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Tautininkai Nori Nusikratyti Voldemarą
KINIJOS VALDŽIAI NEPAVYKIMA! 

KOVOTI SUKILĖLIUS
INDIJOJ POLICIJA BLAŠKO IND’EČIUS RIAUŠININKUS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

t

Mirė Kardinolas Lucon
MAKEDONIJOS REVOLIUCIONIERIAI 

IŠSIŽADA SMURTO KOVOS

NORI PADARYTI 
NEKENKSMINGU

KINIJOS VALDŽIAI 
NELAIMES

RYGA, geg. 29. — Valdan-Į SHANGHAI, geg. 29. — 
čioji Lietuvą tautininkų sro- Gauta patvirtintų žinių, kad 
vė visas laikas bijojo buvu-1 Kinijos valdžios kariuomenę, 
siojo diktatoriaus A. Volde- kovojančių su šiaurinės Kini- 
maro gryžimo valdžion. jos sukilėlių armijomis, pati-

Baimė pakilo ligi aukštojo ko nelaimė. Vietomis pralošė 
laipsnio, kada Voldemaras 'mūšius. 50,000 kareivių pakliu- 
viešai pradėjo kaltinti šian- <vo sukilėlių nelaisvėn.
dienines valdžios narius jia-j Valdžios kariuomenė vieto- 
reikšdamas, kad jie peržengia ,mjs pradėjo atsimesti. Siun- 
valstvbes konstitucijų. +čiama daugiau kareivių. Sa-
v prieš jį tuo jaus vald-įV(> ragu sukilėliai, kurių yra
žia iškėlė kaltinimų valstybės arĮį 200,000, briaujasi pirmyn, 
išdavybėje ir jis traukiamas:
tieson, kaipo išdavikas. •

Taip įvykus, tautininkų pa-

Šis vaizdas nutrauktas Girgsum mieste, Indijoj. Policija lazdomis blaško Mahat
mos Gandhi šalininkus, kovojančius už laisvę.

rtija dar daugiau ėmė skal
dytis, kadangi Voldemaras tu
ri nemažai šalininkų.

RANGOONE RIAUŠES, 
KITUR TAS PAT

MIRĖ KARDINOLAS 
LUCON

BOLŠEVISTINE .RUSIJA 
BE PIENO

REIMS, Erancija, geg. 29.RANGOON, Burma (Indi
Ja), geg. 29. Čia dokų dar- — Mirė Jo Eminencija kar-
ibininkų riaušės atsikartoja. H- , T • ,.i, . . rdmolas Lucon, Reimso arki-
i Vakar taipat žuvo virš 60 žmo- , v.

v. , . v . , m v .vyskupas, 87 m. amžiaus. Širmų. Šimtai sužeistų. Tarp zu-1
~ _ R ■VUSiU yr<1 15 mO,f!r'! <J"bi"i-|"'g° P'aU{ilJ UŽdegimU'

.. ' . , geg. _ . u- nki Miestui pradeda trūkti , Karo laiku velionis kardi-
sijos miestuose gyvena apie . ,
30 milionų. žmonių ir jiems la-imaiS. 5‘ ,no^as Pagarsėjo tuom, kad,
bai mažai tenka pieno. Kai-j Kltose Indijos dalyse tai- \vokiečiams bombarduojant 
kuriuose miestuose pienas ly-' Paty seka mdiečių kruvinos (mįestų įr katedrų jis visas 

; laikas pasiliko savo vietoje,giai kai kiti valgomieji pro
duktai tik nuskirtomis dalimis! 
parduodamas. Nėra pieno, nesj 
yfla mažas karvių skaičius.. 
Valstiečiai baigia naikinti ga- j 
Įvijus.

riaušes.

MĄKEDON1ECIAI revo
liucionieriai IŠSIŽA

DA SMURTO

< SOFIJA, Bulgarija, geg. 
<29. — Makedonijos revoliuci- 
jonierių komitetas paskelbė 

_________ i pareiškimų, kad jis išsižadąs
PERNAMBUCO, Brazilija,'“90“0 smnrt0 ir atei,y ma- 

geg. 29. - Orlaivi. ..,3raf kedoniefiai teiaotu būdu, kai-
Zeppelin” iSskrido į Šiaurinę'”0 tautin§ mažuma’' k"vosi» 
Ameriką. Kubos sostinėje Ha-,už sav0 tcises ir la,ST«- 

vana pakeliui sustosiąs. Dėlto, reikalauja Jugoslavi-
------------------------ jos ir Bulgarijos paliuosuoti

PADŪKUSIOS KARVES Į visus ligšiol suimtus makedo-
AUKOS niečius.

ZEPELINAS SUSTOS 
HAVANOJ

BELO BADAS, Jugoslavi
ja, geg. 29. — Padūkusi kar
vė sukandžiojo ir subadė 40 
asmenų. Visi paimti į ligoni
nę.

LENKAI REIKALAUJA 
ATLYGINIMO

BERLYNAS, geg. 29. — 
Už nušautų Vokietijos-Lenki- 
jos pasieny lenkų sargybinį 
Lenkija reikalauja atlygini
mo. Vokietija atsisako. Vokie
tija pareiškia, kad tų įvykį 
pirmiau turi ištirti maišyta 
komisija.

VOKIEČIAI SU ITALAIS 
TURKIJOJE

LONDONAS, geg. 29. — 
Dvi, vokiečių ir italų, bendro
vės padarė sutartį Turkijoje 
vystyti prekybų ir kitus tos 
šalies gerinimus. Turkijai bus 
duota paskola.

AMERIKOS SU EGIPTU 
SUTARTIS

C A IRO, geg. 29. — Čia pa
sirašyta Amerikos J. Valsty
bių su Egiptu laikinoji pre
kybos sutartis.

LIETUVIŲ GUDŲ KATA
LIKŲ SUVAŽIAVIMAS 

VILNIUJE

i žmonių komitetas, į Kuri 1H
i lietuvių Įėjo direkt. p. Kai
riūkštis, p. .Juknevičius ir dr.

------------- Legeika, iš gudų — dr. lira
Pereitų sekmadienį, gegu- binskis, p. Peciukevičius ir p. 

žės 4 d. Vilniuj įvyko Rytų'Cikota. “R.’
Lietuvos lietuvių ir Vakarų —— ____
Gudijos gudų katalikų suva-

.žiavimas, kuriame gausiai da-j 
Gyvavo abiejų tautų katalikų! 
atstovai iš provincijos ir mie-' 
stų. Šv. Mikalojaus bažnyčioj: 
buvo atlaikytos iškilmingosI
pamaldos. Mišios atlaikytos iri28.

tės

NEW YORKO LIETUVIŲ 

DAINOS ŠVENTE

CHICAGO JE
■-V-V. -

MOTERIŠKE PRARADO , 
67 DOLERIUS

Mrs. N. Albergo, 2166 No. 
McVicker avė., gavo taksų są
skaitų. Nuėjo Į jos namus kaž
koks vyras, pasisakė esąs iš 
“taksų biuro” atstovas ir pa
siūlė jai, kad jis galįs tak
sas “sumažinti.” Kaip daug 
tų taksų buvo, nepasakyta. 
Bet vyras reikalavo 67 dole-

kuomet gyventojai buvo ap-|rių ir 20c. Jis sakė imsiąs su
leidę miestų. skaitą, užmokėsiąs tuos pini

gus, gi jinai ant rytojaus ga
lėsianti nueiti į City Hali ir 
tenai gausianti sąskaitos at
karpų.

Moteriškė davė jam reika
laujamus pinigus ir sąskaitų. 
Antrytojaus City Hali patyrė, 
kad ji nežinomo sukčiaus ap
gauta.

NEDARBAS VOKIETIJOJ

BERLYNAN, geg. 26. — 
— Paskelbta, kad Vokietija 
(šiandie pašelpų moka 1,195,- 
000 bedarbių.

SERGA ANGLIJOS 
KARALIUS

LONDONAS, geg. 29. — 
Susirgo Anglijos karalius. Ne

(‘‘ Draugui ’’ Telegrama) 

BROOKLYN, N. Y., geg.
Lietuvių Dainos Šven- 

pamokslai pasakyti lietuvių ir tęs programos dalis iš C’ar-* 
gudų kalbomis. Suvažiavimą įnegie Hali, Xew Vorke, bus 
atidarė laikinojo Vilniaus lie- perduota per miesto radio 
tuvių komiteto pirmininkas p. stotį \\ NYC nuo ketvirtos iki 
Stasys, pranešdamas, kad iš penktos valandos po pietų, še

šeilės bus kalbama gudiškai •' kmadieny, birželio pirmų die- 
(lietuviškai. Apie suvažiavimo nU- Machulis.
'reikšmę lietuvių ir'gudų kat.I
gyvenimui kalbėjo gudiškai o- 
rganizaeinio komiteto atsto
vas dr. Hrabinskis ir lietuvi
škai — p. Stasys. Susirinkimų ROMA, geg. 29. — Italijos 
atidaręs prie organizacinio ko i Paflamento atstovas Gray nu-

NUSAKO EUROPOS SU 
AMERIKA KARĄ

Vaikai policijos globoje jmiteto, į kurį įeina iš lietu-
Tėvas girtauja, motina ap- " “T T

- - ‘ A. Juknevičius; iš gudų — d r.
Hrabinskis ir p. Paciukevi- 
čius — buvo dar pririnkta iš 
lietuvių: p. Demšė iš Varėnos 
parapijos ir p. Voldemaras iš 

'Vųsiūnų parapijos. Prezidiu
mo garbės nariu lietuvių ir 
gudų buvo pakviestas direkto-

leido namus, tad 11 metų Ma
ry Cummings, 1614 So. Mi- 
chigan avė., apie. tris savaites 
turėjo namie šeimininkauti ir 
prižiūrėti savo tris sesutes —•
'Janet 9 metų ir Julių ir Fra- 
nces (dvynutes), 6 metų.

Per tris savaites Mary ne
lankė mokvklos, tad pasiusta 1*us Kairiūkštis.

1 Išrinkus prezid., susirinki-•ištirti to priežastį. Ir atrasta, 
kaip aukščiau sakyta. Polici
ja vaikus paėmė savo globon. 
Bus suieškota motina ir tė
vas bus pašauktas tieson.

Kyla “tranzito” plano 
priešai

Mieste pasirodė aplinkraš-’ 
čiai. Skatina piliečius nebal
suoti už “tranzito” (susisie-.

mas nutarė pasiųsti Šventų- 
jani Tėvui sveikinimo telegra
mų.

i Apie lietuvių katalikų pa
dėtį Rytų Lietuvoj skaitė re
feratų p. Stasys. Apie gudų 
padėtį p. Peciukevičius.

