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Britanijos Valdžia
INDIECIAMS VADOVAVUSI POETĖ
NUBAUSTA KALĖJIMU

KATALIKŲ LAIKRAŠTI
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS

C 1
JŲ

IKARAS

ŽUVUSIŲ

ATMINIMUI

Lenkai Griauja Gedimino
Pilies Sienas

........

ASIIEVILiLE, N. C., geg.
13. — Vakar čia prasidėjo,
dvidešimtasis kasmetinis Amerikos Katalikų Spaudos Są
jungos suvažiavimas. Atsto
vaujami laikraščiai ir žurna
lai.
Suvažiavimas prasidėjo iš
kilmingomis šv. Mišiomis. SuRUMUNIJOJ PUOLAMI ŽYDAI;
atstovus sveikino
TŪKSTANČIAI SLAPSTOSI MIŠKUOSE ', važiavusius
Raleigh vyskupas Hafley. Šio
įvyskujM) pasidarbavimu šįmet
INDIETE NUBAUSTA
BRITANIJOS VALDŽIAI
Į čia atkeltas laikraštininkų su
KALĖJIMU
PASITIKĖJIMAS
važiavimas.
Šiandie suvažiavime kalbėjo
24.
LONDONAS, geg. 24. — '• BOMBA JUS,
Pittsburgho vyskupas Boyle.
Išėjusiam iš ministerių kabi-'Už vadovavimą indiečiams pu-j
neto Sir Osvaldui Mosley rei- ’lti druskos sandelius indietė
Byt°j rytmetį įvyks giedokalaujant parlamentas baisa- poetė Naidu teismo nubausta 'tinos šv. Mišios už mirusius
praėjusiais metais Sąjungos j
vo valdžiai pasitikėjimo klau- [9-iems mėnesiams kalėjimu,
simu. Didele balsų didžiuma |» Kuone visi svarbesnieji in- narius.
jdiečių vadai uždaryti kalėji-j
valdžia laimėjo.

Vilnius. IV. 28. Elta. “Vil- SULAlKft NETIKRŲ PI
NIGŲ
PLATINTOJĄ
iniaus Rytojus” papildomai
praneša apie lenkų kasinėjiKrim. policija Pasvalio mie
■mus Gedimino kalne. Niekeno
stely sulaikė P. Tiinoką, ku
į neprižiūrimi, senieji pilies rū
ris platino padirbtas dviejų
mai greitai nyksta ir griūva, litų netikras monetas. .Jo na
i Paskutiniu laiku pilies griu- muose rasti įrankiai pinigams
’ vilnas ypatingai padidėjo, ir, dirbti.
“R.”
administracijos įsakymu, už-----------------------darytas judėjimas Sirokom- SUKONFISKUOTAS STU-

“Graf Zeppelin” Išskrido Į
Brazilijos Sostinę

i les

gatve (kuri eina tarp „iDENTV
LAIKRAŠTIS
,
įlies ir Vilnelės upės). Pasi-Ii Vilnius. IV. 28. Elta. Vili-rodo, kad tokiame staigiame/niaus miesto storastijos jsagriuvime yra kažin kas liepa-,kymu, sukonfiskuotas gudų;
prasto: mat užuot stiprinus! studentų laikraštis “Šliach.
senos pilies sienas, imtasi pa- 'Moladzi.” Redaktorius trautį kalną uoliai kasinėti. Vi- 'kiamas atsakomybėn
Paliegę šios šalies karo veteranai pagamino didelį sas kalnas ir išilgai išraustas
RUMUNIJOJ PUOLAMI iš aguonėlių (dirbtinų aguonėlių gėlelių) įkąrą. Kapų 'rnpie penkių metrų gilumo grio TIK 31 NUOŠIMTIS UŽ
Kaip konservatistai, taip Ii-„ ..
Puošimo dienoję tas įkąrąs bus/įleistas jūron, karo laiku :vįaįs
duobėmis
perkasais PROHIBICIJOS VYKINIMĄ
ŽYDAI
.
. . .v
..
• • ; • r Nubaustos Naidu vietą uzeberalai išsprendė ministeno I . .v
žuvusių jū,įje kareivių ir jūrininkų atminimui.
Htuoa kasinėjimus
... ., TA
,,
,, me įžymus indietis Patel. Jis
pirmininko MacDonaldo vald-. ,
„
NEW YORK, geg. 23. -4
LONDONAS, geg. 24. —
v. . ,
...
v . sako aštrias prakalbas prieš
Policija ieško “krejie
( P°'
zią ir toliaus palikti. Pazyme-L .:
. 1V.
Žydų žinių agentūra iš Rumatorijos”
į.kenks piliai, pagreitindami vi Žurnalas “ Literary Digest”
ta, kad darbo partijos valdžia ’ n -lJ Va
Uišką brangijų pilies liekanų Uaigė taip vadinamą “siaudiiinunijos praneša, kad iš Marturi apsidirbti su karo laivy
Tarpe- 4ųėChicagoj kovasunykimą. Savaime supranta-,11!” balsavimą prohibicijos
ARGENTINA KOVOJA morosh 25,000 žydų pasprūdo
nų sutarties klausimu, su In
Nušauta
moteriškė
vis dar vedama. Policija nu- Ina, šitokie profanuojantieji klausimu
BALTOSIOS VERGIJOS į miškus, kiti šimtai trauki- ?
dija ir nedarbu. Kitų partijų
ie-1
niais, kada apylinkių valstieBerwyne ketvirtadienio va girdusi, kad kai-kurie nužudy- '.senąją pilį kasinėjimai lenkų ' Žurnalas padavė piliečiams
PIRKLIUS
vadai nenori tad MacDonaldo
riai pradėjo juos pulti.
ikare nežinia; kas nušovė Mrs. ti gaujų nariai nepamesti kur /vadinami “archeologiškais.” tealsuoti trimis klausimais: ar
valdžios griauti ir toliaus tėRumunijos laikraščiai pra- 'Marie Pelletier, 49 m., jai iš- laukuose ar pakeliais, bet kaž-’/ra£iau kažin, ar čia neturi- Prohil>iciM vykinti, ar prohiBUENOS AIRES, geg. 24.
įnys į jos žygius tais ir kitais
į ma kitoniškų tikslų, ne tik su!b*cH0S įstatymą pataisyti ir
— Argentinos valdžia prade- neša, kad toj šaly atsiradęs -ėjus į krautuvę. Nušauta tri- kur sudeginti.
svarbiais klausimais.
- jo kovoti baltosios vergijos 'kažkoks ~ vyras, pasivadinęs mis šūviais arti namų ant ša- Pirm poroft savaičių vienam įarcheologija, bet ir su papra- ar 18 priedą atšaukti
( pirklius. Daug jų suimta. Ki-iDanila. Jis kurstąs valstie- ligatvio. Kai-kas matė prava-i apskrities miškely rastas gu- sčįausįu kultūringumu nieko - Balsavimas buvo slaptas, aZEPELINAS
J
RIO DE
tvirutėmis. Surinkta viso 4,■ ti pasprūdo į užsienius. Šie įčius ganubinti žydus. Kalba- ižiuojantį tuo laiku įtariamą nios maišas ir jame apsvilusių,bendro neturinčių?
JANEIRO
806,464 balsai. Iš to už prožmogaus kaulų.
pirkliai buvo susiorganizavę, imas, kad tas Danila esąs gal 'automobilių.
LIETUVOJ ESĄS PORNO-ihibici-i°s vykinimą balsavo tik
.princas Karolis.
PERNAMBUCO, Brazilija,
“
Grand
jury
”
apkaltino
Puolė salyklų krautuvę
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS
GRAFINES LITERATŪ 131 nuošimtis, 29 nuošimčiai
geg. 23. — Orlaivis ‘SGraf Ze
už pataisymą ir 40 nuošimčių
Nicholsą
IMA KILTI AFGANIEČIŲ
ROS CENTRAS?
TIES PREZIDENTO
Prohibiciniai
agentai
puolė
ppelin” šiandie pavakarėj iš
už atšaukimą.
Federalė “grand jury” ap
PADERMES
RŪMAIS
People
’s Supply Co. krautu
čia išskris j Brazilijos sosti
Estų laikraščiai praneša iš
vę, 1419 W. 79 gat., kur par kaltino W. E. Nicbols už atMŲSSOLINI
RAMINA
nę Rio de Janeiro. Iš tenai' PARYŽIUS, geg. 24. —
LONDONAS, geg. 24. — duota salyklos, apyniai, bute liktas suktybes mokant fede- Berlyno, kad ten suimtas kažu,,;
• a™
~
\
uuoia sauMus, upyjiiuj, miieDARBININKUS
paskui jis leisis į Am. Jung- ^Neskaitlinga komunistų gauja Gauta žinių, kad šiaurvakarikanl$£įaį įr įvairios rales taksas už pajamas.
.koks Led de Bago, kuris butinęs Valstybes.
-.priešais Francijos prezidento niam Indijos pasieny afganie- •,prietaigos gamįntį alu. Savi--------------------jvo įrengęs Taline pornografiprietaisos gaminti alų
MILANAS, Italija, geg. 24.
Berwyn miestely gyvento-1 nės literatūros platininio agerūmus sukėlė demonstracijas, čių padermės pakilo veikti ,ninkai> vyras gu
are. 1
NUSAKOMAS OTTO
Atvykus policijai kilo riau- prieš Afganistano valdžių.
5tuoti vigkag .. krantllvės iš. jų skaičius praeitu dešimtme ntūrą. Agentas dirbo tiek gu — Ministeris pirmininkas MuGRYŽIMAS
Sės, kas greitai numalšinta, j
Afganiečiai nesenai buvo
ir paimti j vaMiSki, čiu padidėjo 240 nuošimčių. driai, jog policija negalėjo jo ssolini kalbėdamas į 5,000 danutverti. Iš Talino agentas i riiininkų pareiškė, kad ItaliKomunistai
protestuoja perėję Indijos sieną. Tenai , sandėlį.
BUDAPEŠTAS, geg. 24. — prieš Francijos nusistatymą įjuos iš oro bombavo britų laPRIEŠ AUTOMATINIUS siuntinėdavo tik prospektus, joj darbininkams šiandie ge
Ungarijos monarchistai vie Indo-Kinijos atžvilgiu.
o patys siuntiniai su literatū rai klojasi. Jei kas mėgina
TELEFONUS
(kūnai. Tad jie gryžo atgal į Ka|p ..sausimas- Chicago
šai kalba, kad šįmet į Ungarira ir atvaizdais buvo išsiunti tvirtinti, kad svetur darbini
Arganistaną ir atsisuko prieš
ją sostą užimti gryšiąs arki' šios valdžią. Jų dalį išvaikiu-1' Praeitais šešeriais metais
AVASHINGTON, geg. 24 nėjami iš Lietuvos. Agentū nkams yra geriau, tas meluoja,
KOVOS AMERIKOS
i si į kalnus Afganistano ka- b^caS°j
prohibicijos ne- — T kongresą įvedami auto- ros surašinėjimas buvo labai sušuko Mussolini. Jis nurodė
kunigaikštis Otto, 18 m., kurs
KONKURENCIJĄ
triuomenė.
•
.pildymą vieneriems metams (matiniai telefonai. Kai-kurie Į platus, su visais pasaulio kra- į Angliją, kur du milionu da
gyvena Belgijoje.
buvo uždaryta 2,726 įvairios senatoriai iškėlė protestus. Sa štais. Tačiau estų įstatymai rbininku, neturi darbo.
PARYŽIUS, geg. 24. —
KESINTASI
PRIEŠ
Francijos automobilių gamin BALSAVO UŽ ATSIME /vietos. Tau skaičiun įeina va koma, ir prezidentas esąs prie'neduoda teisės traukti atsako2 MIRĖ, 9 SUŽEISTA
MINISTERI
lgyklos, užeigos, vaistinės, sa- šingas automatiniams telefo-' mybėn už susirašinėjimą, o li
tojai jungias kovoti Amerikos
TIMO TEISĘ
liflnai, gyvenamieji namai, ir nams Baltuose Rūmuose, kur teratūra nebuvo platinama E- NEW YORK, geg. 24. —
automobilių gamintojų veda
VALLETA, Malta, geg. 24. mą konkurenciją (kompetici- . CAPE T0WN, Pietų Afri- t.t.
stijoj.
norėta įtaisyti.
Keturių aukštų statomas bu
— Čia kesintasi nušauti Mal ją): kos Unija, geg. 24. — Pietų
■
tas čia sugriuvo. 2 žmogų ir
I Afrikos seimas balRių didžiu- Triukšmas Beverly Hills
tos ministerį pirmininką lor
PENNSYLVANIJOJ ORGA LIETUVIAI NEDALYVAUS 9 sužeista.
dą Strickland. Trys šūviai j . BERLYNAS SU MASKVA ma išsprendė, kad Unija turi ’ Chicago daly Beverly Hills
NIZUOJASI SLAPIEJI
LENKŲ PREZIDENTO
teisę atsimesti nuo Britani- kilo. didelis triukšmas, kada
jį paleisti, bet nekliudyta. r z
----------SUTIKIME
CHICAGO IR APYTJNi
PHILADELPHIA,
Pa.,
ge-|
-------------Pasikesintojas suimtas.
Įgauta taksų sąskaitos už 1928
BERLYNAS, geg. 24. — jos, i jei to pageidauja.
KES. — Šiandie saulėta ir

CHICAGO JE

J

Parlamente vienas socialistas
atstovas pareiškė, kad Vokie
tija su Rusijos bolševikų val
džia yra padariusi slaptą miPEIPING, Kiniją, geg. 24. ■ litariųę sutartį.
— Visos kiniečių srovės pri
pažįsta, kad Kinijoj komunis SUMAŽINO KARIUOMENĘ
tų plėšikų gaujų veikimą re
mia, Maskva. Protestai nega DUBLINAS, geg. 24. —
limi, nes Maskva neatkreipia Airija sumažino savo nuola
domės.
tinis kariuomenės skaičių.
KINIEČIAI

PRIEŠ

MASKVĄ

/

Tas klausimas iškilo, kada 'metus. Pasirodė, kad dauge- gūžės 24. — Pennsylvania va- Vilnius. IV. 28. Elta. “Dzie šalta; rytoj šilčiau.
gen. Smuts kalbėdamas parei- Hui taksos kuone padvigubi- Istybės republikonų kandida- nnik AVilenaki” praneša, kad
škė,' kad Unijai nebūtų
gali- I ntos.
i tu į gubernatorius yra buvu- šiomis dienomis .Švenčionyse
t
sis guliernatorius Pinchot ir buvo susirinkęs komitetas leima išeiti iš imperijos be visų'.
-------------------ikitų dominijų sutikimo.
J
Vienijas apskrities reį senatą Darbo departamento inkų respublikos prezidentui
-------------------- ,
publikonai
sekretorius Davis. Pinchot y- priimti, kada jis atvažiuos į
GENEVA, Šveicarija, geg. į i Cook apskrities republiko- ra sausasis ir Davis — neai Vilniaus kraštą. Susirinkime
24. — Šįmet T. Sąjungos su nai, kaip praneša, pradėjo škus prohibicijos klausimu.
dalyvavo visų tautybių atsto
važiavimą atidarys ir pirmi darbuotis visas savo sroves Slapieji pradėjo organizuo vai, išskyrus lietuvius. Lietu
ninkaus Venezuela respubli atgal suvienyti, kaži laimėjus tis, kad rudens rinkimais ko viai lenkų rengiamame suti
kos atstovas.
voti abudu.
rudens rinkimuose.
kime nedalyvaus.
PINIGŲ

KURSAS

100

Lietuvos

litą

Britanijos

1 sv.

