S. Pociūtė, J. Dambrauskaite I patuktų bonkutę ir taupinkit pinigus,
grama buvo labai įvairi. Štai ! .‘v.
tojosi...
• ■, <(T
• ,,
tižiausia
klasė.. Niekuomet, ir J. Barisas. Reikia palinktitrikte papiginti vaikams į pasirodo
“Laiko Vagis
-Kada piautuvo ir kūjo Gil mokyklas ir iš mokyklų gat nuolatinis pamokų ruošimo a-;^ur
tokios nebturėsime. t i jauniems diplomotiems pilie t
tinė krauju ir ašaromis pri vekariais ir busais važiavimų
tidėliojimas, “Alma Mater” Žemesniuose skyriuose vaiku- ciams ir parapijonams pasi- '
sisotino, paklausė Nelabojo, iškėlė McLeod kongresmonas
ar jau užteks žudyti? Nela iš Mieliigano valstybės. Pro
basis atsakė:
jekto originale jis padėjo, kad
— Piauk, žudyk, griauk. visiems vaikams, lankantiems
Žudyk ne tiktai savo rube- viešąsias ar parapijines mo
kyklas, turi būt papiginamas
važiavimas.
Kongreso žemesniųjų rūmų
komitetas parapijų mokyklas
išbraukė ir žemesnieji rūmai
projektų taip ir pravedė. Tas
reiškia, kad pravestas projek
tas liečia tik viešųjų mokyklų
mokinius.
Šis projektas dabar yra se
nato komiteto rankose. Kata
likų organizacijos suskato pro
testuoti ir reikalauti, kad
projektas apimtų visas mo
kyklas be skirtumo. Protestai
ir reikalavimai siunčiami se
nato komitetui.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Prašau Į Mano Kampelį
MODERNIŠKOJI GILTINĖ.

Tokia antrašte J. Kvtk.
“Ryte” rašo:
Didžiojo karo metu, masi
niu žudynių jr kraujo pralie
jimo metu, džiaugėsi Nelaba
sis, kad senųjų sudžiuvusių
Giltinę pavaduoja patys žmo
nės su moderniškaisiais savo
technikos išradimais. Džiau
gėsi, kad žūva žmonių tūks
tančiai, kad liejasi kiaujo
upės, kad griauna visa, kas
žmogaus kilnesnio proto, dar
bščių rankų dešimtmečiais ir
net amžiais buvo sukurta.
Griaudė žmonių padirbto
sios baidyklės kanuolės, žemė
drebėjo, kraujo upės tekėjo,
nešdamosios tūkstančius gy
vybių. O Nelabasis kvatojosi,
iš džiaugsmo delnus trynė.
Galiausiai žmonės susiprato
klaidų darų ir sustabdė tas
baisiąsias žudynes.
Tada Nelabasis ilgai sau
gaivų laužė iki sugalvojo nau
jų. Giltinę, kurios nesutrukdy
tų nei medicina nei kitos žmo
nių gudrybės. Naujų savo
Giltinę Nelabasis apšarvavo
pjautuvu ir kūju (komunistų
simboliai — prof. K.) ir pasa
kė:

— Pjautuvų, ne dalgį tau
duodu, kad skausmingiau žu
2

BERGMANO DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

i

BAYER
ASPIRIN

Nauji Columbia
Lietuviški Rekordai

t*--;

i

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis kiekvie
no Lietuvio namuose, nes yra žinoma gera muzika mu
ms daug gero duoda, o ypatingai musų Lietuvių muzi
ka.
Klausykite Lietuvių programų kas nedėldieni iš
WCFL radio stoties nuo 1 iki 2, vai. po pietų, kas ketverga iš \VIIEC nuo 7 iki 8 valanda vakare.
Ingraiti Mahanojaus Orkestros

16168—Sbarkey Kumštynės — 2 dalis
16164—Močiutės Mazurka ir Kariška Daina
16179—.Ievutės Polka ir šiaučiaus Polka
16143—Petro Polka ir Vestuvės
16133—Kariška Polka ir Žydeli Judeli Polka
16147—Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka
Menkeliniutės ir Stankuno-Duetai

16158—Šia Naktele ir Atneša Dedas Kukuliu
Viedra
16161—-Valio Dalgelio ir Geismai Svajonės
Naujas Miko Petrausko

16166—Kur Banguoja Nemunėlis ir Binltė
Worcesterio Orkestros

16165—Dviejų žodžiu Polka ir Lietuvos Kvietkos
16172—Lietuvių Kareivių Šokis ir Einik Polka
Juozo Antonelio

*

16171—Svajonė- ir Meilė ir Sudiev Sesutės
Kaina rekordų 75c. vienas rekordas. Siunčiame į ki
tus miestus. Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tikrai yra Lietuvių kalboje. Katalogas
dykai.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET
Telefonas Boulevard 4705

Komitetas, sakoma, projek
tų perkratinėjųs ir vargiai jis
greitai bus grąžintas senatui.
Savo ražu katalikai skatina
mi siusti komitetui reikalavi
mus, kad jis nedarytų skir
tumo mokyklų tarpe.

Pradeda Lėkdami!

Štai kaip reikia šios šalies
katalikams budėti. Visai neti
kėtai Kongresas gali katali
kams suvaržyti tokias ar ki
tokias teises, kadir laisvę.

Chicagoj milijonai pakelių WINGS parsiduoda dviejuose
naujuose pakeliuose!

Aguona.

WINGS—oro išvėdintas cigaretaa
—pralenkia minias! Chicagoj su
rūkė milijonus — jie patiko — ir
į rasta, kad juos galima rūkyt daug
lengviau ir gaunama daugiau tik
ro malonumo!

ŠARKIS — SCHMELING
Marshall Sąuare Teatre.

Antradienį, trečiadienį, ir
ketvirtadienį, birželio 24, 25,
26 d. Marshall Sąuare Teatre,
22nd St. ir Marshall Blvd.
bus rodoma krutamuose pa
veiksluose Šarkio su Sclimelingo kumštynės. Visiems lie
tuviams bus įdomu pamatyti,
kaip Šarkis savo kairiąja ran
ka “gardžiai” vaišino vokie
čių kumštininkų Schmelingį.
Dar įdomiau pamatyti, kaip
vokiečių “čempijonų” pri
muštų išnešė iš boksaviino
vietos.

Dar niekumet nebuvo dviejų tokių
originališkų ir patogių pakelių:—WALLET pakelis — tikrai yra sulenkiamas
rigaretų pakelis—ir jis laiko kiekvieną
jūsų WINCS cigaretą nuo pirmo iki
paskutiniam tvirtu ir šviežiu- TWIN
TENS pakelia taip pat yra naujas su
manymas: du pakeliai po dešimts riga
retų. vieton senovės, storo eikvojanėio
pakelio iš dvidešimts. Ir du toki pato

Valetas

pakutis

Dvinų Dešimties
pakutis

Saugokit ir tėmykit kuris išlaimės!

