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Ka.tallka.1 paaaullonya turi kilnų nidavln), — {neiti J Šeimynai lr J vi
suomenę Kristaus tnol-Jlą, atnaujinti
imonlų dvasių. Jfizaus Širdies vleSpatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padfia Jums tų
apaStaiavlmo
darbų atllktL
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugų.**
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ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 31, 1916. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH J. 1879

"

"

“Draugas“ atstovauja organlsuotų
katalikų mint J, remta nuoilrdžlal ka
talikiškas draugijas, sųjungas, para
pija-. Ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama lt
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletellikl JausmaL

Telefonas: Roosevelt 7791

i

METAI-VOL XIV

RYTOJ SV. MYKOLO PARAPIJOS JUBILIE
ŠVENTŲ RŪBŲ IR IŠRENGIMŲ PARODA VA
TIKANE

Iškilmėse Dalyvau a
J.E.VyskupasB.Sheii

I

NAUJAS AUSTRUOS KANCLIERIS
SCHOBER PRIEŠ SOCIALISTUS

ROMA, rūgs. 27. — Vati-1
kane rengiama šventų bažnyi . .
i
•
•
I tinių rūbų ir išrengimų paro- ( MASKVOS VALDŽIA TIKISI
da, kurią atidarys Šventasis I
BRITANIJOJ GAUTI PINIGŲ
Tėvas Pijus XI rugsėjo 29 d.,
ty. ateinantį sekmadienį. Pa-(
I'
rodai pasibaigus tai visa bus
įteikta ftventąjam Tėvui pa- j
, naudoti Misijoms.
| Parodą organizuoja Katali- Į
kių Moterų ir Mergaičių Uni- j
/ ja, vokiečių sąjunga. Parodai I TRANSJORDANIJOS VAL- į NAUJAS KANCLIERIS
IMASI PRIEMONIŲ
bus užimta trys kambariai. Vi-1 DOVAS PRIEŠ ŽYDUS
, si rūbai ir kiti daiktai prisių- j
VIENNA, rūgs. 28. — Nau
Rugsėjo-(Sept.) 29 dieną,, paliktos vaikučiams kurie atĮ sti iš didesniųjų Vokietijos,1 AMMAN, Transjordanija,
rūgs.
28.
—
Emiras
Abdullab,
jas Austrijos respublikos kansekmadienyj, ftv. Afykolo pa- eis procesijoj su J. M. VysŠiaurinės ir Pietinės Ameri-*
Transjordanijos
valdovas,
pa

clieris Johann Schober suda
rapija apvaikščios 25 metų kupu, po jų seks parap. gar
į kos, Šveicarijos, Australijos*
reiškia,
kad
įgyvendinti
Pale

rė kabinetą ir jau eina parei
gyvavimo sukaktuves, arba bės nariai-ės. Jiems vietos ir
ir Belgijos miestų.
stinoje
žydus
yra
pavojingas
gas.
Sidabrinį Jubilėjų.
gi bus 'paliktos, kadangi ir
žygis. Tai dėlto, sako jis, kad
Kaip rytoj socialistai ir fa
Jo Ekscelencija Chicagos ArchidieceziBūdamas dabartiniu josios jie dalyvaus procesijoj. Po jų
SVEIKINAME!
Palestina yra arabų kraštas. šistai ruošias į demonstraci
jos Vyskupas—Pagelbininkas B. SHEIL ry
klebonu, skaitau sau už parei seks draugijos. Jos sueis baž
Kituose Palestinai kaiminin- jas kiti prieš kitus. Kanclietoj dalyvauja Lietuvių Šv. Mykolo parapijos
gą pakviesti visus parapijo- nyčion pirmiau negu procesi
guose kraštuose gyvena išim ris Schober parėdė, kad dėl
jubiliejinėse pamaldose.
"į
nus, visus North Side lietu ja prasidės ir užims visas vie
tinai
arabai. Į tai atsižvelgus, visako būtų paruošta kariuo
vius, net ir pašaliečius ka bity tas nuo vidurinio tako. Pritru
žydams Palestinoje atgaivinti menė, taip kad ji, prireikus,
BAIGIAS ŠVIESOS TAU
Paliko dvi mergaites
nus, ypač tuos, kurie esate bu- kus tų vietų, kiti draugijų na
jų senovės istorinę tėvynę y- galėtų tuojaus būt
PYMO LAIKAS
Keletu, mėttesių
riai turės eiti pašaliniais bažvę ■,v. Liyhoiū parapijos n.
ra vien svajonė ir tas patie socialistus malšinti.
riais, kad' .jam',. dajyv^tumė-takais ir užimti Pi™ų.-į36ia W.
‘‘tmMingieriams žydams labai pavojinga.
Ateinančiu vidunakčiu, pitinęs sėdynes nuo altoriaus. !vo” kažkokia Mrs. Mitchell su
rm rytdienos, Chicagoj bai
DAUGIAU KARO LAI
^r.
. .
.
v
. Kiek atliks sėdynių nuo drau- dviem mergaitėm, pustrečių ir
Visų pirmiausia prašau vi-i ..
.
, 1 .
,
.
gias švjesos taupymo laikas.
BOLŠEVIKŲ TIKSLAS
VYNUI
. . ...
, j.
gijų, jas galės užimti tie, ku-.vienenų metų amžiaus.
s,, knr1etikgales,te,t»d,ei.ę.,rie bu.
Laikrodžiai turi būt nustaty
PINIGŲ GAUTI
Rugsėjo 15 d. Mrs. Mitchell ti viena valanda atgal.
priimkite Šv. Komuniją. Toje į
PARYŽIUS, rūgs. 28. —
kažkur
išėjo
ir
negryžo.
Abi
Garbės Nariai.
BERLYNAS, rūgs. 28. — Francijos karo laivyno išlai
dienoje sujungkime savo iš
mergaitės
atiduotos
į
ftv.
ViLondone Britų valdžia turi kymui 1930 metais valdžia
laukini džiaugsmą su viduji- Parapijos Garbės Nariais
Apskrities tarnautojams
’
ncento
prieglaudą.
derybas su Maskvos valdžios reikalauja 100,000,090 dolerių
niu ir iš savo skaisčių širdžių i skaitosi visi tie, kurie yra
algos
atstovais tikslu atnaujinti di arba puse miliono daugiau,
pareiškime Dievuliui širdin- kada nors aukavę parapijai
Išmokamos Cook apskrities
Mirė
sužeistas
poHcmonas
plomatinius santikius.
giausią padėką’ ir garbę, ir su šimtą, arba penkias dešimt
negu šįmet.
tarnautojams ir darbininkams
visu pilnu nusižeminimu pa dolerių. Jįe gaus skirtingus , Mirė poliemonas Hults, ku- algos už dvi savaites. Tam ti Gerb. kun. II. J. Vaičiūnas, Vokietija ir kitos valstybės
prašykime Jo palaiminimo mu ženklelius ir turi susirinkt į rs aną dieną sužeistas kovoje kslui gauta 2 milionai dolerių, Šv. Antano par. klebonas, Fe atsidėjusiai tėmijasi į tas’ de 30-IAI METŲ KALĖJIMAN
sų ateities darbuotėje. Jeigu vieną mokyklos kambarį dėl ■ su negrais, “Moorish Scien ko algoms užteks ligi Naujų deracijos centro valdybos iž rybas. Abelnai manoma, kad
taip padarysime, tai tvirtai ti tvarkos.
dininkas, “Draugo” bendro Maskvos valdžiai ne tiek rū ROMA, rūgs. 28. — Buvu
ce” vadais.
Metų.'
kiu, kad Dievulis maloniai
vės pirmininkas, kurio pager pi santikių atnaujinimas, kiek sis ministerių pirmininko Mu
Vakarienė.
priims musų maldas išklausys Vakare 7 vai., svetainėje įbimui varduvių proga cicerie- noras gauti sau naujos pasko ssolinio spaudos biuro virši
ninkas Cesare Rossi už veiki
musų prašymus ir laimins vyks bankietas ir programa.
čiai rengia rytoj vakare ban- los.
mą prieš Mussolinio valdžią
musų ateitį.
Bus dainų ir kalbų.
kietą, kaipo padėką už jo
NUŽUDYTA 200 SU
teismo nubaustas 30-iai metų
šaunų darbavimąsi parapijos
Kun. J. Svirskas.
Mišios.
kalėjimo.
KILĖLIŲ
ir visuomenės labui.
Tą dieną bus trejos šv. Mi
—>
šios sulig “Standard Time”:
LONDONAS, nigs. 28. — VOKIETIJOS KANCLIERIS
DAUGIAU jSTATYMŲ JEI
pirmos 7:30; antros 8:30; tre
Iš Cairo praneša, kad Hedjaz
PASVEIKO
BUS REIKALINGA
čios, arba sumą. 10:30 vai.
karaliaus Ibn Saud kariuome- i
Gatvių ištaisyme papirkimai
Per paskutines šv. Mišias,
BERLYNAS, rūgs. 28. —
Aną dieną Michigan ežero
AVASHINGTON, rūgs. 28. nė nelaisvėn paėmusi 200 su
t. y. per sumą., bus Jo Malo
kilėlių. Visiems .nelaisviams Kanclieris Mueller, kurs dar
pakraščiu taisomos gatvės da
— Metodistų episkopalų vys
nybė Vyskupas B. J. Sbeil. Mi
nesenai pavojingai sirgo, gryrbininkai staiga sustreikavo.
kupas Cannon reikalauja ap- galvos nukapotos.
šios bus su asista. Jas atna
žo Berlynan pasveikęs.
Imta ieškoti priežasčių ir su
sausinti Columbia distriktą.
šaus kun. J. B. Kloris, Šv.
sekta, kad streikas sukeltas
Jis pareiškia, kad jei sausųjų PRAILGINO DIPLOMATI ŽYDŲ ŠELPIMO FONDAS
Baltramiejaus parap. klebonas
NI AMŽIŲ
tikslu išgauti iš kontraktorių
įstatymų permaža, bus dau
NEW YORK, rūgs. 28. —
iš ty'aukegan, III. Jam prie a- aukštą papirkimą.
giau išleista.
Amerikos žydai yra surinkę
sirtos bus kun. J. Paškauskas, Ta,n
9asidariusi
LONDONAS, rūgs. 28. —
1,700,000 dolerių fondą nuken
Darbo partijos valdžia diplo
V.HU Šventų parap. klebonas'^ vadiaamų .‘rakįctininkų,.
ZEPELINAS PAVEŽIOJA
tėjusius Palestinoje žydus še
iš Raselam!, diakonu: kun. A. gauja, kuri grąsinimais išgau
matams atstovams užsieniuo
ŽMONES
Linkus, Šv. Kryžiaus parap. na sau didelius pinigus.
se prailgino tarnybos amžių. lpti.
asistentas, subdiakonu,
Cook apskrities prokuroras
FRIEDRICHSHAFEN, Vo Išspręsta, kad diplomatai ir
CHICAGO IR APYLIN
Vyskupui asistuos kun. J. tuojaus iškėlė tardymus. Pra
kietija, rūgs. 28. — Orlaivis po 60 metų amžiaus gali tar KES. — Išdalies debesiuota;
Vaičiūnas, Šv. Antano parap. sidėjo išklausinėjimai.
“Graf Zeppelin” devynias va nybas eiti.
numatomas lietus; maža tem
klebonas iš Cicero, diakonu:
landas skraidžiojo Šveicarijos
peratūroje atmaina.
HAVVAII ŽEMES DRE
kun. VI. Draugelis, M. I. C.,
daržinių deginimą
padangėmis su 30 keliauninkų.
BĖJIMAS
Aušros Vartų parap. klebonas, Į Už daržinių su šienu degiŠiandie žada daugiau žmonių
PINIGŲ KURSAS
subdiakonu; ceremoniorium —'„imą Swifto ūky, Lake FoHONOLULU, Hawaii salos,
pavežioti.
kun. prof. B. Urba. Pamokslą ręst, suimta keturi jauni vai$10.00
rūgs. 28. — Vakariniais Ha- Lietuvos 100 litų
per sumą pasakys kun. J. kinai. Prisipažino. Sakosi jie
NFAV YORK, rūgs. 28. — waii pakraščiais ir čia atjau Britanijos 1 sv. sferL 4.85
Mačiulionis, M. I. C.
5tai darę būdami girti.
Juodrankiai Brooklyne nužu stas stiprus Žemės drebėjimas. Francijos 100 frankų 3.91
Gerb. Kun. JUOZAPAS SVIRSKAS, Lietuvių
Bažnyčioj tvarka per sumą.' Ūky dvi daržinės sudegin13.89
dė O. Casciola, 40 metų, kurs Iš observatorijos paskelbta į- Belgijos 100 belgų
Šv. Mykolo parapijos klebonas, kuriam vadovaujant,
Pinnutinės sėdynės nuo alto tos. Nuostoliai siekia 24,000
5.23
atsisakė išmokėti 5,000 dole spėjimų, kad gali įvykti dar Italijos 100 lirų
parapija šauniai prisiruošč minėti dvidešimts penkių
smarkesni drebėjimai.
riaus, nuo vidurinio tako, bus dolerių.
rių jiems reikalaujant.
Vokietijos 100 markių 23.80
metų gyvavimo sukaktuves.