Francijos

100

Italijos

Belgijos

100

Vokietijos

eteri.

4.86

franką

3.91

lirą

100

Šveicarijos

-..$10.00

belgą

100 franką

100

markią

5.23

13.94
19.37

23.85

Šeštadienis, Ceg. 25 3., 1930

DRAUGAS

Mums rodos, kad Jungtinių Valstybių
visuomenė ir turėtų pareikalauti sau tos tei
lieto* kasdien, liskyrus sekmadienine
PRENUMERATOS KAINA: Ketams — *«.«•. Pu* sės prohibicijos opųjį klausimų išrišti refe
M Ketų — 92.60. Trims Mėnesiams — 12.00. Vienam rendumo būdu. Jei ji pasisakytų už tų įstaty KATALIKŲ BAŽNYČIA IR
Rašo:
džių viršūnėse labai — labai
Mėnesiui — 76c. Europoje — Ketams 9700. Pusei Ke
mų,
tuomet
nereiktų
iš
jo
daryti
juokų,
o
tų — *4.00, Kopija .03o.
NEGRAI.
maža tikrosios krikščionybės.
Dr. Al. M. Račkus
griežtai
vykinti,
o
jei
prieš,
tada
visuomenei
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųKur jos nėra, ten nieko gera
2130 W. 22 St. Chicago
Hna jei neprašoma tai padaryti Ir neprialunčlams tam blaivinti reiktų paieškoti tinkamesnių prie
tikslui palto lenkių.
Nesenai “Drauge” buvo negalima laukti.
monių.
Tel. Canal 6764
Redaktorius priima — nuo 11:10 Iki 12:00 raL
rašyta apie Katalikų Bažny- Tad reikia atskirti katali
kasdien.
Visi sveikai protaujantieji žmonės gerai įčios ir katalikų atsinešimų į kus nuo “katalikų”. Geri ka
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
SAULĖS PRITRENKTĄJĮ — paguldyk į pavėsį; dėk
žino,
kad
nėra
pasauly
gražesnio
dalyko
už
negrus,
kuri
ilgais
amžiais
talikai
yra
geri
krikščionys.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
pilnųjų blaivybę. Gal būt tuo vadojantis Jung'daugelio baltųjų žmonių peli Gi šie savo artyinų myli kai- ant kaktos, ant kaklo ir ant sprando šaltus kompresus, pa
vai. po piet.
mainant šiltais kompresais, ir vėl šaltus ir taip toliaus. Kojas
tinėse Valstybėse proliibicijos įstatymas bu- sekiojami ’ir neapkenčiami. į po patys save. Jų artymais pamerk į garstyčių šiltų buizų; pilvų ir kelius aptepk su gark .. . , .
ji
„
vo įvestas. Tačiau gyvenimas aiškių aiškiau Buvo rašyta apie smerktinų' yra visi žmonės, ar jie butų'\ v. . ,
r
f ..... .
styčionns (muštarda). Atmink, neduok gerti snapso!
“DRAUGAS”
šia jau įrodė, kad pasirinktas Įstatymų ir j negrų vergijų ir pareikšta, baltodziai, juodukai, ar kito
SAULĖS NUDEGINTĄ ODĄ, jei peršti, reik aptepti
LITHUANIAN DAILY FRIEND
prievartos kelias žmonėms blaivinti iš pačių'kad negrai katalikams never- kį. Kas kita su “katalikais”, i
Publlshed. Daily, Except Sunday.
nesūdytu sviestu. Puiki gyduolė yra sekantis mišinys: 1
pagrindų buvo klaidingas.
(gavo.
Baudžiavų panaikinimas y- j
8CB8CRIPTIONS: One Tear — 96.00. Slx Months
dalis kalkinio vandens ir 3 dalis valgomo aliejaus.
»- 91.00, Three Months — 92.00. One Konth — 76c.
Vienas
“
Draugo*
’
skaityto

ra
skirtingas
dalykas.
Juk
;
Kuo griežčiau imtųsi šį įstatymų vy
Europe — One Tear — 97.00, Slx Months — 94.00
SPEIGAS, ŠALTIS. — Nušųlus pirštus, ausis ar kojas,
Copy — .OSc.
jas
iš
Rockfordo,
III.,
abejo

Rusijos
caras
kituomet
ir
Liei
kinti, tuo labiau plito girtavimas. Ta aplin
1 neik staiga prie pečiaus. Atsargiai trink nušalusį narį sniegu
Advertising in “DRAUGAS” brlngs best results,
ja
apie
tų
pareiškimų,
kad
ne

tuvoje
panaikino
baudžiavų.
!
kuma privaišino gausybę šmugelninkų, padi
iki suminkštės ir iki atšils. Nušalę nariai yra labai trapūs,
Advertising rates on applicatlon.
grai
katalikams;
’
nevergavę.
Tai
atliko
ne
iš
kokio
gailės-.
....
.
.......
....
•
•
»,
dino įvairių nusižengimų skaičių, jais perpil
tad
įci
neatsargiai
tnnsi,
tai
gali
nulaužti
ausi
ar
pirštų.
At
•‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago dė kalėjimus, išnuodijo daug žmonių. Ir kuo,^s Ja^^y nurodo, kad kata tingumo. Vadavosi kitokiaisį
i gaivinus sušalusį narį, reik apibarstyti borakso milteliais ir
toliau, tuo labiau plinta blogos prohibicijos likiškos šalys, kaip Francija, motivais, daugiausia politi- I apvynioti švariu ir šiltu audeklu. Po to galima išgerti puoIspanija ir Belgija turinčios niais. Buvo priverstas taip
įstatymo netikusio vykdymo pasėkos.
1 delį imberinės arbatos, arba bliudelį šiltos sriubos išvalgyti.
Afrikoj kolonijas ir dar šian- elgtis. Taip baudžiavos išnyko
SUŠALUSĮ, SUSTINGUSĮ
— reik trinti sniegu
Kuo greičiau būs leista patiems pilie die nelaimingus negrus perse- i ir kitose šalyse.
i iki atsigaus. Po to įnešti į vėsų kambarį lų kalibrui u?.čiams referendumo būdu išsitarti prohibicijos klojančios, daugiur juos pa
ŽYMUS PRANCŪZAS APIE LIETUVĄ.
Lietuvoje lietuviai baudžia lengva laipsniškai apšildyti. Duoti gerti puodelį imberinės
įstatymo klausimu, tuo būs geriau ir pačioms vergusios. Toliaus jis nurova ėjo lenkams ponams. Jų arbatos ir duoti valgyti šiltos sriubos.
Jungtinėms Valstybėms.
do
į
nekatalikiškas
šalis,
kui
'
t]aUgeĮįs skaitėsi katalikais,
Lietuvoje kai kurį laikų viešėjo Pary
ŠIRŠEI ar VABALUI įgilus, — ištrink įgiltų' vietų a'.baudžiavos aukščiau panaikin-, Bet tokia buvo jų h. kataliky„
žiaus universiteto profesorius Olivier Martin.
monija, arba paprasta druska, arba svogūnu. Potam dėk šal
Senatas be jokių diskusijų užgyrė p. • įos
Apleisdamas Lietuvų p. Martin palikęs to
bė, jei žmones spaudė ir var tų) kompresų.
Owen J. Roberte, Plūladelphia, Pa. advokatę, j Kad negrai katalikams ne
kio turinio raštų, kurį Elta paskelbė spaudo
gino. Geri katalikai nebūtų
ŠUNS ĮKANDIMAS. — Išmazgok žaizdų karboliu, po
aukščiausiojo Jungtini,, Valstybių teismo tei-1
„ _
teisybė. !to daro. Gori
katalikai to ir j to spiritu, paskiau muilu ir šiltu vandeniu. Po to dėk ant
jesėju. Spauda tų senato žygį užgiria. Šis pas- j Kaip senovėje, taip šiandie
“Apleidžiu Lietnvų po perdaug trumpo
nedarė. Geriems
•iems katalikams! Vaidos karšto acto (uksuso) kompresus kas 5 minutes, bent
kyrimas yra žymus tuo, kad p. Roberts pas katalikams negrai gali tik tar
vizito, sužavėtas tos nuoširdžios simpatijos,
žmonės neverįgauja. Gali tik per
vaĮaiuj,ų gunį neužmušk, bet stipriai pririšk ir tėtatytas i vietų p. Parkerio, kurio nominaci nauti, bet ne vergauti. Šiame! tarnauti ir tarnauja,
kuri per mane buvo pareikšta Paryžiaus uni
myk ar nėra pasiutęs. Jei pasirodytų jog tikrai^ yra pasiutęs,
jų senatas dviejų balsų dauguma atmetė.
atsitikime kalbama tik apie
versitetui, kurio atstovas esu ir prancūzų
tai tuoj duok žinių policijų arba daktarui, kurs nurodys
'katalikus, kurie pildo Dievo
NERADO, KO IEŠKOJO
kultūrai bendrai.
Pasteuro stotį. Pasteuro stotis duoda dykai vaistus nuo pa
' ir Bažnyčias įsakymus. Tai
“Aš esu ypatingai nustebintas viso to, kų
Lietuvos žmonėms, matomai, blogų lai
siutimo, išgelbsti nelaimingų žmogų nuo baisios mirties.
Bet yra katamačiau: visų tautų remiantis giliomis tradi kų nėra, jei tų galima būtų spręsti iš to, kiek geri ♦katalikai.
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materialinių pagerinimų ir tuo pačiu laiku iš v
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vv- rvnegei ki kaj traukimo nebūtų. Jei reik bėgti per liepsnų, tai apvyniok
Domiu- •
kaifiaį ar
saugančių tuos moralinius principus, kurie lai laipsnių 1,270,708.75 litrų; spirito 95 laipsnių nenori prisitaikinti pne Baz- ■ tuOmet įgVyko į
davo jai išgyvavimų sunkiausiomis aplinky 55,487,75 litrų, alkoholio medicinos, techni nycios įsakymų. Tai nesusipia gO raįstus įr kalnus ieškoti,' skarmalais
bėmis. Kaipo universiteto žmogus, aš ypa kos ir kitiems tikslams 168,644,436 litrų. Iš tusieji arba apsileidę. Jie laū- kaįp spėjama, ten gyvenusių j
UGNY APSVILUSĮ gelbėk šitaip: Jei nelnimingasai nuo
tingai pasigėrėjau aistra mokytis tarp ra-, viso už 10,360,645.1)5 litų. ■Tnigiy--diktatūra ko bažnyčias, retkarčiais eina' pixxiustojaauų.. iadixuwįJjck4Uių-..i.-!}k.au^1|-1o silpsta,'tai su:'drapanoniis su viskuo tuoj. .dėk į gana
autus ir ryžtingo jauųimo, išėjusio iš tautus dėlto-gali gyvuoti, nes lėšatcšnipams ir “dvi išpažinties, bet nėpriguli joj Tų spėjamų gy venusių tenr4B«kųjt? V&nę'. Šilto pieno vonė dar geriau. Šilta vonė sumažins
ir įjasiryžusio jų vesti išminties ir darbo ke kojams vilkams” palaikyti pelnas iš degti kioms katalikiškoms parapi dionų rasę mokslininkai ' adi-j s0pUiįus įr silpstantį sustiprins. Atsargiai nuimk drapanas,
joms. Suprantama, tokiems na “troglodytes”.
liais.
nės gali padengti.
į kad neatplėštum prikepusios kūno dalies. Aptepk žaizdas
žmonėms ir negrai negali būt
“Aš čia atvykau liūnu ūkanu oru: pra
Dabar Dr. Krieger gryžo ; storai sodos košele. Jei sodos neturi, tai aptepk ricina, arba
lygus.
leidau vienų' šviesių dienų, kurių Lietuvos
“Osservatore Romano” rašo: šv. Tėvas
iš tos ekspedicijos nieko ypa vazeliną, arba nesulytu sviestu. Viena dalis alyvos sumaišy
saulė man buvo tokia pat maloni kaip Pran priėmė audiencijoje apie šimtų maldininkų, Taip yra ir su kai-kuriotinga nesusekęs. Tad jis ir sa- ta su dviem dalim žibalo yra taipgi gera gyduolė. Potam skucūzijos. Matau šitame kontraste laimingų jū keliaujančių iš Lietuvos į Kartaginą. Maldi mis katalikiškomis valstybė
ko, kad tie visi spėjimai apie! biai vežk nelaimingųjį pas daktarų, arba į ligoninę.
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giausia yra atskirų profesijų žmonės. Jo Šven
Savo ekspedicijoje Dr. Krie' ti ir pakliūti į vandenpuolį: kimo Santo Domingo šalį bu
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taip su Belgija ir kitomis vai-Jis vykęs, išilgai Tireo upės,'jai vadovaudamas. Kiti jo venę įsikūrę nuosavų kolonijų.
“The Literary Digest” balsavime prohiŠv. Tėvas atsisėdo į Sostų ir priėmė pa- stybėmis. Jei valdžių viršūnė-i kuri išmarginta aukštais van- ekspedicijos nariai vos gyvi —‘
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bioijos klausimu surinko 4,806,464 balsus.
Tai naujas rekordas, kuris parodo, kaip vi sveikinimo ir linkėjimų adresų. Paskui pasa-j ge vįsados butų ir ilgiems Į denpuoliais (kriokliais), nega- išliko.
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už modifikavimų 1,399,314, o už vykdymų 1,- šiuos brangius sūnus, juo labiau brangesnius,
mil. kiaušinių.
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464,098. Reiškia, balsavimas parodo daugu- kad atvyksta iš vieno tolimiausių Europos
— Varlė gali badauti 300
) mos nusistatymų prieš prohibicijos įstatymų. kraštų. Tai jį labai džiaugina, ir jų atsilanky bet išnyktų ir kruvinieji ka-jvo priverstas gryžti, nes pa-j ten gyventa aukštos kultūros
dienas, vėžys — 500 d., gyva
Parodo ir tai, jei tas klausimas būtų leidžia mas teikia jam ypatingo malonumo dar dėl vai, kų Katalikų Bažnyčia ■ žangiavimas pasirodė negali-(indionų, kurie vadinosi “oraj mas. Nebuvo galima laipioti Kvaks”. Ta indionų padermė j tė 800 d., žuvis 1,000 d., vabamai referendumo keliu išrišti, prohibicijos ša- to, kad jis pats kelis kartus pravažiavęs per smerkia.
Deja, šiandie valstybių vai- į stačiomis uolomis. Kas kiekvie senai išnykusi. Taip pat suse- las — 1200 dienų
linihkai pralaimėtų.
ta kraštų.

