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“LIETUVIŠKI ŠIRDIES
BALSAI”

Šiomis dienomis Tilžėj goPrieš kurį laiką rašėme, kad i tiškomis raidėmis išėjo dainų
Žeimelio miestely, netikėtai rinkinys prūsų lietuvių jaunivakare įkritęs į šulinį ties gy imui, kurį parengė Elis Arvy
vulių skerdykla, tragiškai bai das ir išleido .Jagomasto spau
gė savo dienas jaunas veteri- stuvė. Kinkinys, kuris yra paPARAGVAJUJ NU2NYBTAS KOMUNIS
narijos gydytojas Kazys Avi-! vadintas “Lietuviški širdies
TŲ RUOŠIAMAS SUKILIMAS
žienis. Iš karto buvo jsitikin-j balsai”, yra gražiai iliustruo
ta, kad visa tai atsitiko per į tas ir turiningas. Pažymėtina
TORNADO BAISENYBES
INDIECIAI DARBUOJASI
neatsargumą, tačiau, veteri- viena rinkinio naujiena: pus
LONDONE
narijos gydytojų Kaune pasi lapių apačioj išspausdinti pa
DALLAS, Tex.> geg. 8. —
reiškus nuomonei, kad K. A- triotiški šūkiai — sentencijos.
Šios valstybės kai-kurias da LONDONAS, geg. 8. — Pi
vižienis buvo nužudytas, pilie
E.
lis tornado (vėsula) perdėm rm keletos dienų į Londonu,
čių apsaugos organai pradė
išgriovė. Paskui save paliko atvyko keli indiečių vadai iš
jo papildomą tardymą. Daręs
VALDININKŲ GLOBOS
daugybę žmonių lavonų, daug Indijos. Jie turi pasitarimų
lavono apžiūrėjimą ir skrodi
FONDAS
sužeistų ir šimtus be pasto su Indijos ofiso valdininkais.
mą dr. Vaitekūnas pareiškė,
gės ir mantos. Sugriauti na
Kad grąžinti Indijoj tvar
Kauno valdininkų taupme
kad velioniui buvo padarytas
mai, išlaužyti medžiai.
ką, jie reikalauja tuo,jaus In
Tai Popocatapetl ugnekalnis. Jo viršūnė iškilus 17,543 pėdas aukščiau jūros. Nu-,
prie- patmka„t į Su_, nų skolinamoji bendrovė nu
dijai pripažinti dominijos sto- fotografuotas iš orlaivio. Šis kalnas yra, tik už 40 angliškų mylių nuo Mexico City.
! Į7“."garima ranka ties dešine matė i81^1 globos ir mirties
TEXASE 83 ŽMONES
vybą, ty. savyvaldą.
Tik po to smūgio, be-,fondus’ kuri* tikslas ™Pintis
agryžta normalis oras ausim
ATIDARYTAS TARPTAU-i LHlV AVjUJfc
ŽUVO VESULOJE
;
__________
i veik mi
mirtino, velionis buvo į- 1 valdininkais ir juos globoti,
TINIS
EUCHARISTINIS
jiems nustojus tarnybos ir rūINDIJOJ DARBUOJAMASI
Tš fedemlin
nrn
biuro nr« mestas i šulinį, kur ir pasimi- ...
KONGRESAS
18
leaeralio
oro
biuro
pra*
’
’
.J
..
pintis
mirusių valdininkų šeiDALLAS, Texas, geg. 7. —
UŽ TAIKA
i
neša,
kad
i
Chicagą
gryžta
re
"
Alkoholio
velionies
viduRenkami parašai peticijai
Kai-kurias Texas valstybės
momis.
Tr.
apie 50 ligi ,rm°se visiškai nerasta. Po
KARTAGENA,
Tunisija,
I,
Chieagoj renkami parašai 1101711 a^s oras
dalis vakar popiety palietė
BOM RAJU S, geg. 8. — Iš
^daugelio liudininkų apgausi
tornado (vėsula). Įvairiose Indijos įstatymų leidimo rū-g“g- ?• — Šiandie Tunise ir peticijai, kari bus pasiusta.'60 laipsnių šilumos.
MOTINA NUŠOVĖ SAVO
imu
atsistatydinęs
prezidentas
oficialiai
atidarytas
XXX
ikongresui
t
ilsiu
gauti
rėfere■
"
E
’
elių
dienų
kaitra-buvo
ne-j
mo
’
va
8
y
8
.^
ra
?
,a8
r
vietose žuvo apie 83 žmonės.
SEPTYNIS VAIKUS
undietis
Patel
atvyko
į
BomTarptautinis
Eucharistinis
ndumo
pravedimą
prohibicipaprastu
dalyku.
I
žvakar
po.'^
ei
’
ln
^
u
are
uo
1
e
uns
Toli daugiau sužeistų.
bajų. Iš čia jis vyks į suimto Kongresas dalyvaujant tūks- jos klausimu. Visoj šaly nori- P’ety termometras rodė 85 Žeimelio gyventojus, įtariaCOLUMBUS, Ohio, geg. 8.
užmuDAUGIAU ŽMONIŲ ŽUVOfGandhi apylinkę ir tenai ra- dantinėms žmonių minioms. ū- ma surinkti 15 milionų para-i'da^Psn\us* ^uo ]aĮku neturė-’^1118 gyd.
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brastas sušaudytas ir apdauIzudystę atlikusi, nes turėjusi
griuvėsius ir daug žmonių au žmogum. Pasirodo, kad jis gra ,LePi(?ier įgaliojamas KongreTam tikslui sudaryta orga-pytas kažkokio vyro lavonas,
vargo gyventi.
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vardu “American J<Matyt, iš automobiliaus išmeNušauti vaikai buvo du 3,
ržų apskr., atvykęs į policijų,
sūkuriais į Oklahoina, Kan- -kad išvengus kraujo pralieji- j ^e8atu).
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ponijos—Kinijos muitų tari Kongreso specialia komitetas to rūmus. Bet susidūrė su sa- ; ^CHICAGO IR APYLIN New Jersey valstybėj dėl mi žada atvykti Lenkijos preziBelgijos 100 belgų
13.94
fas sutartis pasirašyta Nan- svarsto komunistų veikimą rgyba. Kilus kovai sugadin-.j KĖS. — Pramatomas lietus, škų gaisrų apie 5,000 žmonių identas Moscickis ir išbūti ten
Šveicarijos 100 frankų 19.37
kinge.
šioj šaly.
tos vienos karidoriaus durys, griausmai; daug vėsiau.
yra reikalingi pašelpos.
dvi savaites.
“Tr.” Vokietijos 100 markių 23.85

Ispanijoj Uždrausti Politiniai
Susirinkimai

i

'

.

1

x. i

draugas

Ketvirtadienis, f! e g. S, lO.'iO
■.

Ueln* kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — 99 00, Pu
Metų — (S.60, Trims Mėnesiais — 99.00. Vienam
MOneaiul — 75c. Europoje — Metama 97.00, Pusei Me
tų — 91.00, Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neųrųMna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 vai

sei

kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday.
8UBSCR1PTIONS: One Tear — 90.00. Slx Months
— 99.90, Three Montha — 92.00. One Month — 76c.
Kurope — One Tear — 97.00. Slx Montbs — 04.00
Copy — .01c.

Advertlslng In "DRAUGAS” brinrs best resulta,
Adrertistns ratas on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

O KAIP SU VILNIUM?
Prieš keletu dienų buvome pranešę, kad
susisiekimas tarp Lietuvos ir Lenkijos ati
darytas, sudarant tam tikrų sutarti.
Tuo įvykiu lenkai daug laimėjo. Jie
praskynė pirmutinį kelių prie taikos su Lie
tuva. Prie tautininkų valdžios Lietuvoje jiems
pavyko atsiekti tai, ko negalėjo atsiekti per
daugelį metų prie demokratinių valdžių.

Lietuvių tauta buvo pasiryžusi su len
kais nieko bendro neturėti kol jie neatitai
sys Lietuvai padarytos skriaudos. Tautinin
kai eina prieš tų tautos nusistatymų. Jų va
das p. Voldemaras ir Tautų Sąjungoje ir Ka
raliaučiaus derybose skaudžių Lietuvai nusi
leidimų padarė. To pasėkos šiandien yra su
sisiekimo atidarymas, o rytoj reiks ir karo
stovį nuimti, nes praktiškai imant normalus
susisiekimas esant karo stoviui nėra gali
mas. Nuėmus-gi įtaro stovi, Lietuva galutinai
būtų išstumta iš tos tvirtos pozicijos, kurioj
’ jinai iki šiol stovėjo, nes kajp s^p.vis -r- tai
buvo protesto pareiškimas prieš Vilniaus
užgrobimų.
Taika yra gražus dalykas. Ji reikalinga
tautų tarpe, šeimose ir visur. Tačiau, jei ta
vo blogos valios kaimynas ateis, tave apvogs,
atims namus, su tokiu kaimynu taikus sugy
venimas nėra galimas. Tokiu atžvilgiu būsi
priverstas prieš tokį savo kaimynų nusista
tyti, protestuoti ir tol kovoti, kol neatgausi
savo nuosavybėm. Taika su juo reikštu, kad
tu išsižadi to, kų tau pavogė.
Tas atsitiko santykiuose Lietuvos su Len
kija. Pastaroji užgrobė Vilnių ir jo apylin
kes, persekioja pavergtojo krašto lietuvius.
Jei Lietuvos vyriausybė eina prie taikos su
Lenkija, ji išsižada Vilniaus krašto. Kitaip
tautininkų elgesio nėra galima išaiškinti.

Tautininkų sauvaliavimas ir ėjimas į bi
lų kokius santikius su Lenkija sukelti didžiau
sius mūsų tautoje protestus, nes mes be Vil

-----------į—

(Legenda).
(Tųsa)

Jojo abu riteriai į karaliaus dovanotų
(■ žemę anapus karpatų. Kazokas Jonas
pasisodina su savim ant arklio savo sūnų
ir ' prisirišo jį prie savęs. Jau sutemo, —
bet’ jie vis joja... Vaikutis užmigo. Pra
dėjo snausti ir pats kazokas. Nesnausk,
basioke, kalnų kelias pavojingas!... Bet katokas. Bet kazoko arklys pats ran
da kelių; nesugriūna ir net nesuklumpa.
Yra tarp kalnų terpekliai, kurių dugr niekas nematė. Kiek nuo žemės iki dan
gaus, tiek iki terpeklio dugno. Šalę terpeklių eina kelias tokio platumo, kuriuo
tiktai du žmonės greta vienas kito gali
joti, bet trys jokiu būdu.