Po referatų prasidėjo pra
nešimai iš vietų apie lietuvių 
ir gudų katalikų padėtį para
pijose. Pranešimų buvo labai

Vyrai ir namų darbas
Illinois Home Economics

gali dalyvauti rūmuose ruo-j Ass.” prezidentė Miss Ada
T T *W« • . . •siamose pramogose.

KOMUNISTŲ SU FA
ŠISTAIS KOVA

BERLYNAS, geg. 29. 
Kuone kasdien Vokietijoj 
vyksta komunistų su fašistais 
kovos. Daugiur įsimaišo po
licija. Praneša, kad kasdien 
tose kovose žūva mažiausia 
vienas žmogus.

l-

Hess pareiškia, kad ateity ve 
dę vyrai bendrai su žmonomis 
turėsiu dirbti visokius namie 
darbus. Dėlto, bernaičiai iš 
jaunatvės, esu, jau šiandie tu
ri būt pratinami namie atli
kinėti įvairius darbus. Girdi, 
bernaičiams ekonomijos pamo
kos turi būt įvestos visose

kimų) planų. Pažymima, kad........................ , . ,
. . . . , daug ir visi jie katalikams la-tuo planu norima ant visados , . , , ,. , .. . bar skaudus. Arkivyskupo įsa-miesto gatves pavesti pnva- , . .- ..

..v, . , ., . t- j . kymai misrose parapijose vratiskai kompanijai. Kada tas , , . . . /. .
. , , , , labai neteisingi ir atbaido te-ivvks, suprantama, bus pabra-1 ............. , -

; , , , . . v. . .nvkscmosius nuo bažnyčios,'ilgintas gatvekanais važinėji- ;
„ . .... . ,. Is gudų kataliku pranešimųmas. Gyventojai turi kovoti ® .

^sužinota, kad jų gyvenamose tuos visus sumanvmus. - .. ...
parapijose, kuriose visos pa- 
diialdos atliekamos lenkiškai

Tiek aplinkrašty.

SENATORIUS PASIDUODA T H'^syvių agitacijų varo
DIDŽIUMAI

. WASHINGTON, geg 
— Senatorius Jonės iš Wa- 
shingtono valstybės, žinomas
sausasis, visus nustebino pa- 

mokyklose. Pirm visako ber- skelbęs, kad jis pasiduodųs 
niukai turi susipažinti su mai-, savo valstybės piliečių did-
sto ir drabužių pirkimu, pas
kui su maisto gaminimu, ir 
•t.t. I j J JSTREATOR, III., geg. 23. 

i— Išilgai Vermillion upės 
praūžė tornado (vėsula). 2 a- Slaptos užeigos rūsy, 1940 
smeniu mirė, 2 sužeista. Nuo- >No. CaJifornia avė., kur anų 
stolių būsiu apie 250,000 do- vakarų nušautas policmonas, 
lerių. rastas mažas bravarėlis.

'žiumos norui. Jis nori, kad jo 
valstybėje būtų pravestas vi
suotinas balsavimas (referen- 
įdumas) prohibicijos klausimu. 
Jis ir sako, jei piliečių di
džiuma pasirodys priešingi 
įprohibicijai, tada ir jis būsiąs 
šlapias.

zvisų rūšių sektos, kurios eina 
j žmones gimtąja kalba. Be- 
,ndrai pranešimuose, pradeda
nt tolimuoju Suvalkų kraštu 
ir baigiant Breslavės apskriti
mis, skundžiamasi nepaken
čiama lietuvių ir gudų padė
timi bažnyčiose ir reikalauja
ma griebtis priemonių kata
likų teisėms apginti.

Pranešimams pasibaigus, 
suvažiavimas priėmė — gudų 
katalikų reikalais visų eil,ę re
zoliucijų. Po to išrinktas lie
tuvių ir gudų katalikiškai ak
cijai vesti nuolatinis šešių

sako netolimoj ateity įvyksia
ntį Europos su Amerika ka
rų už pirmenybę pasauly. T«r 
jis ragina pirmiausia Franci- 
jų, kad ji gražiuoju sugyven
tų su Italija, kad, prireikus,: 
būtų galima veikti bendrai.

BUS NAUJI FEDERALIAI 
KALĖJIMAI

, AVASHINGTON, geg. 28. 
,— Prezidentas Hoover pasi
rašė septynis Kongreso pra
vestus sumanymus naujų fe- 
deralių kalėjimų reikale ir į- 
vairių kitų sąryšy su kaliniais 
patvarkymų.

SAUSIEJI SUSIKRIMTĘ

WASHINGTON, geg. 29. 
— Sausieji labai susikrimto, 
kada vyriausias teismas iš
sprendė, kad svaigalų pirkė
jų negalima lyginį bausti su 
svaigalus parduodančiais. Svai 
giuosius gerymus pirkti nėra 
nusižengimas.

OKLAHOMA CITY, geg., 
29. — Čia sudegė didelė audi- 
įtorija (salė) skerdyklų distri- 
kte. 4 žmonės mirė ir 3 sužei
sta.

CHICAGO IR 
KĖS. — I’dalies 
ir šalta.

APYLIN-
debesiuota

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10,00 

Britanijos 1 sv. eteri. 4.88 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.85
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kad mūsų žmonių religingumas ir bendrai su
sipratimas auga.

Parapijos Amerikos lietuvių gyvenime 
suvaidino ir tebevaidina pačių didžiausių rolę.
Jos buvo ir tebėra netik tikybiniais, bet tau
tiniais ir kultūriniais mūsų centrais. Jos lie
tuvius sutraukė ir palaikė krūvoje, jos išug
dė — lietuviškąjį biznį, nes jei ne parapijos 
ir ne bažnyčios nebūtų buvę prasmės kurti 
lietuviškas įmones.

Kur nesusikūiė lietuvių parapijos, kad lie
tuviai ir dideliais skaičiais buvo apsigyvenę, 
ten jie nei sau, nei Lietuvai nieko gero ne
padarė ir į Amerikos gyvenimų nieko naujo 
neįnešė. Jie ten nepajėgė susiorganizuoti, or
ganizacijos bei draugijos nepajėgė išsilaikyti, 
tautiniame susipratime ir kultūroje pasiliko 
žymiai užpakalyje. Už tat ten lengviau įsiveisė 
bedievybės ir bolševizmo nuodai, kurie lietu- skurdų kenčiu, dažnai badau

Labdarybės Skyrius. Į Prašau Į Mano Kampelį
I kad gegužės trisdešimtoji at 
i neštų kuodaugiausia naudos

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KUOPOMS.

Šis pranešimas bus paskuti
nis prieš “Vainikų Dienų’’, 
gegužės 30 d., kada ftv. Kazi
miero kapinyne įvyks iškil
mingos pamaldos už mirusių
jų sielas. Keliolika tūkstančių 
lietuvių suvažiuos, kad atsimi 
nūs savuosius, kad jų kapus 
papuoš us.

Prisimindami mirusiuosius, 
prisiminkime taipgi ir gyvuo
sius t. y. našlaičius, kurie įvažiavimas, kurio mes lietu

viai Chicagoje dar nesame tu-

Prof. Kampininkas

labdarybei.
Lahd.

BIRŽELIO PIRMOJI.

Sekmadienis, birželio 1 d., 
yra kita begalo svarbi ir 
reikšminga labdarių dienų, 
kurioje įvyks iškilmingas LabI
dalingosios Sąjungos nupirk
tojo ūkio atidarymas su tam 
tikru programų. Tai bus toks

ja, musų globos ir paramos 
yra reikalingi, Gal būt ne

PUOŠKIME SAVŲJŲ KAPUS.

Rytoj yra kapinių puošimo diena. Pilni 
kapinynai bus žmonių, kad prisiminus sa
vuosius, pasimeldus už jų sielas, papuošus jų 
kapus.

Gražus tai yra paprotys, kilni tai yra 
šventė. Mirusiųjų prisiminimas, jų gerbimas 
yra tai gilus religinis dalykas. Net stabmel
džių tautos ir tos didelėje pagarboje laiko 
mirusiuosius, jiems paminklus stato, aukas 
pašvenčia. \

Ir mūsų tauta iš senovės turi priėmusi 
paprotį pagarboje laikyti mirusiųjų liekanas, 
puošti jų kapus. Tik pastaraisiais laikais 
kažin kodėl pradedama apsileisti. Važiuok 
per Lietuvą, jau ten pamatysi kapinynus ap
leistus, neaptaisytus, gyvulių mindžiojamus. 
Rasi ir Amerikos lietuvių kapinynuose kapų, 
apleistų, neapžiurėtų. Tas reiškia, kad yra 
žmonių, kurie pamiršo mirusiuosius.

Šv. Kazimiero kapinj^ę_Uęšįnitiiiiis tūkr 
stančių lietuvių yra palaidoti, l'ai yra dide
lis mirusiųjų miestas, kurį ne kas kitas, o 
mes turime jį kuo gražiausia papuošti, nes 
daugumas ir iš mūsų turėsime ten atsigulti.

Yra sakoma, kas pamiršta saviškius mi
rusiuosius, pamiršta jų kapus, negali tikėtis, 
kad jį jo vaikai, ar prieteliai kada nors atsi
mintų, kad jo kapų papuoštų. Neužmiršk sa
vo mirusiųjų tėvų ir vaikai tavęs neužmirš.

Taigi rytoj dienų specialiai yra paskir
ta tam, kad kiekvienam davus progos nuvyk-' 
ti į kapinynus, aplankyti savųjų kapus, juos 
papuošti, savo maldose jų sielas prisiminti.

vius daugumoje tokių vietų ir doriniai baigia 
naikinti.

Negalima nei įsivaizduoti, kaip Chicagos 'vienas tėvas ir motina silsisi 
lietuviai būtų šiandien atrodę, kų jie būtų j ^aPuo8e’ 3^ vaikučiai
turėję, jei nebūtų susiorganizavę į parapijas. Gursta kur nors ir fiziškai ir 
Aišku, kad nei švietimo, nei kultūrinių, nei dvasiškai. Del to jiems negali 
labdaringų, nei ekonominių įstaigų bei orga- malonesnio dalyko, kaip 
nizacijų neturėtų ir pasauliui jie visai nebū- ^as’ mes rūpinanues tokių 
tų žinomi. Ir tautiniu atžvilgiu jie būtų jau nas-a^ili medžiaginiu aprūpi- 
gerokai aptroškę. nimu ir tinkamu auklėjimu.

Žodžiu sakant, parapijos Amerikos lietu
viams buvo tikras gyvybės šaltinis, iš kurio

Tat, su Šv. Kazimiero kapi
nyno direktorių valdybos ži-

plaukė ir tebeplaukia tikybinė ir tautinė sti- jnia kasmet yra daroma rink-
prybė. Jos buvo ir mūsų ekonominio sustip 
įėjimo šaltiniu.

