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Belgrado Teisme Kroatams

VILKAVIŠKIO VYSKUPE mas bus tas, kaži naujame naJOS KUNIGŲ SEMIį me žymiai daugiau tilps negu
Gižuose ir dar nebus ankšta.
NARĮJA

— Šių žiemų skubiai eina vi
Prieš Lietuvos Bažnytinės si namo vidaus įrengimo dar
Provincijos įsteigimų Vysku bai. Namas buvo džiovinamas
pijos Seminarija buvo Sei ir šildomas centraliniu šildy
nuose, ir nuo to miesto Vys mu. Staliai daro duris, laipkupija ir Seminarija turėjo į tus, deda grindis ir atlikinėja
savo pavadinimų. Po karo j kitus įrengimo darbus. Įvesta
mūsų Seminarija Seinuose bu, kanalizacija, žodžiu, name bus
vo tik vienerius metus. 1919/visi reikalingi šių dienų kulkuone kas sekmadienį visus ,metajs ienkai ja varu pnveritflriniai patogumai!

Iškelta Byla
PERU RESPUBLIKOJ KARO PADĖTIS;
SĄMOKSLAS PRIEŠ PREZIDENTĄ
AR GYVI YRA KATALIKU
MISIONIERIAI?

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PADĖTIS INDIJOJE

G. j Hervvig, St. Louis orlaivių stotie* panaktinis,
-------------- savo vaikus ir anūkus paima keleiviniu orlaiviu pasivažinėti. Jis su namiškiais čia šalę
Žiniomis iš Londono, Kai- orlaivio atvaizduojamas.
i
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laikinai,. Norima jau siais metais rudvejus
mokslo
metus
ji
buvo deniop pereiti i naujų namų
KANTONAS, Kinija, bal. įkutos, Bombajaus ir kitų mie
ŠVIESOS TAUPYMAS Zyplių dvaro centre, Lukšių ,ir ten pradėti mokslo metus,
25. — Iš Sifengo, Kiangsi pro stų, Britanijos Indijoj padėtis TEISĖJAS NUBARA, KApar. (Šakių apskrity). Ten to- į Kandidatai j Vilkaviškio Vy-j
vincijos, pavyko pabėgti dviem yra tokia:
| TAUKŲ SKUNDĖJUS
Rytoj Chitagoj ^vedama. Ti nuo kelių ir nuo Vyskupi- skupijos Seminarijų priimami
katalikų kunigam inisionie- • Neela, arti Kalkutos, britų!
------------riam — amerikiečiam. Jiedu i kareivių sargyba pašovė 20- ANURADHAPURA, Ceilo- 30,000 bus traukiama tieson i šviesos taupymas. \isi laik- j°s centro nebuvo patogu, y-.baigę bent G klases ir už išPirm am EBr is distrikte rodžiai įstatomi viena vala- Pa(’ kad ir dvaro savininkė laikymų metams moka po 550
atvvko čia. Praneša, kad Ka- i riaušininkų indėnų.
uio sala (Fides). — Šioje anchovvo mieste (už 53 mylių! Pešavvare paskelbta karo a- -pylinkėje yra senas medis, var--otloJ? a__ ° nda Pirmiaurengės! sugrįžti. Atsitikus pro(litų. Stojamieji egzaminai būcenzo laiku virš . 30,000 žmo
.......... ———'■ 1 —— 'ga*- pEkta Gižų dvaro cont-jva birželio mėnesį ir po atosnuo Sifengo) katalikų misio- .pgula. 15 žmonių nušauta ir'dinamas “Bo.” Buddos sekėnių atsisakė surašytojanis pa
Mayvvoodo policijos
'rafi’ir.
pe' jtoglh Laikas Paskelbiamas
nierių likimas nežinomas. Gal .kelios dešimtys sužeista. Iš’3ai (pagonys) tų medį vadirduoti apie šave žinių arba at-į
*
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*
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i
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IviUraviubin
or,
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treina i Gižus (Vilkaviškio ap- ilaikraščiuose.
—- Jau ligi šiol
ikišiol komunistų gaujos tų miesto' pašalintos visos mote- aa “šventu”, jį adoruoja iri
viršininkas
įskrity),
kame
ligi
šiol
gyve-ldaug
pinigų
išleista
statymui
miestų jau paėmė ir gal ka- iys įr vaikai. Dideli indėnų saugoja, kad niekas jo nelies- ' paneša, difeifci bus
pa

.
Mayvvoode policijos viršini- na, Gižuose šiek tiek patogiau .ir dar iki galutino įrengimo
talikų misionierių nebus tarp bfįriaį maršuoja ant miesto, tų.
'7
traukti atsakomybėn. Kai-ku- nku paskirtas R. H. Bailey, megu Zypliuose, bet dideliaugyvųjų.
I, Kohato perėjime, Afganis-*' Praeitais metais koks pokvis jų reikės. Prie to gražaus
ne žmones, daugiausia (mote- detektivų viršaitis leitenan-,sias trūkumas — tai ŠeminaJiedu Sifengo apleido bala- tano šone, padidintas sargy- vaišes žmogus kirviu iš to mekilnaus darbo visi prisidėjo,
.rys, atsisakė ir duris atida- tas. Savo pareigas ims eiti a-',rijos pūkui ankštumas. Dabandžio 10 d. Tada jau gynusi bos skaičius.
,klžio iškirto keletu skiedrų.
daugiausia kunigai, ir duoda
ryti suras
teinantį
jįįrųiadienį.
irtinis
namas
Gižuose,
kuriaKanchovo miestų neskaitlin-1 Britanija į Indijų siunčia Pagonys sukėlė baisų triūkšJl/Y u
mi savų pinigų ir darydami,
...
.
|me
yra
Seminarija,
regis,
nega valdiška įgula žadėjo -ap- daugiau kariuomenės in gink- nių. Kadangi jie labai neap
rinkliavas. Kan. A. Steponai
Nušovė^ plėšiką
Chicagos policijos viršinin- mažas, bet kadangi jame turi tis darė Amerikoje rinkliavas,
leisti miestų. Jei ji apleido ’]ų.
kenčia katalikų, tuojaus ir įs
Acme Laundry
įstaigon, 'kas išnanjo paskelbė kovų tie- būti atskirų kambarių pamo- tai pagreitino statybos prad
miestų, 'ten turėjo užtelti ko
ikėlė skundų prieš du katali
munistų gaujos. Dar pirm to
ku, būk tiedu jų tų “šventų” 4211 State gat., anų naktį įsi- m8> kurie pergreit važiuoja koms ir atskirų miegamųjų, žių. Amerikos lietuviai gražių
VALDŽIA PADARIUS
laužė du negrai plėšikai. Skau automobiliais,
jbe to dar jame turi gyvent aukų mūs Seminarijai šutei-'
tų gaujų vadai buvo paskel
medi išniekinę.
DIDELĘ KLAIDĄ
’ikeli kunigai profesoriai, tai ir kė.
bę 200 dolerių dovanų už kiek
Tiedu kataliku andai pa- džiai apmušė panaktinį J.
“Š.”
PRASIDĖJO
BYLA
j
i
ankšta.
Atsižiūrint
į
vietos
AVall,
62
m.
Tečiaus
šiam
pa|
vienų nužudytų misionierių.
BOMBA.TUS, bal. 26. — In- kaukta teisman. Policijos maKROATAMS
j ankštumų, į Seminarijų gali
Komunistai puldami miestų' dijoj plinta ne vien sukili- gistratas (teisėjas) nerado a- vyko panaudoti revolverį. Gu
MOTERYS REIKALAUJA
’nia buvo priimt tik apribotas
prarado šimtus savo kareivių, mai, bet jau ir revoliucija, mudviejų kaltės ir nubarė pa- lėdamas ant aslos panaktinis
ATŠAUKTI PROHIBICIJĄ
Už ilgų Kanchovvo nepasida- Britų valdžia apgaili savo 'čius budistus už jų fanatįz- vienų plėšikų nušovė, kitas1 BELGRADiAS, Serbija, bar kandidatų skaičius. Buvo gavinių jie kaltino misionierius, .vienų klaidų, kad ji leidus Ma- mų ir nereikalingų į žmones pabėgo. Panaktinis yra ligoni- landžių 25. — Čia prasidėjo jįma gyventi apie 60 asmenų,
CLEVELAND, O., bal. 26.
nėję. ,
<
j byla 24 kroatams, kurių prie-,bet jau ir tai buvo per ankš
Tad pranešė, kad kaip greit hatma Gandhi laisvai kėliau- prisikabinimų.
į,____________
šaky yra kroatų valstiečių pa- , ta. Oro stoka labai kenkia — “AVomen’s Organization
įeisiu į miestų, pirmiausia tu- ti į pajūrį druskos gaminti.
Nužudė vyrą
Lrtijos vadas Dr. Macek. Jie'.jaunam žmogui. Tad aiškiai for National Prohibition Rerėšiu žūti misionieriai.
17 METŲ MERGAITĖ
Jo ta. kelionė buvo pajuokiaMrs. Gelia Andreotti, 43 m., kaltinami valstybės išdavybė- ,buvo matomas reikalas staty- fo rm” suvažiavime padaTė
Kada pabėgusiu kunigui ap- ma. Šiandie pasirodo, kad tai
PLĖŠIKĖ
'nušovė savo vyrų Harrv, 41
Stlko 3ie Planavę Kroatiją ti tam tyčia namas, ir tai to rezoliucijų. Reikalauja kong
leido Sifengo, už poros dienų ne juokas. Gandhi negalima j
,je vietoje, kur J. J. E. E. Vy- reso atšaukti 18-ųjį priedų,
šį miestų puolė komunistai ir suimti, nes suėmus staiga vi-,i TORONTO, Ont., Kanada, metų, valgomųjų daiktų kratl-.atskeIti 111,0
, .------- — .
įskupai gyvena, kad busimieji kurs yra priešingas pagrindi
i bal. 25. — Ties Bundas gat- tuvės savininkų, 4643 AVentišskerdė šimtus žmonių.
pa šalis užsiliepsnotų.
IŠMĖGINS SAVO KARIŠ- įkunigai galėtų auklėtis jų niams konstitucijos dėsniams.;
(ve apiplėšta Komercijos Ba- iworth avė.
Kiangsi provincijų komiuni-'
-------------------KAS JĖGAS
priežiūroje, be to, taip pat
stų gau jos baigia naikinti. SIUNČIAMA KARIUOME- nkos šaka. Apiplėšime svar- j žmogžudė policijai išpažiDU POLICMONAI
to ir reikalauja bažnytinė tvaŽudomi tie visi gyventojai,!
NE, GINKLAI
iriausių rolę vaidino mergaitė, no, kad ji surengus kažkokį
SURAIŽYTI
PARYŽIUS, bal. 26. —’trka.
vakarėlį, kuriame buvę kelelseltlVH ten tsėjus,

CHICAGO JE

kurie atsisako su jais susidė- i

ti ir jiems gelbėti naikinimo'.

darbe.

----------

LONDONAS,

bal.

Pagrobta apie 5,000 dolerių.

26. — Už kelių valandų jinai ir du tae svečių. Vyras vakare, „ž. Trancijos valdžia

'Britanijos valdžia daug susi- joa sėbru auimta ir pinigai įdarius krautuvę, parėjęs na-i

ruošia, avaKarė turėti dide-

1927 ra- rudeni

Pašvęstas!

DRTR0IT> Mich>

20.

į liūs kariuomenės manebrus ier^n^s akmuo naujam na •— rpjps Ford Motor Co. dirbAnot pabėgusių misionie- rūpinusi
padėtimi Indijoj, atgauti.
jmo (aukščiau1 krautuvės pa Ur 1- X - e.
cs-i
u- <m«i- Dabar jau stovi mūrinis I
snrniTvfi dn
įių, Kancliowe be astuonių ku- Siunčiama į ten daugiam ka-i Tai 17 metų Kathleen Bov- j gyvenime) ir ėmęs jų kolioti’\°'06 1JO>. pasi 11 * \a °.’
namas oražioie vietoie ant ,• , . . ^ .
___ ®
nigų misionierių, kurių 7 yra riuomenės, ginklų, šliaužiu ir‘tie. Suimta sakosi ji tai dariu- itališkai už jos išlaidumų. Jiišmėgintos
apsiginimo
n€toli ir miesto
* na^^rie ^šbirkščiai^ tvarkė'
! nai, kurie šiurkščiai
nai atsikirtus ir pabaigoje ji- -UKOR
amerikiečiai, yra dar ir du orlaivių. Indijoj tarnauju ka- si savo sesers naudai.
netoli plento, kuris eina iš 'bedarbių minią.
j nai pagriebus revolverį ir vie
vyskupu: francūzų vyskupas reiviai, kuriems baigės tarny-,
Marijampolės į Vilkaviškį.
INDIJOJ ĮVEDAMA
Doumong ir amerikietis vys bos laikas, ’.ir e tolesniai palie- i i DAUGIAU RIAUŠIŲ IR lini šūviu jį nužudžius.
Svarbu, kad jauni kunigai išCENZŪRA
CHICAGO IR APYLIN
;
ŽUDYMŲ
kupas O’Shea. Be to, yra ke kami tarnyboje.
eitų iš Seminarijos sveiki, y
KES.
— Išdalies apsiniaukę,
Tų tragedijų matę jųdvieLONDONAS, bal. 25. — pač šiais laikais, kai kunigo
letas seserų vienuolių.
BOMBAJDS, Indija, bal.
JAPONIEČIAI PRIEŠ LAI_ ts pavarė nranešaJj9 ’*e8i vaikai ir svečiai.
Laikraščio “Daily Express” darbas pasunkėjo. Del to J. vakare numatoma lietus; maSuimtas “meškeriotojas
temperatūroje atmaina.
•
VYNO SUTARTI
- ” korespondentas iš Labore, In- iE. Vyskupas norėjo, kad naSUSEKTAS SĄMOKSLAS
i
Leslies
Merion,
39
m.,
kurs
idijos,
praneša,
kad
Indijos
PRIEŠ PERU PRE
mas būtų užtektinai erdvus,
paliauja. Nužudyta 15 riauši
nes
statomas ilgiems laikams. PLATINKITE DRAUGĄ j
nesenai
atvykęs
iš
New
Yorivaldžia
įvedusi
cenzūrų
žinioTOKYO, bal. 26. — JapoZIDENTĄ
ninkų daugiau ir 3 kareiviai.
ko, prisirišo prie lazdos vir- ms iš Punjab apie įvykstan- Namas tad taip išstatytas,
n i jos parlamente vakar opo
, Mieste nutrauktas visokis
LIMA, Peru respublika, ba- zicija pradėjo šaukti, kad tie įveikimas. Gatvės atrodo kai vutę su kriukeliu ir. per at- čias riaušes Pešavare ir kitur, kad mokyklos ir miegamieji
PINIGŲ KURSAS
land. 26. — Susektas sąmoks delegatai, kurie padavė laivy
virų
langų
iš gatvaitės pradė
ikambariai yra pietų pusėje, iš
karo stovyklos. Europėnama
las nužudyti šios respublikos nų sutartį Londone, yra šalies uždrausta atvykti į miestų.
jo “meškerioti” bonus iš vie TRYS ARABAI NUBAUSTI kur yra geriausias saulė vei Lietuvos 100 litų . .$10.00
MIRTIMI
prezidentų Leguia. Suimta išdavikais.
no ofiso, 39 So. La S-alle gat.
kimas. Iš žiemių pusės eina
Britanijos 1 sv. sterl
4.8t
, COLUMBUS, ()., bal. 25. — Jis pastebėtas ir suimtas. Pas . JERUZALE, bal. 26. — Už koridoriai. Iš visų pusių apie
dvylika įtariamų vyrų. Jų ta
Francijos 1/K) frankų 3.91
rpe yra buvusio kabineto na , TtONDONAS, bal. 26. — Iš Paskelbta, kad valstybiniam jį atrasta du bonu po 1,000 įbuvusias Palestinoj riaušes namų veisiamas didelis vaisi
Italijos 100 lirų
5.23
rys de la Piedra.
Afrikos sugryžo Anglijos so kalėjime kaliniai pagaliau ap dol. vertės. Kriukeliu išsitrau praeitais metais teismas 3 a- ųjų medžių sodas. Kambariai
Belgijos 100 belgų
13.94
Lima ir kituose departame sto įpėdinis kunigaikštis Ed rimę ir kariuomenė iš kalėji kė. Be to, kišeniuoee rasta a- irabus daugiau nubaudė mir- ankšti ir turi tiek erdvės, kiek Šveicarijos 100 frankų 19.37
mo atšaukiama.
ntuose paskelbta karo apgula. vardas.
pie 1/KJO dol. pinigais.
reikalauja higijena. Patogutirai.
Vokietijos 100 markių 23.8f
I
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Sestailieius, BuT. 25 3., IDoO

sius vadų susilaukiame. Tai yra svarbu ne tik
RYTOJ DVEJOS PRIMICIJOS.
tikybiniu, bet ir tautiniu atžvilgiu. Jei ne
Iteloa keedlen. lislcyrus sekmadieniui
mttNUMEHATOa KAIfTA: Metanu — >4 00. Pu- mūsų bažnyčios ir jei ne kunigai, įneš lietu
sielgime, meilėje, tikėjime,
Kun. A. Valančius.
Ml Matų — >3.50. Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam
Rašo:
Mdaeshii — 76c. Europoj* — Metams >7.00, Pusei Me viai visais žvilgsniai toli nuo kitų būtumėme
Kun. Anastazus Valančius nekaltybėje.” (1 Tini. IV
tų — >4.00, Kopija ,03c.
nuopelnai gimė spalių 2 d., 1904 m., 12). Pranas Juškevičius kol
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nefrą- pasilikę. Parapijų ir jų klebonų
Dr. Al. M. Račkus
ttna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprtsiunčiama tam mūsų tautai yra dideli. Del to, kuodaugiau
'jaunas
buvo,
rodė
pavyzdį
žo