Klebonas Kun. J. Svirskas
| Iškilmes Kviečia Visus

Transjordanijos Emiras
Nusistatęs Prieš Žydus

CHICAGOJE
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Šeštadienis, Rūgs. 28 d., 1929

jos dvasios vadams ir visiems geros valios Ališauskas apleido North Si
si per šešis metus. Gerb. kun.
žmonėms, Northsaidės lietuvių kolonija ir de.
Baltučio pasidarbavimu daug
IMoa fcaadlan. MakjTua aekmadlenlM
Antras kunigas buvo kun.
šiandien tebėra gyva kaip tikėjimo, taip ir
skolos atmokėta. Rekordai ro
PRENUMERATOS KAINA; Metama — $6.88.
Mykolas
Pieža.
Jau
dabar
lietuvybės
atžvilgiu,
o
darbingumo
ir
lietudo, kud per 6 m. jo klebonavi
Nt Meti] — $8.60. Trima Mėneslama — 88.08, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metama $7.88, Pusei Me- vj„ katalikų SUSIOrganizavilUO atžvilgiu g'U- northsidiečiai tikrai manė iv
mo atmokėta $14,000.00 para
t« — 84.#8, Kopija ,88o.
v
-f
o
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų neffrųĮima statyti pavyzdžiu pačioms didžiosioms pie įsteigimų savo parapijos.
pijos skolos. Prie to dar priBtaa, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlaiunčlama tam
Jie
pradėjo
ieškoti
tinkamos
mūsų
kolonijoms.
budavota klebonijos antras
tikslui pašto ženklų.
ReCaktorlus priima — nuo 11:88 Iki 18:88 vai.
aukštas ir daug kitų naudingų
Tai yra nuopelnai ten dirbusių gerb. kun. savo bažnytėlei vietos ir rū
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
ir gerų darbų atlikta. Žodžiu
F. Kudirkos, kun. A. Baltučio, dabar kle pintis busimos bažnyčios var
du.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
sakant, tai buvo darbštus, nuo
bonaujančio gerb. kun. J. Svirsko ir skait
širdus ir apsukrus parapijos
vai. po piet
lingo būrio susipratusių ir šviesių pasaulie Tūli tarėsi, kad bažnyčia
butų
pavadinta
Aušros
Vartų
gaspadorius. Northsidiečiai jo
čių žmonių.
1 Dievo Motinos. Gi kun. Pieža
ilgai nepamirš.
Šv. Mykolo parapija, sėkmingai nugalė
“D R A U G A S”
siūlė Šv. Mykolo Arkaniolo.
1927 m. kun. Baltučiui aplei
jusi daug praeity buvusių sunkumų, minėda Didžiumai žmonių tas suma
LITHUANIAN DAILY FEIEND
dus -parapiją, northsidiečiai
ma savo gyvavimo reikšmingas dvidešimts nymas patiko. Antrame susi
Publlshed Dplly, Ezcept Sunday.
susilaukė labai pamaldų ir
penkių metų sukaktuves, ir į savo ateitį žiu rinkime lietuviai nutarė steig
SUBSCRIPTIONS; One Tear — 86.00. Slz Months
rimtą kleb. didž. gerb. kun.
— $8.60, Three Mor.ths — $2.00. One Month — 76a
ri drąsiomis akimis. Parapijiečiai įprato ti parapijų ir statyti bažnyčių
Europe —- One Tear — $7.00, Slz Months — $4.88.
J. Svirskų. Klebonas Svirskas
Copy — ,88c.
dirbti ir 'pasišvęsti. Mokykla jaunojoj kartoj Šv. Mykolo Arkaniolo gar
Advertlslng ln "DRAUGAS” brings best resulta.
yra labai gerbiamas ir myli
auklėja lietuviškumo dvasių, organizacijos
Advertlslng rates on appllcatlon.
bei. Tas nutarimas, ačiū Die
mas visų northsidiečių. Jei
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. palaiko lietuvius krūvoje, priglaudžia jauni vui, tapo įvykdintas.
Tokiu
Visagalis Viešpats palaikys jo
mų, jį dirbti įpratina ir užmezga tų ryšį, ku budu kun. Pieža yra žinomas
sveikatų dabartiniame stovy,
ris jaunųjų kartų riša su lietuvių parapija ir northsidiečiams, kaipo musų f
tai daug ko galima tikėtis. Ybendrai — su visais mūsų tautiniais darbais bažnytėlės krikšto tėvas. Jis;
patingai dabartiniu laiku, air rūpesčiais. Toks nuoseklus parapijos vadų! išgyveno North Side apie 5!
Čiu jo nenuilstančiai darbuo
kooperavimas su plačiąja • visuomene, su jos mėnesius.
tei jau viskas yra tinkamai
REIKŠMINGOS SUKAKTUVĖS.
Į draugijomis kaip tik ir užtikrina pačiai pa
Šv. Mykolo Bažnyčia ir Mokykla iš lauko pusės
Trečių kunigų northsidie
prirengta 25 m. jubilėjinio šv.
rapijai šviesių ateitį.
čiai turėjo kun. Matulaitį. Jis
Mykolo parapijos apvaikščioji
* Rytoj, Chicagos lietuvių kolonijos šiau
Kaip iki šioi, taip ir ateity Northsaidie- išbuvęs vos tris savaites ap
Jis užėmė klebonavimų šv. Ačiu jo pastangoms, įsteigta tno.
rinėj dalyje, Įvyksta reikšmingas įvykis.
čių parapijos globėjas Šv. Mykolas Arkan leido.
Baigiant, galima tiek pasa
j Mykolo parapijoj 1913 m. A- mokykla ir padaryta daug
Lietuvių Šv. Mykolo parapija, dalyvau gelas saugos ir globos parapijų ir lietuvių
Ketvirtas
kun. buvo kun.
kyti, kad dabartinis Šv. Myko
! čiu jo nenuilstančiam darbštu- kitų dalykų.
jant J. E. vyskupui B. Slieil, iškilmingai mi katalikus ves išganingais Kristaus mokslo
Bukaveckas Jis atvyko čia Imuį
rUpes£įUų parapija ta Devintas klebonas buvo ku lo parapijos stovis yra labai
ni dvidešimts penkių metų nuo Įsikūrimo su keliais.
1905 m. Išbuvo tik dvi savai
po atgaivinta, kaip dvasiniai, nigas P. Meškauskas. Jis už geras — skolos nyksta, tarsi
kaktuves, kuriomis susidomėjo visos Chica
sniegas pavasario saulei švie
Mes iš savo pusės sveikiname Šv. Myko tes laiko.
taip ir materialiai. Mat, prieš ėmė klebono vietų 1918 m.
gos lietuviai.
lo parapijų, jos klebonų gerb. kun. Juozapų Penktas northsidiečių kun. jo atėjimų čia kunigai dažnai Kun. Meškauskas buvo labai čiant. Sutikimas ir tvarka paNorth Side lietuvių kolonija, nors nėra
Svirskų, visus parapijėčius ir Veikėjus su
rapijonų * tarpe yra pavyzdin
skaitlinga, bet yra viena seniausių. Kiek yra kaktuvių proga, linkėdami ir ateity vienin buvo Juozas Staškevičius. Jis mainėsi ir parapijonai buvo pamaldus, nuoširdus ir Dievo
daugiausia pridėjo darbo ir nemažai aunerraoti ir susiet- K«bei atsidavęs. Išbuvo Ha gas.
žinoma, pirmieji lietuviai, atvykę Chicagon,
gai dirbti Dievui ir Tėvynei.
Dieve duok, kad ir toliau ta
jam pasisekė nupirkti žęmę zinę. Nebuvo jų tarpe sutiki vienus metus ir daug kame
apsigyveno maž daug toj apylinkėj, kur dabažnyčiai ir, pagal iau, bažny- j mo ir parapijai gręsė pavojus. pasidarbavo parapijos naudai, meilė, sutikimas ir tvarka pabar stovi Šv. Mykolo parapija, kuri, deja,
Dešimtas klebonas
buvo našiai viešpatautų.
Lietuvos prezidentas p. Smetona ir nau čių pastatyti.
iš Chicagos lietuvių parapijų ne pirmutinė
Didž. gerb. kun. Kudirka pa kun. A. Baltutis. Jis darbavo-1
Literatinė komisija.
joji vyriausybė pirmąjį žingsnį padarysianti Šeštu parapijos klebonu bu rapijų įstatė į normales vėžės.
Sūsikurė, bet trečia iš eilės.
Susikūrus parapijai, statant bažnyčių ir likviduojant slaptųjų “Geležinio Vilko” or vo kun. Norbertas Lukošius.
mokyklų, pirmiesiems tos parapijos šulams ganizacijų, kuri buvo p. Voldemaro sukurta Jis atvyko į Šv. Nykolo para
teko panešti daug sunkumų, pridėti daug ir kuri buvo svarbiausia diktatūros atra pija 1906 m. Tai buvo jau
ma. Taigi, nors tik ir tiek p. Tūbelio minis nas kunigas, tik kų įšventin
pastangų ir darbo.
tas.
Bet lietuviai katalikai nesigailėjo nė teriu kabinetas padarytų, valstybės | i gerovei
r«< » |
. *“— . . - _
Iv
pasitarnautų
ir
greičiau
privestų
tautų
prie
darbo, nė aukų, bažnyčios ir mokyklos staKadangi
jis
baigė
mokslų
1
tyfriui, jos išlaikymui, nes žinojo, kad dirba vienybės, kuri yra būtina sąlyga valstybės
sunkiose aplinkybėse, mat bu
pajėgumui ugdyti.
šventų ir išganingų darbų.
vo neturtingas, todėl buvo
Kiekvienas šiandien drąsiai gali pasa
silpnos sveikatos. Be to, pa
Musų Warauze 3343 South Halsted St., tun būti perkelta
kyti, kad jei ne parapija, jei ne bažnyčia, to
Vienas laikraštis rašo, kad naujo kalen rapijos reikalai labai sunkiai
ji pirmoji ir seniausioji lietuvių kolonija bu doriaus sumanymui su viena ekstra švente tvarkėsi. Naujai pabudavota!
kitur. Kad sučedyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
tų išnykusi su didele skriauda Bažnyčiai ir pilnai pritars gydytojai ir graboriai; mat bažnyčia, skolos daug, todėlĮ
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintą kainą.
tautai.
per šventes daugiausia esti įvairių nelaimin ir klebonauti kun. Lukošiui i
Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamic uz
Tačiau, ačiū Šv. Mykolo parapijai, ačiū gų atsitikimų.
nebuvo patogu. Visgi, neatsi
žvelgiant į tai, bažnyčia tapo
$95.00 su tubpmis.
V
.pabaigta malevoti. Bet čia vėl
Crosley 8 tubu Dynamic Speake uz
! nauja nelaimė ištiko. Naujų
] Metų naktį, 1908 m., užsidegė
$89.00 su tūbomis.
i bažnyčia. Didysis altorius suFreshman N. Model su Dynamic Peerlesr
Įdegė visiškai, o šalinių alto
Speaker su 250 power tube vertės $25O.0C
rių stovylos taipgi buvo su
naikintos. Daug nuostolių pa
už $89.00.
daryta. Kol bažnyčių sutaisė,
Atvvater Kent combinacia Model 55 už
lietuviai buvo priversti pa
$195.00.
maldas laikyti airiiį bažnyčioj
per visų žiemų. Vos tik Ve
Spartan Modelis 69 vertės $199.00 uz $115.00,
lykoms tebuvo galima grįžti i
Victor Model 835 vertės $335.00 už $85.00.
savo bažnyčių pamaldų laiky
ti.
Brunswick Radio 7 tubu vertės $125 už $40.00.
u