Kiekvienas susipratęs lietuvis pilnai į 
vertina mūsų parapijų didelę svarbų ir dėl to i mirškite gegužės 30 d. į šv. 
jas iš visų savo pajėgų remia. Mes nekartų Kazimiero kapinynų prisiųsti
esame pareiškę savo mintį ir nusistatymų tuo 
klausimu. Mes manome, kad tie lietuviai, ku
rie bėga nuo savo parapijų dėl mažiausio 
menkniekio, dėl asmeninių užsispyrimų, nesu
sipratimų, dedasi prie svetimtaučių parapijų, 
jas remia net ta mintimi, kad pakenkus sa- 
vųjai. Mes taipgi nepagiriame tų lietuvių 
inteligentų, profesionalų bei biznierių, kurie 
lietuvių parapijose daro sau pragyvenimų, 
tačiau nepriklauso prie lietuvių parapijų. Ne
jaugi jiems per prasta su savo broliais toje 
pačioje bažnytėlėje Dievų garbinti?

TIKRIBJI MUSŲ CENTRAL

rėję.
Įsivaizduokime sau, kiek

liava kapinyne našlaičių rei
kalams. Tas pats bus daroma 
ir šiemet. Del to kuopos nepa-

mažiausia po penkiolikę rinki 
kių, kurios galėtų surinkti 
kuodaugiausia pinigų taip rei
kalingai našlių ir našlaičių 
paramai. Jei to nepadarysime, 
atsiminkime, kad už tai turė
sime atsakyti. Mūsų visų yra 
šventa pareiga ne vien auko
mis, bet ir darbu prisidėti. O 
mūsų moterys i< mergaitės ka
pinių puošimo dienoje turi la
bai gražių progų išganingam

visam pasauliui pavyzdžiu sta 
to, gal, galėtų ir mums čia 
tai “kultūrai” pažint me
džiagos duoti.

PROF. KAMP. RADIO.

mes laukėme tos.dienos, kol 
galėjome Įsigyti ūkį, ant kurio 
norime statyti senelių ir naš
laičių prieglaudas. Tosios die
nos, ačiū Dievui, sulaukė. Štai, 
ateinančiame sekmadienyje 
visi turime gražių progų nu
vykti į tų ūkį ir savo akimis 
jį pamatyti, kad sugrįžus ir 
kitiems būtų galima pasakyti, 
jog labdariai rimtai ^ina prie 
to tikslo, kurį turi užsibrėžę 
savo konstitucijoje.

Labdarių kuopos registruo
ja automųbilius, kuriais nu
veš į ūkį ir parveš. Niekam 
nebus jokio sunkumo. Yra ge-

Kaunas. — Bal. 6 d. Vy
riausias Lietuvos Tribunolas 
patvirtino sprendinių ir švedų 
Kraugerio kalėjiman 33 m. 

Lietuvos laikinojoj sostinėj, pasodino savo ugnelę duodūn- 
rašoma, yra įsikūrusį draugi-tį pilietį Degtukų. Tai tau ir 
ja Rusijos (bolševikų) kultu-1 laisvė!
rai pažinti. Vienas laikraštis Į-------------------
siūlo draugijai pirmoj eilėj j PRAŠAU NESIJUOKTI’
ištirti tokių Rusijoj bolševikų) _____ ___
“kultūrų”.

1. Kiek kartų gardesnis 
pasidaro duonos kąsnis, kai 
norėdamas jį nusipirkti, turi 
10 valandų eilėj pastovėti.

2. Kokios geriausios prie
monės per 10 metų 130 inilio- 
nų ubagų padaryti.

3. Kaip smagiau žmogų nu 
šauti — ar į pakaušį, ar kur 
pakliuvo.

4. Kas yra tėvai tūkstančių 
bonamių Rusijos miestų vai

skų.

Viename laikrašty įdėta 
toks skelbimas: Paieškau tar
naitės, mokančius vaikus auk
lėti ir prosyti.

— Ziūiė.., yTigo nosės
musė tūpi!

— Stebiuosi, kaip ji kojų ir 
sparnių nenudega. Juk ta no- 
sė tokia raudona.

3. Kokios reikšmės Rusijos 
kultūrai turi visuotinas pa
čių mainymas.

Lietuviški Chicagos ir Broo
radarių, kurie nesigaili savo ) klyno komisarai, kurie Rusiją noses valė.
automobilių ir savo laiko.
Pasinaudokime jų geraširdis-

Motina. — Juozelį, negražu 
prie svečių pirštu nose krapš
tyti.

Juozelis. —Kų čia,mama pa 
sakoji. Vakar mūsų mokytoja 
sakė skaičius laikrašty, kad 
seniau net karaliai pirštais

kurnu.
Kuopų veikėjai darbuojasi, 

kad tinkamai svečius, atvy
kusius Į labdarių ūkį, pavai
šinus ir gražiai palinksmins. 
Jos parūpina -užkandžius ir vi
sokių visokiausių išlaimėjimų 
ir žaislų. Žodžiu, šis išvažiavi-

jos veikėjų darbų ir pastan
gas paremtų, atvykstant i 
ūkio atidarymų, birželio 1 d.

Šį išvažiavimų paskelbė ir 
per radio. Už tat ačių “Drau-

Taigi, stiprinkime savo tikruosius tiky- labdarybės reikalui padirbėti.mas bus smagus ir įdomus, 
binius ir tautinius centrus— parapijas. Kuo j Labdaringosios Sąjungos 2, J Neįrodys. Reikia važiuoti 
jos bus medžiaginiai stipresnės, tuo mums pa- '6, 5 ir 8 kuopps rūpestingai Joliet Road numeris 4 iki Le 
tiems, visai mūsų visuomenei ir pagaliau vi- ’ ruošiasi, kad prie kapinyno
sai mūsų tautai daug daugiau bus dvasinės, ir būtų gerų užkandžių, kurių li- 
medžiaginės naudos. Neleiskime, kad svetimi | kęs pelnas eis irgi tam pačiam 
žmonės ardytų mūsų centrus, o tuo labiau mes labdaringam darbui. Atsilan- 
patys per savo nesusipratimų, apsileidimų jų ) kiusiųjų pareiga yra užkan- 
negriaukime, nes pakilsime tų šakų, ant ku- džius pirkti pas labdarius, o 
rios mes patys sėdime. ne kur kitur.

Pasidarbuokime, gerbiamieji,
TAUTŲ SĄJUNGOS BAIME.

Iškilmingos šv. Mišios 11 
vai. ryto.

-Iškilmingas šv. Mišias lai
kys didžiai gerb. pralotas M. 
Krušas, šv. Jurgio parap. kle-

gui” iv Peoples Furuiture Co. bonas. Diakonu bus kun. J. 
kad remia labdaringuosius rei-’SvirSkas, sv. Mykolo parap. 
kalus. į klebonas, subdiakonuos kun.

____ __ _ j J. Šaulinskas, šv. Jurgio pa v.
vikaras.

Pamokslų sakys gerb. kun. 
A. Briška, Nekalto Prasidėji
mo P. Šv. parap. klebonas, 
prezidentas šv. Kazimiero ka
pinių.

Trumpus pamokslėlius iš 
vielų sakys gerb. kun. P. Vai
tukaitis, Nekalto Pr. parap. 
vikaras.

Kvietimas.
Šiuomi širdingai kviečiu vi

sų gerb. Chicagos ir apielin- 
kių dvasiškijų, vargonininkus 
ir katalikiškų visuomenę da
lyvauti iškilmingose pamaldo
se kapinių dienoje, gegužio 30

PAMALDŲ TVARKA ŠV. 
KAZIMIERO KAPINĖSE.mont road, suktis į dešinę ir

ten rasite Lietuvos ir Ameri- j -----------------------------

kos vėliavas. i Gegužės 30 d., šv. Kazimie-
Kadangi Labdaringoji Sų-jro lietuvių katalikų kapinėse 

junga dirba naudingų tautos)bus, kaip ir kasmet, iškilmių- 
ir labdarybės darba, ruošiasi i gos pamaldos už mirusius, 
prie statymo prieglaudų, dėl į Pamaldos prasidės 10:30
to prašoma, kad visuomenė ryto

bijoti, nes, teoretiniu žvilgsniu imant, tai 
Tautų Sąjunga, sakoma, yra susirūpinusi yra geriausias planas padaryti galų gali- 

savo likimu. Jos vadai pabūgę Briando pla-ūmiems kilti naujiems karams Europoje, 
no įkurti Europos valstybių federacijų. Mu-! Tautų Sąjungos vadų baimė yra ne vie-

Lietuviai katalikai Amerikoje suorgani
zavo ir užlaiko apie pusantro šimto parapijų, 
bažnyčių, prie kurių daugumos veikia ir lie- l ms rodos, jei Tautų Sąjungos lyderiai būtų ’ toje dar ir dėl to, kad mes dur nesulaukėme
tuviškos mokyklos, daugybė organizacijų ir 
draugijų. Ir vis dar, nors imigracija ir užda
ryta, naujų parapijų susikuria, tuomi įrodant,

nuoširdūs, sąjungų vestų tuo keliu, kuris ei- j to amžiaus, kuriame galėtų Europos valsty- 
na j pasaulio nuolatinę laikų, “Europos (bes išsižadėti pavydo, keršto, kenksmingo 
Jungtinių Valstybių” sumanymo neturėtų ' lenktyniavimo ir viso to, kas galų gale pri-

veda prie karų. Briando planas gal būs geras 
tada, kada toji pati Tautų Sąjunga priruoš 
tautas prie jo. Žinoma, tas kelias, kurį jį pa
sirinko — tarnauti tik galingoms valstybėms 
prie nieko gero neprives.

Tat,, Briando planas ne tik kad neatims d., šv. Kazimiero kapinėse 
darbo iš Tautų Sąjungos, bet jai daugiau Į Kun. A. Briška, 
duos, jei tik ji norėtų dirbti. jšv. Kaz. Kapinių Prezidentas

DIBŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius

ANTROJI DALIS.
(Tąsa)

Iš kitos pusės, Dievas smarkiai bau
džia tūos, kurie nepriima perspėjimo. Kar
tų šv. Paulius nuo Kryžiaus perspėjo jau 
nikaitį, kad jis blogai nedarytų ir su iš
tvirkėliais nedraugautų. Jaunikaitis ne
priėmė perspėjimo į savo širdį. Kas atsi
tinka? Jis buvo smarkiai nubaustas. Vie
nų kartų jis vėlai naktį grįžo namon su 
savo ištvirkusiais draugais. Štai, jie supy
ko ant jo, nužudė jį ir jo kūnų įmetė į 
ūpę. Didesnės bausmės už šitų nereikia. 
Labai daug panašių atsitikimų randasi 
pasaulyje. Jie tikrai rodo, jog Dievas bau
džia tuos, kurie niekina perspėjimus.