B

Atsargiai žingsniavo arklys su snaudarniu Jonu.
Šalę jojo
visas dre|, Wdamas,
ir šiek
tiek Petras,
sulaikydamas
iš
4fiaugsmo keršto dvasių. Atsigręžė Pctir stūmė vadinamąjį brolį j bedugnę,
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(labai geras gaunasi įspūdis.
niaus nenurimsim. Lietuvoje diktatūra užda
KUN. J. BAKŠYS.
|
Išleista
dailiai
:
popieris
ge

rė žmonėms burnas, jie kad ir norėdami ne
tras, spauda aiški, beveik prie
gali savo žodžio tarti, bet mes, Amerikos
‘ UŽGESĘ ŽIBURIAI ’. ’ kiekvieno kalbamo asmens pa
lietuviai, nei kieno netrukdomi galime ir pri
dėtas jo atvaizdas.
valome griežčiausioje formoje pakartoti sa
Šiuo
vardu
Lietuvoje
ką
vo nusistatymą, kad su Lenkija neturėti jo
Dar labiau patraukianti ši
tik išėjo, iš spaudos nauja
kių santykių tol, kol ji nesugrųžįs Lietuvai
knyga. Apie šių, vertų didžiau knyga savo turiniu. “Užgesę
Vilniaus.
šio dėmesio, knygų norėčiau Žiburiai” išėję iš po plunksTat, budėkime.
, nos Jakšto. Labai vykusiai
žodi, kitų tarti.
“Užgesę Žiburiai” yra tai j Vaižgantas Jakštų lygiomis
AR TAI PAŽANGA?
biografijų ir nekrologų rinki ! stato su Basanavičium, o net
nys. Juos parašė Prel. A. įkartais laiko jį, Jakštų, gy
Brooklyno “Vienybė”, kuri aklai remia Dambrauskas — Jakštas, Lie vesniu visuomenės nervu. Prel.
tautininkų diktatūra Lietuvoje, nuolat džiau tuvos Universiteto
Garbės A. Dambrauskas — Jakštas ygiasi tuo, būk tai ten panaikinta partinės Profesorius, Lietuvių Katali ra žmogus plačios bei gilios
rietenos ir būk tai dėl to Lietuva visais kų Akademijos Pirmininkas. erudicijos, šviesios bei kil-i
žvilgsniais prie tautininkų valdžios daran Tos biografijos ir tie nekro nios sielos, pastabaus proto
ti pažangų.
logai tilpo įvairiuose žurna- ir gabaus plunksnos darbinin
Tos__ visos šviesios Jakšto
Kas iš lietuvių netrokšta savo tėvynei luose. Dabar, juos surinko iriko.
______
pilnai
atsispindi;
gerovės ir pažangos? Nežiūrint kas prie vy išleido Lietuvių Įvatalikų
'
“
Užsigesusiuose
Žiburiuose
”.!
riausybės vairo nebūtų, lietuviai visi, su ma kademija. Prel. Dambrausko
žomis išimtimis, džiaugiasi kiekvienu Lietu — Jakšto gražių, biografijų, Nors šioje knygoje apibudi-]
Buvęs Hartfordo, Conn., lietuvių parapijos vikaras, įki
vos laimėjimu.
minint jo 70 metų sukakties narni yra įvairių rašytojų raTačiau nedaug kas iš mūsų džiaugiasi da paminėjimų, parašė D-ras J. štai, jų moksliniai darbai bei i bar paskirtas klebonu Rochesterio, N. Y., lietuvių parapijon,
visuomeninis veikimas, bet Į vieton mirusio a. a. kun. Kasa’p i ?. Km. J. Bakšys yra
bartine Lietuvos būkle, nes ji yra sunki vi Tumas.
taip lengviu styliu, taip pri- Moterų Sąjungos dvasios vauas.
sais atžvilgiais ir mažai kas tetiki “V-bės”
“Užgesę Žiburiai” knyga
deklemacijoms apie pažangų — politinę ir c- storoka, 502 puslapiai. Kaina einamai parašyta, kad kiekvie
nas lengvai gali skaityti ir £Stsl usnunqĮ£ snisnsoSzfĮ,, Kinietis Clian-Ju-tin 2 metr.
konominę, nes jos ten nėra.
Lietuvoje 10 Litų, o Amerikosuprasti. Nors čia nėra apv-įti įr gerai su jais susipažinti, 36 cm. ūgio ir sveria 184 klgr.
Politinė^ partijos nepanaikintos ir jų;je $1 ir atsiuntimo išlaidos,
saka, bet labai rimti ir svar- i’įkrai įsigyjęs nepasigalėsi. Fridrikas IT Prū
kr.rr.l' v •
“Užgesę Žiburiai” turi dvi
niekuomet nepanaikins. Tai yra negalimas ir
bus klausimai paliesti, vienok Knyga tinkanti inteligentui, bUYv
i - - 4 1 /. 4 i i 1 t turinnereikalingas dalykas. Patys tautininkai yra dali: pirmojon Įdėti paminė
taip patraukiančiai parašyti, suprantama ir protaujančiam Čių 2 metr. ūgio savo gvardipartija ir net į kelias frakcijas pasiskirsčiu tini lietuviai, antrojon kitatau
kad negali atsiskaityti ir at darbininkui. Tat “Užgesę Ži-! JQsi ir savo tarpe kovojanti už pirmenybę val čiai. Abi tiedvi dali suskirstisigerėti.
būriai” turėtų sau rasti vk
— Žmogus jaunystėj turi
džioje. Tautininkų vyriausybė užimta ne kul tos trimis skyriais: pirmajin
“Užgesę
Žiburiai”
yra'tos kiekviename lietuvių na- ant galvos apie 125 tūkst.
tūriniu ir ekonominiu krašto kėlimu ir stip sudėti rašytojai, ant rajin —
plaukų.
rinimu, bet piliečių laisvės varžymu, šnipi-, mokslininkai, trečiajai Bažny- svarbūs musų kultūros, iš me.
“Užgesusius Žiburius grĮi — Viena blusa per savaitę
nėjimu ir persekiojimu sau nepatinkamų žino- čios bei visuomenės veikėjai, dalies ir literatūros istorijai.
nių. Užsienio politikoje padarytos stambios! Lietuviai paminėti 22, o kita- Ši knyga aiškiai parodo, kad ma įsigyti": arba tiesiog i i- gali padėti l,(K)b kiaušinėlių.
klaidos, nutolta nuo Vilniaus atvadavimo, ne- taučiai 14. Šioje knygoje mes musų tauta, nors nedidelė ir rašant iš šv. Kazimiero: Sv.
tekta užsieny vardo, valstybė atsidūrė nebe randame tokius gardus, kaip buvusi tiek laiko pavergta, Kazimiero knygynas, Rotušės
V. Pietaris, Genijus, A. Kau vienok jos tarpe buvo ir yra!Aikštė 6, Kaunas, Litbuania;
pakenčiamoje izoliacijoje.
pas, J. Biliūnas, Baranauskas. tikrai didelių žiburių, kurie j arba per šv. Kazimiero Dr-jos
Nėra geriau ir ekonominiu žvilgsniu
K. Jaunius, Šulte* Valančius. skaisčiai švietė ir šviečia vi-įgaliotinį šiuo adresu: Rev.
Tautininkai visas pastangas deda naikinimui
J. Tumas — Vaižgantas, Jak sai tautai. Tie žiburiai yra! Stonis, 41 Providence Street,
lietuvių ekonominių organizacijų, o leidžia
Pirm. A. Nausėda
tai musų tautos garbė ir pa- Worcester, Mass.
štas;
arba
kitataučiai;
Dante,
Lietuvoje įsigalėti svetinitaučiains. Su Vo H. Sienkevičius, jp Tolstojus, sididžiavimas. Tat •fėe tuviams
1024 Center St.
šv. Kazimiero Draugijos
kietija sudarė tokių prekybos sutarti, kuri
Tel. Lincoln 3044
Įgaliotinis Amerikoje,
VI. Solovjovas, L. Pasteuras, išeiviams, o ypatingai jaunileidžia vokiečiams visai nekliudomai įsigalėRast. P. Fabijonaitis
G. Mendel ir kiti. Vienų bio m ui, gyvenantiems Ameriko
Lietuvoje žemės ūky, pramonėje ir preky
ĮDOMUS TRUPINIAI.
2350 So. Oakley Avė.
grafijos yra plačias — Pieta je, svarbu, kad neieškotumėm
koje. Sudaryta progos svetimtaučiams užim
rio, Geručio, Kaupo, Solovjo kitur, nematytumėm tik pas
C) .
i - Lžd. Kun. F. Kudirka
ti pirmas vietas krašto ekonominiame gy
Sovietų Rusijoj, Rostove
vo, kitų trumpėsiąs; kai ku svetimus didelius žmones, bet
2334 So. Oakley Avė.
venime.
rių tik dienraštišj<as mirimo mes patis turėjome ir turime prie Dono paskirta yra poli
Kadangi tautininkai savo nevykusia vi ar sukaktuvių paminėjimas. tikrai didelių ir skaisčių as- cijos vadu 28 metų moteris
AGITATORIAI;
daus ir užsienio politika privėdė valstybę Vis tai musų lietuvių tautos menybių. “Iš praeities Tavo j Kameneva. Ji savo žinioje tuKun. K. Matulaitis
prie to, kad ji neteko užsieny kredito ir pa ar pasaulio žiburiai: literatai, sūnūs te stiprybę semia” sa ri penkis tūkstančius vyrų
2334 S. Oakley Avė.
sitikėjimo, dėl to kitokiu būdu negalėjo gau mokslininkai, žmonių dvasios ko musų tautos himnas. Tat policistų. Amerikoje yra 118
V. Duoba
ti labai reikalingos paskolos kaip tik pave ganytojai, visuomenės veikė semkime tų stiprybę iš musų moterų policistų.
2328 W. 23rd St.
dant 35 metams degtukų monopolį švedams jai. Žiburiai, bet jau užgesę. praeities didvyrių, pažinkime
— Rumunijoj išrinkta pir
ir atimant duonos kąsnį šimtams Lietuvos Iš neužgesusių paminėti tik jų didelius ir prakilnius dar- mų kartų valsčiaus viršaičių J. Dimša
darbo žmonių.
3230 So. Emerald Avė.,
Kan. Prapuolenis, D-ras J. bus, o pažinę karščiau pamyl-: moteris.
sime
savo
tautų.
Tos
praei-'
—
Mažiausias
pasauly
žmo

Taigi mes nemanome, kad tokie dalykai Tumas — Vaižgantas ir pats
AI. Slikas
būtų galima vadinti pažanga. “Vienybė”, tos knygos autorius Prel. Danį ties stiprybės kaip tik gau gus yra meksikietė Luei Zara10555 So. State St.
sia i ra si “Užgesiuose Ži ta, gimus 1865 metais. Ji tu
mat, taip mano. Bet ji mano, kad ir susisie brauskas — Jakštas.
Visokiais Labdarybės reiburiuose ’ ’.
ri 51 cent. ūgio. Didžiausias
kimo su Lenkija atidarymas yra pažangos da Pažvelgus paviršutiniškai
Taigi Amerikos lietuviams žmogus yra Tomas Hasler 2 kalais kreiptis į valdyba arba
lykas. Well, “kaip kas mano, taip save ga “Užgesusius Žiburius” ir pano
. varčius šios knygos puslapius. visa širdimi rekomenduočiau mtr. 35 cm. sveria 155 klgr. 1 agitatorius.