DRAUGAS

i i* f

V i sų remonto

(atstatymo)

darbų prižiūrėjo gerb. kiebo-l

Šv. Mykolo Parap. Bažnyčios Vidus.

nas N. Lukošius. Taip daly- Į
kams stojus, parapijos skolos,
vietoj mažėti, didinosi.
•
j 912 m. kun. Lukošiaus svei
kata ant tiek susilpnėjo, kad
buvo priverstas važiuoti ligo
ninėn.

kurie atgaivindavo juos 8 dva- Septintų kleboną northsidie
sin iai ir tautiniai.
čiai susilaukė kun. Čižą, kuris
Pirmutiniai
tuomlaikiniai čia atvyko 1912 m., gegužės
mėnesy. Savo klebonavimo lai
Parapijos Istorija.
m. North Side lietuviai pra- kunigai kurie nors ir trumpai
ku jis darbavosi čia nemažai.
Jau apie 1900 m. North Side Įdėjo daugiau susiprasti, vieny bet vis-gi darbavosi įsteigime
Nupirkta vargonai. Jis buvo
lietuvių radosi gana skaitlin tis ir, pagaliaus, nusprendė northsidiečiams parapijos, bulabai nuoširdus žmogus, at
gas būrelis. Bet savos parapi ant visados atsiskirti nuo ki- Vo l<un« Bladislovas Ališausjautė neturtingus ir šelpė
kas, kuris tapo parkviestas
jos jie tuo kartu da neturėjo. tatauČių.
moksteivins. Iiabni mylėdavo'
Lietuviai, kaipo tykaus bu Veiklesnieji lietuviai, susi- čia klebonauti 1902 m. ir iskle
bažnytinę dailę, ypač giedojldo žmonės, tuo laiku da vis burę, pradėjo kalbėti apie or-ponavo apie mėnesį laiko. Jis
mą ,4 .
nedrįso susiorganizuoti vieni ganizavimų savos parapijos. pradėjo organizuoti žmones
Karts n»o karto jie pasi- ir ragino steigti parapijų. De- Aštuntu klebonu buvo d-iir steigti savo parapi,jų.

ŠVENTO MYKOLO PARAFUOS, NORTH SIDE,
JUBILĖJUS.

Bet, laikui bėgant, apie 1902 kviesdavo lietuvius

kunigus, lei nežinomų priežasčių, kun. džiai gerb. kurn^. Kudirka.

Milžiniškas pasirinkimas visokių išdirbysčių Radio parsiduos už suma
žintą kainą ant lengvų išmokėjimų.

J-F-Budrik
Ine.

3417-21 So. Halsted St.
3343 So. Halsted St.
Telefonas Boulevard 4705

D
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X Musų radio stotis nuošir
džiai sveikina gerb. kunigėli
Mykolų Švarlį jo vardinėse.
į bavičius su savo draugu kuri. Dieve teik jums sveikatos, il
j V. Mokaičiu, iš Rockfordo gai su mumis būti. i'

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO. ILL ~

i diecezijos.

Radio Stotis SAC.
I X Svečiai gražiai puotavo
X Rugsėjo 15 d. Šv. Autu- ....
.
.
.....
;ir linksminos; daug link'iiinu
no bažnyčioje Jonas ir Elz-i ...
,,
.............. ....
Iteike.
bieta Vasaiciai minėjo savoj
sutuoktuvių sidabrinį jubilė-i
ūsų Radio Stotis džiau
ju. Palaiminimų, suteikė gerb.
IK Vaisaičių seimos paklebonas ir pamokslų, tai iš-*v^z<Iin"uniu ir linki jie,u'
kilmei pritaikintų, pasakė. Šv.įtlvie,R bel

X Šio sekmadienio vakari*,
Ciceroje, parap. svetainėj bu
siu kus nors nepaprasto..
X Ket vergo rytų, 9 vai.
per šv. Mišias p. Skuminas,
ir S. Laurinaitienė priėmė Mo
tėvystės Sakramentu. Ilgiau-

vaikeliams Dievui,hl luetll!

Mišias atnašavo gerb.*kur, M. ^laimos ir geriausios kloties
Švarlis.
į gyvenime,

X Rugsėjo 15 d. Šv. Anta
no paiap. svetainėj p-lė Ona
jau ruošiasi i-Skiriutė, Ciceros ir Cbicagos
įžymi muzikos žvaigždutė, tu-

X Per Šv. Mišias solenizan-| X Cieeriečiai
tai, jų vaikeliai, daugelis drau ! prie 9 <i. spalio.
gų priėmė Šv. Komunijų.
X Moterų Sąjungos jauna-J į ė jo lutai gražų savo mokinių

X Vestuvių puotų tėvuniame iškėlė sūnūs. Puotoj i
dalyvavo daug svečių, vietiniai kunigai ir gerb. kun. Al

mečių skyrius uoliai mokinasi | koncertų. Vi<i Onutės moki
j gražų veikalų, kuri statys sce' niai(-nes), savo dalis puikiai
inoj spalių G d., parapijos sve- į išpildė. Lietuvių tarpe yra
taime.;
daug gabių pianistų.

Pelningi Investmentai į Nuosavybes
Jie auga diena ir naktį kada mes miegam ar žaidžiam. Neapsakyti
pelnai ir ateitis užtikrinti naujoj Lietuvių kolonijoj vadinamoj

Šv'. Mykolo parapijos skaitlingas choras per jubiliejines bažnyčioje pamaldos giedos gražias giesmes, o vakare par.
salėje, bankiete, dainuos naujai išmoktas dainas. Vidury sėdi klebonas kun. J. Svirskas, o kairėje darbštusis vargoninin
kas p. N. Kulis, choro vedėjas, daug darbo padėjęs iškilmių programai suruošti.

CHICAGOS ROJUJ
Spring Forest, Illinois
(Pirmiau vadintas WILL0W SPRINGS)

SUBATOJ IR NEDĖLIOJ RUGSĖJO (SEPTEMBER) 28 IR 29 D.
Ik 1lbr Ji

»-St - !*$
,1* J

,cr

;

1SE
clothing house

Milwaukee

Ashland

i;
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11

MOS STAILĖS IR SPALVOS
RUDENINIU SMTIJ IR
OVERKOCIU!
z

■

Avcnues

Bus negirdėtas išpardavimas didelių lotų su miškais ir kalnais, už
labai žemę kainą,
'

K

*

■/

//

7

U
•.
r
' •• i
Kurių jau daugiau niekad taip pigiai nepirksite. Daržovėms Lotų kaina dabar tik
$3C0 ir aukščiau. $100 įmokėti, $10 į mėn. 5Oxl'6O pėdų ketvirdalis akro Lotai $850.
$150 įmokėti, $15 į mėnesį. Biznies Lotai ant 87-tos gat. ir Archer Avė. gatvekarių
linijos $1650 tik mažų dalį įmokėti, likusius 5 metams išmokėjimais.
JUMS NEREIKIA NĖ Į FLORIDĄ, NĖ Į TEXAS VAŽIUOTI, — čia prie pat
Cbicagos randasi puiki vieta. Arčiausi ir pirmutiniai kalėai nuo Cbicagos žemu
mos, aukšta ir sveika vieta gyvenimui miškuose, aplinkui apsupę Forest Preserve
Parkės, ta iyra tikras ROJUS.
ATMESK VISKĄ ATVAŽIUOK PERSITIKRINTI

t

Štai siutai ir overkočiai po $33, kurie jus nustebins! šaunios stailės — geros materijos — puikiai pasiūti — naujos rudeninės
spalvos inimant ir rusvas — o dvejos kelnės duodamos su kiek
vienu siutu dar padidina vertybę. Ateik, pamatyk naujus rudens
modelius. Kainos taip žemos, kad jūsų pasitenkinimas užtikrintas.

Siutai su
dvejom kelnėm
SUČĖDIJIMO SIUTAI IR OVERKOČIAI.

Štai jums pirmos klesos tavorai geriausios materijos už tokias
kainas, kad jus sučėdysite gražią suma.

$22.50
Puikios, šaunios materijos gražiausios stailės ir gabus rankomis
pasiuvimas. Tie siutai su dviem kelnėm rodo jų gerumą.

$50.00
12 PILNŲ SAVAIČIŲ IŠMOKĖJIMUI.

Continental duoda jums progos išsimokėti per 12 savaičių pa
togiu biudžetiniu pienu. Biudžetinės kainos nėra aukštesnės už
cash kainas. Jums patinka šis biznis, patinka pienas. Duok mums
progos viską paaiškinti.
DIDŽIAUSIAS CHICAGOS VYRŲ ŠTORAS UŽ VIDURMIESČIO
RIBŲ.

Atdara Utamlnky, Ketvergę Ir Subatų vakarais.

NUSISTATYK RADIO!

Klausyk kas panedėlį 8:45 vai. vak. ir šią pėtnyčią 7 vai. vak.
iš Continental stoties per WBBM.

Jau šimtai Lietuvių šeimynų nusipirko čionai didelius lotus, pasistatė sau namus
ir dabar gyvena kaip rojuj. Į darbų nuvažiuoti į Cbicagų užima tik 30 minutu gelž
keliu arba gatvekarių, ir naudojusis visais miesto patogumais, gesas, elektra, mokyk
los, krautuvės ir gatvės ištaisytos.

S. P. K&ZWELL i Co.
(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

2839 W. 63 Street
Republic 8899
Si)bI)IVIZIJOS

OFFISAS Ant Archer Avė. ir Spring Str. Spring Forest UI.

apie ’Ą milios į Pietvakarius nuo Kean Avė. Patėmykit musų sainus.