Chieagoj.
Krikštytas
Šv.
Kotikslui palto ženklų.
2130 W. 22 St. Chicago
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL susikuria parapijų, tikrų lietuvybės centrų, lumbkille bažnyčioj, Chicago dyje, pasielgime, meilėje, ti
kasdien.
Tel. Canal 0764
kuodaugiau susilaukiame naujų kunigų, tuo I— Grand ir Paulina.
kėjime ir nekaltybėje. Savo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 drąsiau galime žiūrėti j lietuvių tautinę at Pradinę mokyklų pradėjo jaunystėje Prano apsiėjimas
ATSITIKUS NELAIMEI.
eitį šioje šalyje.
1911 m. šv. Mykolo parapijoj, buvo girtinas, teisingas, ne
vai. po piet.
Airiai yra stiprūs šioje šalyje dėlto, kati Chieagoj; baigė šv. Antano paviršutinis.
KRAUJATEKIS iš PERPJAUTO KAKLO, yra pavo
jie
prie
katalikybės
yra
stipriai
prisirišę,
kad
mokyklų
birželio
24
dieftų,
1
“DRAUGAS”
jingiausius! Negaišuok, griebk nelaimingam už kaklo. Dėk
Mokslo dienos.
jie
savo
tautybės
kunigų
daug
turi.
Jie
ir
į
1917
metais.
Pradėjo
lankyti
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Gerai atmenu jo pirnies- nykštį tiesiai ant žaizdos ir spausk tiesiai link nugarkaulio, o
Published Dal'.y, Except Sunday.
visų, Amerikos gyvenimų daug Įtakos daro, aukštesnę mokyklų 1917 m. nes dienas mokykloje. Tai bu-1 ne link koseries (nes pasmaugsi). Neatleisk, laikyk taip priSUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Six Montbs
e— >3.60, Three Months — >2.00. One Montb — 76c. nes jie savo dvasiškių skaičiumi beveik vi ir išbuvo du metu, po to įs vo Nekalto Prasidėjimo mo- ,spaudęs iki pribus pagelba.
Burope — One Tear — >7.00, Six Months — >4.00
sose vyskupijose didžiumų sudaro.
tojo į Marijonus. Čia kunigai kykloje. Brigbton Purk. čia i
KRAUJATEKIS iš PLAUČIŲ reiškia, kad žmogus turi
Copy — .03c.
▲dvertising ln “DRAUGAS" brlngs best reeults,
Tat, šios dienos naujų kunigų šventinimo Marijonai jį perkėlė į De Paul Pranas baigė aštuntų skyrių džiovų. Gelbėti reik šitaip: Paguldyti į lovų, duoti nuryti pu▲dvertising rates on applicatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago iškilmės tepaakstina tėvus ne tik nedrausti universitetų 1919 metais ir svkiu su K. Krekščiunu M. !s? šaukštelio valgomos druskos; duoti gerti po 5 lašus terpensavo vaikų siekti kuli. Valančiaus ir kun. 1921 metai: baigė ankstesni yjaeaįre Qna Jovaišaite ir Tino įlašinus į pasaldintų vandenį, kas dvi valandas; dėti šal\ Juškevičiauskeliais, betparaginti ir padėti . mokslų.
Diplomų suteikė kar- gįasįu pježu. Jo atsižymėji- Gis kompresus ant nugarkaulio ir ant sprando.
Į jiems siekiamo tiksloatsiekti.
Įdinolas Jurgis Mundelein. Po maį Jnok4e / naudingume pri 1
KRAUJU VĖMIMAS. Čiulpti ir ryti šmotelius ledo; lato apleido mokyklų vienam traukė meile klebono kun. A.'^ni randai gulėti; dėti ant pilvo šaltus kompresus; dėti bonNETVARKA KALĖJIMUOSE.
metui. 1922 metais pradėjo prj-kUos, kuris paskyrė Pra-'kas su karštu vandeniu prie kojų. Kada krauju nustos vėmęs,
NAUJI KUNIGAI.
Pastaraisiais metais Jungtinės Valstybės lankyti Šv. Beito kolegijų, Pe
nų jo rinktiniausiu prie šv. tai M’alima duoti gerti aviečių lapų šaltų'arbatų. Neduoti jopagarsėjo kalėjimų riaušėmis, streikais, ka ru, Illinois, ten baigė 1924 - Mišių tarnautoju ir zakrasti-' kio tiršto valgio. Duoti gerti b’;
•ne
Jo Ėm. Kardinolas Mundelein šiandien linių pabėgimais ir t. t.
nu-tais. Apleidęs kolegij.} 1924 jonU) n(,5aIlt tuom(.( pasta-ij
KONVULSIJOMS
tampant,
auBvunoMuau tampant, — reik nelai:..L?
įšventina kunigais gana didelį jaunikaičiui
Pasaulis nustebo begalo tragi-ngu atsiti m. įstojo Šv. Marijos prie e-;r ojo. Klebonas Prano dorų
ti šiltoje vonėje. Jei konvulsijos pasikartotų, tuoj šaukti
skaičių, kurių tarpe yra ir du lietuviai — kimu Obio valstybėje, kur kalėjime sudegin žero seminarijon, rugsėjo 111č-Jsįej.^ |uojau suprato ir įkvė- daktarų, nes gali būti baisiai pavojinga liga “mftninigitis”.
kun. Valančius iš Cicero ir kun. Juškevičius ti trys šimtai su virš kalinių. Dabar tam. pa nesi, 1924 metais. Balandžio- - jam ambicijos tapti kuNOSIES KRAUJATEKIS. Dėti ant sprando šaltus komiš Brighton Parko.
čiam kalėjime eina riaušės, kurios padalė 26, 1930 m. priėmė kunigys-Į •
patardamas stoti i Oui- presus. Jei dar kraujas nenustos tekėjęs, lai gulti aukšte)
Abu lietuviai jaunikaičiai' yra gerų tėvų. daug rūpesčio ir nesmagumų valstybės vy tės sakramentų. Pirmas Sv. į^Įev pleparat01y Seminary. i ninkam ir po aukštutine lupa pakišti smo.ų popieros ir tų
susipratusių lietuvių katalikų vaikai. Lietu riausybei.
Mišias laikys šv. Antano bažj Tst0;es į
jstaitra viskas [lupa spausti. Jei dar nenustos, tai labai suraus vandens įpilti
vių katalikų visuomenė daug iš jų tikisi ir
Tas viskas kalba, kad Jungtinių Valsty •nycioj Cicero,į, pusę po de- • m 3ei-^.į jr baigė 1918 nie-' i šnervę. Jei ir tas negelbėtų, taį reik prikimšti šnerves vata
laukia. Mes sveikiname naujuosius kunigus ir bių kalėjimuose yra didelė netvarka. Juose šimtos vai. ryto, senuoju lai-[tuose>
čia yyi<o studijoms Įir kuogreičiau vežti į ligoninę.
jų tėvelius, daug pastangų padėjusius, kad yra bloga kalinių priežiūra, jie yra perpil ku. Pietus prasidės po sv.'gventos Marijos seminarijon;
NUPLIKUSĮ KARBOLIU, tuoj mazgok alkogoliu, arba
savo sūnams davus mokslų, tinkamai išauk- dyti kaliniais.
Mišių šv. Antano parapijos !yjundelein, Illinois. Jei ne lį-; spiritu. Potam aptepk su sėmenų aliejumi, arba su ricina. Jei
lėjus. Šiandien kartu su jais džiaugiasi ir vi
Kalėjimas, žinoma, nėra tai viešbutis. Iš salėje.
j„.a pralias mokslus būtų bai-! žaizda yra platesnė už delnų, reik važiuoti pas daktarų.
esmės
jis yra bausmės vieta. Ten nekalti žmo
sa katalikų visuomenė, matydama du kilniu
(Bus daugiau)
gęs su 1929 kliasa, sykiu su
jaunikaičiu pasišventusiu išimtinai Dievo nės retais atsitikimais gal tik patenka. Ta KUNIGAS PRANAS JUŠKE- '
savo draugu kun. Pranu Jur- į
garbei ir žmonių gerovei.
čiau žmoniškumo dėsniai reikalauja, kad ir
ise
VIČIUS.
58S
gaičiii. Prano apsiėjimas mo
Ta proga čia norime priminti, kad ka su kaliniais reikia elgtis žmoniškai, o ne žvė
“Jei kas norį sekti paskui kykloje nerodė nieko kito.
VISUS PRAŠOME RAŠYTIS
talikybė Visame pasaulyje stiprėja. Ypač ji riškai^ kad ne valia kalinių gyvais deginti,
mane, teišsižada pats savęs, Įkaip tiktai rimtumų ir gilų
stiprėja
Amerikoje.
O
stip kaip atsitiko Obio valstybėje. Nors tai atsi
tegul ima savo kryžių ir te-j dievotumų. Su draugais elgės
rėja- ir katalikų skaičius auga dėl to, kad kas tiko ne iš noro, bet iš nelaimės, tačiau ta ne
švelniai, saugojo kitus įžeinaet susilaukiama naujų vadų ir vis didesnio laimė pasitaikė iš neatsargumo, iš neprisiruo- seka inane- (Mor. A III. 34).
Jėzus Kristūs,'mūsų Išga džiančių kalbų.
skaičiaus. Katalikų Jungtinėse Valstybėse Šimo tokį įvykį sutikti ir išgelbėti šimtams
METINIS NARIO MOKESNIS
nytojas,
įsteigdamas
savo
Pavyzdingas
doroje.
jau priskaitoma virš dvidešimts milijonų. žmonių gyvybę, dėl to kaltininkai privalo
Kun. Pranai Juškevičius
2 DOLERIAI
. ..
Tik praeitais metais ktitaHJ#W si i^rįžo a- būti patraukti atsakomybėn, ne.< žaibti,, žmo Bažnyčių, paskyrą kunigu šv.
• . i .'
r •
’ ’•
'.
•
. •*
Petrų,
kurio
Įpėdiniu
šiandie
labiausia mylėjo savo tėve- i
nių, kad ir kalinių, gyvybėmis yra didelis
pie keturiosdešimts tūkstančių žmonių.
Už tai gaunama įvairiu gražiu knygų
yra
Pijus
Xt,
kinis
savo
paliūs. motinų ir tėvų, seseris :r '
Stiprėja ir Amerikos lietuviai katalikai, nusikaltimas.
TAI PAČIAI SUMAI
geibėjų pasirinko kardinoių m-olius. Didis rūpestis .jam, į
auga Jų įstaigos, auga dvasios vadų skai
(įskaitant ir persiuntimą)
1 migracijos sutvarkymas yra naudingas Jurgį Mundelein, o šis balau-. j>a(j gįaįs laikais .jo motinė !
čius.
Kas nori visam amžiui'priklausyti prie ŠV. KA
Prieš keliolikų metų lietuvių socialistų valstybei. Taigi, iš esmės ir Jungtinių Vals džio 26 d., š. yi., įsientino į jg sirguliuoja, bet Pranas su-!
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražių ka
ir liberalų vadas, geriau sakant, jų tėvas, tybių imigracijos tvarkymui netektų priešin kunigus Pranę P. .Iučkevi<-iu.|praata ,os ,„otia615s laaldos'
talikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į
Šiandie
Jūzus
Knstus
sk,-;
Ka|(
.
Įvertina
jįsai
a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis — 35
J. Sirupas pranašavo, kad bažnyčios bus iš tis, jei tas tvarkymas būtų teisingas, jei jis
ria
Praną
JuSkevifių
kunigu
kari
augino;
jvertina
doleriai.
griautos, o kunigai jų varpinėse iškarti. Ta lygiai paliestų viso pasaulio tautas bei vals
tas
savu
isteigtoj
Bažnyčioj.!
raake
|
kurio8
b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis —
čiau jo pranašavimas pasirodė esąs visiškai tybes.
nešiojo,
Neuždega
žiburio
ir
jo
nes-l
50 dol. atimtinai.
iki šiol, kaip žinoma, protestantų šalims
klaidingas. Sugriuvo lietuvių socialistų ir
rengė į mokyklų ir rodė mal
c) GARBES NARIUS. Nario mokesnis — 100
tato
po
puodu,
bet
ant
žibin