“DRAUGAS”

ĮVAIRUS straipsniai

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

■

DIDŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius
ANTROJI DALIS.

(Tųsa)

mus ne savo naudai, bet mūsų naudai.
Jis dar ir dabar mus myli nežiūrint mūsų
klaidų, apsirikimų ir net nuodėmių. Jei
mes savo blogu gyvenimu esame atsito
linę nuo Jo, jis būtinai nori, kad vėl
grįžtume prie jo ir vėl iš naujo pradėtu
me doriai gyventi.
Kad mes turėtume nors kibirkštėlę
Kristaus meilės, kuria jis mus myli, mu
ms reikia saugotis savimeilės ir prašyti
Dievo, kad Jis mums padėtų matyti patį
Kristų kiekviename žmoguje.
O kaip šita artimo meilė privalo mu
myse rodytis? Iš kur ji privalo paeiti?
Ji neprivalo paeiti iš jausmų, kaip dažnai
atsitinka, bet ji privalo paeiti iš mūsų
širdies. Praktiškai kalbant, mes mylime
savo artimų tada, kada gerai mąstome
apie jį, kalbame, jam gera darome ir žiū
rime į jį mūsų Viešpaties akimis. Mes jį
tikrai mylime, jei stengiamės, kaip galė
dami, vengti viso, kas užgautų jo širdies

Žinoma, negalime mylėti artimų taip,
kaip mylime Dievų, nes tada mūsų arti
mas būtų aukščiau pastatytas už Dievų.
O jei mes statytume artimų aukščiau už
Dievų, tai tada būtume priversti laužyti
Dievo įsakymus dėl artimo. Pavyzdžiui,
sūnus kad ir labai myli savo tėvų, negali
jo klausyti, jei tėvas liepia eiti ir vogti,
nes pats Dievas savo įsakymu draudžiu
taip daryti: “Nevogk”. Šiam sūnui būtų
| tanki nuodėmė, jei jis klausytų tėvo ta
rine dalyke.
f Taigi aš dar kartų statau šį klausi
nę, kaip mums reikia artimas mylėti?
■mus reikia artimas mylėti taip, kaip
navas mus numylėjo. Jis net praliejo
Kflffujų už mūsų išganymų. Jis numylėjo jausmus.

V. Mylėkime Savo Artimą Mintimi.

Mums, kaipo krikščionims labai atsar
giai reikia elgtis su savo artimu. Mums
reikia saugotis net nereikalingų minčių,
kad mes netaptume artimo teisėjais, nes
mes žinome, kad pats Dievas mus visus
teis. Jis geriausiai gali mus nuteisti, nes
Jis žino net paslapčiausias mūsų mintis.
Mums nereikia blogai manyti apie arti
mų, arba be jokios priežasties abejoti apie jo dorumų. O dėl ko taip? Tai dėl to,
kad kiekvienas žmogus turi teisę reika
lauti, kad apie jį ne tik būtų gerai kalba
ma, bet ir manoma. Gera nuomonė yra
brangesnė už pinigus ir viskų. Taigi mu
ms reikia gerai manyti apie kitus taip il
gai, kol neturime tvirtų įrodymų, jog jie
yra blogi.
•
Jei tik mes šitų dėsnių laikytumės,
mažai būtų neteisingų teismų ir įtarinė
jimų. Gaila, kad mes dažnai teisiame be
pamato. Kas tik su mumis susiduria, jis '

turi stoti prieš mūsų teismų. Čia reikia at
skirti atsargumų.
1
Mes net privalome saugotis svetimų
ir nepažįstamų žmonių, kad jie mums blo
ga nedarytų, nes pats Išgbnytojas pasa
kė: “Būkite tat gudrus, kaip žalčiai ir
neklastingi, kaip karveliai”. Aš čia kalbu
apie teismus įtarimus, kurie neturi jokio
pamato ir dažnai yra nuodėmingi.
Taigi norėdami šitų ydų; ir nuodėmių
vengti, neteiskime savo artimo darbų, nes
mūsų teismai dažnai yra netikri. Kiek
tai klaidų buvo padaryta praeityje! Mes
skaitome šv. Rašte, kad visi žmonės ma
nė, jog Jobas buvo paties Dievo nubaustas, tačiau Dievas norėjo tik jo kantru
mo ištirti. Arba Multos gyventojai vadino
šv. Paulių dideliu nusidėjėliu, o jis buvo
išrinktas indas, tautų apaštalas.
Vienas turtingas žmogus buvo pri
pratęs gausiai aukoti. Jo draugai ir pažįs- J
tami ragino jį nors užrašyti vardus tų, j
kuriems jis teikė savo aukas. Tokiu būdu į
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jis pats galės kreiptis pas juos, kai bus
reikalas. Kitaip jo aukos bus tuščios, ne
atneš jani jokios naudos. Bet jis manda
giai jiems atsakė: “Aš dalinu ne savo,
bet Dievo turtus ir be abejonės jis turi
užrašęs savo nelaimingų vaikelių vardus
amžinoje knygoje”.
Bet jei mes stačiai matome aiškių
klaidų, ar mums tada negalima išreikšti
savo nuomonės? Be abejonės mes galime
šitų padaryti. Bet žiūrėkime, kad patys
neapsiriktume. Išoriniai mūsų artimo dar
bai gali atrodyti labai blogi, tačiau tik
rumoje gal taip nėra. Jei mes įmerkiame
lazdų vandenyje, tai ji mums atrodys sul
aižyta, tačiau tikrumoje visai taip nėra.
Panašiai ir geri darbai gali atrodyti mu
ms blogi, nors tikrumoje taip nėra. Sa
muelio motina karštai meldėsi, o Helis,
žiūrėdamas į jos degančius skruostus, majog ji yra girta. Taigi iš orinių darbų
neepręskime apie žmogaus vidaus stovį.
fTliio
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Prašau Į Mano Kampelį
Pro f. Kampininkas

CICERO, ILL.

tro”, kurį sudarė 65 obulsiai.
(Bečikit, kas kiek norit, kad
j lietuviški tavorščiui ir po šiai

Padėka.

'dienai nežino nei vieno tų o! balsių).

Inybės” pranešimu, gegužės 17
j d. čia įvyko susitikimas KlaiI
pėdos krašto patriarko JanĮkaus su Jack Šarkey. Rezultaitai nepaskelbti.
PROF. KAMP. RADIO.

PRAŠAU

Publicistė, visuomenės veikėja, A. L. R. K. Moterų Sųjungos organizatorė, pirmutinė Centro Iždininkė, per keturias
metus “Moterų Dirvos” redaktorė. Nuo susiorganizavinro 1mos kuopos, per pirmus 10 metų pirmininkė. Už didelį pasi
darbavimų [Moterų Sąjungai, 5 Seime pakelta į Garbės Narės.

NESIJUOKTI!

Maskva. — Tik dabar pa
aiškėjo, dėl ko Amerikos ta- — Delko Rusijos komunistai
vorščiams gegužės 1 d. revo- karštai taip veržiasi į kitas
liueija tik pištelėjo ir paliko [ šalis. Sako, jie nori savo ko
kai p “flet tajeras”. Kalti pa- munizmų platinti.
— Spiauk į tokias pasakas.
tys tavorščiai, kad neišmoko
Centralinio Komunistų Parti- Jie Rusijoj gyventi negali.
jos Komiteto išleisto “muš-iMilionų
sušaudytų žmonių

tėveliams ir motinėlėms, ku] rie leido savo vaikučius daly-’
ivuuti procesijoj.
(Tųsa 4-1 a m pusi.)

Noriu išreikšti padėkos žo-1=
dį tiems, kurie padėjo, arba!
LABDARIU CENTRO
prisidėjo, mano sūnaus primi
eijai.
VALDYBA
Visųpirmiausiai tariu širdinigiausiai ačiū mūsų didžiai Pirm. A. Nausėda
gerbiamui klebonui kun. 11. J.
1024 Center St.
Vaičiūnui už tokių gražių
Tel. Lincoln 3044
tvarkų bažnyčioje ir svetainė Rast. P. Fabijonaitis
je. Dar ir šiandien žmonės
2350 So. Oakley Avė.
džiaugiasi tuo gražiu priren- (2d. Kun. F. Kudirka
igilini primieijai, kurį klebo
2334 So. Oakley Avė.
nas prirengė. Ačiū jam širdin
AGITATORIAI:
giausiai.
Kun. K. Matulaitis
Antrų padėkos žodį tariu
2334 S. Oakley Avė.
'vietinėms Seserims Šv. Ka- V. Duoba
|zimiero, kurios taip gražiai
2328 W. 23rd St.
JUO
'papuošė altorius ir gražia pro I. Dimša
'cesijų sudarė iš mokyklos vai3230 So. Emerald Avė;,"
{kilčių. Taipgi tariu ačiū šv. Vf. Šlikas
Kazimiero seserims vienuoly10555 So. State St.
i ne, kurios padirbdino pietų
Visokiais Labdarybės rei
: programus.
kalais kreiptis į valdyba arba
Trečių padėkos žodį tariu agitatorius.

Orargeburg, N. Y. — “Vie-

------------| Cbieaga. — Gegužės 11 d.
Danija. — Šiam krašte bū- viename garadžiuj įvyko kotinai reikia arba komunistiš- niunistų komisarų ir puskomikas rojus atidaryti, arba sarių mitingas, kuriame vienamerikoniška probibieija įves- balsiai nutarta daugiau nesiti, nes, parlamentui panaiki- girti, kad toj ar kitoj “rėvo
mis mirties bausmę, per pas- liucijoj” dalyvauja tukstantarus 30 metų nebuvo sušau- čiai lietuvių komunistų, nes,
dytas nei vienas žmogus.
vaduodamosi tuo, Komunistų
------------[Partija,
nutarusi padaryti
Skucdas. — Lietuvoj rastas “workeriui” vajų ir visos AGedimino ainis, tai Skuodo nierikos lietuviams komunisliuteronų pastorius Max von j tams paskyrus kvotų 250; teik
Bordelijus. Jis, esųs, stovis 22 vadinas, jų turi “workęrį”
kartoj nuo kunigaikščio Vy- i užsisakyti. Lietuviški koroisatemo. Skuodiškiai dabar kai-|rai dabar galvas suka, kur
ba, kad šiais Vytauto sukak-]jie ras tiek “tavorščių”? 250
tuvių metais gali kurioj nors j kvota, sakomai, per daug diparapijoj atsirasti kunigaakš-1 dėlė!
čio Vvtauto brolis.
--------------------

LIETUVIAI AMERIKOJE

šmėklos kiekvienam
juos baugina.

žingsny

Onutė. — Ak, brangusai,
— Su maniškiu, sesutė, da
blogiau. Bilietus pirkdamas greičiausia aš būsiu perdaug
įdėjus į jį lazurko.
jis jau pradeda verkti.

Po vedybų.;
— ižnai, sesutė, su savo vy
Mokytoja. — Pasakyk man,
ru negaliu į teatrą, eiti: tik
Jonelis. — Šis mėlynių pa-į koks yra artymiausias žmogui
pamato dramos dalykėlį ir ver jus, brangioji, man. atrodo trū , sutvėrimas?
pūtį keistokas.
1 Vaikas. — Rodos, blakė.
kia.

Daktaras

WISSIG.

Kapitonas

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Seno Krajaus

GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IK MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP l ZSISENftJl SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir- pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedaliomis iki 12 d.
4200 West 26 St.
kampos Kecler Avė.,
Tel. Critvrfortl 5573
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Hardware & Paints Krautuvė Gaujose Rankose
Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir vi
siems savo pažįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau Jono
Deringio HARDAVARE & PAINTS KRAUTUVĘ po numeriu 4414

S. R0CKWELL STREET.
Per ilgų laikų šį krautuvė buvo prideramai p-no Deringio veda
ma. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms reik
menų — Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos: Vieta Cbicagoje
buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo biznį
skelbė “DRAUGE”.

Dabar visiems Chicagos “Draugo” skaitytojams pareiškiame,
kad mes, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame pa
siryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.

Mes turime daiktų reikalingų namų savininkams, prie didelių
namų ir mažų, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingų daiktų.

