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METAI-VOL. XV

Jugoslavijos Gyventojai Velka Priespaud
ITALAI PRANEŠA, FRANCIJA GINK
LUOJA JUGOSLAVIJA
BOLŠEVIKŲ VADAI RUSIJOS

53 ŽMONĖS ŽUVO
PASIAUBOJE
SUIFU, Szeelnvan, Kinija,)
.(Fides). — Tsepliu-tsing, šioj
provincijoj, prekybos rūmai
išalkusiems kiniečiams veltui
dalijo ryžius.
J
Susirinko 20,000 žmonių. Į

IR NEBYLĖS IŠKELIA MADAS

X-

v?

ŽINIOS
SUDEGĖ TRIOBOS SU
GYVULIAIS

LIETUVOS PREKYBOS
NAVIGACIJOS SUTAR
TIS SU JAPONIJA

Gegužės 4 d. Joniškio vals.
’i Dervbos dėl prekybos ir na- Rimšeliu km. sudegė pik StuI
‘
!
GYVENTOJUS BAUGINA KARU
vigacijos sutarties tarp l.ie- rgio Jono trobesiai ir juose
tuvos ir Japonijos, kurių ge- buvę gyvuliai: 4 arkliai, 9 kaKeletas policininkų mėgino Į
-,
* •
•
i •i •
•
'gūžės 2 d. Berlyne pasirašė rvės, 7 avys ir 9 kiaulės. Tro,
kr
minias patvarkyti, kada žmo
l*
•' : A*' š ';
'Lietuvos ministeris p. Sidzi- besiai neapdrausti,
nės ėmė veržtis į priešakį.
kauskasjr Japonijos amliasa- į ■
—
Kada tas negelbėjo, polici Oil
*
'S
JUGOSLAVIJOS GYVEN
FRANCIJA JUGOSLAVI ninkai paleido keletu šūvių į
.dorius Nagaoka, truko apie ' MOROS ATMUŠA POLI
TOJAI GYVENA PRIE
JAI PRISTATO GINKLŲ orų. Akimirksny žmonės kiti'
ll/> metų. Iniciatyva sutarčiai,
CIJOS PUOLIMUS
SPAUDOJE
įsudaryti išėjo iš japonų puj per kitus pradėjo bėgti. Kilo
VTVvrv . a
••
qa i
30*
Italijos baisi pasiauba. To sekinėje 53'
įsės. Kaip tenka patirti, japoMANILAjgeg. 29. — Val
•
t
’ a.>tnja, r/g- • • | laikraščiai pianeša, kad buvu-) ftsmpnvs
didžiuma
moterų
iri
mai, darydami ši žygį, vado- stybinė policija, vadovaujant
asmenys,
Gallaudet kolegijos \Vashingtone kurčios ir nebylės
— Jugoslavijos karalius Ale sis Franeijos darbo ministe- i
vaikų, sutrempta.
Be te, mergaitės pagamino savotiškas, kaip čia atvaizduojama, vavos? bendrais savo Politi') pulkininkui Stev ens, Mindaksandras autokratiškai valdo ris Loucheur lanko “mažųjų1
moterų rūbų madas, ir tai išstatė parodon.^
'kos desniais> nukreiptais i sa_ nao provincijoje puolė inusulkeletas šimtų sužeista.
visas slavų tautos padermes. ententę” — Čekoslovakijų,
-------------------------------------------------------------------------------------- ntykių normavimų su visomis'inomj morosų S()dvbą (tvirtu.
Jis yra diktatorium ir konsti Rumunijų ir Jugoslaviją. Jo
SUKILIMAI SIBERIJOJ
SAVASČIŲ APKAINAVI- .valstybėmis. Tam tikrų vaid, nu|). xipko neiaiinėjo. Pradė.
tucija senai užmesta.
'tikslas yra šias valstybes su
.rnenį suvaidino ir ta aplinky- jus tPlnti policija atžaukta>
MAS IR TAKSOS
stiprinti
sąjungoje
su
Franibe, kad Lietuva yra kely ja- vienas poliemonas žuvo.
Karalius pirmiau vadinosi
, SHANGHAT, geg. 30.
cija.
Netolimoj ateity Cook aps- penams į \ akarų Europų. f- j Filipinų salų gen. gubernaserbų, kroatų ir slovėnų ka
iKelinta savaitė japoniečiai ir 300 ŽMONjŲ TRAUKIA
Be to, laikraščiai skelbia, kiniečiai praneša apie valstie
krities taksų (mokesčių) mo- /-anga šituo atžvilgiu padarė torįus j)avjs parėdė būtinai
ralium. Šiandie jis pasivadi
MA TIESON
kėtojai gaus lakštus, kaip kad įvažiavimo ir tranzito \izų morosus priversti paklusnynęs išimtinai Jugoslavijos ka kad Francija visas laikas gi-)čių sukilimus Siberijoj. J)idGegužės mėnesio federalė
1927 m., kuriuose bus padėta panaikinimas tarp Lietuvos ir bpn vaid£įak Tie žmonės viralium. č’ernogorų makedonų nkluoja Jugoslavija. Pristato • žiausi sukilimai seka Pajūrio
“grand jury” Chicagoj 200 kiekvienos nekilnojamos sa- Japonijos.
ginklų
daug
ir
sas laikas neklauso valdžios
amunici- L provincijoje — Vladivostoko
ir kitų padermės yra panai jai
.žmonių
daugiau
patraukė
tiejos.
i-vasties apkainavimas ir taksų
Didžiausio palankumo prin- ir atsisako mokėti mokesčius.
kintos.
»
^apylinkėse. Dabar praneša,
son uz prohibicijos perzengiididumas už 1928 metus. Vi- ciI)u sudaryta sutartis buvo Jų priešaky yra viršaičiai,
Visų Jugoslavija jis paskir
Savo ražu Jugoslavija dj_ kad sukilimai praplitę jau j
Seniau
100
asmenų
buvo
(vakarus ię pųsiekę Turkesta- in^'
.
si žinos, kas kiek už nekilno- pasirašyta Berlyno japonų a- sultonais vadinami.
stė į 9 banatus (kaipir pro dina kariškas išlaidas.
ŠOK.
mų.
Pačiam
Turkestatie
musu-J
3
*
10U
mbasadoj. Japonijos ainbasavincijas). Iš to tik 2 banatu
jamas savastis moka taksų.
_____________
Jdorius savo kalboj pareiškė RASTAS DIDIS BRANGE
tenka kroatams ir 1 slovėna
RUSUS BAUGINA KARU lmonų vadai savo žmones pa-1 Vienas galvažudis suimtas
Poflicijos kilnojimas
J džiaugsmo dėl Šitos pirmos ’
ms, gi 7 — serbams.
raginę pakilti į “šventąjį”)
NYBIŲ GROBIS
Chicagos
policijos
viršinin.platesnės
reikšmės
sutarties
j
Jugoslavijos valstybėje se
karų prieš sovietus, kurie ji Bersvyn ir. Ashland avė.
MASKVA, geg. 30. — Ka
rbai turi pirmenybę, nes ka-i
griauja musulmonų maldna- skersgatvy trečiadienio vaka- ko parėdymu vietomis pakei- 1 pasirašymo tarp Lietuvos, ir I, NEAV YORK, geg. 29. —
ro komisaro Vorošilovo para
ralius Aleksandras yra serbų
imius.
|»re automobiliu važiavę pikta- sti 185 policijos nariai. Tame'(Japonijos. Sa\o atsakomo ka-,gj0 miesto policijos viršininšyta knygelė vardu “Ar Bus
karalius. Kitas slavų pader
i Valstiečių sukilimai, sako-i dariai nežinomų praeinantį skaičiuje yra 5 kapitonai, 11 lbo,j ministeris p. Sidzikaus- kas Mulrooney pranešė, kad!
Karas” jau išleista, parduo
kas taip pat pabrėžė šito pir- šių savaitę suimta keturi Vy
paeinu iš žmonių alkio,įvyru pašovė ir įvilko į savo leitenantų ir 26 seržantai.
mes jam leido pavergti san
dama ir kuoplačiausia skleid
_____________
mo
žygio
svarbumų.
dėl
ūkių
komunistinimo.
'įautomobilių.
Per
greitumų
jie
tarvės valstybės.
rai ir viena moteriškė. Jie su
žiama.
ŠEN.
WALSH
PASIDUOI
Japonijos
ambasadorius
NaKroatai, slovėnai ir kiti
■Žmonės kovoja baudžiavos/paliko savo vienų sėbrų, kurį
darė brangenybių vagių gau
Komisaras
Vorošilov
nuro;į
ved
imų
DĄS
DIDŽIUMAI
-gaoka
dabar
išvažiavo
keliešiandie gyvena karaliaus ir
(policija tuojaus suėmė. Pas
jų. Policija atrado brangeny
do,
kad
didžiosios
kapitalis_______
ms
mėnesiams
j
Japonijų,
iš
---' suimtų rastas šautuvas ir re-1
serbų priespaudoje.
bių vertės arti vieno miliono
tiškos valstybės ginkluojasi' PASILIUOSAVO TRIMS
volveris. Gal jis išduos savo . AVASHINGTON, geg. 30. kur parsiveš sutarties ratifi- dolerių.
'
neva
kitos
prieš
kitas.
Bet
iš-'
—
Senatorius
T.
J.
AValsh,
kavinio
dokumentus,
kuriais
sėbrus.
ATSISTATYDINO BOLI
SAVAITĖMS
tikrųjų
jos
rengiasi
pulti
Ru

dem. iš Montana, pranešė, bus Berlyne pasikeista.
E.
VIJOS PREZIDENTAS
PARĖDYTA SKELBTI
siją. Tad, anot jo, Rusijos
SPRTNGFIELD, III., geg.
kad jis linkęs pasiduoti savo J
Paliko daug turtų
BEDARBIŲ SKAIČIŲ
JAVAI DAR PINGA
LA PAZ, Bolivija, geg. 29. proletariatas privalo budėti ir 30. — Illinois įstatymų leidi-,
valstybės gyventojų didžiumai. '
Andai miręs buvusia ilgus
— Šios respublikos preziden būti pasiruošęs pramatonius mo rūmai pasiliuosavo trims
------------.
_
T Šiandie jis yra sausas. Bet'
WASHIXGTON, geg. 28.
1
unetus
Chicagos aldennonu J. i
puolimus
atmušti.
Proletaria

•įen
nu
platybės
gyventojų
di’
Marijampolės
apylinkėse
ja
tas Dr. Hernando Šilęs visai
savaitėms, kadangi StrawnlD
— Cenzo direktorius Stuart
r. virs
. j Powers paliko
tas
turi
remti
raudonųjų
ar