I
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X Jeigu Lietuvos valdžia
bas prie šitų iškilmių jau pra
SUTUOKTUVĖS.
Brigbtonparkiečiai džiau
“vilkus” Amerikoje Lietu
dėtas. Tam tkrais vakarais
giasi, kad kun. Vaitukaitis
X Neužilgo musų bažnyčio vai “perės”, tai, be abejo,
gerb. kunigai teikia pamo Brighton Park. — Kun. Vai- turi sekmadieniais ir šešta
je bus apvaikščiojami jubilė Lietuvos “vilkai” Lietuvų su- BAZARAS. SENŲ PARAPI- apie ateinantį sekmadienį, t. kas. Dar šių savaitę, klebo lukuitis 21 d. šio mėnesio Mo dienių
vakarais
pagelbon
ės.
y. senų parapijonų bazarų. nus paskelbė, turi atsišaukti terystės Sakramento ryšiu veiklų ir energingų kun. J.
JONŲ VAKARAS.
jaus atlaidai.
X Rugsėjo 13 d. S. SI usnys
X Vienas Ciceros bedievis
Kiek Chicagoje randasi eks- visi, kurie šio Sakramento nė- surišo Stasį Dimavičių su A- Mačiulionį, Marijonų. Tik vi
iš Šv. Kryžiaus parapijos su labai ašaroja ir seilojasi, kad Dievo Apveizdos Parap. — aštuoniolikiečių ir musų senų rų priimę, nes vėliau nebus igota Katiliūte. Linkime jau sa bėdų, kad bažnyčia persituokė su M. Goštaute iš Ci tiek daug katalikų vaikų ei Praeitų sekmadieni biznierių purapįjonų? Daugumu jų šioje priimami be labai . svarbios nai porelei pasisekimo nauja maža. Reikia šioje kolonijoje
cero. Šliubas buvo iškilmin-1 na į parapijos mokyklų.
vakaras buvo tikrai sėkmin parapijoje gyvendami, kaip priežasties.
me gyvenime.
naujos, ruimingos bažnyčios.
gas Šv. Antano bažnyčioje.
X Tikri katalikai žino, kur gas.
Didelis
būrys ' biz sakoma, atsistojo ant kojų ir
X P-lė Ona Skiriutė yra savo vaikelius leisti mokslo nierių aplankė bazarų. Tai šiandien gražiai gyvenu įvai Antras svarbus įvykis —
viena žymiausių piano moky i gyti.
musų parapijos nuolatiniai uo riose kolonijose: ir Ciceroje, ir Misijos. Malonu girdėti, kud
X Ponui llulstričio, “mon- lus rėmėjai. Dar rengiantis Brigbton Parke, ir Marųue- gerb. misionierius kun. prof.
tojų. Ji ir vargonais gerai
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai U New
Torko 1 Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
kiniukų” nesusitupėjusiam a- prie bazaro, jie buvo prisiun- tte Parke ir kitur. Ši parapi Vaitkevičius susilauks iš Lie
groja.
BERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
X Kurie tėvelių mano savo gentėliui parapijos mokyklos tę visokių dovanų. Garbė jie ja jiems buvo kaip ir antra tuvos įžymaus pamokslininko
o paskui saužemiu l Kauna.
lu iš New Vorko J Kauną *>•>
Pamatykite Londoną pake
vaikelius leisti mokytis mu vaikučiai sako, kad jis nežiū ms už tai. Žinoma, yra pas tėvynė, ir užtat daugelis jų kun. A. Petrauskų. Misijos
lr brangiau. Atskiri kamb., er
ly. Taipgi tiesiai J Londo
dvi vieta, geras naminis val
zikos, neapsigaus, jeigu savo rėtų katalikų vaikų, bet savo mus ir tokių biznierių, kurių neužmiršta ir bent įžymes tęsis nuo lapkričio 18 d. ir 24
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
gis, mandagus tarnavimas. Dsi
jų varomi laivai. Trečios
kitų informacijų klauskit* bil*
vaikeliams už mokytojų Onų leistų į bimbos mokyklų.
niekados nepamatysi parapi niuose įvykiuose jų aplanko.
d. Nekantriai lauksime šitų klesos laivakortės 1 abu gaCunard agento, arba rašykite
tiesiai pas:
X Katalikų vaikai, nei jų jos pramogose, nors jie taip Ir šiuo sykiu jie nuoširdžiai
Skiriutę iš Cicero pasirinks.
brangių
dienelių.
346 No. Michigan Blvd.
CUNARD
LINE
X Artisto Rapolo Juškos tėvučiai nekalti, kad “cici- pat iš tų parapijom] gyvena. kviečiami į parapijos bazarų
Clllctifo, ut
Aštuoniolikietis.
koncertas Įvyks
lapkričio hstiškain kopūste” neviskas Remkime tuos, kurie remia — senų parapijonų vakarų,
(Nov.) 17 d., Chicagos Lietu tvarkoje. Tuščia bačka visuo parapijos reikalus.
rūgs. 29 d.
vių Auditorijoje, Bridgeporte, met labiau barška. Jai prilyg Dabar daugiausia kalbama Vyskupo atsilankymas. Misi
sta ir cicerietiško “kipšelio”
vakare.
jos.
X Koncerto tikietų jau da galvelė, protelis.
X Musų radio stotis su to gos keletas vargonininkų, ku Gerb. klebonas, jau per po
bar galima gauti, kreipianties
kiais barškalais nieko bendra rie paskutinį vakarų žymiai rų sekmadienių buvo paskel
telefonu: Cicero 231.
sustiprino chorų giedant miš- bęs, lead spalių 20 d. musų
X Ciceros lietuviai nepasi neturi.
jparus. ĄVaukeganiečiai pirmų bažnyčių aplankys įžymus sve
duoda namų remontavime
įkartų išgirdo tokį chorų. Gar čias, Jo Malonybė vyskupas.
viens kitam. Vienas gražiai
WAUKEGAN,
ILL
bė p. Žiliui. Ilgiausių metų Jis suteiks Šv. Tikėjimo pa
taiso, kitas da gražiau, garbė*
AVaukegane darbuotis.
tvirtinimo arba Dirmavonės
Ciceros lietuviams.
40 vai. atlaidai.
Sakramentų. Prisirengimo dar
Horatius.
X P-lė M. Kutytė, po dvie
jų savaičių atostogų, WisconRugsėjo 22 — 24 dd. Šv.
sino padangėse, jau grįžo Į Baltramiejaus bažnyčioj bu- &iiiiuiiiimimimiiuimmkiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiimintiiiiiimtmtiimiiiimmititg
vo 40 valandų atlaidai, per
Cicero.
X Bruno Jankauskas, vie kuriuos žmonės bažnyčių lan
nas žymiausių
vaistininkų kė labai skaitlingai.
i
■
■
Ciceroje, labai prielankiai vi Kun. A. Linkus paskutinį
Rengia
siems patarnauja ir teikia vakarų pasakė gražų pamoks 5
=
e
draugiškų “rodų”. Jis savo lų?
Dr-stė Apšvietimo Brolių
'profesijų gerai žino. Remtinas Beje, prie progos keletas žo
žmogus. Yra geras katalikas džių apie Šv. Baltramiejaus
— parapijonas.
parapijos vargonininkų, p. Ži
Kiekvieną Utaminką nuo 8 vai. iki 9 vai. vak.
X Dr. Dawiatas pasiėmė lių. Tai gal pirmas bus toks =
Per WLS Radio Stotį
trumpas atostogas. Išvažiavo varg. Waukegane, kuris trum
M. Meldažio Svetainėje 2242-44 W. 23 PI.
New Yorkan. Geros kloties, pu laiku chorų gerai sutvar
Pradžia 7 vai. vakare
Įžanga 50c. Ypatai |
daktare.
kė, nes buvo pakrikęs. Jo pa
X Girdim, kad dabartinė stangomis pakviesta iš Chica- f r||«||||imillllllimilllltltlllllllll!llllllllllllllllllllllll!l!!IIIIIIIIIIIIUIIIIIillllllllll|f||gž
Lietuvos valdžia labai “pra
turtėjo”, kad net buvo suma
nius Amerikon deleguoti at
stovų su $50,000 kapitalo. Sa
ko žada “laikraštį” uždė
tu?).
X Praeitame penktadieny
je 19 L. R. K. Fed. Kongre
Saugumas šio banko yra žinomas per daugelį metų.
so rengimo komisija laikė sa
Jis pasidarė dar žinomesnis po to, kaip šis bankas
vo poseiminį susirinkimų, Šv.
patapo nacionaliniu banku. •
Antano parap. mokyklos kam
baryje. Susirinkime sužiūrėta
visos bilos ir įeigos. Pasirodė,
kad ir finansiniai Kongresas,
labai gražiai pasisekė, atmokė
Jo stiprumas tapo įrodytas jo rekordu nuolatinio
jus visas Kongreso išlaidas,
augimo per visą ketvirtdalį šimtmečio. D.abartinis
dar ir gražaus pelno lieko.
turtas viršija $17,000,000.
11
X Parapijos mokykloje mo
kinių šįmet yra apie šeši šim
tai.
CICERO, ILL.

CHICAGOJE

CUNARD UNIJA LIETUVON

Išgirskite Lietuvišką Programą
Per Budriko

1 PUIKUS RUDENINIS BALIUS

C RADIO

Subatoje, Rugsėjo 28,1929

Saugumas

Stiprumas

Geras Patarnavimas

—■ H
PILNAS EGZAMINAS
>5.00 TIKTAI |5D0
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit. bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas koki
nepatyrių. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno 1šegna.mi
navimo. Jus sutaupysit laiką lr
pinigus Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadio — Scope — Raggl.
X-Kay Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakterlologlškas egsaml ne
vienas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
<r gyvumas sugryi jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Ilgų skilvio, žarnų, inkstų, odos.
kraujo, nervų. Airdlea reumatlsmo. kirminų, uždegime žarnų, sil
pnu plaučių
arba jeigu turit ko
ktu užslsenėjuslą,
Įsikerojusią,
ekronišką
ligą. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatld' loklt neatotę pas mane.
DR. J
E ZAREMBA

SPECIALISTAS
InėJImas Rūmas lOlt
•g W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo t iki 7
Nedėliomis nuo lt ryto iki 1
po pietų.

Kostumieriai pasakoja, kad jie mėgsta musų pa
tarnavimą ir jie turbut taip mano, nes jie nuolatos
atsiveda į čia ir savo draugus.
e

Peoples .National Pank
and <Nrusi Company
op Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Naujas Majestic Radio 91 model 8 tūbos humless Dyna
mic Speaker. Jus negalite gauti geresnio radio niekur Kaina

$159
Su tūbomis ir su viskuo. Metams guar.antuojame
Galima pirkti, mokant $2.00 į Savaitę.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47th St. ir Ashland Avė.
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

Jos.F.Budrikjic
3417-21 South Halsted Street
Phone Boulevard 4705

«
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draugas

ŠARKIS LOUGHRAN’A PAGULDĖ TREČIAM
SUSITIKIME (ROUNDT).

5

PIRMOS RUNGTYNES DEL kad Eudeikio tymas 'padarė Bruck-Wiesner
Recreation
ČEMPIONATO.
septynis
“runs”
ir tuomi Parlor, 819 W. 35th Str. Įžan

Rytoj, 2 vai. po pietų Pub
Rugsėjo 26 d., Yankee Sta- tautiečio Sbarkey ir Tonnny lic playground, 95 ir Michi
diunie, New Yorke, įvyko di Lougliran, įžymaus, boksinin gan Avenue, Chicago, įvyk
delės kumštynės tarp musų ko, buvusio lengvojo svorio sta pinuos rungtynės tarpe
kumštininkų
čempiono. Roselando Vyčių svaidininkų
Trečiam round’ui bai- ir Bridgeporto ratelio delei
gianties musų tautietis L. V. Chicagos Apskričio
smarkiu smugiu savo de čempionato. Lošimas turėtų
šine
paguldė
airišių. būti įdomesnis už visas kitas
“Referiui”
atskaičius rungtynes, nes dabar susiseptynis, Loughran imki rems du labai stiprus tymai
lo ir svyruodamas, lig — abu jau laimėję čempiona
girtas, tarė: Let me šit tus savo sekcijų. Visi L. Vy
down until I see ’ where čių 'prieteliai ir abelnai spor
l’m at”. Jis neutraliam tų mylėtojai kviečiami atva
kampe užsigulė ant vir žiuoti pažiūrėti šių imtynių.
vės žiūrėdamas į skait Įžanga veltui.
lingų publikų, kurios ta Antras lošimas tarpe šių
čiau, sakoma, nuo apsvai tymų bus Bridgeporto apie
gimo nematęs. Referee linkėj. Vietų ir laikų paskelb
Magnolia pakreipė Sliar sime vėliau.
klui galvų ir abu priėję
nuvedė Lougliran’ų į jo “OLD TIMERIAI’’ NEAP
SILEIDŽIA.
kampų. Sharkio smūgis
buvo toks smarkus, kad ir
Rugsėjo 13 d. įvyko labai
nuvestas į persirengimo kam vimas, kurį aš palaidojau smarkios svaidinio rungtynės
barį Loughran da nežinojo Loughran pilvan, pirmoje mi ant 48-tos ir Kedzie Avė.,
kas su juo atsitiko. Atsipei nutėje kumštynių. Tada aš tarpe dviejų “Old Timerių”
kėjęs jis manė, kad kumšty žinojau, kati jį jau turiu.
tymų. Jonas F. Eudeikis, ži
nės liko sustabdytos, bet kai “Šios buvo kumštynės ku nomas lietuvių graborius, su
sužinojo, kų Sliarkis jam rias aš labiau norėjau laimė savo reguliariu tymu stojo
padarė, užsidengęs abiem ran ti, negu kurias kitas. Aš sa kovon prieš advokato Jono
kom veidų, pradėjo verkti.
kiau jums, kad buvau ge T. Zurio tymų. Graborius Eu
50,000 publika, susirinkus riausioj išžiuroj, negu kada deikis ir adv. Jonas Zuris
šių kumštynių žiūrėti, Shar- pirmiau. Kaip aš jaučiau! Aš metė bolę labai vikriai, kad
kiui sukėlė dideles ovacijas. žinojau, kad jis negali manęs net iki septintos permainos
Apleisdamas persirengimo sužeisti, tat aš tik kroviau ir abiejų tymai teįstengė pada
kambarį Sharkis pasakęs:
daviau jam turėti.”
ryti tik po tris išbėgiinus.
“Pliekiams, kuris laimėjo Vadinas, Loughran ilgai Tečiau septintoj permainoj
adv. Zuris, turbut, apsilpo,
šį mūšį, buvo kairėsės paga- nepamirš Sharkio.