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

i

išrink!” Ilgai mąstė Jonas rinkdamas
bausmę ir pagaliau tarė “Didelę skriau
dų padarė man šitas žmogus. Išdąvė sa
vo brolį kaip Judošis, ir tuo pertraukė
mano teisingų giminę ant žemės. O žmo
gus be ainystės, kaip sėkla mesta į že
mę ir žuvusi be jokios naudos. Jokių
daigų neliko, todėl nielyts ir nežinos, kad
buvo berta sėkla. Padaryk, Dieve taip,
kad visi Petro ainiai neturėtų laimės ant
žemės, kad paskutinis gimęs jo giminės
būtų toks žmogžudys, kokio pasaulyje dar
nebuvo, ir kad nuo kiekvienos jo žmog
žudystės tėvai ir protėviai nerastų ra
mybės karste ir kentėdami nebuvusias pa
saulyje kančias keitusi iš kapų. O Judo
šis Petras, kad nepajėgtų pasikelti nuo to
dar labiau kentėtų ir estų kaip pasiutęs
žemę ir raitytusi iš skausmo.
Kai ateis laikas bausmės šito žmo
gaus žmogžudystėms, pakelk mane Die
ve iš šitos bedugnės ant arklio ant pačių aukštųjų kalnų. Tegu ateina tada jis
pas mane, mesiu jį nuo šito kalno į pačių
žmogus!” — pasakė Dievas — “Jonai! giliausių bedugnę. Visi mirusieji jo tėvai
Neišrinksiu aš jam bausmės, bet tu pats ir protėviai, kur tiktai jie būtų, kad visi

o arklys su kazoku ir vaikučiu krinta.
Bet kazokas staigiai susičiupo už medžio
šakos ir vienas tiktai arklys nugrimzdo į
bedugnę. Kazokas pradėjo su savo sūnu
mi pririštu prie pečiu lipti aukštyn. Baig
damas išlipti pakėlė akis ir pamatė, kad
Petras atstatęs ietį norėjo vėl nustumti
jį atgal. “Teisingasis mano Dieve! Geriau
būčiau nepakėlęs aukštyn akių, negu kad
matyčiau kaip brolis mėgina ietimi nus
tumti mane atgal... Mano mielasis bro
lau! Durk man, jeigu taip lemta, bet
tiktai paimk mano sūnų. Kuo gi kaltas
vaikas, kad jam reikės žūti tokia žiauria
mirtimi’. Nusišypsojo Petras ir nustūmė jį
ietimi. Kazokas su vaiku įkrito į bedug
nę. Paėmė Petras visų jo turtų ir pradė
jo gyventi kaip koks paša. Niekas netu
rėjo tokių arklių ir tokios didelės arelių
bandos kaip Petras. Po kiek laiko mirė
jis.
Petrui mirus pašaukė Dievas sielas
abiejų brolių
Petro
Jono j paskutinį
teismų.
“Didelis
yra irnusikaltėlis
šitas

—^4^>4b—
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rinktųsi iš visų šalių į tų bedugnę ir
griaužtu jį amžinai už tas kančias, dėl ku
rių jie turėjo tiek daug kentėti. Aš tada
linksininčiaus žiūrėdamas į jo kančias, o
Judošis Petras, kad negalėtų pasikelti iš
žemės ir griaužti jos, bet kad griaužtu
pats save. Ir, kuo toliau tuo labiau aug
tų jo kaulai ir didintusi jo skausmai.

Tie skausmai bus jam visų didžiau
sieji, nes nėra žmogui didesnės kančios,
kaip norėti atkeršyti ir negalėti”.
“Žiauri bausmė tavo išgalvota, žmo
gau” — tarė Dievas, “bet lai būna taip,
kaip tu pasakei. Bet ir tu sėdėk amžinai
ten ant savo žirgo ir neturėsi tu amžino
poilsio!”
Viskas taip įvyko, kaip buvo pasa
kyta. Ir lig šiol ant aukščiausių Karpatų
kalnų stovi žirgas ant kairio sėdi stebu
klingas riteris ir mato, kaip bedugnėje
mirusieji griaužia mirusį ir jaučia kaip
galintieji
mirusio
Petro
kaulai
auga ir griaužia jis juos baisiuose kan
čiose, net buisiai purto visų žemę.

Vertė Eglynas.

DIOŽIAOSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius

PIRMOJI DALIS.
I Dievo Meilė.
Mūsų laikais daugelis žmonių neturi
gero ir tikro supratimo, kas iš tikrųjų
yra meilė. Jei kas tik ištaria tų žodį, tai
kiti tuojau gauna tokių minčių, kurios'
priešinasi gerai išauklėtam krikščioniui.
Tačiau meilė tai yra didžiausia Dievo
dovana, kuria mes mylime Dievų labiau
už viską dėl Jo paties gėrio, o artimų,
kaip patys save. Tai yra didžiausia Dievo
dovana, nes joje Dievas mums duoda pats
save.

Kad mes galėtume gerai suprasti, ka
da mes tikrai mylime Dievų, mums rei
kia savęs pasiklausti, kada mes mylime
savo altinių? Mes tikrai mylime savo ar
timų, kai mes jam linkime viso gera, kai
gerai kalbame apie jį ir kai jam gerai
darome.

(Bus daugiau)
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DRAUGAS

Ketvirtadienis, Geg. 8, 1930

Cicero, Ilk, mieste turės vie Mišios su palaiminimu Šv. Balandžio 29 d., 1930, įvyko šv. Mišias p-lė Felicija Šlapa
šų rinkliavų labdarybės. nau Sakramento. Didžiai gerbia nepaprustas įvykis. Keletu vičiutė giedojo ir vargoninin
mas kun. II. Vaičiūnas laikė savaičių atgal, visiems gerai kavo. P-lė' F. Šlapavičiutė mo
dai gegužės 18 d.
Šios rinkliavos pasisekimas Šv. Mišias. Jam asistavo li žinomu gerbiamų A, Šlapavi kinasi gydytojų profesijos ir
IŠ CENTRO SUSIRINKIMO.! PRANEŠIMAS KUOPOMS.
labiausia priklausys nuo mū goninės kapelionas, gerb. kun. čių šeimyna įrengė ligoninėj taipgi vargonininkauja šv.
Labdaringosios Sąjungos! Gegužės 2 d. labdarių sų- sų pačių darbštumo. Kuo dau .J. Jusevičius. I’o šv. Mišių labai gražia stovylų. Stovy’n Kajetone parapijoje.
Ponų šlapavičių auka bus
eentro susirinkimas įvyko ba jungos komisija išvažiavimui ginu suorganizuosime rinkikių Rėmėjos susirinko į gražiai yra nepaprasto grožio, padirb
landžio 23 d., Aušros Vartų ruošti buvo nuvykusi į labda- ir šiaip jau tai dienai darbi papuoštų valgomųjų prie ska ta salig garsaus teplioriaus ilga atmintis ir visiems pri
par. salėje. Išklausyta valdy- rių ūkį apžiūrėti tinkamų vie ninkų, tuo geresnės pasekmes niai prirengtų pietų. Po pie paveikslo “Motina Dievo”. mins aukotojų kilnumų. Te
bos ir komisijų raportų. Darė tų išvažiavimui, kuris bus bir turėsime. Labdarių 3 kp. viską tų Rėmėjos linksmai praleido Ši stovyla yra patalpinta ket- gul Dievas atlygina Jiems už
Į virto aukšto solerijoje — mo jų duosnumų.
iš savo pusės padarys. Bet ir laikų žaidžiant “Lunco”.
pranešimus ir kuopų atstovai. želio 1 d.
I. L.
Kiekvienų mėnesį rėmėjos terų departmente. Gerbiami
Iš visų pranešimų paaiškėjo,
Pasirodė, kad viskas yra visos Chicagos kuopos privalo
kad kaip centre, taip ir kuo gerame stovyje, kad ten yra eiti į talkų. Jei kiekviena turi “Bunco Partv” ligoni- ponai Šlapavičiai nepasiten
UŽSIRAŠYKIT IŠANKSTO.
pose nemažai yra veikiama labai gražu, kad išvažiavi kuopa pristatys gegužės 18 d. nės naudai. Kartų j savaitę kino vien įrengimu minėtos
I būrelis rėmėjų susirenka su- stovy los, bet da surengė ir iš
labdarybės naudai.
mui vietos yra labai gražios. į Cicero bent po 15 rinkikių,
i taisyti reikalingus bandažus, kilmingų pašventinimų. An-: Brilgeport. — Labdarybės
Važiuojantiems į ūki, paduo I pasisekimas bus užtikrintas.
Išvažiavimo į ūkį komisijos
Taipgi primename, kad ir siūti įvairius ligonių dalykus įtradienio ryte, 9-tų valandų; 5'kp. uoliai darbuojasi reika
nariai pranešė, kad prisiruoši dame kelrodį: važinokite JuVainikų Dienų, gegužės 30, ne ir t. t. Tegul geras Dievas buvo atlaikyta giedotos šv. le pikniko, busiančio nuosa
mo darbas eina gana pasek liett Rd. Nr. 4 ligi Lemont
betoli. Kuopos privlao išrink Joms atlygina už jų pasišven Mišios, kurias laikė gerbia- voj farmoj, birželio 1 d. Gra
mingai. Paaiškinus, kad yra Rd. Pasukti Į dešinę ir va, mas kun. J. Paškauskas. Per žus patogus busas jau paiinti daug rinkikių ir šiaip jau timų.
reikalinga ūkyje miškas šiek žiuoti vienų mailę ir tada pa-1
pasirūpinti, kad ta diena lab
tiek apgenėti, krumuokšliai įsukti į kairę ir vėl važiuoti
iškirsti, vietų išvažiavimui pri-1 vienų mailę, prie mažų kapi-į darybei kuodaugiausia nau
ruošti, iš šių kuopų pasisiūlė Į nių. Čia komisija išstatvs Lie- dos atneštų. Užkandžius parū
pins šios kuopos: 6, 8, 2 ir 5.
darbininkai; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuvos ir Amerikos vėliavas,
Kuopos ruošia užkandžius
ir 23.
į kaipo ženklų, kad jau čia pat
ir išvažiavimui į ūkį birželio
n,
.,
...
, , tbūs ir labdarių ūkis.
Tarp .kitu
dalvkų
nutarta
1 d.

Labdarybės Skyrius.

pataisyti kelius per labdariui Gegužės 10 d. yra sutaria
-jų
važiuoti į ūkį miško genėti.
ŽINIOS IŠ LIGONINĖS.
Apsiėmusieji vyrai iš kuopų,
Pasitarta dėl vainikų die- Įprašomi suvažiuoti 10 d., šešMusų geradariai.
nos darbų. J. Kryževičia, A. tadienį, G vai. ryte, į BrigbKuo pat įsteigimo šios įstai- I
Vaičiulis ir M. Šlikas apsiėmė |on parkjĮ prie bažnyčios, iš
prie kapinių pastatyti tai die- ]<ur vjsį ]{arfu važiuosime. Ke gos iki šiai dienai atsiranda'
daug gerų širdžių žmonių,
nai reikalingas būdas.
pro šalį, ]{a4 darbininkų

Šios kuopos atvežė pinigų į|bųs ir iki 200, nes darbo ūcentrų: 1 kp. 50 dol., 4 kp. 150 kyje yra labai daug.
A. Nausėda,
dol. ir 7 kp. 200 dol. Kitos
Centro pirm.
kuopos pasižadėjo atvežti į ki
tų susirinkimų.
PRIMINIMAS. •
Susirinkimas buvo skaitlin
gas.
Prie šios progos ir vėl priF.
mename, kad labdarių 3 kp.,

HARDWARE & PAINTS
Boorats maliava bal
ta Ir visokių spalvų.
Galima vartoti iš lau
ko
arba
viduje.
Tik ----- *1.48 GaIKwik-Ko(c Varnišis,
kuris išdžiūsta į 4 va
landas. Galima vartoti
ant florų,1 medžių arba
klijankos. Taipgi duoTvlrto lšilirbimo AVheel Baris storo plieno dame 3 colių brušj su
viduris ir geležinės k-ojos pats geriausias dėl kiekvienu galionu,
namų vartojimo. Tik ........................... *3.98 Galionas Tik *3.00

,

Valspor Vami.Ils vi-

Pilsen flat sienos maliava galima matiavo- siems žinomas. Galima
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall 'ra,rtotl
popieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visaGaiįonas SU 08
dos vartoti. Tik ............................... *2.50 Gab
Galionas *4.98
St.
Bouls
“Dutch
Boy” White Bead. 100
Ateikite Arba Tclcfonjiokite Ba fa y et te 4089 8Var„
Pristatom Visur

..............

tii QO
11 ,yo

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

3-ČIA DIDELĖ VYČIUV
Jaunimo Organizacijos

JAUNIME!