To"
did
džiuma
nubalsuotų
prieš
pro,V1
1
kainos
dar
krinta
užuot
kinetikėtai atsistatydino ir savo
komitetas nesuspėjo paruošti/dolerių turtų.
parėdė visiems cenzo viršai
liibicijų,
tada
jis
pasiduotų
lusios.
Pirkliai
iš
ūkininkų,
pareigas pavedė vesti kabi mijų.
sumanymų (projektų) Cook gjmna tenka likusiai našlei,
čiams visoj šaly tuojaus vie
tai didžiumai.
atvežusių parduoti, tik pasi šai paduoti gautus apie ne
netui, patardamas paskelbti
apskrities finansų patvarky
■sūnui ir giminėms.
juokia ir liepia vežti namo. darbu davinius. Tas reiškia,
SUŽEISTAS KINIEČIŲ mui.
naujus rinkinius. Atsistatydi
Atpigus kiaulienai, ne vie kad bedarbių skaičius bus vie
VADAS
nimo priežasties nepaskelbė.
ARKIVYSKUPAS PEIKIA
Už krautuvės padegimą
na bėda visai prispyrė. Pini- šai paduotas visose šalies da
PROHIBICIJĄ
NEPATVIRTINO PENSIJŲ
________
gų reikia, kų perki — bran- lyse.
Samuel Madonia, 45 m. tei
PEIPING, geg. 30. — Pra
MIRUSIO KARDINOLO
SUMANYMO
smas pripažino kaltu už savo
neša, kad tomis dienomis mū
DUBUQUE, lova, geg. 30. 'gu, o čia jų nėra. Todėl skoi
LAIDOTUVĖS
šių laiku sužeistas vyriausias
AVASHINGTON,
geg. 30. valgomųjų daiktų krautuvės — Kolumbo Vyčių paruoštam dinasi ir už didžiausius procePRIPAŽINO MIESTO
REIMS, Francija, geg. 30. valdžios kariuomenės vadas — Kongresas pravedė suma padegimų. Gaisre žuvo vienas pokyly pagerbti vietos naujų 'ntus, nors atiduoti nežino kaip
VARDO PAKEITIMĄ
“R.”
— Mirusio kardinolo Lucon gen. Chiang Kai-šek.
nymų, kuriuomi einant, karo į žmogus, kurs jam gelbėjo arkivyskupų Beckman, arki- galės.
IVASHINGTON, geg. 29.
vyskupas kalliėdamas pareis- J
laidotuvės įvyks birželio 3 die
su ispanais veteranams pen-! krautuvėje,
— Valstybės departamentas
DR. K. SRUOGOS
MACDONALD DAR KAR sijų pagrindas praplečiamas
nų.
kė, kad prohibicija neįvykina- J'
pripažino
Turkijos miesto
Nušautas skalbyklos
PASKAITOS
ma, kaipo priešginiaujanti pa
TĄ IŠĖJO LAIMINGAI ji taip, kad valdžiai kas metai,
______
, “Konstantinopolio”
vardo.
čiai žmogaus prigimčiai ir a-Į
savininkas
45 SUDEGĖ VAGONUOSE
itas atsieitų ligi 12 milionų do
Dr. K. Sruoga, finansų mi-, “Istanbul” vardu pakeitimų,
LONDONAS,- geg. 30. — lerių daugiau.
Trys plėšikai užpuolė Mid-į ^meninei laisvei.
nisterijos ekonominio dep. re- Nurodo, kad paštoje KonstaMASKVA, geg. 30. — Ke Britanijos parlamentas balsaPrezidentas Hoover nepat way Linen and Supply skal
ferentas kviečiamas gegužės ntinopolis ateity būtų žinoleivinio traukinio vagonus pa 'Vo klausimu, ar valdžia kalta virtino šio sumanvmo.
SUSEKĖ
PINIGŲ
byklų, 6022 Dorchester avė.,
pabaigoj Šveicarijon Šaint mas tik kaipo Istanbul.
*
•
• «
gavo gaisras arti Doniodiedo- už kįlantį nedarbu. Ministe
DIRBTUVĘ
ir nušovė vienų savininkų
Gallene
aukštoje prekybos I
vo stoties. Žuvo 45 žmonės. ris pirmininkas MacDonald iPROHIBICIJOS VYKINI- Wm. Koch, 50 m. Piktadariai NEW YORK, geg. 30. - mokykloj, Berno univ. ir Ta-'
PINIGŲ KURSAS
Sužeistų 23,
šėjo laimėtoju — 28 balsų di
MO NUKĖLIMAS
pabėgo nieko nepelnę.
Federaliai agentai Brooklyne rp. Stud. Sanatorijoj Levsine
džiuma. Jis laimėjo, nes libe
Lietuvos
100
litų
. .$10.00
susekė pinigų dirbtuvę. Atra skaityti paskaitų. Birželio 24
WASHINGTON, geg. 28.
IITALIJGS LAIVYNUI
ralai susilaikė nuo balsavimo.
Britanijos 1 sv. sterl.
4.88
Trijy dleny atostogos
do visokias reikalingas bank- d. Dr. K. Sruoga laikys pas
— Prohibicijos vykinimas iš
IŠLAIDOS
mašineriFraneijos 100
frankų
3.91
Pasitaikius Kapų Puošimo motėms spauzdinti
Iždo departamento žinybos
kaitų Jenos univ. Visos pasNežinomo vyro lavonas bus nukeltas į Teisingumo de šventei, didžiuma dirbančių jas ir apie viena milionų do- ikaitos apie mūsų krašto eko
Italijos
100 lirų
5.23
ROMA, geg. 30. — Italijos
Belgijos 100 belgų
13.94
parlamento - žemesnieji rūmai
Ties Elm gatve iš Michigan partamentų. Tai įvyks liepos Chicagoj darbininkų susilau įlerių netikrų 10, 20 ir 50-do- nominiai — prekybines pers
Šveicarijos 100 frankų 19.37
karo laivynui pripažino arti ežero išimtas nežinomo vyro 1 dienų, kada prasideda ad kė trijų! dienų atostogų. Dau lerinių banknočių.
pektyvas. St. GflUene — ben
giur
šiandie
nedirbama.
78 milionus dolerių išlaidų. lavonas.
Suimta trys asmenys.
ministraciniai metai.
drai apie mūsų kraštų. “R.’1 Vokietijos 100 markių 23.85

S iberijoj

Sukilimai

k

2

Šeštadienis, Geg. 31 „(4, 1930

draugas

m
“DRAUGAS”
Uelna kasdien. Uskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00, Pu
sei Metų — *3.60, Trims Mėnesiena — *3.00, Vienam
■Masalui — 76c. Europoje — Metams (7.00. Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .Oio.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negre
itas. Jei neprašoma tat padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL

kaip greit galėsime džiaugtis pastatytomis
prieglaudomis, tas daugiausia priklausys
nuo mūsų visuomenės duosnumo, darbingumo
ir savo pareigų labdarybės link supratimo.

20-TAS A. R. R. K. FEDERACIJOS KONGRESAS

Amerikos lietuviai katali duoti, bet ir savo reikalų mes
kai, stovėdami tautos sargy begalės turime. Dar apie pu
boje, negalėjo nepastebėti pro sė mūsų parapijų neturi savo
PABALTĖ SUSIRŪPINO.
gos 1905 — 11)06 m. kjlus Ru mokyklų. Bernaičių kolegija J
sijoj suirutei, kad nesigriebti dar neturi savo rūmo, nes Tė-l
Eltos žiniomis latvių nacionalistų parti- priemonių teikimui kaip mo vai Marijonai savo jėgomis to-!
jus vadas Bergas, kuris lankosi Skandinavi i ,alės, taip ir materialės pa kiai kolegijai rūmo neišgaii
juj Kopenhagos konservatorių klube laikė re ) gaij)OS savo bl.0ĮįalnS) liku 'įkurti, čia reikalinga visos