liberalų, organizacijos, susmuko jų “galybė”, suteikiama privilegija nepalyginamai didesnę
daknygės puslapius; įvertina
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bobet lietuvių katalikų bažnyčių skaičius išau kvotų turėti, negu katalikiškoms. Lietuva ir tuvo, kad šviestų visiems, tų žilų galvelę, kurioj tiek
nais.
gi įeina į tų nuskriaustųjų tuo žvilgsniu tau kurie yra namuose žmonių a- daug buvo rūpesčių kol jisai
go, galime drąsiai sakyti, šimteriopai.
Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys
Tiesa, prieš keliolikų metų žiauriu būdu tų tarpų, isĮel to vis tik keli šimtai žmonių Į kyvaizdoje, kad, matydami jo pasiekė savo tikslo. Šiandie
gauna iš Šv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą
gerus darbus, garbintų Tėvų,
buvo nužudytas a. a. kun. Žebrys, vienok į jo metus čia iš Lietuvos tegali atvažiuoti.
kun. Pranas, kaipo šv. Au
gražų diplomą.
Kadangi pastaromis dienomis senatas dar kurs yra danguje". (Mat. V. gustinas savo motinėlei šv.
vietų atsirado ne vienas, liet dešimtimis nau
Kuo i didesnius narius įsirašysi, tuo daugiau
13—16).
£
beveik
per
pusę
imigracijų
nukirto,
dėl
to
ir
jų lietuvių kunigų, * kurie pasekmingai skelparemsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir garMonikai, teikia savo dėkų. !
•
Nuo šios dienos Pranas Juš
bia Dievo žodį. Ir taip kasmet vis jaunų dva- Lietuvos kvota per pusę kertama.
bingesnį darbą atliksi.
Doroje bei tikyboje kun..
kevičius pavestus jam žmo
Pranas savo jaunystėje buvo;
nes ragins juos ne vien lai
1930 METAIS
pavyzdys kitiems. Jisai visa-i
kytis tikėjimo, bet vengti vi
dos turėjo prieš akis karžy
sa kas bloga; nevien laikytis
giškų Kristaus pasišventimų 1
prie dorinio gyvenimo, bet
.. ,
.v
.
... ir tų karžvgiškuma įgavo sti1. špilmano, Su magelanu aplink pasaulio, apysaka.
gyvenimo priedermes; nevien prindamasis Šventais Sukra
2. Špilmano, Žygis į Nikaraguų, Apysaka.
Hnentais kasdieną. Šventieji
klausyti Dievo žodžių, bet į-i
3.
Šenjono, Meditacijos.
gyvendinti skelbiamąjį tuok Sakramentai teikė kun. Pra
4. K. Dikenso, Jaunuolėlių gyvenimas.
slų žmonių gyvenime. Tai už nui viltį tokių, kaip Kristus
5. Kun. Stankevičiaus, Dek ko aš turiu būti katalikas?
duotys jauno kuni’.c Prano sakė: “Turėkite viltį; aš per
6. Prof. Toto, Jaunimo kovos.
galėjau pasauli!” (Jom i6,
IJuškevičiaus !
7. K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.
33). Baigė, tad, kuri. Pranas
8. Kun. M. Vaitkaus, Iš Įvairių pasaulių, Apysaka.
Pavyzdingas jaunikaitis.
į savo mokslus dievotai, su am
9. Kauno Kalendorius 1930 metams.
“Verba movent, exempla
bicija ir be jokio pesimiziTI^.
Kurie nenorėtų šitųl knygų, gali pasirinkti kitų iš
traliunt". Ši lotynų patarlė
Šv.
Kazimiero Draugijos leidinių sąrašo, kuris ran
Taigi, sveikiname tave.
“Žodžiai sujudinu žmogų, bet
dasi Kauno Kalendoriuje, arba, tų sąrašų galimu gau
darbai pritraukia,” tikrai pri kum Pranai, dienoje atsieki
ti iš Šv. Kazimiero Draugijos atstovo Amerikoje
taikoma kum Pranui Juškevi- mo tikslo ir vėli,jame, kad
Kun. St. Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kazimiero Drau
čiui. Ne žodžiais, tuščiais pužą Aukščiausius teiktų gausių
gijos, Kaime Rotušės. Aikštė 6, Litbuaniiu
dais, bet pasiryžimu ir darbu fnalonių — vykdinti tų didžių'
Įsirašyti į Šv. Kazimiero Draugijos narius galima
jisai atsiekė savo tikslo. Ta užduotį, kurių Kristus paliko
l>er Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Amerikoje
patarle yra taip įsigyvenusi Šv. Petrui.
šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Providence Street.
Hinsdale, Illinois.
Marijonų Kolegija. Mariau
įį, Pranų Juškevičių, kad vi-! Orą pro me
\Vorcest<*r, Mass., ai ha tiesiog į Šv. Kazimiero Drau
G«guž<;s 4 <1. ruošiamas pirmas didelis išvažiavimas į Cbernausko daržų, Justice, Iii. imuosi* jo darbuose lengvai paStasys Pieža.
giją aukščiau nurodytu adresu.
Kv
1
■
stebimu.
Pęlnas skiriamas Mūri jonų Kolegijos naudai.
KUN. S! STONIS
Visų lietinių prašome atvykti Į piimųji šią metų pikniką, pasigrožėti pavasario gėlė
Apaštalas Pauliu.' rase vvs- Remkitų tuos Profesionalus
Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinis Amerikoje.
mis, tyru oru. pikniko ruošėjų vaišingumu, o kartu paremti šią vienintelę lietuvių bernai kupui Timotiejui: “Būk pa- ir Biznierius, kurie garsinasi
čių aukštesniojo mokslo įstaigų — Kolegijų.
vyzdžiu tikintiems žodyje, pa dienrašty] “Drauge*
3E
K

■it-

“DRAUGAS”

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

į Sv. Kaziim Uraugijos Narius

NARIAI GAUS 9 KNYGAS
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D R A U'G A S

ŠeStadienis, Bal. 26 d., 1930

nigėlio Tarno Gasparaičio tė-ipnt. Visi kruta, bruzda, ren- “Gudri Močiutė arba Močiūv< lis. Guli ligoninėj. Gydo I), ginsi eiti pamatyti Joną Zol tės suokalbis“.
Dabintas.
Veikalas liegalo juokingas,
pa su visais kitais artistais
X Šįmet per Velykas mūsų artistėmis
lošiant veikalų Verta kiekvienam pamatyti,
iaznyeio.|t'
I x 8v. Antano
iDėdė Sumas, ar koks kitas
Prof. Kampininkas
[per Sv. Velykas, nors oras parapijonai ir atsilankiusieji
globėjas, gražiai pasodina už
Inv,,' lietingas bot žmonių
•*). *»<«*> »«*
grotų tik tam, kad atvėstų nuo
iki,900.00. Mūsų radio stoti
Radio AS£,
, vo minios.
bolševikiško karščio, traktorių
tai sužinojo iš klebono.
X Sekmadieny, oaiandzio I X Seseles Kaziiiiierietės gra
fondus staigia jų paliuosaviX Sužinota, kad mūsų pa
mm, o nei puse žodžio neužta- 27 d., 10:30 vai. ryto ftv. An-l*i»> papuošė Išganytojo gra
rapijos metinis piknikas p
liu už Kutiepovų, nei surūdi- tano bažnyčioje bus priniiei-jbą ir altorius. Gėlėlių žiedai
vyks birželio 15 d., Bergt >an*,
jusio gražio nenumeta jo pu-'K Primicijantas gerb. knn. | bažnyčioje, kaip ant dangaus
darže, Riverside, III.
Šiuomi turime visiems lietuviams pareikšti,
kad
liuosavinmi iš čekos nagų... (A. Valančius laikys pirmas! žvaigždelės, trauki* žmonių
X Šįmet birželio mėnesy
'Šv. Mišias.
'sielas prie savo Sutvėrėjo ir
UNIVERSAL STATE BANKA parduoda laivakor
šv. Antano 'bažnyčioje bus
Krapšto,
“bedarbiai”, pa i Asistoįe dalyvaus šie kuni-j Atpirkėjo,
tes ant geriausių laivų važiuojančių iš New Yorko
v.
vieša
novena
prie
šv.
Antano.
kaulius ir negali nuprasti, nei
y
|otaa Jt L Rru j x Ve|yk„ naktį Išganytojo
tiesiog i Klaipėdą (Memel) be persėdimo. Laivai
PROF. KAMP. RAD'O žinoti keistos jų atstatyto ofiyra dvigubai didesni už tuos, kuriuos vartoja Baltie
.... sakyf
f) . „,,lb„ saugojo nariai
>ov,otų ves, pamokslus sakys
šas pamokslų
America Linija.
' diakonu,
. ~
1-+
Vnr gerb. pralotas Macijauskas, i
so komisarų “artynio meilės”. j
bus
i
Lietuvos
kalimų
n
Si.
vir
,
z
z.
-.
.
un.
A.
Linkus
Lietuva. — Lietuvoje rei Bet paklausimai vis eina.
i ;
i X Gegužes men. 29 <1. su
ki. Katauskas
subdiakonu, i tl° Jėzaus.
,
, , . . ,
Važiuodami galite nusipirkti draftus, kurie bus jums
kia didelio lazdoms ir botko, , z. T> ,
i
••
y Per Velvkas nrisikėlimo kanka ,-v«,a’ lo m. musų gerb.!
kl.
S.
Petrauskas
ceremonijų
X
1(1
'
eiynajm.
.
k« ihu »
.
..
išmokami Lietuvoj litais arba Amerikos doleriais.
čiams dirbti fabriko, nes jo
,
ai-«i i .•
i.,
z.bwl» klebono kunigystes.
Taipgi galite pasiimti Tr.avellers Checks, kurie yra
cenzūrai
•
va
J
u
’
°
musų
klebonus
arelipLsiose
labai
„iazų
pamokslų
(
nr..
_____
Rusija. — čekos
nesant, laikraščių pranešimu,
X Mūsų parapijonka, Vy
mainomi doleriais kelionėje, bankose it kitose įstai
pasakė gerb kini. Jakaitis.
šalę plentų ir vieškelių nega- įprisnudus iš komunistų ro- kunigu.
tė,
Isabelė
Vaišviliūtė,
balangose be jokių kliūčių.
X Balandžio 21 d. jauna.Jeigu bus gražus oras, pro
li augti nei joks pasodintas ijaus prasprūdo pasaulin viedžio
21
<!.
išvažiavo
j
Eucha

gramedelis. Važiuojančiam ar ei- no dvasininko laiškas, kuria- iccs*ja prasidės 10:39 is kie metės sųjungietės sulošė
Čionais galite pasidėti savo pinigus su įsakymu,
.arapijos naudai. ristini Kongresų. Iš ten va
žų
veikalų
kad jie Tamstoms būtų prisiųsti kada pasieksite
maičiam prireikus lazdos arime rašoma šitokios baiseny-Į b,)n*j°s i bažnyčių.
žiuos Lietuvon, kur žada pa
savo Tėvynę.
botkočio, nieko
nelaukiant i bes: “Visi Dievo mokslo skel-j Procesijoj dalyvauja kuni- Žmonių atsilankė vidutiniškai
būti ligi kito pavasario. Lai
prieina prie medelio ir ji nu-į bėjai kalėjimuos, kiti išsiųsti,
mokyklos vaikučiai ir Vakaro vedėja buvo musų ko- mingos kelionės.
Suteikiame visus kitus reikalingus patarnavimus, k.
ponijos uoli veikėja p. M. Vpirenčia.
įkainiai drebėte dreba baimės draugijos.
t. gavimą pasportų, Konsulų vizų, ir t. t. teisingai
X Visos pamaldos sekina-;čiunienė. Reikalų sumokino
i sugniaužti,
artymiausiomis
ir veikiai. Todėl atsilankykite i
Tai jau balandžio 27 d. čia
dienomis reikia prisijungti <lipnyX balandžio 27 d., bus PP- O. Rašinskiene ir M. JusChicago. - Lietuviški “be- prje kolektvvų, kur niekas ne- Penu ,aiklb kaiP Hgšiol buvo. kienė.
SAL
STATE
i X Susirgo mūsų gerb. kudarbiai” čia nerimsta. Savo turės jokios nuosavybės, .jeigu “Standard Time”
ofisui siunčia ir siunčia pa neprisijungtų — kalėjimas, išklausimus. bet atsako sulauk- i'siuntimas arba sušaudymas,
ti negali. Mat, .jie kituose lai- Daugybė žmonių išeina iš pro-'
krašeiuose skaitė, kitus kai- [to, tėvai užmuša savo vaikus,
bant girdėjo, kad nesenai Bu- [ypač mergaites, kad tik ne
sijos komunistų galvažudžiai [tektų atiduoti į tuos kolektyCHICAGO, ILL.
brutaliai Paryžiuje pagrobė vus. kur nėra moterystės ša-'
generolų Kutiepovų ir, užkloro k ramento”.
formavę, slapta nugabeno Mas
Toki “rojų”; kad. žmonės iš
NE look at this pieture
I
kvon, kur dabar jis čekos
and it’s hard to believe
proto kraustytus, kad tėvai!
HARDVVARE & PAINTS
kankinamas. Jie negali supras
that ^actions speak louder
than words”—y et they do,
savo
vaikus
žudytų,
komunisi
ti, kodėl ofiso gazieta taip
specially “Court Actions for
Loomis maliava bal
daug rašo, sielojas apie “po- tai perša visam pasauliui. Te-j
damages”!
ta ir visokių spalvų.
Galima vartoti iš lau
The answer? One of our Combinlitinius” kalinius,
kuriuos gul jie patys sau iš proto eina.!

Prašau Į Mano Kampelį

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.

ATYDAI KELIAUJANČIŲJŲ |
LIETUVA

UNIVERSAL STATE
BANK
3252 S. Halsted St.

O

i

PROGA PASIRINKTI GERUS LOTUS PIRM
MUSUv OFFICIALIŠKO ATYDARIMO
GANA KANKINTIS DIDMIESTY

Laikas pasitraukti ant tyro oro gyventi Į gamtiškus
kalnus, padengtus lapotais, pavėsingais medžiais ir
krūmais. Aukšta ir sveika vieta ilgam gyvenimui. Iš
trijų šalių apsupa dideliausi Forost Preserve Parkai.
Tai yra tikras rojus.

Apsvarstyk, atsibusk, atidaryk akis ir atva
žiuok persitikrinti Nedėlioję, Balandžio ( April) 27, 1930 į Naują Lietuviu Koloniją,
Spring Forest, III,
O ten atrasi neapsakyta progų ir būdų kaip leng
viausiai įsigyti dalį šito Rojaus, dideliam pasirinki
me pirm officiališko atidarymo šitų aukštos klesos T4
ir 1/2 akro dydžio lotų už prieinamų, kainų, nuo $300 ir
aukščiau. Tiktai mažų dalį reikia įmokėt, likusius leng
vais išmokėjimais per 5 metus, o nesijusi kaip kainos
užaugs 10 kartų tiek daugiau, kol pabaigsi mokėti už
anuos. Jau daugiau taip pigiai nepirksi šitų aukštos
klesos, didelių lotų su miškais, kaip dabar. Nepraleisk
progos perstikrinimo.

Smandauskio Rezidencija Spring Forest
Atvažiuok Nedalioj ar bile kurių dienų ant Archer
Avė. npie ’/sj mylios į takams nuo Keane Avė. ir
Spring St. Spring Forest, III. Atdara kasdien ir Ne
daliomis nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. vakare. Pitone Willow Springs 61.

S- P- KAZWELL & CO.
(S P. KAZLAUSKAS ir KAZWELL tai ta pati ypata)

2839 W. 63»-d Street
CHICAGO, ILL.
lę

Republic 8899.

šiuos naujus Columbia Rekordus privalėtų
kiekvienas jįsigyti. Tas visas dainas jus gir
dite per Radio iš stoties W,C.FX. nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir iš W.H.F.C,
Ketyergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Duodami lėšomis JOS. F. BUDRIKO.
Pensųhanijos Anfflekasi'ti
10” 75c
16162F/Gaspadinė Anų Dienų
(Zanavikas
A’. M erti elitini tirt ir P. Stankūnus
16161 F<Valio Dalgele! (Mikas Petrauskas) Folk Song
(Geismai ir Svajonės (M. Petrauskas) Folk Song
Mahanojaus Lietuvišku Mainerii/ Orkestrą
16160F( Lazdijų Polka
Orkestrą vitli Incid. Singing
(Mylimo Polka ’ .
Orchestra
Ar Tau Scsėlla, Orchestra wllh Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork.
Aš Žirgeli Balnosiu
K Mfnkeliuniutū ir l’. Stankūnas
Atie Rudenis Užšalo
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. Singing
by A. šaukevičius and JS Wlchalonls
Atneša Diedas Kukulių Vlcdrą. Folk Song
Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Baltos Rankelėj
Mahanojaus Liet. Malnerių Ork. Singing
by A. šaukevičius and IVichalonis
Bernelio Polka, Orch. wltb Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Malnerių Ork.
Čigono Meilė (Vairas) ................ Lietuvių Tautiška Ork.
Eisim Tzaukan .......................... A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
Frano Polka .. Mahanojaus Lietuviška Malnerių Orkestrą
Ganėm Aveles, ’-'olk Song
Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Gul šiandieną ................................... Jonas Butėnas. Baritonas
Jaunas Senis ....................................... A. Vanagaitis ir Akiras
Kačiukas ................................... A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
Katriutės Polka ......................... Mahanojaus Lietuviška
.
Malnerių Orkestrą. Singing by A. šaukevičius
Kelkis Berneli, Orchestra wlth Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Malnerių Ork.
Klaipėdos Polka ................. Mahanojaus Lietuvifika
Mainerių Orkestrą, Singing by A. šaukevičius
Lietuviško Kllubo, Polka
\Vorcesterlo Lietuviška Orkestrą
Lik su Di vu I’anitelln ........... Mahanojau.- ’ ietuviška
Malnerių Ork., Singing by A. šaukevičius i? M. Urbas
Linksma Diena Mums Nušvito
Jonas Butėnas, Baritonas Ir Kvartetas
Linksmas Amerikietes ................ F. Stankūnas, Baritonas
Linksmybes Polka ................ VVorcesterio Lietuvišką Ork.
Liūdnas Kalnėnas ir šventa I.ucia ..................... E. Vela.tco
Man Tik Rodosi ................ Antanas Vanagaitis. Baritonas
Mergyte Jaunoji .......................... K. Menkeliuniutė. Soprano
MUiuširdystė ................ K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Motušaite Miela .......................... K. Menkeliuniutė, Soprano
O—čia—Čia, Comlc Song Antanas Vanagaitis, Baritonas
Oi. Berneli Vienturį! K. Menkeliuniutė ir
Slankunas
Oi. Dainos ................................................. Seserys Pauliukonlutės
OI, Skauda, Skauda.... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas
Onyte .......................................................... Seserys Pauliukonlutės
l’aprl nlokų Polka .... Mchanojaus Lietuviška Maln. Ork.
Pasaulis Stovi ..................... Antanas Vanagaitis. Baritonas

J-'.

insurable coverage
terested Services of
/4e_TNA

car

agent

ko
arba
Tik ___

Complėtė

a friendly
tvherever your

Iiwlk-Kole Varnišis,
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti
ant fiorų.l medžių arba
klijankos. Taipgi duo
Tvirto išdirbimo IVheel Baris storo plieno
dame 3 colių brušj su
viduris ir geležinės kojos pats geriausias dėl kiekvienu gaJionu.
namų vartojim-o. Tik .. . . ......................
Galionas Tik

takes youl

T N A -I Z E
20.000 “Service Agencies”
from Coast to Coast.