Kitos tokios progos
Jūsų gyvenime nebus.
Todėl, naudokis ja dabar.

EKSKURSIJA
LIETUVON Per
KLAIPĖDĄ a
Minėti VYTAUTO 500

Metų Sukaktuves

Skandinavų Amer.
Linijos Laivu

‘Frederidi VIII’_ _ _ _ _ _ _ _
LIEPOS 5 D., 1930
Laivas išplaukia iš New Yorko 11 vai. ryto
Nevėluokite! Užsakykite sau vietas dabar! Del
kainų ir platesnių informacijų, kreipkitės į savo agen
tų arba tiesiai į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N, LA SALLE STREET
CIIICAGO, ILL.

kurie supranta kilnumų gai
lestingumo darbų ir noriai
prisideda savo aukomis prie
palaikymo ir paskatinimo dar
buotojams siekti savo nusista
tyto tikslo, pagelbėti nelai
mingiems,
ligos prispaus
tiems. Tarpe daugelio mūsų
geradarių kurie remia mus
darbais ir aukomis, atsiranda
ir tokių, kurie prisideda la
bai gausiomis aūkomis.
Einant ligoninės korido
riais galima patėmyti ant du
rų lentelės su vardais tų as
menų, kurie suteikia taip di
deles aukas, įrengiant kamba
rį arba kokį nors reikalingų'
dalykų didelės vertės. Prie
progos norime išreikšti viešų
dėkingumų didžiai gerbiamam
tėveliui, kunigui A. Baltu
čiui, Marųuette Parko klebo
nui už įrengimų privataus
kambario 202. Kevien auka
prisideda mūs mylimas klebo
nas bet labai dažnai atsilan
ko į ligoninę, kad aplankyti
ir paguosti sergančius. Už jo
prielankumų mūs įstaigai ne
surandame žodžių dėkingu
mui.
Kevien iš pavienių asmenų
ateina mums į pagelbų, bet
taipgi ir organizacijos mus
remia. Šiomis dienomis šv.
Kryžiaus Ligoninės Rėmėjos į
rengė trijų lovų kambarį
313 už $700. Beto jau Rėmė
jos yra įrengusios moderniš
kas trfipinto ledo ledaunyčias,
kurios randasi ant kiekvieno
aukšto. Šių organizacijų suda
ro mūsų intelegentijos mote
rys. Gerbiama ponia Ona Biežienė, žymaus gydytojo ir
chirurgo daktaro Biežio žmo

tas. Pas kuojos pirmininkų
p. Naugžemį ir p-nų Gudų
krautuvėj piknikiariai užsirašinėja. Round trip atseis tik
50c. Kuo senui visi laukėme,
kada Labdarybė įsigys farmų.
Dubar jų turime ir visi turė
sime progos jų pamatyti ir
joje pasilinksminti birželio 1
<L
Toiiau reikia priminti, kad
Labdarybės 5 kp. turės gegu
žio 11 d. Lietuvių Auditorijoj
bankietų. Pelnas eis Labdary
bės farmos reikalams. Tad vi
siems bus svarbu joje daly
vauti.
Rap.

PLATINKITE “DRAUGA”

Pirmi

malonumui

CAMELS patenkina jūsų cigareto norą, kuris yra rūkomas dėl
malonumo.... Jie jums duoda nepalyginamą Turkijos ir Nami

nių parinktiniausių tabakų rūšį . . . lengvumą ir švelnumą, pui
kumą skonyje, turtingumą rūšy, malonų kvepėjimą.

Pagarsėjusiam Camel rūšy randat visko, ko geidžiat rūkymo

malonume.
Bilionai Camel pakelių kupinai pilni malonumo, laimėjo išti

kimą daugiau rūkytojų draugystę, kaip kiti išrinkti cigaretai.

na, yra pirmininkė. Jos pagel

bininkės yra: ponia A. Jovaišienė, Mrs. B. Aron, Mrs. P.
Lusk, Mrs. D. Monoco, Mrs.
A. Lauraitis, Mrs. E. Peters.
Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjos turi apie 75 nares. Pe
reitų ketvirtadienį šios' orga
nizacijos narės turėjo ban
kietų, apvaikščiodamos su
kaktuves vienų metų darbuo
tės.
Dešimtų valandų iš ryto bu
vo atlaikyta iškilmingos šv.

Neatsisakykit sau gausumo

Qamels
1
119 JO, «.

J. ■•imi* TahMM
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TIKISI SUMUŠTI SAVO sais žvilgsniais bus geriau
dienei, kuri taip gražiai jį
keliauti šios linijos laivais,
REKORDUS.
veda ir jame dirba.
negu buvo Baltic America li
Taigi valio 2 skyrius. Dirb
Gabus ir apsukrus laivakor nijos laivais.
tė šio mitingo svarbumų, IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ lo\v cases) — M. Švaranavi- kime ir ant toliau, o tikrai
2 SKYRIAUS DAR
eius.
nudirbsime didelius dalykus. čių agentas p. Povilas Baltudžiaugėsi, kadi Kenoslia yra
I
įtis, 3327 So. llalsted St., šie
, Ant kamodos
uždangalų
Narė.
BUOTĖS.
paskirta šįmet Vyčių Seimui
—------- —
i (Dresser-Scarf)— M. Bakiemet turėsiųs tiek pasažierių į
Šeiminis Vyčių mitingas
ir kad “Cliamber of ConimerGegužės 2 d. šv. Kazimiero Lietuvų, kiek niekuomet jų
Gegužės 3 d. įvyko šv. Ka- nė.
Gegužės 4 <L, 3 vai. p. P-‘ce” prigelbės surengti tų Sei
Ak. R. 2 skyrius turėjo susi neturėjo. Tikisi sumušti visus
Lietuvos Vyčiai, 38 kp., laikė mų. Toliau jis pareiškė, kad zimiero Akad. Reni. 2-ro sky Lampų — B. Pipirienė.
speciali mitingų seimo reika yra priešingas rinkimui apsi- riaus susirinkimas, kuris bu Ant stalo staltiesę — Anna rinkimų. Kaip visuomet, taip savo senuosius rekordus.
Kaip žinome P. Baltutis
lais.
garsinimų (ads.) nuo pramo- vo skaitlingas. Prirašyta 1*2 (pavardes nebuvo užrašyta). ir šį kartų prisirinko rėmėjų
Buffet setų”
Celia Pe pilnas kambarys. Malonu pa kasmet didelius burius pasa
Buvo atvykę iš Vyčių Cen ninku Seimo knygutei. Vietoj nauJU narių, iš kurių 11 pri-j
brėžti, kad prirašinėjimas na žierių išleidžia į Lietuvų. Ta
tro Vladas Remotis, Juozas to, sakė, įvesti registrinę mo- rašė p. Marcelė lamanaus- traitienė.
jo biznio šaka kasmet vis di
Rėmėjos, kurios buvo pa- rių eina pilnu smarkumu.
Bulevičius ir viešnia panelė kestį $5 nuo delegato, kuris kienė. Mūsų gerb. pirm. p. A.
Estliel Bitautas. Gi Kenoslios turės teisę dalyvauti per tris Nausėdienė pranešė, kad va- ėmusios knygutes pardavi Štai, ir vėl smarkioji mūsų dėjo, nes jis labai rupestindalyvavo Seimo Rengimo ko dienas teatre, šokiuose, puo-'jaus laiku šįmet padaryta a- nėjimui, paėmė laimėtuosius rėmėjų p. Marcelė Tamanaus- gai sutvarko kelionės reikalus
misijos pirmininkas Petras toje ir užkandžiuose. Ir taip Pk1 $1,400.00. Pinigai priduo- dalykus ir perduos toms, ku kienė perstatė šias naujas na ir pasažieriai nei vykstant į
lės; M. Anielionę, O. Griga- Lietuvų, nei grįžtant atgal ne 
Marcliulaitis, 38 kp. pirm. liko nutarta: nustatyti regis-1 ti Vienuolynan gerb. sesutėms, rios laimėjo.
Combination Auto
Vincas Judeikis ir komisijos trinę nuo delegato mokestį $5.'Nuoširdžiai dėkojo Sesučių ir
g».v malonu yra pri nienę, D. Tamašauskienę, M. turi jokių sutrukdymų arba
Becalo
Policynariai.
Be
to
Kenoslios
Šis mokestis, ,gal, kam at-^avo vardu" už šį gražų dar- klausyti ir dirbti tokiam sky Jurį, M. Beržinskaitę, M.t Mi- kliūčių. Taip teikdamas gera
“Cliamber of Commerce” irgi rodys per brangi. Bet ne. Mat,I kų.
riuj, kuriame santaika ir mei kloševičiutę, A. Gribauskų, A. patarnavimų, p. Baltutis įgiatsiuntė
savo
raštininkų. dabar Seimuose toks paprotys , Toliau raportuoja is Centro lė randasi. Visos narės dirba Bružaitę, F. Zubavičių, F. Zu- jo pasitikėjimų ir jo pasažie
Over 20,000 Aetna agents, located
from Maine to California, Maure
rių skaičius augo ir auga.
(Chambers of Commerce čia įėjo. Pasirodė, kad tik taip. susirinkimo,
pasirodo kad ir aukoja turėdamos tik vie bavičienę, O. Beneliutę.
Aetna Service to Aetna policyhold.
ers, wherever they may bei
O.
Stankevičienė
prirašė
:
yra susidomėjęs busimu L. geriausia
delegatus
j
mū
*U
skyrius
šįmet
vajaus
P-nas
Baltutis
sako,
kad
na
tikslų
—
tai
padėti
mūsų
gulima
j laiku daugiausia surinko. Iš- gerb. seselėms
Skandi navian American Li
Vyčių 18 seimu Kenosjiių- patenkinti.
Kazimierie- O. Ulutienę.
AT N A-I 2 Ę
Baigiant
susirinkimų iš ne, kuri siunčia savo laivus
je, šių vasarų).
Toliųu Juozas Bulevičius linkta delegatės ateinant in tėms, kurioms parama yra
V. RUKŠTALIS
Mitingų atidarė Petras Mar su V. Remotu apsvarstė Sei Seiman, kuris įvyks gegužės reikalinga. Kad šis skyrius rinkta delegatės į Akademijoj tiesiai į Klaipėdų, greit išsiInsurance
chulaitis, pasakė įžanginę pra mo lėšas ir reikalingų prie jo 18 d., šv. Kazimiero Vienuo taip gražiai gyvuoja, tai di Rėmėjų Seimų, kuris įvyks i popuierizavo lietuvių tarpe,
2423 W. Marųuette Rd.
j Mat šios linijos laivai yra mokalbų apie mitingo tikslų ir prisiruošimų. Jau iškart jie lyne. Sesijos bus laikomos džiausia padėka priguli mū- gegužės 18 d.
l'elcphone Hemlock 5219
Viena Rėmėjų.
jderniški, dideli, greiti ir vipirmiausia perstatė rašt. Ke- gyrė Kenoslios miestų dėl jo Gimimo Panelės Šv. parap. sų gerb. pirm. p. A. NausėLoop Office
One La Šalie St.
noslios “Cliamber of Commer dailios išvaizdos ir Kenoslios svetainėj, o pietūs ir vaka
Telephone State 3380
ce”, kuris savo kalboje išdės lietuvių kolonijų su jos įstai- rienė Vienuolyno auditorijoj.
I
Chicago, IU.
Po susirinkimo p. Augustas.
V. Remotis priminė, kad j Vardauskas pakvietė susii:
jaunimas gan gerų pažangų rinkusias Į muzikos kambarį,
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių
j daro ir kad dabar turi didelį Čionai prie gražiai užtiestų
1 ... ..
daiktų.
darbų, kad pastačius Vyčių' stalų pavaišino kava ir gar-,
PILNAS EGZAMINAS
Misijų ir novenų reikmenos musų speCentrui nupsųyų namų ir kad džiais grūzdais. Po vaišių secijalybė.
$5.00 TIKTAI $5.00
visį Yyčiai-(tės) statų į fcal-:k® laimėjimas dalykų, kurie'
Pareikalavus mielaį suteiksime žinių
SPECIALISTAS
apie musų patarnavimų.
kų, nes tai mūsų pačių prie- buvo leidžiami “ant knyguTaigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrų specialistų, ne pas kokį nepaderniė. Šis pianas jau senai
Laimėjo sekantieji:
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro
THE
CATHOLIC
SUPPLY
HOUSE
Laikrodėlį ir liktorius fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
yru įrašytus protokolo kny
4723 W. Madison St.
Chicago, III.
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
goje, tat — kas įrašyta, kas p-lė Rože Čerkauskaitė.
po pUno išegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų
Priegalvėms apvilktuvus (pi
nutųrta, tų ir išpįldykime.