Š!

Ifi VYČIŲ- DARBUOTES.

X Bovleriai gražiai pradė
jo žaisti ir varosi pirmyn. At
laimėjo rungtynes
10 prieš ga veltui. Visi seni ir jau
Brighton Park. — Kuopa važiuokite bile kurį antradie
3. Tečiau po lošimo adv. Žu ni, vyrai ir merginos kviečia
vis auga. Per paskutinius nį pažiūrėti į Bruck-VVeisner
vis pareiškė, kad. kitų sykį mi atsilankyti jei nori links
tris susirinkimus net 15 Alleys, 35-tos ir Halsted, 9
labiau stengsis
išpilti kaili mai laikų praleisti.
vai. vakare.
naujų narių prisirašė.
Eudeikio tymui. Valio, old tiPereitų antradienį labiau
meriai.
siai pasižymėjo Pranas L.
Savickas, padarydamas 244
L. V. Bovling Lygos žai viename lošime, gi antrų vie
dimai įvyksta
antradieniais tų užėmė Vaičiūnas iš "VVest
9 vai. vak., ant antrų lubų Side, padarydamas 243.
CASH PERKANT UŽ PUSĘ KAINOS

DIDZIAUSIS BARGENAS
Iš Dirbtuves Tiesiai Jums

Lipsky’s Metinis
Išpardavimas
NAUJŲ IR VARTOTŲ RADIOS IR FONOGRAFŲ
Tiktai 2 dieni Rugsėjo Sept. 27 & 28, 1929

5, d ir 7 tūbų Radios gerai žinomų išdirbysčių,
kaip va Atwater Kent, Freshman, Sonora, R. C. A.
ir t. t. kabinetuose po ................ $5.00 ir aukščiau.
Console ir stačias fonografas gerai žinomų ir iš- |
garsintų išdirbysčių po ................ $5.00 ir aukščiau
VISI INSTRUMENTAI GROJA, GARANTUOJAME
Ekspertai taisyme pianų, fonografų ir radios. Pa- |
šauk Cicero 1329, jei reikia taisyti jūsų pianų, radio ar
fonografų. Visokis darbas garantuojamas.
Pas mus yra pilnas pasirinkimas Zenith, Philco,
Amrad, Orosley, Kolster—Kennedy Radios

Parlor Setas visas rankų
darbo,
garantuojamas
darbas tik

Parlor Setas garantuotas
rankų

PATARNAVIMO NAMAI

4916 W. 14 St. Tel. Cicero 1329 Cicero, III. |

Perdėm

$75.95

3 Šmotų Mohair ir Šilk

. 3 šmotų High Grade

Frieze Parlor Setas labai

Mohair

gražiai išrodo:

$290 vertės;

Specialė

kaina tik

Parlor

Setas,

parduosim

tik už

$159.00

$149.50

LIPSKY MUSIC & RADIO STORE

darbas.

skirtingų dezainų, —

$59,75

Bargenų ieškodamas ateik

'•*' ■ * J V

3 šmotų, Jacąuard
Velour

3 šmotų Jacąuard
Velour

ARCHER FURNITURE
4140 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9733

(JI ■ n

Jus Dar Turite Užtektinai Laiko įsivesti Apšildymą į Savo Namus Pirm Negu Ateis

Tikrieji

Šalčiai

Veikite greitai pašaukdami musy ofisą arba ateikite į musų štorą ir palikite užsakymą. Mums ima tik savaitę laiko, kad įvesti apšildymą. Mes turime užtektinai
boilerių ir radiatorių, kad aprūpinti jus, taipjau 80 gerų ir kompetentiškų steam fitterių. Jeigu yra abejonė dėl pinigų, tai mes parodysime kaip jus galite įsivesti
šilumą į savo namus nesutrukdant kitų savo kasdieninių reikalų. Jus galite įmokėti kiek pajėgiate, o likusius išsimokėsite nedidelėmis dalimis.
Ateikite tuojaus, arba pašaukite mus telefonu ir mes prisiusime savo inžinierių smulkmeniškai išaiškinti kaip jus galite tą padaryti (turėti šilumą į laiką),
arba jeigu jus norite patys įsivesti šilumą, tai musų inžinieriai padarys dėl jus visus braižinius ir taipgi paskolins visus reikalingus atlikimui darbo įrankius, visiškaį
dykai. Bet neatidėlioklt ilgai, kadangi žiema jau visai prie durų. Jus nieko nelaimite laukdami.

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą visų plumbingo medžiagų už didelį sutaupimą kainose. Taipgi gerus plumberuis sudėti tas medžiagas už žemas kainas. Pa
sižiūrėkite pirmiau pas mus pirm negu pirksite kur kitur ir mes įrodysime, kad ką mes sakome šiame laikraštyje yra pilnai teisinga.
Musų biznio obalsis yra: “kiekviena prekė, kokią jus perkate iš mus, jei pasirodytų visai nepatenkinanti, jūsų pinigai bus sugrąžinti, arba tas dalykas bus ap
mainytas visiškai dykai.”

Tai štai kodėl musų Kompanija išaugo iš mažo štorelio į vieną didžiausių apšildymo ir plumbingo kompanijų Chicagoje.
Kada jus nusitarsite ateiti pas mus, būtinai pasidairykite dėl tikro vardo ir vietos. Mes ūžimam naują dviejų aukštų namą (mūrinį) tarp 22 ir 21 gatvių State

gatvėj, rytinėj gatvės pusėj.

. Levy & Go.

M. Levy & Co., 2111 S. State St.
Be jokių pareigų, meldžiu prisiųsti ekspertą inžinierių apskaičiuoti ir
suteikti visas žinias apie apSildymo plautą mano namuose.

VARDAS

2111-33 South State Street
Mes turime salesmanus, kurie kalba lietuviškai
Atdara vakarais iki 8 vai.
Nedaliomis iki 1 vai. p. p.
Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645

Musų South Chicago skyrius randasi
9300 Commercial Avė.
Te|. Saginaw 4847

ADRESAS

TELEFONAS

I
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na SloksnaitS lanko De Paul
universitetą. Daug jaunimo
lanko kitas aukštesnes moky H
MARQUETTE PARK ŽINU klas.
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CHICAGOJE
TĖS.

Dirmavonė.

UŽSISAKYK SAU

Saugiausi Investmentai

Spalių 31 d., 8 vai. vakare
pas mus bus J. E. vyskupas
A tlaidų, aidai,
Musų Pirmi Morgičiai ir Aukso Bonai užtikrina
ir
suteiks
Dirmavonės
Sakra

bažŠilavos atladai musų
saugumą investavimo dvigubinę vertę, todėl tegul ju- j|
nyčioj kuogeriausia pavyko. mentu. Visi vaikai, kurie eina
sų .taupinimai atneša jums seštą nuošimtį (6%) ant
Ne vientik vietiniai parapijo į parapijinę mokyklą, bus čia
metų.
nys jais naudojosi, bet ir ki pat prirengti. Iš viešų mokytų parapijų žmonės atvyko Įklų vaikai gaus ateiti dėl kaNegalėdami atsilankyti dienomis, galite ateiti 0
pagarbinti Dievo Motiną Ma-ltekizacijos tuoj po mokyklos,
Utarninko ir Subatos vakarais ir atsinešti bankos
riją bei paprašyti Jos užtary o suaugę vakarais. Registravi
knygutes, o jūsų pinigai bus iškolektuoti ir galėsite |
mos
ir
mokinimos
laikas
bus
mo sielai ir kunui.
juos investuoti.
bažnyčioj
paskelbtas.
į}
R.
Gerb. kun. P. Garmaus pa
Pirkdami nuosavybes (propertes) galite gauti |
mokinanti, įspūdingi pamoks
VARDINĖS.
paskolas ant 6%.
"
lai, o taipgi iškilmingos pa
maldos, tikinčiųjų širdis trau
Bridgeport. — Rugsėjo 29
Važiuojantieji aplankyti Lietuvą galite gauti lai- |
kte traukė prie pamaldumo.
d. yra Šv'. Mykolo diena. De
vakortes ant visų linijų jūrėmis.
Užtai per tas dienas šimtais
lsi to Bridgeporte Įvyksta
H
ėjo prie Šv. Sakramentų ir
......
. ,
didelės iškilmės, nes Šv. JurSiunčiame pinigus doleriais ir litais per laišką
net tokie,7 kurie
nau
senai
be'
-ei
gio parap. kleb., Mykolas L
ir
telegramų.
buvo buvę- bažnyčioj.
Krušas turi tą vardą', tai jt
Ilgai tiKinčiųjų širdyse pavardinių diena.
Tiktai nepamirškite pasinaudoti proga pas 'mus.
siliks minėtų atlaidų vaisiai ir
Šį sekmadienį čia bus iš
ir lauks kitų metų to
kilminga suma, su asista. At
našaus pats gerb. pralotas.
-n.v.-dduose iš dvasiškių da
SAL STATE
Į Choras, vedamas prof. A. S.
lyvavo šie: pralotas M. Kru
Pociaus, yra prisirengęs. Bus
pis, kunigai: J. Svirskas, J.
bus didelė, svetinga vakarie
Paškauskas, Ig. Albavičius,
nė su turininga programa.
J. H. Vaičiūnas, M. Švarlis,
Gi vakare parapijos salėj
A. Krušas, A. Martinkus, J.
ir solų. Gerb. mokytojos, Se
Jusevičius, F. Vaitukaitis, F.
serys Kazimierietės išpuoš
Jurgaitis, J. Mačiulionis, K.
altorius. e ; i 1 ' ■[ I * i 4 i *
Matulaitis, Draugelis, F. Gar
,
i “Karveiį tu Pilkasis”.
mus ir iš Lietuvos svečias ku
nigas dr. Karalius.
Parapijos choras, vedamas
B. Janušausko, vakarais gra
žiai giedojo mišparus, o ry
tais mokyklos vaikų choras,
Vedamas B. Palulionutės, ge
Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdrauda (indojo mišias ir įvairias prie
surance) geriausiose kompanijose.
Šv. P. Marijos giesmes.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
atsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
t
Bunco.
Parengiami ir parašomi įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, tes
Šį sekmadienį rengiama pa- j
tamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai/ ir visi kiti dokumentai.
Parduodami “Money Orders”.
rapijos naudai savoj svetai- Į
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
nėj didelis “bunco grajus”.
Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir per telegrama.
Parapijos komitetas ir kiti
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių; parduodami pirmi morgečiai;
.uoliai darbuojasi, kad pada
perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
rius gero pelno. Girdėt, kad
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
bus įvairių-į vairiausių prizų
dėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti. »
ir kitų naujenybių. Kadangi
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo-geriausias.
šis yra pirmas šios rųšies ru
deninis vakaras, visi parapi
jonys turėtų į jį atvykti. Pra- i
džia 7:30 vakare.

X
I

ę/farieatic Radio
ŠIANDIENA IŠ
Didžiausių ir atsakančiausių Lietuvių Krautuvių

Ir tapk šios įstaigos patenkintu rėmėju, nariu,
per visą savo gyvenimą t
Pirkdami radio turite žinoti kokį pirkti, bet lygiai
Turite žinoti iš kur jį pirkti. — Tamstos geidžiate
turėti gerą radio, kad jis butų atsakančiai įreng
tas jūsų namuose, už jį norite mokėti teisingą
kainą, gauti ilgesnį patarnavimą ir gvaranciją,
norite gėrėtis lengviausiais išmokėjimo budais,
jus norite pirkliauti su pastovia ir pilnai atsakan
čia krautuve. Jus nenorite mokėti visokius extras,
palukus ir carrying charges, jus nenorite matyti
kolektorių prie jūsų durų, jei pasivėluosite keletą
dienų su mokesčiu, jus nenorite pirkti iš nežino
mų ir neatsakančių krautuvių kur jų egzistavi
mas nėra užtikrintas ir jūsų radio gvarancija yra
abejotina. Todėl dėl šių labai svarbių priežas
čių jūsų

Universal State
Bank

S? 33rd& S. Halsted St,

Majestic Modelis 91 pilnai

įrengtas su Majestic tubom gatavai var-

159 00

Waitches Broliu Raštinėje

Waitches Bros. Corp.