Visai naujas procesas daro
WINGS oru-vėsintais
Visiškai nauju ir išskirtinu metodu vi
sas puikus Turkijos, Virginijos ir Burley tabakas, kuris įeina į WINCS yra
oru išvalytas. Visi apdegintai, griaužimai, ir kenksmingi nevalumai — yra
ORU IŠVALYTI.
Niekas nesilieka
kaip tik skaniausias, tyriausias ir švel
niausias tabakas. Tokj kokį galima visą
dieną rūkyt — kasdien — su atnaujintu
malonumu! Bandykit juos DABAR —
jie oro išvėdinti!

WlNGSl®

LenktynSs prisidėjo! Vien* dieną manom WALLET pakelis geri.j
patinka. Kita TWIN TENS pirmyn žengia. Pirkit žiandien.
Persitirkinkit kurį geriau mėgstat.

The AIR-COOLED Cigarette

Išdirbti Hnloigh cigarvtų išradėjų—
I Btows & Wili.iamson Tobacco Cobpobation, Louitvillr, Ky.

t-- -

gus maži pakeliai! Lengva ir patogu
vyrui ar merginai nešiotis.

(Oru išvėdintas cigaretas)
It JO, Brown Ar William»on Tobacco Corporation, LouitvUk.Ky*
__

—a...

t

i

Antradienis, Birž. 24 d., 1930

DRAUGAS

— F. Siminui, O. Vištartie ,DĖKUOJA Už PROGRAMA.!Remkite tuos Profesionalus
Ir Biznierius, kurie garsinasi
į,n--------------nei, F. Vištartaitei, F. Rim
dienrašty] “Drauge”.
kui, V. Duobai, P. Šlickienei, Gerbiama
dienų, (ryte) William J. Ka K. Tamanauskui, M. ir Mar.
MIRĖ SOFIJA KAREIPeoples Furniture Co.
Jasnauskams,
R.
ir
Z.
Gerreiva
(Antano
Kareivos
bro

VIUTĖ.
Nuoširdžiai dėkojame tamstom j
PILNAS EGZAMINAS
lis, o Sofijos dėdė), gyvenus ciams, M. Birjotienei. Liidg.
|qj<įus gVažus prograinus į
$5.00 TIKTAI $5 00
ra(jį0 yjes neį vieno ne
Duktė Antano Kareivos, buvu- adresu 4644 So. Paulina St., U r. ir Pr. (judams, Z. Nau8PBCIALIRTAS
šio Town of Lake biznieriaus per tolimo susisiekimo (long sėdai, J. Kavaliauskui, St. praleidžiant, kad nesiklausy- Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
ir žinomo lietuviu visuome distance)# telefonų aplaikė ži Daugėlai, M. Vaitkui. Tovvn tumėm, nes mes mylime mu tyrei) Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
nių’. jogei Sofija Kareiviutė of Lake — K. Burui, K. Ka- zikų ir dainas.
nės darbuotojo.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutau
Mirė Sofija Kareiviutė, 18 mirė naktį iš šeštadienio į sek valčikui; Ins. agentui V. Rukpysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų
Ir
mes
labai
pamylėjom
p.
mėty, duktė Antano Kareivos. madienį (iš birž. 21 į 22 d.). štaliui ir daugeliui kitiems.
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
Dėkoju visiems piknikėlyj A. Ančiutės dainavimų ir mes to, kad Jie neturi reikalingo patyri
Nabašninkės kūnas bus atSofija Kareiviutė turėjo
mo, suradymul žmogaus kenksmin
daug draugių ir draugų Clii- vežtas į Cbieagų ir pašarvotas darbuotojams: B. Urbonavi- mylėtumėm da daug sykių iš gumų.
Mano Radio — Bcope — Raggl.
eagoje, ypač Town of Lake pp. Eudeikių koplyčioje (4605 čiui, A. Vaičiuliui, P. Gadei girsti jų dainuojant.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas b&ktsrlologlSkas egzaminavi
apielinkėje, kur ji, iki pra-jSo. Hermitage avenue) antra-' kui, O. Budrikienei, O. Alek
Taip pat linkime daug gero mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
ėjusių metų rudens gyveno suldienį ar trečiadienį (birž. .24 nienei, Vaičiulienei, J. Mate- pasisekimo jūsų biznyje.
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
imaičiui, K. Kulbiui, Rokienei,
tėvais. Jos tėvai, pp. Karei-į ar 25 d.)
vumas sugryš jums taip kaip buvo
Mrs. A. Rudis.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
Mirusios tėvai ir brolis taip K* Zaurienei, J. Bitinienei,]
vos, ir jos brolis Eduardas
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
turėjo ir varė pasekmingai jau atvyks Chicagon. Visa M. Mikšienei, St. Striaukui,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įalbiznį su bardvvare Storu, ad šeimyna apsistos pas William Kazlauskui, A. Kunickiui, P.
kerėjusią, chronišką Ilgą. kuri ne
resu 4537 So. AVood street.
Kareivų (4644 So. Paulina Fabijonaičiui, L. Jusevičiui,
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėltoklt
neatėję pas
Drukteftiui, A. Vaičekauskui,
Sofija mirė susilaukusi 1S St).
mane.
ABIEM PUSĖM
ASTRUS
metų amžiaus. Ji buvo baiguLaidotuvės bus ketvirtadie- J. Gikiui, Broliui Andriejui,
DR. J. E. ZAREMBA
Geriausias skustuvas
Gubistai, Anužiui,
si Šv. Kazimiero Seserų Aka-Inj įg koplyčios į Šv. Kryžiaus Linkui,
— arba grąžiname
SPECIALISTAS
pinigus
Inėjimas Rūmas. 1018
demijų ir buvo pasirengusi tę pampijos bažnyčių, kurioje į- slier. V. Sakavičiui, slier. LoJei ant vietos negau
ni. kreipkis j mus
sti studijas toliau.
20 W. JACKSON BLVD.
vyks, gedulingos pamaldos ir ts, polic. J. Kalasinskui ir vi50c. už 5 —
už io
Arti State Gatvės
Pernai, rugsėjo mėnesi, vi kelios iškilmingos šv. Mišios. siems dalyviams piknikėlyj.
Sempelis — 10c.
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
sa pp. Kareivų šeimyna (t. y. o iš čia į šv. Kazimiero kūpi-I 1 iknikėlio komisijos pirm.
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 1
, PROBAK CORPORATION
Nedėliotais nuo 10 ryto 11d 1
Brolis Vladas
įteikė man!
Antanas Kareiva, jo žmona, nes.
IU FHUT AVINIM
MW TOM
po pietų
$139.07.
Parama
didelė
ir
ne-'
Šis puikus radio, imtas iš Peoples Furniture Co. krautu sūnūs Eduardas ir p-li Sofi
Rap.
tikėta. Ačiū dovanų teikė
vės, vienam giliukingam teks “Draugo” piknike, liepos 13 ja) išvyko Į Texas valstijų,
jams,
darbininkams, ir piknid. Cherniausko darže. Dabar tas radio randasi “Draugo” kur jie turėjo įsigiję gražių
PADĖKA.
kėly dalyvaujantiems.
farmų.
ofise ir kas tik jį mato, tas juo gėrisi.
“DRAUGO” PIKNIKAS CHERNIAUSKO DARŽE,
LIEPOS 13, 1930 BUS LAIMINGAS