Mes turime didelį pasirinkimų MATJAVŲ, VARNTŠIŲ, DAR
ŽAMS LAISTYTI ROBERINIŲ PAIPŲ, VINIŲ, įvairiausių SPYNŲ
— ZOMKŲ ir kitokių dalykų. Musų krautuvėje pasirinkimas didelis.

Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau
su savo kostumeriais, duosime prieinamiausių kainų. Musų patarna
vimas mandagus ir greitas.

Stambesnius orderius pristatome į visas miesto dalis.
Visus kviečiame atsilankyti į musų papildytų krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingų daiktų galite gauti ir už labai prieinamų
kainų.
/ J. II ”3

Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisingai ir

mandagiai patarnauti.

Hardware <& Paints
A.

. BUTCHAS, Naujas Savininkas
4414 S. Rockwell St.
Tel. Lafayette, 4689

t

i
r
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DRAUGAS

dinga ačiū gerb. klebonui II.
Danville Iligli Sęliool Audito tad ir publika buvo vien ame
Vaičiūnui už gausių aukų ir
rium buvo suruoštas visų tau rikoniška.
kolektų, prie kurios ir pats:
Kitos tautos negalėjo pro
tų programas.
Rengia
Padėka.
prisidėjo.
Geraširdžių
aukoto

; taipgi
ačiū aluniniečiams,
CICERO, ILL.
Lietuvius repreientavo Šv. gramoj susilyginti su lietu Pereito mėnesio 29 d., dvi
Lietuvos Vyčių 16 Kuopa
jų nepamiršime savo kasdie
kurie perstatė labai juokingų Petro ir Povilo choras, vado viais.
NED., GEGUŽIO 25, 1930
Pasibaigus programai, pu mūsų sesučių dulyvavo kun. ninėse maldose.
veikalų, “Guminai Batai”. vaujant Justai Karpiutei.
(Tąsa nuo 3 pust)
A.
Valančiaus
išventinimo
(pri
Šv. Jurgio Par. Salėj
blika apspito lietuvius. Ant
Ketvirtų padėkos žodį tariu Taip gi ačiū toms, kurios ne
Seserys Šv. Pranciškaus.
micijų)
iškilmėse.
Seserys
vi

Paskirtų
valandų
vakaro
Pradžia 8 vai. vak.
rytojaus J. Karpiūtė gavo
šeimininkėms, arba gaspadi- šė valgius prie stalo.
sur
buvo
kuogražiausiai
pri

vedėjas,
Dr.
(i.
Baven
Steplaiškų nuo “National Music
nėms, kurios dirbo beveik vi
Ačiū toms draugijoms, ku
Visi smagių šokįų mėgėjai
liens, paaiškino, kad dabar Week” renginio pirmininko, imtos.
sų savaitę iš visų savo jėgų, rių atstovai dalyvavo puotoj.
kviečiami atsilankyti.
pa važinės publikų su aeropla- kuriame karštai dėkoja, reikšTodėl, šiuomi norime pirbe jokio atlyginimo. Čia aš Ačiū tiems visiems svečiams
Rengėjai.
4vyks
dalyvavo
iš __
ki-kn<
nu.P° t1°]_ imaS
padėkoti geroms Se-Į
noriu jų vardus paminėti. J.'kurie
_
_______
„___ puotoje
___ v_ __
. Pin‘‘iau* j damas, kad lietuviai Danvillės
Strelčiunienė, S. Mačiulis, p. tų parapijų. Taipgi tariu ačiū s*a*’
nu\tž i ’etuvą, !gyventojams paliko neišdildo- st‘rinis Kazimierietėms Šv.! NED. GEGUŽ. 25, 1930
PILNAS EGZAMINAS
Antano parapijoje, Cicero, III., (
Kiškunienė, B. Kučienė, p. visiems ciceriečiams, kuriuos ^aba^°
prakalbėlę ir, mų įspūdį.
$5.00 TIKTAI $5.00
Spaičio Salėj
už jų prietelingumų mūsų se
Liaugaudienė
P.Kasiulaitie- aš pažįstu. Jų buvo pilna salė. | u^an®a^ Prasiskleidus, choras
“Dolorosa'
i galingai užtraukė Lietuvos
sutėms. Taip-gi tariame šir Willow Springs Miškuose
SPECIAL18TAS
nė ir p, Mockaitienė. Taip- į Dar tariu ačiū didžiai gerb.
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
himnų, o tritfikstantinė mi SKAITYKITE BIZNIERIŲ
specialistą, ne pas kokį nepagi noriu priminti, kad šios pralotui M. L. Krušui, kuris
Visus širdingai kviečiame tikrą,
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
nia
nutila. Baigus pasipila
BARGENUS
moterys ne tik dirbo dėl pri- pasakė gražių prakalbų,
neklaus jūsų kas jums ken
atsilankyti. Visi turėsite ge fesorius,
gausūs aplodismentai. .
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
micijos, bet ir jos suteikė pri-Į Ačiū
kun.
Mačiulioniui,
rų good time. Pelnas eis su- po pilno išegsaminavimo. Jus sutau
ir Lietuvių Radio programai
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
micijantui dovanėlę.
Įkun. Draugeliui, kun. BaltuSvlvestras Karpis dainuoja
Budri
l
šel
P
imui
neturtingo
moksleidaktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėl
duodami pastangomis
Taipgi noriu tarti ačiū čiui, kun. Paškauskui, kun. “Karvelėli” ir “Dul dul dū
to, kad jie neturi reikalingo patyri
ivio Lietuvoj.
mo, suradymui žmogaus kenksmin
ko krautuvės iš stoties WCFL
Strelčiunų šeimynai, kuri taip Karaliui ir kun. A. Linkui, delė”. Choras dar sudainuoja
gumų.
,
Rengėjai.
970 K. kas nedėldienį nuo 1
j Mano Radio — 8cope — Raggl.
daug prisidėjo, patarimais ir kurie taipgi pasakė jspudin- dvi liaudies daini ir po to se
3618 So. Halsted Str.
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
iki
2
vai.
po
pietų.
Kas
ket

siškas bakteriologlškas egzaminavldarbu, prie primicijos.
Jgas kalbas
ka lietuviški šokiai: “Noriu Gražiausias Teatras Chicagoj
imaa kraujo atidengs man jūsų tlkGREITAI IR PIGIAI
verges WHFC 1420 K. nuo 7
Dabar tariu ačiū mergai-j Bet širdingiausis ačiū mūsų į miego”, “Vai tu J ieva”,
. ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Pėt. ir Suv. Geg. 23, 24
'jus gydyti, tat jūsų sveikata ir gy
iki
8
vaL
vakare.
IŠMOKINAME
ANGLŲ
KALBOS
“
Suktinis
”
,
tems alumnietėms, kurios prie didžiai gerbiamam klebonui, Vengerka
vumas sugryš jums taip kaip buvo
gramatikos,
sintaksės,
aritmetikos,
“TEMPLE TOWER”
knygvedystės,
stenografijos
ir
kitų
i
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skllir
“
Klunipakostalo nešė valgius. Ačiū S.,ikun. H. J. Vaičiūnui, kuris “Kokietka”
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 'vlo. žarnų, inkstų, odos, kraujo, nerIr
Dovidauskaitei, kuri surinko taip tvarkingai vedė puotų. jis” Mergaieių lietuviški rūsistema stebėtinai greitai užbaigiama VV. širdies, reumatizmo,
kirminų,
“RIDIN LAW ’
pradinį mokslų. į devynis mėnesius; luždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
tas mergaites ir prisidėjo prie
bai,
lietuviškos
vėliavos
spal

A. Valančius, (tėvas).
augštesnj mokslų į vienus metus. A- |le*8u turit kokių užslsenėjusių, JsiLabai įdomus veikalas. Da
merlkos Lietuvių Mokykloje jau tuk- i kerėjusių, chroniškų ligų, kur} neprimicijos.
vose, vainikai ant galvų darė
stančiai lietuvių įgijo mokslus. At pasidavė net gabiam šeimynos gy
lyvauja geri artistai.
neatėję par
Dabar tariu
ačiū vargo
gražų žiūrėtojams įspūdį.
eikite įsirašyti šiandien ir jums pa dytojui, neatldėliokit
dėsime įsigyti abelnų mokslų. Savo mane.
Kainos
sumažintos.
Vitaphone Vodevilio aktai
nininkui A. Mondeikai ir cho
Po kiekvieno šokio pylėsi ap
būvį žymiai pagerinsite,
kai busit
DR. J. E. ZAREMBA
abelnai ir visose mokslo šakose ap
Kalbantieji paveikslai, dai Atwater Kent A. C. su vis sišvietę.
rui, kuris giedojo bažnyčioje.
lodismentai.
SPECIALISTAS
Lietuviai atsižymi Tautų
Inėjlmas Rūmas 101S
nos, muzika, pasaulio žinios
Ačiū A. Mondeikai, kuriam
kuo .......................... $39.00
AMERIKOS LIETUVIŲ
20 W. JACKSON BLVD.
Kadangi Danvillės miestas
šventėje.
aš tiek nemalonumų padariau.
R.
C.
A.
Radiola
33
su
vis

MOKYKLA
Arti State Gatvės
milžiniškoj i užgyventas vien amerikonais, Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Gegužės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
J.
P.
OLEKAS,
Mokytojas
Mūsų vargonininkas A. Monkuo .......................... $35.00
1 po pietų. Vakarais nuo S iki 1
3106 So. Halsted Street
deika niekam niekados neat
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
I’liilco screen grid vertės $125
CHICAGO, ILL.
po pietų
sisako, nei supyksta, taip jis
už .......... ................... $65.00!
i
padaro, kaip tik kas paprašo.
Radio
ir victrola krūvo
Dar sykį ačiū jam.
je .............................. $98.00
Dabar tariu ačiū p. LauParduodamos visos geriau
raitienei ir p. Urbiutei. P.
sios
Standard
išdirbysčių
Lauraitienė giedojo
“Avė
radios.
Pirkit Automobilį Dabar
Maria” p. Urbiūtė pritarė
Dceoration Dienoj prasideda važiavimas į parkus,
smuiką.
miškus, kapines.
Dabar tariu ačiū didžiai ger
Kad pasiekti tas ‘vietas, tai būtinai reikia
biamui pralotui M. L. Kru
turėti automobiliu. Bet nedaug yra tokių žmonių, kurię galėtų mokėti didelius pinigus už automobilį ir to
šui, kuris pasakė tokį gražų
dėl mes sakome:
ir įspūdingų pamokslų. Tariu1
DARBININKE,
ačiū visiems kunigams, kurie ■
Mes turime dėl tavęs automobilį, kurį gali nusi
atsilankė į primicijas: kun. A.
pirkti įnešdanias mažų sumų pinigų ir lengvais išmo
Linkui, kun. M. Švarliui, kun.1 j į
kėjimais.
T. Gasparaičiui, kun. Szudžin-!
Nelauk, ateik ir apžiūrėk Willys—Knight, AVillys —
Six
ir Whippet.
skui, lenkų parapijos klcbo- j
Jiui, diakonui Katauskui ir
klerikui S. Petrauskui.
Taipgi tariu ačiū seserims
Šv. Kazimiero, kurios buvoį
Nes pasaulio paroda, Chicagos miesto 100 metų sukaktuvės, jau čia pat, kuri nuosavybių kainas iškels
bažnyčioje iškilmėse ir sese-1
sieksniais Į padanges.
S. RUMCZAKS, Savininkas
rims Nazarietėms, kurios taip
610 West 35 Street
gi buvo bažnyčioje iškilmėse.
CHICAGO, ILL.
Ačiū toms seserinis, kurios į
Tel. Yards 0699 ir Boulevard 8642
atvažiavo iš tolimo PittsburTai viskas, kas reika
gho, — seseriai Šv. Pranciško
linga pastot savinin
M. Jaronimai, primicijanto se
Pirmu kartu nuo pradžios susitvėrimo miesto Spring Forest
ku.
sutei, ir seserei M. Pranciš
bus negirdėtai SKIRTINAS IŠPARDAVIMAS DIDE
kai.
LIŲ PLAČIŲ LOTŲ ANT AUKŠTŲ kalniu su miškais ir
Taipgi tariu ačiū savo gi
minėms, kurie dalyvavo pa
Laivu Leviathan
medžiais už tokias žemas išlygas ir kainas nuo #300. ir aukš
maldose ir priėmė šv. Komu-

PITTSBURGH, PA.

LIETIMAI AMERIKOJE

ŠOKIAI

.r

SMAGUS PIKNIKAS

RADIOS

Ramova

WESTV1LLE, ILL

ŪECORATION DAY IAII ČIA

JOS. F. SUDRIK
lUC.

DABAR LAIKAS PIRKTI KOL PIDU

White Sox Motor Sales

ATVAŽIUOK į CHICAGOS LIETUVIŲ ROJŲ SPRING FOREST, GEGUŽIO (MAY) 24 IR 25 D., 1930.

Visuotina Ekskursija | Lietuva

čiau. #3.00 įmokėt iškalno ir potam tik po #3.00 Į savaitę, B
o nesijusi kaip tas tamstos lotas bus dešimt kartų tiek vertas
kol pabaigsi mokėt.

Taipgi tariu ačiū šv. Anta
no draugijos vien vyrų na
riams, kurie dalyvavo šv. Mi
šiose ir priėmė šv. Komunijų,
apie keli šimtai, šv. Antano
draugija dalyvavo ir proce-i- Į¥
joj iš klebonijos.

Taipgi tariu ačiū draugys-1
tėms: Visų Šventų ir Dievo1
Motinos Sopulingos, kurios
dalyvavo procesijoj su savo'
vėliavom. Tariu ačiū visiem, i
kurie dalyvavo pamaldose, y-'
patingai para pi joninis.
Dabar grįšiu prie puotos
svetainę.,

į

BIRŽELIO 11 D., 1930
i.

(Didžiausiu Pasauly Laivu)

Čia visuomet gamta graži; gėlės žydi, medžiai šlama, paukš
teliai čiulba; nėra durnų, nėra dulkių, nėra smarvių; o pato
gumai yra visu Jus galėsite dirbti mieste, o gyventi puikioje
ir sveikoje vietoje kaip Rojuj.

