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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENKŲ POLICININKAI NE- su organizuotų vietos rinkliaDUODA VILNIJOS LIE vos komitetus. Daug savival
TUVIAMS PASITIKTI IR dybių tokius komitetus suda
rė, bet daug dar ir visai neIŠLEISTI SAVO GA-;
;
atsiliepė.
NYTOJĄ

Bolivijoj Revoliucionieriai
Užėmė Sostinę

Kadangi Vytautas Didysis
Birželio 1 d. Adutiškio paįbuvo abstinentas ir ligoninės
rapijoj, Švenčionių apskr. la- pa,tatymas jo Jubiliejaus _
menkėsi Vilniaus vyskupas su-į,ais ypatingai smarkiai orga.
PASKUTINIAI I FRANCUOS KAREIVIAI
f raganas. Vietos žmonės susi
nizuojamas, tai L. K. Blaivy
Į rūpino tinkamu Ganytojo pri
ATŠAUKTI IŠ PAREINIO
bės draugijos C. Valdyba nu
ėmimu ir išleidimu. Tačiau tarė ligoninę vadinti Vytauto
skersai kelio, kaip paprastai,
INDIEČIAI GRĄSINA
BOLIVIJOJ SUKILĖLIAI
Didžiojo vardu.
“R.”
:atsistojo lenki} policininkai.
SMURTU
UŽĖMĘ SOSTINĘ
Į'Pagal paprotį vy skupų iš baKALINYS SUGRJŽO
i'žnytkiemio i bažnytkiemį lyBOMBAJUS, birž. 29. —
BUENOS AIRES, Argen
KALĖJIMAN
' dėjo raiti sodiečiai. Adutiškio
Indijos vice-karalius lordas tina, birž. 29. — Anot žinių,
■>iprw9O3 i
lietuviai taipA pat norėjo pa
Irvin apturi daug indiečių Bolivijos respublikos revoliu
Neseniai iš Kretingos kalė
tautininku laiškų. Indiečiai cionieriai užėmę sostinę La
našiu būdu suteikti garbės sa
jimo pabėgo keturi kaliniai.
St. Kilda sala yra Škotijos pakraščiuos. Tenai vargingai gyvena 35 žmonės, čia yg Ganytojui Vyskupui lydėti t» v.
•
grųsina. prieš britų valdžių Paz. Valdžios narių likimas
atvaizduojami jų nameliai. Šie žmonės kreipės į Britanijos valdžią pagelbėti jiems ap- j,8Ugirinįo artį gimto raitl^ lie. J)abar ls
vienas Jau sugqpanaudoti smurtų, jei nebus nežinomas.
žo atgal į kalėjimų skųsdama
leisti negyvenamąją salą. Nėra priemonių ten jiems ilgiau gyventi.
1
paliuosuotas Mahatma Gandtuvių. Vyskupui norint, buvo sis, kad laisvėj esu blogiau.
Valdžiai ištikimi kareiviai
hi.
pasipuošę bažnyčios spalvo Girdi, negalima gauti darbo
Kovoti piktadarius
išpradžių kovoję revoliucio PASKIRTAS VYSKUPAS
mis, tik per petį kiekvienas
LINCOLNO VYSKU
nei rūbų, žodžiu, kalėjime esu
Kovoti piktadarius Chica-•'
nierius mieste La Paz. Pas
buvo persimetęs lietuvių tris
ATŠAUKTI PASKUTINIAI
PIJAI
geriau, nes čia paso niekas
gos policijai pagelbon pakilo
kiau perėję anų pusėn.
KAREIVIAI
palvę.
“
Galileušams
”
(„
“
GaliVargiai bus Chicagoj
neklausia.
“R.”
bankininkai, kurie pasižada f ’>, ■
..
v.
, v ... Geušais
okupuotieji lietuviai
Revoliucionieriai Įkūrė savų
ROMA, birž. 28. — Linžinomų galvažudžių
,.
. ,
... . ,
...
Britų ,lakūnai neatvyko į nepriimti
PARYŽIUS, birž. 29. — Iš valdžia.
. ,5,. ,, ‘ . / . . ,
vadina lenkų valdininkes kilucolno vyskupijai, Nebraskoj,
i bankas.
.
.v ...
. T ....
Chicagų. Jie pasilieka New idelių ;.(depozitu)
Pareinio Franeija atšaukė pas
,
,
,
. sius iš tikrosios Lenkijos) po SENATAS PRIEŠ PREZI
paskirtas vyskupas. Juomi
ne to, apdraudos kompani-1-,. ...
,
v. .
T,
.
DENTO KOMISIJĄ
kurinius savo kareivius.
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ JA- yra kun. L. B. Kucera, Šven Yorke ligi trečiadienio, ar jos pasižada
•L f . , . . fė. ’licininkams to užteko. Prasi
tų
kriminalistų
i
,,.
.
......................
••
.
Tai buvo šaulių pulkas vo
...
dėjo bėgiojimai pas vyskupai
PONIETĮ ŽUVININKĄ čiausios Trejybės parapijos, ketvirtadienio. Iš tenai be sus
neapdraustu
,
atgaL Tų bėgiojimų rezul.
WASHINGTON, birž. 29.tojimo
nori
skaisti
į
Kalifor

kiečių mieste Kehl. Visas pul
Protivin, Iowa, klebonas. Linl’tatai — surašytos visos, pasi- Trepento Hooverio skina
kas tiltu perėjo Franeijos pu
TOKYO, birž. 29. — Šalę colno vyskupijos vyskupas niją. Bet, s.'rko, jei prisieis
kur
sustoti,
tai
tik
Chicagoj.
ČEKAI KATALIKAI PRO- 'pūogughj trispalve, lietuvių komisija tyrinėti įstatymų nesėn ir Pareinio pokarinis užė Kamčatkos patroliuojų bolše Beckman nesenai paskirtas
Anksčiau
kitaip
buvo
pla

TESTUOJA PRIEŠ MINIS- pavardės ir 8U8tatytas proto- pi^ymo ir negerbimo priežasmimas baigėsi.
vikai nužudė vienų japonietį ( Dubuųue, lova, arkivyskupu.
nuota.
Šeštadieni
jie
turėjo
TERJ BENEŠ
'kolas. Raiteliai> vieno gero lie. tis ir surasti naujų priemonių
Vokiečiai gyventojai tylėji žuklautojų. Keletas japonie- '
būt
Chicagoj.
Bet
kad
New
..
tuvio patarti, išsiskirstė, o sėkmingiau įstatymus vykinti
mu nulydėjo okupantus.
nių paimta nelaisvėn. Japo- 1 DIDINA KARO FONDĄ
Yorkas
jiems
patiko,
išspren

RAHA,
ekoslovakija,
yy
Skupas išvažiavo be asiste- sena^e gavo vėjo. Ateinannija į tų pusę pasiuntė karo Į
iR ,» tiems administraciniams me
ROMA, birž. 29. .— Italijos dė užtrukti ten keletu dienų. (per paštų). — Šios respub- ncijos.
JUGOSLAVIJOS PASIENY laivų.
-------------------likos
užsienių
ministeris
Beministerių kabinetas išspren
i tams ta komisija buvo reiNUŠAUTAS ITALAS
neš kalbėdamas respublikos
dė didinti karo fondų, kadan Nebus papigintas pienas
IŠSPRENDĖ DIDINTI
LENKAI NUO GRABO ; kalinga 250,000 dolerių. SenaDr. Clyde L. King iš Pbi-| atstovų seime tarp kitko pagi Franeija Italijos pasieniu
VIENNA, Austrija, birž.
MOKESČIUS
NUPLĖŠIA LIETUVIŲ | tas gi paskyrė tik 50,000 (lol.
ladelphia, buvusis 1928 ar i reiškė, kad visoj dlekoslovakidirbdina tvirtumas.
29. — Jugoslavijos pasieny
TRISPALVĘ VĖLIAVĄ ‘ir nurodė, kad komisija užsi
1929
m.
Chicagoj
pieno
prisj°3
taip
vadinamos
bažnytinės
imtų tik prohibicijos klausi
nušautas italas karininkas
BERLYNAS, birž. 29. —
savastys
teisotai
prigulinčios
tatymo streiko arbitras, atvy
IŠVYKO Į LONDONĄ
Chiesti, italų militarinės mo Vokietijos ministerių kabine
Šių metų birželio 5-tų die mu, bet ne abelnai visais ša
kyklos Albanijoj instrukto tas išsprendė padidinti vals
NEW YORK, birž. 29. — ko į Cbicago ir reiškė nuomo ne Bažnyčiai, bet valstybei.1 nų laidojo Švenčionyse vienų lies įstatymais.
rius.
tybinius mokesčius. Šis klau Ambasadorius Britanijai Ch. nę, kad mūsų mieste pienas Girdi, tas savastis Bažnyčia iš pavyzdingi} lietuvaičių J.
„ T
. •
ji
j*
žmogžudis yra musulmonas simas rytoj bus įduotas par Dawes išvyko atgal į Londo- nebūsiąs papigintas vartoto- tik laikinai „valdanti.
GAL APLANKYS
v , . ,
R. Laidotuvėse dalyvavo diKo
panašaus
čekai
katali.
.
n
•
*
MEKSIKĄ
«Grosdani. Jis pabėgo į Jugos lamentui.
nų.
jams.
......
,
.
. • fdokas būrys lietuvių. Prieš
kai
ligsiol
nebuvo
girdėję.
,
,
,
•
.
,
,
.
---------------- -- ---------------- ----Kituose miestuose pienas šįlaviją. Italija reikalauja jį iš
? .
. karstų buvo nesama keletas
Tad pasipylė prieš ministerį
WASHINGTON, birž. 28.duoti.
KATALIKŲ STUDENTŲ Meno Kolegijos dekanas kun. met papigintas.
'.vainikų. Vienas iš jų buvo
protestai.
Jam
nurodyta,
kadSUVAŽIAVIMAS CHICA- J. Reiner, taipat šio Univer
(surištas lietuvišku kaspinu su Pranešta, prezidentas Hoover
ta
jo
kalba
yra
priešinga
fes-r
« Giegmininkei ir
pasiketinęs aplankyti Meksi
.Britas taikos klausimu
siteto prezidentas kun. R. M.
SVARSTOMAS INDIJOS
GOJE
—»-«■« —
am
KLAUSIMAS
Kelley.
Tarptautinės ‘ ‘ Rotary or- publikos konstitucijai, kurioje fvyzdingai lietuvaitei J. R.” .kų rugpiūty. Jį pakvietė
ko
panašaus
nėra.
basadorius
Morrow
ir
pati
Me
Kaip tik suvažiavimas ati ganizacijos suvažiavime Chi
Dalyvavo Virš 2,000 Dele
(Tačiau garsus Švenčionių apgaminant konstituciLONDONAS, birž. 29. —
darytas, tuojau pakilo jaunas cagoj buvusis britų. admirolas , . Tiesa,
gatų Ir Delegačių
...
.
.
.
skr. “kultūrintojas”
kun. ksikos valdžia. Sakoma, tuo
liberalai norėjo
azn7tP šteinas (lenkas), pamatęs lie- būdu.su Meksika bus užmegBritanijos ministeris pirminin
Fordham Universiteto studen Kerr kalbėjo apie pasaulio
SUVa 8 y lntb j tuvių trispalvį kaspinų, įsakė sti tampresni ryšiai.
kas su kabineto nariais ir oCHICAGO, ILL. — Tomis tas ir pasiūlė pasiusti ištiki taikų. Taikai palaikyti jis pa- ”es savastls
..
Ng
pozicijos vadais turi pasitari dienomis čia įvyko Katalikų mybės paraiškos kablegramų siūlė, kad Am. J. Valstybių j Tam tikslui ir straipsnis buvo
prezidentas
paskelbtų
atsiliepa
*
am
t
lntaS
'
Bet
l
7asklau
tas
įg
lietuvių
nenorint
to atlik- BUVUSIS EPISKOPALŲ
mų Indijos klausimu. Taria Studentų Dvasinės Vadovy Šventųjam Tėvui. Tas grei
masi apie priemones, kaip bės suvažiavimas, suruoštas tai atlikta.
Taipat pasiusta pimų į pasaulio valstybes. Tai atmesta.
DVASIŠKIS VYKSTA
ti, kun. baisiai supyko ir pats
nuraminti Indiją be kraujo Šv. Marijos. P. Sodalicijos. Į pagarbos telegrama Am. J. būtų Taikos Deklaracija, pa
I ROMĄ
, kaspinų nuplėšė.
Žmonėms
NEGRAS
VOS
IŠGEL