C H I C A G O J

PROBAK

“DRAUGO” PIKNIKO
Talman, Petras Rumšą, 7205
TIKIETŲ PLATINTOJAI. įSo. Maplewood, J. Stočkus,

6522 So. Rockvvell, V. Petkaus
pik- bueernėj, 2500 W. 69 St.
Dienraščio ‘ ‘Draugo
nikas įvyks liepos 13 d. Čer Cicero, Iii. — J. Mockus,
niausko darže. Tai jau nedaug 1301 So. 50 Ct., A. Valančius,
laiko beliko. Visose kolonijo 1226 So. 50 Avė., B. Kučionė,
se darbuotojai jau paskirti į J. Mikolainis, J. Matekaitis,
darbų. Dabar visi “Draugo” B. Grikšaitė, Elena Šulgaitč,
^mieteliai ir rėmėjai širdingai M. Vaičiūnienė, 1927 — 49
yra kviečiami talkon tikietų Avė.
platinime ir parėmime daik R. Gaubis 8059 So. Ilalsted
tais, patarimais, darbu, atsi St.
lankymu ir kitais budais.
North Side — A. Bacevi
Tikietų galima gauti šiose čius, 1850 Wabansia, K. Šervietose:
petys 1710 No. Girard, V. MaBridgeporte — p-nia A. Nau čekonis, 3315 Pierce Avė.
sėdionė, 917 W. 33 st., A. AleDievo Apveizdos par. — J.
liunienė, 3251 So. Union avė., Puplesis, 1823 So. Union, p-nia
Gudų krautuvėj, 901 W. u3 Lukošienė,
1928 Canalport
St.
Avė.
Monika Naujokaitė, (
- M. Misiūnas,
Roseland
Princeton Avė., P-lė Stara-j 245 W. 108 PI.

Per žiemų pp. Kareivos iš
West Side. — Piknikėlio
gyveno ukėje. Šiomis dieno vykdintojanis reiškiu nuošir
mis brolis ir sesuo — Edvvar- daus dėkingumo, piknikėlio
das ir Sofija Kareivos — iš rengimo komisijai kuriai pirvažiavo atostogų į Kerrville, mininkavo Brolis Vladas, adv.
Texas, — kokių 300 mylių to- John Bagdžiunųi už piknikėlunioj nuo tos vietos, kur ran- liui suteiktų vietų, dienrašdasi pp. Kareivų ūkis.
į čiui “Draugui” už garsiniKerrvillėje p-lė Sofija pasi- mų, gerb. kun. L. Draugeliui
juto negaluojanti. Buvo pa- ir kun. Br. Vitkui už nuoširkviestas daktaras. Jis sura- dų parėmimų, ponioms —
do, kad Sofija susirgusi plau- Šiaulienei, Dočiulienei, ir Šliočių uždegimu ir bronchitu.
gerienei, kurios ne vien darDuota žinia tėvams. Kada bavosi piknikėlyj, bet taipgi
tėvai atvyko į Kerrville, tai aukojo skanių gėrimų,
sužinojo,- kad dukters padėtis
Širdingai dėkoju sekantiems
labai rimta.
biznieriams ir šiaip geraširIr sekmadienį, birželio 22 džiams už dovanas: AVest Side

žinskaitė.
Kaz. Račkauskas, 31 W.
Tovvn of Lake — P. Biels 108 PI.
kio iee-crea minėj, 4544 South
Vinco Kaušilo tabokos krau
Wood St., J. Maternaitis, 4523,tuvėj J19 E. 107 St.
So. Hermitage St., J. PaukšWest Pullman — Z. Gedvi
tis, 4508 So. Honore st., St. las, 12022 So. Ilalsted St.
Bagdonas, 4608 So. AVood st.,
P-nų Suscillų
krautuvėj,
Zofija Leščauskaitė, 4633 So. 12300 Emerald avė. P-no BaWood St., V. Butkevičiutė, jorino krautuvėj, 12001 So.
5619 S. Lincoln st., K. Kaval- Ilalsted St.
čiko krautuvėj, 4537 S. Pau
Melrose Park — J. Žvirblis
liną, A. Rumšienė, 5702 So. 1143 35 AVe.
Justine, K. Būro bučernėj
West Side — Ciprijonas
1845 W. 47 st.
Drutenis, 2209 W. 23 PI., M.
A. Janausko barbernėj, 4563
Mikšienė, 2241 W. 23 PI., B.
AVentvvorth Avė.
Urbonavičius 2703 W. 24 PI.,
Brigbton Park — F, Gubis*
studentas P. Atkočiūnas, 2336
ta, 4355 So. Mozart st., ,Į.,
. ,.TA
,,
Urncžius, 4618 S. California, &0* Oakley lr Draug0 0 l*
A. Vyšniauskas, 2517 W. 43 se>
st., J. Dargužis, 4210 So.' Visi tikietų platintojai praArtcsian, V. Zaramskaitė, 4458šomi atsiminti, jog “Draugo”
So, Francisco.
' piknike bus leidžiamas dideElena Valiuliutė, 4024 So. lis ir puikus radio. Įžangos tikietai po 50c.kartu bus ir laiRockvvell St.
Izabelė Laucaitė, 2532 W. i mojimo tikietai. Tai tas žymiai palengvina tikietų plati
• 46 Place.
Kaz. Petrulienė, 3020 Wext nimų. Be to yra platinami
42 St.
vien laimėjimo tikietai po
Marųuette Park — B. Ne- 10c.
nartonis, 6540 So. Campbell,
V. Rukštalis, 2423 W. Mar-j REDAKCIJOS ATSAKAS,
(piette Rd., Pr. Smilgius, 2659
Pokily buvusiam
(Nortli
W. 71 st., St. Gailius, 6803 S.
Rockwell, A. Gudenas, 6807 Side). Apie p. R. Nausėdienės
So. Campbell, J. Baranaus ir jos dukrelės vestuves jau
kienės krautuvėj, 6955 South buvo “Drauge” rašyta.

Stud. P. Atkočiūnas.