Nemažai eina aukštesnį mok
slą.
Iš musų parapijos net pen
ki eina į Quigly Seminariją,
o vienas mokinas Mundelein’e.
Į Šv. Kazimiero Akademiją
įstojo net keturiolika mergai
čių. Bronė Paleliunaitė ir 0-

Majestic Modelis 92 pilnai

įreflgtas su Majestic tu
bom gatavai vartot,
kaina...............$189.00

Telefonas Pullman 5950

LABDARIO CENTRO
VALDYBA
Pirm. A. Nausėda

Kiekvienas doleris spendytas ant tajero duoda
daugiausia vertės: daugiaus mailių, daugiaus sau
gumo ir ilgiausi gvarantija.

Tžd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Ave.

Apart Tajerų Firestone Co. taipgi išdirba Batteries.

AGITATORIAI .-

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Ave.

A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, iii
J. Dimša

3221 Limo Street
M. šlikas
10555 So. State St.
Visokiais

Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba
agitatorius.

,

.

i •

i

JNhUISS Maiestic ar kitoks
radio turi būti pirktas iš
Peoples Krautuvių!

Šios Krautuvės yra pilnai autorizuotos ir
užgirtos parduoti Majestic Radios, kurių
užlaikome didį stakų dėl skubaus nuvežimo iš pilno madų rinkinio -

Įmokėk $10.oo dolerių ar
kiek aplinkybės pareina.
Tuojaus Radio Nuvežšime į
Jūsų namus -

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Ave.

_ _:

LENGVIUS IŠMOKĖJIMUS
SUTEIKIAME VISIEMS

Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

Štai geriausis Pasaulio tajeras už kainą ką kiek
vienas gal pirkti ir naudotis visais parankumais.

.

Jai neturėjote pirmiaus progos susipažinti
apie šių įstaigų klausk savo kaimyno Jis
žino ir Jis Jum patars “KAD VISUO
MET GERIAU APSIMOKA PIRKTI
IŠ ŽINOMŲ IR PILNAI. ATSA
KANČIŲ KRAUTUVIŲ PEOPLES
FURNITURE CO. - !

52 E. 107th Street Kamp. 107 ir Michigan Avenue

1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

_

kombinacija
Majestic radio ir gr.amafonas, be tūbų kai-

Modelis 181

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais.

Nedėldieniais pagal sutartį*.

Demonstracija jūsų namuose yra suteikiama veltui per musų man
dagius pardavėjus. Šaukite Hemiock 8400

Firestone Battery kaip ir Tajerai yra viena iš atsakančiausių Batterijų.
Flrestone — Oldfield
30x31/2 R«.................. $4.75
30x31/2 OS.................. 5.00
32x4 ............................
9.05
29x4.40 .......................
5.65
30x4.50 .......................
6.30
30x4.75 .......................
7.80
30x5.00 .......................
8.20
30x5.25 .......................
9.55
31x5.25 .......................
9.85
30x5.50 ....................... 10.40
32x6.00 ....................... 1185
[33x6.00 ....................... 12.20
*32x6.50 ....................... 14.35

Kuomet jums reikalinga Battery, pirk Firestone
Battery musų prirengtas patarnavimas sutaupys jums
Pinigų.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
SAVININKAI LIETUVIAI
Skyrius

4071 Archer Ave.
Virginia 0915

1702 W. 47th St.
Boulevard 2161

2536-40

W. 63rd St.

Ant South Mapievvood Avenue
DIREKTORIAI—SAVININKAI
M. Kežas, J. A. Krokas, S. Krokas, A. Lapenas J. Nakroiius, V. Makavetskas, D. Šemaitis.

CHICAGOJE
po sumos Aušros Vartų mo
kykloje.
X Vyčių 24 k p. galutinai su
X Rytoj Šv. Mykolo šven sitarė parapijos naudai reng
tė. Ta proga sveikiname var ti vakarų-teatrų lapkričio 24
do dienoje Mykolus, ypač dienų, t. y. paskutiniame lap
J. M. gerb. kun. pralotą M. kričio mėnesio sekmadienyje
Krušą, Sv. Jurgio par. klebo prieš padėkos dienų.
ną ir kun. M. Svarlį, Sv. An*
X Aušros Vartų parapijoje
tano par. vikarą.
pastaruoju metu buvo apkeik
27 kūdikiai ir 2 užauguX Kun. P. Vaitukaitis, Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. I
mirė
asmens> šliubų
parapijos vikaias ii laikinai
porų ir prie katalikų
einantis tos parapijos klebo bažnyčios atsivertė 2 žmonės;
no pareigas, buvo susirgęs mokosi mokykloje 126 bernai
nuo pereito sekmadienio. Da čiai ir 123 mergaitės.
bar jau baigia sveikti ir sekX Šiandien ir rytoj parapimadieny visas pareigas galės -os bazare bus didelė naujany
•
(bė. Musų tautietis, F. S. Gas'paraitis demonstruos naują
WEST SIDE NAUJIENOS. savo išradimų, kuris parodys,
kaip galima papigintu budu
X Šiandien Aušros A artų i įjemą geriau ir taupiau apšilparapijos bazaro paskutinis dyti kambarius. Ši mašina ra
šeštadienis, o ryt bus paskuti sis parapijos komitetų būdo
nis sekmadienis, kuriame no- je.
ri pasirodyti visas parapijos
jaunimas.
RADIO ŽŽŽ.

ŽINIĮI-JINELĖS

sis patarnaudamos prie stalų už šių serijų, ateiti ir užsimo-. Town of Lake. — Šv. PranA K T A
A I
Šv. Kryžiaus par. sidabrinio kėti.
♦ ciškaus Seserų Rem. 3 sky
jubilėjaus vakarienėj, kuri jBus daug smagiau ir leng riaus mėnesinis susirinkimas Telefonaa Boulevard 1939
, Ofiso Tel. Vletory 8687
vyks spalių 13 d. Černiausko viau mums ir tamstoms, kuo įvyks nedėlioję, rugsėjo 29 d.,
Of. Ir Res. Ted. Hemlock 2874
paviljone.
met senu serija bus pilnai už 2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus
X Juk ii vaikinų reikės, mokėta. Tada businčioji serija parapijos svetainėj. Narės pra Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl S
dienų, lr 6:80 lkl 9:80 vakare
kad padėtų patarnauti tame 1 bus nesunku mokėti. Tat ne šomos atsivesti naujų narių.
8131 S. HALSTED STREET
bankiete. Kažin kurie Town užmirškite pirmadieny apie 7
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Antras ofisas lr Rezidencija
Valdyba.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. IŲ.
of Lake vaikinai tų apsiima vai. ateiti į “spulkos” raštinę
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8
Jau laikas pasitarti.
2456 VV. 69 St. ir likusias duo
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-6 pa
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez.
Tel.
Mldway
5512
X Townoflakiečiai
sako ' klės užsimokėti,
Šventadieniais pagal sutarimą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
reiksią šį sekmad. važiuoti j
Si “spulka” rengiasi prie
4601 South Ashland Avenue
Boulevard 7820
Marijonų Kolegijos Rėmėjų , didelio vajaus, kuris prasidės Res.Telefonas
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Virginia 0888
6641 South Albany Avenue
Oakley
Avenue
lr
24-tas
Street
Tel. Prospect 1930
šįmet paskutinį piknikų; tai ( spalių (October) mėnesį. Tė
Telef. Canal 1713-0241
bus grybų piknikas, Černiaus- mykite laikraščiuose Marąue- Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 Valandos:. 2 lkl 4 p. p. Panedėllais
lr Ketvergais vakare
ko darže.
tte Parko kolonijos praneši- Rea. tel. Van Buren 6858
GYDYTOJAS,
X Šv. Kryžiaus par. jubi- muose.
CHIRURGAS
lėjaus vakarienės tikietų reiSpulkos Raštinė,
IR OBSTETRIKAS
2456 W. 69tli St.,
Gydo staigias lr chroniškas Ilgas
kia iš anksto įsigyti, nes tik
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vyrų, moterų lr vaikų
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
Cliicago,
111.
tiems bus rezervuotos vietos.
Sulte 908
1578 MUvraukee Avė.
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
Tel. Brunswick 8824

R

DR. S. A. BRENZA

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

PAMALDOS SENU LAIKU.

A. A. OLIS

Pėtnyčios
'.I-A------

'

eZ*—

KELIAUK | LIETUVA PER

(John Bagdžiunas Borden)

ADVOKATAS

»

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

KLAIPĖDĄ

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak,

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefono Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčiomis nuo 9 Uci 6.

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
■ 6516 80. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.
Tel. I’ullman 5950 ir 6377
Miesto Ofise Pagal Sutartj:

• *

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariant pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ............................ $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
tiktai ................................. 181.00
Turistine trečia klase,
Main Deck ...................
129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir
• atgal, tik ........................ 216.00
Cabin......................................... 147.50
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.
f

127 N. Dearborn Street
R-ooms 928 ir 935
Tel. Pranklin 4177

Telephone Central

Sekanti laivai išplauks Iš New Yorko,

“Lituania” Oct. 5 I
“Polonia” Oct. 12 |

“Estonia” Oct. 26
‘Polonia” Nov. 16

6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS
184 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 lkl 6 vai. vak.
Lecai Office; 1900 So. Union Are.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. duo S lkl 9 vai. vak.

4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. Vletory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

CHICAGO

Tel.

Lafayette

6798

OR. A. J. JAVOIŠ

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vale.

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. H. BARTON

A. L. DAVIDONIS, M. D.

MEDUS Iš ‘‘MILDOS”
BITYNO

2130 WEŠT 22nd STREET

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

Nekal Valandas; prieš pietus pagal sutarti.
arti 31st Street
tos Prasidėjimo Panelės Šv. Namuose 2-4 po piet, ofise 4-8 ▼. v. Falandos: 10-11 ryto, 1-4 po piet,
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Sodalicijos ekstra susirinki
10-12.
mas įvyks pirtpadieny, rugsė Tel. Hemlock 8151
jo 30, 7:30 vai. vakare, para- f
Tel. Wentworth 3000
pijos svetainėje.
Rez. Tel. Stewart 8191
Malonėkite visos narės su
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
sirinkti, aes bus daug svar
2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
bių dalykų svarstymui.
Gydytojas ir Chirurgas
v. v. Nedėlioj susitarus.
Valdyba.
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Marąuette Park. —

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

DR, A. L YUŠKA

B. Bitautienė, pirm.

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis lr seredomls tik
iškalno susitarus

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

Office: 4459 S. California Av©.
Nedėlioję

pagal

sutarti

DR. S. BIEŽIS

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai •
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6822
Rezidencija: 6640 So. Mapleivood
Avenue
Tel. Republio 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. y.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8662
OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. . Blvd.,4 .
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451 *'