83.98

V. RUKŠTALIS

viduje.

«1.48 Gat

plūs the in-

♦

s3.00

Valspnr Varnišis vlPilsen flat sienos maliava galima ma’.iavo- slems žinomas. Galima
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall yturtoti
arba išpopieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visados vartoti. Tik .............................
St.
Louis
“Dutch
Boy” White Lead. 100
Ateikite Arba Telefonuoklte Lafayettc 4689 svarų . . .
Pristatom Visur

Insurance
2123 W. Marųnctle R<1.
Telephone Heanlock 5219
l.oop Office
230 S. Clark St.
Telephone State 3380
Clilcagu, III.

Ocį
‘r.lžO

^2.50

M 1.98

JOHN DERINGIS

iiiiHiiiuiiil

4414 So. Rockwell Street

IV

16156F
16139F

16149F
1615SF

Į KLAIPĖDĄ

16I49F

16157F
1615OF
16145F
16142F
16155F
16141 F
1614SF
1613SF

10147F

16I56F

«

TIESIAI

Be persėdimo Didžiuoju
laivu

ūscarll
IS NEW YORKO

161 17F

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO

16I59F

11 vai. r.

16177F
I614<-F
161461-'
1C159F
12120F
16152F
16144F
16151F
16144F
16154F
16151F
16I53F
161S9F
161RSF
161421'
16152F

Rekordus siunčiame ir j kitus miestus.

JOS. F.

ation Auto Policies!

mirties

Visi Lietuviai Visose šalyse
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų
didvyriškus žygius Ir tose .kovose didelius
tų karžygių laimėjimus.
Prisidėkit prie
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.
Scandinavian American Unija siunčia
vieną Iš savo didžiausių laivų tiesiai iš
New Yorko į Klaipėdą.
PRISIDĖKIT PRIE Mt St

Užsisakyldt vietą dabar.
Del žemiausių kainų ir toli
mesnių žinių rašykite arba
kreipkitės prie šių autori
zuotų Chicagos agentų;

I’. P. BALTUTIS
3327 So. Halsted St.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

arba

Ine.

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705
CHICAGO, ILL.

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St.,
£

Chicago

__ —3-

? E—

E

1
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Didelė padėka priklauso se- va”. Vadovaus gabus muz. daugiausia aukos, to vardu
ką tas tarnas “pani tegu , Visas pelnas eis parapijos nau
sutems Praneiškietėms, ku-Jd. Jankus, kuris deda daug bus varpai pakrikštyti.
dai.
pani tegu” daro.
rios daug padėjo triūso pa- pastangų surengimui to kon Taipgi pažymėta, kas aukos
Me.
Cieerieeiai visuomet daly
puošimui altorių bažnyčioj ir certo. (Choras susideda iš 70, nemažiau 10 dolerių, to var
vaujame gražiuose vakaruose.
CHICAGO HEIGHTS, ILL. prirengiami vaikučių prie iš dainininkų). Vaidins pasižy das bus iškaltas akmenynėje
' Paremkime ir sąjungiečių ren
kilmių, taipgi muz. J. Jankui, mėję vietiniai dainininkai: p. lentoje ir įmūrytas bažnyčios
giamą vakarų. įžanga tik 50c.
kuris vadovavo chorui, nes J. Valiukas, p-lė S. Bukšaitė ar varpynės sienoje. Kiekvie
Balius.
Lauksime visų atsilankant.
Šventas Onos draugija ren'.choras gražiomis giesmėmis jir kiti. Tikimės, kad visi atsi- no aukotojo vardai ir iš kur
Sąjungietė.
gia teatrų ir balių nedėlioję,'jaudina žmonių sirdis.
'lankiusieji bus patenkinti tais paeina iš Lietuvos bus skai
tomi Kriklėnų bažnyčioje vie
Choro susirinkimas.
į vakarais.
balandžio 27 d., Italų svetai
Girdėt, kad Ciceros moterys
Kadangi muz. J. Jankus ne-> Gerbiamieji detroitiečiai, pa- šai iš sakyklos, be to dar bus
nėje, 314 E. 14tk Street, Cliismarkiai ruošiasi, kad suren
cago Heights, III. Kviečiam j senai grįžęs iš Italijos užėmė siriipinkite iš anksto įsigyti įrašomi aukotojų vardai į baž
gus “bunco party”, gegužės
visus iš Chicago, Harvey, parapijos vargonininko vietą, tikėtus, nes vėliau gal bus nytines knygas amžinam at
7 d., Šv. Antano pa r. svetai
minimui.
Blue Island, Steger ir Chica- balandžio 18 d., parap. svetai- sunku gauti.
nėj. Tai bus viena didžiausių
Aukoms rinkti mes įgaliojaKorespondentė.
go Heights atsilankyti į ši pir nėj buvo choro mėnesinis su
pramogų. Bus labai gerų mutini pasilinksminimą po J sirinkimas. Valdybai nesusi-■
me Juozapų Mitkų, 5007 24
“praizų”. Ciceros biznieriai
Avė., Kenoslia, Wis., ir p. p.
ATSIŠAUKIMAS.
Velykų.
rinkus,
susirinkimą atidarė;
gerų. daiktų paaukojo, išlaiPetrulius, 3020 W. 42 St. Chi
Rengimo komitetai. į pats vedėjas. Išrinkta, nauja
mėjimui; bus kuo džiaugtis.
_____ _ ______
|choro valdyba: į pirmininkus Į Mes, žemiau pasirašiusieji cago III.
Komisija visomis jėgomis
j F. Mikalauskas, vice-pirm. — Krik lėnų bažnyčios klebonas
Komiteto pirm.
darbuojasi ir platina tikietus
Į p. M. Stankie.nė, rast. — p-15 ir bažnyčios jgaliuotiniai —
Kl. Kun. A. Masiulis,
bei kviečia visus dalyvauti.
A. Juodsnukutė, ižd. — p-lė komitetas, kreipiamės į Tams
Nariai:
Misijos.
V. Čcpulioniutė, koresponden tas, amerikiečiai. kriklėnieČiai,
Kazys Piragis,
Didelė padėka
priklauso tais p. B. Petkienė, J. Medinis kaimynai ir pažįstami, prašy
Lawnence
gerb. klebonui kun. J. B. Bi ir p-lė A. Juodsnukutė. Gaidų dami aukų Kriklėnų bažnyčios
Tibbett zauskui už pakvietimą misio- iš knygų tvarkytojai p. Taut- varpams, kurių karo metu
nierio Tėvo Kazimireo Čepu- kus ir Barkauskas. Tikintos, Kriklėnai neteko.
“THE ROGUE SONG”
lio, 0. F. M., iš Lietuvos lai kad nauja valdyba pasidar- , Stokim į bendrą darbą, imkyti Misijų Šv. Jurgio bažny- buos šiais mūsų. tautos svar kitu pavyzdžius iš kitą para
bioj nuo balandžio 7 iki 13 d.|biai8 — Didžio Kunigaikščio pijų, kurie įtaisė gerus ir diTėvas Pranciškonas gražia, Vytauto 500 sukaktuvių me- įdėlius varpus.
malonia savo iškalba daug at tai >
, Jog ir mūsų, kriklėnieeių,
šalėlių patraukė prie Dievo,
Didelis koncertas.
yra. daug nuo seno apsigyvenes teko patėmyti Verbų die Kengiamas Šv. Jurgio pa- įnusių Amerikoje, taigi ir no
noje, kad pilna bažnyčia buvoįrapijos naudai balandžio 26 ir bus sunku, jei su norų visi pri
žmonių ir beveik visi ėjo’prie į 27 d. d., 1930 in. Bus vaidi- sidėsim.
Šv. Sakramento.
narna operetė “Adomas ir Jie-! Beto pranešam, jeigu kas

DETROIT, MICH,

•/ • »i iI J iI j:

Metro-Goldwyn-Mayer

VIDURNAKTYJ
JIS ĮSMUKO Į JOS
KAMBARĮ
Daina ant jo lupų — jo karš
tas kraujas — kas prieš jį? Prin
cesei Vera įsimylėjo į tų dainuo
jantį banditų —
Jus nesate girdėję naliirališkcsnio ir stipresnio dainavimo, kaip
l4iwrene<' Tibbett
Rogue Kong
veilu-la.
Dramatiškas, žatejantis,
kaip ir Kaukam gamta, kur vis
kas dedasi.

Dalyvauja

Catherine Dale Owen,
Stan Laurel, Oliver Har
dy. Diriguoja Lionei Barrymore.

Pa veiksla i Spalrauti

MČVIGKERS THEATRE
Prasideda

Subatoj Balandžio 26
Madfson St.,
tarp State ir Dearborn St.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
,

f •»

RPECIACrSTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrų, specialistų, ne pas kok] nepa
tyrią. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.
po pilno t&egzaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Jladlo — 8cope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas baktertologiškos egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jnsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aft paimsiu
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gyerumas sugryft jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, Alrdles, reumatizmo.
klrnr.Int),
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užsisenėjuslų. Jslkerėjusių, chroniškų Ilgų, kuri nepaMldavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt
neatėję pas
tune.

Palengvinimui skaudamu sąnariu

—sustirusių muskulų
Nuolatinis, erzinantis skausmas ati
ma visą gyvumą jums! Nepavojin
gas, ne, bet kam Lankytis? Lengvai
galite palengvinti kentėjimus nuo
skaudamų muskulų ir sąnarių—

Tik patepkit su Sloan’s Lininaentu
skaudamą vietą. Pakartokit kas va
landą. Sloan’s sušildo kūnų kaip
saulė. Išvaro skausmą lauk. Nusi
pirkite šviežių bonką šiandien. 35c.

SLOAN’S Liniment

t

v*

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvą
Per Romą

Pranešimas
Per 10 mėnesių turė
jau studiją savo namuo
se (Bungalovv Studio,
3627 \V. 62 PI.), kur
per tą laiką be svetim
taučių daug ir lietuvių
vestuvių ir pavienių pa
veikslus ėmiau. Visų pa
sitenkinimas paakstino
mane ieškotis didesnės
ir patogesnės tam biz
niui vietos.

Amerikos Lietuvių Katalikų
Federacija šiemet organizuoja
ekskursiją į Lietuvą, per Romą
arba taip vadinamą maldininkų
kelionę. Komoje aplankys Šven
tąjį Tėvą, katakombas, gražią
sias ir didžiausias pasauly baž
nyčias, šventas vietas, sustos dvi
dieni Neapolyje, iš kur nuva
žiuos į Pompėją, Romoje išbus
septynias dienas. Maldininkus
globos Romoje gyvenantieji Tė
vai Marijonai — didžiai gerbia
mas kun. Prof. Būčys ir kun.
prof. Rėklaitis.

Malonu pranešti ge
rb. visuomenei, pažįsta
miems ir prieteliams,
kad jau įrengiau naują,
modernišką, naujausios
mados studiją ir jau imu paveikslus.

A. S.

PRECIN

(PREČINAUSKAS)

vaus kun. M. Urbanavičius, M.

I. C.

(5-tos durys jį vakarus nuo Albany St.)
TEL. VIRGINIA 2481

Laivakortė į Neapolį $120.00 ir $104.00, o kelionė iš Romos į Kauną antra klesa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

Vestuvės- ras pas mus tinkamiausių vietų, nes tai yra inusų Hpceljiillftkitnias.
Pavieniams portretams pritaikomi vėliausio išradimo Šviesos budai (efektai).
Kure. unijos, dirmavonės, Ir baigimo mokslo paveikslai už nužemintus kainas.
Paveikslus imam lygiai dienomis ir vakarais.
Nedėllomis nuo 10, vai. ryto iki 5 vai. vak.
laiukdamos progos savo tautiečiams prideramai patarnauti lieku su pagarba visiems

A. S. PRECIN
(Prečinauskas)

fiv. PETRO
BAZILIKA
Tai šauniausias
kūrinys .Mlelieiangelo ir Bernlni sukurtas.

Šiai maldininkų kelionei vado-. !.

4309 Archer Avenue

8PECIALI8TAS
Inėjlmas Rūmas 1018

ŠAUNIAUSI KURINIAI

Šio metai yra Vytauto Didžio
jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje įvyks visa eilė? iškilmių,
kuriose daugelis Amerikos lie
tuvių norės dalyvauti. Pakelyje
iš Romos į Lietuvą, maldininkai
norėdami, galės sustoti Oberamergau mieste, kur šiemet įvyk
sta Kristaus Kančios vaidinimas
Ši ekskursija iš New Yorko iš
plauks 1930 m. gegužės mėn. 17
diena, laivu “Roma”, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau
sias iš laivų, kurie eina iš Amerikos į Italiją.

Turiu 22 metų prak
tikos savo darbe. Did
žiojo Karo metu per du
metu buvau kariniu fo-,
tografu aviacijos sky
riuj.
Taigi geras dar
bas jums yra užtikrin
tas. Kainos -bus prieina
mos.

DR. J. E. ZAREMBA

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA

20 W. JACKSON BLVD.
Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo B iki f
Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1
po pistų

Adomas Mitka,
Jurgis Demėlis.

3S

S—JE:

Kalbantysis Paveikslas

Kazys Šinkūne s,
Mot. šumskir,

2334 So. Oakley Avė.
!

Chicago, III.