VYČIŲ CENTRO PIKNIKAS

Pereitų sekmadienį
įvyko
Vyčių centro piknikas, Stiekney darže. Geriausia pasiro
dė vyčių 5 kp. iš North Sidės. Buvo piknike ir “Drau
go” talkininkai, kurie pada
rė gryno pelno $16.05. Daug'
“Draugo” pikniko tikietų iš- į
platinta. North Sidės Vyčių !
kuopa varosi, kad daugiau,šia
tikietų išplatinti ir kad lai- ;
mėti radio. rl\io daugiausia
rūpinasi Ant. Bacevičius įr P.
Plečkaitis.
Rap.

Daktaras

WISSIG.

Kapitonas

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽS1SENĖJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užYiuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 Wcst 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tcl. Crawford 5573

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų-Amerikos Linija
Oficialinė Lietuvių Vyčių

EKSKURSIJA
LIEPOS 5-tą DIENĄ
VINCENTAS
BARAUSKAS

SOFIJA LORETTA KAREIVA
mirė birželio 22, 1930 m. 3 vai. ryto. 17 metų amžiaus. A.
Sofija gimė sausio 23, 1913, Chicago, III. ant Town of Lake. Mirė
po trumpos ligos Kerrville, Texas.
Paliko dideliame nubudimo motinų Kotrinų, tėvų Antanų,
brolį Edvardą, 2 dėdės Jonų Ir Vincentų Kareivas, tetų Onų
I'etraitlenę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudeiklo koplyčioj. 4605 So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 26. Iš koplyčios 8:30 vai. bus
atlydėta į šv. Kryžiaus bažnyčių, įkurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:

Tėvai. Brolis. Dėdės, Teta Ir GlnMnės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Budrikiu, Tel. Yards 1741.

RtlISing tho Family- Ma s imajination

iš

mynei

Sol «.

f

»TOIlNATtOS*t CASTOON CO.N Y

—SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONĖ—
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS
Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų agentų arba Į

Skandhtavian Amtrin Line
27 Whitehall Street

New York City

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis
Murino valo.
be pavojaus.
Knyga “Eyc
Beauty” ant

kum

sąa itl.

turtas

Švelnina gaivina
Jus jų pamėgstte
Care” arba “Eye
pareikalavimo.

Mūrio. (X, D|K. H. S., 9 R. Ohie St., ChMMo

Fisnof

ąraater tban ner.Eyo lor Art*

- tmots inSftt5tiorii>ncĮ
„gri.- v<x fcortf*. mcvo
IT A

I s., is tof o
> ue co^oo

Mirė birželio 22 d. 1930 m„
11:50 vai. vak. 43 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio apskri
čio, Saločių parapijos, žižmių
kaimo.
Paliko dideliame
nubudime
moterį Veronikų, 2 sunu. Jo
nų ir Edvardų, Marčių Margaretų, dukterį Onų. brolį Jo
ną, brolienę Marijonų ir gimi
nes, brolį Antaną Kanadoj, o
Lietuvoj brolį lr 2 seseri.
Kūnas
pašarvotas
8 37 W.
33rd PI. Laidotuves įvyks ket
verge, birželio 26 d., iš namų
8 vai. bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų, l’o pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
feimines, draugus-ges ir pažvst.'ąmus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Moteris, Hunai, Ma
rti, Duktė, Brolis, Brolienė ir
Giminės.
i
Laidotuvėms patarnauja graborius H. I’. Mažeikų. Telefo
nus Yards 1138

Laivu FREDERICK VIII
Lietuvon per Klaipėdą
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DBIUOIB

Town of Lake. — Nekalto .Sąjungos 1 kp. turės savo su

PRANEŠIMAI,

DAKTARAI:

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTE

I’ras. P. Šv. mergaičių >oda- sirinkimą šiandie, birželio 24
lieija šaukia skubotą (extra) d., šv. Kryžiaus par. salėj.
North Side. — Marijonų Ko susirinkimą iš priežasties vie Visi nariai prašomi nueiti ir
legijos Rėmėjų 2 skyriaus su nos veiklios narės mirties, bū nauju narių atsivesti.
sirinkimus įvyks 24 d. birže tent a. a. p lės S. Kareivaitės.
Bridgeport. — Susivieniji-j
lio, parapijos svetainėj, 7:3(1 Susirinkimas įvyks antradie
vai. vakare. Visi rėmėjai ir! ny, birž. 24 d., mokyklos kanil nias Lietuvių draugijų ir klu-Į
bu turės savo mėnesinį mitin-i
rėmėjos susirinkit skaitliu- ' bary, S vai. vak.
gą 24 d. birželio, S vai. va
gai, nes turėsim pasitarti kas
Prašome visas sodalietes1
kari*, Cbieagos Lietuvių Au
link išvažiavimo, liepos 4 d., usirinkti.
ditorijos salėje, 3133 So. llalį Marijonų ūkį; yra ir daugiau
Sophia Jurgaitė, pirm.
sted St.
svarbų dalykų svarstymui.
Town of Lake. Labdarvbė
Valdyba.
Visi viršininkai ir atstovai
malonėkite pribūti, nes turi
me daug dalykų svarstymui.
GRABORIAI:
M. Z. Kadziauskas, rast.

G Bornunui Josepb
10 Bmlreekui C.

11

DR. A. G. RAKAUSKAS

j
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Butkiui Juozui
2433 \V. M A RQ U EITE ROA1)
dėdžiui Antim
l.\uo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
JasmutieiK i .Jevai
5 ir 7 iki 9 vai. vakaro.
I
Markunienei Mūrijimai Šeri domis nuo 9 — 12 vai. ryto.

12

3,4
51

G2
72

SG

Ofiso Tel. Vlrgini* 9036
Rezidencijos: Van Buren

Turiu automobilius visokiems rel- ;

3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, III.

Didysis Ofirja:

4605-07 So. Hermitage Avė.

S. M. SKUDAS

Tol. Varde 1741 H 1742

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

Avenuo

SKYRIUS
1414 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero 2794

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7 532

SKYRIUS
>291 Auburn Avenue
Tol. Boulevard >201

Tel. Boulevard 7878
1G ryto -

Vai

Patarnaija lgjdotuvėse kuopiglausia.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2514

2314 W. 23rd Place

pūslės ligas, nervingumų, nutukimų, i
galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir
paralyžių, reumatizmą, vidurius, goiterį, tonsilitj ir k.