liejimo.
naši Nepriklausomybės Dek
Virs 2,000 delegatų ir dele Valstybių prezidentui.
priešinantis ėmė bauginti, kad
BĖTAS
Sesijose svarstyta šie klau laracijai (pareiškimui) arba
; nešventinsiųs karsto. Tačiau
NEW 5 0RK, birž. 28.
gačių — studentų ir studen
15 JAPONIEČIŲ UŽBERTI čių, dalyvavo iš visų Ameri simai ir reikalai: Katalikiš žinomai Monroe doktrinai.
knninėse lietuviai J.
nenaisvda-1
protestantų
episkopąPORT ARTHVR, Tex.,
”',BuvUsis
tt
Der 5, metas
S
ŽEME
kas
švietimas
ir
to
švietimo
kos J. Valstybių ir Kanados.
mi kun. Šteino protesto, vėl
29. — Čia policija vos išgel
gražumas; Liturgija ir stu
Nuskendo parko kūdroj
uždėjo kaspinų ant J. R. ka dan P. Delany, kurs nesenai
TOKYO, bal. 29. — Vaka Vienas delegatas buvo net iš
bėjo
nuo
įtužusios
minios
sudentų giedojimas šv. Mišių
perėjo Katalikų Bažnyčion,
Ogden parko kūdroj nusken
po.
rinėj Japonijoj važiavusį trau Filipinų salų. Virš 225. mokyk
gautų
negrų
R.
AVilliams,
38,
T
_
a
.._
laiku; Katalikų literatūra; do Miss Ann McMahon, 20
i>' Kun. Šteinas yra atėjūnas vyksta į Romų eiti mokslus į
i\ Z
• v
-l
kinį užvirto žemė nuo paša los buvo atstovaujamos.
m.,
'n»
aštuonn,
baltų
moterų
„ katalikų kunigus. Jis yra 56
Katalikų idealai, ir visa eilė m. Be to vos nenuskendo vie v
««
TTV 1 A
II lt J IUO (LllUlIl'/Ce
linio kalno nučiuožus. Žuvo
Posėdžiai įvyko
Palmer
kitų .
metų.
nas vyras, norėdamas jų gel užpuolimų. Uždarytas Beau-|
15 žmonių. 500 darbininkų House ir tęsės tris dienas.
monto
kalėjime.
Jo Eminencijai Kardinolui bėti. Nuskendusi McMahon
ALKOHOLIKŲ SANA
i
pastatyta atkasti kelis vago Suvažiavimo komitetas nesi
Mundelein leidžiant per sbva- nesenai buvo atvykus iš Airi
TORIJA
PINIGŲ KURSAS
nus.
tikėjo taip skaitlingo jaunimo
ŠAUKIAS PAGELBOS
Žiavimų kas rytas Palmer Ho jos.
suplūdimo, tad posėdžiams ne
use Crystal salėje atnašautos
AVASHINGTON, birž. 29.Alkoholikų ligoninei — sa
Lietuvos 100 litų -..$10.00
ISLANDIJA JSTOS T.
išnuomavo ruimingesnės sa
šv. Mišios, visiems delegatams
MEXICO CITY, birž. 29.- Virgin salose cukraus gamy natorijai statyti p. Vidaus
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
SĄJUNGON
lės. Palmer salė Crystal yra
dalyvaujant.
Chihuahua mieste paskelbus ba sustojo. Kilo ekonominis Reikalų Ministerio leidimu vi
Franeijos 100 frankų 3.91
PARYŽIUS, birž. 29. — gana ruiminga, bet suvažiavi Be studentų ir studenčių karo padėtį, gubernatoriaus persilaužimas. St. Thomas soj Lietuvoj organizuojama
Italijos 100 lirų
5.23
’raneša, artinioj ateity Is- mui pasirodė perankšta.
suvažiavime dalyvavo nema Almada priešai pabėgo, gi mieste 15,000 darbininkų ne rinkliava. Provincijoj rinklia
Belgijos 100 belgų
13.94
indija įstosianti T. Sųjun.
Suvažiavusius delegatus žas skaičius ir profesorių. į§ie gubernatorius atgal ten gry- turi darbo ir duonos, šaukias vai pravesti buvo surašytos
Šveicarijos 100 frankų 19.37
sveikino Loyolos Universiteto turėjo atskirus susirinkimus. žo iš Juarezo.
Amerikos pagelbos.
savivaldybių valdybos, kad jos
Vokietijos 100 markių 23.88
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Firniadlenis,

DRAUOAS
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prie ‘Dievo’, kaip tai parodė tik-ką praėjęs
SLA. seimas”.
Pastebėkite, “N-nos” Dievo vardą rašo
PIUBNUMBRATOS KAINA:
—- »«.M, Pū■ri Metų — |8.50, Trims llėneslasns — *0.00, Tįsosią
svetimženkliuoso. Tai ir-gi turi savo reikš NEDARBAS VALDIŠKOSE
Iftotalui — 76c. Europoje — Metams f7.00, Pusei Me
LAIVŲ DIRBTUVĖSE.
mę. Juk tai tą patį reiškia, kaip ir iš mažos
tu — 94.00, Kopija .Olo.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitu
raidės rašyti. Taip daro bolševikai, kurie tuo
ba Jsl neprašoma tai padaryti Ir neprlsiundlama tam žvilgsniu
Amerikos Darbo Federacijos
nieku nesiskiria nuo socialistų.
tikslui paito lenkiu.
Redaktorius priims — nuo 11:00 Iki 18:00 .vai
komitetas aplankė Baltuosius
Rūmus Wasliingtone ir pra
TAUTININKŲ SMUKIMAS.
Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
nešė ptezidentui apie gyvuo
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
jantį
didelį nedarbą valdiš
Kai kurie taip vadinamieji tautininkai
vai. po piet
ant mūsų supyko, kad mes pastebėjome jų kuose arsenaluose ir laivų
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REFERENDUMĄ ATMETUS.

L. R, K. S. A. seimas nutarė panaikinti
referendum'ą, kuris buvo įvesta 1924 m., Shenandoali, Pa., seime centro valdybos rinki
mui.

’

'-»

*u.

Mes savo laiku esame pasisakę prieš re
ferendumą Sus-me, nes jis priešinasi valsty
bių apdraudos
departamentų .nusistaty
mu#, trukdė čarterio įregistravimui Massacbussetts ir Connecticut valstybėse.
Reikia pasakyti, kad ir praktišku žvilgs
niu imant referendumas Susivienijimui nėjo
į sveikatą. Jisai pasėjo organizacijoj kenks
mingos peštukizmo dvasios, smulkių politika
vimų, asmeniškumų ir daug netiksiingumų
ir neteisingumu renkant valdybą. Ir prie tų
visų. dalykų, referendumas - nieko daugiau,
Tteneiškė, kaip tit - betėil<W^fį^fe išlaidas ir
tik ‘^šiaudinį balsavimą”, nes be seimo už
tvirtinimo tuo būdu išrinktoji valdyba visvien nebuvo legali.
Taigi, gerai, kad Sus-mo 43 seimas referendumą panaikino.
8OGIALIZMAS IR BEDIEVYBE.

Jftu kartą rašėme, kad SLA. seime socialistai parodė aiškų savo veidą. Jie atsistėjo
alrt kelio įtraukimui Sus-mo konstitucijon
Dievo vardo. “Naujienos” išvadino tautiniukus, norėjusius Dievo vardą įrašyti į priesai
ką, cinikais, veidmainiais ir oportunistais.
Tos pačios “N-nos” džiaugiasi, kad Tel
šiuose steigiama bedieviškos kapines, į kn-,
rias “turės būti laidoja'mi visi, kuriems nebus
vietos katalikų ir kitų konfesijų (tikybų)
kapinėse”.
Del to socialistų “N-nos” daro tokią pas

tabą:

“Bet keistas dalykas, kad Amerikoje kai
kurie mūsų laisvamaniai dabar ima grįžti

“Lietuva”
Negrų profesoriaus Beri-Beri pastabos iš

Lietuvos gyvenimo.

(Tąsa).
Aš laukiau pamatyti tokių reginių: vy
rai,. pasipuošę strauso plunksnomis ir
mosuodami kirvukais (Ir vėl gerb.' ke
liauninkus suklydo, nėra pas mus nei
strausų, nei, kirvukų. Vert.), grieš dan
timis ir šūkaus karo šūkius, moterys gi,
atsiptalaidoję drabužių ir paleidę plau
kus, šoks karo šokį aplink sukurtą laužą...
Tačiau nieko panašaus nemačiau.
Valdininkai rainiai vyko tarnybon, ku
riai be ginklų (jei neskaityt mažiukų
prie diržų pištalietų) vaikštinėjo xi r sėdi
nėjo “Ramovėje” (Taip vadinamas jų
k tūbas. Šito žodžio kamienas reiškia —
“ramus”, “ramybė”. Prof. B. B.), pirk
liai sėdėjo magazinuose4 ir gyvai prekia
vo, tur būt, kontrabandinėmis prekėmis,
o damos...

d., 193(1
Bearia

MASKVOS DARBAI* PIETŲ tinasi liepto galo.
KINIJOJ.
Dažnai girdime

ĮVAIRUS STHAIPSMIA1

N

Birz. 30

bolševikus
šūkaujant, kad, girdi, bolševi
kitas koks laivas, reikalingas Fides korespondentai iš Ki kai atstovaują proletarijutą,
pertaisymui.
nijos praneša, kad tenai ka gi šio pirmyn žengimo niekas
Apie 600 darbininkų bus talikams misionieriams veiki negalįs sulaikyti.- Toki šuka
paliuosuota Mare salos laivų mas kaskartas darosi vis sun vimai yra be pagrindo. Jei
dirbtuvėse pradėjus ateinan kesnis. Gi centralinėj ir pieti proletarijatas atliks pažangos,
čiu rugpiučiu, kada bus baig nėj Kinijoj misionieriams ir tai įvyks be bolševiką malo
tas narūnas (submarina) V-6. patsai gyvenimas jau nepaken nės. Nes bolševikai proletariPaskiau bus paliuosuota dau čiamaa,
jatą pavergė, apkaustė ji ge
giau vyrų, kada bus baigtas
Kanchcnvo
prefektūroje, ležiniais pančiais ir sustabdė
laivas Chicago. Nauji darbai
silpnumą SLA. seime ir tai, jog ši organiza- . dirbtuvėse,
Kiangsi provincijoj, darbuoja jo veikimą ir pažangą. Juk
Komitetas
prezidentui
pa

nenumatyti šioms dirbtuvėms.
cija jau slysta iš jų rankų. Mes tai faktais įsi Amerikos Vincentėnai mi proletarijatas Rusijoje šiandie
reiškė,
kad
visoj
šaly
gyvuoja
Washingtono
ginklų
dirbtu

rodėme ir dėl to dabar nėra reikalo naujų įsionieriai, kurių priešaky yra neturi nei žodžio, nei rašto,
didelis
nedarbas,
kad
tą
ne

vėje
taip
pat
žadama
paliuorodynių ieškoti.
vyskupas O’Sliea. Pastarai nei jokios kitokios laisvės.
darbą
jau
laikas
mažinti.
Dėl