IX. Mylėkime Neturtėlius.

Prieš mūsų Viešpaties atėjimų į šį 
pasaulį, buvo kultūringų tautų, kaip grai

kai, romėnai ir kitos tautos. Tačiau ma
žai buvo gailestingumo ir tikros netur
tėlių meilės pas jas. Priešingai, šių tautų 
turtuoliai išnaudodavo neturtėlius ir pa
vargėlius savo ypatiškiems tikslams, ku
rie dažnai buvo nedori. O jei to negali
ma buvo padaryti, tai tada šalindavo 
juos is savo tarpo. Graikų išminčiai, kaip 
Platonas ir kiti patardavo žudyti tuos 
žmones, kurie nebuvo labai reikalingi val
stybei dėl stokos sveikatos, arba dėl se
natvės.

Romėnai taipgi vietoje padėti betur
čiams ir vargdieniems vargų vargti, va
rydavo juos sunkiai dirbti, laikydavo 
juos skurde ir neduodavo jiems lygių tei
sių. i

Tik Krikščionybė pasigailėjo vargs
tančios žmonijos. Ji išmokino žiaurius 
pagonis mylėti savo artimas ir jam pa
dėti reikale. Ji. dar ir dabar veil^a. Ji 
rūpinusi vargdieniais, stato jiems ligoni
nes, visokios rųšies prieglaudas, kad tik

palengvinus kiekvieno žmogaus padėtį. 
Ji siunčia savo misionorius į pagonių 
kraštus. Tenai juos šelpia, mokina ir lavi
na doroje. Kiek tai pinigų išeina tik iš 
vienos Amerikos, misionoriams, kurie dar
buojasi tarp laukinių žmonių! Tos visos 
kilnios širdies žmonių aukos yra žinomos 
tik tiems, kurie skaito padėkos žodžius 
už suteiktų paramų.

Mums nereikia stebėtis iš to, kad 
mūsų Bažnyčia ypatingu būdu rūpinasi 
pavargėliais. Ji yra mūsų Viešpaties 
liepiama taip daryti. Jis neveltui pasakė: 
“Iš tikrųjų, sakau jums, kiek kartų jūs 
tai padarėte vienam šitų mano mažesnių
jų brolių, man padarėte.” Ji taipgi pas
merkė tuos, kurie užmerkia savo akis 
prieš neturtingus ir pavargėlius. Jis pri
meni* jiems, jog bus nubausti pasaulio pa
baigoje.

Mūsų Išganytojas ne tik mums lie
pė būti gailestingais, bet taipgi Jis pats 
parodė puikiausį gailestingumo pavyzdį.

Kai šv. Jonas Krikštytojas buvo kara
liaus Erodo pasodintas kalėjime, jis iš
siuntė savo mokinius pas Viešpatį pa
klaustų jo, ar jis yra mesijas, kuris bu
vo laukiamas ir pranašų pranašautas, ar 
jie turi dar kito laukti. Sv. Jonas neabe
jojo apie Viešpaties atėjimų, nes prieš 
tai jis pats net ranka buvo nurodęs į Vieš
patį, sakydamas: “Štai Dievo Avinėlis, 
kuris naikina pasaulio nuodėmes.” Tai da 
rė norėdamas sustiprinti mokinius tikė
jime.

Viešpats Jėzus tuojaus nedavė atsa
kymo šv. Jono mokiniams. Jis neišaiški
no jiems, ar jis yra Mesijas, bet tik toliau 
darė savo gailestingumo darbus, gydyda
mas suvargusių žmonių kūnus ir moky
damas nemokančius.

Dar atlikęs gailėstingūmo darbą, ne
pradėjo juos žodžiais įtikinti ir stiprinti 
jųjų tikėjimų, bet tik atsišaukė į savo) 
gailestingumo darbus, sakydamas: “Ei
kite ir papasakokite Jonui: aklieji mato,

raišieji vaikščiojo, raupsuotieji gydomi, 
kurtiniai girdi, numirusieji keliasi ir be
turčiams skelbiama evangelija”.

Tokiu būdu mūsų Išganytojas ne tik 
žodžiais, bet ir savo darbais parodė savo 
nepaprasto gailestingumo. Jis pirmas 
pradėjo rūpintis žmonijos vargais. Jis 
pirmas pasigailėjo suvargusių žmonių; 
stengėsi palengvinti jų sunkių vargų naš
tų, ir suraminti juos nelaimėje. Jis gy
dė juos įvairiomis ligomis sergančius, 
teikė jiems reikalingo mokslo ir ragino 
juos tarnauti Dievui, kaipo savo aukščiau
siam tikslui. Jis yra pirmas gailestingas 
samarietis, kuris gydo žmogžudžių sumuš
tų žmogų. Jis yra pirmas, suteikęs rašto 
žinovui reikalingų žinių, jog danguje mes 
nebusime su savo kūnais, geiduliais ir pa
linkimais, kaip dabar esame, bet tenai 
mes busime kaip angelai. Tenai mes ne
turėsime piktų palinkimų, bet mūsų vie
nintelis noras bus garbinti Dievų ir džiau
gtis jame.

t,
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSELAND, ILL.

Misijos ir 40 vai. atlaidai.
Visų Šventų bažnyčioj geg. 

26 <1. prasidėjo šv. Misijos, 
kurios baigsis 40 v. atlaidais, 
birž. 3 d. Misijas veda di
džiai gerb. pralotas Macie- 
jauskas iš Lietuvos. Rytais 
pamokslai sakomi 9 vai. vaka
rais pirmas pamokslas 7:30, 
o antras 8:30.

40 vai. atlaidai prasidės 
sekmadieny birželio 1 d., per 
sumų, iškilminga procesija.

Kadangi velykinis laikas 
jau baigiasi, tat tinkamiausia 
proga visiems atlikti velykinę 
išpažintį ir paklausyti iškal
bingo pamokslininko Dievo žo 
džių.

Šv. Misijos yra Dievo ma
lonių laikas, užtad visi katali
kai privalo naudotis tomis ma
lonėmis.

Kun. J. Paškauskas,
klebonas.

WORCESTER, MASS.
Kun. J. J.'Jakaičio netekus.

Didžiai gerbiamojo kun. ,1. 
Jakaičio rūpesčiu, VVorcester’- 
vje turime gražių bažnytėlę, 
didelę ir gražių mokyklų, gra
žų lietuvių parkų ant ežero 
kranto ir nuosavų jaunimuui 
namų.

Nemaža rūpesčio ir sveika
tos reikėjo padėti, kad sukū
rus tų mūsų parapijai turtų; 
vis tai padarė buvusis mūsų 
klebonas, kun. Jakaitis, su 
mumis besidarbuodamas kai
po tėvas ir motina.

Jisai kuorūpestingiausiai 
mokino ir auklėjo mūsų mažu
tėlius ir visiems visuomet bu
vo prieinamas ir malonus. O 
kaip mums širdis sopa prisi
minus, kad permažai jam pa
dėjome tuose sunkiuose tvė
rimo ir statybos darbuose, 
kurie jį taip nuvargino, kad 
bevelijo viską palikti, pasaulį 
apleisti ir tapti visa ko išsi

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP IZSISENEJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speeiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., ga’.vos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomls iki 12 d. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crauford 5573

DECORATION DIENAI GERIAUSIA TINKA

Marquette
Dabar visi pamėgo MARQUETTE, kaipo smagiausių ir pigiausių automobilių

TAIPGI PARDUODAME AUTOMOBILIŲ III
ČAMPIONĄ D I f\

Turime ir vartotų automobilių. Nieko nelaukęs atsilankyk pcs mus, įsigysi ge
riausią automobilių geriausiomis išlygomis ir turėsi pilnų užsiganėdinimų.

ARCHER BUICK COMPANY
Jonas Šlegaitis, Lietuvis Pardavėjas 

4400 ARCHER AVENUE TEL. VIRGINIA 2400
Vienas blokas nuo Kedzie Avenue

žadėjusiu vienuoliu tik vieno 
Dievo tarnu. Dabar visi paju
tome nebetekę didžiai gerbia
mojo savo dvasios vado; mūsų 
vaikelių, jo auklėtų, tūkstan
tinė minia nebegali verksmu 
ištverti jį prisimindama. Ji
sai mus visus mokino Dievo 
valių pildyti ir skausmuose, 
Dievo Apveizdai pašivedus, 
iramintis, Dievo tarnyboje te
sėti. Tad šiandienų AVorceste- 
rvje mes, maži ir dideli, ne
paliausime maldauti Dievo 
jam sveikatėlės ir sugrįžimo, 
bent kaipo Marijonų misijonie 
riui, j mūsų kraštų.

Teduoda Viešpats, kad 
ta laukiamoji visų Amerikos 
lietuvių bernaičių kolegijų 
rastų musų krašte sau tinka
mų vietų.

M. V.

DETROIT. MIGH.
Darbai visiškai sumažėjo.
Kone visos automobilių dirb 

tuvės atleidinėja darbininkus. 
'Pūkštančiai darbininkų vaikš
tinėja be darbo.

Keletas desėtkų lietuvių iš 
j Detroito išvažiavo į Lietuvų 
“ant vikeišino”.

Biznieriai, labiausiai buče- 
riai, labai susirūpinę, jog biz
nis neina. Be to, labai daug 
yra šeimynų, kurios yra įsi- 

• varę į dideles skolas ir neturi 
kuo apsimokėti dėl didelės 
bedarbės.

šv. Jurgio parapija.
Detroit visos trys lietuvių 

parapijos gerai gyvuoja. Se
niausia ir didžiausia parapija 
yra šv. Jurgio, kur klebonau
ja kun. J. B. Čižauskas.

Tiktai vienas negeras daly
kas, kad lietuviai apsileido 
juodukais. Toj apielinkėj jau 
veik didesnė pusė gyventojų 
yra juodukai.

Šioje parapijoje randas 
daug katalikiškų draugijų, ku 
rios rėmė ir remia savo parav- 
PD9-

Pasauliniame kare

1MSSIG.
Seno Krajaus

Kiekviena draugija yra už
sisakius sau vietų piknikui, 
kur yra gražiausia ir pato

giausia vieta, tai yra Birutos 
‘daržas, John R. ir 11 Mile rd.

Pereitais metais draugijos 
gražiai rėmė savo parapijų, 
taipgi ir pavieniai parapijom 
nys.
Neminėsiu tų, kurie rėmė at

silankymu į piknikus, bazarų 
ir kitus parengimus, bet kurie 
pinigais aukojo savo bažny-
v • •etai:

S. L, R. K. A. 171 kp. $20.00.
Šv. Jurgio dr-jūj $25.00.
Sodalicija $50.00.
P. Mockevičius atnaujino

stovylų už $07.00.
O. Merkevičienė įtaisė ar

notų už $100.00.
J. Perminąs įtaisė arnotų 

už $100.00.
L. Būdvietis įtaisė arnotų 

už $100.00.
K. Stepanauskas įtaisė 6 

liktorius už $140.00.
J. Karvelis kryžių proees. 

už $141.00.
M. Kirvaitienė — 2 dalma

tikas ir mišiolą už $150.00.
A. Šalasevič — baldakimų 

už $175.00.
A. Dzekauskienė — 3 tobly- 

čias ant altoriaus ir arnotų 
už $183.00.