NAUJAS IŠRADIMAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
Kurio svietas per šimtus metų lau
sto
ir
miestelių kė. tai jau yra gatavas.
dalyse.
Moderniš
T. A. D. tonic būdamas
vienoj
ka koplyčia veltui. formoj, o gydo daug ligų tūkstan
8103 S. Halsted čiams žmonių pataisė sveikatų, o
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
St. Chicago, III.
lau ar sesutė, nekankyk savęs dauTel. Victory 1116
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
aptiekos arba tiesiai iš
T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Chicago, III.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

I. J. Z O L P

Chitago, III.
SK H1US ’

1439 S. 49 Court Cicero, Iii.

1650 West 4Gth St.

Tel. Cicero 5927

Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 5203

J. F. RADZIUS

I
Nubudimo
valandoje
kreipkitės prie manęs,
patarnausiu slmpatiš- !
PIGIAUSIAS I'J.ET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau i
CIIBCAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų I
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadlcy Lic.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Vįptory 4088.

BUTKUS

A. PETKUS

Phoną Boulevard 4130

GRABO RIUS
Ofisas

A. MASALSKIS

3238 S. HALSTED STREET
Tel.

GRABORIUS

Victory 4088-89

Res. 4424 S. ROCKVVELL ST.

■asų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
mo Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Vlrglrfia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži
plyčia dykai.

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

9307 Auburu Avenue

Namų

A.

A

JONAS PETKUS
mirė birželio 23, 1980 m. 7
vai. ryt. 4 6 metų amžiaus. Ki
lo iš Kėdainių Apskričio, Grin
kiškio Parap., Rudžių Kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime
moterį
Marijonų
po
tėvais
Rimkaitė, 2 dukterį Olesę ir
Bronislavų ir 2 sūnų Stanislo
vų ir Jonų. 1 brolį Adolį, o
Lietuvoj tėvus ir brolį Stanis
lovų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6108 So.
State St. Laidotuvės įvyks Be
rodo j birželio 25 d. iš namų 8
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus bažnyčių,
kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų Ims nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dayvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Moteris, Dnkterys, Simai,
Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra.b
Eueleikis. Yards 1741.

Tel. Boulevard 9277

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

ADVOKATAI

0098 Nedėliomis

ADVOKATAS

134 North La Salio Street
CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 190C S. UNION AVĖ.
Tel Rcosevelt 8710
Vai. nuo C iki 9 vai. vak.

PAUL. M. ADOMAITIS

A D V O K A T.A S
11 So. La Šalie St., Romu 1781
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak apart Panedėllo Ir
Pėtnyčioe

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiui sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į;

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Ofiso

Dp. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4G08 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St.
Chicago, III.

4910

DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

4-605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

DR. G. SERNER

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

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullrnan 6960
Nuo > Iki 9 vak. Ir Subatomls

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

5913

X — Spinduliai

DR. A. J. BERTASH

DENTIST AI

Tel. Canal 0257

756 West 35th St.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. G. Z. VEZELIS

Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS DENTISTAS
4646 Bo. Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekos

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
Valandos 11 ryto Iki S po pietų
6 Iki 8:80 vakare

Tel. Canal 6211

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

savo

Perkėlė

DENTIBTA8

po

numeriu

SPECIJALISTAS
Džiovų,

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

ofisą

4729 SO. ASHLAND AVK.

(Kampu Leavitt Bt)

Moterų Ir Vyrų Ligų

Vai.: ryto nno 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:24 vakare
Nedėllomls 19 Iki 12

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589

Rez.

Hemlock

7691

rel. Boulevard 1491

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Gydytoju,

Chirurgu

Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Valandos: Nuo 2 — 4 k
7—9 vakare

9>

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. HERZMAN

DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. III
Iš RUSIJOS
X-Itay Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—6 Ir 6-9
Gerai lietuviams žinomas per 20
vai. vak. Seredomls ir Ned. susitarus melus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

DR. GUSSEN

I

LIETUVIS DENTISTAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Res. Prospect

DR. P. Z. ŽALAM

Office Boulevard 7941

Tel. Yards 1829

105 W. Adams St. Em, 2117

Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

Boulevard

2201 WEST 22nd STREET

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

127 No. Dearbom Street

Ir Rjs.

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
3464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Ofiso valandos nuo 1 lld I po
Avenue
Tel. Republic 7868
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v,
Res. 3201 S. WALLACE STREET
Nedėlloj: 10 — 12 ryto

A. L. DAVIDONIS, M. D.

ADVOKATAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DB. S. BIEZIS

(John Bagdziunaa Borden)

J. P. VVAITCHUS

Tel. Lafayette 5793

Telefonas Boulevard 1939

JOHN B? bordeiT

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredkacia ir Pėtnyčionis nuo 9 iki 6.

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Aa'‘: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutartį.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7824
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėlornis tik pagal sutartj.

2221 West 22nd Street
«jb.

Ofisas ir Laboratorija

DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS ADVOKATAS

VftS

0414

PRANEŠIMAS

JOHN KUGHINSKAS

SS

Prospect

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
lfikalno susitarus

CHICAGO

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

DARO OPERACIJAS

10-12

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

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. I<enwood 5107
Valandos:
ADVOKATAS
Nuo 9 iki. 11 valandai ryte;
Suite 721 First National Bank Bldg.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
38 S. DEARBORN ST.
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
ofisai!
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
4901 — 14 St.
2924 Washington
(Su Adv. John Kuchinsku)
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Vai.: 5-8; ser. ir pėt 5-6.
Tel. Cicero 662. Tol. Kedzie 2450-2451
Tel. Canal 2552
i

A. A. OLIS

šventadieniais

DR. B. ARON

g HALSTED STREET

Gydytojas ir Chirurgas
,6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

F. W. GHERNAUGKAS

ir

Tel. Ilemleck 8700
Rez. Tel.

DR. H. BARTON

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9606

□

Lafayetto

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Telcphonc Central 6926

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

4193 ARCHER AVĖ.

Tel. Dreiel 4 328
Vai.: 8 iki 10 ryto
4-8 vai. vakare

8444'

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilga*
vyrų, moterų Ir valkų

Ofisa9 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

I
j Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
'Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

4740 Doreli ester Avenue

Republic

DR. A. BASKUS

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

NAMAI:

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

*

Tel.

Tel. Canal 6764

DR. A. A. ROTH

OFISAS

Telephone Randolph 6727

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligonvežimis) jūsų patarnavimui
dieną ir nak
tį-

Ofiso Tel. Victory 6893

6898

DR. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

4 P. P. ranedėiiais 1900
ir Ketvergais vakare

Gydau šias ligas; dusulį bronchitį,
katarų, slogas ir kosulius, šlapligę,
epilepsijų, akių ir ausų trubelius,

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 po
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal autarirha.