suoti
šimtai
darbininkų.
»
Suprantama, tautininkams tas faktas
siais laikais iš tenai pasprūdo Kinijoje visas vargas yra
yra skaudus dalykas. Jie šiandien patys ma to, pati valdžia pirmutinė tu Kai-kurie Kongreso atstovai du misionierių. Jiedu pasako
ypač tame, kad valdžios ka
to, kad su savo išaugintais priešais — bolše rėtų duoti pavyzdžio salierus už tą nelemtą valdiškose dirb ja, ’ kad pietinėj Kinijoj su
riuomenei trūksta pakilios dva
vikais kitaip jau nebegali kovoti, kaip tik pramoninkams. Valdžia turė tuvėse kaltina patį preziden irutes ir terorą veda Maskvos
sioš. Be to kariuomenė negali
su policijos pagalba. Policija bolševikus iš tų atnaujinti darbus kaip arse tą. Sako, praeitų metų pabai sovietų apmokami. agentai. Vi
kovoti savo naminių priešų.
SLA. seimo išmetė, bet pasiliko šiek tiek dau naluose, taip laivų dirbtuvėse. goje prezidentas turėjo kele si Kiangsi provincijos pieti
Tuotarpu kariuomenė yra ge
Prezidentas Hoover užtik
giau “nušlifuoti” socialistai, kurie tautinin
tą konferencijų su pramonin niai plotai komunistų užimti. rai apginkluotas ir naujo vi
kus vadžioja už nosies ir jiems visur diktuo rino komitetą, kad jis tuo rei kais. Masino juos atnaujinti Civiliniai gyventojai, kad ap
niai išrengta. Komunistams
ja, vadovauja. Sus-mo seime socialistai viską kalu susižinosiąs su karo lai darbus, kad tuo budu suma- sidrausti blogų sau sėkmių,
t G v icil tiūksta. Jie turi tik,
laimėjo, ko tik jie norėjo. Jie neleido praves vyno departamentu. Gauta žinti šaly nedarbą. }Po tų įstoja į komunistų eiles, ar- tai, kas jiems iš Maskvos
ti naujo konstitucijos projekto, jie pravedė įspūdžio, kad prezidentui tik konferencijų pati valdžia pra ba reiškia jiems sąjausmo.
slaptais keliais pristatoma.
savo žmogų į iždininkus, kuomet tautininkų rai rūpi nedarbo klausimas, dėjo mažinti darbus savo lai Komunistų priešaky yra ki
Kas darosi užimtuose ko
Tareila tik 22 balsu tegavo. Dabar jau patys ypač gi valdiškose dirbtuvė vų dirbtuvėse. Tūkstančiai nietis, ėjęs mokslus vienam
munistų plotuose, pasakoja,
tautininkų šulai pastebi savo žioplumą ir ap se.
vyrų paliuosuota. Kai-kurie Vokietijos universitetų. Jo
misionieriai, rrrgalima n -i ap
Nedarbo padėtis valdiškose
sileidimą. Girdi, “jei butume inepražiopsoje,
paliuosuotų valdžiai yra dir padėjėjais yra keliolika rutašyti. Tenai vjrnuja tik ug
laivų dirbtuvėse visus labiau
Tareilą iždininku būtume išrinkę”.
bę po 20 — 25 metus. Jie sų komunistą, kurie su Mask-,
Tautininkų smukimą parodė ne vien tik sia apeina, sako Amerikos išmesti gatvėn ir pastumti ieš va susisiekia radio pagelba. nis ir mirtis. Visur skurdas ir
alkis. Žemės plotai dalinami
SLA. seimas. Jų organizacijų: Sandaros ir Darbo Federacijos preziden koti darbo privatinėse dirb
Komunistai
suorganizuoti
į
komunistų šalininkams. Jokios
T. M. D. seimai taip buvo menki, kad praėjo tas W. Green. Pradėjus pra tuvėse.
į
savos
rūšies
karišką
organi

prekybos/ nei susisiekimų. Plo
beveik visai plačiosios visuomenės nepastebė eito lapkričio mėnesiu paliuo
zaciją.
Bet
ji
yra
ne
kas
ki

New
Yorko
valstybės
Kon

suota virš 2,000 darbininkų.
tai baigiami naikinti.
ti.
ta,
kaip
tik
paprastųjų
plėši

greso
atstovai
valdžiai
siūlė
Komitetas įtiktame prezi
kų galvažudžių organizacija. Be Kiangsi provincijos ko
PREZ. SMETONOS DOVANA POPIEŽIUI. dentui memoraridume štai kas tokių ir kitokių priemonių pa
munizmas plinta dar ir pieti
didinti darbus laivų dirbutu- Užsiima vien raudonuoju te
pažymima:
roru: plėšia, žudo gyventojus, nėj Hupeli provincijos daly,
Lietuvos spaudos žiniomis, Lietuvos pre Karo laivyno®-departamente vėse. Bet tuo klausimu nieko degina namas. Komunistai Ki- Ankin« ir žemesniajam Anl.zidentas Šv. Tėvo 50 metų kunigavimo jubi patirta, kad iš laivų dirbtit- neatįįkta.
nijoj turi neva tikslą įkar-?'^ «“>‘ žini>» iš ^shuliejaus proga per Lietuvos atstovą prie šv? vill dar daugiau darbininkų New Yorko senatorius Wag
AW'» Sv- Koturabaus du
nėr pareiškia, kad darbinin ti sovietus, taip kaip šiandie
Sosto Dą Šaulį įteikė šv.. Tėvui Pijui XI bus atleistai:
yrą Kurijoje: Yra aišku, kad
balandžio 30 B.
puikią aptaisytą knygą .ihuwfe(gp^Įostilla 300 darbutiilkk^ *U*satleista ką^ negali’ pasisotinti vienais
it pati Maskva tiems pavyki- buvo komunistų p»šlk<j pk-"
Katolika”. Kartu su minėta knyga buvo į- iš New Yorko laivų dirbtuvių, prezidento atsiliepimais Į pra
mams galėtą tikėti. Nebetiki grobtu ir dar nepaliuosuotu.
teiktas ir Liet. prezidento p. A. Smetonos laiš nes sulaikytasĮ vieno kruize- moninkus. Tuo budu gerbū
nei patys kiniečią komunistų Nesenai Hochan miestą (Ankas adresuotas šv. Tėvui. Ant padovanotos rio dirbimas. Apie spalių mė vis negali būt grąžintas. Pati
vadai, kad jiems galėtų pa chwei prov.) apnyko komu
valdžia
turi
duoti
pavyzdį,
nesį
laivas
Pennsylvania
bus
knygos yra toks Liet. prezidento p. A. Sme
nistai. Pražuvo du ispanu mi
išbaigtas. Tada bus paleista kaip ji darbininkais rūpina vykti jų žygiuose. Bet Maskva sionierių. Nežinia, kur jiedu
tonos užrašas:
turi gudrių apsiskaitymų. Ka
si.
“Jo Šventenybę Popiežių Pijų XI Jo ku apie 2,000 darbininkų.
da jos agentai užsieniuose yra. Tftikon miestely pagrob
d, a.
dirbtuvėse bus
nigavimo jubiliejaus proga sveikindamas sa Norfolko
triukšmauja, pasaulis mažiau tas! vienas misionierius ispa
vo ir lietuvių tautos vardu ir norėdamas pa paleista taip pat apie 2,000
nas, kun. Herrera, jau paliuogerbti šių iškilmingųjų sukaktuvių minėjimą, [darbininkų, kada bus apsi ATYDŽIAI PERSKAITYKI- domės tekreipia į pačią Rusi- s uotas.
esu paskyręs Jo Šventenybei vieną pirmųjų ’ dirbta su laivu Arizona, jei SKAITYKITE, BIZNIERIŲ ją, kur komunistų tvarka
susmukusi ir kur sovietai ar į Fides korespondento kableBARGENUS
knygų Lietuvos sostinėje Vilniuje lietuvių
to laiko nebus pasiųstas
. Įgramoj iš Shangbajaus gegu
kalba išleista, vadinamą “Daukšos Pėstilla”,
žės 19. d. pažymima, kad kodaug nulėmusią katalikų tikėjimui Lietuvoje, kurią jis išvertė iš originalo rašyto jėzuito Jo- Vytauto, kurio šiemet švenčiamos penkių munistai gręsia Hankow ’ui,
stiprinant jį XVI amžiuje, ir prašau Jo Šven-j kūbo Vujek. Knyga buvo parašyta ginti šimtų metų po jo mirties sukaktuvės, emble
kur darbuojasi italai Pranciš
tenybę priimti šią knygą mano nuoširdaus; katalikų tikėjimui nuo Protestantizmo, kuris ma, kuri buvo atmušta ant jo pinigų. Kitoj konai. Taip pat yra pavojaus
draugiškumo Ir sūniško atsidėjimo žienklan”. tada bandė plėstis Lenkijos karalystėje ir Di- viršelio pusėj yra atspaustas didžiojo kuni Hančang misija. Simakovo
gaikščio Gedimino ženklas.
šventojo Tėvo laikraštis “L’Osservatore 'džiojoj Lietuvos kunigaikštėj.
katalikų misija apiplėšta.
Šventasis Tėvas labai grožėjosi puikia
Tomas formato 30X20, elegantiškai antiRomano” dėl pamipėtbs dovanos rašo:
“Tai yra brangus tomas, kuris yra tikra kiniu pergamentu aptaisytas. Viršum antraš- dovana ir prašė J. E. p. Ministerį išreikšti Jč Čia minima tik menka dalis
bibliografinė retenybė. Jis pavadintas: Posti lės yra išgraviruotas Pontifiko ženklas, o vir- Šventenybės gilaus dėkingumo jausmus J. E. to, kas šiandie veikias Kini
lla Catbolica ir yra vienas iš pirmųjų raštų,' šutiniuose kampuose Lietuvos valstybės ženk- ponui Lietuvos Respublikos Prezidentui už joj. Svetimos valstybės negali
spausdintų lietuvių kalba. Jį parašė ir išleido las, raitelis su kryžiumi, ir Žemaičių ženklas malonią dovaną ir už karštus, linkėjimus ir maišytis, nes neliečiami ten
jų gyviausieji interesai.
1599 m. M. Daukša, Žemaičiu kanauninkas,' meška; apačioj yra didžiojo kunigaikščio mintis, kurios, ją lydėjo”.

galingos tautos niaq)-niam tautiečiai, dar
Ypač mane nustebino dainos. Tai arti susiję su gamta...
Europos kultūros Ilgos.
savotiški, verti dėmesio tipai: pas mus,
Afrikoje, tokių nėra.
Paryžiuje (ir kitur) gyventojus piauVažiuodamas Lietuvon, aš buvau ap ja sifilis ir kitos tariamosios Europos
sistojęs Paryžiuje. Paryžius, kaip žino kultūros ligos. Jos kartu su “ugniniu vanme, yra viso pasaulio madų centras, ir dienu”, arba degtine, kaip čia vadina
jis visiems duoda toną, — visiems, tik ma, skverbias ir į mūsų tėvynę. Šituo at
ne mums afrikiečiams. Taip, pavyzdžiui, žvilgiu mano aplankytasis kraštas vejasi
Paryžiaus teatruose, puikiausiuose resto Europą, bet žinoma, jam dar toli gražu
ranuose, bei karčiamėlėse scenoje nuo iki to.
v
Negrės toli pralenkia Lietuvos damas.
lat šoka mūsų šokius mūsiškai apsitaisę
Taigi damos...
mergos, griežia įvairūs mūsų tautiečių
Vietos damos turi daug panašumo į
džaebandai žodžiu, kas pas mus Afriko
je priprasta, tai čiu tik už dideliausius mano tėvynės moteris. Man teko daly
pinigus rodoma.
. , vauti keliuose vietos bomondo baliuose
Lietuviai
susiję
su gamta,
kaip nagrų
arba kaip čiabūvai sako five o’cklokuotautelė niam-niara.
se. (Jie buvo ruošiami kažin kokiems ne
Palyginus Paryžių su Kaunu, gau- laimingiems sušelpti).
Vietos moterys (o gal tik damos?)
naudni. Kaune taip pat, kaip ir mūsų
naudai. Kaune taip pat, kai pir mūsų taip pat, kaip ir pas mus, tepa veidą
sostinėj, nėra tramvajaus, vandentiekio, įvairiais dažais. Mėgiamiausieji dažai —
o kanalizacija dar tikra istokratiškee- raudoni, balti ir juodi, bet sumanumo
niuose kvartaluose vedama. Kaip čiabu bei įvairumo atžvilgiu nuo mūsų moterų
viai lietuvninkai, taip ir mūsų kadai? jos vis dėlto atsilieka. Rūbai daugiausia
Damos.

lengvų stilių, permatomi, gražiau deko
ruoja liemenį, nesuprantamu būdu laikydailiosios ant vieno peties (kada-ne-ka
da visai nesilaikydamos). Nors čia visos
moters mėgsta dėvėti ilgeliausias koji-’
nes, tačiau kadangi jos kūno spalvos, tai
gaunama iliuzija, kad jos basos kaip ir
mūsiškės.
Poligamija ir poliandrija.

bą (girdi, artimą sanskritų), papročius;
kas nuostabiausia, jie mnesenai paleisti iš
baudžiavos ir neseniai jiems grąžinta sa
vo gimtosios kalbos rašto teisė.
Iš tos “liaudies”, iš “šiaudinės pas
togės”, sako, išėję inteligentai baigia
griauti tą pamatą, kuriuo ligi šiol toji
nuostabi tauta gyva, — būtent, tą pačią
kalbą, papročius ir religiją.

Taip pat išsiplėtusi čionai poligami
ja ir poliandrija; bet šeimos daugiausia Du lageriai — miestiečiai ir kauniečiai.
Respublikos gyventojai pasiskirstę į
mažavaikės, arba ir visai vaikų neturi;
Kol kas tautos prieauglis remiasi tik du griežtai priešingus lagerius: į miestie
senesnės kartos inteligentų pasišventimu, čius, kurie laiko save “žemės druska”
kurie, mirus žmonoms, veda kitų kart ir anuos kaimiečius “mužikus”, kurie
nežiūrėdami, kiek jie turėtų metų, nes privalo pasitenkinti savo purvinu, sunkiu
tautai gresia išnykimo pavojus, ir dar darbu (verčiasi žemdirbyste ir gyvulinin
kyste).
remiasi sodžiaus gyventojais.
Ii

liaudies

išėję

inteligentai

griauja

tautos pamatus.

Dar vienas įdomus

reiškinys,

kurį

negaliu praeiti tylomis.