Tel. Roosevelt 7791

Mtadiomu, Bal. 2S <1,

W*>

DRAUGAS

rengiamas margučių vakaras
Dievo Apveiados Par. — tis ir atsivesti nors po vienų
įvyks 27 d. bal., parapijos Draugija šv. Jono Evangelis naujų narį. Dabar vyrai ir
teisėmis
svetainėj, 7 vai. vakare. Visi to vyrų ir moterų laikys ber- moterys lygiomis
priimami.
Lietuviai,
naudo
nariai: J. Krotkus, A. Pel- parapijonai kviečiami atšilau taininį susirinkimų balandžio
WEST SIDE ŽINIOS.
džius, P. Atkočiūnas ir J. jkyti į šį vakarų, paremti pu- 27 d., 1 valandų po pietų, pa kitės proga. Ši draugija yra
X Ryt, 27 d. balandžio, Auš Petrauskas. Nutarta jubilie-• lapijos reikalus ir praleis- rapijos mokyklos kambary. pavyzdingiausia remime BaŽros Vartų Kolegijos ir Aka jaus bankietą rengti 20 d. I ti linksmai laikų, prie geros Meldžiu visus narius susirink nyčios ir tautos reikalų,
Juozas Blankus, pirm.
demijos rėmėjai, Maldos A- rugsėjo. Bankieto programo muzikos ir savo laimės išban ti, užsimokėti visas mokėspaštalystės ir Gyvojo Ražan- pagarsinimus rinkti pavesta dymo,
YOUNGER FOLK GAINING ranee that you will liave a čiaus Brolijos, Blaivininkai, V. Duobai, P. Šliogeriui ir P.
Skiriama trys
dovanos iš
UPPER HAND IN K
“good time” to the tunes ot Tretininkai, Labdariai, Alto Fabijonaičiui. Visų AVestsidė- parapijos už gražius ir stip
OP L SPORTS.
the Kovai Chicagoans. In me- rių Puošimo draugija ir Fe jc draugijų statistines žinias rus margučius. Dovanos bus
mory of this alfais souveners deracija užprašo visus atsi surinkti apsiėmė Ig. Kryže duodamos nepaprastos, tokių
Laivu Leviathan
A brief resume of the per- will be given. Popular priees. lankyti į vakarų, kuri Aušros vičius, jubiliejaus garsinimus da nebuvo duodama. Kas jas
BIRŽELIO 11 D., 1930
sonnel of almost all tlie base“A Knight”. Vartų parapijos sidabrinio spaudoje atliks Ig. Sakalas, laimės, bus atmintis ant vi
ball teams this year, strikingjubiliejaus fondo naudai duo- A. Peklžius, p. Atkočiūnas ir sados. O laimėti visi galės,
' (Didžiausiu Pasauly Laivu)
ly denionstrates the fact that
K of L giria of council 24 da Aušros Vartų parapijos J. Petrauskas. Jubiliejaus gar kas į vakarų atsilankys.
the Veteran K of L baseball Baseball tryouts are to be,choras, Juozo Brazaičio mu- bes narių fotografijų grupę
Tikimės, kad vakaran at
player ig being replaced by a held saturday, April 26, at zikos mokykla, vyrų “Grožy pavesta pagaminti AVestsidės
silankys nemažai biznierių,
voung lad, eighteen or seven- 2:30 P. M. sharp, Douglas bės” ir Moterų Sąjungos 55 paveikslininkui — fotografui
nes geros valios žmonės visa
teen years of age. This fact, j Park. All girls interested are kp. chorai. Tad ryt 7 valan A. Zalatoriui; bažnyčios vaiz
da remia parapijų.
alone, speaks veli for the į invited to come out for the
dų vakare Aušros Vartų pa delius — spalvuotas postkarRengėjai deda visas pastan
inherent faculties of Lithua- team.
rapijos svetainėje bus west- tes, ženklelius ir jubiliejaus gas, kad šis vakaras duotų
nian Spirit It also spoaks,
Man„.er Pay Bukinas. sidfečių tikra dainos šventė dėželes apsiėmė klebonas pa
nemažai pelno.
well for the accomplishmejats j
sujungia su “Linksmos Die dirbdinti.
Tat, valio į pirmų pasilink
and examples sėt by the ohl
nos” vaidinimu, įžanga tik X Velykų, ryte AA’est Sidėje
PAD&KA.
bąli player, wlio, in bis day,
56c. Atsilankykite, tikrai pa tarp bažnyčios ir klebonijos sminimo vakarų, praleidę ga
was looked up to by the *'
sidžiaugsite ir mūsų jubiliejų ant šaligatvio rasta žiedas, o vėnių. Dabar linksmas laikas
young lads no\v displacing
Neturėdama progos padėko
truputį ankščiau rasta maža ypač pavasarį, visi linksmi
paremsite.
him..For my part, and for
ypatiskai, tebūna čia leispiniginė. Randasi “Draugo” nas, visi šokti nori.
X
Ryt
Aušros
Vartų
mo

tlie sake of the K of L organi- Į k* pareikšti padėkos žodį viYra vilties, kad visi north-.
ofise. Pametusieji gali atsiaation, I hope the young pla- įsiems mūsų draugams už su- kykloje bus šie susirinkimai:
sidiečiai bus margučių vaka
šaukti.
a)
Federacijos
3
skyriaus
.•X-*** f’
yer makes good and arouses įteiktas dovanas ir gėles: man
re.
vithin liimself the confidence! ’1' lnano dukrelei būnant sv. tuojaus po sumos, b) Aušros MARGUČIŲ VAKARAS.
Tikietai labai pigus.
Del pilnų informacijų kreipkis:
that should be part and par- Kryžiaus ligoninėj ir namuo- Vartų moterų ir merginų 1
North
Side.
—
Parapijos
V.
P.
M.
cel of the K of L organižation se. Taip-gi negaliu pamiršti vai. ir c) Tretininkų tuojau
Paul P. Baltutis
John J. Zolp
nepadėkojus Moterų Sąjungos po mišparų.
in America.
1 '• ' ! $
67 kuopai už tokį gražų gė
3327 So. Halsted St.
46th & Paulina St.
The Editor.
X Balandžio 24 Aušros
lių vazonų, kas paliks ant vi Vartų mokykloje įvyko pir
Pinkite Sau Seklyčiai Setą
VYČIŲ ATHLETIC ASS’N. suomet mano atminty.
IŠ SETŲ IŠDiRBEJŲ IR
masis sidabrinio jubiliejaus
Didžiausių
Dėtuvių Krautuvininkų Amerikoje ■
ŠOKIAI BALANDŽIO
organizacijinės komisijos su
Dėkingi
30 D.
sirinkimas. Kooptuoti nauji
Z. ir M. Kuncai.

C H I C A G OJE

f

Visuotina Ekskursija Į Lietuva

v

Liet. Vyčių Chicagos Apskr.
Athletic Ass’n. šokiai įvyks fflE
balandžio 30 d., Meldažio svet.
MES MOKAME CASH
2242 W. 23 Place. Muzika
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
ii t ‘ Roya l Cbicagoans ’ ’.
Monev Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
z
* “skolos teikiamos ant Real Estate
Visi dalyvaukite, nes bos
įteikta visi laimėti “prizai”
Vyčių kuopų,
dalyvavusių
Track, Tennis, Bovling arba
124 K. LA SALLE St.,
CHICAGO, ILL.
Basket-ball. Taip pat ir visi
“checks” dėl laimėtų vietų.
38:
Turėsite “good time”.
Red Cherris.
IHHHHMBHg

$65.00

KAUFMAN STATE BANK

THE PEOPLES FURNITURE CO.

Čia visuomet turite progų įsigyti sau setų už išdirbystės kainų, sutaupindami sau perkupčių uždarbius.
Kadangi šios Įstaigos didis pirklybos išplatinimas daleidžia operuoti nuosavų seklyčiom setų dirbtuvę ir di
dis skaičius pardavimu duoda galybę vartoti geriausią
medegų, ir užlaikyti patyrusius ir užtikrintus rakandų
dirbėjus, tas užtikrina, kadi šiose krautuvėse perkanti
publika visuomet gali naudotis geresnėm prekėm ir že-,
mesne kaina. Todėl protingiausiai padarysite jai sau
setą pirksite šiose krautuvėse. Žemiau paduodame ke
letą- palyginimų.

Bus sulošta

Sekmadieny, BaL-April 27 d., 1330
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJ
32nd Placė ir Auburn Avė.
Šį gražų vaizdelį perstatys “KANKLIŲ” CHORAS
po vadovyste kompozitoriaus A. S. POCIAUS.

PARAPIJOS NAUDAI

Pradžia 8.00 vai. vak.

SVARBUS PRANEŠIMAS g
CHICAGOS LIETUVIAMS^!

BIG BRIGHTON BASEBALL
BENEFIT BALL.

“KATRIUTĖS GINTARAI”

Įžanga 75c.

DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKAS”

The' Brighton K of L Couneil 36 is sponsering one of the
biggest affairs of tlie year, a
Baseball Benefit Bali April
25th, 1936 at the beautiful
Meldažis Ballroom 2242 AV.
23 Place. Entree 7:36.
Evervone is cordially invi
ted to attend witli tlie assu-

YALE STAR IS PILOT

1'■8
I■
B■
i
■
i

Capt. Johnny “Red” Beyer B
of the Yale ųniversity base- i j
Imli team pietured during an ■
early workout of the Eli diarnond sųuad. Beyer was a star
of the Yale basketball team.

J

J. F. Radžius

ROŽINIS BALIUS
--------- Įvyks --------

Nedėlioję Balandžio (April) 27 d., 1930

GRABŲ ISOIRBYSTEI

MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23 Place
Prasidės 6 vai. vakare
Įžanga 50c. Ypatai
Visi yra kviečaimi dalyvauti, nes bus įvairus šokiai
ir kitokių pramogų prie geros muzikos J. Phillips.
Kviečia
Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas”.

Pranešu Chicagos fietuviams, kad jau nerei- i
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar Į
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- j
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- l
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- J
bų dėl sekamą priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už ■
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuveškne į
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums paties.

S

B
!
I
S

J. F. Radžius !

Pigiausias Lietuvis Graborius Oucagoje
Ofisas:

668 W. 18th St.

Inu

Tel. Canal 6174

Skyrius:

3238 S. Halsted
Tel. VIctory 4088

St.

$106.0 Vertes 2-Hmotų aukštos rūšies Jacąuard Setas,
gerui padarytas'ir gražiui atrodantis. Pasirinkimas ski
rtingų spalvų, mūsų žema kaina .......... $57 >50
$180,00 Vertės aukštos rūšies Setai, dengti su tikru
Mohair, apverčiamom sėdinėtu, vvebbed konstrukcija per
visų, pasirinkimas spalvų, 2-Šmotai, tik $98.50
$275.60 Vertės 3-jų šmotų setai, į rasi rinkimus apden
gimu naujausios mados šilko Mocųuette, ImjsMuoto
Frieze, arba Antiąue Velvet, romai dailiai išpiaustyti
ir nubaigti, 3-šmotai už............
$170.00
$325.00 Vertės tikrai aristokratiško padarymo, spal
vos ir piešimo setai, tikro raudonmedžio romai, ran
koms išpiaustyti ir nubaigti, apdengti su aukštos rūšies
Duinask, arba Antiųue Velvet, ir Kriene.
2 Šmo-

tai ..... ............................ $195.00
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

s
2536-46 W. 63rd St.
New MapleMood Avė.,

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

Extra Grand Opening
Nauja Automobilių Agentūra

White Sox Motor Sales
610 West 35 Street
CHICAGO, ILL.

Tei. Yards 0699 ir Boulevard 8642
Bus parduodami šie vėliausios mados automobiliai:
M'illys-Kuight, WUlys Six, Willys Eight ir Wbippct
už labai nužemintas kainas, nuo $541.00 iki $2095JOO.
Pilnai prirengti važiavimui.
Grand Opening bus 26 dieną balandžio, 1930 m. Kvie
čiame visus lietuvius atsilankyti ir susipažinti su mumis,
o mes 'užtikrinant patarnauti teisingai ir sąžiningai, nes
mes esame pilnai patyrę tame bisnyje, kaijm savininkas
S. Rumchaks. taip ir pardavėjai A. Jankaitis ir J. Bartin.

I

F '

s.

šeštadienis, Bal. 2Gį d., 1930

D R A U 0 A 8
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gruodžio mėn, 1829 m., o vo-ibo garsiose skerdyklose. Vė- vienam pamatyti, nes ten gra- Į X Ciceriečiai ir Brighton-inis prieš dyklaikį vakaras
dė Anastaziją Beliunnitę 1879. linu kibo Į įvairius biznius. žiai atvaizduojama kaimiečių parkiečiai ruošiasi priei primi įvyks gegužės 4 d., Meldažio
Abu yra kilo Klykuolių mies- Galop ėmėsi graborystės ir tą gyvenimas. Tame vaizdely ga cijų, kuros būs ateinanti sek salėje. Programa bus graži.
Bus smagi komedija “TeodoAUKSINĖS SUKAKTUVĖS. Panelės Šv. par. bažnyčioj ju-'tolio Akmenės par. Šliubą da- bizni dabar tęsia jo sūnūs Jo lima rasti skanaus juoko ir madienį.
nas.
X “Draugo” redakciją at linda”, ištrauką iš operos
gražaus pamokinimo — kaip
biliatų intencija bus atlaiky vė kun. Gedvilas.
lankė gerb. kun. J. Šlikas, “Eglė — Žalčių karalienė”,
P-nų Eudeikių šeimyna si!- tos šv. Mišios. Tai pat bažny P-nas Eudeikis sulaukęs il Iš viso sūnų ir dukterų p- seniems, taip jauniems.
Todėl, ateinanti sekmadienį kuris dabar darbuojasi Mil- naujos dainos, solos, duetai,
silauk« retą sukaktuvių. Jo čioj tą pat dieną 6 vai. vak. go amžiaus daug visko pergy nai Eudeikiai užaugino devyŠv. Jurgio par. salėj 8 vai. waukee vyskupijoj, kol kas kvartetai ir ant galo šokiai
nas ir Anastazija Eudeikiai gerb. klebonas kur.. A. Baltu- veno ir gyveno įvairiose vieto jnis.
griežiant “Suprice” orkestrai.
Eudeikis yra vienas vakare bus proga pamatyti svetimtaučių tarpe.
prisirengė paminėti savo že- tis jubiliatams suteiks palai se. G metus gyveno Rygoj, 11 Pinas
.
.
.
X Balandžio 26 d. rengiami
X Balandžio 30 d., S vai.
....
.
..
lis seniausių lietuvių. Gerai pa šį vaizdelį, kuri
išpildys
nybinio gyvenimo auksines su minimą, po kurio seks Šeimy metų ūkininkavo,
Amerikon .„. .
. .
.
1
gražiausioje Viking
niška vakarienė. Dalyvaus vai atvyko 1889 m. Čionai karje sizinojo su senai mirusiu gar “Kanklių” choro lošėjai po vakare Šv. Kryžiaus ligoninėj šokiui
kaktuves.
Moterų Sąjungos Clueagos Ap Temple svetainėje, 6855 So,
kai ir vaikų vaikai, kurie su- rą pradėjo Pennsylvanijos a n siu lietuvių istoriku Simonu vad. p. A. S. Pociaus.
Iškilmės
įvyks ateinantį
Daukantu.
B.
skritys rengia “bunco” pa Emerald avė. Maloniai kviečia
y. ,. ., , , ,v.
oa
r darys arti oO asmenų,
glių kasyklose, po to atvykęs
trečiadienį, balandžio 30 d.
•
dengimui skolos už kambario mas visas Cbicagos jaunimas
P-nams Eudeikiams auksiTą dieną, 8 vai. ryto Gimimo i P-nas Jonas Eudeikis gimė I Cliicagon, sunkius darbus dir-. .
_ .
.
'
’
J
1
neg suĮ<aktuves jau pripuolė NEKALTO PRASIDĖJIMO įrengimą toje ligoninėj. Vi dalyvauti. Atvykę busite pa
PANELĖS ŠV. SODA
suomenė privalo sąjungietes tenkinti. Grieš Smittys Radio
pernai, tik tąsyk jų paminėji
LICIJOS
VEIKIMAS.
paremti.
Artists iš stoties AVVVAE. Pra
mas susitrukdė.
Prie šios progos seneliams
X L. V. “Dainos” paskuti- džia 7:30 vai. vak.
Marąuette park. — Jau bu
linkime daug sveikatos ir
džiaugsmo žilose amžiaus die vo keletą kartų rašyta apie
Sodaiicijos šokius, bet da kar
nose.
tą noriu priminti, kad šokiai,
RADIO STAKO SUMAŽINIMO
..
Rap.
įvyks balandžio 30 d., 1930
Dodge, Sedan — 1926
IŠ DRAUGIJOS SUSIVIE m., 8 vai. vakare, Gimimo Pa
Studebaker, Coach — 1925
nelės Šv. Auditorijoje.
NIJIMO BROLIŲ
Graham Paige, Coupe — 1928
Chrysler, Sedan, Model 70 — 1927
Sodai ietės deda visas pas
LIETUVIŲ.
Graham Paige, Sedan, Model 37 — 1929
tangas, kad tik balius kuoGraham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
Dievo Apveizdos Parap. — geriausiai pasisektų, ir visus, i
Graham Paige, Sedan, Model 614 — 1929
i„
Ši draugija rengia gražų va patenkintų. Be abejo, joms ir
Graham Paige, Sedan, Model 621 — 1929
karą, balandžio 27 d., Dievo pasiseks.
Dabar Tęsiasi Abiejose
Chevrolet, Coupe — 1928
Apveizdos parapijos senoje į Komisija kviečia visą jauPaige, Sedan, Model 675 — 1927
Ford, Town Sedan — 1929
salėj.
’nimą atsilankyti ir pasišokti
Chevrolet, Sedan — 1926
Kviečiame visą 18 kolonijos'prie geros muzikos (geriauChevrolet, Sedan — 1926
jaunimą ateiti ir gražiai pa-'sios, kokią esate girdėję šioChevrolet, Touring — 1926
silinksminti prie geros orkes me parapijoje), o ji užtikrina,
Paige, Sedan — 1927
Kainos nužemintos nuo 25% iki 60% ant naujų ir
tras, po vadovystė p. J. Krek- kad nei vienas iš atsilankusių
Paige, Coach — 1927
Standard padarymo radio, ar kitaip sakant:
ščnno. Orkestrą gres visokius nesigailėsite.
Nash, Sedan — 1926
Nauji Standard radios dabar parsiduoda už pusę kai
Studebaker, Coupe — 1928
Sodalietė.
šokius.
nos ir žemiau.
Jevvett, Touring — 1925
Kas per šį vakarą pripildys
Demonstartoriai arba krautuvių sempeliai radio Stan
Graham Paige, Sedan, Model 615 — 1929
aplikaciją,
bus
vęltui
priima

dard padarymo parsiduoda už vieną ketvirtą dalį tik
Graham Paige, Sedan, Model 612 — 1929
mas į dr-ją — taip vyrai, taip
ros kainos.
Graham Paige, Sedan, Model 619 — 1928
Graham Paige, Sedan, Model 610 — 1928
ir moterys ar merginos.
Vartoti radios geram stovyje yra dalinami visai vel
X Naujas “Draugo” teisių
Brangūs lietuviai, naudoki skvrius, kurį paėmė vesti plaMažai įmokėti, balansas mėnesiniais išmokėjimais jūsų kišeniui pritaikintais.
tui mūsų pirkėjams su pirkimu už kiek nors verčios
rakandu' PEOPLES KRAUTUVĖSE.
Visi automobiliai geriausam stovyje. Tik pamislyk, 1929 Graham-Paige, 4 du
tės proga, atsilankykit į va-Įfia uiet visuomenei žilwmas
rų, sedan tik už $250 įmokėjimo, balansas mažais išmokėjimais.
karą ir prisirašyki!, nes nau- auvokatas j Bordea> , susyk
SAVININKAI:
dingą priklausyti prie tokios
pagavo skaitytojų dėmesį. Lin
CARL VVAINORIS,
JOSEPH BAGDONAS
draugijos kuri remia visus ge kime adv. J. Borden’ui iš
JOHN LASKEY,
PETER NOVAK
rus darbus.
’ tJ“
tvermės.