Nedalioj pagal sueit*- imą

I Ofiso Tel. Canal 2118

8 vak. kasdien iValandos: 2 iki

J. Luleviėius

LIKruriS GRABORIUS

Rcz. Tel. Mldway 5512

Ned. 10 — 12

GRABORIUS IR
BALSAM UOTO JAS

S. D. LACHAWICZ

i

4650 South Ashland A ve.

3133 S. HALSTED STREET
Kertė «o. Weatero Avenae
Tel. Proapect IMS
Antras ofisas ir Rezidencija
Reeldenclja 1158 So. Leavitt Bt
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Conal Uit
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7 •» v. T. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

TIKTAI KATALIKIŠ

DR. R. G. GUPLER

DR. J. P. POŠKA

Ofisas 2403 W. 63 Street

DR. T. DUNDULIS

SKAITYK IR PLATINK

CHIROPRACTOR

kalama. Kaina prieinama.

PAGRABŲ VEDĖJAI

4447

i

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.
SKYRIUS
So. Fairdiild

DR. J. RIMDZUS

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Telefonas Yards 11»8

STANLEY P. MAŽEIKA

Ofiso Tel. Victory 8687

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nedėliomis pagal sutartį.

Ramanauskui Ant.
Skypai iu Liuli vikui
Yocevičaitei St.

KUS LAIKRAŠČIUS.

Simpatiškas —
Mandagus
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

DR. J. J. KOWARSKIS

Telefonas Grovchill 3262

Įsitaisė modernišką ofisą po ■

Gydo staigias
ir chroniškas Il
gas vyrų, motorų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-ltay ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Palengvins nkių Įtempimą
kuris nuin. 4847 W. 14 St. Cicero, j
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VALAN
J*>S; "uo *° ~ 12 p,et«',r
svaigimo, akių aptemimo, nervuotunuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
mo, skaudamą akių karšt). Atitai įo ofisą North Sidėj, o Cice-1
„
"
""
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. ShCre
sau kreivas akis, nuimu cataractus. “
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph 6800.
regystę.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, cgzuinlnavltnas daro kad North Sidėj skyrių užda
mas su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas

DR. MAURIGE KAHN

Dr. Gusscno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ,
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki I)r. Gussen incina į dabartinę
12 po pietų.
Rezidencijos Tel. Plaza 2206
žmonių sunkią padėtį, tai yra
VALANDOS:
Kainos pigesnės, kaip kitur
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
4712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimą teikia už prieinaNuo 7 iki 9 vakare.
Į
Ned«l. nuo 10 Iki 18 dieną
įmą kainą.
i
Tel. Boulevard 7589
Specinle atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

6

DRAUGAS

44

Antradienis, Birž. 24 d., 1930

-m

Draugo” Piknikas Bus Liepos 13 d.
C H I C A G O J E

VYTAUTO KOMITETO
SUSIRINKIMAS.

Birželio 24 d. nuo 18-tos ir
Union gatvės prasidės auto-' Chicagos Lietuvių Vytauto
X Šiandien Blaivybės drau- mobilių paroda. Dalyvaus di- 500 m. mirties sukaktuvių pagija švenčia savo globėjo šv. delis skaičius automobilių, pa-'minėjimo Komiteto ir visų
Jono Krikšytojo iškilmę. Baž-'puoštų 4 kuopos vėliavomis kolonij^. g11nrganigiint.ų ir orWEST SIDE ŽINIOS.

M. Z12 A S

DIDELI BARGENAI

X Parapijos piknikas bus
ateinančiame
sekmadienyje
Bergmans’o darže. Visi westsidiečiai ruošiasi. Žada nei
vienas namie nelikti.

VYČIAI BRUZDA.

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit
OREEK VALLET
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

% raudono roberio
daržams laistyti palpos. Buvo
14c. pėda,
dabar 11c. pėda.

Enamel Indai buvo
$1.50, dabar 98c.
Išlaukinė garantuota maliava
tamsios spalvos, buvo galionas po
$2.80, dabar po $2.00.
Turim ir kitokių bargcnų. At
eikit.

Tel. Cicero 689
CICERO, ILL.

3518 So. Halsted Str.
Gražiausias Teatras Chicagoj
Ut. ir Ser. Birželio 24, 25

“AROUND THE C0RNER”

610 West 35 Street
Tel. Yards 069#

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

Kalbantieji paveikslai, dai
Uos, muzika, pasaulio žinios BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
Savininkai: Vainoras, J. Lankys
Telefonas Iafayette 6666

3962 Archer Avenue
3857

• MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET,
Gėlės, vainikai vestuvėms, pagrabams lr kitokiems reikalams.
JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS

Savlnln kas

JOKANTAS BROS.

2453 WEST,71 STREET
Tel. Republic 4537

4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius

Namų Statymo
Kontraktorius

MŪRGIŠIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ

Phone Republic 4949

BUICK

Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK lr MARQUETTE

ANT PIRMU MORGIČIŲ

PETRAS fiRIBAS

tik 2%. Kreipkitės į

Moliavoj im o Kontraktorius

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

SKOLINAM PINIGUS

6755 So. Westem Avė.

Telefonas Grovebill 1038
IŠRENDAVIMUI

*

LIETUVIS PARDAVĖJAS

lis.

Vlrglnla 2400
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.

J. NAMON 8£ CO.

Telefonas Canal 7233

JONAS SLEGAITIS

ARCHER BUICK 00.
4400 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 8227

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

GENERAL MOTORS

PŪNTIAC IR OAKLAND

Mallavojlmo

Kontraktorius

Maliavų lr sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAOO

WM. beneckis

Bargenas 5 kamb.
plytų bung.
furn. apš. 1 karo gar. Sav. 5036 No.
Tripp Avė.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE
Darome įvairius legalius
dokumentus, apdraudžiame namus, autoksobilius
lr kitokias nuosavybes.

HOTELI8 — fornišiuotas, didolė
salė, ledaunė, laive'lai. maudynės.
$22,000. J. Gletzen, Okauchee, Wis.
Barber-Beauty šapo, $250 iki $325
sav. 2 barberlai. Sav. geras llstaa.
1502 Jarvis avė.

SIUVIMO Ir valymo, 4 kamb pagyv. gera vieta, Del ligos parduo
sim už jūsų pasiūlymą. 3607 Fullerton.
į Groc., Del. nėr konkurencijos, 5
kamb. Pigiai renda. Geras biznis.
.4642 Kennicott, Avenue 5669

Savininkas

MILDA AUTO SALES

4414 South Rockwell Street

D. KURAITIS, Sav.
806—8 Wcst 31 Street
Tel. Vletory 1696

Telefonas Lafayette 4689

6

kamb.

nam,

9350

Throop St.

Parsiduoda 2 flatų, plytų najnas.
Sav. 1915 Balmoral avė.

6 kamb. rezidencija, gar., žiba
lo šildyt. 30 pėdų lotas. $7,500. Agentų nereik. 2332 No. LawndaJe
Avė.
5 kamb. did. plytų bung. No. Austin, 2 karų gar. 2 porčiu, k. v. šild.
autom, vandens št'-d., elekt. šald.
kaina $11,500, 1450 No. Linder avė.
Merrimac 9114. Agentų nereik.