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

Maskva. — Komunistų - ca

ras Stalinas čia negali išriš
ti “puzlės”, delko, pavyz
kasdien.
džiui, Lietuvos draugai, turė
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
dami panosėj Rusijų, bėga į
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.
Brazilijos gyvatynus arba į
lemtų Pabaltijos klausimais. Tarp kitko, jis.siems senoje mūsų tėvynėje, tautos parama, nes tai visos
Kanailų ar į kitas buržuazines
palietė ir Baltijos jūros hegemonijos klausi- j Lietuvoje. Taigi, 1906 m. ir'tautos reikalas. Be tinkamai
“peklas”, o nei kreiva akim
“DRAUGAS”
mus. Bergas priminė, kad prieš karų kovų jį,-0 sušauktas pirmasai Ame- pastatytos aukštesuėsės lienepažiūri į komunistinį “roLITHUANIAN DAILY FRIEND
del hegemonijos vedė tarp savęs Vokietija ir’rikos lietuvių katalikų kon-, tuvių mokyklos nepajėgsime
Publisbed Daily, Except Sunday.
Rusija. Persvara buvo Vokietijos pusėj. Da-1 gresas AVilkes Barriuose. Te-1išsiauklėti tinkamu vadų, in- * Lietuviškiems Cbicagos so- jų”. Tokius draugus Stalinis
BUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Months
cialistams taip save apduina- vadina slakeriais. Patys draubar Vokietija nebeturi vilčių pasidaryti šei-įnaį įr įkurta iki šiol sekmin- teligentų.
— **.**, Tbree Months — *2.00. One Month — 76c.
vus savo iš socializmo išsišė-lgai turėtų pasiaiškinti, delko
Europe — One Tear — *7.00. Slx Months — *4.00
mininku Baltijos jūroj.
gai veikusi Am. Lietuvių R. Šiais Vytauto Didžiojo me
Copy — .03c.
bijo, kaip
} jie savo “rojaus
Rusija, su kuria l’abaltė ir ypač Latvija K. Federacija.
stais turėtume pasistengti pa- rusioj gazietoj:
Advertislng ln “DRAUOAS” brings best results,
kokios pavietrės.
“Ar-gi nebliko
Advertlslng rates on appllcatlon.
nėra nei istoriškai, nei ekonomiškai, nei po
Deliui didelės Amerikoje Į daryti, kad šių metų Federa“jau sveiko proto?
U
2l)-tasai kongresas butų
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago litiškai surišta) taip pat negalinti tikėtis he lietuvių inteligentų, visuomePRAŠAU NESIJUOKTI!
“Ar-gi pasenom
gemonijos Pabaltijy. Toliau Bergas kritika nininkų stokos, Federacija sa- jv^ų Amerikos lietuvių kala“ar jau kuproti?
vo, kad tarp Pabaltijo valstybių vis .nėra vo darbuote toli gražu nega-pLų kongresu. Visiems lietuVienas laikraštis rašo, kad
“Kad —
glaudžios sųjungos. Bergas nurodė, kad Da lėjo atsiekti to, kų jinai savo viams katalikams, ypatingai
‘
‘
tokiems
bolševikėliams A“nesimato mūsų veikimo
nija neturinti teisės išleisti iš savo rankų rak planuose buvo pasiryžusi pa uatalikų vadams, privalėtų
m'ri’:o;’"> deportuoti, anot se“kad
to Į Baltijos jūrų. Šiuo metu Baltijos jūroj daryti, bet. jei pažvelgsime, rūpėti šių metų Federacijos
MES IR LABDARYBĖ.
“mūs idėjos ant lentynų autoriaus x .J:,.' yi ""i? būtų
neviešpataujanti nė viena Pabaltės valstybių. kas prie esamų sųlygų pada- kongreso pasisekimas.
paskirti atskira sala, kur jie
rūdija,
Kadangi Federacija yra vi
Mūsų dienraštis daug savo skilčių pave Faktiškai egzistuojanti Anglijos hegemonija,;ryhų turėsime pripažinti, kad
galėtų skelbti savo komuniz
“O plunksnos sulužę.
da lietuvių labdaringiems reikalams ugdyti. bet ji savo padėtimi nė kiek nesinaudojanti. i Federacijos nuopelnai lietuvių sų Am. Lietuvių R. K. vieny
mų kiek tik nori.”
X • 1 —, 1 .
bės reiškėją, taigi prašom
Beveik nėra tos dienos, kurioje nebūtų šis tas Sovietų Rusija siekianti hegemonijos ir ren-Į tautai yra dideli,
•Ar-gi?”
Pasiūlykit '.s nors
rašoma apie labdarybę. Kartų į savaitę duo gianti agresyvia jūrų programų. Latvija no-i Gyvenant išsimėčius po toly ir kviečiame, lietuvius katali
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dama specialis labdarybės skyrius, kuriame
jo tas lentynas ir rado, kad
kolonijas, reikšti su savo sumanymais
sisteinatingai mūsų labdaringieji reikalai yra tas nuo jos būtų Danijos rankose. Karo atve lietuvių išeivijos
rudėtos a.,t jų.socialistų i<!5-, _ Matei kolnunistlJ vyia.
gvildenami. Del to mūsų dienraščiui nieks ne ju, Tautų Sąjungos pagelbos nėra ko tikė pravesti l^okia nors nauja mm ir patarimais, kaip geriausia
tis. Pasak Belgo, patyrimas mokus, kad vals tis anais be katalikiškos spau suradus budy suvienijimo vi-j°s sena* Jau žiuikių suėsto-,
gali prikaišioti, kad jam nerūpi labdarybė.
sų Am. lietuvių katalikų kolo— Taip. Raudona su kuju
Labdaringieji reikalai rūpi ir lietuvių tybės galinčios pasitikėti tik savo jėgomis. -dos laikais buvo dideli sir sun
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— Kų reiškia tokia spalva
pasekmingai veikia nuo .1914 metų. Jos nuo
dėsi savo dievui Dolieriui:
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pelnai yra dideli. Tūkstančiais reikalingų
“Už tave mes pasirengę savoli ir tokie keisti simboliai?
Metiniuose
musų
kolonijų
prieinamoje
nijimo punktais.
— Izi suprasti: spalva reišpašalpos jinai sušelpė ir dabar tebešelpia.
dūšių velniui parduoti”. Bet
Šiomis dienomis pasimirė žinomas lietu Am. Liet. R. K. Federacijos vietoje — Newark, New JerNežiūrint to nuolatinio šelpimo darbo, jinai
apsižiūrėję, kad jie dusios ne-į^a kraujų, o simboliai
l uvis išradėjas St. Gasparaitis, kunigo Tarno kongresuose, suvažiavę iš į- sey, rugpiučio 19-20-21 dd. Čia
turi, nes, sako, paeina iš nion-^1® 8U Piautuvu ~ mužk ir
nupirko ir išmokėjo žemės dideli plotų, ant
Gasparaičio tėvas. Tai buvo vienas iš typin- vairių lietuvių riaujokynių at arti New Yorkas, netoli Pliikurio pastatė Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoni
kės, maldos tonų pakeitė ir Piaukgiausių lietuvių, apsigyvenusių Chicagoje. Bu stovai, bendrose diskusijose ladelpbia ir kitos Pensilvani
nę, kuri jau šimtams žmonių .sveikatų graži-;
šiandie taip meldžiasi: “Dole — Dabar suprantu. Vis tai
vo tai gabus žmogus. Užpatentavo daugybę suvienodindavo savo pažiūras jos kolonijos, čia ir Conn. ir
didesnei artymo meiiei.
no ir kuri gražiai mūsų tautos vardų kultūsavo išradimų, tačiau dėl kapitalo stokos į koki nors naudai iškeltų su Mass. valstijų lietuvių koloni rį mes dabar garbiname ir
Kblgame pasaulyje garsina. Nedaug mes teant jo aukuro gyvus žmones
negalėjo jų pilnai išvystyti ir įgyvendinti. Sa manymų ir, tinkamus nutari- joms nesunku pasiekti. Taigi
— Na, Jonei, pasakyk, kų
ttlrime tokių organizacijų, kaip Labdaringoji
vo išradimais velionis troško iškelti lietuvių mus padarę, gryžę savo kolo- visi lietuvi!} katalikų vridai, deginame”.
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— O, mama, tokį didelį aįstaigoms ir tuomi joms materialiai padėti. davo.
siliepti savo patarimais, kaip nių, kuriuos socialistai nė tik
.
i
Bet ir po tų didelių ir sunkių darbų mū
silų,
kaip dėdė.
Velionis buvo idealistas ir patriotas, uoliai dė
pagerinus musų Federacijos ant Dolierio, bet ir ant vokiš
Paėmus
kad
ir
lietuviškųjų
sų labdariai dar nemano silsėtis. Jie gerai
jusis prie lietuvių kultūrinių ir visuomeninių; parapijinių mokyklų klausi darbuotę, kad pastūmėjus mū kos Markės bei
lietuviško' — Nešnekėk taip, vaikeli,
supranta, kad labdaringieji reikalai ir dal
reikalų.
mų. Juk tai buvo begalo di sų veikimų priekyn. Prašome Auksino aukuro yra pusėtinai tokio asilo, kaip mūsų dėdė
bai niekuomet nesibaigia. Jie bus reikalingi
apdeginę.
. nėra visam pasauly.
delis ir sunkus jvykininiui ir laukiame.
iki pasaulio pabaigai. Ypač. pas mus, lietu
Federacijos Sekretoriatas,
sumanymas, įeikalaujųs di
J. M. PRAL. JULIUS MACIEJAUSKA3.
vius, kurių, toli graži, ne visi tautiniai ir
181) Bale Avenue,
delio pasišventimo iš k e na
labdaringieji reikalai yra aprūpinti.
Brooklyn, N. V.
nors pusės. Kaip tiktai moky
Labdariai žino, kad mūsų našlaičiai ir
klų reikalai liko tinkamai
seneliai dar neaprūpinti. Šimtai mažyčių
Federacijos kongresuose išaiš “MUSŲ VAIKŲ LAIMĖ”.
išblaškyti po svetimtaučių prigelaudas, kur
kinti, tuoj atsirado mokyklų
tautybę, o dažnai ir tikėjimų pražudo; šimtai
L Abelnas susidomėjimas E-,2. Spauda apie Lietuvių Ekoreikalui
pasišventėlių,
kurių
Ne
senai
buvo
atspausdinta
senelių vargsta po svetimas pastoges, kęsda
konomiuės Konferencijos j
nominę Konferenciją.
dėka
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padaryta
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”
kun.
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Jusevimi dvasinį ir medžiaginį skurdų.
jdėja.
Amerikos lietuvių spaudai
moji užuomazga, iš kurių iš čiaus knygutė, “Mūsų Vaikų
Del to verkiant yra reikalinga eiti prie
Amerikos lietuvių, taipgi priguli kreditas už rimtų ekokerėjo gražus
lietuviškųjų Laimė”.
statymo našlaičių ir senelių prieglaudų. Ir
ir Lietuvos, visuomenė, spren i no,n’nas
idėjos
parapijonių mokyklų tinklas,
tenka- pasakyti, kad Labdaringoji Sųjunga
“Vilniaus Rytojus”, lietu džiaut iš susirašinėjimo, pusi- >v"rt'n"n«- Pavyzdžiui, kai ku
su savo tautos specialiai pri
rinitai to tikslo siekia. Jau dabar tam tikslui
vių laikraštis Vilniuje, pata kalieji,un ir zpaudosbulsų,-!™ laikraS,'iai Paraaė seka"ruoštomis vienuolėmis moky
yra nupirktas ūkis, kurio iškilmingas atida
ria kiekvienam namui įsigyti parodė palankumo ir susido-1 f,a,: “8-birželio 10 d. Sautojomis.
rymas įvyksta rytoj. Svarbu, kad į tas iš
šių knygutę, nes tenai, kaip „įėjimo ekonominės konferen- kla,"a N,w Yorke Pi™'»‘inf
Federacijos
sudarytosios
kilmes suvažiuotų kuodaugiausia žmonių ir
Amerikos Lietuvių Ekonomi
laikraštis sako, apibudinamas cijos idėja.
“Tautos Tarybos” nuopelnus
tuomi parodytų savo pritarimų kilniam su
nė Konferencija. Jos tikslas
gyvas klausimas padaryti vai
kovoje už Lietuvos politinę
Pirmuoju
TJetuvos
nepri-į
—
įsteigti Amerikos lietuvių
manymui, duotų paakstininių, moralių ir me
kus laimingais. Toliau sako
nepriklausomybę visi gerai mu laikraštyje, kad Vilniaus klausom) bes
dešimtmečiu' ekonominę organizacijų, sudžiaginių parama sunkiame ir atsakomingiažinome.
Čia
rasime
neįkainuo

(1920
1929)
įsikūrė
Ame-; traukti po jos vėliava ekonome darbe.
VU \
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Ka-ip ligoninės statymo darbe buvo rei
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Advokatas (teisėjui): Pone (1930 m vas. 15 d.) Pitts- kos lietuviams. Materiale bū
Iki šiol dar prieglaudų neturime dėl to,
Dabar, nors Lietuva, jau teisėjau, ar aš galiu kaltina- burgli, Pa. (bal. 6) Pbiladel- klė paliečiu kiekvieno žmo
kad didelė mūsų žmonių dalis nuošaliai nuo
il’bia, Pa. (š. m. bal. 13 d.),.
gyvena nepriklausomai, betjmųjam statyti klausimus?
labdarybės reikalų stovėjo. Jei visi būtume
gaus kasdieninį gyvenimų.
švėkšnos klebonas, gimnazijos Švėkšnoj da daug .fii
paga|b(>s
Teisėjas:
Gerai,
sutinku.
įBaltimore,
Md.
(š.
m.
geg.
3
laiku supratę savo itarcigns ir visi lygiai dir
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Ar,
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Tokie
Prekybos
Butai
orbę ir aukoję, šiandien galėjome turėti ne tik
SKELBIMAI DRAUGE ’
ligoninę, Imt ir visas reikalingas prieglauda.. kuli- Kreiič.iaus salėj, 4600 So. \Yood St., vos žemės yra atvaduotos, da sėjau, jis galės, pasinaudoda ganizuojasi ir kitose vietose,
PASISKELBUSIEMS DUO
Bružų, gana didelį, patogų ir lengvai pa rengiama jam pagcubti vakaras, kurio visas. \ ytauto Didžiojo kapas len-j mas tamstos sutikimu, ir nu- kaip VS’aterbury, Conn., WilDA DAUG NAUDOS.
kų niekinamas, jį reik atva- bausti mane?
kes Barre, Pa. ir kitur.
siekiamų ūki jau turime. Tai gera pradžia. O pelnas eis Švėkšnos gimnazijos naudai.
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Ali Nations” Piknikas
Rengia

ŠVENTO DOVYDO PARAPIJA

LIETUVIAI .AMERIKOJE
CICERO, ILL, ~FrOCHESTER, N. Y.