ĮMOKET
$3.oo Į SAVAITĘ

Subdivizijos ofisas randasi ant Archer 9ve. (Pusė mylios j vakarus nuo Keane Avė.) ir Spring St. Patėmykit mūsų saines. Atdaras kožną dieną ir Nedėliomis nuo 10 vai. ryto Iki 7:30 vai. vakare. Telephone Willow
Springs 61.

1

/ Visųpirina tariu ačiū sese
rims, kurios prirengė vaiku-1
eius deklemaoijoins, dainoms
ir dovanomis. Dabar tariu a-i
čiu alumniečių chorui po vad. |
‘O. Skiriutės, kuris palinksmi-l
no svečius savo dainomis

S. P. KAZVVELL & CO.
(KAZLAUSKAS ir KAZVVELL TAI TA PATI YPATA).

Republic 8899

2839 W. 63rd St.
CHICAGO, ILL.

.

—

e

a

Del pilnų informacijų kreipkis:

Paul P, Bakutis

John J. Zolp

3327 So. Halsted St.

46th & Paulina St

į.

I

fa

I

1
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DRAUGAS

X Tėvas Augustinas Dir
mas. Įvykis nepaprastas ir už
SMAGUS PIKNIKAS.
sipelno visuotino susiįdoma- velė Pranciškonas iš Kau
no, Aušros Vartų bažnyčio
Rengiamas ned., gegužės 25
vimo ir parėmimo,
nos, kuri gamina lietuvaites' Daugelis dar nežino, kaip je rytoj gegužės 25 d., 3:00 d., Spaičio salėj, Archer ltd.,
visuomenės labui.
į Labdarių farmų nuvažiuoti. vai. po pietų, duos tretinin skersai nuo Oli Henry Park,
Sekė akademikių “Motino- štai kelrodis.
kams pritaikintą konferenci Willow Springs, 111.
lės Paminėjimas”,
i
Paskui
Važiuoti Archer avė iki ją. Visi susirinkite!
Nuoširdžiai užprašomi visi
kalbos kun. J. J. Jakaičio, Suminit. Šįrytkarių linija padalyvauti šiame piknike. Pra
muz. Pociaus, “Draugo” re-;.sukti į dešinę ir važiuoti iki
X Motiejus Stankevičius, leisime linksmai laikų tyram
daktoriaus Šimučio ir Rėmėjų | Naujo Joliet kelio. Pasukti 1750 W. 21 Plaee, turi užsive ore ir prie geros muzikos.
Centro valdybos narių.
kairėn į Joliet kelių. Tuo ke dęs auginimo kanarkų narve Bus duodami užkandžiai. Bus
Toliau akademike, Elena liu važiuoti tol, kol pamatysit lius, kuriuos gana pelningai
pasakyta prakalba, kuriam
Petkiūtė, jausmingai perstatė dešinėj pusėj lietuviškų ir a- pardavinėja paukštelių mylė
tikslui tas piknikas rengia
Dr.
Krauza”. Veikalėlis 'merikoniškų vęliavas. Sukti į tojams. Jis ir jo žmona kįlę iš
mas. Noriu nors trumpai čia
vaizdavo tūlo gydytojo moti šiaurę ir ten jau .vėliavos ro Suvalkijos, Veisėjų parapijos,
priminti. Šis išvažiavimas ren
nos meilę.
dys kelių iki Labdarių fanuos. Bertašiunų kaimo; tik gaila, giamas, žinoma, tam, kad,
Po kun. Vaitukaičio kalltos
kad labai nuošaliai nuo savo vasarai atėjus, pasilinksmin
akademikių programa užbaigė
WEST SIDE ŽINIOS.
tautiečių gyvena!
ti, tyru oru pakvėpuoti ir
su “Laba Ryt Saulytė”, due
ir pasigerėti gamtos gražumu.
tu, kurį gyvai išpildė p-lės
X Vakar draugės Agotai
X Aušros Vartų metinis pa Bet yra da ir svarbesnis da
Felicita Nausiedaitė ir Sylvia Kairaitė ir Teklė Barauskaitė
siruošimo prie sidabrinio ju lykas, kurį turėtume visi ySabonytė.
Julijų Daugaravičiute palydėbiliejaus piknikas bus per Pe pač pažįstami, remti, nes pel
Svečiai skirtėsi namo pilnai jo Lietuvon.
trines, 29 d. birželio, Berg- nas išvažiavimo eis sušelpipasitenkinę seimo ir bankieto
X Vaikinai Petras Bajoruman’s darže. Šiame piknike niui Lietuvoje neturtingo Tel
įspūdžiais.
nukas ir Kazys Švapukas iš
gyvuojančiųjų lig šiol parapi šių Kunigų Seminarijos auklė
Alumnietė.
gabenti į St. Charles pataisos
jos įsteigėjų, seniausiųjų pa tinio Al. Kinderio. Jisai paei
namus, kur vaikinus pratina
rapijom! ir darbuotojų bus su na iš Šilalės parapijos, DžiauLABDARIŲ PIKNIKAS.
prie įvairių naudingų darbų,
daryta fotografavimui atmin gėnų kaimo, Tauragės aps
kad ateityje juos apsaugojus
kričio.
tinė grupė.
Jau tik viena savaitė beliko j nuo valkatų, tinginių įtekmės,
Kurie norės į šį piknikų va
iki Labdarių pikniko, kurs į-j Tai pasėkos tėvų nežiūrėjimo,
vyks nuosavoj farmoj. Tai kur vaikai eina, .su kuo drau
bus kartu ir fanuos atidary- gauja ir kada namo pareina.

C H I C A G O J E
SESELIŲ PRIETELIŲ
DIENOS ĮSPŪDŽIAI.

4<

Trys šimtai delegatų suma
niai ir energingai svarsto,
kaip pagelbėjus Seselėms Kazimierietėms jų kilniam dar
be. Tai vaizdas Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų XI-tojo Seimo, įvykusio gegužės 18
dienų, Panelės Švenčiausios
Gimimo parapijos svetainėje.
Pirm svarstymo rimtų įne
šimų, pasipylė visa eilė svei
kinimų. Sveikino seimų dva
siškiai — kun. Matulaitis,
kun. Baltutis, kun. Jakaitis ir
kun. Linkus. Sveikino drau
gijų delegatai ir delegatės;
sveikino taipgi ir tie, ant ku
rių Seselių darbo vaisiai dau
giausia atsimuša, būtent jaunamečių rėmėjų skyrių atsto
vai. Šie jaunučiai, pareikšdami savo norų dirbti savo mo
kytojų labui ir plėsti Rėmėjų
draugijų, sukėlė naujų dvasių
ir susirinkusius paskatino 'į
uolesnę darbuotę.
Daug plaukė aukų Seselėms
nuo seimo dalyvių ir atsto
vaujamų draugijų, bet stam
biausia auka pasirodė ponai
Naugžemiai. Jie
paaukojo
$400.00 vertės “lotų”, kuris
bus leidžiamas išlaimėjimui.
Gabiai ir tvarkingai pirmi
ninkaujant poniai A. Nausė
dienei, seimo posėdžiai baigė
si.
Paprašę Dievulio malonių
per palaiminimų Šv. Sakra
mentu Seselių koplyčioj, sve
čiai rinkosi į auditorijų, kur

wrHtėPdr»

ŽEMIAUSIOS AUTO

MOBILIŲ KAINOS

U

NEPIRKITE AUTOMOBILIAUS KOL NEPASIMATYSITE SU MUMIS

Daryk, kaip kiti daro pilk automobilių ir turėsi
“good time” su milijonais kitų, kurie automobiliais
važiuoja.
Daryk, kaip kiti daro ir turėti “good time” su mi
lijonais kitų, kurie automobiliais važiuoja.
Geriausi ir pigiausi automobiliai yra
REO, DE SOTO, PLYMOUTH

ROXEE MOTOR SALES
905-13 WEST 35th STREET
Telephone Yards 4500
JOE CHALKIS

Chicago, Illinois
STANLEY RIMKUNAS

—

Greitas roguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New
Yorko j Soutbampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

o paskui eaužemiu Į Kauna.
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai Į Londo
ną kas Pėtnyčlą nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios
klesos laivakortės J abu ra-

Capital Stock

Surplus

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

.. 80,508.18

82,583.96

Uneamed Interest .... 3,611.84
2,752,121.68

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

$3,343,825.66

$3,343,825.66

Po dainelių, vakaro vedė
jas kun. Matulaitis perstatė
kalbėti Lietuvos konsulų, An.y
., v
~
tanų Kalvaitį. Gerb. svečias
lygino akademijų prie maši

225,000.00

Rcscrvcs ....................

Deposits

124 N. LA SALLE St.,

$200,000.00

___

Undividcd Profits

Universal State Bank

vadovaujama

Lietuvių

per KUN. G. M. ČESNĄ

VYČIŲ

EKSKURSIJA

EKSKURSIJA

Birželio 14tą Dieną

Liepos 5tą Dieną

Laivu ‘UNITED STATES’
LIETUVON
per
KLAIPĖDĄ

Laivu EREDERICK VIII
LIETUVON
per
KLAIPĖDĄ
—

PATOGIAUSIA

Seklyčių Setų
Pas mus jūs nusi
pirksite setą pigiau,
negu pas kitus. Pas
mus jūs nusipirksit ra
kandų setą perpus pi
giau, negu kitur.
$135.00 vertės Jacquard setas 3 šmo-

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerel- į
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar j
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- j

rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organizacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graborlui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dolerių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų klšeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaikučiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

■
j

Ofisas:

1

668 W. 18th St.
Tek Canal 6174

$195.00
vertės
3
šmotų
Mohair
se-

!

*“ $98.00

į

$265.00 vertės 3-jų
šmotų Moeųuette 9C-

I

*“ 165.00

j
$425.00

na

z

8

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Del visų informacijų kreipkitės jvis jūsų agentų arba į

•» $59.00

k

J. F. Radžius

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS!
NEW YORK CITY

Išpardavimas

GRABU IŠDIRBYSTEJ g

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

27 WHITĖHALL STREET

ag

a
i J. F. Radžius g

KELIONE

SKANDI N AVI AN AMERICAN LINE

Tel. Lafayette 9832

S
CHICAGOS LIETUVIAMS 8

Skandinavų - Amerikos Linija
OFICIALINĖ

4146 Archer Avenue

8 SVARBUS PRANEŠIMAS

Kampas 33rd Street
Chicago, III.

ASMENIŠKAI

-4-—

M I C K A S

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ

— SMAGIAUSIA

F.

CHICAGO, ILL.

——-4-

3252 South Halsted Street

—

Dabar taipgi siuvam dkeses ir kautus
moterims naujausių stylių. Mūsų kostumeriai visuomet yra užganėdinti.
Taipgi valome, prosiname ir taisome visokius rūbus
greitai ir atsakančiai. Malonėkite atsilankyti pas mus,
tikriname, kad būsite užganėdinti mūsų patarnavimu.

KAUFMAN STATE BANK

LIABILITIES

ASSETS

$65.00

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
’ Paskolos teikiamos ant Real Estate

Kuri yra Valstijos ir Clearing House
Association Užtikrinta

Mes siuvam siutus ir kautus vyrams:
puikiai, stipriai, iš geriausio ir naujau
sio materiolo pigiomis kainomis. Taipgi
parduodam vyrams gatavai pasiutus rū
bus pigiai.

Cbieoco, I1L

MES MOKAME CASH
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Universal State Bank

Būkit Gražiai Apsirengę

346 No. Michigan Blvd.

1

ATSKAITA ir STOVIS
Vi •
. X.

Lonns ................... $1,603,837.68
Aecrued Interest .... 30,156.96
U. S. Government and
othcr Bonda .... 1,222,879.80
Banking House .... 122,349.47
Fumiture and Fixtures ....................... 12,111.15
Cash on hand and due
from Banks ........... 342,589.19
Other Resources ........... 9,901.41

VYRAI IR MOTERYS

MĄURETANIA

lu iš New Yorko į Kauną. $203
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del
kitų Informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rašykite
tiesiai pas:

CUNARD LINE

“Sveiki Rėmėjų seimo da
lyviai”, sveikino akademikių
choras. Toliau
žavėjančiai
padainavo “Girioj”. Dar klau
sytojams besant “žalioj, tam
sioj girioj”, pasigirdo “Pa
vasario” aidai.

n

Dr. Kerr, kuris per 3 me

CUNARD LINIJA LIETUVON

puošnūs stalai dar be valgių,
o jau viliote viliojo susirin
kusius. O kaip mandagios akademikės ėmė juos skonumynais krauti, tai nėra ko be
kalbėti; visi žino, kokios ga
bios yra Sesutės virėjos. Bet
programas parodė, kad jos
da gabesnės artistės.

.

tus turėjo susinešimų su mies
to ligonine, Lincoln, III., geg.
15 d. atidarė ofisų virš Bridgeport Pharmacy, 3337 S. Mor
Trokas išeis lygiai 10 vai. gan St., kampas 33 PI.
Dr. Kerr netik yra patyręs
rvto.
Lietuvaitė.
medecinos srityj, bet taipgi
DAKTARAS ATIDARĖ OFI yra specialistas vaikų ir mo
terų ligose.
SĄ BRIDGEPORTE.

žiuoti troku, tegu atvyksta
pas rengėjus: Sliekų ir Kliknų, 2150 So. Hovne Avė., Chi
cago, 111.