Sodžiaus gyventojai, taip vadinami
kaimiečiai arba liaudis, sako ligi šiol
išlaikė savotišką etnišką kultūrą — kal

Reikia pasakyti, kad, imant skaitme
nimis, anos “druskos” labai mažas pro
centas, bet vis dėlto jos rankose beveik
viskas yra: — krašto valdymas, turtai,
prekyba etc.

(Bus daugiau)

t

Pirmadienis, Birž. 30 d., 1930

i “DRAUGO” PIKNIKĄ
1ŠLAIMEJIMAS: Gyvename Radio gadynę. Namai be radio nepilni. “Draugas” įsigijo
iš Peoples Furniture Co. naujausią Kimball Radio No. 2, vertės $225.00 ir duos dovanij
jį tam, kuris bus pirkęs laimingą bilietą. Kiekvienas dalyvaujantis “Draugo” piknike, turi
teisės laimėti tą radio.

—ĮVYKS—

Sekmadienyje, Liepos dūly) 13 d.. 1930 m.

PIKNIKAS BUS NEPAPRASTAS. Graži muzika, šokiai, lietuviški saldainiai, kumpiai
ir dešros, laimės ratai, rūtų darželai, puikūs valgiai, minkšti gėrimai, šaltakošė ir kitokios
įvairybės patenkins tūkstantinę publiką. PRADŽIA 10 VAL. RYTO.

CHERNAUSKO DARŽE, Justice, Illinois
SiiiiiiiiiiiiiiiMniliiiHiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiidihiiiiiiiiiiiti
gražiausias gėles — nelaistonuvys. Vietinių kunigų
paraginimai, paaiškinimai, pa
mokslėliai atatinkama tema yira gaivinanti rasa. Ne tik in
tronizacija, bet net kitos tiky
binės praktikos, kaip šv. mlšių klausimas, šv. Komunijos
priiminėjimas, škaplierių ir
ražančiaus praktikavimas pri-

Šv. Jėzaus Širdies Intronizacija. inos
“I)r-go” No.

rios tikrai to nori ir pasiry-, aiškinimas.” Tuo reikalu kreižo pildyti aukščiau nurodytas pkites arba prie savo kleboprivalomas pareigas. Kiek gė nų arba į Centrų: 114 Stprinriau pajėgs, tiek ras daugiau garden St., Easton, Pa. Intro
džiaugsmo ir turės naudos. nizacijos Direktoriatas
Taigi labai yra tikslus šis ko
Kun. S. J. Draugelis,
lias: vietos kunigai introniza- Direktorius Lietuviams J.A.V.
cijos platintojai; pats žmonės
ir gražios intronizacijos pascGERA IR BLOGA.
kmės — apaštalai šiam bran-

Justės santikius su šv. Širdžia;
nuo tos valandos, kurioje pa
Katalikų šeimynų tarpe yra
sirašo meilės sutartį su šv.
nemaža ir tokių, kurių namai,
Širdžia šeimynos savo narių
tiesa, yra parėdyti šventųjų
tarpe susilaukia nors nema
paveikslais, bet tie paveikslai
tomų, bet jaučiamų draugų,
apdulkėję, vortinkliuoti. Jie
prietelių, svečių, valdytojų. Ir
tik pakabinti ant sienų, bet
kas gi belieka daryti? Kų gi klauso nuo kleb. uolumo. Taigi įgiam darbui.
nors ir, akys kartais pažvel reiškia toji intronizacijos dva- .ten galima pasitikėti • introni. į Dabartiniais
gia į juos, vienok tas žvilgs

(Žiūr.

150)

nis abejutingas, nieko nepri.

„

šia!... - Tesėti tikros prie- zacjos sėkmingumu ir. jos ,aikais
telystės santikiuose;
tikrų inaudingumu, kame šis išmani-

, ,wdar6ės

neturti
.

...

atrodo: gavau blogų žmonų.
— O tai didelė nelaimė!
— Ne tokia vėl didelė, kaip
tu manai: mat, ji turėjo 10
Rūkstančių litų kraičio.
— Jei taip, tai neturi ko
nusiminti! Tau puikiai pavy
ko.
— Ne taip puikiai kaip
tau atrodo. Matai, už tuos
— Sveikas gyvas, Juozai! pinigus aš prisipirkau daugy
bę avių ir visos pastipo maSenai matytas.
r— Na, kaip gi tu gyvuoji? rui užėjus.
— Nepuikiausiai, drauguži!
Te, kad norėjai! Tai tau
Mat, aš apsivedžiau.
visai bloga!
— Na, tai gerai. Turi džiau— Ne taip jau bloga, nes
gtis.
i už vilnas gavau daugiau pihi— Ne taip gerai, kaip tau! gų, negu man avys kaštavo.

— Tai tu visiškai gerai už
dirbai.

— Ne taip daug, kaip tu
manai, nes mano namai drau
ge su visu turtu sudegė.
— O, neduok, Dieve! Tai di
delė nelaimė!
— Na, ne tokia jau didelė:
aš nenusimenu. Matai, kartu
su namais sudegė ir mano pik
čiurna boba!

X Lietuvos konsulatas Chicagoj praneša, kad nuo liepos
mėnesio 1 d., šių metų, konsu
lato raštinė perkeliama į nau
jų vietų, būtent Room 1904,
201 Nortli Wells st. (tarpe La
ke st. ir AVacker Drive).

- -----------------Z.J- pnetelnj dvas.a būti persiė-mgas dalykas ras pilno pritairaSyti di ,
gaivinantis kilnių jausmų šir
mus; tikros prietelystės jaus- rimo vietos klebono širdyje. . , . . , . , .
. „ .
. H
J
, , .
,
. .
,
j bet irgi kiekvienai šeimynai
dyje.
. .
.
..
. mus turėti širdyje; būtent. Gi
- ------------------------------kad vietos kunigai labiau prjvajomą
turėti
Knygelę:
aigi per m ronizacijų. ei- prjeįejjus prįeteliui patinka, rūpintųsi intronizacijos palaiTrumpas Intronizacijos pa
narna ne vien prie pareiškiprietelius prietelių myli, viens kymu — pageidaujama, kad
mo vertos ir tinkamos pagar-, ...
y.
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. kitam atjaučia, viens antro /jie pats jų platintų tarpe sabos sv. Širdies paveikslui ir , ..
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v. . 'kai ir* atsiskyrę bucų, toli vie-įgas, bet vien karstai pagei-J
įmo en smingų papročių iš nas nū0 kįto, vienok sieloje daujama. Kunigui negalint
tarpo katalikiškų šeimynų; ....
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J,. ,
.
.
y .
11
..
.
...
. .
v- 1 Tikros pnetelystes jausmai ilieka vyriausias šeimynos nazacijos altorėlis gaivina sir- , . y ...
_
y. .
..
,
....
.....
.
tun žėrėti musų širdyse linkirvs arba jam nurodžius kitas,
dyse kilnius tikybinius jaus- y T.
.. ,.
,
,. .
......
..
. . ,
sv. Jėzaus Širdies: suprast:—ira.aikyti ir gaivinti introni-:
mus; jis padeda labiau susa-lT.
v
....
' ••
.
. , , .
...
1
.
. 1J1 ištikimiausias pnetelius,! zacijos dvasių labai geistina,
°jin *•
K ^vesnt inuoširdžiausias draugas, bra- ikad vietos klebonams padėtų'
padaryti širdyse.
‘
1
ngiausias tėvas, galingiausias (vienuoliai
□ RY COOD//
Sv. Jėzaus Širdis trokšta,
•valdytojas; žinot: kaip šv. Jo-j gig būdag praktikuojftmas
kad jos paveikslui būtų reiškiama vieša pagarba. Už kųl”8? aP®st®as Paskutirname,visuose pasaulio kraštuose.'
Jis apreiškė per šv. Margari- ' vaka;enbu^e «avo galvų pri )Kad .. padaryti patogesnia
Nepaprasta blanketų vertė. Mes nupirkome 500 blanketų labai pigiai. Todėl pasinaudok šiuo
tų Marijų: “Aš laiminsiu tuos S\ 5
’L
2^ ‘rūpinamasi sukūrimu Nationa
išpardavimu ir sutaupyk po $2.00 ant kiekvieno blanketo. Mažai tereikia įmokėti.
namus, kuriuose bus laikomas1
V* °s rųsos, ad ,]į0 Amerikos lietuvių Sekre_. ..
ištikimiausias paliko net bai-i, • .
T. . ,
. •
..
ir pagerbtas mano Širdies pa,
[tonato. Jis įvyks taip greit,
, .šiaušių kentejimų valandose, .-vi;
NEBALTYTAS MUSLINAS
SUBATOJ
DUBELTAVI BLANKETAI
veikslas
(9 prižadėjimas).' . . .v . . ,
.
kaip bus galima.
DYKAI
... v
-.
. . taip ir išrinktoms ir numyle-j o
-• .. ..
,
PORT VILNOS
Vieša šv. Širdies paveikslui
y .
./
1 Supažindinti su šiuo dalyGeros rūšies, storas, 39 colių pla
IR
.
.
.....
įtoms sv. Širdies seimvnelems',
. .
k
11 v
Šis gražus ba
pagarba ir tuomi gaivinimas! ...
.'
.
.
T
. >u, visiems gerb. klebonams
tus.
Reguliarė kaina 12c.
Da66x80 colių saizas
PANEDELY
reikia glaustis prie Jos ir.
iusta
džiai diplomų.
ltas, palivotas,
bar........................ {............. 7‘/2C
džiaugsmo ir liūdėsi, valau- . knyg(,1. ,.Trampas Introni.
Visokių spalvų, Stori tankiai su
Birželio
12 kv. vandens
Širdies yra pirmoji būtinoji <,?Se’
, .!,venta lr slt“’Įzacijos paaiškinimas.” Į ką .
austi — šilti.
DUBELTAVI BLAN
(June)
talpinantis viedpareiga šeimynoms, kuriose
”el
'gauta atsakymai sekanti:
. '
KETAI
Reguliarė vertė $3.98.
padaryta intronizacija.
i“'
Tu
" ' L K""' P- Juras ~ L“28-tą
ras,
reguliarė
70x80 colių saizai
_
„
T ,
.
.. I prisitaikinti Jo sv. Širdies norence,
Mass.
2. byrenti lnt\romzaci]os
■
...
,
. .
30-tą
Per dabartinį iš
vertė 59c. duo
_
.
.
¥
. .
,rams valioje, berybe mums
2. Kun. J. Židanavičius —
Dvasm. Kaip gražus ir jaudi„ v. ,
... ...
| pareikšta Jo meile atmintyje,
pardavimą ....
damas DYKAI
Amsterdam, N. Y.
nantis vaizdelis buvo, kuomet
j Šv. Širdies šventėje labai
3. Tėvas I. Abromaitis M.
prieš parėdytąjį Meilės Ka
su
kiekvienu
i pritinka
sustiprinti
DIDIS KURTINIŲ
a
,
...
p,rm
J
M
S.
- Nashna, N. H.
raliaus sostų suklaupia tėvas,!
Atsinešk šį
.¥,.. . 1 padarytus pasiryžimus. ReiNUPIGINIMAS
$2.00 ar plakatą ir gauk
4. Kun. S. Kneižis — Bromotina, vaikeliai ir lSKliniGSc .. •
•y• _ . . •
•
• y .
, ,
. x.
v. .
v. A Ikia pasižiūrėti 1 pasirašytų
-A 7
didesniu pirki
dalyvaujanti svečiai, pažįsta- r A .
, , x. f. .
. ckton, Mass.
viedrą
. , . v
..
v .. . x. ant sienos kabanti diplomų iri
Šių brangių intronizacijos
mi. kad sv. Širdį uzsikviesti
■>
mu.
. ’
, .
... prisiminti, kad tai yra pada1 savo namus kaipo sveti, prie
x
... x x
x . .. prietelių pavyzdį neabejotinai
;
.
., x .
.Vytas meiles testamentas ir jis
tel, ir "Ūdytoją. “Tegul s.e n
bflU #
mo de parems ir kiti gerb. klebonai
už kų iš savo pusės ne vien
nameliai bus Tau tokia prie-,, .
, y x
_ x
wi
, , . . „ , .• ,
' lei sulaužytas. Į tarpų Meiles
Visokių spalvų, geriausios
glauda, kaip Betanija, kame
,. \
y. y.
, tariu koširdingiausių ačiū,
galėtum rasti sau poilsio Ta808t» Pu<«5ianči, gė
kar(u priža(]u
ką 9av0
rūšiefe.
DYKAI
lių reikia nupinti gražių, daNaujas geras stakas. Tie
laiške į gerb. klebonus iš 2 d.
ve mylinčių sielų tarpe... te-J
.
v
m
•
’.ug Jam Vertesnių dvasinių gėy
y
blanketai nesitraukia.
gul jie bus‘Tau nors ir mert- .
.
... birželio s. m. rašiau:
į
lių — dorybių vainikų ir jį
t
Moterims
prisilaika