I C A

MUSŲ BARGENAI

Išpardavimas
Peoples Furnitūra Co. Krautuvėse

ŽINiy-ŽINELĖS

Rap.

X Muz. A. Mondeika, šv.
Antano par. vargonininkas,
KATRIUTĖS GINTARAI.
“Draugą” atlankė savo nau
—"
T"""
Bridgeport. — Šis trijų ju ir gražiu automobiliu, kurį
veiksmų vaizdelis verta kiek- pirko iš p. Balzeko.
X Pp. Peldžiai persikėlė
gyventi į kitą vietą.

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
Chicago, Illinois

3962 Archer Avenue
TELEFONAS LAFAYETTE 6666

KOTEX
šiandie 9 iš 10 jaunesnių mo
terų geresniuose gyvenimo sluogsniuose vartoja KOTEX. — ir
dešimta vartos kaip tik jį suras
kaip svarbia jos draugės skaito
šių. moderninę sanitarinę apsau
gų.
.................................................... 34c

3 už $1.00
35c Stacomb dėl plaukų . . 29c
60c Sal Hepatica druska . . 47c
A.D.S. Foot Soap .................. 25c
Beef Iron and Wine .... $1.00
Feen-a-mint dėl vidurki .. 23c
S.M.S. Tonikas ...................... $1.50

PAIN-EXPEULER
p c. u s
r or 6 .
e

pa

Milijonai
Jūsų
pačių žmonių kalba
J

nėra kito tiokio linimento, ku
ria veiktų, taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EXPELLERI8. Jie naudoja jį nuo
Perialimų, Skauamų, Krutinėję,
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sųnarių, I isinarinimų, Nuaimušimų, Rrumatiikų Skausmų,
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.
Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenkiis
ant pakelio yra jūsų apsaugotoįu.
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena
PAIN-RXPKLLERIO honka.

J ■■■■■■■■■■■■))
;Reumatizmassausge!e

BELSKIS Ir RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, Pli. G., R. Pli. VEDĖJAS

_

2425 West Marquette Road

ICK CREAM CO.

(Kampas 67-ta ir Artesian)

SPECIALIAI !
Šią Savaitę
VANILLA and MAPLE, PECAN

A. BELSKIS
A. BELSKIS Ph. G., R. Ph. VEDĖJAS

' 45c

Išpildtfme daktaru receptus atsargiai Ir sąžiningai sulig gy
dytojo .reikalavimo. Musų vaistinėj jau išpildėm virš 1-3
miliono receptų.

ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI
35c

50c

FREEZONE
dėl kornų

Phillip’s
Milk of Magnesia

27c

42c

L20 Bromo Seltzer ..........................................
A.D.S. Milk Magnesia Tootb Pašte ..........
35c Energine .......................................
50c Mennens Shaving Cream ....................

75c Anola Moste .....................
35c Groblewskis Liniment ...
25c Karbolava Moste ..............
25c Boric Acid .....................
Zenzal Moste .............. 50c ir
Dėžutė Moth Balis .................

IR ŠIS KUPONAS

AQC
......... ■ik

duos jums progos gauti musų regulerj $1.00 vertės buteliukų.

LOVE BIRD

Tx)ve Bird yra francūziški perfiuniai iš Fran
ci jos importuoti.
APRIBOTAS SKAIČIUS

Le Magnus Parfumenr
PARAŠAS

■
■
_

CAP8ICO COMPOUND mostla lengvai prašalina vlršmlnėtaa ligas: mums šiandie dan»ybė žmonių siunčia padėkavonea pasveiks Kaina (*o per
paštų S Be arba dvi ui ll.ti.
Dukart tvirtesnė 7So.
Knyga: "ŠAUTINIS 8VKIKA.TO8" augalais gydytis*. ka|na •• sentų.

Nauja PuiKiausia R. C. A. Radiola Mados
46 — kaip pnrodyta buvo *193.00, (la bai
su tūbom ir viskuo ........................... $85.00

Justin Kulis
MKS South Halsted Street
CHICAGO BLL.

Į Ateikite, Matykite, Pasinaudokite! į
Nes dabar yra geriausia proga žmogaus gyvenime ||

TURKIŠKOS,

RUSISKOS

$3.25 vertės OAMERA

SULFURINĖS VANOS IR

ima paveikslus 2%x4’/2
$0 1Q
Šią savaitę tiktai už ....
Iv

ELEKTRIKINIS GYDY

TRINERIO KARTUS
VYNAS

Tonikas, kurs pašalins
jums blogą apetitą
sukietėjimą
galvos skaudėjimą
nemiegą
nervingumą

Triangle 2429
KOSTVMERIO

69c
27c
19c
17c
75c
19c

LABAI SPECIALIAI!!

89c
35c
29c
42c

g

■

"
■
—

Kvorta plyta šaltos košės

1900 South Halsted Street

^Veelkankyklte rnvęg ak* uatnaie,
Reumatiamu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
g — raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybe
* Ir dažnai ant patalo paguldo.

Garsus per 40 metų.

MAS
Treatmental visokių ligų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip
toliaus,
su elektriniais
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Minoralinės,
sulferlnės vanos
duoda didžiausių kraujo cirkulia:ijų, kuomi galima išsigelbėti nuo
visokių ligų.
Moterų Skyrius atdaras Utaralnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

—" —

į,
S

J

1
n
y
*
y

S

Kambariai dėl pergulėjimo.
Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties.
Nedėllomls iki 2-ros vai. po pietų.

A. F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.
Kampas Paulina 8treet
Phone Boulevard 4552

--j-

įsigyti gerą radiot beverčiai. Atsiminkite, kad kaikurių
radio modelių skaičius yra mažas, todėl kad nebūtumėt
suvilti, atsilankykite j Peoples Krautuves kogreičiaušiai pakol yra pilnas pasirinkimas visokių išdirbysčių.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio, ir
Šeštadienio vakarais. Taifigi Nedėldieniais pagal sutartį. Šaukite Hemlock 8400, arba Lafayette 3171.
Vartotus radios imame Į mainus ant naujų, duodame didesnę nuolaidą kaip kitur. Lengvus išmokėjimai
pritaikinami visiems pagal išgale.

2536-40 W. 63 St.
Hemlock 8400
Marquette Parke

........

I

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171
Brighton Parke

5

>

r

t

NAMLAPATAS

DR. M. T. STRIKOL į DR. R. C. CUPLER
i

IR CHIRURGAS
S. D. IACHAWICZ X Žinomas veikėjas loto- į
atidarė antrą ofisą (su Dr. LauralPersikėlė po nuin.
' člu — viršuj Belakto-Rakšfil o aptlegrafas A. S. Precin (PrečiLIETUVIS GRABORIUS
koa) po nr. 2423 West Marųuetts Rd.
Patarnauja laidotuvėse kuoplgtau- nauskas) atidarė naujų, gra 3236 a HALSTED STREET: valandos: nuo 2 iki 4 po ptet. Tel.
•la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Prospeet 1910.
žiai {rengti}, studiją, šiuo adre
Tel. Vlctory 6965
| s«na* ofisas toj
pačioj
vietoj:
■tano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2513 Arba 2318
su: 4309 Archer avė., .netoli Valandos: 2-3 po pietų. 6-8 vakare 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
I iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Albanv str., Brighton Parke.Į
Res. 4641 S. Albany Avė. Tel. Pros2314 W. 23rd Place
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
Chicago, III.
Jisai yra patyręs fotografas,
tartu
SKYRIUS:
nes
ilgai
toje
srityje
dirba
ir
CHIROPRACTOR
1439 S. 49 Court Cicero, III.
pasauliniam
kare,
Francuzijoį
Tel. Cicero 5927
4650 South Ashland Avė.
fotografu aviacijos skyriuje
Tel. Boulevard 7 87 8
Nuo 10 vai. ryto Iki 8 vai. vak.
tarnavo.
J 4910 So. Michigan Avenue
Simpatiltas —
X
Biznieriaus
žmona
p-ni
Mandagia —
Tel. Kenwocd 5107
B Juškienė su sūnum ir p-ni vu Bremen pp. Jonas ir Stefa- j
Geresnis ir Piges
A. Švilpauskienė iš Melrose nija Petrošiai su dukterim ir Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte;
nis už kitų patar
Parko, kaipgi su sūnum, va sunnm. Jie yra seni bridgepor- nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
navimas.
žiuoja su maldininkų ekskursi- tiečiai. Lietuvoj jiems patiko Šventadienio ir ketvirtadienio
ja į Komų, geg. 17 d. laivu !ir sako, kad ten lietuviai pusė- j g,, ■,MLBa._.aaCE-.._.T,..
.
‘Koma”.
|tiimi stiprėja bizniuose. Žydai 'TeL Hemiock stoo
Rez. Tel. Prospeet 0610
X Sekmadienį, bal. 27 d. Į
P*jute ^»arkių konkuren-i
PAG RABU VEDĖJAI

DR. J. RMBZUS

Ofiso
Valandos:
Ir

J. F. EUDEIKIS KOMP.

MGUAUSIAS Mm. GRABORIUS
CKIU4CGIB
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau segu kiti
todtl, kad priklau
sau prie arabų Iš
dirbi stės.
OP’SAa
tll West 18 Si
Tel.
Canal
<174
CKY RIUS:
2228
e o. Halsted Street
Tel. Vlctory 4988

Phons Beilmrd 4139

,

A. MASALSKIS
GRAB02IUS

Ofiso Tel. Virglnia 0086
Rezidencijos: Va* Buren

3397 Anburn Avenue
Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.'

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Su šiuo pasauliu
persiskyrė
rugsėjo 20. 1S24, buvo gimęs
rugstjo 19, 1924. Buvo palai
dotas šv. Kazimiero
kapinėse
rūgs. 22. Kūdikėlio kūnas da
bar bus perkeltas j nuosavą lo
tą ir padedąs Sale tėvo.
Nuoširdžiai kviečiu visus gi
mines, kaimynus,
draugus ir
pažįstamus pagal išgalę daly
vauti a. a. Leonardo Lukštos
kūno perkėlime subatoj. balan
džio 26, 1930, 2:30 vai. po pie
tų. kartu bus paminėjimas 10
mėnesių a. a. Vlado Lukštos
mirties sukaktuvių.
Nubudę liekam:
Moteris Stanislava, vaikai
Vladislovas Ir Robertas.
1500 So. 49 Avė.
Cicero, III.

Didelė graži koplyčia dykai

718 WBST 18 STREBT
Tel, Roosevelt 7532

J.

Lnlevičius

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltai.

2103 S. Halsted
St. Chicago. III.
Tel. Vlctory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDIMAS

1650 Wwt 491h Street
Kampas 46tn Ir Paulina 8ts
Tel. Blvd. 5192

Nubudimo valandoje
kreipkitės
gete manęs.
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
tr pigiau
negu kitur. Koplršla dėt šermenų

4ykal.

BUTKUS
UNDBBTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyflla Dykai

no West 18th Street
Canal 8161

A.

"f" A.

)Oflso Tel. Canal 2118
Namų Tet Lafayette

DR. A. L YUŠKA
1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

mirė bal. 23 d, 1980 m. 4:30
vai. ryto, 53 metų amžiaus.
Kilo Iš Tauragės
Apskričio,
Vainuto Pat. Skiražemių Kai
mo. Amerikoje Išgyveno 26 me
tus.
Paliko dideliame
nubudime
2 sunu Vincentą Ir Kazimierą,
dukterį Antaniną, 2 broliu Jo
ną ir Pranciškų, brolienę Ma
rijoną,
seserj Oną
Bartušienę ir švogerj Kazimie
rą, o Lietuvoj brolį Juozapą Ir
gimines. Velionis gyveno farmoj Fond du Lac. Wis.
Kūnas pašarvotas 4520 Ho
Puirfleld Avė. laidotuvės įvyks
panedėly, 'balandžio 28. Iš nabt, 8 vai. bus atlydėta/! J Ne
kalto
Prasidėjimo
bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kupinos.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laldotuvė.
se.
Nubudę:
Hunai, Duktė, sesuo. Broliai.
Avogerlai Ir Ghnlnė.s.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Ežerskts, Boulevard 9277

Ofiso

”
•*

•»

X

ir x-ray

;

2130 AVEST 22nd STREET

į

CHICAGO

Armltage

ir

Res.

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J, JAVOIŠ

2821

Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 2 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.

Boulevard

Nedėlioję

pagal

sutarti-

DR. S. BIEZIS

5913

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
3464 SO. HALSTED STREET
Ofisas
2201
West 22nd Street
Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 po
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET Į Rezidencija: <640 So. lfaplewood
Avenue
Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. r.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
Tel. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYADCKAS

Tel. Canal 0257

i ar

2435

West 69

Street

▼oi.: 9—1> ryta. 1—4 p. p. 4—t
▼. r. NedėlioJ susitarus.

Res. Prospeet «59

DR.
P. Z. ZALATORB
*

GTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Gydytojas ir Chirurgas
•

t

1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. ŽMUIDZMAS

Rezidencija 6600 So. Arteslan Arą.
. Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
6 Iki 8:30 vakar*

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

DR. CHARLfS SERAI

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323
Vai.: 8 Iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

Perkėlė

savo

ofisą

po

nunsorlu

4729 SC. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

OFISAI:
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
4901 — 14 St.
2924 VVashtngton vai. ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
pietų: 7—8:20 vakare
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
Nedėllomls 10 Iki 12

SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą
karia
Telef. Midvray 2880
«tl priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo. skaudamą aklų karštj. Atitai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
sau kreivas akla nulmu cataractua
Tsl. Boulevard
Atitaisau trumpą regystą Ir tolimą
Rezidencija
regyst*.
4729 W. 12 Pi.
Nedėllomls
Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Cicero 2888
Susitarus
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
1 Gydytojas. Chirurgą* Ir Akušeri*
ma* su elektra, parodančia mažiau
sias klaida*.

I

DR. S. A. DOWIAT

14ėl

DR. Y. A. ŠIMKUS

DENTIST AI

Speclalė atyda atkreipiama
ti o* vaikučiam*

moky

Valandos nuo 19 ryto Iki 5 vai karo. Nedėllomls nuo 19 ryto iki
18 po plotų.