LIETUVIAI AMERIKOJE

C H I C A G O J E
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THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE

1^

Tat yisi Vyčiai, kurie gau
site įpjygutės, dęl automobi
li aus, stengkitės jas išparduo
ti.

Of Cotirse Sixes Beat Fours

Vytis.

LAURENCE TIBBET
Veikale “The Rogue Song”
.Šisai pagarsėjęs dainininkas ar
tistas dabar prieS pasaulį pasirodo
kalbančiuose
paveksluose,
veikale
"The Rogue Song". Jisai yra narys
garsiosios Metropolitan Opera House.
"The Rogue Song” yra operetiška
drama Iš gyvenimo rusiškame Kau
kaze.
Laurence Tibbet gimė ir augo Ka
lifornijoj. Jo tėvas buvo šerifas ir
mirė, palikdamas busiantįjį artistą
6 metų. Tėvas žuvo kovoje su ban
ditų šaika. High School išėjo Los
Angeles mieste.
Karo metu buvo
laivyne. Po karo sugrįžęs namo ap
sivedė ir pasiryžo siekti dainininko
garbės ir to pasiekė. Dabar jį visi
gali išgirsti McVickers Teatre vei
kale “The Rogue Song”. Tai veika
las pagamintas Metro-Goldwyn —
Alayer kompanijos.
/

|S LAIŠKAI
B FASU
1
2
11
12
14
15
24
25
26
31

Bakauskįui Joe
Bertasiui Juzef
Gerslautui Petrui
Gendvilui J.
Giedraitienei Mrs. AGilvitei L.
Jomantui Jonui
Kazakauskui D.
Kampikui Anna
Maurienei Eva

Nauja ir Greitesnė Kelionė
Į NEW YORKĄ
MONTREALĮ
3 traukiniai
‘ ‘ Maple Leaf ”
“ Int. Ltd. ”
“ InterĮ Montreali
City Ltd.’’
Iš Chicagos (Dearborn stot.) 9:05 AM 6:30 PM 11:50 PM
Į Montreal
7:2Į) AM 4:45 PM 10 P M
Trys patogus išvažiavimai kasdie. Vėliausi patobu
linimai. Maple Leaf ir International Limited turi pasi
žvalgymo vagonus, kuriuose yra radio (Jei palinksmiųimo pasažierių.
2 Traukiniu
Į New Yorkų
Maple Leaf
New Yorker
Iš Chicagos (Dearborn stotis)
9:05AM
12:45PM
Į New York (Penn. stotis)
<10:45
5:45 PM
Keliauk per vaizdingas vietas į New Yorkų per
Niagara Falls, Blue Mountains Pennsylvanijoj ir palei
gražia Susųuebanna upe. New Yorke apsistojate miesto
vidury, arti kotelių ir laivų prieplaukų — Pennsylvanijos stoty j. “Maple Leaf” turi radio — abu traukiniu
turi pasižvalgymo vagonus.
C, G. Orttenburger, GenM. West. Pas#, AgT„
4 So. Mlchigan Avenue
Rajtfh 8770

GHANūfbUNK
rANAŪlAN NATIŪHAl

Bnt in the ESSEX Chnllenger

yon
Super-Six
Jo patentuotas Supęr — Six principas duoda New Essex Challenger pirmenybę
ant visų kitų Sixes. Žiūrėk į rekordus. Daugiau kaip 5,000 naujų Essex Challengers
tų įrodė. Jie reprezentuoja lokalius, nacionalius ir pasaulinius rekordus. Jie parodo,
kų bile New Essex Challenger gali padaryti. Nei jokis kitas “Six’’ neįrodė visuo
tino Patogumo, Pasitikėtinumo ir Ekonomijos.

DAR SVARBIAU — ESSEX PASILIEKA
Tame jūs įvertinsite Super Six. Per metų
metus padraivintas, Essex tebėra naujas. Pep,
ekonomija gražumas pasilieka. Ir jie pasiliks.
•
To sekretas yra tame, kad jis nevirpa. Jis
yra suveržtas, netarška. Ir draiveriui nepriseina nervuotis ir kęsti nepatogumų.

Jo moderniškas, balansuotas pienas tų daro.
Tame yra Super — Six principas, balansuoti
alumino pistonai, balansuotos jėgos linijos
nuo vieno galo iki kito ir Lanclmster balan
suotojas dėl patogumo.

NAUJAS PER

METŲ

METUS

Didelis ir ruimingas.

daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus
kenksmin
gumų.
Mano
Radio — Bcope — Rąggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas
egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat puo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo.
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų, įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt
neatėję pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Oatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1
po pietų

Feogantat
The Laxative
j

Mėgsta jį visi

Skanus kramtimni
mint, taip kaip guma. .

Naujas Essex Challenger yra kartu didelis
ir ruimingas su patogumais viduryje ir lauke.
Viduriniai ištaisymai ir patogumai stato jį
pirmon eilėn.
Visi žino, kad Sixes sukerta Fours. Kiek
vienas karo savininkas žino, kad Super-Six
aiškiai viršija paprastų Six.

♦
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Cor the Coupe

Sevcn other m odei s just as
f. o.». Dttroit.factory attractivcly priced. Wide
choįce of colors at no extra cost.

Got

aCOLD?
»

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 $0. Mlchigan Ąye. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją
Bucklngham Motors, Iao.
3348 N. Datnen Ava.
Lincoln Ava at Irvlng Purk
Blvd., Bucklngham 2310
Hudson Motor Co. of IMlnois
Evanston Branch
1820 Rldge Avė.
Sheldrake 2300 Unlvorsity 720
Hudson Motor Co. of Illinois
North Slde .Branch
6259 Broadway
Sheldrake 7210

Keystona Motor Sales Corp.

3143 W. Lawronco Ava.
Keystone 3400

and

4940 N. Wcstern Avė.
North-Wost Hudson Co.
6715 Olmstcad Ava.
Edison Tark. Iii.
Nowcastle 3150
A. W. I’erson
Ifighland Purk, 111.

HighJand Park 2492
Plamondon Motor Co.
4824

Sheridan

Road

Longbeach 1818
Portago Park Hudson Co.
4101 Milvvaukee Avė.
Pallisade 1800
Berwyn Hudson-Easex Co.
3145 Oak Park Ava.
Berwyn. III.
Berwyn 351
Crandall Motor Car Co.
439 Madison 8t.
Oak Park. III. Euclid 5917
Crandall Motor Car Co.
of Maywood
r

51 Lake St. at First Avė.
Mayvvood, III. Maywood 360
Hudson Motor Co. of Illinois
Logan sųuaro Branch
2647 Milvvaukee Avė.
and
2401 Logan Blvd.
Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois
Parkway Branch
3308 W. North Avė.
Albany 4010

*

f

At the first sign of a
cold or sore throat,
flargle with full
■trength Listerine.
Theie oilment* are
caused by gerins,
and Listerine kilis
gerins in 15 seconds.