J. Paulauskienė — kryžių 
ant altoriaus ir arnotų už 
$200.00.

V. Buteikis — karpetus ir 
“teribulum” už $200.00.

K. Šitkauskas paauksavo 
liktorius už $220.00.

AI. Budenas amžinų lempų 
už $200.00.

J. Simonavičius monstranci
jų už $265.00.

V. Jančaitis lempų su 120 
šviesų už $1,600.00.

Gražiom aukom pasirodė tie 
parapijonys. Visi jie yra pa
prasti darbininkai ir gražiai 
gyvena.

Seserų namo pataisymas 
atnaujinimas kainavo $5,700.- 
00. Vis tai parapijonų aukos. 
Prie to prisidėjo lioterija ir 
piknikai.

Parapijonys, matydami sa
vo bažnyčių kasmet gražesnę, 
da gausiau aukoja.

Jau netoli dešimts metų 
kaip kun. J. Čižauskas gra
žiai darbuojas. Lai Dievas pa
deda ir toliau jam taip dar
buotis.

V-kas.

Labdarių centro susirinki
mas įvyko gegužės 28 d., Auš
ros Vartų par. salėj. Išklau
syta raportai, prisiruošta prie 
išvažiavimo, pasidalinta dar
bu.

DRAUGAS

TĄ familiarišką pranešimą Camel ciga- 
retų pakelio užpakaly vėl perskaitykit. 
. .. Camels, kurie buvo 1913 metais pas
kelbti, kuomet kiti cigaretai siūlė viso
kių dovanų ir panašių pagundų, Camels 
vaduojamais tapo vien tik gerumo 
pamatu.

Tas pranešimas, išsiplatino per pa
saulį kasdien milijonuos pakelių, yra 
jūsų daugiausio rūkymo malonume už

tikrinimas. Kiekvienam pakely patvir
tina nuolatinį tikslą rūkytojams duot 
cigaretą, kuriame visa galima kaina 
įdėtą į tikrą rūkymo ypatybę.

Malonus, naturališkas kvepėjimas 
“Camels” parinktiniausių tabakų, su
vienyti švelniam, nunokusiam sutarime 
nepasiekiamoj rūšy padarė Camels pir
mu cigaretu ir jį tuo laiko.

Neatsisakykit sau

Camels
C H I C A G O J E

NORTH SIDE ŽINELĖS. į Šv. Kazimiero Akademijos 
------------- į Rėmėjų 3 skyriaus rengia

Šv. Rožančiaus draugijos į “bunco party” p. Deksnių 
susirinkimas įvyko 21 d. ge i namuose, 2019 Pierce Avė., 
gūžės. Pereito sus-mo nutari-j 7:30 valandų vakare. Bus ir 
niai perskaityti ir priimti. j laimėjimas. Tik malonėsite vi-

Toliau sekė įvairūs rapor- sos sunešti kortas ir pinigus, 
tai. Iš labdarių 6 kuopos Visi kviečiami atsilankyti, 
pranešė, kad ant kapų, 30 d.,Kas atjaučia Seserų reikalus, 
gegužės, Vainikų Dienoj, lai-Į tai ir dovanų prašome atneš- 
kys užkandžius. ti.

Šv. Kazimiero Akademijos
rėmėjos irgi ruošiasi prie di-
delio “bunco party”, 5 d. bir-įlės Šv. mergaitės ruošia “bun- 
želio. ico party” 28 d. gegužės na-

Įnešta, kad turime sureng-jmuose po num. 1708 N. Damen 
ti kų nepaprasto draugijos 25 j Avė., 7:30 valandų vakare.
m. gyvavimo sukaktuvėms. 
Visos labai nudžiugo, kad dr- 
ja tiek metų išgyvavo. 
Nutarta surengti paminėji-
nio vakarų su programa. 15- nybė, ten galybė. Valio mer-
rinkta komisija iš: M. Butkie
nės, A. Urbonavičienės ir V. 
Daugirdienės.

Iš Šv. Kazimiero Akademi
jos Reni. seimo raportų išda
vė M. Dumbliauskai tė. Prane
šė, kad Seimas pavyko. Aukų 
sudėta $1,414 suvirš. Nors Ma
rijona jaunutė, bet raportą 
gražiai, išdavė.

Nekalto Prasidėjimo Pane

Mergaitės ir-gi nutarė kų nors 
ir surengti ir pasikviesti pa- 
gelbos. Kai daugeliu stosim, 
daug ir nuveiksime. Kur vie-

gaitėms!
Mergaitė.

BRIGHTON PARKO ŽI
NELĖS.

Nek. Prasid. parap. Alto
riaus Puošimo draugija gegu
žės 25 d., parapijos patalpoje, 
turėjo “Basket” pikniką.

gausumo
Nors ir šaltas oras, bet susi
rinko pusėtinas būrelis para
pijonų. Gerb. kun. Vaitukaitis 
ir gerb. klebonas kun. Briš- 
ka dėkojo susirinkusiems ir 
parėmusiems šį kilnios drau
gijos parengimų. Virėjos: p. 
p. Bliudienė, Samoškienė, Kaz 

flauskienė, Ramašauskienė ir
I
Gubistienė gardžiai pataiso 
vakarienę, net visi gėrėjosi iš 
virėjų apsukrumo. Visiems ži
noma šios parap. darbuotoju 
p. E. Paulienė, sukosi už ba
ro ir nemažai padarė pelno. 
Linksmino lietuviškai su kon- 
statinka p. Antanas Samoška. 
Be to p. Pranas Mikužis pa
darė susirinkusiems “surpri- 
ze” įstodamas į tų draugijų 
amžinuoju nariu.

Lietuvos Vyčių 36 kuopa, 
kas ketvirtadienį McKinley 
Parko Field House laiko su
sirinkimus. Dabar vasaros se- 

jzonui prasidėjus veik kiekvie
nas susirinkimas nepraeina 
be programų ar šokių.

Valio 36 kuopos darbuoto
jai!!!...

Nek. Prasid. parap. choras 
dabar mokinasi naujas mišias. 
Narių turi virš 80. Garbė pa-

O 1930, *. J. Kvrnelib T»b«te» 
Gmpasy, Wuuton-Sal«m, N. C-

ra p. chorui, turint muzikų — 
art. p. Justų Kudirkų savo 
tarpe.

“Vytauto” teatr. klubas, 
dabartiniu laiku nieko nevei
kia, bet nuo sekančio susirin
kimo, kuris bus 14 d. birželio, 
manoma pradėti daryti pla
nus geram veikalui pastatyti, 
nes jėgų klube ir daug. Tik 
jei visi suimsim padarysim. 
Manoma ir “Draugo” naudai 
vieną vakarą pastatyti sekan
čiame sezone.

“Vytauto” teatr. klubo na
rė Valerija Vaičiulaitė sun
kiai sirgo ir kaikurį laiką bu
vo šv. Kryžiaus ligoninėje po 
dr. Jovaišos priežiūra. Dabar 
kiek pasveiko, bet numatoma 
sunki operacija.

Tuo paties klubo susirinki
mas įvyks prie bet kurio na
rių skaičiaus 14 d. birželio pa
rap. mok. kambary, 8 vai. va
kare. Visi nariai turėtų daly
vauti, nes yra daug bėgamų 
reikalą. Numatoma ir valdy
boje pasikeitimą.

Ch. Reporteris.

PLATINKITE “DRAUGĄ’



f

draugas

C H I C A G O J E
RADIO iii.

Town of Lake. — Geg. 23 
<1. įvyko 6v. Vardo draugi
jos susirinkimus. Trys nauji 2 vai. 
nariai prisirašė. Kitas susiriu-į 
kinius bus birž. 9 d. vak.

X Sugrįžo mokytoja Stella 
Pi valonas. Labai pasitenkinus 
ilga kelione. Buvo Šventoje 
Žemėje) Romoje ir kituose E- 
uropos žymesniuose miestuose.

X Geg. 23 d. Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje buvo rinkliava L.
K. Labdarybei. Aukų sudėta 
$100.00.

Vertu nuvažiuoti, pamatyti tą 
vietą.

X Dr-tės šv. Agotos susi
rinkimas bus sektu., birž. 1 d.,

MOTERŲ SĄ GOS 1 
POKYLIS.

KPS.

Bridgeport. — Kaip jau bu
vo skelbtu, Mot. Są-gos 1 kps. 
penkiolikos metą sukaktuvių 
pokylis įvyko šeštadienio va
kare, gegužės 24 d., Lietiniu 
Klube.

Rengimo komisija, ypač. pp. 
E. Nedvarienė ir B. Bitautie-X Geg. 24 d. Šv. Kryžiaus 

baž. Petras Dargis su Leoka-|“s df'J0 _dau8 P«ta»CT. kad 
d i ja Česnaite iškilmingai prį. sukaktu\ės būtų šaunios. Jai 
ėmė Moterystės Sakramenta, iir buv0- Arti gilnttls rinkti' 
kurį teikė kun. A. Linkus a-|maus"» vl*‘Sn"-1 ir sve™k Pr°- 
sistoje kun. A. Dėsnio ir kun. gruma turtinga ir įvairi. Val

giai skanūs, ūpas visų geriau
sias.I

Aukštieji svečiai.
Be mūsų kuopos gerb. są- 

jungiečių ir valdybos, turėjom 
svečiuose visą smetonėlę. Mū
sų parapijos asistentai kuni
gai: J. Šaulinskas ir A. Mar
ti nkus. Lietuvos Konsulas A. 
Kalvaitis su žmona. Pirmo
sios sąjungiečių veikėjos p. 
Pranciška Šatienė iš Brigliton

X Birž. 1 d. Labdarių Są-i Park (pimia centro vice-pirm. 
gos ūkyje (farm) bus įgva-lkuriturėjogarbėsatidaryUir 
žiavimas. Toje “farmoje” lab-Są\gos Seimą), 
dariai rengiasi steigti prie- [P16 °- Julytė, 29 kps. pirm. 
glaudos namą našlaičiams ir , P* P- uičekauskienė, 20 kps.
seneliams — pavargėliams. !iždininkė ir ^nii darbuotoja 

dalyvavo su seserė, p-le M. L.

Pr. Jurgaičio. Giedojo šv. Ce
cilijos choras, solo ponia A. 
Pieržinsldenė. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia, net tokių bu
vo, kurie kitu kartu bijo baž
nyčios. Vestuvių puotoje šim
tai svečių dalyvavo ir gar
džiai smaginosi.