OR. P. Z. ZALATORIS

Gydytojas ir Chinirgag
Jeigu kam dėl ko nors nepa nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas lr Chirurgas
tiktų, tas gaus pinigus atgal šventadienio ir ketvirtadienio
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava.
REZIDENCIJA
kada norės.
Valandoa 11 ryto lkl 8 po pietų
4729 W. 12 PI.
Nedėllomls
« lkl 8:80 vakare
Kainos į Chicaga ir apielin- O PTEMITRISTAI Tel. Cicero 2888
Susitarus
kes, t. y. 2-roj pašto zonoj su
prisiuntimu;
Ofiso lr Ree. Tel. Boulevard 6912
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.10
Perkėlė savo ofisų po numeriu
3- čioj zonoj
3464 SO. HALSTED STREET
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20
4729 S. Ashland Avc.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
4- toj zonoj
SPECIJALISTAS
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res.
3201
S.
WALLACE
STREET
Džiovų, Moterų ir Vyrų l.tgų
10 svarų $2.15, 5 svarų $1.20
Vai.: ryto nuo io—12 nuo 2—4 po
5- toj zonoj
Pietų: 7—8:30 vakarę
Nedėliomis 10 lkl 12
10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30
LIETUVIS AKIŲ
DBNTISTAI ' IktJSįtihAb
MIDVFAY 2886
Šios kainos geros tik rugsė
SPECIALISTAS
I
jo mėnesį, ir tiems, kurie at Palengvins aklų Įtempimų kuris Office Boulevard 7042
Tel. Boulevard 1401
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
siųs šį skelbimą.
1
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštj. AtltalMedus išsiunčiamas
tą pa- , sau
, ,
kreivas akis, nuimu cataractua
Čią dieną, kurioj užsakymas ; Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
LIETUVIS DENTISTAS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
regystę.
gaunamas.
Prirengiu teisingai akinius visuose
4645 So. Ashland Avenue
3343 SO. HALSTED STREKT
egzaminavimas daro
Ant Zaleskio Aptiekos
Kurie nežinote kokioj zonoj atsitikimuose,
Valandos: Nuo 2 — 4 k p.
mas su olektra, parodančia mažiau
7—9 vakare
jūsų miestas nuo Lowell, Mich. sias klaidas.
Tel. Canal 6222
tai paklauskite savo pašte ar SpeelaJė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
ba siųskite pinigus už bile ku
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
rią. Jeigu bus perdaug sugrą kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lkl
DENTISTAS
12 po pietų,
2201
WEST 22nd STREET
žysiu, o jei pernoažai tai pra
16 RUSIJOS
(Kampas
Leavitt St)
4712 S. ASHLAND AVĖ.
nešiu apie trukumą.
Gerai lietuviams žinomas per 26
Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto
metus kaipo patyrę* gydytojas, chi
Siųskite šiuo adresu:
Tel. Boulevard 7589
.
nuo 1 lkl 9 vakare

DR. S. A. DOW1AT

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. J. BERTASH

Manėte: 8 11d 8 ryte Tel. Repui). 8600

LIETUVIS ADVOKATAS

A. L. R. K. Mot. Sų-gos
Ofiso Tel. Canal 2118
C1‘icaS<» Apskričio susirinkiNamų Tel. Lafayette 6698
mas įvyks 29 d. rugsėjo, 2
valandą po pietų, Gimimo
Panelės Švenčiausios parap.
OFISAS
salėj prie 68 ir AVashtenaw
1900 S. HALSTED STREET
Avė.
NAMAI:

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susitarimų

DR. VAITUSH, 0. D.

Laivais

Telepiuae Roosevelt 8080

JOHN KUGHINSKAS

PRANEŠIMAI.

Valandos; nuo S lkl 7:80 vai. vak
kasdien. Nedėliomis nuo 1 lkl S vai.
po pietų.

DR. J. J. KOWARSKIS

‘) ! ,.!
. ,, •
TYRAS, GERAS IR PILNAI II J- ■ -'HT, OI
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
GARANTUOTAS

JOHN B.’ BORDEN

DR. J. P. POŠKA

DR. M. T. STRIKOL

Bridgeport. — Su paskuti
niu rugsėjo mėnesio sekmadieniu baigusi taip vadinanias “daylight saving time”
ir nuo vidurnakčio iš šešta
dienio į sekmadienį laikro
džiai bus pavaryti vienų va
landų atgal. Tečiau tų dienų
visos šv. Mišios ir mišparai
X Ryt deliai parapijos ba
zaro Mišparų nebus, o treti Town of Lake — Serga Jo šv. Jurgio bažnyčoij įvyks
ninkų konferencija bus tuojau nas Jonikas; guli Mercy ligo dar pagal senų laikų.
ninėj.
X Vaikai iš kitų mokyklų, MARQUETTEPARKIEČIŲ
ADVOKATAIkurie norėtų priimti Sutvirti
DOMEI.
nimo Sakramentų spalių 30
Marąuette Park. — Rugsėjo
d., Šv. Kryžiaus bažnyčioje,
turi susirinkti ir užsiregis- (Sept.) 30, Marąuette Parko
įtruoti penktad., rūgs. (Sep.) Lietuvių “spulka” (Chicago
ADVOKATAS
27 d., 4 vai., Šv. Kryžiaus pa Lithuanian Savings and Loan
11 Se. La Šalie St., Room 2001
Assn.) baigia savo 18 seriją.
Tel. Randolph 0331-0232 Vai. 9-6 rap. mokykloje.
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
X Musų Sodai ietės mer- Kviečiame visus šėrininkus,
Tel. Vletory 0562
gaitės jau tariasi, kaip rėdy- į kurių dar nepabaigta mokėti
7-9 v. ▼. apart Panedėlio lr
■

F 1

D R X O O X 3

SostaJienls, Rūgs. 28 <1., 1920

Del visų informacijų kreipkitės J vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str.

Chicago, III.

DR. C. Z. VEZELIS

DR. V. A. ŠIMKUS

ŪR. G. I. BLOŽIS

DR.HERZMAN

rurgas lr akušeris.

MILDA APIARIES

25 METįl PATYRIMO

Lowell, Mich., R. No. 2

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

««■■■■■
SMETANA, 0. D.
; Reumatizmas sausgelfi I JOHN
OPTOMETRISTAS
Neelkankyklte savęs skausmals, Reumatizmu. Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nee skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
lr dažnai ant patale paguldo.
CAP8ICO COMPOUND mo■Ua lengvai prašalina vlršmlnėtaa Ilgas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę Kaina 56c per
paštų 66o arba dvi aš 11.66.
Dukart tvirtesnė 75c.
Kityga: "ŠALTINIS SYKIKATOr* augalais gydytles, kaina 86

Justin Kolis
>266 Sonth Halsted Street

CHICAGO

i■■■■

ILL

■a■

*
■
_

Tel. Brunsivlck 6424

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1679 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 6-18, 1-6, 6-8:86
■akmadlentals Ir trečladlenlate
susi tarimų.

Tel. Lafayette 6821

DR. J. A. PAUKŠTYS

■
|
-

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenne

■

g

Gydo stalgias
lr chroniškas 11gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.

Ofisu ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET
j VALANDOS: Nuo 16 — 12 pietų lr
Į nuo 6 Ikt 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Khorc
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Cliirurgas

■
■ Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo
g
akinių
— 1801 South Ashland Avenue

Plast Kdg. kamp. 18 St. 2 aukStas
Pastebėklt mano iškabas
Valandoa nuo 1:20 ryto lkl 8:26 va
karo. Mredomls nuo 6:26 lkl 12 v.
ryta. Nedėllomls nėra skirtų
valandų. Room S.

PhoM Ganai >622

Boulevard 7589
Rez.

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vati Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 19 lkl 12 dienų.
Nuo 7 ikt 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų,
Nuo 2 lkl I po pietų.

■'V. ’L
J

n

K

K

TT n

75

Šeštadienis, Rūgs. 28 d., 1929

R

MILDA

Aušros Vartų Parapijos Nepaprastas Bazaras
Šiandie ir Rytoj, Rugsėjo
28 ir 29

[ i MODERNIŠKAS TEATRAS
3140 So. Halsted St.
NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY
Rugsėjo 29 ir 30
“LUCKY IN LOVE”

Dalyvauja Betty La\vford ir
Morton Downey

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sųlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo ir Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo Benų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Inšurlname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
DAUGIS company
2I.>0 Wcst BOtli Street
Telefonas Hemlock 6050

NAMAI - ŽEMĖ
MAINAI.

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

Del geriausios rųfiles
ir patarnavimo. Saukit
GREEN VALLEY
PRODI. OTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

Pirmas
Wm. J. Kareiva
4 flatų naujas muro namas
Savininkas
ir. 3 mašinų muro garadžius;
Kalbantieji Paveikslai
4644 So. Paulina St.
namas įrengtas sulig vėliau
Graži Muzika
Tel. Boulevard 1889
BAZARO PRADŽIA.- Subatoj 8 v. vak. Sekmadienyje 12 v. dieną,.
sias madas, randasi labai pui
REIKALINGAS darbinin kioj vietoj prie Marąuette Pai
Bus niekur nematytų dalykų: Žemaičių Sostines Saldainių,
kas dirbti ant farmos, 55 mai- ko.
lios nuo Chicagos. Pageidauti Antras :
Dzūkų Garbingas Choras, Panevėžio Dainininkai, Budnko Radio,
nas apysenis žmogus, kurs ne Naujas muro namas, 3 fla
West Sides Orkestrą.
turi, kur prisiglausti. Atsi tai po 5 kamb. didelis storas
ir 2 mašinų muro garadžius.
šaukti :
Dalyvaus visi parapijos biznieriai, jaunimas, moterys ir vyrai.
Šis namas yra pilnai įerngtas
IG. LUKAS
Laukiame svetelių.
su bučernės ir grosernės fixAntioch, Iii.
Elektrikai išvadžiojimui dračieriais, tai yra viena iš ge
BAZARO RENGĖJAI.
tik ................................. 4 % c. pėda
GERB. KLEBONŲ DOMEI riausių vietų dėl šio biznia,
Del marlnavojlmų stiklai quortiniai ........................................... 89c. doz.
VARGONINKAS su plačiu randasi prie Marąuette Parko. St. Louis “Dutch Boy" vvhite
lead 100 svarų ........................... $11.50
Trečias:
patyrimu paieško vietos.
Pure Llnseed Oil .... $1.10 gal.
džiulis meteoras tikrai esąs bet žaibas nučiuožė nuo jo į
VĖL NAUJIENOS APIE
Tai yra vieniji metų senas Pure Turpentine ................. 8Oc. gal.
Atsišaukti į “Draugą.”
PRISTATOM VISUR
UŽMIRŠTĄ METEORĄ
nukritęs daugeliu skeveldrų a- kluoną ir uždegė šiaudus.
namas 5 flatai, visi po 3 di
REI K A LI NG AS džianitopie tą vietą, kur universiteto Kluonas su visais javais su
delius kamb. 2 nedideli storai
riui
pagelbininkas.
Turi
but
Kaunas, IX-5. (Elta). Gau geofizikos katedros sudaryto degė. Nuostolių yra apie 15,ir 2 mašinų muro garadžius,
4414 So. Rockwell Street
Savininkas R. Andreliunas nevedęs ir unijistas.
ta rimtų davinių, kad pasiro ji komisija buvo nusakiusi ir 000 litų.
rendos neša $317.00 mėn. Pui
Chicago, LI.
PETRAS PETRONIS
Užlaikau visokių auk
dęs vasario mėn. Lietuvoj di- apskaičiavusi,
pasiremdama- — Perkūnas trenkė Seirijų
ki
proga
užsidėti
bile
kokį
Telefonas Lafayette 4689
sinių ir sidabrinių dal3523 West 13 Place
keliomis dešimtimis laiškų iš valsčiuj Ruzionių kaime į ūKtų, vėliausios mados
biznį. Randasi gražioj vietoj,
-adlo, pianų rolių, re
Tel. Rockwel 4484
vietų. Skeveldros savo laiku kininko Petro Sarakino kluo
arti Marąuette Parko.
kordų ir t.t.
Taisau
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
URABOftlAL
laikrodžius
ir
muzikos
nebuvo vietinių žmonių paste ną. Su kluonu, sudegė javai
Ketvirtas ;
instrumentus.
bimos, nes tai įvyko žiemos ir visas inventorius. Nuosto
Tai yra 6 kamb. mūrinis
metu. Gavusi žinią apie ran lių apie 17,(XX) lt. Kluonas bu 2850 West 63rd St. Chicago.
bungalow 3 extra kamb. vie
Telefonas HEMLOCK 8380
damas meteoro skeveldras, vo apdraustas.
“R.”
Parsiduoda 5 akerių ūkis, nas stoge ir 2 baizmente, karš Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Hardvrare Co., dabar perėmė visų
geofizikos katedros sudaryto
namas, garadzius. , Randasi tu vandeniu apšildomas, 4 me Ablsnj
rankas lr duos visose šio
Lietuvis Graborius
PARSIDUODA sudėtinis vi Crestrvood miestelyje. Patogi tai senas, randasi Brighton blsnloJ savo
šakose
pirmos klesos patar
ji
komisija
išvyko
Andrioniš
PERKĖLĖ
TELŠIŲ
SEMI