LISTERINE

»HUU • M
IICONDS

«

DBSTJGSS

Ketvirtadienis, deg. 8, 19o0

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

DR. R. G. CUPLER

Telefonas Boulevard 1888

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemiock 2374
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tikieto kaina tik 25c. Noi'tll atidarė antrą, ofisą (su Dr. LauraiOakley Avenus ir 24-tas Street
Side tikietu gali.ua gauti pas
,B,”X SS, "aū I
LIETUVIS GRABORIUS
Telef. Canal 1718-0241
Ofiso Valandos; 8 Iki IX. 1 Iki 8
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauveikėjus. Pirkim visi. Dabar Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllalr dieną, tr 8:88 Iki 8:88 vakare
1930.
eia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
3133 S. HALSTED STREET
X “Drauge” lankėsi p. J. proga išbandyti savo laimę. Prospect
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Ir Ketvorgala vakare
Biuno darbu busite užganėdinti.
Antras ofisas ir Rezidencija
4001
So.
Ashland
Avė.
Valandos:
nuo
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Tol. Rooscvelt 2515 Arba 2518
Smitrus, kuris dabar atsto
8 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Netoli 4<th Street
Chicago, UI. 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
vauja Skandinavian linijų. PPetrui Karpavičiui padary- 'Rex «•** s- ^any A.V,T T‘‘L ?ros" Ofiso Tel. Vtrglnla 0038
2314 W. 23rd Place
1
r
■ Pect !»••- Nedėtomis tik pagal šu
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Rezidencijos: Van Buren 6888|
Chicago. III.
nas Smitrus pirmiau darbavo- tą aklosios žarnos operacija, tarų.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 *po
SKYRIUS:
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
i prie Baltic-Americaa lini kuri pavyko. Ligonis guli šv.
Šventadieniais pagal sutarimą.
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
jos.
Elzbietos ligoninėj. Draugai
Tol. Cicero 5927
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X Gerb. kun. A. Baltučio prašomi atlankyti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Republlc 8488
Tel. Canal 8784
. 4142 Archer Avenue
Ofisas 2403 W. 63 Street
varduvių dienoje parapijie
4£10 So. Micbigan Avenue
Simpatiifcas —
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Kertė So. Weetem Avenue
čių suruošta puota šauniai pa Nortli Side draugijos sniar-'
1 Iki 4 Ir < Iki 8 v. v.
Tel. Prospect IMS
Mandagia
—
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
kiai ruošiasi prie Vytauto 5001
&enwood 5107
vyko.
Rezidencija 886* So. Leavitt St.
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
GYDYTOJAS,
Geresnis ir Piges
Tel. Canal 1888
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
X Gerb. kun. P. Karalius, m. sukaktuvių paminėjimo. Val.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
CHIRURGAS
Valandos*. 2-4 po pietų Ir 7-* ▼. v.
nis už kitų patar
nuo
6*
iki
9
vai.
vak.
apart
Nedalioj
pagal
susitarimą
Ateitininkų atstovas vakar iš- Visose draugijose kalbama,
IR OBSTETRIKAS
...
.
. . navimas.
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyko į Grand Rapids, Mieli., kaip geriau būtų prisirengus ^venLadienio ir ketvirtadienio Oflsc Te, canai xnx
vyrų, moterų ir vaikų
Ofiso Tel. Victory 6893
Namų Tel. Lafayette 0098
o iš ten vyks New Yorkan. >prįe to. Sudalytas komitetas
DARU OPERACIJAS
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191
X Pas pp. Šimučius buvo įį 13 narių — po vienų iš kiek Tei. Hemiock 87oo
Rez. Tel. Prospect 0610
Ligonius priima kasdieną nuo
suruoštos gerb. kun. Kara-Įvįenos draugijos. Bet reikės'
PAORABŲ VEDĖJAI
pietų iki 8 vai. vakaro.
OFISAS
Didysis Ofisas:
i
Nedėliomis ir seredomls tik
liaus išleistuvės.
1 nepamiršti, kad draugijų čia'
4605-07 So. Hermitage Avė.
iškalno susitarus
1900 S. HALSTED STREET
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
X Gerb. kun. Ig. AIbavi-jyra 19. Tat ir komitetas reik-1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S. D. LACHAWICZ

žiHiy-

A. L BAVIDONIS, M. D.

DR. S. A. BRENZA

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA ■

I DR. J. J. KQWARSKIS

DR. A. RAČKDS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DR. B. ARON

Tel. Tardė 1741 Ii 1741

SKYRIUS
So. Fairilold

Avenue
SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 7794

4447

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
.Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15dirbystės.
OFISAS
668 Wešt 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 3.
Halsted Street, Tel.
Victory . 4088.

Phona Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas
visuomet sąžininga* Ir

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži
plyčia dykai.

ko

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Ofisas 6155 South Kedzie

DR. G. SERNER

DR. S. ASHER

kius (ant Leavitt St.), kurioj,
Marijonų Kol. Rėmėjų cen ibe vietinių, buvo svečių net
tras leidžia naujų “Auburn” i iš W. Frankfort, III. Gražiuo(5 sėdynių). Traukimas bus se p. Dobrovalskių namuose
|“Labor Day”, Hinsdale, III. maloniai šeimininkų vaišina
mi svečiai linksmai praleido
dienų.
Buvęs.

A. PETKUS

GRABORIUS
Ofisas
13238 S. HALSTED STREET
Tel. Victory

4088-89

PRANEŠIMAI.

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

Teatrališ
kas Klubas “Lietuva” laikys
mėnesinį susirinkimų geg. 8
d., 8:30 vai. vak., Davis Square Park svet. Visi nariai
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas
malonėsite atsilankyti.
4603 S. Marshfield Avenue
Valdyba.
Tel. Virglnla 1290

Town of Lake. —

EZERSKI
Tel. Boulevard 9277

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevičius
GRABORIUS m
BALSAMUOTOJAS I
Patarnauju laido- I
tuvėse visose mle- Į
sto
Ir miestelių
dalyse.
Moderni*- |
ka koplyčia veltui.

8103 S. Halsted
St. Chicago, III.
Tel. Victory UIS

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 4flth Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta

Tel. Blvd. 62 08
Nubudimo valandoje
kreipkitės]
prie manęs.
patsraausla simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
ir pigiau |

Koplyėla dėl Šermenų ]

Koplyčia

Dykai

no West 18th Street
Canal 8181

A.

A.

JONAS MARCINKUS
mirė geg, 4 d., 11:45 vai. ry
te, 1930 m., sulaukęs 40 metų
amžiaus, gimęs Raseinių apskr.,
Viduklės parapijoj. Paliko di
deliame nubudime inot.erj Bar
borą, brolį Antanų, 3 pusbro
lius — Pranciškų, Juozapą Ir
Joną Bakšius, brolienes ir gi
mines: Lietuvoj — 4 brolius Ir
2 seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasl 3310 So. Halsted 8t.
laidotuvės įvyks šiandie ket
verge, gegužės 8 d., 8 vai. ryte
iš namų į šv. Jurgio parapijos
bažnyčią, kur bus gedulingos
pamaldos už velionio sielą, o iš
ten bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines.
Vist a. a. Jono Marcinkaus
giminės, draugai Ir pažįstumi
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti
jam paskutinį patarnavimą ir
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris. BroMs. IPRshvolial,
Brolienės ir filminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
8. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

11 So. La Šalie St.. Rocm 1701
Randolph 8831-0332 Vai. 8-8
Vakarais
8241 80. HALSTED STREET

Tel.

Tel. Victory 0563
7-8 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

JUGZAPAS
MERKELIS
mirė geg. 5 d., 1930 m. 3 vai.
po pietų, 45 mc(ų amžiaus. Ki
lo iš Kauno Red.. Tauragės Ap
skričio, Žygaičių Parap. Ir Kai
mo. Amerikoje
Išgyveno
27
metus.
Paliko dideliame nubudime
gimines Ir draugus Amerikoje,
o Lietuvoje motiną Veroniką,
brolį Joną Ir seserį Veroniką.
Kūnas pašarvotas 2518 W.
46 Place.
Laidotuvės
įvyks
Pėtnyčloje, geg. 9, 1930. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv.
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į iv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę;
Giminės Ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkis Yards 1741

DR. ŽMUIDZINAS

Vai. 4-5:30 vai. vak.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR

DR. VAITUSH, 0. P. D.

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6328
Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

(John Bagdziunas Borden)

105 W. Adams St. Rm. 2117

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
I Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

AKUŠERIS

JOHN B. BORDEN
■ ADVOKATAS

Į Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

S. M. SKUBĄS

P. B. Hadley Llc.

DRTP. Z. ZALATOMS

A. A. BUS

Chicago, III.

UNDEBTAKINO CO.

DR. S. BIEZIS

DR. A. J. BERTASH

PAUL. M. ADOMAITIS

3319 AUBURN AVENUE

BUTKUS

DR. A. J, JAVOtš

DR. J. RtMDZUS

DR. H. BARTON

Turiu automobilius visokiems rei

kitur.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų

DR. NORMANTAS

kalams. Kaina prieinama.

dykai.

DR. A. A. ROTH

Ofisas ir Laboratorija
NAMAI
čius išvyko porai savaičių į tų padidinti. Gi ruošimosi
Rez. 6622 So. Whipple
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ir X-RAY
Hot Springs sustiprinti savo darbų, smarkiai varyti pir Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
4193 ARCHER AVĖ.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
2130 WEST 22nd STREET
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
sveikatų.
Kampas 31 Street
myn.
CHICAGO
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
X Sunegalėjo gerb. kun. dr.
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12
J. Navickas, Kolegijos direk Šįmet dauguma
ruošiasi
Tel. Lafayette 5798
Tel. Wentworth 3000
NAPRAPATAS
torius. Buvo nuvykęs į šv. Lietuvę atlankyti, pav. p. R.
Rez. Tel. Stewart 819J
Kryžiaus ligoninę.
Nausėdienė su dukrele FeliciPersikėlė po num.
X Pereitas sekmadienis pra1 ja, A. Šadbaras ir kiti.
Vai: 2 Iki 6 po pietų, 7 liti 9 vak.
CHIROPRACTOR
3236 S. HALSTED STREET
mogomis buvo rekordinė die- j________
Office: 4459 S. California Avė.
Tel. Victory 6965
4650 South Ashland Avė.
Gydytojas ir Chirurgas
na. Visose Chicagos ir apielin-1 Eina kalbos, kad neužilgo Valandos.: 2-5 po pietų, 6-8 vakare
Tel. Boulevard 7878
Nedėlioję pagal sutarti.
kės lietuvių kolonijose buvo' bus sutvertas čia republikonų
6558 SO. HALSTED STREET Nuo 10 vai. ryto Iki 8 vai. vak.
i
I
suruošta po vienų Įvairios rū politikos “buster” klubas.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ADVOKATAI
Ofiso ir Res. Boulevard 5913
šies vakarų. Dviejose parapijo
K. Elko.
se prasidėjo 40 vai. atlaidai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ GYDYTOJAI:
Suruošta vienas piknikas. Vi
PUOTOS.
X — Spinduliai
34C4 SO. HALSTED STREET
si vakarai, kiek teko girdėti,
Ofisas 2201 West 22nd Street
Ofleo valandos nuo 1 Iki 8 po
ADVOKATAS
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <221
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare
West Side. - Pereitų sek- gulte 721 First NaUonal Bank Bldg.
pavyko.
Tel. Yards 1829
Rezidencija: 6640 So. Mapletrood
Res. 3201 S. WALLACE STREET
38 S. DEAl(B0RN ST.
madienį West Sidėje buvo!i
Avenue
Tel. Republlc 7848
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V.
NORTH SIDE ŽINUTĖS
pirmoji vaikų Komunija TajįTel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Tel. Cicero 2962
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
reikšmingai vaikų gyvenimo
LIETUVIS AKUJ SPECIALISTAS
(Su Adv. John Kuchinsku)
=
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.
Jonas Kupčunas sveiksta. dienai paminėti visi veik tė
Tel.
Canal
0257
Res. Prospect^ 6668
Tel. Canal 2552
DENTISTAS
Į
[Jau apleido šv. Marijos ligo- vai buvo suruošę iškilmingus
4901 W. 14 St.
Cicero, III. .
| ninę. Randasi namie ir kasI pietus, į kuriuos nukviesta giX-Ray ir Gas
j
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
kart eina geryn. Visi džiau minės, draugai, pažįstami.
vai. vak. Seredolnis ir Ned. susitarus
Gydytojas ir Chirurgas
I
756 WEST 35th STREET
giasi, kad Jonas sveiksta, nes
Vienų tokių puotų įvyko
ADVOKATAS
Vai.: 10-12, 1-3, 6-3: Ned. 10-12
1821 SOUTH HALSTED ST.
[yra veiklus darbuotojas.
Rez. 2506 Wcst 69 Street
pas biznierius p. Dobrovals-

3307 Auburn Avenue

negu

DR. A. L. YUŠKA

SPECIJALISTAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

OFISAI;
Džiovų, Moterų Lr Vyrų Ligų
4901 — 14 St.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461
pietų: 7—8:89 vakare

Nedėliomis 19 Iki 12

DR. S. A. DOWIAT

Palengvins aklų įtempimą kuria
Telef. Midway 2880
priežastim
galvos skaudėjimo,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
Telephone Roosevelt 9090
sau kreivas akla nuimu cataractua.
Rezidencija
TeL Boulevard 1481
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 Atitaisau trumpą regyste Ir tolimą
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
regystą.
Tel. Cicero 2888
Susitarus
Prirengiu teisingai akinius visuose
.1
atsitikimuose,
egzaminavimas
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Telephone Randolph 67*7

DR. V. A. ŠIMKUS

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DENTISTAI

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

2221 W«t 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 va
karą Nedėliomis nuo 18 ryto Iki
11 po pietų.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

J. P. WAITCRUS

Kainos pigesnės, kaip kitur

Tel. Boulevard 7589

Valandos: Nuo X — 4 p. p.
7—8 vakare

Office Boulevard 7848

DR. G. Z. VEZELIS

DR. 6.1. DLOŽIS

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

DENTI8TAH
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt s*.)