JOI. DELIO - JIINE 8 D.. 1930
JUSTICE PARKE

ARCHER & KEANE AVĖS, JUSTICE, ILL.

Visus širdingai kviečiame atsilankyti Į tų “Ali Nations’’ “Visų Tautų’’ piknikų. Bus gera mu
zika, žaidimai, daug visokių įvairumų. Justiee Purk, kur piknikas įvyks, randasi sale Černiausko
daržo. Visus kviečia.
RENGĖJAI.

baigiasi 49 vai. atlaidais. At-(
Vestuvės.
i apdraskyti, bet sunkių žaizdų
laidai prasideda virž. 1 d. peri
negavo.
Sekmad. rytų S vai. įvyko
sumų. Prašoma visų, besibai-'
Pranas palaidotas geguž. 26
diubas Vincento Gelažiaus su
giant velykinės išpažinties iai\T „
.... , . .
... , Į d., Šv. Petro ir Povilo bažny. . x
,
...
|l rsule Mikletoniute. Sliubas
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įių patogumų. Galimas daik- dau, žada būti birželio 15 dietas, kad altorių šventinimas na.
įvyks per sekmines, per 49 vaRaporteris.
landų atlaidus.

• - čioje už jo siela įvvko pamal-

Bus dar daugiau naujo - Petras. Jonai, kur tu dabar
mis pasinaudoti ir dažna Šv.
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J Mos ir iš ten nulydėtas į ka'
Nelabai senai buvo paduota Komunija parodyti musų auk ' gražiai prisiruose n tinka-1
tai užbaigimas mokslo metų gyveni ?
mai visa atliko. Buvo gražus
gegužės!* bolševiklJ laikraštį “Lais štesnių dalykų branginimų.
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mai išsiklausę šv. .Mišių, vė
vaikučiui ėjo prie Pirmos K„ !Jur«io P“raPi.ios klebono a.
gyvena’
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Paroda.
Žinoma,
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pirmos Komunijos vaikelius
(gerai jiems sekasi su pardavi-i rodo. ('/.baigimas, kaip nugir- kartu.
aiaidojimas.
Geguž. 25 d. po pietų 2 va-Į
nių
pasauliui
pripildyti,
bet
is daugiau
liejimu serijų.
atvedė į bažnyčių, šv. Mišias
landų įvyko pašventimas auk-1 Nelaimė ištiko Makausko
(iėkokim
Dievui,
kad
nereikia
siai įsuka svetimtaučiams. Be
laikė ir pamokslų sakė pats
štųjų merginoms ir vaiki- Jono šeimų. Jo vienas šuninįj
visiems
tokiais
būti.
to, girdėti, kad choro piknikui
mūsų gerb. klebonas.
Jeigu žmogaus protas jau nams katalikiškųjų mokyklų. Pranas būryje jaunų vaikinų nekurios choro narės surinko
Pirm pribusiant Pirn,Q.I4įont tiek užtemęs, kad jis turi Jos baigtos statyti pernai. Bu išvažiavo pasivažinėti. Netoli '
jdaug įvairiausių daiktų.
Jo
(
Komunijų. \nikeliai atnaujinoI(j,.qS:os taip drėbti ant kunigų. vo vartojamos nuo praėjusio Freeport, lik, ant vieno užsi-!
rudenio. Abu namai gražiai sukinio, automobilio valdyto-* žada visiškai girai j
Krikšto įžadus.
kurie paaukoja sveikatų ir
Seselės Kazimierietės Janai gyvasfj Dievui ir artymo mei- išveizi, turtingai įrengti. Jie- jas neteko kontrolės, smogė j j’”'11' k
dailiai Altorius papuošė. Ka lei, tai ant tokio tamsūno ne ms vietos parengtos tinka- telegrafo stulpų. Tų nukirto, j
Šis tas naujo.
da vaikeliai pradėjo prie alto galima: pykti, nei barties, tik mos«
Automobilis, kaip mačiusieji
Šv. Petro ir Povilo bažny- į
rių eiti, kada sužibo daugv- prašyti Dievo jam proto ir
Šventinimo apeigas atliko liudininkai sako, apsivertė ke čioje atsiranda naujų, gražių j
be elektros šviesu ir žvakių,i pasigailėjimo, nes šiek tiek Jo Eminencija Jurgis Kardi- Hs kartus. Pranui perskelta [dalykų. Jau statomi du nauji, i
. .
, i
žmogus jauteisi esąs rodos žmogus tokių dalykų nerašys nolas Mundelein iš Chicagos
Chicagos galva. Jis neužilgo mirė. Ki gražūs šoniniai altoriai. Juodanguj tarp angelų. Kada. vai I
Daugelis žmonių, pienuojančių senų tė
ir nežemins pats savęs. Tas, Šventininių lydėjo iškilminga tas smarkiai sužeistas, bet, tdu bus puikus bažnytėlės pa
kelių choras užgiedojo “Jė kas purvų pučia kitam į vei paroda. Joje dalyvavo pra- turbut, išgis. Dar trys gerokai 'puošimas, o be to duos nekuvynę aplankyti, musų užsieninio keliavimo
zau ateinu prie tavęs”, ne dų, galų gale pats sau akis džios mokyklų didesnieji ber
Departnientui paveda atlikti visus prirengivienam ašaros per skruostus, prisipučia. Taigi reikia gailė- niukai ir mergaitės, aukštesmus — laivakortę, vizas, Travelers čekius
kaip gintaro karoliai, riedėjo. tis tokių tamsūnų. Jie žino tie majų mokyklų studentai ir
ir kitas smulkmenas išskiriant supakavimo
Antrų valandų [>o pietų fo sų ir mato jų, bet keikia ir studentes, Kolumbo Vyčiai ket Į
savo bagažo.
tografas Krųšinis nufotogra šmeižia. Taip daro tik nera virtojo laipsnio, Šventojo Var
Pasikalbėk su p-nu Bay apie savo pie
favo pirmos Komunijos vai mios sųži.nės.
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do Draugijų nariai iš visų
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kelius. Gerb. klebonas* 'įrašė
iRocki'ordo ir apielinkės paraTeisybės Sekėja.
Seno Krajaus
Specialistas iš
į rąžančių ir į škaplierius.
' pijų. Prie jų prisidėjo žymūs
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ
MOTERŲ
X Gegužės 23 d. vakare mū
būriai vyrų.
NEŽIŪRINT KAIP l.ŽSISENĖJISIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciallškai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užROSELAND, ELL.
sų klebonas pakrikštijo du
Parodų gruzino apie keturi
nuodijinių kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, ga'.vos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
jau augusiu asmeniu, lietuviu.
benai.
laptingas ligifc. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
ATRUSTCOMPANY
Misijos.
X Mūsų kolonijos darbštūs
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Iškilmėje dalyvavo ir ilga
lį
metų
ir
išgydė
tūkstančius
ligonių.
Patarimas
dykai.
,
UlOVfest 35 th Street
labdarybės ir kituose darbuoMūsų bažnyčioj vra misijos, prakalba pasakė Springfield,
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėiiomis iki 12 d.
A State Bank • • • • AClearingHouseBank
1200 West 26 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Cravvford 5573
se veikėjai, p. Jlnti-kaitis, Žil-lkurias v(,(la phlfiai žin„n|as III. vyskupas Griffin.
vitis ir ponia Sriubienė uoliai pamokslininkas
Šv. Petro ir Povilo parapi
gerb. kun.
Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
ruošėsi prie “Vainikų die Prel. J. Maciejauskas. Pamok jų atstovavo pusėtinas vyrų
Telefonas BOULEVARD 4600
nos”, aukoms rinkti.
slai sakomi rytmečiais ir va būrys. Šventojo Vardo draugi
X Katalikų Federacijos 12 karais. Tikimasi, kad tikintie jos nariai turėjo pasirodyti
SVARBUS PRANEŠIMAS
skyrius sekmadienyje laikė ji tomis puikiomis misijomis skaitlingiausiai, tai pasirodė
CHICAGOS LIETUVIAMS
mėnesinį susirinkimų, kuria tinkamai pasinaudos. Misijos menkiausiai.
me vienbalsiai nutarta prisi
dėti prie . Vytauto 599 metų
i
i
jubiliejaus apvaikšči,ojimo su
Cbicagos lietuviais, taip pat
nutarta ir Cicero padaryti apLaivu Leviathan
Rengia
vaikščiojimų. Tam darbui iš
BIRŽELIO 11 D., 1930
rinkta specialė komisija.
Dr-stė Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
X Kur tik dabar Ciceroje
(Didžiausiu Pasauly Laivu)
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
NEDELIOJ, BIRŽELIO (JUNE) 1, 1930
nepasisuksi, visur tik kalba
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
STEPONO SVILA1NIO FARMOJ
ma, dirbama ir ruošiamasi
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
prie metinio parapijos pikni
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
86th ir Keane Avė., Justiee, III.
ko.
bų dėl sekamų priežasčių:
Visus širdingai kviečiame j smagių vietų gražiai pa
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už
X Visi Cicero:? biznieriai
silinksminti.
RENGĖJAI.
grabą.
parapijos piknike, birželio 15
2..Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
<1., žada “in eorpore” dalygraborių.
vauti. Valio, Ciceros biznieTo apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
riains.
VYRAI
IR
MOTERYS
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
X Mūsų kunigėlio Tliomo |
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
Gasparaičio tėvukas mirė. Ra- 1
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
dio stotis reiškia gerb. kun.
lengva.
Tliomui gilios užuojautos.
Mes siuvam siutus ir kautus vyrams:
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
X Kun. T. Gasparaičio tė
puikiai, stipriai, iš geriausio ir naujau
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešlme j
sio materiolo pigiomis kainomis. Taipgi
vukų laidos gegužės 31 d., 9
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
parduodam vyrams gatavai pasiutus rū
vai. ryto iš Dievo Apveizdos
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
bus pigiai.
navimo, tai galėsite kreiptis prie bite graboriaus,
bažnyčios, 18 ii- l’nion gatvės,
kurs jums patiks.
Dabar taipgi siuvam dreses ir kautus
Cbicago, į Šv. Kazimiero kūpi l
moterims naujausių stylių. Mūsų kostuDel pilnų informacijų kreipkis:
nes.
meriai visuomet yra užganėdinti.
A. a. Stanislovas Gasparai-!
Paul P. Baltutis
Jobn J. Zolp
Taipgi valome, prosiname ir taisome visokius rūbus
tis visur darbavosi, buvo išti- 1
greitai ir atsakančiai. Malonėkite atsilankyti pas mus,
3327 So. Halsted St.
46th & Paulina St.
kimas katalikus. Visiems pa- ,
tikriname, kad būsite užganėdinti mūsų patarnavimu.
Pigiausias Lietuvis Grabcrius Chicagoje
tartina dalyvauti jo laidotu-i
V. M. Stulpinas
S. L. Fabian
Ofisas:
Skyrius:
F. M I C K A S
vėse.
3255 So. Halsted Street
809 West 35th Street
668 W. 18th St.
3238 S. Halsted St.
X Biznierius Antanas Ani4146 Archer Avenue
Tel. Canal 6174
Tel. Victory 4088
brozaitis visų aukso maišų, pa
Universal State Bank, 3252 S. Halsted St.
Tei. Lafayette 9832
rap. piknikui aukoja.
Radio APZ.