Vi, $3,000 gausi 2 fl. Ined. narna
prie Emerald ir 38 st. gera transp.
Elekt. šviesos, 2 maudinės. Pigiai.
Sav. 3622 Michigan avė., H. E.
Evans.
Pigiai 12 Uatų, 2 Storai, pečiais
šild. Callfornia ir Van Buren. Rendos $5,200. Pirmas
morg. geram
stovy. Jensen, 3843 No. Tripp.

«FinKIEWICZ <£■(&•

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

FA RM O S

|

1 elektr. skalbykla, elektr. radlo,
McNulty, 7233 Stony Island.

I

Pardavimui pigiai parlorlaus se
Daržas 10 ak. 8 H ak. 4 met orentas, 6 virt. krėslai, 1 sup., d.rab. dižų medžiai 5 kamb. mod. bung.
Slepa, lce-box, AJfria Schaaf, 3706 A, H. Oarland,
202 N. E. 2 avė.
Montrosc avė. Chlcago.
Miaml, Fla.

i

Reikalinga geruose namuose mer
Mainymui 640 ak. renčlus, N. Mex.
gina pagelbėti motinai. 3501 W. nėr skolų už namus Chicagoj. Dora
Adams. Mrs. Hill.
McKlnney 824 Leland.

HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS,

2 flatų plytų namas, 5-5, k. v.
šild., porčlus, 2 karų
gar. prie
šais naują Parką arti mokyklų. Pi
giai. Sav. 5036 No. Tripp Avė.

Rooming
House
L4 kamb., 3
belzmento kamb., 2 karų gar. renNauji rak. 3 kamb. apt. $120 subdos $80, ineigų $240, mainyslm į
lease, renda $45. 3-člas fl. 634 ROsLiberty bonus, 1-mus morgičlus ar
co. Tel. Bittersweet 8922
cash. 2340 Washlngton Blvd.
Parlorlaus setas, ’ lovos, bufetas.
Flatas rendon. Mrs. O'Hare, Radcllffe 4373.

MUSŲ BARGENAI
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai
nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White
Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.

Pardavimui 5 kamb. namą. Pigiai.
Kreiptis nedėlioj. 7216 So. Oakley
Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popierių
Pigiai. Greit. Darbą, garantuoju
Reikale teletonuokit
Lafayette 7554

DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ
JUMS REIKALINGŲ

Pigus važinėjimas.

Pigiai did 5 kamb. nam. 7 p.
augš. beizmentas.
mieg.
porčlus,
2 karų gar. $3,900, įmokėti $2,000,
geros išlygos. Sav. 4737 W. Erie.
Tel. Mansfield 0264.

Rendon 6940 South Park, 2-ras,
Pamatyk šį bargeną 5 kamb. med.
6 kamb. štymu šild. naujai ištals.
bung. k. v. šild., tik $4,000, įmo
Sav. 1-mam augšte.
kėti $1,000. 2853 No. Mulligan avė.
6145’ Halsted. Rendon 5 did. švies, prie Dlversey.
kalab. štym. šild.
kiet. med. gera
Pardavimui 1 8x10 kauras. 2 6x9,
transp. $60. Trlangle 0196.
2 lovos, springsai, madracas. 321 N.
Mason st. 1-mas flioras.

PETRAS CIBULSKIS

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA

DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH
ROKEE MOTOR SALES

HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

2 flatų mūro namas, po 6
kamb. Priimsiu lotų Į mainus.
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.

Skolinam pinigus ant medi Pigiai, plyt. akmuo, ąžuolas, k. v.
šild. žibalo šild., 2 karų plytų gar.
niu ir mūriniu namu. Komišas lotas 50x125. Kreipkis Į namus.

4426 So. Western Avė.

V. PAUKŠTIS

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

PUIKIAUSI KARAI

BANIS STUDIO
Labai žemos Kainos
Specialistas grupių-vestuvių,
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
pavienių ir kitokių fotografi Karų už Labai Pigią Kalną.
jų. Esu patyręs tame darbe
per daug metų.
907 W. 35 St.
Yards 4500
3200 SO. HALSTED ST.
Oalite pirkti Cash ar lgmokėjlmu

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

BALZEKAS MOTOR SALEtgj
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

NEGIRDĖTAS BARGENAS

2433 West 69 Str.

1

Mes moliavojime, dekoruojame lr
ISpoperiuojame
visokius
namus.
Musų kainos labai paeinamos ir dar
bas garantuotas.

JOSEPH VILIMAS

REAL ESTATE

A. ALESAUSKAS
MOTOR EXPRESS

Public Mortgage Exchange

Phone Virginia 2054

Tarpustoty Petrašūnai-—
Gailioniai (siaurųjų geležin
kelių) 58 kilometre Bikinio ir
Urbanavičienės iš Bučiūnų
kaimo, Linkuvos valsčiaus,
vaikai padėjo ant geležinkelio
du akmeniu. Ant jų užvažia
vo traukinys 363 nr., ir garve
žys nuriedėjo nuo bėgių. Lai
mei, nieks nesužeistas. “R.”

Telef. Prospect 3140
Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito PAUL M. SMITH & CO.
MES
REAL ESTATE
kius dalykus.
LOANS & INSURANCE
Taipgi parduodame anglis Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios
geriausios rųšies už prieina rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir
y.ra ar kas yra. Perkam notas,
miausių kainų. Musų patarna kur
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
vimas yra greitas, geras ir mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
darom mūrinius, apmurinam nebrangus.
4425 So. Fairfield Avenue
medinį namų po vienų plytų. 7126 So. Rockurell Street
Tel. Lafayette 0455
Atrodo mūrinis, po to jau neTelef. Republic 5099
Naujas 5 kamb. bung. k. v. šird.
reik pentyt. Turim namų ant Mes pervežame daiktus ir į stiklinis porčlus, ąžuolo Ir beržo
^trimas. Ims lotą. j mainus. 6309 HenLderson. Tel. Avenue 6332.
pardavimo ir mainymo.
kitus miestus.

,.

nus.