127 No. Dearborn Street

0PT0METRISTA3

Valandos* Nuo 8 Iki 18 ryto
nuo 1 iki B vakare
Beredoj

pagal

sutartį

Tel. Lafayette 5820
52 East 107-th Street

DR. J. A. PAUKŠTYS

Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 8 iki 9 vak. lr Subatomls

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Telephone Central 8828

ADVOKATAS

akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88
metus kaipo patyręs gydytojas, skL
rurgaa lr akušeris.

į

Gydo
gasvyrų.
jausius
elektros

stalgias
lr chroniškas 11moterų lr valkų pagal nau
metodus X-Ray lr kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Htreet

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų |S
nuo < Iki 7: SS vai. vakara
Tel. ofiso Canal 8118 Rsa Bo. Bhors
1288, arba Randolph <888.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo

Platt Bldg., ksanp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėki! mano Iškabau*
184 Nortk LaSalle Street
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
CHICAGO, ILLINOIS
karo. Seredomls nuo 9:20 iki 12 ▼.
Nuo 8:88 Iki B vai. rak.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
Office; 1808 Bo. Union Ava
valandų. Room 8
TeL Roosevelt 8718
Pbone Canal 8628
▼ai ano • Ud

I nl

Ii

4846 Bo. Ashland Avenoe
Ant Zaleskio Aptlekos

25 METŲ PATYRIMO

JOHN SMETANA, 0. D.

F. W, CUERNAUCKAS

DR. HERZMAN

LIETUVIS DENTISTAS

Tel. Canal 6281

LIETUVIS ADVOKATAS
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

3343 SO. HALSTED STREET

Boulevard 7681
Res

Hemiock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo I ryto Iki S vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki
Nuo 2 Iki
Nuo 7 Iki
NedBl. nuo

12 dieną
S po pietų.
9 vakare.
10 Iki 12 dieną

DRAUGAS

6

Ketvirtadienis, Geg, 8, 1930

X Pereitą antradienį dar naktį, tik reikės patelefonuo
METROPOLITAN
be kilnojamasis eleveiteris ti.
ELECTRIC SHOP
sužeidė koją p. J. Petraičiui, Labai tai džiugina, jog mus G. Navadomskis, Savininkas
kubęs pirmą arba antrą dieną Aušros Vartų parap. choro lietuviai biznieriai vis labiau
WEST SIDE ŽINIOS.
Elektros kontraktorius
tai šį vakarą- lig 11 vai. už nariui ir Vyčių darbuotojui. visom pusėm progresuoja.
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Rap.
Trečioji
ketirrdešimties laikė nuodėmklausius klausy
ĮSIGIJO
AMBULANSĄ
ATLAS PHOTO STUDIO
plieną Aušros Vartų bažnyčio klose ir priėjo šv. išpažinties,

C H I C A G O J E

SKELBIMAI ‘ DRAUGE”

je buvo iškilmingiausia. Pir-jkad ant rytojaus, sulig klebomąsias šv. Mišias laikė klebo-)no pranešimo 5 vai. ryto ga

Town of Lake. — John F. PASISKELBUSIEMS DUO

J. W. Staneika

Man reik žmonių—vyrų ar IŽRENDAVIMUI
moterų virš 30 metų amžiaus.
FLATAS RENDON
Darbas ant visados. Geras už Gražus, šviesus, 2-ame augšte fla
tas rendon. Kanda pigi.
mokestis. Gali dirbti pilną lui
ko. Ta>iuin Avė.
ką nr pusę. Taipgi ir į kitus Rendon 7 kišmb. flatas, karštu
vand. šild. $75. 2030 Irving Purk
miestus. Atsišaukti: Blvd.

tiltiti

3133 So. Halsted Street
Chicago, UI.

324 W. 52 St. 4 šviesus, naujai iš
taisyti kamb. gesas, elektra. Pigiai.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Naujas Savininkas
DA DAUG NAUDOS.
nąs 5 vai. ryto, po jų tuojau lėtų priimti, šv. Komunijų. Eudeikis, populiarus CbicaGerai, pigiai ir greitai atlie JVAIROS kontraktoriai Kauras ir gražus didelis, riešuto
buvo išstatyta šv. Sakramen Per šią keturdešimtę buvo gos graborius (paveldėjęs tė
medžio naujausios elektros radlo. $40.
kam visokį fotografijos darbą.
3937 No. Long.
tas. C vai. šv. Mišias laikė išdalinta virš 800 komunikan- vuko biznį), 4605 So. HermiSTANLEY
CIBULSKIS
4090 Archer Avenue
National cash register, naujas, O,
kun. B. Vitkus; 7:45 — kun. tų, tad pasirodo kad du treč- tage avė., nesenai įsigijo nau Automobilių pirkėjams Ir savinin
MOUAVOJIMO KONTRAKTORIUS C. Llndh, 2946 Lincoln, Bucklngham
Tel.
Lafayette
0265
Poperioju, moliavoju ir atlieku vi 1959.
A. Rupšys, 8:15 — kun. A. j daliu Aušros Vartų parapijo- ją moderniškiausią ambulan- kam* pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
sokias namų dekoracijos.
Seklyčios rakandai 3 mėn. varto
Bublys ir 9 — sumą celebra- nų priėmė šv. Sakramentus. są vertės netoli $10,000.00. tyti naujus 1930 Nash automobiius
Darbas garantuotas.
ti. Pigiai. Mrs. Myers, 9147 So. Ash
sul
vėliausios
mados
automatiškais
Tel.
Virginia
2481
5234 S. SEELEY AVĖ.
vo kun. V. Kulikauskas, asis Per šių keturdešimtę pas Tokio dalyko da nieks nebu jtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
land avė.
kitais
ištobulinimais,
kokiais
tiktai
;
Hemlock 0653
tuojant diakonu kun. B. Vit mus atsilankė net 24 kunigai: vo iš graborių turėjęs. Eudei- Nash galt papuošti- Už tokias pri
REAL ESTATE
einamas kainas pas
kui ir subdiakonu kun. A. pasaulinių — 15 ir 9 marijo kis bus pirmutinis.
fPREčINAUSKAS)
4 kamb. naujas med. namas. $3,nai.
Rupšiui.
Dabar p. Eudeikis duos da BALZEKAS MOTOR SALĖJ
800. Cash $500. Geros išlyg. 10357
4030 Archer Avenue
So. Homan, Beveriy Hills.
Po pietų 3 vai. gegužinėms Vakarais žmonių vis buvo ir geresnį patarnavimą ne tik
Fotografas
Namų
Statymo
Kontraktorius
Tel. Lafayette 2082
Išvažiuojam,
pigiai
parduodam,
Statau įvairiausius namus prieinama
pamaldoms užsibaigus para- bažnyčia pripildyta; jų tarpe mirties atsitikime, bet ir ligo
bung. rakandai. 8051 Cbapel avė.
Vestuvės - musų specijalybė
kaina.
Saginaw 4817.
pijos mokykla, vadovaujant,v*s matėsi daug atvykusiųjų niams ar pasitaikius kam suAUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
4309 Archer Avė. Prie 43 St. 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 2 fl. med. 8-8 kamb. akmens pa
Seserims Kazimierietėms, atli- ,’r
kaimyninių parapijų. įžeisti.
Telefonas Hemlock 6526
B U I C K
matai. 50 p. lot. Pigiai. 4439 Lowe
Patarnavimas bus dieną ir Per 20 Metus Užima Pirmenybė. (5 durys į vak. nuo Albany)
ko šv. Sakramento viešų ado Keturdešimtės pamaldos mū
avė.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
racijų, kalbant šv. Rąžančių sų išeivijoj tikrai jau virsta
$2,000 už 3 kamb. namą, 2 lotu
gink BUICK ir MARQUETTE
Phone Virginia 2054
A. ALESAUSKAS
po 30 p. gar. Cash $500. 4257 W.
senosios
tėvynės
didžiųjų
atlai
ARCHER BUICK CO.
ir šv. giesmės giedant.
22 St.
JOSEPH VILIMAS
MOTOR EKPRESS
dų dienomis.
<224 So. Ashland avė., 6 kamb.
4400 Areher Avenue
Namų Statymo
Vakare 7:30 vai. mišparus
Mes permufuojame-pervežaštymu šild. džan. gera trans. $60.
Virginia 3400
Kontraktorius
celebravo kun. A. Bublys,
me pianus, forničius ir kito
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
Dr. Geo. Semer, Lietuvis aBARGENAS mūrinis 2 flatai, po
penkis kambarius, pirmas flatas su
JONAS
ŠLEGAITIS
4556
So.
Rockwell
Street
asistuojant diakonu kun. J.
kius
dalykus.
kių gydytojas praneša, kad
hot water beat, antras nuo kampo
LIETUVIS PARDAVĖJAS
Mačiulioniui ir subdiakonu
su
2 karu mūriniu garadžiu, randa
Taipgi
parduodame
anglis
nuo Gegužio — May 1, 1930
ARBA
si Marąuette Park, blokas nuo gatM.
YUSZKA
kun. A. Rupšiui. Paskutinį
LEAVITT STREET
vekarių po num. 7004 S. Campbell
persikėlė į naują ofisą po nu
geriausios rųšies už prieina
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
Plumbing
&
Heating
pamokslą tuojau po mišparų
GARAGE
miausią kainą. Musų patarna- Kaipo lietuvis, lietuviams patar šaukite
meriu 756 W. 35th Street,
pas
gražiais palyginimais ir pa
Viktoras
Yuknis,
Savininkas
ivimas
yra
greitas,
geras
ir
nausiu kuogerlausia.
kampas
Halsted
St.,
du
blokai
B. W. PALUTSIS
Rengia
vyzdžiais apie dvasiškojo gy
4426 So. Westem Avė.
Visokis automobilių dar-' nebrangus.
nuo
3265
So.
Halsted
Street,
Šv. Grigaliaus Choras
venimo kilnumą ir ištvermin
2115 West Coulter Street
Tel. Lafayette 8227
kur pirmiau jo ofisas buvo. bas. Kainos prieinamos, dar- ’ 7126 So. Rockwell Street
ga jame patvarumą pasakė SUBATOJ, GEGUŽIO 10,
Telef. Republic, 5099
Naujas ofisas yra prireng bas garantuotas. Red Crown
Roosevelt 8410
kun. A. Linkus. Po to kuni
gazolinas.
Mes
pervežame
daiktus
ir
į
tas
su
Genothalmic
Refracting
Šv. Antano par. salėj
BARO. didelei šeimynai, Central
gams pagiedojus visų šventų- į
Maywood. 6 kamb.
medinė
rez.,
' kitus miestus.
2226-30 So. Leavitt St.
Room Eųuipment, kuris susi
kambariai labai dideli, furnace apš.,
jų litaniją buvo kaip ir pra Kampas 14 St. ir 49 Court deda iš vėliausiai išdirbtų
HARDWARE
STORE
*
Tel. Ganai 6954
puikus kamp. lotas 3714x132, dide
Cicero, III.
li medžiai, 2 karų gar., 3 blokai į
džioje kėturdešimtės pamaldų
2701 West 47 Street
prietaisų koks galima gauti
"L” 1 bl. į strytk. $7,000. Geros iš
Wm. J. Kareiva
Tel. Lafayette 7139
puošni užbaigimo procesija ir Muzika Sherman Syncopaters akių gydytojams.
lygos.
Tel. Lafayette 1237
Savininku
JOHN CUMMINGS L1NDOP
palaiminimas šv. Sakramentu. Pusė pelno eis parpaijos Ofiso valandos nuo 10-12,
Del geriausios rųfitea
Jei
jūsų
kas
neužganėdina,
tai
1007 So. 17 Avė. Mayuood
ir patarnavimo, šaukit
Tel. Maywoo<l 1070
Šios keturdešimtės pamaldos naudai.
GREEN VALLEY
atsilankykite į musų krautuvę.
1-3, 6-8. Telephone Yards 1829
Kaina
J
$895.00
PRODUCTS
7 kamb. bung., pagerinimai, karšt,
taip maloniai veikė į jų daly Visi smagaus pasilinksmini Rezidencija: 2506 W. 69 St.
Musų patarnavimu pilnai bu vand.
Olsells šviežių klausi
šild. $2,000 cash arba mai
114
S.
nių. sviesto Ir sūrių.
vius, kad beveik visi be iš mo mėgėjai maloniai kviečia
nymui. 2827 No. Kildare.
Atstovauja
sit užganėdinti.
Vai.: 4-5:30 vai. vak.
CEDAR ROAD
imties priėjo prie šv. Sakra mi atsilankyti.
4644 So. Paulina St
Pristatom į visas miesto da Puikus1739
naujas 6 kamb. angliško
Tai.
Boulevard
IMI
KomiMtosA «
mentu, o kas dar nebuvo sus
typo plytų namas, tailių maudlnė.
■--- lis.
Jauki vieta gyvenimui. Aptaisytas