Skyrius:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Siiiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiiihiii

kainuoja

kitose

krautuvėse,

o

mūsų

žema

kai-

................................. $195.00

Mūsų kainos pigios dėlto, kad esam savo preRių išdirbėjai.
Meldžiam atsilankyti — pirksit ar ne. Pamatysit mūsų setus,
dirbtuvę ir pamatysit kainas. Po to galėsit palyginti mūsų kainas
su kitų kainomis.
1 ąl

Archer Furniture
Rarlcr Suite Manufacturers
JOSEPH KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avenue
Tel. Lafayette 9733

Chicago, UI.

r

i

DRAUGAS

šeštadieni*, Gęg. 24 d, 1930

ninkais (basballininkais) iš
AVaukegano, III.
Žaidimas bus labai įdomus.
Po šešių savaičių sunkios
ligos ir sveikatos sustiprini Mat AVaukeganiečiai yra pa
NORTH SIDES ŽINUTĖS. iinuiinkės žųsis peša, komitetai
mo, grįždamas prie savo pa garsėję svaidininkai. .Jie yra
------------j midų daro, kad visus atsilanreigų, jaučiuosi labai daug" daug sykių žaidę su įvairiais
Federacijos 23 skyriaus ir'kiusius gražiai
pavaišinus.
skolingas savo parapijiečiams, amerikoniškais žaidėjais ir
Vytauto sukaktuvėms minėti Į Šis. išvažiavimas yra šįmet pir
draugams ir prieteliams už nei karto nėra pralošę. Įdomu i
komitetas turėjo susirinkimų mus, todėl manau, kad neliks
pareikštų įvairiais būdais už bus matyti, kaip jiems seksis
20 d. gegužės. Buvo raportas,nei vienas namie; visi važiuos
iš Centro susirinkimo, kurį! tyru pavasario oru pakvėpuo- uojautų. Prašau visų priimti grumtis su brigliton parkie-1
mano širdingiausius padėkos čiais.
išdaivė Valatkienė ir Bacevi-jti, smagiai laikų praleisti ir
žodžius. Ypatingo dėkingumo
Čius. Pranešė, kad nutarta pa-j linksmai prie geros muzikos
ĮDOMUS TRUPINIAI.
reiškiu gerb. Daktarui A. Jodaryti 20,000 ženklelių su Vy- pasišokti.
vaišui už suteiktų pagalbų ir
tauto atvaizdu ir kitoje pusė— Laplandijoj moterys yra
Labdarių vietinė kuopa smar rūpestį apie mano sveikatų ir
Naujausio išradimo ambulansttė, arba ligonvežimis, kurį įsitai
je Vyčių. Kitas Centro susi
sė plačiai žinomas graborius J. F. Eudeikis. Tai vienintelis lietuvių
kiaį ruošiasi prie kapinių die 6gerb. šv. Kazimiero Sese- mažiausios visam pasauly. Jų
rinkimas įvyksiųs 21 d. gegu
ambulansas. P-nas Eudeikis užlaiko patyrusius, tam tikrus mokslus
nos ir prie Labdarių išvažia rims, šv. Kryžiaus ligoninės aukštumas tik šiek tiek per
žės. Mūsų komitetų atstovaus
išėjusius patarnautojus ir pagelbon gali važiuoti dienų ir naktį.
vimo į farmų, kuris įvyks 1 vedėjoms, už jų nuoširdžių 4 pėdas.
visados 5 atstovai. Taip gi su
— Visam pasauly šian
d. birželio. Kas tik norės va priežiūrų ligos metu.
sirinkimas nutarė, kurios drdie yra apie 17 milijonų be- davo medžioti mūsų Didysis
Kun. Ig. Albavičius.
žiuoti į Labdarių farmų galės
jos da nėra pakviestos į tų ko
•diminas, liko j
darbių. Daugiausia bedarbiu jKuniSaikštis Gediminas,
nuvažiuoti su troku, kuris bus
mitetų, pakviesti jas laiškais,
septynioliktame
Amerikoj — 6 mik, Vokieti- Į išnaikinti
priruoštas.
Bijūnėlis.
kad prisidėtų prie bendro dar
šimtmety.
y
joj — 41/2 mik, Rusijoj — 2 j
bo.
mik, Anglijoj — V/z mik, Lie-;
LIETUVIŠKAS RADIO
y
tuvoj apie 5 tūkstančiai.
PROGRAMAS.
Birželio 1 d. žinomas veikė
— Mūsų girių papuošalai— { TURKIŠKOS, RUSIŠKOS
RYTOJAUS ŽAIDIMAI.
jas northsidiečių ir Cliicagos
Iš stoties WCFL 970 K. bus
gyvuliai taurai, kuriuos mėg-1 SULFURINĖS VANOS IR
lietuvių tarpe V. Strioga su
duodamas nedėlioj gegužio 25
McKinley parke, prie 39 ir
P. Bogusevičiute daro eks
ELEKTRIKINIS GYDY
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Da
■■■■■■j
S. AVestern avė., rytoj 2 vai. J ■ ■
kursijų prie altoriaus. Vyčių
MAS
lyvauja garsus operos artistas
po pietų susirems du base5 kuopa, kurioje Strioga vi
dainininkas Brunvaldas, komi
Treatmentai viąokių ligų, reu
bolo tymu: Providence (Die
sas savo jėgas pašvenčia,
Nerikankyklte savęs skaus- ■
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio
kas Brusokas, vargonininkas
mals.
Reumatizmu.
Sausgėla,
g
Ir taip
toliaus,
su elektriniais
vo Apveizdos parap. Vyčių 4
Labd. kuopa ir visos kitos drU
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
Sauris ir kiti artistai. Šiuos kp.) su Nortli Side 5 kp.
dulių treatmentai.
— raumenų sukimu: nes skau- B
jos linki laimingo gyvenimo.
R
PEOPLES FURN1TURE CO. kaipo didžiausi Lie
dėjimai naikina kūno gyvybę ■
programos duoda
Mineralinės,
sulferinės vanos
Ten pat bus žaidimai ir ki
Ir dažnai ant patalo paguldo.
duoda didžiausių kraujo cirkulia
y
JOS. F. BUDRIK
Geg. 25 d. įvyksta parapijos
tuviai radio pardavėjai Chicagoje nusprendė suma
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo
CAPSICO COMPOUND motų Vyčių tymų.
visokių ligų.
stle lengvai prašalina vlršml- ™
išvažiavimas toje pat vietoje,
Radio Krautuvės
žinti radio staką ir išparduoti geriausių Standard
Rap.
n ėtas ligas; mums Šiandie dau- ■
Moterų Skyrius atdaras Utarainkais nuo 8 iki 12 vad. nakties.
3417 So. Halsted St.
kaip ir kiekvienų metų. Šeigybė žmonių siunčia padėka- g
padarymo radio už
kainos ir už % arba tiesiog
vones pasveikę Kaina B*c per
n
Kambariai
dėl
pergulėjimo.
paštų B5c arba dvi ui Sl.tB. ■
IMSIS SU WAUKEGANIEy už pirkėjo pasiūlijimą.
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties.
Dukart tvirtesnė 76c.
■
čiais.
Nedėliomis iki 2-,ros vai. po pietų.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- H
PADĖKOS ŽODIS.

C H I C A G O J E

RADIO

SPORTAS

Išpardavimas

;R€UnatizmassausgeleZ

Vyrai, Moterys Ir Panelės
PASIPUOŠKITE
Jau netoli Vainikų Diena. Visi kas gyvas važiuo
ja j kapines aplankytų mirusiųjų kapus. Ta diena visi
stengiasi pasipuošti — pasidabinti. Jei norite, kad Jū
sų siutai puikiai išrodytų, kad jie gražiai stovėtų, at
neškite juos, kad K. Kulbis jums juos išvalytų ir išprosytų. K. Kulbis, senas Westsaidietis, turi patyrimų
rūbų prosijime per 23 metus. Jei Kulbis Jums drabu
žius suprosis, tai tikrai pasidžiaugsite, nes jis darbų
Jums atliks puikiausiai. Tat, visi neškite savo drabužius
taisyti, valyti ir prosyti pas:

Decoration dienoj gegužio
30 Brigliton Parko L. Vyčių
36 kp. McKinley Parke 4 vai.
po pietų grumsis su svaidi-

KATO8” augalais gydytles, kai
na B* centų.
■

;
I
I

dustin Kolis
SSSB South Halsted Street
CHICAGO III,.

A, F. CZESNA

S■

1657 WEST 45th ST.
Kampas Paulina Street

■

Phone Boulevard 4552

IV.

BELSKIS IR RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, PH. G., R. PH, VEDEIAS
2425 W. Marųuette Road

y

Motors Agentūra

■

Todėl Pasinaudokite Šia Proga.
$225.00 Sonora Radios už ....

$45.00

$195.00 R. C. A. Radiolas už..................

$70.00

$895.00 R. C. A. Radiolas su viskuo ..

Tai vieta, kur geriausia pirkti,
mainyti ir taisyti automobilius.
Pavasaris čia pat, Decoration
Day netoli. Tai laikas, kada visi va
žiuoja automobiliais.
Neatsilik nuo
kitų ir Tamsta. Atsilankyk pas mus
ir išsirink sau automobilių iš didelio
skaičius naujų ir vartotų.

"ž......................................- $195.00
$350.00 Atwater KentKombinacijos

ra-

dio ..............
$150.00 Atwater

$175.00
Kentradios.................... $60.00

$246.50 R. C. A. Radiolas už ..........

A. BELSKIS
A. BELSKIS. PH. G.. R. PH. VEDĖJAS

^200.00

$325.00 Columbia Kombinacijos radio

{kampas* 67-tos ir Artesian)

D.

$11 3.50

$250.00 Atvvater Kent A. C. setai po ..

$40.00

$245.00 Fada radios................ .................

$98.00

$145.00 R. C. A. Radiolas už ..................

$48.00

KURAITIS

1900 S. Halsted Street

Pildymas Daktaru receptu yra mūšy svarbiausis darbas.
*

♦

■

y

K. KULBIS
2305 S. LEAVITT STREET

i

✓

Specialiai šią Savaitę

“Butterscoth, Chocolate and Prench Custard’
kvorta plyta šaltos
košės .... 45c.

Sutaisome Paveikslų
Filmus ir Padarom
Paveikslus į 24
Valandas

ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI

35c Fletcliers Castoria ................... ;....................... 29c.
St. Regis Golf Balis................................. 39c. 3 už $1.15
50c Pepsodent Tootli Pašte ..................................... 39c.
Akinių nuo saulės................ ....... 50c. — 75c. — $1.00

DEL MOTERŲ
45c Kotex .......... \.........< ........................ 39c.
Boyer Roūge jvairių spalvų ..................................... 50c.
Nyalotis Almond Cream ......................................... 50c.

Ode — Ro — No ..................................... 35c. ir 60c.
Turime didelį pasirinkimų parfumų iš Paryžiaus.
Houbigants Quelqes Fleurs, Ideal, Temps Dės Lilas,
Bois Dormant, Fougere Royale, Cheramy, Cappi,
April Showers, etc.

Taipgi ir kitokių aukštos rūšies nauji radios dabar
parsiduoda už labai žemas kainas, kaip tai: SPARTOM,

Pontiac 4 durų, sedan, pilnai aprūpintas su
spare tairais, Love Joy shock absorberiais ir spring covers su skū
ra, kad purvai neįeitų atvežtas prie
durų ......................................................

bumperiais,

$925.00

BRUNSWICK, MAJESTIC, VICTOR, ir kiti. Todėl
nepirkite radio kitur pakol nepalyginsite mūsų kainų.
Lengvūs išmokėjimai suteikiami visiems pagal išgalę.

Taipgi parduodame OAKLANDUS.

Milda Auto Sales
D. KURAITIS, Savininkas
806*8 W. 31 st St. Tel. Victory 1696

4177-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St. |

Lafayette 3171

Hemlock 8400

BĮ
y

4

Šeštadienis, Geg. 2? 3., 1030
T

TI-7TT

X

DBIŪOIB

TVOTE'^“1*8

VJ

Pacikev^ius. Suvažia- pėdos krašto j Vokietiją. Per

Lietas referatų apie lietuvių ir gyvuliai, tuo tarpu sausio m.
LIETUV1Ų GUDŲ SU igudų reikalus ir uždavinius. buvo išvežta 8,416, o per vaBe to, suvažiavimo metu bussario mėn. 7,833. Kiaulių per
VAŽIAVIMAS
išrinktas nuolatinis komitetas, kovo m. išvežta 5,655 .(vasa
E.
“Slowo” praneša kad Vil kuris rūpinsis išimtinai reli rio mėn. 6,528).
E.
niuj lietuvių gudų katalikų giniais reikalais.
Vilnius. IV. 28. Elta. “Vil
suvažiavimo komitetas gavo
leidimų sušaukti suvažiavimų SUMAŽĖJO EKSPORTAS niaus Rytojus” praneša, kad
neseniai gudų visuomenė taip
gegužės 4 d. Suvažiavimų or-j
ganizuoja iš lietuvių pusės p. i Sąryšy su vokiečių muitų pat išrinko savo atstovus Vy
p. Stašys ir Juknevičius, o iš (pakėlimu, sumažėjo gyvulių, tauto atminimui pagerbti: kųgudų — dr. Hrabiekis ir stu-('ypač kiaulių išvežimas iš Klai- migų A. Stankevičių ir atsto
vų Jeremičių, kuriam paves-*
ta susitarti su lietuvių komi
GRABORIAI:
tetu.
Telefonas Yards 11U

Simpatiškas —
Mandagia

STANLEY P. MAŽEIKA

—

Geresnis ir Piges

GRABORIUS IR

nis už kitų patar

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

PAGRABŲ VEDĖJAI

Chicago, III.

Didysis Oflesa:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 U 1741

SKYRIUS
So. Fairflald

Avenue

SKYRIUS
141* So. 4* Ct, Cicero
Tel. Cicero 7784

S. M. SKUDAS

Sloan’s

Liniment

LIETUVIS GRABORIUS

718 WEST 18 STREET

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVĖS

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. LACHA vv ICZ
LIEUTlS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglaueia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

GRABORIUS

J. PRADŽIUS

Nulihdimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
Ir' pigiau
CHICAGO JE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 13dirbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Victory 4088.

Phons Boulevard 4139

A. PETKUS
GRABORIUS
Ofisas

A. MASALSKIS

3238 S. HALSTED STREET

GRABORIUS

Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel.