MARQUETTE JEWELRY
&RADIO

Automobilių pirkėjams ir savinin
6127 S. Maplewood Avė.
4556 So. RockweU Street
kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti lr pama-.
STANLEY CIBULSKIS
tyti naujus 1930 Nash automobiius
M. YUSZKA
Taipgi didelis pasirinkimas varto sul vėliausios mados automatiSkals
SIOLIAVOJIMO
KONTRAKTORIUS
tų karų už labai mažų. kainų.
įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais Ir
Plumbing & Heating
Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
Norėdami pirkti pigiai gerų karų kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
sokias namų dekoracijos.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
kreipkitės i mus
Nash gali papuošti- Už tokias pri
Darbas garantuotas.
nausiu kuogeriausia.
einamas kainas pas

Kaina $845.00 F. O. B.
“RIO RITA"
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Abu įdomus veikalai.
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.
Vitaphone Vodevilio aktai
Taipgi turime ivaltlų Įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armltage

orderių. Senus priimu į mai

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

ir

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Budavoju naujus namus ant

AUTOMOBILIAI

WHITE ŠOK MOTOR SALES

Ramova

Generalis Kontraktorius

2515 W. 22 St. T?el. Canal 2591

Dievo Apveizdos parap. —

Lietuvos Vyčių 4 kuopa ren
gia tai, ko da nebuvo, tai yra — Vyčių 4 kuopos rėmėjų
savaitę. Programa savaitės
prasidėjo birželio į!3 d. su pa
aiškinimais ir kalba per radio stotį WHFC nuo 7 iki 8
vak.

J. MEZLAIŠKIS

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware
4938 WEST 15 STREET

Justice, Illinois

prisirašė kaipo Vyčių rėmė ntos Kansas City Pederal Re- .pie pacifizmu. Vakare vald
jai (Boosters).
serve bankos vardu ir padėta žios įstaigos buvo iliuminuo
Kun. Ig. Albavičius, kun. 1928 metų serija. Turi “J” tos. Tik šiais metais Gedimi
Gasiunas, Wm. Pacelli (alder- raidę. Priešakinėj pusėj yra no kalnas buvo visai tamsus.
No. 2, kitoj pusėj — No. 29. ' Bet todėl šviesomis žėrėjo
man), Sinon Murray, Mrs. Su■Yra Tate ir Meliono' parašai. pTrys Kryžiai.
E.
niers, Fr. F. Parestis, Mr. K.
Be to, turi Hamiltono paveik
Evanauskas, Mr. Antliony Kan
GYDYTOJŲ SUVAŽIA
slų.
tirmas, Simon /Skudas, F.
VIMAS
Kral, A. S. Precinauskas, Dr.
DETROIT,
Mich., birž. 24.
VIDURINIŲ MOKYKLŲ
Yuška, J. Voitkevicz, K. An— “American Medical AssoMOKINIAI SU ŠAU
drejonas, Dr. C. K. Kliauga,
ciation” turi čia 81-ųjį kas
TUVAIS
Dr. P. Z. Zalatorius, Everick
metinį suvažiavimų.
Ilardware, Janz Bros., Klein
“Vilniaus Žodis” praneša,
Bros., Urba Flo\ver Sliop,
kad šių metų gegužės m. 3 d.
A. Belskis, J. Pildei.
iškilmės buvo grynai oficia
P. šaltimieras.
laus pobūdžio. Miesto gatvė
se defiliavo kariškos organi
Savininkas R. Andrellunas
KLASTUOTOS BANKzacijos, geležinkeliečiai ir viUžlaikau visokių
(NOTĖS
tuksinių ir sldaj dūrinių mokyklų mokiniai... su
arlnių daiktų, vė
liausios mados ra
23.
šautuvais.
Ypatingai
keista
AVASHINGTON, birž.
lio, planų rolių,
rekordų
Ir t. t.
— Slaptoji tarnyba paskelbė buvo matyti 12—14 m. amž.
Taisau laikrodžius
Ir muzikos Instru
įspėjimų visuomenei saugotis uniformuotų berniukų links
mentus.
10 dolerių klastuotų bankno- tant po šautuvu, ypač šiais 2650 West 63rd St. Chic&go.
Telefonas HEMLOCK 1181
čių. Šios banknotės padirbdi- laikais, kada tiek kalbama a-

nyčioje savo intencija klauso ir raudonais žibučiais. Paroda ganizųojamų skyrių susirinki,
šv. Mišių ir pamokslo, o va- apvažiuos visų Dievo Apveiz- mas įvyks penktadieny, birkare parapijos svetainėje da- dos parapijų.
želio 27 d., 8 vai. vakare, šv.
ro iškilmingų posėdį su pra Trečiadieny, birželio 25 d., Jurgio par. salėje, Bridgeporkalbomis.
parapijos svetainėje bus vaka- |te.
X Devintinių procesija Au rienė pagerbimui Vyčių re- ■ Susirinkimas yra svarbus.
šros Vartų bažnyčioje perei mėjų. Skanių vakarienę ga Prašome skaitlingai susirink
tame sekmadienyje labai gra mins žinomas valgių gamin ti. Turime daug neužbaigtų
žiai pavyko. Visus keturis al tojas . A. Vardauskas su pa- reikalų apsvarstyti, k. t. —
torius
turėjome parengtus gelba pp. Šaltimerienės, Biu- parodavimo klausimas, komi
lauke:
pirmų rengė Jeva vidienės, ir panelių iš 4-tos sijų rinkimas, medalių parda
Šiaulienė prie savo buto, ant kuopos, — taipgi ir vyrukų. vinėjimas, skyrių veikimas
rų ir trečių — Seserys Kazi- Į šį vakarų atsilankys mūsų etc.
nrierietės prie namo ir para didžiai gerb. kun. Ig. Albavi Vytauto Komiteto Valdyba:
L. Šimutis, pirm.,
pijos darže, o ketvirtų prie čius, klebonas, ir kun. Gasiu
P. Atkočiūnas, sekr.
klebonijos.
nas, bei Sinon Murray, kuris
labai lietuvius myli ir dėl
X Aušros Vartų mokykla
“in corpore” atlankė Šv. Pi to jiems visuomet pasišvenčia; sierns lietuviams reikėtų ir-gi
taipgi bus ir alderman Wm. dalyvauti.
jaus koplyčių, paminėdama
ĮVAIRŪS KONTRAK TORIAI:
Savaitės baigimas bus pa
parapijos įsikūrimo 25 .metus. Pacelli ir jo draugai. Be jų,
X Pereitame sekmadienyje atsilankys Halsted Street biz garsintas vėliau.
Iki šios dienos sekantieji
vakare bažnyčioje buvo iškil nieriai ir kiti. Taipgi norime
paminėti,
kad
bus
ir
daug
pa

laidavoj am naujas namus,
Namų Statymo Kontraktorius
mė diplomų įteikimo mokyk
Statau Įvairiausius^ namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
silinksminimų,
nes
jau
buvo
lų baigusiems 42 mokiniams.
kaina.
panelė L.
damentus ~ saidvokus, taipgi
Pamokslų sakė klebonas, o šnibždėta, kad
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Remlock 6526
diplomas įteikė svečias d. g. Lutz atvažiuos palinksminti

kun. Jakaitis, reikšdamas bai mus savo balseliu. Antanas
gusiems
gražių
linkėjimų Sliaffot su savo orkestrą ir-gi
sėkmingai laikyti gyvenimo tieks daug malonumo. Tai vikvotimus.

CHERNAUSKO DARŽE

C
*