Reguliarė vertė $4.98,
f 1. Veltui padovanoti
diploMUVVJ betv vaišinga
¥ Miklinau Aigypto pa 'Jut •
f, v. v . v...
kūtė,
stoge, kurioje galėtumei slėp-;' .e.
ar P°^ie tmųkiek tik bus reikalinga šia
šiame išpardavime
nčioms madų chiffob
.. “ '
m ’ ~
. . . y? ; rimų gelių. Popierinėmis ar 1
me mėnesyje, o net ir vėliau;
tis nuo Tave persekiojančių I ,
,
$3.49
pančekos, visų naujau. y ,,
. .
.
.darželių gėlėmis rėdo rankos,
2. Nupiginti
knygelių
kainų,
pnešų”... Apsigyvenk su mu-1 y. . .. . , .
. • ..
-.
...........
jo—-----, ,
, .
,tošį bukietų lai nupina valia , , ...
...
, ._
šių spalvų. Reguliarė
mis, kad nuolatos galėtume
‘
v '
kad tik apmokėtų spaudos iš.Turkiški abrusai, storų dvilinkų
Tavo meileje ir Tavo draugy-j
r
laidas ir persiuntimų,
Siūlų
sų margais pakraščiais. Re
kaina $1.25, šiame iš
guliarė kaina 25c., šiame išparda
stėje būti.” (Iš pasiaukojimo Naujas kelias intronizacijos
3. Mielai priimti ir rūpintis
Geriausia rūšis Visų
pardavime
..
naujausių madų
akto). Koki kilnūs ir gražūs ,
’
platinime
'įgyvendinti kiekvienų naudįnvime tik ...
17c
jausmai buvo meile degančio- • Ne vien tas, kad užimtas gų patarimų šio brangaus da- j
Filet panel kurtiniai dai
3,000 jardų skalbiamų daiktų.
še širdyse. Tekdavo dažnai paprastomis klebono pareigo- Ivko platinime. Ir prie pirMOTERŲ NAMŲ IR IŠEIGINĖS
liai išvingiuoti ir apsiūti
Niekur
Chicago.j negausi pirkti šių
matyti iš ne vieno akių rie- /mis negaliu asmeniniai lanky- mos progos tverti sekretoriaapačioje. Specijaliai sukar
DRESES.
vertybių iki 59c.
dančių džiaugsmo ašarų. Tek- ti kolonijas, kaip pirmiau, ir tų, jei tik rasis pasiryžusių
pytas šiam išpardavimui.
Visų naujausių madų ir spalvų.
davo jausti, kad, tartum, kas rūpintis šio brangaus dalyko šiame darbe pasidarbuoti asUniversal print Printed percale
Dalnty Prints
Broadcloths
yra tam kambarėlyje, kuriame platinimu, bet ir pats introni- menų.
Ik,
Voiles
Rūyons.. Piąues
Tissue gingparėdytas Meilės Karaliui so- zacijos patvarumas reikalau- \ Antra, pati intronizacija
hams Printed
stas. Taip, toje brangioje j- ja: 1. platesnio dvasiški jos šeimynose bus pastovesnė, jei
Tikra 2.49 ver- Tikra 3.49, ver- hawns, Print
♦ spudingoje valandoje šeimy- prisidėjimo kaip jos platini- ji bus padaryta ne ūpo pagau
tė .. 1.79
2.79 ed Voile
na ir jos nariai užmezga ar- me saVo parapijų ribose, taip tų šeimynų, kas dažniau įvyktimesnius jaučiamos prietely- įvestos palaikyme. Pasodyk sta misijų mete, bet tų, ku,

i

.

•

,y.

,

Fiui-Mniiis liiarlniu:

i

1.97,
2.47,3.97

19c

i

Pirmadienis, Birž. 30 d., 1930

==

Kolegijos Rėmėju Didelis

Piknikas

Penktadienyje, Liepos 4 d., 1930
Marijoną Farmoj, Bernaičių Kolegijos Naudai.

Eoseland — M. Misiūnas, estų delegacija, kuri taip pat į — Vakarų Lenkijoj priviso
Dovanų gavau: $100 vertėsi AVood St., V. Butkevičiutė,
bus gausinga. Kai kurie Pa- labai daug karkvabalių. Šie
(nuo visų raciniečių $80 ir j 5619 S. Lincoln st., K. Kaval- 245 AV. 108 PI.
Kaz. Račkauskas, 31 AV. jbaltijo delegatai mano dar) kenkėjai daro labai didelių
nuo Šv. Cicelijos choro $20). čiko krautuvėj, 4537 S. Pau! Kaune ilgiau pasilikti, kad {nuostolių, nuėsdami vai meBrangūs vienminčiai, -para- liną, A. llumšienė, 5702 So. 108 PI.
metų sukaktuvių, kur sakė,
Vinco Kaušilo tabokos krau po konferencijos susipažintų I džių lapus ir naikindami įau
kalbės L. Šimutis, “Draugo” pijonai ir draugijų bei choro Justine, K. Būro bučernėj
gu mūsų paroda.
B. nūs pasėlius.
nariai, man rodos, kad aš ne- j 1845 AV. 47 st., Vincas Stanei- tuvėj 119 E. 107 St.
redaktorius.
Iš parapijos darbuotės.
AVest Pullman — Z. GedviIš vakarėlio parapijai liko nžsitarnavau tiek, kad bučiau| kas, Jonas Baltutis, 1543 AV.
Turime už garbę paminėti, gryno pelno $59.00. Choras t£ip apdovanota ir taip gar-j 46 St., M. Sudeikienė, 4509 ilas, 12022 So. llalsted St.
mūsų parapijoj iki šiol visi taria širdingiausia ačiū vi bingai išlydėta į Lietuvų.
įjo. Paulina St., Pr. Bagdono) P-nų Suscillų
krautuvėj,
reikalai tvarkomi labai gra siems, kurie lošė, dirbo ir at
12300 Emerald avė. P-no Ba....
..
j užeigoj 1714 AV. 46 St.
Aplankius
mylima tėvynę
° d
žiai. Nors daug žmonių ne silankė į vakarų!
..i,
•
A. Janausko barbernėj, 4o63 jorino krautuvėj, .12001 So.
Pasauliniame kare
Kapitonas
ir
sugrįžus
atgal
darbuosiuos
|
dirba, bet aukos plaukia pa Valio!
Halstęd St.
. . v.
, . . ,
i Wentworth Avė.
Grandrapitiečiams, tarpe racunecių,
kaip ir dar.
.
Seno Krajaus
Specialistas iš
rapijos užlaikymui ir skolos parapijonąms, klebonui, sesu ,
Melrose Park -- J. Žvirblis
. v. i
Bnghton Park — F. Gubisbavaūfe
iki
šiol.
,
°
nuošimčių atmokėjimui.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
) ta, 43oo So. Mozart st., J. 143 35 Avė.
tėms mokytojoms, gražiam
NEŽIŪRINT KAIP LŽSISENLJISIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
Dažnai matėsi laikraščiuose chorui, muz. Railai, kuris neAVest Side — Ciprijonas
Ypač dėkoju
vakarienės Urnežius, 4618 S. California,
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, uže
1
nuodijimą kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
“ Drauge ”_ ir “Garse” paveik nuilstančiai jau per kelis rengėjam/poniom: M. Zalec-|A. Vyšniauskas, 2517 AV. 43 Drutenis, 2209 AY. 23 PI., M.
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
slai vietinių ir centralinių dr- metus musų kolonijoj darbuo- k‘«nei,
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
Zizminckienei, F. st> J. Dargužis, 4210 So. Mikšienė, 2241 AV. 23 PI., B.
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
jų valdybų. Buvo įdėta darb jasi.
Jasmontenei ir panelėm B. Artesian, V. Zaramskaitė, 4458 Urbonavičius 2703 AV. 24 PI.,
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
štusis parapijos komitetas, pa Liepos 6 d. parapijos cho Mockaitei, F. Narkitei, E. So. Francisco, J. A. Klimas, studentas P. Atkočiūnas, 2336
424JU Wcst 241 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Cranford 5573
rapijos mokykla su mylimo ras nutarė važiuoti į Custer, Kumpitei ir varg. Julei Kum- 4242 So. Alaplewood Avė.
So. Oakley ir “Draugo” ofi«•.
mis sesutėmis Pranciškietė- Mieli. Choras labai atjaučia pytei, taipgi parapijos sekre
Elena Valiuliutė, 4024 So. se.
mis, naujoji ir gražioji šv. custeriečius už pereita gražų toriui A. Gudžiūnui, kuris Rockwell St.
Visi tikietų platintojai praPetro ir Povylo bažnyčia, pa priėmimų, todėl Šiais metais | buvo ir vakaro vedėjum bei
Izabelė Laucaitė, 2532 AY. išomi atsiminti, jog “Draugo ? J
veikslas
didžiojo parapijos rengiasi da su didesniu noru visiems už dovanas ir atsilan 46 Place.
! piknike bus leidžiamas dide
choro ir t. t.
kymų.
Agota
Zizminskaitė.
Kaz. Petrulienė, 3020 AVest lis ir puikus radio. Įžangos ti
jų kolonijų aplankyti ir pa
Choras.
kietai po 50c.kartu bus ir lai
linksminti.
42 St..
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Šiais metais mūsų choras
mėjimo
tikietai.
Tai
tas
žyGirdėjau, Jog vaidins “GiMarquette
Park
—
B.
Ne

“DRAUGO” PIKNIKO
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
suruošė du dailiu vakarėliu. liukingas Vyras”, komediją;
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
TIKIETŲ PLATINTOJAI. nartonis, 6540 So. Campbell, lniai palengvina tikietų plati“Paklydėlio kelias” buvo su dainuos, kalbės ir custeriečių
V. .Rukštalis, 2423 AV. Mar-Jiimų. Be* to yra platinami
Langus
loštas varduvėse mūsų myli bažnytėlėj pagiedos. Vado
laimėjimo
tikietai
po
Dienraščio “Draugo” pik quette Rd., Pr. Smilgius, 2659 j yien
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
mo klebono J. Lipkaus. Šitas vaus mūsų mylimas muz.
nikas įvyks liepos 13 d. Čer AV. 71 st., St. Gailius, 6803 S. 10cNaujus Statome namus (Bldg. Construction)
vakarėlis buvo labai gražus. Raila.
niausko darže. Tai jau nedaug Rockivell, A. Gudenas, 6807
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)
Prie jo pamargininio prisidėjo
Todėl custeriečiai, chorui laiko beliko. Visose kolonijo- So. Campbell, J. BaranausRENGIASI PABALTIJO
Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
mūsų vaikelių auklėtinės se bus malonu matyti daug pu
se darbuotojai jau paskirtį į kiehės krautuvėj, 6955 South VALSTYBIŲ ŪKIO KON
gsis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
sutės mokytojos.
FERENCIJAI
blikos. Susieikite ko.laugiau- darbų. Dabar visi “Draugo” Talman, Petras Rumšą, 7205
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
Parengimas vaikelių ir es sia.
prieteliai ir rėmėjai širdingai So. Maplewood, J. Stočkus,
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.
trados papuošimas širdį grau
Latvių ekonominės organi
. x Parapijonas.
yra kviečiami talkon tikietų 6522 So. Rockwell, V. Petkaus
dino džiaugsmu. Publikos bu
Mes atstovaujame sekančių kompanijų; Royal In
zacijos sparčiai rengiasi Paplatinime ir parėmime daik bučernėj, 2500 AV. 69 St.
vo užsigrūdusi Jurgine svetai
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
Cicero, Iii. — J. Mockus, f balti3° valstybių ūkio konfe
tais, patarimais, darbu, atsi
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
nė. Lošėjai buvo geri. Ta
1301 So.,50 Ct., A. J. Ja rencijai Kaune. Bendras lat
lankymu ir kitais budais.
riais
Board of Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucija)
čiau šis taip puikus vakarė
B.
Kučienė, vių delegatų skaičius sieks 50.
Tikietų galima gauti šiose nušauskas,
Sudiev!
lis choro liko nepagarsintas
vietose:
J. Mikolainis, J. Matekaitis, Vien Rygos biržos komitetas
S. P' KAZWELL & CO.
Ne tas kad nebuvo kam, bet
Išvažiuodama į Lietuvų ir
Bridgeporte — p-nia A. Nau B. Grikšaitė, Elena Šulgaitė, siunčia 8 savo atstovus. Lat“no tiine”. Daugumas taip sakydama sudie bei iki pasi
INSURANCE SKYRIUS
delegatai konferencijoj
sėdienė, 917 AV. 33 st., A. Ale- M. Vaičiūnienė, 1927 — 49 į vių
mintija: kam čia dar garsinti, matymo ir negalėdama kožliunienė,. 3251 So. Union avė., Avė., K. Sriubienė, 1314 — skaitys 6 referatus.
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899
darbas atliktas ir tiek.
Kartu su latviais atvvks ir
namt vienam atskirai išreikšti Gudų krautuvėj, 901 AV.. 33 50 Avė.
Mūsų parapijoj yra žmo širdingiausį
padėkos žodį, St., B. Sekleckis, 3351 AuR. Gaubis 8059 So. llalsted
nių, kurie turi gabumus ir nors per dienraštį “Draugų”
burn Avė., K. Naugžemis, 3202 St.
nori juos parodyti. Ir kaip prašau priimti niano padėką.
Auburn Avė.
North Side — A. Bacevi
gražu, kad tie žmonės sutar
Nerandu žodžių išreiškimui
Monika Naujokaitė, 4225 čius, 1850 AVabansia, K. Šertyje išvien darbuojasi: lošia,
padėkos visiems Racino lietu Princeton Avė., P-lė Stara- petys 1710 No. Girard, V. Madainuoja. Gražus pavyzdis ki
viams už didelę man atmin žinskaitė. . '
čekonis, 3315 Pierce Avė.
tiems.
tį — dovanų ir surengimų di
Town of Lake — P. Biels-' Jono Kaitulo knygų krauBirželio 8, 1930, Jurginėj
delės išleistuvių vakarienės, kio ice-creaminėj, 4544 South tuvėj, 1641 No. Paulina, A.
svetainėj parapijos
choras
per kurią nors buvo man pro AVood St., J. Matemaitis, 4528 Nausėda, 1024 Center St.
sulošė komedijų, “Giliukingos kalbėti, vienok negalėjau, So. Hermitage St., J. Paukš
Dievo Apveizdos par. — J.
gas Vyras”. Pamarginimai
nes buvau susijaudinus ir tis, 4508 So. Honore st., St. Puplesis, 1823 So. Union, p^nia
sekė dainomis.
\r
džiaugsmo ašaros per veidų Bagdonas, 4608 So. AVood st., Lukošienė, 1928 Canalport
Veikiantieji asmenys: Lee
riedėjo. ,
Zofija Leščauskaitė, 4633 So. Avė.
kauckas, Kamsickas, Teiberis,
Blaškys, Kamsickienė, Kon
į•
cevičius, p-lė Naudžiukė, Kam
siekas. Lošėjai puikiai lošė
ir publikų prijuokino iki so
čiai. Choras sudainavo dvi
Vanagaičio daini. Kašiuba T.
(FOURTB OF JULY SPECIAL)
smuiką solo pa griežė, pianu
NUŽEMINTOS KAINOS ANT
akompanavo p-lė Mcdvlnckiu-