X Birželio 1 d. mūsų skau
tai vyks į Šv. Vardo Kated
rą, į iškilmes, kuriose pats 
J. E. Kardinolas jiems kalbės.

• Programą.
Susėdus visiems prie pava

sario gėlėmis išpuoštų stalų, 
po sočios vakarienės, p. Neu- 
varienei, kuopos pirm., papra
šius vakarui vadovauti p. A. 
Nausėdienę, pradėta progta
nia.

Valdybos ir pirmųjų veikėjų 
pagerbimas.

Prie “speakers’ table” su
sodinta kuopos valdyba ir pir 
mosios veikėjos. Kiekvienai 
jų buvo paženklinta vieta ii 
kiekvienai suteiktas “shoul- 
der corsage” (pavasario gė
lių).

Visi stalai atrodė it gėlių 
darželis. Taip visos Sąjungie- 
tės, kaip ir viešnios gražiai 
buvo išsipuošusios.

Programa.
Gražius linkėjimus reiškė 

gerb. kun. A. Martinkus, pra
loto Krušo vardu ir savo taip
gi, p. A. Kalvaitis, Lietuvos 

i konsulas ypatingai gražiai a 
pibudino 1 kps. M. 8. darbuo
tę, kuopos pirm. p, E. Nedva
rienė ir kuopos ižd. p. Bitau- 
tiėnė širdingai

PIKNIKĖLĮ RENGTI 
SEKAS.

(dėžę gerų lietuviškų Rūtos 
saldainių. P-nia M. Birjotie-

----------- ‘nė ir biznierius su savo drau-
Sumanymas surengti moks- gais> j Dabravolskis, 2323

leiviui Petrui Atkočiūnui pik
nikėlį rado visuomenėje grei-

So. Oakley žada gausiai pa
remti. Yra numatoma, kad tas

to ir širdingo pritarimo. Kaip jpįknikelis įvyks birželio 8 d.
tik komisija pradėjo veikti, 
tai tuoj gavo dovanų ir paža 
du piknikėlį remti. P-nai Šli

Adv. J. Bagdžiuno darže 
2322 8o. Oakley avė. kampas 
23 PI. ir So. Oakley.

P-nas Klikna, gyv. ■ 2434 
Blue Island avė., šauniai pasi

ekiau kurie rengė piknikėlį 
sveikino pir-i klieriko Kinderio naudai, pa- 

inąsias darbuotojas ir tąja!dovanojo visus likusius nuo,
proga įteikta didžiausias rau- Jano piknikėlio daiktus. Be to'daikaxo P*kn’keliui, įengtam 
donų rožių bukietas 1 kps. p-,nia Šliekienė, jau aukavo 

dolerį ir žadėjo paremti dar-

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
MILŽINIŠKA LIETUVIŲ 

MINIA PRIEPLAUKOJ

Retvirtadlenis, Geg. 20, 1930

lūs ir visi buvo pilni entuziaz
mo.

Pirmutinis šių metų didžiu
lis laivus Scandinavian Ame
rikos Linijos Oscar II išplau
kė su lietuvių ekskursija pe- 

1 įeitą šeštadienį. Lietuvių 
ekskursantų palydėti į prie- 
iplauką susirinko milžiniškos 
lietuvių minios. Ekskursantų 
ir palydėtųjų ūpas buvo paki-

Sveikinimą ir geriausios klo 
ties velijimus telegramų at
siuntė ir Lietuvos atstovas B. 
K. Balutis.

Radios

X Dominikas Vaičiūnas nu
pirko ice creain, cigarų ir 
smulkmenų krautuvę po, num. 
2301 So. Leavitt St. Biznis 
eina gerai.

,X Jonas Medžius, turįs šiu
šių taisymo šapą po num. 2039 
W. 23 st., įsitaisė naujausio 
išradimo mašinas, darbą gerai 
atlieka ir kostomerių turi 
daug. Jisai remia visus ge
rus parengimus.

X P-nas V. Stasuiis nese
nai nupirkęs valgomųjų dai
ktų krautuvę prie 33-čios g- 
vės ir Union avė., ją pertaisė 
iš vidaus ir lauko, papildė 
geromis prekėmis ir dabar biz 
nis kasdien gerėja.

Gurinskaitė, pirmutinė Centro 
rast., p-n i U. Gudienė viena 
pirmųjų Centro pirm., A. Va- 
laričiunaitė, M. Mikšienė ir ki
tos.

Svečių buvo net iš Roselan- 
do: adv. Vaitelies su žmona, 
p. Samuoliunai, Dr. Žmuidzi
navičius, pp. Ambrozai, pp. 
Stankūnai, pp. Zacliarevičiai, 
pp. Zalatoriai, pp. Fabijonai, 
pp. Dalkai, komp. A. Pocius, 
pp. Janušauskai iš Beverly 
Mills, pp. Nedvarai, Leščaus- 
kai, pp. Romanai, poni J. Vol- 
terienė su dukterimis ir žen
tais, pp. Pieržynskai, p-lė Ski
ri utė, sunku visus būtų ir iš- 
sKaitliuot, tikrai buvo rink
tinė draugija.

varde p. A. Nausėdienei. Taip
gi sveikino tą vakarą: p. Z. bu. 
Leščauskienė, p. J. Valterie- 
nė, p. F. Šatienė, Adv. Vai- 
tebes, real estate biznierius p. 
Fabijonas, p. Stankūnas (“o- 
fficial pliotograplier” M. S.
1 kps.) ir ypatingai jautriai 
ir nuoširdžiai kalbėjo jauna 
musų veikėja p-lė O. Nevuly- 
tė. P-lė M. L. Gurinskaitė 
gražiai savo vardu linkėjimus 
reiškė valdybai kuopos ir są- 
jungietėms. Komp. A. Pocius 
kergė savo šiltus linkėjimus 
prie kitų.

Protarpiais dainavo p. A. 
Pieržynskienė; akotnp. p lč 
Skiriutė. Dainavo įspūdingai 
p. Romanas akomp. savo šu
neliui jaunam. Romanui. Prie 
progos p. Romanas padaina
vo ir pirmą kompoziciją jau
nučio Romano. Ovacijos buvo 
teikiamos nuoširdžios ir truks 
.vilingos.

(Bus daugiau)
Viena iš visų-.

Pranas Siininas, West Si- 
dės ice-creamininkas, 2300 So. 
Oakley avė. aukavo dėžę čiu- 
gamo. Brolis Vladas paskyrė

klierikui Kinderiui paremti, 
būtent jis pardavė apie 50 ti- 
kietų ir sudarė veltui muzi
ką, tai dabar prie jo bus krei
ptasi, kad jis sudarytų gerą 
muziką ir šiam piknikėliui 

Komisija.

MOTERYS PRIVALO 
IŠMOKTI VARTOTI 

MAGNESIJA
Moterims, kurios kenčia nuo Šir

dies pykimo, arba taip vadinamos 
"rytinės ligos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 
tai žino ir tą. pataria žymiausi spe-. 
cialistai. Prirengk biskutį susmulkin
to ledo — sakysim vyninį stiklelį. 
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką 
Phillips Milk o£ Magnesia. Palengva 
gurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu
mas visiškai praeis. Retai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą ari ą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesia turi 
priešrugštinių ypatybių Ir jis teikia 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veikime užtikrina 
regulerį vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia 
rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
mo laiku.

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk 
of Magnesia eina pilni nurodymai 
jo daugybės vartojimų. Visose aptie- 
kose po 2 5c. ir 50c. Reikalauk tik
rosios. daktarų užtikrintos per 50 
metų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
II. Phillips Chemical Kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas ir Jo 
pirmtakuno Chas. II. Phillips nuo 

i 1875.

ir Lietuvių Radio progra
mai duodami pastangomis 
Budriko krautuvės iš sto
ties WCFL 970 K. kas ne- 
dėldįenį nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Kas ketvergas WH 
FC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

KAINOS SUMAŽINTOS
Atwate,r Kent A. C. su vis-

ku’ $39.00
R. C. A. Radiola 33 su vis-

kTO $35.00
Philco screen grid vertės $125

ui $65.00
Radio ir vietrola kruvo-

$98.00
Parduodamos visos geriausios 

Standard išdirbysčių radios.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3417-21 S. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 4705

BHE aa

DECORATION DAY SPECIAL
NUŽEMINTOS KAINOS ANT

OLDFIELD TAJERŲ
Didelis Extra size augštos vertės Tajeras už žemą kainą, 
turintis visas progas subudavojirno ir išvystymo, kas daro 
galimu dėl Firestone Balloon tajerų laikyti pasaulinį re
kordą tint paprasto kelio lenktynėse saugumo, ilgiausios 
ištvermės ii- pigumo. Pirkdami Firestone Ohlfield taje- 
rus 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 kili saizai už lygiai žemą kainą. Uždėjimas dykai.
Beabejo, jums reikalingas vienas ar daugiau naujų tajerų
prieš šventes. Užeikit pas mus pasirinkti sau tinkamą ta-
jerą. Mes turim stake visokių šaižų ir visokios kainos ta
jerų. Krautuvė atvira kas vakarą iki devynių.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
4071 Archer Avenue, Tel. Virginia 0915

-4»-- ' 4- ■ ■*■■4 ■ į. . , ...... S

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilną pasirinkimą religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

oijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimą.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE 
4723 W. Madison St. Chicago, III.
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RYTOJ DECORATION DAY9
Visi važiuos automobiliais, ir Tamsta pirkis pas mus mašiną ir važiuok su 

kitais. Štai mūsų Decoration Dav bargenai
Dodge, Sedan — 1926
Studebaker, Coach — 1925
Graham Paige, Coupe — 1928 x
Chrysler, Sedan, Model 70 — 1927
Graham Paige, Sedan, Model 37 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 614 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Chevrolet, Coupe — 1928
Paige, Sedan, Model 675 — 1927
Ford, Town Sedan — 1929
Chevrolet, Sedan — 1926
Chevrolet, Sedan — 1926
Chevrolet, Touring — 1926
Paige, Sedan — 1927
Paige, Coach — 1927
Nash, Sedan — 1926
Studebaker, Coupe — 1928
Jevvett, Touring — 1925
Graham Paige, Sedan, Model 615 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 612 — 1929
Graham Paige, Sedan, Model 619 — 1928
Graham Paige, Sedan, Model 610— 1928

Mažai įmokėti, balansas mėnesiniais išmokėjimais jūsų kišeniui pm 
į-PaiVisi automobiliai geriausam stovyje. Tik pamislyk, 1929 Graham-Paige,

i įtaikintais. 
4 du

ry, sedan tik už $250 įmokėjimo, balansas mažais išmokėjimais.