ROCIFŪRŪ, ILL

Daug Kelionių

Pradek Čia

Daktaras

1NISSIG.

Central'<'S£',"Bank
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J. F. Radžius

IŠVAŽIAVIMAS

Į GRABŲ IŠDIRBYSTĖJ

Būkit Gražiai Apsirengę

i

J. F. Radžius

Visuotina Ekskursija Į Lietuva

I

Šeštadienis, Geg. S t

DRAUGAS

d.,

itK%)

i
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X Aušros Vartų bažnyčioje
,Sų-gos sutraukiu jaunimo sa- cius ir p. B. Janušauskas, valdį, kuris savo galingu La- tuopas Mikas Jozavitas pianu
“
Švintant
Aušrelei
”
nenoro
ritonu
išpildė
tikrai
artistiš'{įkomponavo
solistams.
Taipatsilankiusieji
rytoj gaus laIvo pramogosna, tat ir šiame
I vakare sųjungiečių grazios mis prisėjo eiti namon.
kai klasiškus kurinius žymių į gi verta pastebėti, kad ir mu-įbui gražų ir įdomų katalikų
DIEVO APVEIZDOS PAR. likiečiai turi daug visose ko- dukrelės dalyvavo “in corpo- į Svečių pasitenkinimų sunku'pasaulinių kompozitorių. l)i-Izika buvo tikrai gera, rinktina Labdarybės Chicagos Arkilonijose “oldtimerių”, t. y. re”: p-lė S. Nedvaraitė, S. aprašyt — visi buvo daugiau delis, bet lankstus p. Brunvul- reprodukcija įvairių šokių ir į vyskupijos lietuviškai spauzPIKNIKAS.
negu užganėdinti, ir prašė do balsas darė gilaus įspūdžio [gražus maršas. Teko nugirsti, įdintų pranešimų, kaipo pas-----------buvusių pcrapijonų, kurių šir Bitautaitė, V. Valteraitė, G
gaudau paremti
šino laiku visur parapijoje dingui laukia šiame piknike. Mikšaitė, p-lė F. Nausėdaitė sųjungiečių dažniau surengti į klausytojus. Bravo už tai kad ir ateinančiam sekmadie-'katinimų
Budrikui, kad moka surasti [ny vėl dalyvaus daininkus p.'labdarybę,
(specialiai parvažiavo iš Ko- panašias pramogas.
Vyčių veikimas.
kalbama apie metinį piknikų,
sary
College)
jaunutės
viešĮ
Gaila,
kad
ne
visiems
gulėgerus dainininkus. Kitas stam ! Bruin aidas; ir kiti artistai.
Per keletu paskutinių mė
kuris įvyks sekmad., birželio
8 d., Bergmans’o darže. .Jau nesių apie vietinius vyčius nios p-lė Dalkaitė, Sirusaitė ; jom vietos ištekti — Klubo bus progrumo numeris, tai p-lė | Taipgi ketverge vakare iš stopikniko darbininkai išrinkti. mažai kas buvo girdėtis. Kuo ir kitos Jaunuoliai inteligen kambariai nedideli ir vėlinu Violeta Jaseliniutė, kuri sa- I ties \VI1FC ini?s gražus proŠeimyįlinkės lanko gerb. biz poje buvo jaučiama vienybės tai, p. Bulota, medicinos stu užsisakiusiems vietas — nebė- vo pilnu ir malonu soprano, [gramas.
nierius, kurie, kaip kasmet, stoka, todėl ir veikimas buvo dentas J. Bulevičius, V. Ra galėjom sutalpinti. Tų nuošir ne atsilikdama nuo p. Biun-, šiuos'programus duoda Jos.
taip ir šįmet, teikia gausių nusilpnėjęs. Buvo atsiradę vi mutis (komp. Pociaus seserie- džiai atsiprašom.
valdo, tiesiog .avele žavi joj p1 Budriko muzikos krautuValio
1
kps.
valdybai
ir
vi

tės),
p.
A.
Kaulakis
spaustu

dovanų piknikui, žodžiu, ren sokių partijėlių. Prieš porų
publikų.
[yp, j<lirj parduodu visu išdirsoms
sųjungietėms
už
taip
vininkas,
insuranee
agentai
p.
giamasi su visu uolumu. Tų savaičių kuopa persiorganiJ. Sauris, kaip visada, ge- bysciu radios ir pianu .
dienų visi parąpijonai, ir seni zavo ir išrinko savo pirminin- Vilkišius, Abaravičius, stud. didį draugiškumų ir puošnių
rai išpildė keletu melodijų
Krautuvės adresas,
ir jauni, apleis savo namus ir ku gerai žinomų jaunimo dar- Stulga ir kiti. Sunku būt vi-'pramogą,
.3417 S. Haisted St. — S.
vargonais, o pianistas — virdalyvaus šitoje metinėje pa- buotojų Bronių Šaltimierų. Jis sus čia suminėti. Tad jauni
LIETUVIŲ VALANDA.
rapijos pramogoje. Aštuonio- !*u visa savo jauna eneigija mui parengta specialia stalas, ,
PILNAS EGZAMINAS
_
rūpinasi atgaivinti
kuopos visur stropiai susodinta “con '
$5.00 TIKTAI $5.00
Per žiemų Jos. Budriko koritI dvasia. Praeitame susirinkime geniai” svečius, užtai ūpas ir
SPECIALISTAS
jis pateikė kuopos veikimo linksmumas šio gražaus ban- poraciojs radio valandos bu
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa!planus, kuriuos visi priėmė ir kieto buvo nepaprastai įspū vo gražios, gyvos ir geros. Ir
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
net vasarai pasirodžius, Bud
[pasiryžo remti. Taigi, trumpu dingas.
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
riko
programai
ne
tik
nesus

'laiku mūsų Vyčiai vėl pradės
P-lė Klebaitė, mūsų jauna
po pilno lšegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
j gyvuoti. Gerb. klebonas paža sųjungietė, gražiai padėjo sve toja, bet atrodo, kad nori būt
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
dėjo visokeriopų paramų,
telius priimti. Žodžiu, viešpa dar geresni.
mo, suradymui žmogaus kenksmini Teisingas nusiskundimas, tavo mandagumas, gražus iš Štai, kad ir pereitų sekmarumų.
Mano Radio — 8cope — Raggi.
j Vienas iš mūsų kolonijos auklėjimas -- aukštos kultu ’dienį Budriko valandoje iš
C-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vlI korespondentų nusiskundžia, ros požymis. Nebuvo čia bo 'stoties WCFL teko išgirsti ar
iškas bakteriologiškas egzaininavlnas kraujo atidengs man jūsų tik
p. L. Brun
kad mūsų mokykloje nepavy biškų šiurkštumų bei rupume, .tktų *SV<?U, latvį
as negeroves, ir jeigu aš paimsiu

C H I C A GOJĘ

Slocm’s

Liniment

Radios

ko suorganizuoti mokyklos
beno. Iš tikrųjų, labai gaila,
kad šitas sumanymas tėvų tar
pe rado taip mažai pritarian
čių. Labai mažas tėvų skai
čius, kurie moka auklėti savo
vaikus. Gailisi savo vaike
liams tų dalykų, kurių nerei
kia gailėtis, ir, priešingai, lei
džia pinigus ten, iš ko jokios
naudos nėra. Jau per visų sa
BUDRIKO DIDELIS PIR vaitę ant gatvių girdisi šau
KIMAS IR. DAUGYBĖS dymai. Kiek tai pinigų išlei
PARDAVIMAS PADARO džiama šitiems niekams, iš ku
GALIMU PARDUOTI RA rių net ir nelaimių atsitinka.
Daugiaus susipratimo!
DIOS UŽ TOKIAS
IICA Radiola AC 7 tūbų vertės
$150,
su
tubovnis.
» su
viskuo

$39.00
$36.00
Dynamic,

su

$49.00
vertės
$98.00
Pynainic,
su
Philco 8 lutų
viskuo už
$49.00
Sparton 9 tūbos, D> namie, ver
tės $179.00
^93,00
Bosh 8 tūbų Super
Dynamic
su viskuo už
75-00
Sonora
$350 už

Vakaro pabaiga.
Po vakarienės ir programa,
išsiskirsčius
svečiams, liko
dar didokas būrys — šokta
tad prie piano muzikos, ku
rių mums teikė komp. A. I’o-

Kombinacija

už

Parduoda ant lengvų išmokėji
mų, Jus girdite Budriko Progranfus kas nedeldienj
iš WCFL,
kas ketvirtadieni iš \VHFC.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3417-21 S. HALSTED ST.

us gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skli
do, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
eigų turit kokią užsisenėjusią. jslkerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit
neatėję pa*
mane.

JIS IEŠKOJO TOKIO
VAISTO PER METŲ

METUS
į “Plttsburgh, Pa., March 23.' — Aš
i ieškojau vaisto prieš nervingumų ir
nemiegu per keletą, metų. Malonu
man neprašomam pareikšti, kad

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra toks vaistas. A. H. Dehler." Šis
įstabus vidurių tonikas laikys tvar
koj jūsų vidurius, kepenas, pūslę ir
pilvą. Bandyk. Visose aptiekose. Ne
mokami sempeliai iš Jos. Triner Co..
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 101<

Chicagos veikėjai tariasi paremti Federacijos Apskričio
Raštininkų p. Petrų Atkočiūnų ir padėti jam baigti mokslus.
Jo naudai ruošiamas piknikėlis Birželio 8 d. 2322 So. Oakley
Avenue, p. Adv. Bagdžiuno darže.