Masu patarnavimas
Visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Victory 4088-88

Tel. Vlrginia 1380

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue

3307 Auburn Avenne

Tel. Boulev&rd 8377

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YUŠKA

4650 South Ashland. Avė.

Į1900 S. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7878

NAMAI:

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien

Rez. Tel. Stewart 8191

ADVOKATAS

DOMINIKAS
JUTKEVIČIUS
Mirė birželio 11. 1928, sulau
kęs 9 metų
amžiaus, gimęs
Chicago. III. Paliko dideliame
nubudime tėvą Dominiką, mo
tiną Kotriną, ciocę Marijoną ir
dėdę Antaną Gudaičius ir ki
tas gimines.
Negalėdami užmiršti
Ikšiol
brangaus |musų sūnaus Doininiko, mirties 2 metų sukaktu
vių paminėjimui, užprašėme šv.
Mišias, kurios Įvyks utarnlnke gegužio 27, 7:30 vai. ryto,
šv. Juigio bažnyčioj. Visus gi
mines, draugus, kaimynus šir
dingai prašome atsilankyti Į
tas pamaldas.
Nuliūdę:
Tėvai Ir Giminės.
3442 So. Lowe Avenue,
Chicago, III.

11 So. La Sabe St., Room 1701
Tel. Randolph 0931-0832 Vai. 9-8
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

ADVOKATAS

DR. N. BARTON

A.

LUCIJA DUDOR
Mirė Geg. 23. 1930 m.. 4:50 vai. vak. 33 metų amžiaus.
Kilo Iš Vilniaus Red., Švenčionių Apskr., Alučiškės Parap. ir
miestelio. Amerikoje Išgyveno 7 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Boleslovą, broli Kazimierą,
pusbroli Romaną Buroką Ir gimines Amerikoje, o Lietuvoje pa
motę Ir gimines.
Kūnas pašarvotas Eudelklo Koplyčioje, 4605 So. Hermitage
Avė.
Laldotuvčs Įvyks Antradienyje, Gegužes 27, 1980 iš Koply
čios 8 vai. bus atlydėta i šv. Kryžiaus par. bažnyčią, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta ) šv. Kaztmterol kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Vyma, Brolis, Pusbrolis Ir GlmlnA*.
laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkls. Yards 1741.
Del informacijų prašome kreiptis 4449 Ro. Halsted St. Tel.
Yards 5268.

į
La

Mirė Lietuvoj balandžio 19,
1930 Kriklinių par., Biržų ap
skr., palaidotas bal. 22 d. Kri
klinių par. kapuose.

Paliko dideliame nubudime
Lietuvoj moterj ir Inažą duk
relę, 4 seseris, Magdaleną, Mor
tą, Marcljoną ir Elzbietą, o Amerlkoj 2 broliu Petrą ir An
taną ir seserį Kaelfnicrietę Ma
riją Valentiną.

Giminių, draugų fr pažįsta
mų prašome savo maldose pas
Dievą neužmiršti a. a. Povilo
sielos.

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J, JAVOIŠ

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

SSecTmo.2 lkl 4 P° plet- TeL Office: 4459
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj: 1
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 1
5 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėioraia tik pagal su
arti.
Ofiso ir Res.

Boulevard

X — Spinduliai
i

, DR. ŽMUIDZINAS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

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

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 lkl 8 po
pietų Ir 6 lkl 8 vai. vakare
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Res. 3201 S. WALLACE STREET

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

pagal

DR. S. BIEZIS

DR. G. SERNER

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

S. California Avė.

Nedėlioję

5913

DR. A. J. BERTASH

Tel. Yards 1829

Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Mapievvood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 —- 12 ryto
Tel. Canal 0257

Res. Prospect 665>

DR. P. ž. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Nedėliomis
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo
-------------- pietų: 7—8:89 vakare
Nedėliomis 19 lkl 12

Po

Palengvina aklų Įtempimą
kuria
Telef. Midway 2880
eatl priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
Tel. Kenwood 5107
Tel. Boulevard 1491
sau kreivas akis, nulmu cataractua
Valandos:
Telephone Roosevelt 8090
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 regystę.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose apart šventadienio Ir ketvirtadienio
atsitikimuose,
egaaminavimas daro
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
3343 SO. HALSTED STREET
Telephone Randolph 6727

DR. V. A. ŠIMKUS

JOHN KUGHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Specialė atyda atkreipiama mokycloe vaikučiams.

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

Valandoe nuo 18 ryto lkl B va
kare. Nedėllomls nuo lt ryto lkl
i> po pietų.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

4712 S. ASHLAND AVĖ.

kare. Seredsonis ir Pėtnyčio-

Tei. Boulevard 7589

Kainos

pigesnės,

kaip

kitur

DENTISTAI

LIETUVIS DENT1STAS
4145 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos
*Tel. Canal 1229

LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklln 41/7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomls

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių

dcl visokių ūkių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
riatt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėkit mano iškabus
Vai. 9:30 ryt lkl 8:30 vak. Berodomis 9:30 lkl 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Itoom 3
I’hone Canal 0323

OR. G. I. BLOŽIS
DBNTIHTAH

9926

“DRAUGO” EMfiJŲ SKAI

advokatam

ČIUS NUOLAT AUGA.

194 North Lafialls Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:89 Iki ( vai. vak.
U Office: 1999 8o. Union
TeL Roosevelt 9719
VaJ. nuo i 1B I nU. rek.

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Ifl RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 91
metus kaipo patyręs gydytojas, ehU
rurgas Ir akušeris.
Gydo
gas vyrų.
jausius
elektros

stalgias
ir chroniškas Il
moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray Ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

(Kampas Leavitt Bt.)

Netoli Morgan Street

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 lkl 9 vakare
Seredoj pagal sutart)

Boulevard 7589
Re*.

Hemlock 7491

DR, A. P. KAZLAUSKIS
4712 So. Ashland Avenue

F. W, CHERNAUCKAS

DR. HERZMAN

2201 WEST 22nd STREET

DENTIST18
Telephone Central

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Office Boulevard 7948

DR. G. Z. VEZELIS

Vai.: Nuo I ryto Iki I vakaro

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14 SI.
Cicero. III
X-Kay Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt, 1:80—5 Ir 6-9
vai. vak. Seredomis Ir Ned. susitarus

tj

I

m

A. L. DAVIDONIS, M. D.

105 W. Adams St. Rm. 2117

J. P. WAITCHUS
A.

CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- „„, „
„
.
tos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. I Val: 2 ,kI 6 P° pietų* 7 lkl 9 vak’

mis nuo 9 iki 6.

POVILAS
AUKŠTIKALNIS

2130 WEST 22nd STREET

DR. M. T. STRIKOL

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

Ir X-RAY

PRANEŠIMAS

756 West 35th St.

A. A. OLIS

Ofisas ir Laboratorija

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

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

WentWOrth 3000

DR. A. RAČKUS

DR. B. ARON

4193 ARCHER AVĖ.

Gydau šias ligas; dusulį bronchitj, ^el.
katarą, slogas ir kosulius, šlapligę,
epilepsiją, akių ir ausų trubellus, 1

38 S. DEARBORN ST.

BUTKUS

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

Tel. Bevelry 0005

Tel. Randolph 6180-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221
22nd Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
-Vai.: 6-8; ser. Ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

46th ir Paulina Sts.
Boulcvard 5203

Ofisas 2403 W. 63 Street

3958 West 111 Street

ADVOKATAS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Kertė So. VVeetem Arenas
Tel. Prospect 1138
Antras ofisas ir Rezidencija
Resldenclja 3158 Ho. Leavitt St.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valundos: 2 iki 4 p. p. Panedėliaia
Tel. Canal 1828
ir Ketvergais vakare
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Chicago, 111.
į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedelloj pagal susitarimą
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Ofiso Tel. Vlrginia 0026
'šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Victory 6893
Vienatinis lie
Rezidencijos: Vaa Buren 6848
tuvis, kuris Iš
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191
dirba europišRepublic 8466
• Tel. Canal 6764
ko Ir ameriko
niško akmens
paminklus.
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Pasirinkimas
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
4142 Archer Avenue
didžiausias,
GYDYTOJAS,
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
kainos žemiau
CHIRURGAS
ž
Iki
4
Ir
6
Iki
8
v.
v.
sios.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Pirmas prie
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKA8
Ofisas 3102 So. Halsted St.
šais šv. Kazi Namų Ofisas 3418 Franklln Blvd.
Gydo
staigias
ir
chroniškas ligas
miero kapinių
Kampas 31 Street
Vai.: nuo 8:30 Iki 8:30 vak.
vyrų, moterų ir valkų
vartus.
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
Ofiso Tel. Canal 2118
DARO OPERACIJAS
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12
Namų Tel. Lafayette 0098
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Hemlock 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rez. Tel. Prospect 0610
Nedėliomis ir seredomis tik
iškaino susitarus
CHIROPRACTOR
OFISAS

Suite 721 First National Bank Bidg.

1650 West 46th St.
Kam

PAMINKLU DIRBTUVĖ

Ofiso Tel. Victory 3687

JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

PAUL. M. ADOMAITIS

ZO LP

Chicago, III.
SKYRIUS:

DR. R. G. CUPLER

ADVOKATAI

1103 S. Halsted
Si. Chicago, III.
Tel. Victory Uit

2314 W. 23rd Place

A. BITINO

pūslės ligas, nervingumą, nutukimą,
galvos skaudėjimą, širdies, jaknų ir
paralyžių, reumatizmą, vidurius, goiI
terį, tonsilitį ir k.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

DR. J. J. KŪWARSKIS

Rez. Tel. Midway 5512

Ned. 10 — 12

Didelė graži koplyčia dykai

SKYRIUS
8241 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 2201

‘

DAKTARAI:

DR. J. RIMDZUS

BALSAMUOTOJAS

navimas.

4447

— Tėve Mūsų” kalba tūks-

V V-zJE/ į vimo programoj numatyta ke- kovo m. iš viso išvežta 7,193 tantyje kalbų,

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — II pietą |t
uuo 6 Iki 7:39 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Shon
2238, arba Randolph 6899.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki „S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedšl. nuo 10 lkl 12 dieną

draugas

s

fcv^tadienis, Geg. 34 d., 1930

^5=

I

I
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v

Chernausko Darže, 79 AArcher Avė., Justice, III.

Rengia ŠVENTO JURGIO PARAPIJA

Graži muzika, skanūs valgiai ir gėrimai, ir daug įvairumų. Kviečiami visi parapijonai
ir buvusieji parapijonai ir kaimynai. Gera proga visiems suseiti žaliuose miškuose ir prie
gražios muzikos pasivaišinti ir senas pažintis atnaujinti.
Kviečia Klebonas Ir Komitetai.

Nedelioje, Gegužes (May) 25l,1930 m.
EBE

BE

Saviške darže, Justice Purk.
— Šalčiausia vieta žemėj
tbsidės šv. Mykolo lietuvių
Ateidami
j
susirinkimų
at

yra Sibire Jakutų krašte į ry
parapija rengia išvažiavimų
siveskite
nors
po
vienų
narį.
tus nuo Lėnos upės, prie VerPolonia darže. Bus smagus
Dievo Apveizdos Parap. — Dabar vyrai ir moterys lygio
X Gauta iš Lietuvos švie pasilinksminimas, šeimininkės
žių Rūtos saldainių iš pat pagamins gardžih valgių, bus Šv. Jono Evangelisto dr-ja mis teisėmis priimami. Bran
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Šiaulių miesto. Yra Įvairiausių linksma muzika, bus ir kitokių vyrų ir moterų laikys svar gūs lietuviai, naudokitės ge
bų susirinkimų gegužės 25 d., ra proga. Ši‘draugija yra pa Barbernė, 3 kėdės, sav. išvažiuo
rūšių — šokoladinių, vaisinių įvairybių.
ja Į New Yorką, pigiai. 3306 Ogden
1 vai. po pietų, parapijos mo vyzdingiausia, remia tautos Avė.
ir kitokių. Tinka baliams, pik
X Westsidės expressas po kyklos kambary. Kviečiami
Garantuotos va.rt. elek. skalbyklos,
nikams ir šeimyniškiems po
ir bažnyčios reikalus.
$25 ir augščiau. 1214 \Vilson Avė.
vadovystė
J.
Okso
rytoj
9
vai.
susirinkti ir užsimokėti visas
kyliams. Kreiptis r “Draugų”,
Valdyba.
Puikus ąžuolinis pianas, 88 gaidų.
į
išlėks
su
savo
greitu
troku
į
mokestis. Bus renkama dar
2334 So. Oakley Avė.
I’igiai. šauk Irving 4883.
Willow Springs girias. Kas no bininkai šeiminiškam išvažia
Pigiai storas. 4 kamb., arba iš. X Rytoj, gegužio 25 d. Normokysim
beauty amalo. 8207 W.
vimui,
.
ri su tuo expressu važiuoti,
G.rand avė.
1
bukite 2146 So. Doyne avė.
Reik tuoj parduot, pilni mah. ra
Man reik žmonių—vyrų ar
kandai. AVies 11309 Eggleston.
ATLAS
PHOTO
STUDIO
AR
NORI
PINIGŲ
Tel. Roosevelt 2072.
moterų virš 30 metų amžiaus.
Pardavimui valg. stulas, 6 krės.
ANT PIRMU MORGIČIŲ Singer
J. W. Staneika
mašina, geram stovy. 4719
Darbas ant visados. Geras už
No. Sawyer.
Skolinam
pinigus
ant
medi

Naujas Savininkas
A. ALESAUSKAS
mokestis. Gali dirbti pilnų lai
Pigiai lengvas
"outboard
twin
niu ir mūriniu namu. Komisas motor
MOTOR EXPRESS
” iš alumino 90 sv. laivas, traikų ar pusę. Taipgi ir į kitus
Gerai, pigiai ir greitai atlie

ŽINiy-ŽINELĖS

cbojansko miesto; šalčio bū
na ligi 70 laips.