LIETUVIAI AMERIKOJE

GRANO RAPIDS, MIGH.

Daktaras

WISSIG,

Mes tarinam (Apdraudziam)

M0NE,WB,

LIEPOS KETVIRTAI SPECIAL

W H F C Radio Stoties

tė.
Baritono solo
padainavo
Barto, kuris žmonėms labai
patiko, tat pakartojo kelis

kartūs.
Duetų padainavo Bario ir
Ašmutienė, viena mūsų para
pijos choro įžymių sopranų ir
gabi scenos mėgėja. Pianu
•hkonip. varg. Raila.

. Užbaigoje sekė kalba mūs
mylimo klebono J. Lipkaus.
Jisai dėkojo publikai už cho-!
ristų atjautimų, šeimininkėms Į
už paruošimų skanaus užkan-1
džio, Sabaliauskams už davi-Į
mų kepyklos, varg. Railai ir.
visam chorui už gražų pasi
šventimų. Pagalios pareiškė,'

kad rąūsų parapija ruošiasi
29 d. birželio prie istorinio
paminėjimo D. Vytauto 500
•> •

Šiandien nuo 7 iki 8 vai. vakare
iš

OLDFIELD TAJERŲ
Didelis Extra size augštos vertės Tajeras už žemų kainų,
turintis visas progas subudavojimo ir išvystyjno, kas daro
galimu dėl Firestone Balloon tajerų laikyti pasaulinį re
kordų ant paprasto kelio lenktynėse saugumo,•ilgiausios
ištvermės ir pigumo. Pirkdami Firestone Oldfield tajerus busite pilnai užganėdinti.
FIRESTONE OLDFIELD
29x4.40 ..................... $5.55 29x5.00 ........................ , 8.15
29x4.50 ......................... 8.30 31x5.25
9.75
30x4.50 ......................... 6.35 32x6.00
12.90
28x4.75 ......................... 7.55 33x6.00
13.10
Visi kiti saizni už lygiai žemų kainų. Uždėjimas dykai.
Beabejo, jums reikalingas vienas ar daugiau naujų tajerų
prieš šventes. Užeikit pas mus pasirinkti sau tinkamų ta
jerų. Mes turim stake visokių šaižų ir visokios kainos ta 
jerų. Krautuvė atvira kas vakarų iki devynių.

Dainuos žymūs mūsų dainininkai, solistai. Bus

gražių duetų, kvartetų, vyrų choras ir muzika.
Radio Koncertų Rengia
«

“DRAUGAS" IR THE PEOPLES

FURNITURE CO.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
4071 Archer Avenue,

*

Tel. Virginia 0915

-/
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ke, bet ir kitose kolonijose, sios Milano katedros bokštą. t
Todėl į a. a. Sofijos laidotu- Visiems draugams ir pažįstavės buvo , atvykę daug žmo linėms siunčia daug labų die
Ofiso Tel. Vlctory 8687
Telefonas Grovehill 3262
A. A. SOFIJOS KAREIVIU- viškose šv. Kazimiero kapinė nių vietinių ir iš kitų parapi nų.
Of. hr Rez. Tel. Hemlock 2374
jų. Buvo ir žymių biznierių.
se.
. TĖS LAIDOTUVĖS.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Velionė buvo gimus, augus Jų tarpe matėsi p. J. J. Elias
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
Pereitų ketvirtadieni iškil ir mokslus ėjus ant To\vn of ĮUniversal State banko prezi
2433 W. MARŲUETTE ROAD
3133 S. HALSTED STREET
Kert* se. Weetem Aveana
OHIROPRAOTOR
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
mingai tapo palaidota jauna Lake ir baigusi šv. Kazimie- dentas. Bažnyčioj altoriai bu
Tek Prospect 1611
Antras ofisas ir Rezidencija
•
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
mergelė netikėtai mirusi So-’ro akademijų. Ji turėjo plačių vo pritinkamai išpuošti, gedu
Resldeuciją SS68 Bo, Leąvltt M.
4650 South Ashland Avė.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
TOL Canal 1188
1 Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
fija Kareiviutė. Mirė toli nuo į pažintį, buvo narė sodalicijos. J lingos pamaldos buvo iškilValandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-0
y.
V.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-0
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. Boulevard 78(8
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedelloj pagal susiu-Imą
Chicagos Tėvas valstijoj. Bet į Velionės tėvas p. Antanas Ka-j mingos. Klebono pareigas ei• plet Utarn. Ir Subat Nuo 3-9 vala
vclio,nes tėveliai pasirūpino jų I reiva nuo senai yra veikėjas liautis gerb. kun. Ak Linkus. Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien Ofiso Tel. Vlrgima 8038
' Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos:
Vaa
Buren 6888
palaidoti Chieagoj iš lietuvių ir biznierius, turįs plačių pa- asistuojant kun. Deksniui ir;
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Ned. 10 — 12
Republlc 8466
Tel. Canal 6764
šv. Kryžiaus bažnyčios lietu- žintį ne vien ant Town of La- klierikui Katauskui, atlaikė
Gydau šias ligas; dusulį bronchitį,
šv. mišias ir pasakė gražų
katarų, slogas ir kosulius, šlapligę,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
graudų ir įspūdingų pamoks epilepsijų, akių ir ausų trubelius,
GRABORIAI:
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
4142 Archer Avenua
GYDYTOJAS,
lų. Kapinėse angliškų jiamoks-.pUS|gB ųgas. nervingumų, nutukimų.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
CHIRURGAS
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
la pasakė gerb. kun. Jurgai-į8B,VOS skaudėjimą. širdies, jaknų iri
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

C H. ]

vJ

■'

DR. J. J. MRSKIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RIMDZUS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

Simpatifckas

Telefonas Yards 1118

—

STANLEY P. MAŽEIKA

Mandagus

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

navimas.

Turiu automobilius visokiems rel-

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Italams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

PAGRABU VEDfiJAJ
Didysis OflKjs:

4605-07 So.

Hermitage Avė.

S. M. SKUDAS

Tel. Yards 1741 1( 1742
4447

SKYRIUS
So. Fairllold

LIETUVIS GRABORIUS

Avenue

Didelė graži koplyčia dykai

SKYRIUS

718 WEST 18 STREET

1414 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero T794 .

Tel. Roosevelt 7582

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 8261

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

& D. LACHAWICZ
LIETUTIS GRABORIUS
Patarnaają laidotuvėse kuopiglauala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu bzaite užganėdinti.
Tel. Roossvelt 2515 Arba 2516

Chicago, III.
SKYRIUS:

Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Tel. Vlctory 111B

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 6203

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai,
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHECAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Ltc.
668 West J.8 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Vlctory 4088.

BUTKUS

Phont Boulevard 4139

t

A. MASALSKIS
GRABORIUS

A. PETKUS
GRABORIUS
Ofisas

Otiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. ŽMUIDZINAS

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per 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.
Chicago, III.

25 METŲ PATYRIMO

ko

4193 ARCHER AVĖ.

3307 Anburn Avenue

DR. H. DARTON

Tel. DrezeI 6322
Vai.: 8 Iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

Gydytojas ir Chirurgas

f6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

į

F. W. GHERNAUGKAS
134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Itcosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PAUL. M. ADOMAITIS

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St.
Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910

DR. S. A. DOWIAT

A.A.ŪUS '

Tel. Cicero 2888

AKIŲ GYDYTOJAI:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

ADVOKATAS

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

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

DR. VAITUSH, 0. P. D.
I

LIETUVIS AKIŲ

Tel. Canal 0257

Res. Prospect 6600

DR. P. Z. ZALATŪRIS

Office Boulevard 7141

DR. G. Z. VEZELIS

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED BT.

LIETUVIS DENTISTAS

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava.
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietą
6 Iki 8:30 vakare

4146 So. Ashland Arenos

Ant Zaleskio Aptiekos

ė

DR. CHARLES SEGAL

TeL Canal <228

DR. G. I. BL0Ž1S

Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų,

Valandos* Nuo 0 Iki 12 ryto
nuo 1, iki 9 vakare

Moterų

Ir

Vyrų Ligą

VaL: ryto nno 10—12 nuo 2—4 pa
pietų: 7—8:36 vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Seredoj pagal sutarti

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589
Rez.

Hemlock

7091

Tel. Boulevard 1401

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Valandos: Nuo 1 — 4
T—9 vakare

aa

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR.-HERZMAN

DENTISTAS

4901 W. 14 St.

Iš

Cicero, m

RUSIJOS

J
’

X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:80—6 Ir 6-9
Gerai lietuviams žinomas per 20
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus melus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
|

Gydo staigias
ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

DR. MAURIGE KAHNi

J. P, WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room

Tel. Yards 1741 arba 1742

DENTISTAI

Įsitaisė modernišką ofisą po
1025 WEST 18 STREET
Palengvins akių įtempimą
kuris num. 4847 W. 14 St. Cicero, Į
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VALlN!??sj JI“0
~. 12 p,otų ,r
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotukare. Seredaais ir Pėtnyčio- mo, skaudamą akių karštį. Atitai
jo ofisą
North Sidėj, o Cice-1 Tcl- ®„fiso Canal 3110 Res. So.
a Shore
_
v
sau kreivas akis, nulmu cataractus. •*
mis nuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238. arba Randoiph 6800.
rtgystę.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro kad North Sidėj skyrių užda
mas su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas
SPECIALISTAS

Telefonas Canal 2552

•

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
8464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Ofiso valandos nuo 1 Iki > po
Avenue
Tel. Republlc 7868
pietų Ir 6 iki 8 vai vakare
Valandos 1 — 3 & 7 — 3 v. v.
Res. 3201 S. VVALLACE STREET
10 — 12 ryto
b • Į I *. J NedėlioJ:
»

LIETUVIS DENTISTAS

2221 West 22nd Street

4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. A. J. BERTASH

DR. GUSSEN

LIETUVIS ADVOKATAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

X — Spinduliai

Tel. Yards 1829

105 W. Adams St. Rm. 2117

•

Susitarus

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vak. Seredomis 9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau0
siu būdu nugabename j* ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Boulevard 5913

DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201
WEST 22nd STREET
Rezidencija
47?9 W. 12 Pi.
(Kampas Leavitt Bt)
Nedšliomis

ADVOKATAS

Arti Leavitt Street

DR. A. J. JAVOIŠ

CHIRURGAS

DR. S. BIEZIS

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos: .
ADVOKATAS
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Suite 721 First National Bank Bldg.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
38 S. DEARBORN ST.
OFISAI:
*
Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
4901 — 14 St.
2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
(Su Adv. Jobp Kuchlnsku)
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt 5-6.
Tel. Canal 2552

JOHN KUGH1NSKAS

IR

Tel. Lafayette 5793

čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.Valandos: nuo 2 iki 4 po plet 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 7828
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1918. Nedėlorais tik pagal su
tartį.
Ofiso Ir Ris.