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

Iškilminga Vakarienė

Aštuoniolikietis.

ŽEMAS KAINAS:

Atwator Kent
su viskuo
Majestic S tūbų,
viskuo už

kurie tiesiog atstumia inteli
gentes moteris nuo Sąjungos.
1 kuopa visuomet pasižymi
inteligentišku mandagumu.

Pagerbimui

PRALOTO J. MACIEJAUSKO,

M. S. 1 KP. JUBILIEJINĖ

Aukšto Svečio iš Lietuvos

VAKARIENĖ.

e

(Galas).
Ponai Janušauskai' suruošė
malonu siurprizų 1 kuopai,
būtent sudėjo ypatingai gra
žių sveikinančių dainelę ir
pripažįstančių 1 kps* didelį
pasidarbavimų, ypač “cliicagiečių, darbščių bridgeporGė
čių”, be kurių pasišventimo į
vargiai šiandie moterys ture- Į
tų savo Sąjungų... Ponams Ja- j
nušauskams atsistojimu dėko
ta ir trukšmingų plojimu tei
kta ovacijos...
;I

Mėlio), Uie (M 1 ii., 1930

Jaunimo dalyvavimas.

Pastebėta, kad 1 kp. Mot.

KRENCIAUS SALĖJ,
4600 So. Wood Street
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK.

Gerb. Pralotas Jul. Maciejauskas nuo senai plačiai
yra žinomas Lietuvoje ir Amerikoje. Yra tai toks uo
lus ir ištvermingas veikėjas, kuriam lygių nedaug tėra.
Toks veikėjas veikia visai tautai ir todėl jo pagerbi
mo vakarienėn yra kviečiami ne vienos kurios kolo
nijos lietuviai, bet iš visų Chicagos ir apylinkių ko
lonijų.
Vakarienė bus šauni, geri užkandžiai, gražus prog
ramas, įdomios prakalbėlės.
Esame pasirengę maloniai priimti skaitlingų pub
likų. Kviečia visus RENGĖJAI.

PASKOLOS ANT NAMU GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS
Padėkite savo pinigus ant musų Aukštų Pirmų Morgičių, ku
rie uždirbs Jums 6%.

Tel. Boulevard 4705

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA
Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044
Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.
Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley A ve.
AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė
.V. Duoba
2328 W. 23rd St.
J. Dimša
3230 So. Emerald Avc.,
M. Slikas
10555 So. State St.
Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba
agitatorius.

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų - Amerikos Linija
ASMENIŠKAI

OFICIALINE

vadovaujama

Lietuvių

per KUN. G. M. ČESNĄ

VYČIŲ

EKSKURSIJA

EKSKURSIJA

Birželio 14ta Dieną

Liepos 5tą Dieną

Laivu ‘UNITED STATES’

Laivu FREDERICK VIII

LIETUVON

LIETUVON

per
KLAIPĖDĄ

per
KLAIPĖDĄ

— SMAGIAUSIA

—

PATOGIAUSIA

—

KELIONĖ

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS!
Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų agentų arba į

SKANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET

NEW YORK CITY

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parūpinamo
reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

. .

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR NEPADALINTAS
TURTAS $425,000.00

BANKO TURTAS VIRS $3,500,000.00
Kreipkitės su visokiais reikalais laiškų arba ypatiškai;

Metropolitan
State Bank
2201W. 22 Street,

Kampas Leavitt St.

Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p.
Utarnlnkais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vakare.

/

i

DRAUGAS

$e«t&dięnTs, Gcg. 31 d., 1930

Double plays: Kluchinskas
to Miknius to Mažeika; Mik
nius to Kluchinskas to Mažei
kų; Cooperis to P. Vaitikaitis.
Base on balls; Vaitikaitis 8:
Geidras 4; J. Grisk 4.
Struek out by Vaitikaitis S;
by Giedras 5; by Grisk 3.
Left on base: Cicero 12; Bri
dgeport 10.

GRĮŽO NAMO.
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K OF L GAMĖS TOMORROW!

visablc tliut tbe visiting niaJiagcr slidi <k> likewise.

dury at Brigliton Puik
South Chicago at Mest Side
Nortli Side at Cicero

CICERO DEFEATED
BRIDGEPORT.

Sunday, May 25, at Mark
\\hite Sipiare, Cicero defeaTliese gailies were postpoted Bridgeport in a slugfest
ned because of rain on May
although Bridgeport outhit
18. Roseland dropped out of
Cicero būt the finai sepre was
the league and Bary tookj
11 to 10.
its piace at the lašt meeting i
AB R H
CICERO
of the athletic assoeiation.
I J. Zuk.
4 1 1
Editor.

BRIDGEPORT

BASEBALL BOX SCORES. Ryneris
Mažeika
lt is necessary that all box Miknius
score.s of the K of L gailies Klucinskas

be sent to A. J. Manikas, 2900
W. 40 St. Tliese mušt be sent
out not later than the Tuesday follouing the gunie. The
hoiue team assuines tliis responsibility, būt it is also ad-

2

Ligonių dr-ja turėjo 2: A.
Seulį ir J. Bartauskį. Abiejų
Town of Lake. — Pirmos
sužeistos rankos.
kuopos labdariai stropiai ruo

Išrinkta darbininkui dėl šei- šiasi važiuoti birželio 1 d. į
miniško išvažiavimo, kuris labdarių ūkės atidarymų. P.
bus 22 d. birželio, Saviške dar J. Madzejauskas iš Marųuette
že Justice Parke.
Park visiems gerai žinomas
Nutarta, kas pripildys ap mėsos pardavėjas (meat pedlikacijų tame išvažiavime, tas dler) pasižadėjo važiuojančius
bus priimamas veltui be įstoji nuvežti savo naujų troku. Tro
mo mokesties.
kas išvažiuos 9 vai. ryto nuo
Iš Vytauto komiteto prane Šv. Kryžiaus bažnyčios. Taipšimų darė A. Grisius ir Ona gi bus ir daugiau vežėjų. Vi
IŠVAŽIAVIMAS.
Zdanevičiutė, kad mūsų ko si prašomi dalyvauti šiame
Dievo Apveizdos Parap. — lonija smarkiai ruošias prie iškilmingame piknike. Visas
Rap.
i Susivienijimo Brolių ir Sese apvaikščiojimo.
pelnas eis našlaičių ir senelių
Irų Lietuvių draugija turės'
naudai.
šeimyniškų išvažiavimų birže-1
Žinanti.
lio 1 d., Suktine darže JusticeĮ
j purk.
Visi draugai-(ė.*) kviečiami i
v
. .
'
CUNARD LINIJA LIETUVON
-atvažiuoti ir paremti draugi
G.reitas reguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New
ųjų, ypač jaunuomenė; pasilink
Vorko Į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
smins it prie puikios orkestrus
o paskui saužemiu } Kauna.
lu iš New Vorko į Kauną. J203
i ir pakvepuosit tyru oru. O
Pamatykite Londoną pake
ir brangiau. Atskiri kamb., er
U
ly. Taipgi tiesiai ) Londo
dvi vieta, geras naminis val
mes iš savo pusės stengsimės
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
gis, mandagus tarnavimas. Del
visus patenkinti. Bus lengvų
jų varomi laivai. Trečios
kitų Informacijų klauskite bile
kleaos laivakortės Į abu gaCunard agento, arba rašykite
gėrimų, “Birutės” saldainiu
tiesiai pas:
iš Šiaulių, cigarų, žodžiu, visa346 No. Michigan Blvd.
Chioo«o, III.
ko.
l
- ----------------- —Kas pripildys aplikacijų
P-nia Elena Rakauskienė, visoje Amerikoje lietuvių tar
išvažiavime, tas bus veltui H□i------ ----- r------~" ■ . ■-----—m
pe gerai žinoma artistė-dainininkė, šiomis dienomis sugrįžo
priimtas į draugijų.
iŠ Milano, Italijos, kur per metus laiko tobulino savo talen
MES MOKAME CASII
Rap.
tų. Grįždama aplankė Lietuvų. Pirm negu pasirodys prieš
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
visuomenę ant estrados, p-nia Rakauskienė dalinsis savo gau
Draugija Šv. Jono Evange
Monev Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
siais kelionės įspūdžiais su “Draugo” skaitytojais. Dabar
Paskolos teikiamos ant Real Estate
listo) vyrų ir moterų laikė mė
su savo vyru Dr. Rakausku apsigyveno Marąuette Parke.
nesinį susirinkimų gegužės 25

CHICAGCJE

Providence at Bridgeport

M Balsis
ATHLETIC ASSOCIATION .' E. Vallantis
P. Vaitikaitis
MEETING.
B. Budriek
_________
i
S. Cooperis
The Chicago District K ofį .E. Zuk.
L Athletic Assoeiation vvilli T. Vaitikaitis
have its monthly meeting next E. Stankus
Eriday, June 6, at Council 4. Zirgaitis
A. J. Manikas, Secy.

susirinkimo perskaityti rast. VISI Į LABDARIŲ PIKNIP. Kupronio.
KĄ.
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AB R H
5 3 4

GARSINKITĖS “DRAUGE”

CUNARD LINE

$65.00

Bender
J. Grisk
Gramont

3 3 2
3 0 1 Geidras
10 0
T\vo base kils: Miknius,
3 2 1 Kluchinskas, Balsis (2).

(1 rišli

B. Budreek
Vasnot

Tliree base hits: Ryneris,
Giedras, Cooperis.
Home runs: AVallaitis.
.a

? -■

d., parapijos mokyklos kam
bary.
Susirinkimą atidarė pirm.
jj. Blankus, nutarimai praeito

KAUFMAN STATE BANK

124 N. LA SALLE St.,
į

CHICAGO, ILL.

——"

a

.

■į ė

r

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Hardware & Paints Krautuvė Naujose Rankose
ll Ji

Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir
visiems savo pažįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau
Jono Deringio HARDWARE & PAINTS KRAUTUVE po numeriu
4414

S.

ROCKVVELL

Mes turime didelį pasirinkimą MALIAVŲ, VARNIŠIŲ, DAR
ŽAMS LAISTYTI ROBERINIŲ PAIPŲ, VINIŲ, įvairiausių SPYNŲ
—ZOMKŲ ir kitokių dalykų. Mūsų krautuvėje pasirinkimas didelis.

STREET.

•<

Per ilgą laiką ši krautuvė buvo prideramai p-no Deringio
vedama. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms
reikmenų — Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos. Vieta
Chicagoje buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo bizni skelbė “DRAUGE.”
4V
Dabar visiems Chicagos “Draugo” skaitytojams pareiškiame,
kad įneš, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame
pasiryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.
Mes turime daiktų reikalingų namų savininkams, prie didelių
namų ir mažų, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingų daiktų.

Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau
su savo kostumeriais, duosime prieinamiausią kainą. Mūsų pa
tarnavimas mandagus ir greitas.

Stambesnius orderius pristatome į visas miesto dalis.

Visus kviečiame atsilankyti į mūsų papildytą krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingų daiktų galite gauti ir už labai prieina
mą kainą.
Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisin
gai ir mandagiai patarnauti.

Hardware <fe Paints
ii.. liiiiiiiiiiiiiii
n* i iiiiiiiiin:
III Lllllllllllll
ui aini eiliniui

’i J
i mm
.ii it lllilIlIilHiillilIlHIIIIIHIi
imi I uiiniiiiiiiiiiiiiii
ui i1 ItllHIHIIIlllllllllllililIFII
utį i liiiiiiiiiiiiiiiiiftii
ii: ’ 1l)lilllillllllillil!lll!!!llil
ilki 1 iiiiitiiiiiiiinii!ii:

. BUTCHAS, Naujas Savininkas
4414 S. Rockwell SL

Tel. Lafayette 4689

■-

DRAUGAS

6

Gryno peln® liko $102.00. jos šv. Kazimiero Karalaičio
I Šiuo laivu vyksta gražus
Į būrys lietuvių, kurių tarpe p. Per “Draugo” pinigų siunti- pusmetinis susirinkimas įvyks
Stulga ir (langiaus jaunimo, mo skyrių pasiųsti į Lietuvą. šeštadieny, gegužės 31 d., 7
parapijos
IŠKILMINGOS VESTUVĖS. šv. Komunijos. Viso jų susi kurie mano dalyvauti Ateiti Julijonas ir Paulina Šlickiai !valandą vakare,
.
2150 So. llovne Avė.
svetainėj. Visi nariai kvi(Mv*ianinku Kongrese .
daro 28.
mi būtinai susiūti, nes turime :
Vykimo reikaluose geriau
X Rytoj prasideda birželio
North Side. — Ateinantį sek
daug- svarbių reikalų svarsty- :
madienį žynius veikėjas Vla mėnuo, pašvęstas .Jėzaus šv. siai ir greičiausiai patarnau
inui, ypatingai kaslink pikui- j
das Strioga su Tekle Boguse- Širdies garbei. Aušros Vaitu ja P. P. Baltutis, 3327 S. Ual
ko, taip-gi bus raportai komi- J
vičiute 6v. Mykolo bažnyčioje bažnyčioje bus laikomos kas- sted St. Telelonuokit Yards
J North Side. — Lietuvių Asijos
ir D. L. K. Vytauto su- I
per antras šv. Mišias priims'i dien pamaldos prie .Jėzaus šv. 4009.
jmerikos Politikos klubo North
kaktuvių ir t. t. Kadangi yra
Tat, vykime į savo senąją
širdies. Sekmadieniais drauge
Moterystės Sakramentą.
!\Vest Side mėnesinis susirinpusmetinis susirinkimas
ir
Parapijos choras prisiruo- su trečiomis šv. Mišiomis, 9 tėvynę — Lietuva, dalyvauki..
...
.
,
,
.
kimas
įvyks
pirmadieny,
bir

kurie pasilikę su duoklėmis,
*
x
jj
šęs jauniesiems gražiai pagie vai., o šiokiomis dienomis, ule Ateitininku Kongrese bei!
,
iželio 2 d., parapijos salėje, turite atsilyginti, kad nebūtu
•
1 1
1 J
4 ’
doti “Veni creator”. Taipgi, kuomet nebūna vakarinių pa kitose iskilme.se.
1044
AVabansia
Avė.,
8
vai.
mėt suspenduoti. Kiekvienas
Ex.
girdėjau, kad p. A. Kamins maldų bus laikoma ryte S va
vak.
atsiveskite iki naują narį.
kas ir p. Raulaitienė giedos landą.
Prašomi klubo nariai ir
AČIŪ VISIEMS.
X Šiandien vakare iškil
solo laike šliubo.
narės skaitlingai susirinkti.
V. Strioga, kaipo žynius minga gegužinių pamaldų už
Reiškiame širdingos padė
Valdyba.
veikėjas tarpe Chicagos lietu baiga su procesija ir pamoks
kos žodžius visiems dalyvavu
vių, turįs plačią pažintį tat lu 7:30 vai.
Brighton Park. — A. L. R.
siems piknike, rengtame WilX Ryt Aušros Vartų moky
ir j vestuves sukviesta gana
low Springs, UI., sekmadieny, K. Federacijos 19 skyriaus įnė
didelis skaičius draugų bei pa kloje bus šie susirinkimai: a)
gegužio 25 d. klieriko Kinde- nosinis susirinkimas įvyks ne
Kolegijos Rėmėjų 19 skyriaus
žįstamų.
rio naudai. Ačiū visiems ti- dėlioję, birželio 1 d., 3 vai., po
Teklė Bogusevičiutė, nors tuojau po sumos, b) Šv. Kazi
kietų pirkėjams, ačiū visiems pietų, Nekalto Prasidėjimo sv.
nepersenai atvažiavus iš Lie miero vyrų ir moterų — po
pikniko darbininkams, kaip Panelės parapijos mokyklos
tuvos, bet gražiai darbuojasi pietų 1 vai., c) Akademijos
va Jonui Višniauskui, p-nams kambary. Visų draugijų ir
keliose North Side draugijose Rėmėjų 10 kp. ir Labdarių 7
Zaleckams, Petrui Gadeikiui, kuopų valdybos ir atstovai
ir turi giminių, draugų, pažįs kp. — po pietų 4 vai. Vakare
broliui Vladui, Jonui Stum malonėkite atsilankyti, nes
tamų. Todėl iš abiejų pusės 7:30 vai. Alumniečių choro
briui, p-niai Budrienei, Pet bus labai svarbus susirinkibus didelis skaičius svečių. parengimas parapijos svetai
rui Fabijonaičiui ir jo talki mas.
nėje.
Puota bus parapijos salėje.
Valdyba.
ninkams prie lietuviškų sal
Kadangi p. V. Strioga daug
dainių, programo vedėjui Va
Bridgeport. — Simano Dau- Į
darbavosi North Side draugi MOT. SĄ GOS 1 KPS. NA
lančiui, misijouoriui Pranciš kanto draugija laikys mėnesi
RIŲ DĖMESIUI.
jose, ypač Vyčių 5 kuopoje,
konui, klebonui kun. Drauge nį susirinkimą sekmadieny,
Jusų sveikata
yra
svarbiausias
todėl Vyčiai ir jo draugai, 24
liui, studentui Jonui Kudir birželio- 1 d., šių metų, 12 vai. daiktas! Negali daryti bandymus,
Bridgeport. — Ateinantį pir
kuomet tavo liežuvis apsivėlęs, gal
d. gegužės, pp. Bogusevičių
kai, p-nui Bašinskui, p-nui dieną, Cliieago Lietuvių Au vą skausta, neturi apetito ir viduriai
(jaunosios brolio) namuose madienį, birželio 2 d., įvyks
užkietėja. Tas pritaikoma
suaugu
Kliknai ir kitiems kalbėto ditorijos svet.
siems, bet ypač vaikams. Tai va, ko
surengė jam pagerbimo vaka 1 regularis Mot. Są-gos 1 kps.
dėl Šeimyninio daktaro laksatyvas
jams už jų gražias prakalbas
Nariai būtinai privalote da yra saugus.
rėlį. Dalyvavo ir “Vyties” re susirinkimas .Prašom visų sąir linkėjimus klierikui Alek lyvauti, nes turime daug svar
Dr. Ca!dwell’s Syrup Pepsin šian
daktorius p. P. Zdankus, p. J. jungiečių ateiti šin susirinkisandrui Kinderiui, kad, jiš sek bių reikalų apsvarstyti, taip die gaminamas iš šviežią laksatyvišŠimulis ir vietinės “spulkos” man ir atsiteisti už jubilėjikų žolių ir pagal Dr. Cald'vello re
alingai baigtų mokslus ir dar gi apsimokėkite savo mokes ceptą.
nės vakarienės bilietus.
direktoriai.
sėkmingiau darbuotųsi savo čius.
šiandie milijonai šeimynų remiasi
P. K., nut. rast.
Per užkandžius Striogai su Tos narės, kurios negalės
Dr. Caldwello vaistu. Nes Dr. Caldaugšto luomo pareigas eida
wel?s Syrup Pepsin buteliuose par
dėta daug gražių linkėjimų, [ateiti susirinkiman, prašomos
siduoda visose apiiekose ir labiausia
mas. Ačiū visiems muzikan
Marąuette Park.
Draugi- mėgiamas laksatyvas pasaulyj.
Po gražių kalbų įteikta nuo koankščiausiai priduoti pini
tams, biznieriams ir visiems
Vyčių ir draugų graži dovana. gus už parduotus bilietus
atsilankiusiems.
kuopos pirm. p. E. NedvarieBijūnėlis.
nei.
Rengimo komisijai reikia
WEST SIDE ŽINIOS
sutvarkyti sąskaitą ir tai te
X Šiandien mokiniai, netu galima bus padaryt tik vi
rintieji progos lankyti Aušros soms koankščiausiai atsiteisus
Vartų parapijos mokyklą, jau už vakaro bilietus.
DOMICĖLĖ
Kom.
pasiruošė prie pirmosios išpa
BELSKIENĖ
žinties, o ryt, 1 birželio dieną,
STANISLOVAS M. GASPARAITIS
(Po
tėvais Gužauskaitė)
9 valandą eis prie Pirmosios PRIIMKIME PAKVIETIMĄ.
mirė geg. 29, 1930 m. 4 vai.
Mirė Gegužės 27 d., 1930m., apie 53 metų amžiaus.
ryto 50 metų amžiaus. Kilo iš
Nesenai per ,‘Draugą” prof.
Kilo iš Kiaulių apskričio, Joniškio parapijos. Ameri
Tauragės Apskričio
Švėkšnos
koje išgyveno 27 metus.
•Parap. ir m. Amerikoje išgyve
St. Šalkauskas,
Vyriausias
no 19 metus.
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS Ateitininkų Vadas, ir St.
Paliko dideliame niuliūdime moterį Anelę, 3 sūnus:
Paliko dideliame nuliudime
vyrą Mykolą, bro’.Į Pranciškų
kun.
Tarną, Stanislovą ir Joną, seserį Ameliją, švoSULFURINĖS VANOS IR Rauekinas, Generalis Sekreto
Gutauską ir brolienę ir gimi
gerį
Joną ir gimines.
nes.
rius, kvietė amerikiečius, o yELEKTRIKINIS GYDY
Kūnas pašarvotas 4535 So.
Kūnas pašarvotas graboriaus Skudo koplyčioje,]
pač jaunimą, dalyvauti Atei
Honore St. laidotuvės
Jvyks
MAS
718
W. 18th St. Laidotuvės įvyks subatoj gegužės 31
panedėly, birželio ?. Iš narnu
tininkų Trečiąjain Kongrese,
8 vai. bus atlydėta } Sv. Kry
d., iš koplyčios 9 vai. bus atlydėtas į Dievo Apveizdos
Treatmental visokių ligų, reu
žiaus bažnyčią,
kurioj jvyks
kuris įvyks birželio 19, 20, ir
parapijos bažnyčią, kurioj jvyks gedulingos pamal-|
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio
gedulingos pamaldos už velio
Ir taip
toliaus,
su elektriniais
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
21 dd. Prie to teko sužinoti,
nės sielą. Po pamaldų bus nu
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
lydėta
j
šv.
Kazimiero
kapi