PRANEŠIMAI

BARGENA8 mūrinis 2 flatal, po
penkis kambarius, pirmas flatas su
hdt water bent, antras nuo kampo
IŠRENDAVIMUI su
2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat
Rendon 6 did., šviesus kamb., vi vekarių po num. 7004 S. Campbell
si įtaisymai. $22, 600 \V. 25 I’I.
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

REAL ESTATE
Savininkas priverstas par
duoti biznio lotų ant 71 St. ar
ti Marąuette Parko. Bus par
duotas su mažu įnešimu.
Lotas ant Westem avė. arti
Marąuette Rd. Mainys į bun-

MORGIČIAI-PASKOLŪS

miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street
Chicago, III.
Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN
fPRECINAUSKAS)
Fotografas

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Vestuvės - musų specijalybė

Mes pervežame daiktus ir f
4309 Archer Avė. Prie 43 St. kitus miestus.
(5 durys Į vak. nuo Albany)

Taipgi

i

i

50

vartotų

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

SKOLINAM
PINIGUS
$100 ikį $30,000
ant 1, 2 ir 3 morgičių

motorciklių

27-28-29-30 Henderson ir Supers
27-28-29-30 Indian Scouts ir Fours
Harley Single ir 45-47 Twins.
Pirk su rašyta garantija. Priimame
ir duodame į mainus karus. Central
Cycle Sales, 711 Jackson.

J. NAMON

6755 So. W ėst era Avė.
Arti AVestern Avė.

Telefonas Groveliill 1038

AUTOMOBILIAI

DIDELI BARBENAI

GRAHAM PAIGE

Išlaukinė garantuota maliava
tamsios spalvos, buvo galionas po
$2.80, dabar po $2.00.
Turim ir kitokių bargcnų. At
eikit.

Fifteenth St. Hardware
4938 AVEST 15 STREET
Tel. Cicero 689
CICERO, ILL.

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

GENERAL

Tel. Boulevard ĮSI*

! PRANEŠIMAS.
I

BALZEKAS MOTOR SALĖJ
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

Užlaikau visokių
įukstnių Ir sidaorinlų daiktų, vė
Taipgi didelis pasirinkimas varto
liausios mados ra tų karų už labai mažą kainą.
lio, pianų rolių,
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
rekordų
Ir t. t kreipkitės į mus
Taisau laikrodžius
ir muzikos instru WHITE SOX MOTOR SALES
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefoną*

HEMLOCK

«ISS

MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Moterys nusipirkit matcrijolą, o
aš padarysiu gražią dresiukę pa
gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai.
vakare, utarninke, ketverge Ir subatoms Iki 9 vai. vakaro.

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00
114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS, Savininkas

J. YUSHKEWITZ

Atlieku vlsokj darbą, kaip tai:
taisau namus, porčius, dirbu šėpas
| ir kitokį darbą. Taipgi atlieku clĮmento darbą. Prie namų darbo tuI riu patyrimo per 30 metų.
CHARLES YUSHAS
2223 W. 23rd Place
Telef. Roosevelt 2721

M. YUSZKA

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.
806—8 West 31 Street
Tel. Vlctory 1696

LEAVITT STREET

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

TAISOME
AUTOMOBILIUS

SUDAUŽYTUS

Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai
reikalingą
prie mašinos
viską
padarom.

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

-r,

Bk'-’
>
,d?IEIKIEWICZ<S(o-.)

SVEIKATOS K0MISIJ0NIE
RIUS PATARIA UŽLAIKY
TI GYVENAMUS
KAMBARIUS

CONTRACTORS

.

REAL ESTATE

Mes pasirengę išgražyti Jūsų kamStatflU naU3US namUS ir »eKaipo lietuvis, lietuviams patar barius 10% pigiau už visą darbą. ’ nus priimu į mainUS.
Maliavojam, ir popiernojam ir aps
nausiu kuogerlausla.
2608 WEST 47 STREET
kritai padlrbam pagal jūsų norą.
4426 So. Western Avė.
Teisingas ir greitaas patarnavhnas
Tel. Lafayette 1083
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip
Tel. Lafayette 8227
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o
mes pribusim Ir apkainuoslm visai
FARMOS.
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
METROPOLITAN
lšmokėjlml].

ELECTRIC SHOP
O. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius

OARAOE
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Viktoras Yuknis, Savininkas
STANLEY CIBULSKIS
Visokis automobilių dar

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

Tel. Lafayette 7674

SVEIKUS

Plumbing & Heating

Tel. Lafayette 7139

Pasiuvu Dreses

M. Z IŽAS

I

Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus
sul vėliausios mados automatiškais
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai
Nash ga'l papuošti- Už tokias prl- i
einamas kalnas pas

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO
WILLYS, WILLYS KNIGHT
Savininkas R. Andreliunas
IR WHIPPET .
S2I72E

KONTRAKTORI AI:

ROXEE MOTOR SALES

ST. BUKAUSKAS

4644 So. Paulina St.

f

Pardavimui arga mainymui
NAUJI GERIAUSI
PUIKIAUSI KARAI
5 kambarių mūrinė bungalow,
AUTOMOBILIAI
Įkarštu vandeniu apšildoma, 2
MES
karų garažas. Arti Marąuette
Budavojam naujas namus,
Ntftnų Statymoj Kontraktorius
i
bažnyčios ir
Statau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun Parko, lietuvių
kaina.
Kaina $845.00 F. O. B.
mokyklos.
Pigus važinėjimas.
damentus saidvokus, taipgi
Jei manpi pirkti karą. pirmiausiai
7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ
A. LAZAUSKAS, Savininkas
Labai žemos Kainos
ateik pas mus ir persitikrink, kad
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 6526
pas mus rasite geriausios rųšies au
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
6917 S. Washtenaw Avė.
----------------------------------------------------------tomobilius už žemą kainą.
Karų už Labai Pigią Kainą.
darom mūrinius, apmurinam
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
Phone Virginia 2054
vąrtotų karų už labai mažą kainą.
medinį namų po vienų plytų.
JOSEPH VILIMAS
Atrodo mūrinis, po to jau neBRIGHT0N MOTOR SALES 907 W. 35 St.
Namų Statymo
Z
REAL ESTATE
Yards 4500
reik pentyt. Turim namų ant
Daresne įvairius legalius dokumen
INC.
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu
Kontraktorius
tus, apdraudžiame namus, automo
Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
pardavimo ir mainymo.
bilius Ir kitokias nuosavybės.
J. Lcskjs
4550 So. Rockwell Street
VIENATINĖ LIETUVIŲ
Telefonas Lafayette 0660
2433 West 69 Street
JOKANTAS BROS.
AGENTŪRA
3962 Archer Avenue
Telef. Prospect 3140
LIETUVIS KARTENTERIS
4138 Archer Avenue

Enamel indai buvo
$1.50, dabar 98c.

Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šauklį
OREEX VALLFV
PRODT’CT't
Olsells šviežiu kiauši
alų. sviesto Ir sūrių

»

ĮVAIRŪS

% raudono roberio
daržams laistyti palpos. Buvo 14c. pėda,
dabar 11c. pėda.

Wm. J. Kareiva

CO.

8i

galow.

MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

A. K. VALIUKAS
Palnting A Deeoratlng Contractor
3939 West 65 Place
Tel. Republic 4139

J. MEZLAIŠKIS
Oeneralis Kontraktorius

Telefonas Canal 7233

*

Jei jūsų kas neužganėdina, tai
atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.
Fristatom į visas miesto da
lis.

ŪKĖS — FARMOS. KAM
REIKALINGAS.

80 akrų ūkė, gera žemė geri budinkai, gyvuliai viskas už $4,060.
40 akrų gera žemė, geri budlnkal
didelis sodnas, upė teka, ant cemen
tinio kelis $3,500 su gyvuliais.
'
40 akrų žemė ir budinkal
ant
| kranto ežero $800.

Budavoju naujus namus antj 315 akri< dvarM vi,naa iryvuiių,
’
" t
t
j >4 mailes J miestą $11,000. Taip pat
orderių. Senus priimu į mai- turiu keletą gerų ūkių ant mainymo.
P. D. ANDREKUS
nus.
2453 WEST 71 STREET
Tel. Republic 4537

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

B. W. PALUTSIS

2115 West Coalter Street

Roosevelt 8410
NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lo
tas 48x160. $16,000. 7019 Prairie,
Stewart 2250.

10733 So. Troy St. geras nstnas,
2 lotu, bargeno k. $3,000, lengv. iš
mok. šauk Siminons, Randolph 3080.

2 fl. muro namas po 6 kamb. Pigiai, 7 kamb. med. namas, lo
60x193, aptverta, tinka vaikams,
karštu vandeniu apšildomas, tas
tyras oras, viskas tvarkoj, pamatyk.
platus lotas, arti Western 1480 Wicke avė., Dės Plaines, III.
ler, 2220 So. Ridgeway.
Parsiduoda veik nauji 4 apt. na
avė. ir Marąuette Rd. Savi mai,
kampinis lotas, 56x125, dideli
ninkas mainys ant mažesnio kamb., seklyčia 14x24, beržo trimas,
BIZNIO PROGOS
tailių maudinė. mechan. šaldytuvas,
namo ar loto.
žibalu apšlld., 4 karų šild. garadžius.
namą statė sau kontraktorius,
2 naujos bungalo\v, 5 ir 6 šįmet
Spaustuvė, 12x18 su Kluge, 10x15
prie North West Sidės parko. Del
atdara, viskas yra, kas tik reik. ge
kitų žinių šauk Forest 2408.
ras biznis. Geros išlygos 75S No. kamb. su vėliausios mados į
Rockvvell St.
taisymais. Arti gatvekarių ir Greitam pardavimui mod. 2 flatų,
Beauty šapa, 3 budos, įst. 10 me Marąuette Parko. Įnešti $1,000 iVand. šiid. įrengimai.
1225
No.
tų. Geras biznis. 639 Diversey Pkwy.
Mes
turim
daug
tikrų
bar-j^un^ns^'
D
‘
Vl8i0n
'
Tc
’‘
Kamb. 220.
PARSIDUODA bučernė ir genų. Tai-gi norėdami Įsigy- Į 3820 No. Newland avė., nauja
rez- 6 dideli kambariai, saulės
grocemė. Biznis per ilgus me ti namų arba lotų Marąuette j parlorius.
Sav. Tel. Kildare 0639.
tus išdirbtas. Priežastį patir2 fl. plytų, 5-5 kamb., Laramie
arti Fuilerton avė., pigiai, savininkas
pas mus.
sit ant vietos. Kaina pigi.
649 \V. NVashington
bul.,
kamb.
A. N. MASULIS
510.
12300 Emerald Avė.
6641 So. W ėste ra Avė.
GARANTUOTAS NAMAS
Pullman 3990
•
Pastatysim ant jūsų loto be pini
i
Tel. Republic 5550
gų. Maži mėn. išmok., kaip renda.

tik 2%. Kreipkitės i
Public Mortgage Exchange

Mes permufuojame-perveža- kam visokį fotografijos darbų.
4090 Archer Avenue
me pianus, fornieius ir kito
Tel. Lafayette 0265
kius dalykus.
PIRK. U'INNER
Taipgi parduodame anglis
Pilnai įrengtą. pristato*n už $310.
geriausios rųšies už prieina Super X. The Champion
German Bosch Mag. Corbin Speemiausių kainų. Musų patarna dometer.
vimas yra greitas, geras ir Standard Factory Eųuipment
Jūsų sena mašina už pirmą įmonebrangus.
kėjimą.

REAL ESTATE

PETRAS CIBULSKIS
Mallarojlmo

Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
c’hicago
2 334 80. LEAVITT ST.

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR pOPIERUOJU
Naujausios mados poplera.
Pigiai. Greit Darbą garantuoju
Reikale telefonuokit
Lafayette 7554

Plgeon Lofts R. 3.
Pnntwatcr, Mleh.

Mainymui 40 ak. už 100 ak. skyn.
80 ak. pigiai. Box 54, Jewett, Wis.

Nieko extra.
RIDKER — MORRIS CO.
77 W. NVashington Street

Tel. Franklin 5262

Reik tuoj parduot 5 kamb. ply
tų bung 2 karų gar. ir 35x125 p.
lotas. 2924 No. Rutherford avė.
Parsiduoda 7 kamb. namas, 2 ka
rų gar., pigiai $6,300. 6426 So. Mozart St.
ŽEMIAUSIOS KAINOS
Dreael Blvd.
50x169 p.

15 min. ėjimo iki Pasaulinės Pa
rodos 3 aukščių akmens fronto na
mas, štymu šildomas 7 lav. 4 maud.,
geram stovy. Sav. BAKER 2352 E.
70 Street
VASARNAMIS
11 akerių

Prie puikaus ežero, restriktuota,
2 mali. į Antioch, III. 1
vai. į
Chicago, traukiniai busai, kiti ke
liai, maudinės, dideli medžiai, 11
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
tra, gar., golfo
lauka,
bažnyčios,
marketai, $25,000. Šalę lotas 130x448.
$110 pėda. Rašyk o.r telefonuok, Sav.
J.. P. Bowles, Stock Yards, Chica
go, III. Tel. Yards 044?, Rez. Drexel
5050.

PARSIDUODA pigiai 2 re
zidenciniu lotu Norwood Par
ke. Išvažiuojam, parduosim
po $835.
28 & Dės Plaines Avė.
TeL Riverside 5445 M.
Riverside, UI.

TĖMYKIT ŠIUOS BAR
OENUS

6 kamb. medinis namas, ge
ras beizmentas, furnace apšil
dymas, 2 karų garadžius. Ran
dasi netoli 66 ir Craivford.
Kaina $4,500.
6 kamb. medinis namas, 5
kamb. beizmente. Visi improvementai išmokėti. Randasi
arti 63 ir Ashland avė. Kaina

Sustok — 40 ak. farma. $600, lluo '*4 r./yi
sas listas. McOrath, Mountain View, * ’
’
Mo.
Taipgi

turim naujų mūrinių
Farma iš 167 akerių parsi- bungalow, po 5 ir 6 kamb., ar
duoda Cliicagos apielinkėj. ti Marąuette Parko už labai
j prieinamų, kainų. Kreipkitės
Kreiptis
M. P. SLAŽAS
pas savininkų.
937 West 33 Place
J. A. JONIKAS .
Tel. Boulevard 5969
6628 So. Maplewood
Chicago, UI.
Hemlock 3699