LIETUVIS GRABORIUS

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

Ofisas ir Laberatorija «<
Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

Telephone Central 6926

EZERSKI
Tel. Boulevard 9277

0618

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

4603 S. Marshfield Avenue

Ugonlus priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
lškalno susitarus

Rez. Tel. Stewart 8191 aUdarė antrą ofisą (su Dr. Laurai

4740 Dorchester Avenue

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

Ofisas

Prospect

DARO OPERACIJAS

.1

PRANEŠIMAS

Tel. Wentworth 3000

DR. G. SERNER

plyčia dykai.

10-12

DR. B. ARON

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

11 So. La Šalie St.. Room 1761
3238 S. HALSTED STREET Pritaikyme akinių dėl visokių aklų Tel.
Randolph 0331-0333 Vai. 0-6
Tel. Vlctory 4088-80
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.
Tel. Vlctory 8662
Tel. Vlrglnia 1290
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
OPTOMETRISTAS
Pėtnyčlos

1801 S. ASHLAND AVENUE

šventadieniais

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

NAMAI:

ADVOKATAS

X Dr. Brenza, bankininkų
Brenzų brolis,, šiuo laiku atostogas leidžia saulėtoj Ita
lijoj. Rašo, aplankęs Venecijų, Milaną, buvo įlipęs į gar-

Ir

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

į 1900 S. HALSTED STREET

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ'’ IR
AKUŠERIS

ADVOKATAI

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.

OFISAS

1

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir vaikų

Kampas Si Street

0098 Nedėliotais

DR. A. L YUŠKA

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 1
Ir Ketvergais vakare

OR. A. RAČKUS

^o. Halsted St.

Ofisas 3102

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Cfisas 8413 Franklin Blvd.

JOHN SMETANA, 0. D.

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas lt
••brangus, nes netavtme Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži

keletas šimtų automobilių.
Gilų įspūdį darė į žmones
graudus pamokslininkų žo
džiai ir didelis tėvelių ir vi
sų artimųjų susigraudinimas
ir neišpasakytai gražus “Libera”, giedojimas prie velio
nės karsto. Tų giesmę giedo
jo 3 kunigai ir vargonininkai
Daukšai ir A. Šedis. Ypač iš
sidavė įspūdingas balsas ger
biamas kun. A. Deksnio. To
kiose iškilmėse dalyvaujant
ir tokių giedojimų klausanties jauties žmogus it Vil
niaus katedroj esant.
Šių didžių laidotuvių tvark
dariu buvo graborius Eudeikis.
Ten buvęs.

1650 West 46th St.

J. F. RADZIUS

i paralyžių, reumatizmą, vidurius, goi- '

.

I. J. Z O L P

2314 W. 23rd Place

1439 S. 49 Court

8103 S. Halsted
S L Chicago, I1L

.

tis, o lietuviškai pasakė kun.|terJ tonSiiitį_ir _k.
Linkus. Žmonių buvo kupina
bažnyčia, o į kapines lydėjo ! Rez TeL Midway 5512

DR. A. A. ROIH

928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Bubatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 2 įkl 9 vak. ir Subatomls

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Dr. Gusseno 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 Dr. Gussen ineina į dabartinę
13 po pietų.
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
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.
J
4712 S. ASHLAND AVĖ.
tarnavimą teikia už prieina
Nuo 7 iki 9 vakare.
♦
Ned»l. nuo 10 Iki 12 dieną
mą kainą.
Tel. Boulevard 7589
' b. 'V

V
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PRANEŠIMAI.
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kauskas, K. šimanis.
Dauguma eis aukštesnį mo
kslų.

GYDUOLĖ, KURI
VISAD GELBSTI

Ramova

MARQUETTE JEWELRY
&RADIO

Tos “New and Improved Gold
3518 So. Halsted Str.
Alkus.
P-lė Aldoną, berods, rude Am. Liet. R. K. Federacijos
Medai Haarlem Oil- Capsules”,
Chicagos Apskrities priešseiSavininkas R. Andreliunas
nį stos į De Paul University
minis susirinkimas įvyks tre ROMOJ DIDELI KARŠČIAI žinomos kaip gyduolė inkstų, Gražiausias Teatras Ohicagoj
Užlaikau visokių
X Birželio 28 d. Aušros ir toliau lavinsis muzikoj.
lultslnlų ir sida
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
čiadieny, liepos 2 d., Aušros
brinių daiktų, vė
Vartuose buvo šliubas Stanis
lonios ir lengvos imti. Jos turi
Šiandie, Birželio 30
liausios mados raVartų par., 8 vai. vakare.
ROMA, birž. 27. —- Čia pa gydymo galios, kuri išpopulerillo, planų rolių,
lavos Bagdonaitės su JuoząVietinė Moterų Sąjungos 67
.
“HAPPY DAYS”
rekordų
Ir t. t
pu Kaupu. Nuotakos motina kp. gan gerai gyvuoja. Narių Susirinkimas bus svarbus kilę dideli karščiai. Nežiūrint savo jas nuo 1696 metų. Išvy
Taisau laikrodžius
nes reikės pagaminti įnešimų, to, Šventasis Tėvas kasdien į kite iš kūno nuodus. SuvikrinIr muzikos instru
Dalyvauja 100 pagarsėjusių
Ona mirusi 1922 m. ir tėvas skaičius didėja. Šį mėnesį kuo
mentus.
kite
kūną.
Vaistinėse
trijų
dy

ir taipgi aptarti kitus Fede audiencijas priima maldinin
2660 West 63rd St.
Chicago.
i
artistų,
šaunus
choras.
pos
raštininkei
pridavė
apli

Aleksandras 1929. Taip kad
džių. Ieškokite “Gold Medai *
racijos svarbius ir aktualius kus ir pavienius asmenis.
Telefonas HEMLOCK 8881
vardo kiekvienoje dėžutėje.
Stanislava su savo sesele O- kacijas dvi naujos narės istoVitaphone
Vodevilio aktai
reikalus.
Tad
visi
kolonijų
at

na — našlaitės, paveldėtojos jančios kuopon, ponios Bar
Kalbantieji paveikslai, daistovai skaitlingai susirinkite.
Viename Bavarijos kai
A. ALESAUSKAS
gražaus tėvų namo, vienos bora Paliliunienė ir Ona SlokInos,
muzika, pasaulio žinios.
Valdyba.
me
audros
metu
perkūnas
įMOTOR EZPRESS
“ HAARLIM OIL
gyveno, darbavosi ir adminis snaitienė.
t
t AMSI I . EL
trenkė
ir
sudegino
keletu
tro

Mes permufuojame-pervežaDurys atsidaro 1:30 vai. po p.
travo jų palikimų. Abidvi se Kuopos darbšti veikėja p.
besių.
Trys
dviratininkai,
pa

me pianus, forničius ir kito
sutės — veiklios Nekalto Pra Žagunienė randasi šv. Kry Jogminaitė, O. Jonušaitė, O.
matę
iš
tolo
gaisrų,
leidosi
kius dalykus.
sidėjimo merginų draugijos žiaus ligoninėj. Sų'jungietės Juciutė, M. Juškaitė, K. Jurpagelbon, bet, vos keliolikų
Taipgi parduodame anglis
darbuotojos ir garsios para linki jai sveikatos.
kiutė, J. Kirkickaitė, M. Kulp
metrų pavažiavus, buvo taip
geriausios rųšies už prieina
pijos choristės.
Vietinis choras.
šaitė, O.. Kasputytė, K.
pat perkūno nutrenkti.
miausių kainų. Musų patarna
MES
X Vakar bažnyčioje išgir Choro skaičius didėja. P. Klorytė, V. Labuekytė, S. Lau
Budavojam naujas namus, vimas yra greitas, geras ir
PILNAS EGZAMINAS
Namų Statymo Kontraktorius
dome
užsakus
Boleslavos B. Janušauskas mokina nau rinaitė, E. Mastauskaitė, O.
Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun nebrangus.
95.00 TIKTAI 90 00
kaina.
Pestininkaitės su Juozapu jas mišias. Choran yra susis- Macikaitė, V. Mažrimaitė, M.
damentus saidvokus, taipgi 7126 So. Rockvrell Street
pietusios
geriausios
kolonijos
SPECIALISTAS
Mikalauskaitė,
A.
Navickaitė,
(šelviu. Matomai, greitai bus
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa
Telef. Republic 5099
dainininkų jėgos.
A. Nutautaitė, O. Pilipavičiu- tikrą specialistą, ne pas kokt nepa
Telefonas Hemlock 6528
jų šliubas.
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
darom mūrinius, apmurinam Mes pervežame daiktus ir į
X Šiandien paskutinė mė Mūsų dainininkai, norėdami tė, J. Razbadauskaitė, B. Še- fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
medinį namų po vienų plytų. kitus miestus.
ar kur skauda, bet pasakys pats,
nesio birželio diena, kurioje plaučius sveikais palaikyt, be dytė, S. Šerniutė, O. Šeraus- kia,
po pUno lSegzamlnavlmo. Jus sutau
Atrodo mūrinis, po to jau nekaitė, V. Šimanytė, B. Šed- pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
Generalis Kontraktorius
Aušros Vartų bažnyčios lan veik visi žaidžia golfų
negalėjo pagelbėt jums dėl
Iš “dailiosios lyties” golfų lauskaitė, E. Stakauskaitė, A. daktarą
Budavoju naujus namus ant reik pentyt. Turim namų ant
to, kad jie neturi reikalingo patyri
kytojai, priėmę šv. Komunijų
mo, suradymul žmogaus kenksmin orderių. Senus priimu į mai pardavimo ir mainymo.
už kiekvienų joje atsilanky žaidžia p-lės Paliliunaitė, Go- Vilimavičiutė, M. Zaronaitė, gumą.
JOKANTAS BROS.
beriūtės, Vaitkiūtė1, Bartušiū- J. Zaveckaitė, S. Zajauskaitė, Mano Radlo — Scope — Raggl. nus.
AR NORI PINIGŲ
mų ir šv. Tėvo intencija pasi
X-Ray
Roentgeno
Aparatas
Ir
vi