Kainos pigesnės,

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

kaip

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Telef. Boulevard 2806

Tel. Boulevard 7589

3343 SO. HALSTED STBJBE3
I Valandos: Nuo 2 — 4 k. lir
7—8

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS ADVOKATAS

DR. HERZMAN

4949 So. Ashland Avenue

ISRUSIJOS

Ant Zaleskio Aptlekos
Gerai lietuviams žinoma* pat II
metus kaipo patyrė* gydytojau «klrurgas Ir akušeri*.

127 No. Dearbom Street

DR. G. I. BLOŽIS

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

2201D WEST 22^dT STREET

0PT0METRISTA3

Room 928
Tel. Krankliu 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

1025 WEST 18 STREET

sutartį

DENTISTAS . X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg.. kasnp. 12 St. 2 aukšta*
Pastebėktt mano Iškaba*
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:20 va
karo. Seredomls nuo 9:20 Iki 12 V.
ryto. Nedėllomls nėra skirtų
valandų. Room a
Phous Canal 8518

f

VALANDOS: Nuo 19 — 1* plotą N
nuo I ikt 7:89 vai. vakar*
Tsl. ofiso Canal 2119 Rsa I* *kan
2328, arba Randolph 9899.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631

Boulevard 7889
Res.

Hsmlock

•k

staigias
ir chroniška* Bmoterų Ir valkų pagal ako*
metodus X-Ray Ir kitokias
prietaisus.

Netoli Morgan Itreot

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto
nuo 1 Iki t vakare

pagal

Gydo
gasvyrų,
Jauslus
elektros

Ofisas ir Laboratorija

St)

DR. J. A. PAUKŠTYS

<929

*kvą.

Leavitt

Tel. Lafayette 5820

Kampas Michigan Avė.
"tel. Pullman 5950
Nuo 3 Iki 9 vak. Ir Bubėtomis

ADVOKATAS

(Kampan

Seredoj

52 East 107-th Street

F. W, CHERNAUCKAS

7 ‘‘

25 METįl PATYRIMO
JOHN SMETANA, 0. D.

vakare

LIETUVIS DENTISTAS

Tai. Canal <232

9723

VaL nuo < Iki I vaL vak.

I(BM

Ofisas ir Laboratorija

DR. A. J. BERTASH

DR. VAITDSH, 0. P. D.

J. P. WAITCHUS

3343 SO. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 3986

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls ir seredomls tik
lškalno susitarus

1145 MILWAUKEB AVENUE
Valandos: 12 Iki 2 ir 6 Iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta
NedėlioJ pagal sutartį

Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v.
Nedėlloj 10-12

RESIDBNC1JA:
<615 So. Rockvvell Street

REX RADIO SHDP

DR. A. A. ROTH

DR. W. F. KALISZ

3265 S. Halsted St.

ADVOKATAS

194 NOrih La8ail* Street
cKicago, illimom
Nuo 9:« Iki l vai. vak.
Mal Office: 1999 8o. Union
TeL Roosevelt 8719

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Phone

LIETUVIS AKIQ

JŪSEPH J. 6RISH

»m Central

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

LIETUVE ADVOKATAS

K. C.,A. Radiola 33 už $32.00
Every Iieatly 8 tūbų už $35.00
Atwater Kent 7 tūbų už 35.00
Bosli 8 tūbų už .......... 39.00
Crotdey 8 tūbų už .... 28.00
Brunswick Jladiola užz 24.00
Majestic 8 tūbų dynamic 49.00
Philco 8 tūbų dyjiamic 49.00
Visos sėtos elektrikines X.
C. su tūbomis ir garantuotas.
Galite pirkti ir unt išmokėji
mo.

DR. A. RAUKUS

Nedėllomls ir šventadieniais 10-12.

Rytoj, sekmadienyje, balan
džio 27 d. nuo 1 iki 2 vai. po
2221 Wwt 22nd Strert
pietų iš stoties WCFL 970 k.
Arti Leavitt Street
bus
t duodamas lietuviškas raTelefonu Canal 2552
dio programas. Išpildys dai
nininkas Sabonis, garsus vur Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
goninkas Sauris, dainininkė kare. Seredaccis ir Pėtnyčiop-lė Jaselioniūtė, Budriko or mis nuo 9 iki &
kestrą, Yuozavito vedama.
Užsbtatykite savo radio ir
turėsite malonių valandą.
(Juozas J. Grišins)

Republlo 8446

6764

Tsl. Canal

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road
Kampas Central Park Avė.

Valandos: prieš pietus pagal sutarti
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 y. v.

JOHN KUCHINSKAS

Republlc

Ofiso Vąl. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 1-6 po
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Rusas Gydytojas tr Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte. Tel. Repub. 9600

Telef.

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Chicago, III.

Rezidenclos TeL Drenai 9191

OFISAS

(John Bagdziunas Borden)
kams laikyti ir pats persikels
ADVOKATAS
gyventi ant antro aukšto. Po
nia Radžienė taisos važiuoti
105 W. Adams St. Rm. 2117
į Lietuvą aplankyti gimines
Telephone Randolph 6727
Išvažiuos 3 d. gegužės.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

VINCENTAS BOS

3133 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Kedzie 0482

0099

A. A. OLIS

KAINOS SUMAŽINTAS

DR. J. P. POŠKA

8

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospeet 191*
Rezidencija 1259 So. Leavitt Bt
Tel. Canal 1229
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 y. v.
Nedelloj pagal susitarimą

DR. H. BARTON

RADIO IŠPARDAVIMAS

Iki

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

4142 Archer Aveuue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 Ir 4 Iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:80 Iki 9:30 vak.

PAUL. M. ADOMAITIS

BUORIKD RADIU
VALANDA

1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. 6. SERNER

LEONARDAS
LUKŠTĄ

Iki II.

5858

draugių. Tai bus Jurgių vai-*
ADVOKATAS
duvių piknikas. Laimingiausie ' Suite 721 First National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.
3238 S. HALSTED STREET ji tame piknike gaus po kep
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
tų paršiukų.
Tel. Vlctory 4088-89
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
6558 SO. HALSTED STREET
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.
X Iš Lietuvių ligoninės jau i
(Su Adv. John Kuchinsku)
. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.
Tel. Virglnia 1290
rengiasi važiuoti pp. Žilių iš,
Tel. Canal 2552
Brighton Parko sūnus, kuriam '
išimta jau trukęs apendiksas!
AKIŲ GYDYTOJAI:
ir kurio širdis iš priežasties
LIETUVIS GRABORIUS
blogų tonsilų buvo silpna. Bu
ADVOKATAS
Tel. Vlctory <279
Ofisas
vo marinamas. Tačiau ačiū
11 So. La Sabe St., Room 1701
4603 S. Marshfield Avenue dr. Jovaišio ir ligoninės ve Tai.
Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
Tel. Boulevard 9277
Vakarais
dėjų rupestingumui, Žilių sū- ( 8241 SO. HALSTED STREET
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Tel. Vlctory 0562
nūs pasveiko.
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios
X Radžius, žinomas grabo-|
KŪNO PERKĖLIMAS
nūs, taiso savo namų ant W. j
[j 18 gatvės. Įtaisys taip vadi-1
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Įnamų’ “koplyčių” nabašnin-Į

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8

dieną, ir 8:89 Iki 9:29 vakare

DR. J. J. KOWARSK1S

GRABO RIUS
Ofisas

EZERSKI

Valandos;

Of. ir Res. Tel. Hemlock 1174

DR. T. DUNDULIS

JOHN R. BORDEN

4 M asų patarnavkda^
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymai
•k yrių.

8 Iki 4 p. p. Panedėltal*
Ketvertais vakafe

I Netoli 4«th Street

Lietuvių Auditorijoj 5 vai.lietuvių pusės. P-nų Pe-,
4605-07 So. Hermitage Ava. vak. įvyks upyniškių rengia troliu kelionės reikalus buvo. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Yardi 1741 Ii 1741
Ofisas 6135 South Kedzie
inu ‘‘bunco party”. Pelnas eis aprūpinęs p. V. M. Stulpinas,!
Rez. G622 So. \Vhipple
SKYRIUS
4447 So. Fairtleld Avsnue
įtaisymui varpų Upynos baž laivakorčių agentas, 3255 So.' VaL 2'4- 7-9 v- v išskiriant Ket.
Halsted St.
i ================j===========
SKYRIUS
nyčioj.
1410 So. 49 Ct, Cicero
X Ateinantį sekmadienį bal. I
Tel. Cicero 7794
ADVOKATAI
X Sugrįžo iš Lietuvos laiSKYRIUS
27 d. bus Černiausko daržo a>191 Aubum Avenue
tidarymas,
kur
suvažiuos
Tel. Boulevard 3201
daug Jurgių ir jų draugų ir'

A. PETKUS

Ofiso Tel. Vlctory *927

4608 S. ASHLAND AVĖ.

DR. B. ARON

Didysis Oflsss:

1919

Boulevard

BR. S. A. BRENZA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir >4-ta« Street
TsJsf. Canal 1718-0141

A. L DAVIBONIS, M. D.

J. F. BADŽIUS

Telefonas

GYDYTOJAS

-

.;

.
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‘
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Rea Tel. Mldway lill
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PRANEŠIMAS

DR. NORMANTAS

.

ŽlNiy-ŽINELĖS

GRABORIAI:

- p»-i •

g

7

DHAUGĄS

šeštadienis, Bui. 26 d., 1930

7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 8 ryto Iki 8 vakar*

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedšl. nuo 10 įkl 15 di«aą

I

8

nelės ftv. parapijos auditori
joje.

PRANEŠIMAI.

Svarbu, kad kiekviena narė
A. h. lt. K. Moterų Sųjun- atsilankvtų ,ne« šiame susigos (liieagos Apskričio susi- rįn^įnK. turi būti svarstoma
rinkimas įv)ks Nortli Sidejt*. japje ateinančius šokius ir pi
Šv. Mykolo jKirapijos moky nigai už parduotus tikintus
klos kambary, lygiai antrų turi būti sugrųžinti, nes yra
valandų (nauja laiku). Visos išlaidų, kurios reikia išmokė
atstovės kviečiamos nesivė<- ti pirm šokių.
luoti.
Valdyba.
Prie to, bus “surprise” vi

Marąuette Park.

—

Mar

rjuette Park Lietuvių Am.
Piliečių kliuho mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 27
d., 2 vai. po pietų Gimimo P.
Šv. parapijos svetainėje, prie
68 St. ir Waslitenaw Avė.
Visi nariai ir norintieji pri
sirašvti prie klubo, malonėki
te atslankyti į susirinkimų.
Valdyba.

draugas

Šeštadienis, Bal. 26 d., 1930

ATLAS PHOTO STUDIO

VARGONININKAS
Atsaknntis chorvedys ir var
J. W. Staneika
gonininkns paieško vietos.
Naujas Savininkas
..Kuriam iš gerb. klebonų buGerni, pigiai ir greitai atlie- .>.jau reikalingas, malonėkite
kam visokį fotografijos darbų.! kreiptis šiuo antrašu.4090 Archer Avenue
VARGONININKAS
Tel. Lafayette 0265
g.g “Draugas”

. REAL ESTATE

NEGIRDĖTI BARGENAl

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
soms atsilankiusioms narėms:
3518 So. Halsted Str.
G.
Na
vado m skis, Savininkas
kuri neatsilankvs, gailėsis,
Gražiausias Teatras Chicagoj
Elektros kontraktorius
nes nevisada
įvyksta tie
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
“surpraisai”, kokis bus ši
šiandie, bal. 26
tam susirinkime.
“WEDDING RINGS’’
A. ALESAUSKAS
Valdyba.
Dalyvauja Lois AVilson, 11. B.
MOTOR EXPRESS
AVarner ir kiti garsus artistai.
West Side. — S. L. R. K.
Mes permufuojame-pervežaSekmadienyje, bal. 27
A. HM) kp. sus-mas įvyks ba
me pianus, forničius ir kito
"TIGER ROSE'
landžio 27 d.. Aušros Vartų
kius dalykus.
Dalyvauja Lupę Velez
mokykloj tuoj po sumos.
Taipgi parduodame anglis
Vitaplione Vodevilio aktai
V. Petrauskas.
geriausios rųšies už prieina
Kalbantieji paveikslai, daimiausių kainų. Musų patarnaDAR PAGAL SENĄ LAIKĄ nos, muzika, pasaulio žinios
Nuo rytojaus, balandžio 27 (Durys atsidaro 1:30 vai. po p. v^mas ^ra oreda., geras ir
nebrangus.
prasideda naujas laikas.
Kaip teko sužinoti, tai
7126 So. Rockwell Street
Marąuette Parke,, West Si- JVAIROS KONTRAKTORIA1
Telef. Republie 5099
dėj ir Bridgeporte lietuvių
Mes pervežame daiktus ir į
parapijų bažnyčiose rytoj pa
STANLEY
CIBULSKIS
maldos įvyks pagal senų lai
kitus miestus.
kų. Po pietų"- viskas jau bus MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
pagal naujų.
sokias namų dekoracijos.

2 fi. plytų 4-4, $65 mėn. Kaina
$6,000. 1010 N. (’rnvvford avė. l.awndale 5601.

Parsiduoda arba išsimaino ~2ii » KAMB. ARTAI S12—$55
biznio namas, didelis štoras, j Kamp. naai. arti I. (5., Storų. Iš
prie storo pagyvenimas ir 6 traukiamos lovos, mnudinės. Matyk
agentų. 019 E. 76 St.
kamb. viršuj, karštu vandeniu
Koncesijos — Mod. 3 Vii ir 4 kamb.
šildomas, 2 mašinų guradžius. šviesus, 52.50 ir uugš. 3616-3626 Culloin avė. Klausk. Mrs.
Jurgensen,
Randasi ant 71 St. Parsiduo Tel.
Sheldrake 2086.
da arba išsimaino ant šono 2 augšėių plytų Storas ir 6 kamb.
fialas prie
Archer
ir Cullforniu.
•namo, nežiūrint aphdinkės.

2334 S. Oakley Avė. Chicago.

Ramova

REAL ESTATE

i

PRANEŠIMAS MANO
DRAUGAMS,
YPAČ CICERIEČJ4MS

Gera vieta. IVm. Kašte, 4075 Archer
Avė.

2 fl. po 5 kamb. karštu van
deniu šildomas, 2 mašinų garadžius. Kaina $12,(MM). Tik
tai trumpam laikui.

5107 Lincoln Avė. — 6 kamb. tai
sys pagal norų. Bekernėj, ar šauk
Flanders, Plazza 1900.
123-tus St. — 14 bl'. lz»ngwood Dr.
mod. 2 npt., 6-C, 2 apš. 2 karų gar.,
oąully $8,500'. Sav. 11009 lx>ngwood
Dr. Chicago, Tel. Beverly 3442..