SAVININKAI:
CARL YVAINORIS, JOSEPH BAGDONAS
JOHN LASKEY, PETER NOVAK

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
3962 Archer Avenue Chicago, Illinois

TELEFONAS LAFAYETTE 6666
S

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nepuslminkit, bet eikit poa ■, 
tikrą specialistą, ne paa kokį nepa,- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau- 

• pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
į daktarų negalėjo pagelbėt jums del- 
' to, kad jie neturi reikalingo patyri- 
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgcno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, nar
vų, širdies, reumatizmo, kirmidų. 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsl- 
kerėjusią, chrųpišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
diane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
80 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Buy gloves wlth what 
it savas

Nereik mokėti 50c. už 
dantų mostį. Listcrine To- 
oth I’aste gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kla. Ją vartotadamas pet 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

Feen&mint
The Laxative

s

Mėgsta j| visi 

Skanus kramtimui 4 

mint, taip kaip guma. d



I
/

Ketvirtadienis, Geg. 29, 1930 DBXUQXB

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. i parūpi jos svetainėje vakare S 

vai. turi savo eilini susirlnki-

ciškonų misionierius, ateinan
čiame sekmadienyje bus West 
villyje su keturdešiintės pa
mokslais.

dienoj, geg. 30, McKinley Par
ke.

Dabar paaiškėjo, kad tos 
rungtynės įvyks ne McKinley

X Ryt su pirmomis šv. mi- Parke, bet Byrnes Field, prie

DAKTARAI:

X Aušros Vartų moterų ir 
merginų draugija šiandien va
kare tuojau po gegužinių pa

maldų parapijos mokykloje 
šaukia nepaprasta narių susi
rinkimų, kad paremti būsentį 
Bergmann’o darže, 29. birželio
parapijos piknikų.

X Vyčių 24 kp. šiandien

mų.
X Ryt dėliai “vainikų die

nos”, šv. Kazimiero kapuose 
10:30 vai. bus laikomos už 
mirusius iškilmingos pamal
dos į kurias anksti rytų iške
liaus Aušros Vartų klebonus, 
vargonininkas ir parapijonai.

X Tėvas Augustinas, pran-

GRABORIAI:

Simpatižkas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG It ABU VED&JAJ 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Aye. 

Tel. Yards 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairlleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero r7 94 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

S. D. LACHA w!CZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
■ia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chlcago, 111.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS

relefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

šiomis Aušros Vartų bažny
čioje prasidės novena prie šv. 
Dvasios.

X Simonas Balickis, patyręs 
rubsiuvis, ypač siuvime mote
riškų drabužių, persikėlęs į 
Jaukščio namų, 2256 W. 23 st., 
tiek turi darbo, kad prisėlint 
padirbėti ir o vertime.

X Kaz. Kulbis j savo kriau- 
čiškų šapų, 2305 So. Leavitt 
st., gavo į partnerius siuvėjų 
Juozų Kareivų. Darbo turi 
užtektinai. Visos mašinos su
pirktos naujos ir geriausio iš
radimo.

59 ir Robey, nuo 1 iki 3 vai.
Rap.

Telephone Central e926

F. W. CHERNAUGKAS
A I) V O K A T A S

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki a vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Rcosevelt 8710 
Vai. nuo C iki 9 vai. vak.

SPORTAS
IMTYNĖS BUS KITOJ 

VIETOJ.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R, G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 
Ir Ketvergais vakare

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kert* So. Weetera Avenae 

Tel. Prospect 1918 
Rezidencija 8859 So. Leavitt St 

Tel. Canal 288*
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-1 ▼. V. 

NedelloJ pasai ausi tarimų
Ofiso Tel. Vlrglnla *088

Rezidencijos: Vaa Buren

DR. T. DUNDULIS
5881

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Jr < Iki 8 v. v. 

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 8:30 vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

. Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7533

J. Lulevičius

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Sulte 721 First National Bank Btdg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 6-6.

Tel. Canal 2552

GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 111*

Buvo “Drauge” paskelbta, 
kad Brigliton Parko 36 kp. 
baseball tymas imsis su wau- 
keganiečiais “Decoration”

TARP DRAUGŲ

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CH1CAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1Š- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 AVest 4Gtb St.
Kampas 4Cth ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

Phon* Bonlvrord 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningus Ir 
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenae

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

— Laba diena, Stasy!
— Laba.
— Kodėl taip linksmas šian

die?
— Juk žinai, ateina Kapinių 

Puošimo Diena, rengiuos pir
kti automobilių.

— O kokį manai pirkti?
— Tai jau turiu išsirinkęs 

gražų ir gerų AVillys Eiglit.
— O kas juos parduoda?
1— Tai S. Rumehaks.
— Kur jis randasi?
— Wliite Sox Motor Sales, 

610 W. 35th St. Jo telefonas 
yra Yards 0699 arba Boule
vard 8642.

— Tai eikime, aš irgi apžiū
rėsiu.

— Jis turi visokių karų — Į 
Willvs Knight Six, Willys Six 
Willys Eiglit ir AVhippet; taip 
gi turi visokių vartotų karų, 
visokių išdirbyščių ir už viso
kių kainų.

— Tai gerai, aš pirksiu 
AVillys Knight, nes turiu va
žiuoti į New Yorkų, tai grei
čiau nuvažiuosiu.

— Paimk vienų, nepadarysi 
klaidos — tai tikrai geri ka
rai. (Apgr.)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Roora 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 8-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-8 vai. vok. apart Pacedėllo Ir 

Pėtnyčios

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

11900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v, v,

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telcphona. Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600

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

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10-L2

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0810

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. C622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

JOHN KDCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va
kare. Sered«mis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomls

AKIŲ GYDYTOJAI:

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (bu Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
5 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir ‘ Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Rec.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J, JAVŪIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų. 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti-

Ofiso ir Ris. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

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

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6328 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą kuris 

esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai 
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomls 
Susitarus

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospact 66*9

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vaJcore

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DENTIST AI

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomls 19 Iki 19 

Telef. Midway 2880

Tai. Boulevard 1491

JERONIMAS JUŠKAITIS
mirė gegužio 25, 1930 m. 9:30 vai. ryt. 54 metų am
žiaus. Kilo iš Šakių Apskričio, Bonkiškių Kaimo. A- 
merikoje išgyveno apie 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Juzefų iki tėvais 
Mučiulaitikė, sūnų Antanų, 4 dukteris Agotų, Pran
ciškų, Marijonų ir Anelę, žentų. Pranų Bany, anūkų 
Praniuku, švogerį Mykolų Mačiulaitį. Duktė Pranciš
ka yra sesuo Konradą šv. Kazimiero Vienuolyne.
Kūnas pašarvotas buvo 224 Anies St. Montello, Mass. 

Laidotuvės įvyko gegužio 27 d. Iš namų 9 vai. buvo 
atlydėtus į Šv. Koko bažnyčių, kurioj įvyko gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų buvo nu
lydėtas į Calvarv kapines.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir Giminės.

STANISLOVAS M. GASPARAITIS
Mirė Gegužės 27 d., 1930m., apie 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių apskričio, Joniškio parapijos. Ameri
koje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame niuliūdime moterį Anelę, 3 sūnus: 
kun. Tanių- .Stanislovų ir Jonų, seserį. Amelijų, švo
gerį Jonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas graboriaus Sklido koplyčioje, 
718 \Y. 18th St. Laidotuvės įvyks suhatoj gegužės 31 
d., iš koplyčios 9 vai. Ims atlydėtas į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, druugus-ges 
ir pažystanius-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Kūnai, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Skudas. Tele

fonas Roosevelt 7532.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastcbėkit ninno iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Scredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

Office Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tat Canal 9911

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 1 Iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 1 vakare

Seredoj pagal sutari)

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojos, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo I — 4 * *

7—1 vakaro

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
: VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
'nuo 6 Iki 7:30 vai. vakaro.

Boulevard 7589
ltcz. Hemlock 7691 •

'‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. III.
X-Ray Ir Gas 

Valandos: 10-12 ryt. 1:80—5 ir 6-9 
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shorc 
2238, urba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 12 dieną fe*
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BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE “X «t,
jų c.ioru, bet mums gerinusiu 

[patiko vyrų “Grožybės” cho
ras.

Valio, “Grožybės” tuorui!
Vienas Rėmėjų.

CO. DUODAMI! PROGRAMŲ.
Programai duodami kiekvieno pirmadienio va< 

karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Dauginu tokių žnvėjančių ce. ller lašt song which T and took botli lier liigh 
dainų per radio. J. Krotkas. linppened to know, wns “I lo-|low notes very įveli.

and

Gerbiamieji:
Kaip matome iš “Drauge” 

telpančių laiškų, “Draugas” 
ir Peoples Furniture Co. gau
na daug pagyrimo ir padėkos 
už rengiamus per radio kon
certus. Laiškus skaitydamas 
įgauni įspūdžio, kad klausyto
jai patenkinti koncertu, nežiū
rint keno ir kokie kūriniai

nes jiems graži, įdomi, nau
ja, negirdėta.

Mūsų meno žvaigždės va
žiuoja į Italiją, mokinasi ir 
sugrįžusios į Ameriką, randa, 
kad negali konkuruoti su

Gerb.:
Gegužės 25 d. teko girdėti 

per radio tikrai gražių lietu
višką programą, kurią, išpil
dė Aušros Vartų parapijos 
chorai: Moterų Sąjungos 55

prastesniais už save meniniu- kp-, vyrų “Grožybes” ir didy-
kais. Mat, besimokindami jie
išmoksta išpildyti pasaulinių
kompozitorių veikalus, o už- 

tame koncerte buvo išpildyti. mirStĄ or paniekina, lictu.
Man dirbant prie radio, kas- jvių liaudies daineles. Taip
dien tenka po kelias dešimtis L, . . k , . .
I • J • • J* J v* l*—. I *lietuvių ir svetimtaučių radio 
klausytojų aplankyti ir išgirs
ti jų nuomones.

Sulyginus “Drauge” tel
pančius laiškus su žmonių kai 
borais, matosi, kad klausytojai 
tuose laiškuose visai neišdrį
sta pasakyti, kaip jie, ištikrų- 
jų, mąsto apie tuos koncer
tus.

Kiek patyriau, klausytojai 
vienbalsiai nusistatę prieš mai 
šymą į programus ne lietuvių 
kompozitorių kurinių. Bet kad 
padėkos laiškuose kas būtų 
apie tai rašęs, neteko matyti.

Lietuvių liaudies dainų me- 
liodijomis klausytojai kur 
kas labiau patenkinti, ne kad 
garsiųjų pasaulio kompozito
rių kūriniais, kuriuos mūsų 
dainininkai ar pianistai ban
do išpildyti. Lietuvių liau
dies dainos meliodija patrau
kia lietuvį prie savęs, nes ji 
graži, suprantama, įgimta, o 
svetimtaučiai myli klausytis,

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

portuotu iš užsienio “tavoru” 
turi trauktis į užpečkį ir už
leisti vietą “mažesniems ne
tobuliems sutvėrimėliams ’ ’.