4138
Archer
Avenue
tės, Auškalniūtė ir p. Kamins L. Baginskis, J. Baltutis, E. siškas bakteriologišk&s egzaminavi
2453 WEST 71 STREET
ANT PIRMU MORGIČIŲ
meldimų apturi visuotinius at
mas kraujo atidengs man jusą tik
Tel.
Lafayette
7674
kienė.
Baltutis,
V.
Cibulskis,
J.
DiTel. Republic 4537
Skolinam pinigus ant medi
laidus, kuriuos gali aukoti už
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Gi vyrų: p. L. Šimutis, p. čiunas, A. Dorša, A. Juška, jus gydyti, tai jusą sveikata ir gy
niu ir mūriniu namu. Komišas
METROPOLITAN
Phone Republic 4949
•smirusius. Birželio pamaldų už- Kaminskas, p. Gustaitis, p. S. Jurkus, B. Kazlauskas, A. vumas sugryž jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą skil
tik 2%. Kreipkitės į
baiga vakare 7:80 vai.
ELECTRIC SHOP
vio. žarną, Inkstą, odos, kraujo, ner
Janušauskas ir p. Kauneckas. Kazlauskas, J. Karnelskis, V. vą,
»
Public Mortgage Ezchange
širdies, reumatizmo,
kirminą,
X Ateinančiame penktadie Šie lošėjai rengias ir kitus Kavaliauskas, L. Kamaraus uždegimo žarną, silpną plaučlą arba G. Navadom skis, Savininkas
S. L. FABIAN, Mgr.
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, ĮslElektros kontraktorius
nyje iš “Draugo” rengiasi i chorus pakviesti “mušin”.
kas, A. Kuizinas, J. Matimai- kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
Moliavojimo
Kontraktorius
809 West 35th St.
net gabiam Šeimynos gy 2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Kolegijos farmų net trys eks
Sphinz.
tis, V. Meistas, J. Mickunas, pasidavė
dytojui, neatidėlldklt
neatėję pas
kursijos 8, 9 ir 10 vai. ryto.
Mes moliavojime, dekoruojame Ir
J. Marozas, V. Petrošius, J. mane.DR. J. E. ZAREMBA
SKOLINAM PINIGUS
Phone Virginia 2054
išpoperiuojatne
visokius
namus.
MOKYKLOS UŽBAIGIMAS. Rokas, V. Sakalauskas, V.
$50,00 iki $30,000
JOSEPH VILIMAS
SPECIALISTAS
Musų kainos labai preinamos ir dar
ŽINUTĖS.
Inėjlmas Rūmas ISIS
Šalna, E. Šuipis, A. Sveineimam komiso iki $300.00
Namų Statymo
bas garantuotas.
20 W. JACKSON BLVD.
Town of Lake. — Birž. 18
i
Kontraktorius
J. NAMON & CO.
6127 S. Maplewood Avė.
Arti State Gatvės
Profesionalų bei studentų
d. įvyko Šv. Kryžiaus par. Tel. Humbold S 2 30
4556
So.
Rockwell
Street
Ofiso
Valandos:
Nuo
1Sryto
Iki
Rez. Armitage 3867
6755 So. Westem Avė.
1 po pietą. Vakarais nuo 6 iki 7
skaičius auga.
mokyklos mokslo metų užbai
MAJESTIC FLORIST
M.
YUSZKA
Nedėliotai*
H ryto Iki 1
Telefonas Grovehill 1038
STANLEY CIBULSKIS
— Pas pp. Antanus Kanpns- gimo programa.
ėr» .Pistu
1711 EULEN STREET
Plumbing
&
Heating
Gėlės, vainikai vestuvėms, pagraMOMAVOJIMO KONTRAKTORIUS
kus lig laiko apsigyveno jau
Ryte 8 vai. atlaikytos šv. bams
Ir kitokiems reikalams.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Poperloju, mcllavoju Ir atlieku vi
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
nausiu kuogeriausla.
sokias namų dekoracijos.
nas nesenai mokslų baigęs aero Mišios intencija baigiančiu S
Wm.
J.
Kareiva
Savininkas
4426 So. Western Avė.
Darbas garantuotas.
Mokyklos Storas, dellc.. senai Įs
\notikos inžinierius, p. Jonas skyrių mokinių. Mišiose visi
■ Savininkas
5234
S.
SEELEY
AVĖ.
teigtas, parsiduoda dėl ligos. 2311
BANIS STUDIO
Del geriausios rųSies
Tel, Lafayette 8227
W. 110 PI. Bevelry 8423
Gustaitis, kuris mano padir mokiniai “in corpore” pri
Ir patarnavimo, šau
Hemlock
0653
Specialistas
grupių-vestuvių,
kit
Išvažiuojam,
reik parduoti rak.
bėt, gi rudenį grįžt Jėzuitų ėmė šv. Komunijų.
Telefonas Canal 7233
GREEN VALLEY
naujus 7 saVaites vartotus. Visus iš
pavienių
ir
kitokių
fotografi

PRODUCTS
Labai gražiai giedojo solo
vedamam University of Devien ar skyrium.
2002 Humboldt,
Olštftts šviežių kiauši
jų.
Esu
patyręs
tame
darbe
kertė Armitage.
troit ir baigti ‘post graduate’ ponia A. Pieržinskienė. Kun.
nių, ' sviesto Ir sūrių.
Maliavojimo Kontraktorius
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Rakandai, bufetas, elek. siuvama
4844 SO. PAULINA STREET
kursų.
A. Linkus pasakė mokiniams per daug metų.
Maliavų ir sieninės popleros krau
Naujausios
mados
popiera.
mašina, 3 kaurai, rajdlo, pusryčių se
Tel. Boulevard 1389
3200 SO. HALSTED ST.
tuvė. Naujas stakas.
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju
tas Ir kitokie daiktai. 644 Addison.
P-lė Ona Sloksnaitė pereitų pritaikintų pamokslėlį.
K
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO Lake View 2610.
Reikale telefonuokit
Lafayette 7554
7-tų vai. vak. prasidėjo pro
metų baigė Šv. Kazimiero ADEPT. STORO BARGENAS.
Barbernė.beauty šapa, t.iznls šau
kademijų su aukščiausiu laip grama. Mokinių benas sugro
AUTOMOBILIAI
FOUR LEAF CLOVER
niai eina. Pamatyk. Reik greit par
snių gaudama “scliolarship” jo porų maršų. Užėjo ant es
HARDWARE STORE * duot. Seeley 1357.
CONSTRUCTION
į De Paul University, kur per trados baigiantieji mokslų ir
Barbernė, 2 krėslai J 500 taipgi
2701 West 47 Street
Fundamentai
fikščierlai.
1 krėslas vertas 8175.
ištisų metų taip pat ir kvoti padainavo 3 daineles. Kalbėjo
Cementiniai bloksal
Tel. Lafayette 1237
2423 Pratt Avė.
Automobilių pirkėjams ir savinin
Garadžiai, porčlai
muose pasižymėjo, ypatingai kun. A. Linkus. Mokinių var
kams pirm pirkimo naujo karo šir
Jei jūsų kas neužganėdina, tai NEATRIŠAUKĖ — Naujausios ma
2 metų lakto išmokėjimui
dingai prašom atsilankyti ir pama
Taipgi budavojam visokius naujus atsilankykite į musų krautuvę. dos 2 šm. parloriaus setas, lin. frleliteratūroj, gaudama aukš- du kalbėjo Bronė Šedąitė. Po
tyti naujus 1930 Nash automoblius
«e, pigiai.
Extra
krėslai.
3303
/
didelis pasirinkimas varto sul vėliausios mados automatiškais namus.
Čiausį laipsnį.
jos atsisveikinimo ir padėkos tų Taipgi
South
pert
avė.
Musų
patarnavimu
pilnai
bu

karų už labai mažą kalną.
Yards 2124
{taisymais. Sport Royal tekintais Ir j 436 W. 45 St.
P-lė Brone
PaliliUnaitė, kalbos, kun. A. Linkus išdali Norėdami pirkti pigiai gerų karų kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
sit užganėdinti.
kreipkitės i mus
Nash gali papuošti- Už tokias pri I
REAL ESTATE
Arba
baigusi Šv. Kazimiero Akade no 68 mokiniams baigiantiems
Pristatom į visas miesto da
einamas kainas pas
mijų, piano taipgi ir “high 8 sk. diplomus ir užsitarnavu WHITE SOX MOTOR SALES BALZEKAS MOTOR SAUy 2100 W. 23 St.
Canal 5065 lis.
NEGIRDĖTAS BARGENAS
610 West 35 Street
4030 Archer Avenue
2 flatų mūro namas, po 6
school” du metu atgal, šio- siems dovanėles. Po to buvo
kamb.
Priimsiu lotų Į mainus.
Tel. Yards 0699
Tel. Lafayette 2082
piis dienomis išlaikė kvotimus mokinių, iš visų skyrių pasi
Priežastis — einu i biznį.
su pasižymėjimu De Paul U- mainant, dainos, muzika, dri
1606 So. 49 Avė. Cicero, III.
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
NAUJI GERIAUSI
2-ros lubos.
niversity. P-lė Paliliunaitė bai, šokiai, komedijelė. Po
B
U
I
C
K
AUTOMOBILIAI
yra Šv. Panelės Gimimo par. kun. A. Dexnio kalbos, gimi
J. YUSHKEWITZ
Per M Metas Užima Pirmenybė.
REAL ESTATE
“
DUTCH
BOY
”
VARNIŠKIS
mažojo choro vedėja. Šį ru nės, draugai sveikindami ga
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
Darome Įvairius legalius
St. Louis White Lead ma Didelis pasirinkimas v.argink BUICK Ir MARQUETTE
dokumentus, apdraudžia
denį rengias lankyt. Beetho- vusius diplomus davė nuo sa
ARCHER BUICK OO.
mo namus, autoknobllius
nišių
nuo
<£
“
|
.39
už
liava
$11.25
UŽ
ven Konservatorijų ir studi- vęs gėlių bukietus, arba kito
Kaina 8845.00 F. O. B.
Ir kitokias nuosavybes.
4400 Archer Avenue
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
100 svarų bačkutę.
gal. ir aukščiaus.
kias dovanėles.
2433 West 69 Str.
juot vargonininkystę.
ateik pas mus Ir persitikrink, kad
Virgrlnla 2400
Telef. Prospect 3140
Viskas seselių mokytojų bu pas mus rasite geriausios rųšies au
Puota.
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
NAMAMS
MALIAVA
tomobilius už žemą kalną.
Geriausio Sorto FLAT
JONAS SLEGAITIS
PAUL M. SMITH & CO.
Birželio 19 d. pp. Paliliunai vo rūpestingai prirengta, vis Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
Geros rūšies $1.48
LIETUVIg PARDAVĖJAS
REAL ESTATE
vartotų karų už labai mažą kalną.
PAINTAS $2.50 už
turėjo puotų paminėjimui jų kas ėjo labai tvarkingai ir įuž galioną.
LOANS & INSURANCE
galioną.
VIENATINĖ LIETUVIŲ
Perkam, parduodam, mainom na
dukters Aldonos Šv. Kazimie domiai, niekam nebuvo kada BRIGHTON MOTOR SALES
NAKTINES
JUTRINOS
mus, lotus, farmas, biznius visokios
AGENTŪRA
INC.
rųšies. Nėra skirtumo aplellnkės ir
ro Akademijos užbaigimų' nuobodauti.
Didelis pasirinkimas ski MAL1AVOJIMUI ŠEPE
Savininkai: Vainoras, J. Lankys
kur yra ar kas yra. Perkam notas.
GENERAL
MOTORS
Prieš dešimtų vai. prograTelefonas Lafayette MM
kaip “high school” taip pat
rtingų išdirbysčių už kai ČIAI, 4 colių pločio nuo
2nd mortgage ir parūpinant 1 Ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
• 3962 Archer Avenne
nas, kurios nustebins ta 75C i1* airi{sčiau*
ir piano. Svečiais buvo gerb. Ima baigėsi
singas Ir greitas patarnavimas
ve.
Specijalčs Cylinder
Kad ir didelė svetainė, žmo
pralotas J.
Maciejauskas,
4425 So. Fairfield Avenue
naktinės jutrinos su 3 ra
Mes
turime
lietuviškų
PU
IKI
AII
SI
KARAI
Tel. Lafayette 0455
nių
buvo
pilna
ir
visi
džiaukun. A. Baltutis, p. p. Ant.
ktais
it* aukščiau. daigių.
3 flatų plytų namas po 6 kamb.
Kaminskai ir inžinierius Jo-1 gėsb programa
t štjtmu Slld., elektros šaid. 3 karų
Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavoja-* gar. Devon-Western dlst., 6229 No.
nas Gustaitis.
| Šv. Kryžiaus par. moky. šįClaremont, Shel<trake 3182.
me
Iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taišome, Prie progos pasitaikė, kad met baigė 8 sk. šie: B.
---- - ------------------------------dedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga L Pardavimui ar mainymui — 2
j tų pačių dienų kun. A. Bal-1 Aušraitė, M. Ažerskytė, O.
’augščlų plytų. De’ic. apačioj. 2941
Pigus važinėjimas.
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, r 'W. 59 St.
Mt«tis minėjo savo 15 metų Baksinskaitė, A. Bukšaitė, O.
Labai žemos Kainos
mūsų Apkahtuotojas ateis pas jus.
6 kamb. plytų bung. 2 karų gar
j^onigystės sukaktuves ir gi- J Butramentaitė, V. Balčiūtė, E. Didžiausias pasirinkimas Vartotų
WEST SIDE ŽINIOS.

SS£®
M. ZIZAS

J. MEZLAIŠKIS

MORGIČIAI-PASKOLOS

PETRAS GRIBAS

WM. BENEGKIS

PETRAS CIBULSKIS

ffILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

MUSŲ BARGENAI

GRAHAM PAIGE

P0NT1AC IR OAKLAND

DE SŪTŪ. REO IR
PLYMOIITH

mimo dienų, tad svečiai, sveikindami . pdę Aldonų taipgi
reiškė ilgiausių metų ir gerb.
kun. Baltučiui.

niirp
[)OXEE MOTOR SALES

Pigią Kalną.
Budreskaitė, Z. Baltikauskai- Karų
nAVuž_rLabai
havah
tė, J. Brazauskaitė, L. Cerkauskaitė, L. Diktaitė, E 907 W. 35 St
Yards 4500
Druktenytė, S. Sudžiunaitė, S. Galite pirkti Casb ar Išmokėjimu

MILDA AUTO

SALES

D. KURAITIS, 8«v.
SOS—a West SI Street
Tel. Vlctory MM

A. M. BUTCHAS, Savininkas

Rock Island transp. 8724 Justine St.

4414 South Rockwell Street

Remktte tuos Profesionalus
ir Biznierius, kurie garsinasi
dienraštyj “Drauge”.

Telefonas Lafayette 4689

i