PRANEŠIMAS.

A. S.PRECIN

M. ZIZAS

PRANEŠIMAS

“MAY FROLIC”

ŠOKIAI

V. PAUKŠTIS

NAUJI STBDEBAKER

SALES

amOva

4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS. Savininkas

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON
Išplauks iš New Yorko
GEGUŽIO-MAY 24, 1930

Skandinavian American
Linijos Didžiu Laivu
O S C A R II

3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ketv. gegužio 7, 8
“PARIS”

t

Tad kelionės į Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
kalais tuoj kreipkitės į mus asmeniškai, laišku, te
lefonu ar telegrafu.

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

BRIGHTON MOTOR SALES

GREITAI IR PIGIAI
ANGLŲ

KALBOS

gramatikos,
sintaksės,
aritmetikos,
knygvedystės, stenografijos
ir kitų
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
sistema stebėtinai greitai užbaigiama
pradini mokslą ) devynis mėnesius;
augštesn) mokslą i vienus metus. Amerikos Lietuvių Mokykloje Jau tūk
stančiai lietuvių {gijo mokslus. At
eikite Įsirašyti šiandien ir Jums pa
dėsime Jeigyti nbelną mokslą. Savo
buv{ žymiai pagerinsite,
kai busit
abclnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
J. P. OLEKAS, Mokytojas

Chicago, Illinois

CHICAGO, ILL.

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH
Pigus važinėjimas.

Chicago.
8888

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Labai žemos Kainos

SUDAUŽYTUS

Sutalsom medžio, geležies,
nes, naujus viršus ir kas
reikalingą
prie mašinos
padarom.

sėdy
tiktai
viską

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,
Phone Yards 1806
Chicago, III.

ROKEE MOTOR SALES
907 W. 35 St.

Yards 4500

Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

STEVE MARKŪNAS
Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis
konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Pranešimas!}
Plačiai žinomas Renlestateninkas Joseph Yusbkewitz, kuris turėjo Real Estate ofisų, 3647 Archer
Avė. Dabar perkėlė savo ofisų į naujų ir patogesnę
vietą po sekančiu antrašų: 2433 West 69 St., Chica
go, III. Visi buvusieji kosturneriai draugai ir pažįs
tami yra kviečiami atsilankyti su visais savo reika
lais j naujų vietų sekančiai.

JOHN PAKEL & CO.

JOSEPH YUSHKEWITZ
Kaipo Lietuvis Lietuviams Geriausiai Patarnauja
V

(PAKALNIS)
Generaliai kontraktoriai, štatam nanjus ir taisom senus
namus, parupinam planus, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per
paskutinius 5 metus pastatome 68 jvairius namus, kas
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojara Ma
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą:
2621 W. 71st St.,
Hemlock 0367
Res. Orovehill 1680

PETRAS CIBULSKIS

Moterys nusipirkit materijolą, o
aš padarysiu gražią dreslukę pa
gal naujausios mados.

(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai.
vakare, utarnlnke, ketverge ir Bu
bėtoms .iki 9 vai. vakaro.

MORGIČIAI-PASKOLOS

Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

CHARLES YUSHAS
2223 W. 23rd Plaee
Telef. Rooscvelt 2721

1 - ■

11

-■

1 - ■
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■■

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju
Reikale telefonuokit
Lafayette 7554

SVEIKATOS KOMISIJOMIS
RIUS PATARIA UŽLAIKY
TI GYVENAMUS
KAMBARIUS
SVEIKUS

Mes pasirengę Išgražyti Jūsų kam
barius 10<% pigiau už visą darbą.
Maliavojam, ir popleniojam ir aps
ANT PIRMU MOROIOIŲ
kritai padirbant pagal jūsų norą.
Skolinam pinigus ant medi Teisingas Ir greitaas patarnavimas
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip
niu ir mūriniu namu. Komižas Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o
mes pribuslm Ir apkainuoslm visai
tik 2%. Kreipkitės į
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
išmokėjimų.
Public Mortgage Exchange

AR NORI PINIGŲ

S. L. FABIAN, Mgr.
809 We»t 35th St.

Dalis Rusk kauntės žemės, barnė 20 galvijų, 2 namu, 60 ak. dir
bamos, $1,000 cash, $75 mėn. ir tak
sos 12 metų gausi "dytą”.
Jokių
nuošimčių. Raymer Hardware Co.,
58 E. Flfth, St. Paul, Minn.
NEGIRDĖTAI PIGIAI — $13,500.

Geros išlygos, 7159 Normai, mod.
8 kamb. stucco rez. norint su fornlčiais, 2 karų apš. gaA. geriausias
LIETUVIS KAMPENTERI8
pietuose. 42 traukiniu Rock I. kas
Atlieku visokį darbą, kaip tai: dien, 23 min. J miešti Sav. Chas. W.
taisau namus, porėtus, dirbu šėpas Brown, 5758 So.
Halsted,
\Ventir kitokį darbą. Taipgi atlieku ci- urortb 0987.
mento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.
ANT PARDAVIMO.

Pasiuvu Dreses
Mrs. E. Drillings

Phone Lafayette 2519

Telefonas Canal 7233

Maliavojimo

8 kafrib.
namas,
išfornišiuotas.
Lotas 90 p. prie ežero. Mrs. D. J.
Hotchkiss, Fox Lake, Wis.

FARMOS.

TAISOME
AUTOMOBILIUS

Pardavimui Šlaut*. Minnesotoj eže
rų distrikte, geras vasarnamis. Di
delis namas su valg. kamb., 18 na
melių ir kiti budinkai. Visi Iš rąstų.
Pilnai
įrengti. Laivai, įrengimai.
Žvejojmas ir medžiojimas nuo gegu
žio iki Gruodžio. Geras kelias. Pirk
si nuo savininko. Greitam rardavlmui. Kamb. 202,
1004 Marųuette
Avė., Minneapolis, Minn.

Pigiai, geros išlygos 5 kamb. na
mas. Charles Harbaugh Lumber Co.
Highland Park, III.

Tel. Lafayette 7674

Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai I’lgią Kalną.

Telefonas Yards 4669

Tel. Prospect 3140

HEMLOCK

Savininkai:

3106 So. Halsted Street

2433 WEST 69th STREET

Telefonas

INC.
J. Bagdonas, Vainoras
J. I^skys
Telefonas Lafayette 6666

ES

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi
Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių muro darbus, iš medinių pa
auksinių Ir sida- darom mūrinius,
npmurinam
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra medinį namą po vieną plytą.
lio, planų rolių,
rekordų
Ir t. L Atrodo mūrinis, po to jau neTaisau laikrodžius reik pentyt. Turim namų ant
Ir muzikos lnstru__
mentus.
pardavimo ir mainymo.

Kaina
F. O. B.
Jei manai pirkti- karą, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Vitaphone Vodevilio aktai pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kainą.
Kalbantieji paveikslai, dai
Taipgi turime Įvairių įvairiausių !
nos, muzika, pasaulio žinios. vartotų karų už labai mažą kainą. Į 2650 West 63rd St.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St.

GRAHAITMIGE

Dalyvauja Irene Bordoni

IŠMOKINAME

Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po
vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo.
Visi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės
patogumai užtikrint.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

MARRUETTE JEWELRY
& RADIO

totas 45x183, gar., niatykit neda
lioj. Kaina $10,500. Cowing Bros.
Ine. Hoknewood, III. Tel. Homewood
C00.

A. K. VALIUKAS
Psintlng A Dccorating Oontraetor
3939 West ŠS Plaee
Tel. Republic 41M

Vištų farmą pirmos kliasos
Illinois valstijoj. Turiu 2 biz
niu, vienam perdaug. Del ži
nių kreiptis per laišką. Adre
sas:
“DRAUGAS” R. U.

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI.

BIZNIO PROGOS
Reikia
su $500 partnerio
vesti
dirbt, už miesto. Pelnas per pus.
Bucklngham. 7250.
Valgių ir smulkmenls štoras. gy
venimui kamb., puiki vieta porai,
name su 100 apt., geras stakas. Liga.
Už Jūsų pasiūlymą 2358 Indiana Avė.

PARSIDUODA

bučernė

ir

grocernė. Biznis per ilgus me

tus išdirbtas. Priežastį patir
si! ant vietos. Kaina pigi.

12300 Emerald Avė.
Pullman 3990