Norintieji gerai nusifotogra
fuoti meldžiu atvažiuoti pas
6 kamb. bungalow karštu Paaukuosiu! 5 kamb. patogų bung.
vand. šild. 2 karų gar. K.
mus į Do\vners G rovė. Patar vandeniu šildomas. Savininkų karštu
$6,750. Mažai įmokėti. 4501 No. Mcnausime mielai ir sąžiningai.
Vicker avė. 1 bl. j v ik. nuo Austin
Atvažiavimo išlaidų neatboki- vargas verčia parduoti už kump. Hunnyside Avė.
te — padarysime jums pigiau $8,000. Įmokėti $2,000. Kitus
8 kamb. 1% augš. $4,000, gali pa
daryt. 2 fl. furnace šild. užd. porir dar dovanų triūsime. '
išmokėsi rendomis.
člu». I-igu. Pigiai. 5741 Elizubetb St.
Važiuokite Ogden Rd. 18 iBridgeport. —
Draugija
Šitie visi namai randasi
Did. 'mod. 5 kamb. plytų bung. 2
ki Doįvners Grove ir tada1
Apaštalystės Maldos laikys
vienuolyno apielinkėj.
karų gar., šalinis įvaž. $9,000. 5631
klauskite
Warwiek Avė.
svarbų susirinkimų balandžio
Pilkėjai pasiskubinkit.
DOWNERS GROVE PHOTO
BARGENAS
STUDIO
27, 1930, Šv. Jurgio parapi
Taipgi statom namus ant
4 fl. plytų, 2-6 ir 2-4 arti ArmiP. Pučkorius, Savininkas
ir Kedzie, did. šviesus skiepas.
joj salėje, Visi nariai kvie
kontraktų nuo didžiausio iki tage
$13,000. Geros išlygos. Kildare 0741.
928 Warren Avenue
čiami kuo skaitlingiausiai su
mažiausio namo. Priimame se
Tel. Downers Grove 1104
sirinkti,
ypač promoteriai.
nus namus į mainus.
IŠRENDAVIMUI
Tikslas — sužinoti, ar daug
Kas mislijate statyti arba
Baigiamas statyti 3 flatų,
yra mirusių narių ir kiek' yPRIEINAMOS STORŲ
įmainyti namų, tai šaukite
Darbas garantuotas.
muro namas ir štoras tinka
ra išvažiavusių kitur, nes da
litus. Gausite teisingų ir greiRENDOS
5234 S. SEELEY AVĖ.
Automobilių pirkėjams ir savinin
mas bile kokiam bizniui. GeGerose vietose, tinka bile kokiam Į.. Tjatftl’navilUO.
kams pirm pirkimo naujo karo šir
bar turime maža žinių nuo
Hemlock 0653
Wm. J. Kareiva
bizniui.
1
1
gužio-May 1 bus visiškai gata
dingai prašom atsilankyti ir pama
Savininkas
prototerių.
Valdyba.
Seniausis lietuvių konlraktyti naujus 1930 Nash automobiius 1
1849
E.
75
Street
vas. Randasi 2451 W. 69 St.
Del geriausios rųšlee
sul vėliausios mados automatiškais
Kamp. Jeffe.ry Avė.
torius Chicagoj
ir patarnavimo. Saukit
Įtaisymais.
Sport
Royal
tekiniais
ir
Priimsim į mainus kitų namų,
M&rąuette Park. — Nekalto i
GRFEN VALLEY
7773 Exchange Avenue
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
PttODUCTS
lotų, arba biznį. Tuoj atsišauPrie I. C. Stotį
Namų Statymo Kontraktorius
Nash ga.i papuošti- Už tokias pri
Prasidėjimo Panelės Šv. Mer- j
Olsells Šviežių kiausi
statau
{vairiausius
namus
prieinama
einamas
kainas
pas
alų. sviesto ir sūrių
kit.Kendon 7412
Indiana,
puikus
gaičių Sodalicijos ekstra su
kaino.
BALZEKAS MOTOR SALBJ kamb. su mieg. porčiu. Gar. Rudclif2453 WEST 71 STREET
DANIEL W. GRICIUS
4644 So. Paulina St.
sirinkimas įvyks pirmadieny,
fe 1357. Tikras bargenas.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ
4030 Archer Avenue
Tel.
Boulevard
118*
Tel.
Republie
4537
Generalis Kontraktorius
balandžio 28 d., 1930, lygiai
Telefonas Hemlock 652$
11 32
6 kamb. fl. karšt, vand, $5
Tel. Lafayette 2082
Lili Ava. Biltersweet 0171.
2452 West 69 Street
7:30 vai: vakare, Gimimo PaBungaloiv
ant
pardavimo
ar
Rendon 7412 Indiana puikus kamb.
Tel. Republie 6396
AUTOMOBILIU CHAMPIONAS
Phone Virginia 2054
su mieg. porčiu. Gar. Radcliffe. tik mainymo. Randasi vienuolyno
ras bargenas.
JOSEPH VILIMAS
EXTRA BARGENAS
apielinkėj. Parduosim už, neB U ! C K
Rcndon 6 did.
šviesus.
gražus,
.
.. .
.
,
Per
26
Metus
Užima
Pirmenybė.
Narni; Statymo
Parsiduodą arba išsimaino
kamb. arti ežero, mokyklų, gera. tikėtai pigių kainų arba niaiPirm negu pirksi' automobilių, pamė
bučernė
ir groeemė su namu
Kontraktorius
Sand$34058i3521 Kela
Tc'' Gra" nysime į senų namų ar mažų
gink BUICK ir 5tARQUETTE
4558 So. Rockwell Street
arba be namo. Priežastis sun
ARCHER BUICK CO.
Savininkas R. Andrellunas
Renda 7739 Union, 7 kamb., 3 farmukę, nežiūrint, kur rastų
bedrum. karšt.
vand. šild. I’uikb si. Atsišaukite:
kį liga.
Užlaikau visokių
4400 Archer Avenue
3958 West 111 Street
M. YUSZKA
transparfacija.
_
_ _________
tuksinių ir sidaVkfii.ia 2400
3213 Parnell Avenue
6953 So. Westem Avė.
orlnių daiktų, vė
Chicago, III.
Plumbing A Heating
1 Blokas Xuo Kedzie Avė.
"ĮVAIRUS PARDAVIMAI
liausios mados ra
Tel. Victory 8392
Klauskite D. PRATAPAS
JONAS BLEGAITIS
Kaipo lietuvis, lietuviams patarlio, pianų rolių,
Tel. Bevelry 0005
kuogeriausla.
rekordų
ir t. t į nausiu
Kauras ir gražus didelis, riešuto
LIETUVIS PARDAVĖJAS
Tel. Hemlock 5599
Parsiduoda naujas 5 kagnb. Ca’if.
Vienatinis lie
Taisau laikrodžius
medžio naujausios elektros radio. $40.
bung., tailių stogas, šviesu iš visur,
4426
So.
Western
Avė.
tuvis, kuris iš
Ir muzikos instru
3937 No. Long.
plieno konst., lotas 50x130, dailus,
dirba europišmentus.
LEAVITT STREET
Tel. Lafavette 8227
BIZNIO PROGOS
arti N. W. stoties, Crown pečius,
ko ir ameriko
Greitam
pardavimui
rakandai
8
,
niško akmens 2650 West 63rd St. Chicago.
GARAGE
kamb.. mažai vartoti. Visiems kam- ,_____________________________________ klejonkos, langinyčios, štymo šili
ma, pigiai. 201 East Avė. arti Cepaminklus.
Telefonas HEMLOCK SIS*
1548 So. Kedzie, 1 flioraa. į
Restaurantas — S70 kasdien, leidar St. Park Ridge, Tel. Park Itidge
Viktoras Yuknis, Savininkas bariams.
Pasirinkimas
Rockwe'.l 4658.
sim isbundyti. $1,000 cash. 931 Ir711-R.
didžiausias,
ving Park.
Visokis
automobilių
dar

Lova
davenpo.rt.
pigiai.
4651
W.
HARDWARE
STORE
kainos žemiau ■
stos.
POOLROOM, 4 stalai, visad kupi
bas. Kainos prieinamos, dar End avė. Tel. Mansfield 1297.
2701 West 47 Street
na žaidėjų, geras radio. 12217 So.
Pirmas prie- į
TAISOME
Išvažiuojam,
parduodama
puikius
bas garantuotas. Red Crown 4 kamb. rakandus. 2 mėn. vartotų. Hulsted St. \V. Pullman, III. Harry
šals .šv. Kaži- ,
Tel. Lafayette 1237
miero kapinių i AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Coliins.
Visai pigiai. 2002 Humbtčdt Blvd.,
Naujos moderniškos "bungalows",
Jei jūsų kas neužganėdina, tai;Sazo^na?
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
vartus.
kamp. Armitage.
Rooming House 12-14 kamb. 3 ka karštu vandeniu apšildomos, vėliau
nes. naujus viršus ir kas tiktai
atsilankykite į mūsų krautuvę.Į
2226-30 So. Leavitt St.
rų gar. geros ineigos. 116 So. Loo- sios madosj architektūra ir kiti pato
reikalingą
prie mašinos
viską
Kriaučius — valymo šapa, geras mis, tarp 9-5.
gus įrengimai.
Randasi Marąuette
•
padarom.
biznis,
gyv.
kamb.
4454
W.
Harrison.
Tel. Ganai 6954
Musų patarnavimu pilnai bu
I’arko apielinkėj. Pigiai parduodame
75 p. gera biznio vieta, Prairie
Smith Baby Grand — tik $650, Rd., Niles Center, Visi pagerinimai. arba muinysime ant Tamstos loto ir
Drillings Auto Body sit užganėdinti.
pigiai. Buehler, 4916
Quincy Tel. Arti L stoties. Pigiai. Sav. Harry seno namuko.
' Pristatom į visas miesto da
Mansfield 8556.

DIDELIS BARGENAS

PRANEŠIMAS.

M. ZIZAS

JOHN 6. MEZLAIŠKIS

MARQUETTE JEtfELRY
A. BITINO
& RADIO
PMN6ĮI DIRBTUVĖ

V.

GERI BARGENAI

ŠIE PARŠIUKAI GALI
TEKTI JUMS,

834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806
Chicago, Iii.

lis.

MORGIČIAI-PASKOLOS

Šitokių gražiai nutukintų,
gardžiai iškeptų paršiukų bus
daugybė rytoj balandžio 27 d.
Černausko darže prie 79 ir
Archer Avė., Justiee, UI.
Minėtų dienų bus Černausko Daržo atidarymas ir pir
mutinis šių metų piknikas.
Tuo pat laikų bus Juygių var
duvės minimos.
Tokiu bndū pasilinksmini
mas bus didelis ir smagus vy
rams, moterims ir vaikams.
Piknikas įvyks nepaisant oro. Salė didelė, muzikantai
geri po vadovystė p no Venekevičius. Valgiui ir gėrimų bus
jvalios. Visiems bus duodama
dykai Clam Cliouder ir lietu
viškų dešrų.
Taipgi bus laimės išbandy
mas. Laimingiausieji gaus po
keptų gardų paršiukų.
Todėl jei oras pasitaikys
šiurkštus ir jei nebus malo
nu būti lauke, tai good tirne
turėsime viduje Gardžius val
gius valgysime, saldžius gėri
mus gersime ir gerai p-no
Venckevičiaus orkestrai gro
jant linksmai šoksime.
Tad, vyrai, moterys, vaikai,
o ypač Jurgiai visi dui į černausko Daržų.
Jurgių Komisija.

1

SPECIJAL1S PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

Levy, 7520 Parkhurst avė. Rogers
Bizniavas namas, didelis štoras, 3
8 šmotų Mah. valgom, setas, ge Park 5471.
fintai ir 2 karų {.nuro garažas. Ran
ras. stalas, kaurai, krėslai, ra.š. sta
dasi ant 69 St., gražiausioje lietu
PARSIDUODA bučernė ir vių apgyventoje apie'.inkėj. Kaina
las Lr tt. 5206 Parker. 1-rnas apt.
greitam pardavimui tik $25,000. JTuoj reik parduotrčhilli g™*™6 su namu arba bė na mokėt $5.000. Taipgi priimsime Tam
stos lotą arba seną namą j mainus.
mo. Biznis gerai eina.

Del susipažinimo su lietu
viais mes šias ateinančias dvi Parlor. Priežastis liga.
246 South 13 Avė.
savaitės parduosime naujus
Pasiuvu Dreses
2127
WEST
22
STREET
Maywood, UI.
AR NORI PINIGŲ karus visokių išdirbysčių nuMoterys nusipirkit matcrijolą, o
aš padarysiu gražią dresiukę pa
ANT PIRMU M0RGI6IŲ muždami keliasdešimt dolerių
Chicago III.
PARSIDUODA bučernė ir
gal naujausios mados.
Skolinam
pinigus
ant
medi-'nuo
jų
kainos.
Šitas
aktas
reiš
~
groeemė. Biznis per ilgus me
Mrs. E. Drillings
niu ir mūriniu namu. Komišas kia sntaupvmų jums pinigų.
tus išdirbtas. Priežastį patir
(Burba)
tik 2%. Kreipkitės i
Ateikite arba pašaukite
5,000 kostomerių pasinau- si t ant vietos. Kaina pigi.
4174 Archer Avė.
Public
Mortgage
Exchange
Talbot
’
s
Motor
Sales
i
12300 Emerald Avė.
Phone Lafayette 2238
duoti musų išpardavimu. BarValandos nuo 10 ryto iki 6 va'.,
2001
So.
Cicero
Avenue
S. L. FABIAN, Mgr.
Pullman 3990
vakare, utarnlnke, ketverge ir sugenai visai šeimynai.
Tel.
Cicero
2070
batoms iki 9 vai. vakaro.
809 West 35th St.
“Seilai” ant:
PARSIDUODA labai pigiai
Mes taipgi parduodame ga
Ceverykų
dry goods štoras, taipgi kenrantuotus vartotus karus už
Dressių
džių, sodos ir stitehing. Labai
$20 į mokėjimo. Atsineškite su
Phone Lafayette 2519
Kelnių
gražioj vietoj, priešais lietu
savim šį apgarsinimų. Jis
STEVE MARKŪNAS
Maliavų
viška bažnyčių ir mokyklą.
Įjums yra vertas nuo
Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis
Varnišių
4405 So. Fairfield Avė.
konkryto darbas ir senų namų taisytojas
630.00 iki $100.00
Vaikų drabužių
2438 W. 47 STREET
CHICAGO, ILLINOIS
BENNIE T. DIRŽIUS
Kainos numažintos taip,
FARMOS.
Lietuvis pardavėjas
kad pritaikinti jūsų kišeniui.
20 mali. j So. Cleveland,
Atsiveskit
vaikus ir visų O.,607 ak.
GRAHAM — PAIGE vėkamb. namas, barnė, upė pleJOHN PAKEL & CO.
liausio 629 7 pasažierių, Se- šeimynų. Juo daugiau pirksit,
lrBcrpUakSoUhloklR ,2°° ak' ” West
(PAKALNIS)
dan, visai mažai vartotas, 4 ju° daugiau sutaupysit,
Geri gyvuliai, 357 ak., 5 mali.
Oeneraliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus
Į Lltchfleld. G<>ros Išlygos. Įmokėti
speedų
transmission,
6
ratai,
1
Bargenai,
bargenai,
bargenamus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
$1,800. Bal'. ilgam išmokėjimui. I’o
fenderių Wells, karas kaip nai.
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas
$40 ak. Rašyk L. E. Frost, gpring.
field, III.
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
naujas. Man kainavo $2,385 7
Išpardavimas, kurio negalit
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
IRIOUOTA PARMA — San Antomėnesiai atgal. Reikia pinigu, pamiršti.
* nio, Tex. 25 ak., 16 mln. į turgų,
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fin
į Artezijinls vanduo, už daržovės nuo
Paaukuosiu už $750. Ant išI. GOLDSTEIN A SON
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompar
nkerio huno $200 iki $600 8 uždenijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų:
1 rėjlmal metuose. Pigiai Geros i*lymokėjimo ar mainų.
i
2400 So. Oakley Avė.
gos. Kreiptis Wm. F. Schutz. 101 W.
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680 i
8750 So. Campbell
'
Tel. Canal 1976

REIKALINGA

Commercc St. San Antonio, Ten.

4 flatų muro namas, ir medinis
namukas užpakalyje. Kendos neša
$1,440.00 j metus. Kaina tik $12,500. Randasi Bridgeporto apielinkėj
geriausioj' vietoj. Mainysime ant Jo
tų su namu arba vištų farmos ne
toli nuo Chlcpgos.
2 flatų gražus muro narna?, 5 ir
5 kamb., viškos, apdirbti
stiklais
porčiai lr kiti moderniški įrengimai.
Randasi Brighton Parke. Kaina tik
$12,800. Įmokėt $3,000. Taipgi mai
nysime J Tamstos lotus arba seną
nedidelį namą.
Bizniavas naujas namas, 2 štorai,
5 flatai ir 3 karų Muro
garažas.
Visas išrenduotas ir randasi gražiau
sioje lietuvių kolonijoje Chicagoj-)
ant 89 St. Priversti parduoti tik už,
$32,500. (mokėt $5,000. Taipgi mai
nysime ant Tamstos lotų arba seno
namo.
Lotas 30x125 arti Marąuette parko.
71 SU. su visiais įrengimais. Kaina
greitam pardavimui tik $1,750.

Taipgi turime keliata farmų, lotų
ir įvalriaus didžio namų, kuriuos pi
giai parduodame arba išmainysimo
ant Tamstos nuosavybes. Užtikrina
me kad rasi pas mums tą, ką ieško
te. Raštine adara kasdien ir oedėlioms iki 2 vai. po pietų. Malonėkit
kreiptis pas

K. J. MAGKE & CO.
(MACIUKAS)
2433 West 69th Street
(Kampas Artcslan Avė.)
Tel. Prospect 3140

d