Patarnauja laido
navimų.
rimo
ir
kepinto
pečius
—
t.
tuvėse kuoplglausla.
kio (Panevėžio apskr.) rajo
NARIJĄ
vieta, 1 blokas iki cementinio Parke. Visus viršminėtus na
Reikale meldžiu at
HARDWARE PAINTS
y.
kūrinamas
anglimis
ir
gesišaukti,
o
mano
nan dalykui ištirti.
mus parduosiu arba mainysiu
kelio.
Musų
žemuogės
dar
te

A WALL PAPER
darbu busite užga
“Ž. P.” rašo, kad Telšių su. Pigiai. Del informacijų bežydi. Viską išperka namuo ant senesnių namų, lotų arba
nėdinti.
Palnterg A Decorators
Tel. Roosevelt 8615
PERKŪNAS UŽDEGĖ
mokytojų seminarija perke kreiptis Į:
se. 1 mailė iki mokyklos ir biznių.
J. S. Ramanclonls, savininkas
2518
“DRAUGAS”
KLUONĄ
liama į Plungę. Šiemet ten
3147 So. Halsted Street
Aš turiu keletą puikią lotų
bažnyčios. *
>814 W. 88rd Plane
2334
So. Oakley Avenue
Chicago, III.
victory 7261
veiks pirmas kursas, o atei
arti Marąuette Parko, ant =e eTel. jM
Mr. C. URBAN
i,i.'
■=
Tel.
Roosevelt
7791
Perkūnas uždegė B.albieriš- nančiais metais — visi kiti.
135 St. & 44 Av. Rd. 1, Box 93 kurių galiu pastatyti namą
ky Stasio Diškevičiaus kluo Plungės gimnaziją ateinan
sulig tamstų noro, priimsiu
Blue Island, LI.
ną. Perkūnas trenkė į medi, čiais metais žada uždaryti. Į Parsiduoda rakandai ir du auto
tamstų seną namą, lotą arba Mamų Statymo Kontraktorlus
mobiliai. Norime parduoti labai greit
namus prieinama
ją laikinai direktorium atkel į ir atiduosime visai pigiai.
biznį kaipo pirma įmokėjima. Statau Jvairlaugius
kaina.
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
Užtikrinu, aš patenkinsiu na 7217 S. California Avenne
Simpatiškas — tas iš Rokiškio mokytojas p.
CHICAGOJE
Kreiptis po 6 vai. vak.
Parsiduoda
arba
išsimaino
Laidotuvėse
pa
Telef. Hemlock 5511
“R.”
mo kaina ir darbu. Reikale
Mandagus
— J. Gobis.
Tel. Hemlock 7071
tarnauju
geriausia
biznio namas ant 71st netoli meldžiu pašaukti Hemlock
/
ir pigiau negu kiti
Geresnis ir Piges
7148 So. Talman Avė.
Telefonas Canal 7281
todėl, kad priklau
Western
avė.
Storas
ir
rūmai
0367 arba atsilankykite į ofi
nis už kitą patarsau prie grabų lšužpakaly
ir
6
rūmai
viršuje.
dlrbystės.
są
navimas.
PARDAVIMUI GROCERNĖ.
OP.’SAg
Tailių maudyklės. Visi įrengi
668 West 18 8t.
Maliavojimo Kontraktorlus
JOHN PAKEL
• 3518 So. Halsted Str.
Turiu parduoti šį mėnesį.
Tel.
Canal
6174
Dalų lr Popleros Krautuvė
mai
naujausios
mados,
2
karą
(Pakalnis) & Co.
Pigiai parduosiu ant rokaviSKYRIUS:
8238
1884 8. LEAVITT ST.
Chicago
Gražiausias Teatras Chicagoj
80. Halsted Street
i
garadžius.
General Contraetors
mo stako arba viską kartu.
Tel. Victory 4088
v • and
PAGRABŲ VEDĖJAI
NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY Grocernė gražiausioj vietoj. į 10 fl. namas parsiduoda ar
Realtors
Didysis Ofisas:
Phone Virginia 2054
ba
išsimaino.
Rugsėjo
29
ir
30
2321
West
71st Street
4605-07
So.
Hermitage
Avė.
Ant
Halsted
St.
gražiausi
JOSEPH VILIMAS
Phone Boulevard 4139
Tel. Yards 1741 lr 1742
krautuvė. Yra laikoma Malt ir 2 fl. namai parsiduoda ar
•‘PLEASURE CRAZED”
Namų Statymo
SVYRIUS
ba išsimaino.
IIop,
cigaretai,trūktai,
sausa
Dalyvauja
Dorotliy
Burgess
4447 So. Fairfleld Avenua
Kontraktorius
Muro namas 2 fl. 5-5Jiamb.,
e
mėsa,
kendės,
cigarai.
Ateikit
SKYRIUS
Vienas
akeris
žemes
su
7
4556 So. Rockvrell Street
Vitaphone Vodevilio aktai
karštu vandeniu šildomas, 2
1410 So. 4a Ct, Cicero
GRABORIUS
pamatyti.
Renda
pigi,
listas
kambarių
narni}
iš
medžio
ir
Tel. Cicero "7 94
Kalbantieji paveikslai, dai
Musų patarnavimas
geras, garu šildomas su pagy karų muro garadžius. Kaina stuko su mūriniu skiepu,, gera Tel. Boulevard 6114
SKYRIUS
nos,
muzika,
pasaulio
žinios.
visuomet sąžiningas lr
8201 Auburn Avenue
venimu, jei norit ir su namu $9,500.'
me stovyje. Arti miestelio,
nebrangus, nes neturi
M. YUSZKA & CO.
Te*. Boulevard 3201
Durys
atsidaro
1:30
vai.
po
p.
j Taip gi budavojam namus
me išlaidų užtathvmui
ar
be,
kartu
ir
rakandai,
ar
PLUMBING A HEATING
strytkarių ir cementinio kelio.
•k yri u
ant
užsakymo.
Kam
reikalinKaipo lietuvis, lietuviams patar
be, kaip norit. Parduosiu la
Kieme gražus medžiai. Žemė
nauju kuogerlausla
ŽEMIAUSIOS KAINOS
* gas kontraktorius kreipkitės
Nauja, graži
4444 BO. PAULINA
bai pigiai. Priežastis išvažiuo
derlinga ir tinkama daržui.
MUSŲ I3T0RIJ0J
I. J. ZOLP
plyčia dykai.
ju i Lietuvą apsigyventi ant į mus.
Netoli nuo dirbtuvių, kurios
ORABOP.IU8 IR LAIDOTUVIŲ
3307 Auburn Avenue
Niekad pirmiau nebuvo to visados. Atsišaukit
JOHN MEZLAIŠKIS
nuolat dirba ir moka geras
VEDĖJAS
kių
bargenų.
Peržiūrėk
juos
—
JOHN LEGEIKA
1650 Weat 48th Street
algas. Rami vieta, tyras, svei
2453 West 71 Street
prieš perkant. Veik visokių
Kampas 46th Ir Paulina sts.
3340 So. Halsted Street
kas . oras. Parsiduoda už $3,Tel. Republic 4537
Tel. Blvd. 5203
rūšių. Štai keletas pavyzdžių:
Tel. Boulevard 9619
900, verta dvigubai tiek. Leng 2- RI MORGIČIAI
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatin '28 Chevrolet, %-ton Screen ..3295
Graborius ir Balzamuotojas gai, mandagiai, gerai
PARSIDUODA dėl ligos vos pirkimo ir išmokėjimo
Ir pigiau '27 Dodge, %-ton panel .... 475
'28
Dodge,
1-ton
Express
....
095
negu kitur. Roply ila dėl šermenų
PATEŠKAU gero bučeriaus, plytinis namas ir Delicatessen sąlygos,- pelningas investmen- 3- TI MORGIČIAI
Ford, 1-ton Stake .................
145
Mes sutei
dykai.
'29 Chevrolet, 3-dr. Deliv., likę n. 525 turi buti
gerai atrodantis, krautuvė. Parduosim arba tas ir nepaprasta proga gerai
kiam manda
6% Nuošimčiai
Reo, 1%-ton Panel................. 195
gų, draugiškų
švarus, turi kalbėti gerai Lie mainysim.
uždirbti netolimoj ateity. Ne Paskola sutelkiama 1 vienų dienų
patari .avimų.
(Kreipiantis paminėkit "Draugą”)
Perkame real estate kontraktus.
tuviškai
ir
Angliškai
ir
nesePatarnavimas
praleisk šitos progos, o tokiu
£340
West
47
Street
Internationl Investment
DASHIELL MOTOR C0.
Visose Chica
nesnis kaip 35 metų, turi buti
retai pasitaiko.
L'NDĖRT AKINO CO.
gos dalyse ir
• Corporation
2522 So. Miehigan Avė.
prlemlesėuose.
p. B. Had'ey Llc.
Savininkas maino 3 flatų ir LOCKPORT HIGHLANDS
atsakomingas,
nes
turės
vesti
Kapitalas $500,000 06
Koplyčia Dyknl
Grabai
pigiai
2556 So. Wabash Avė.
2-jų
Storų
namą,
priimsiu
dvi
$804 SO. KEDZIE AVENUB
'
SYNDICATE
net už 32 5.
visą
biznį.
Gera
proga
ir
mo

710 West 18th Street
Tai. Lafayette 6738-6714
OFISAS
flatį, bungalow ir lotus. Visi 6542 So. Western Avenne
Canal 3161
kestis
dėl
tinkamo
žmogaus.
8238 South
namo įtaisymai pagal naujau
Halst.vl St
Atsiliepkite į:
Chicago, III.
Victory 408Ssios
mados.
PAUL M. SMITH & CO.
“
DRAUGAS
”
81
80
akrų
žemės
Madison,
Flo

RKAL ESTATE
Telefonas Yards 1188
2709
West
71
Street
2334 So. Oakley Avė.
Loans & Insurance
4424 So. Rockwell St.
rida, parsiduoda labai pigiai. Perkam Parduodam
Papigintomis kainomis par
Tel. Grovehiil 1914
Tel. Roosevelt 7791
Vlrglnla 1290
Jei
turi $1,500.00 gali pirkt, Mainom Namus
duodame maliavas ir kitokius
Lotus. Farmas
kitų palauksiu. Žemė derlinga, Btsnlus visokios rųšies
GRABORIUS IR
muši} store esamus daiktus.
skirtumo
BALSAMUOTOJAS
ypatingai tinkama pienininky Nėra
Apielinkės lr kur yra lr kas yra.
Kviečiame pasinauduoti.
PARDUODU PIGfAI. BUČERNĖS IR GROCERNĖS
Perkam notas 2nd morgage lr pa
Turiu automobilius
visokiems
stei.
V. PAUKŠTIS
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms

PARAPIJOS DARŽE, 2329 - 35 W. 23 PLACE

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

JOHN DERINGIS

NAMAI - ŽEMĖ

J. S. RAMANCIONIS

S. D. LAC!IAWICZ

M, ZIZAS

J. F. RADZIDS

MAROUETTE PARK

RAMOVA

PETRAS CIBULSKIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

ŠTAI GERAS PIRKINYSI

A. MASALSKIS

ko

MORTGEČIAI-PASKOLOS

A. PETKUS

BUTKUS

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

STANLEY P. MAŽEIKA

EZERSKI

LIETUVIS ORARORIIIn
Ofisas:
4«»t S. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 927 7

reikalims.

Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Maliavos, aliejai, stiklas
2701 West 47 Street
Telef. Lafayette 1237

FIXTURES. Visus kartu arba po viena atsikreipkite
4461 S. Mozart St. arba pašaukite Lafayette 8362. Va
karais arba subatomis ir nedėliomis. Klauskite Enčerio.

J. P. UVICK
2333 Barlum Tower
Detroit, Miehigan

išlygoms.
Teisingos Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