Turime pianistų ir daini
ninkų, kurie, nežiūrint jų ga
bumų, visai nepopuliarūs. Prie 
žastis tame, kad jie, rengda
mi ar dalyvaudami koncer
tuose, bando parodyt ką gali, 
o pamiršta duoti to, ko žmo
nės nori.

Taigi, menininkai, arčiau 
prie lietuviškų liaudies dai
nų! Lai jūsų talentu per ra
dio paleista lietuvių liaudies 
dainos meliodija skrieja į pla
čiąją erdvę. Lai gaivina lie
tuvio sielą ir skelbia savo 
grožę visom kultūringom pa
saulio tautom!

A. J. Žvirblis.

sis parapijinis, vedami 
baus muziko ir chorvedžio p. 
J. Brazaičio.

Visose dainose buvo sumi
nėta visa, kas tik gražu Lie
tuvoj: ir garsūs Lietuvos miš-I
kai, gražumas Lietuvos dar
želių ir mergaičių, pasiryži
mai, drąsus maršavimas Lie
tuvos kareivių. Klausydamas 
tų dainų, viską pamiršti ir, 
rodos, būni Lietuvoje.

Ištikrųjų malonu yra klau
syti tokių jausmingų liaudies 
dainų.

ga-

PIRK WINNER
Pilnai įrengtų pristato»n už $310. 
Super X. The Champion 
German Bosch Mag. Carbin Spee-

dometer.
Standard Factory Eųulpment 
Jūsų sena mašina už pirmų įmo-

kėjimų.
Taipgi 50 vartotų motorciklių

27-28-29-30 Henderson ir Supers 
27-28-29-30 Indian Scouts ir Fours

Harley Single ir 45-47 Twlns. 
Pirk su rašyta garantija. Priimame

ir duodame j mainus karus. Central 
Cycle Sales, 711 Jackson.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo. Užlaikymas ir al
ga. Darbas nuolatinis.

P. PUČKGRIUS 
928 Warren Avenue 
Downers Grove, III.

Tel. Downers Grove 1104

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos Ir kiti) 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradin] mokslų J devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų J vienus metus. A- 
merikos Lietuvių Mokykloje jau tūk
stančiai lietuvių Įgijo mokslus. At
eikite įsirašyti šiandien Ir jums pa
dėsime Įsigyti abelnų mokau. Savo 
buv) žymiai pagerinsite, kai busit 
abclnal ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsetts šviežių kiauši
ai!). sviesto Ir sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 181$

DIDELI DARGENAI
K raudono roberio 

daržams laistyti pal- 
pok Buvo 14C. pėda, 
dabar 11c, pėda.

Enamel indai buvo 
$1.60, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos* buvo galionas po 
$2.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Tifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 889 
CICERO, ILL.

Gentlemen:
Ak I am accustomed to lis- 

tening in on WHFC every 
Monday niglit to liear tlm 
Litliuanians and tlieir melo- 
dious — Jolly tunes, I am 
anxious to sav this:

In as mucli as I am not one 
of theni and. can not under- 
stand tlieir language I atten- 
tively liste.n to tbe music and 
voices. One voice partieularly 
made me šit up with awe and 
absorb all tliat I could possi- 
bly get and yet anxiously 
waited for more būt sbe di- 
dn’t, to my disappointment. 
I believe sbe has been in trai- 
ning for many years and has 
cultivated a very beautiful 
voice with plenty of resonan-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ser. ir Ketv. Geg. 28, 29
THE OTHER T0M0RR0W’*

Dalyvauja Billie Dove 
' Labai įdomus veikalas. Da
lyvauja geri artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.' 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRARAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime ivalrių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette 8688
3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. * Yards 4500
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

Tel. Lafayette 7139

ve vou more and more caeh 
dnv”, made n dreamer of me, 
becav.se sbe kne\v ber slurs

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilną lai 
ką ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Virgvnia 2481

i PRECIN !
fPREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

MORGIČIAI-PASKOLDS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 

tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

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

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

W. A. Johnson.

REAL ESTATE

$1,000 PIGIAU.
2 šeimynų mimas. Lotas ver

tės $3,(MM), garadžius. Rendų 
$65 į mėn. Verta $7,500. Ati
duosiu už $6,5(X). 1-mo morgi
čio tik $1,800. Mainysiu į ne
didelę dirbamą farmą, arti 
Cbicagos.

6602 So. Fairfield Avė.
2-ros lubos

BIZNIO PROGOS

Grocernė, geras biznis pigiai. 1649 
Delaware St. Gary, Ind.

PARSIDUODA bučernė ir 
grocernė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Kaina pigi.

12300 Emerald Avė, 
Pullman 3990

PARSIDUODA Pete's Ice 
Cream Parlor. 4 kambariai 
pagyvenimui. Geras biznis.

Kreiptis
1409 So. 49 Avė. Cicero, III.

UŽ PUSĘ KAINOS.
Parsiduoda grocernė įr de- 

licatessen, taipgi yra visi bu- 
černės įtaisymai. Biznis ge
riausioj vietoj. Biznio uždėji
mas kaštavo $5,000. Dabar 
parduočiau beveik už puse. Sa
vininką verčia parduoti ban- 
krutas. Turi gelbėti namą. 
Taip-gi norėčiau gauti $3,000 
ant 2-ro morgičio. Sutikčiau 
mokėti 10-tą komišiną ir 6 
n uos.

2816 W. 63 Street

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Tol. Humhold 5230
Rez. Armilago 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET

Gėlėti, vainikai vestuvėmis, pngra- 
liarns Ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS 
Savininkas

REAL ESTATE

BARGENAS mūrinis 2 flatai, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num, 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS

2115 West Coulter Street 

Roosevelt 8410
NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lo

tas 48x160. $16,000. 7010 Prairie,
Stewart 2250.

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

VASARNAMIS 
1.1 akerių

Prie puikaus ežero, restriktuota, 
2 mali. į Antioch, III. 1 % vai. i 
Chicago, traukiniai busai, kiti ke
liai, maudinės, dideli medžiai, 11 
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
tra, gar., golfo lauka, bažnyčios, 
marketai, $25,000. Sale lotas 130x448. 
$110 pėda. Rašyk ar telefonuok, Sav. 
J.. P. Bowles, Stock Yards, Chica
go, III. Tel. Yards 0442, Rez. Drexel 
5050.

Tuoj reik parduoti 5 kamb. bung. 
karštu vand. apš., tailių stogas, 2 
karų gar. mažai įnešti, bal. kaip ren- 
da. 2917 No. Luna avė.

Gražus namas Midiothian, 147 St., 
4 kamb. % ak. arti R. I. stoties, ge- 
sas, elektra $2,250. $50 įnešti, $6
sav. Geo. Gold, kamb. 202, 35 No. 
Dearborn St.

Apt. kamp. Schubert & Lavergue, 
61x125, visi pagerinimai, $7,700 
cash. A. W. Tellman, 901 Bush St. 
San Francisco, Cal.

Parsiduoda Klubams ar Rezor- 
tams vietos. 3,000 ak. ar daugiau 
prie Huron ežero, viršutinis Mlch. 
pusiaus. Tinka medžioklei, žuvavi- 
mui, maudinėlms, laivams hydropia- 
nams. Vieškelis. Edward Thompson, 
Sault Ste. Marle, Micb.

Geroj vietoj lotas,Streamside Park 
arti 144 St. stotis III. Central. So. 
nuo Ivanhoe No. 1 prie upėa Visi 
pagerinimai. Pigiai. Rašyk H. D. 
Hollenback, 340 Normai Pkway, 
Chicago, Iii,

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams ’ pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBJ 

4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082 .

VIENATINE LIETUVIŲ
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLANDMAROIIETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R, Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnių Ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentus.

2650 Weat 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 881$

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirklt materijolų, o 
si padarysiu gražių dresiukų pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. DriUings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge ir su-

batoms Iki 9 vai. vakaro.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

808—8 West 81 Street 
Tel. Vletory 18$8

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS. Savininkas

LEAVITT STREET 

GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilią dar- 

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

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

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
Namų Statymo 
Kontraktorlus 

4556 So. Rockwell Street

LIETUVIS KATtPF.NTERIS 
Atlieku visokį darbų, kaip tai:

taisau namus, porčius, dirbu šėpas 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku ci- 
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES VUSHAS 
2223 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2721

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namą ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS

5 KAMB. MEDINIS NAMAS $3,500 
CASH

Greitam pardavimui, % Blue Book 
vertės, 5468 Dorchester Avė. L. R. 
McDonald, 10 So. La Šalie St. Fran- 
klin 4465.

GARANTUOTAS NAMAS
Pastatysim ant jūsų loto be pini

gų. Maži mėn. išmok., kaip renda. 
Nieko extra.

KIDKER — MORRIS CO.
77 W. Washington Street 

Tel. Franklin 5262

BIZNIO LOTAS 25x125, 2344 W. 
69 St. Sav. 7032 So. Irving Avė. 
H. Koepke.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo
bilius ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

TiMYKIT SIUOS BAR- 
GENUS

6 kamb. medinis namas, ge
ras beizmentas, furnace apšil-

Mes pasirengę išgražytl jūsų kam-i iv t>
barius 10% pigiau už visų darbų, dymas, 2 karą garadžius. Ban
Mallavojam, ir popieruojam ir aps- npfni;
kritai padirbam pagal jūsų norų. u“‘1 
Teisingas Ir greitaas patarnavimas Kaina $4,500. 
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip '
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o

66 ir Craivford.

6 kamb. medinis namas, 5

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J jnus

WHITE SOI MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tardė 0699

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viskų 

padarom.

DriHings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

MĘTROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 28 Melus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Vlrglnia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jusą kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musą krautuvę. 
Musą patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

mes pribusim Ir apkainuosim visai i - vy • •dykai. Taipgi- padarom ant lengvų kamb. beizmente. VlSl įmprO- 
išmokėjimų. vementai išmokėti. Randasi

arti 63 ir Ashland avė. Kaina 
$4,500.

Taipgi turim naujų mūrinių 
bungalow, po 5 ir 6 kamb., ar
ti Marųuette Parko už labai 
prieinamą kainą. Kreipkitės 
pas savininką

J. A. JONIKAS 

6628 So. Maplewood 

Hemlock 3699

A. K. VALIUKAS
Palnting & Dccorating Contractor 

3039 West 85 Place 
Tel. Republic 413$

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju ndujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7283

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorlus 

Maliavų Ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas įtakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJTT 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

REAL. ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

i

becav.se