Sv. Kazimiero kapines.
dulių treatmental.
kad “Dainų Šventė” įvyksta
nes.
Mineralinės,
sulferlnės
vanos
Nuoširdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges|
birželio 22 d.
duoda didžiausią kraujo cirkulia
gimines, draugus ir pažjstamus
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo
ir
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laikas jau trumpas, bet vis
visokių ligų.
Nuliūdę:
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Sesuo ir Giminės.
Moterų Skyrius atdaras Utarda gal būtų galima suspėti į
Vyras, nrolis, Brolienė
alnkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.
ir Giminės.
tas iškilmės, išvykstant ne vė
Laidotuvėms patarnauja graborius Skudas. Tele
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Laidotuvėms patarnauja grab.
fonas Roosevelt 7532.
liau kaip birželio 11 d. laivu
Eudetkls, Tol. Yards 1741.
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties.
“Leviathan”.
Nedėllomis Iki 2-.ros vai. po pietų.

i

A, F. GZESNA

S

1657 WEST 45th ST.

DYKAI ŠIĄ
SAVAITĘ

Kampas Paulina Street

Phone Boulevard 4552

«■■■■■■■■■■■■
;R8umatizmassausgėlė_
KMlkankyklte savęs skausH mala, Aeumatlsmu, Sausgėla.
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— numanų sukimu: nas skaudėjimai naikina kūno gyvybę
■ Ir dažnai ant patale paguldo,
■

CAPSICO

COMPOUND

■
■
_
a
■

BELSKIS Ir RAKŠTIS

Nauja Gillette Britva su geležte bus
duodama dykai su
katra tūba Par
Sbaving Cream už

Dukart tvirtesnė 7Bo.
■
■
Knyga: “BAITITNIB SVKI- _
■ KATOH" augalais gydyttes. kalna B« sentų.
■

g

dustin Kulis

!

BSM South Halsted Street

CH1CAOO

FLL.

A. BELSKIS

ICK CRKAM CO.
SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITĘ
“Vanilla and Strawberry” kvorta
plyta šaltos košės

28 Judzontis Juozapas
4(1 Pikunui A.

■j

Tamulois Ona
Wirkietienei Katrinai

Remkite tuos biznierius, ku
rie garsinasi “ Draugi*.”

Žingeidūs Pertikrinimai
kodėl žmonės perka ir turi pirkti sau seklyčiom setus
iš didžiausių Lietuvių krautuvninky, vvholesalninkų,
ir rakandų išdirbėjų

The Peoples Furniture
Company
© ©

Štai keletas palyginimų, kodėl seklyčiai setas pada
lytas mūsų dirbtuvėje ir pirktas iš šios didžiausios ir
atsakančiausios lietuvių įstaigos gali geriau dėvėtis,
ilgiau laikyti, ir gražiau atrodyti.—
1. Nauja balta aukštos rūšies felted vata yra vartoja
ma, vietoje senos arba vatos šmotelių.
2. Sanitarized geriausios rūšies moss arba plaukai
pritvirtinti prie diržų, vietoje semenokų, žolių arba
šiaudų liuosai sumestų.
3. Aukščiausios rūšies nauji burlap viršuje ir apačioje
springsų, vietoje nei jokio arba vartotu. •
4. Springsai prisiūti tvirtai ant vvebbing diržų, vietoje
ant dratvų.
5. Nachman springsai atskirai kiekvienas patalpintas
maišeliuose taip minkštos kaip pūkų paduška, vie
toje pigaus iškimšimo.
6. Dubeltavos eone pavidalo temperuotos dratvos
springsai, vietoje paprastos dratvos.
7. Springsų krašto sėdynė dėl didesnio patogumo ar
palaikymo tiesaus prekio, vietoje medžio.
8. Tikrų kanapių virvelėms springsai surišti, 8 iki 11
sykiu, vietoje 2 iki 5 sykių.
9. Kieto medžio romai sugręžti ir suklijuoti su tri
kampiais kampuose, vietoje minkšto medžio sukalti
su vinimis.
10. Visi kampai arba aptrimavirnai (Velts) iš aukštos
rūšies Mohair arba Brados, vietoje pigaus Velour
arba visai be aptrimavimo.
11. AVebbed konstrukcija per visą, vietoje dratvų arba
poperiniais šonais ir užpakaliu.
12. Uždangalai gvarantuoti kaipo tvirtus ir nenublukanti, taipgi apsaugoti nuo kandžių ėdimo.
13. Darbas yra atliktas per pilnai patyrusius rakandų
dirbėjus, kurie dirba ant dienų, vietoje per pradi
nius dirbėjus, kurie dirba ant šmotų.
14. Kiekvienas setas yra pilnai gvarantuotas, ir pasiro
džius pasigadinimui materijoje arba padirbime, yra
permainoma arba pataisoma veltui.
Todėl, jei saugiai palyginsite mūsų darytus setus,
medegą ir konstrukciją, drąsiai persitikrinsite, kad
PEOPLES Krautuvėse kainos yra žemesnės mažiau
siai nuo 25 ir 50 nuošimčių ant seklyčią setų. Nes,
PEOPLES įstaiga vesdama plačią pirklybą, pirkdama
daug medegos, perka už daug žemesnę kainą. Daryda
mi daug setų, gali suklasifikuoti darbininkus, kurie ga
li padaryti skubiau ir geresnio darbo.
Todėl būkite tikri, kad nėra krautuvės mieste, kuri
galėtų jum duoti geresnę vertę kaip kad PEOPLES
įstaiga, ir kada eisite pirkti setą, eikite tiesiog j PEOP
LES krautuves, nes visais žvilgsniais būsite geriau
patenkinti. Čia rasite seklyčiom setų pasirinkimą už
kainas nuo $50.00 ir aukščiau.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

Pildymas Daktaru receptų yra įminu svarbiausi* darbas.

mo-

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■

_

(Kampas 67-ta Ir Arteslan)

1900 South Halsted Street

g

■ gybė žmonių siunčia padėka- g
B voaes pasveikę Kaina S»c per
paštą BBC arba dn aš Si ti. ■

■

2425 West Marquette Road

A. BELSKIS Ph. G., R. Ph. VEDĖJAS

g Mis lengvai prašalina vlršml- 1

;

J. P. RAKŠTIS, Ph. O., R. Ph. VEDfclAS

52
54

CHICAGOS PAŠTE
LIETUVIAMS LAIŠKAI

C H I C A G O J E

PRANEŠIME
---------

Geg, 31 d., 1930

a

SS

1

Nyalgesic
Del reumatiz
mo, lumbago,
mėšlungio,
kaulų
gelttuo
ir visokių klUj skausmų.

6Oc

ŠIOS SAVAITES BARGENAI
1.09 Listerine ................................................... 79c.
Skruzdelių pauderis ....................................... 35c.
Geriausi Armatic Cascara ............ . 4 oz. už 50c.
1.00 Gillette nauja geležte ............................... 79c.
F. A. B. Moste dėl nudegimo nuo saulės .. 50c.
70c Pain Expeller ........................................... 49c.
Houbigants Quelques Fleurs parfuma .... 1.00
60c Cahhvells Syrup of Pepsin ................... 49c.

Valo ir baltina dan

tis.
Geriausia dantų mo-

stis.

5Oc

4177-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St.

Cor. Richmond Street
LAFAYETTE 3171

Cor. Maplevood Avė.
HEMLOCK 8400

5

'

DRAUGAS

Šeštadienis, Geg. 31 d., t930

iš vien dirbtume. Bet — vis
tas “bet...”, liūdna konstatuot, kad yra pas mus ir to
Ofiso Tel. Vlctory 3687
Rez. Tel. Midway 5512
Štai, “Draugo”, gegužės kių, kurie tų šventų darbų
ŠV. KAZIMIERO AKADE
Of. tr Rez. Tel. Hemlock 2374
20 d. num., gražiam editoria- peikia, persekioja; patys ne
MIJOS RĖMĖJŲ
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS
le, tilpo pranešimas, kad Aka padeda, bet da ir kitus atkal 3958 West 111 Street
DARBUOTĖ.
Chicago, III.
Ofisas 2403 W. 63 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
demijos Rėmėjų dr-ja laiko binėja. Tai mūsų visuomenės
Tel.
Bevelry
0005
3133 S. IIALSTED STREET
Kertė Bo. Westers ▲venas
Oakley Avenuo ir 24-tas Street
žaizdos
“
savieji
priešai
”
...
Praėjus ll-tam Seimui, per metų surinkus net $20,000.00.
Tel.
Proapect
1028
Antras ofisas ir Rezidencija
Telcf. Canal 1713-0241
Vienatinis lie
Taigi, A. R. D. atkartotinai
KosldenclJ* 8869 So. Leavitt lt.
Klaidos atitaikymas.
gyvenus visus gražiuosius iš
uvls, kuris iš- i
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tol. Canal SSSO
’ dirba europiš- Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals
kiekviena surinkta
ir Ketvergius vakare
pildžius, pasirodė m ūsų spau Bet, deja, (nežiūrint rėmė-j skelbia
ko ir ameriko
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
jų didžiausio noro) tokios gra-! centų Vienuolynui, o beveik
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
niško akmens
Nedelloj pagal susitarimų
doje, ypač mūsų
* piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
paminklus.
prietelyje dienraštvj “Prau-! žios sumos metu laike da mes į niekad neskelbia: kiek Vienuo'šventadieniais pagal sutarimą.
Pasirinkimus Ofiso Tel. Vlrgini* 0088
Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos: Vsu Buren 68(8
didžiausias,
ge”, linkėjimai, komentarai ir|neįstengiame surinkt — o ga- lyno įeikalams išleidžiama,
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191
kainos žemiau
I
to viso aprašymai.
' lėtume tai padaryt., jeigu visi
Atsižvelgus j tai, kad Se-,
sios.
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Pirmas prie
________
„ serys mokytojos uždirba “ka
šais Šv. Kaži- i
miero kapinių 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rališkų” algų — apie 77c.
vartus.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
4142 Archer Avenue
G R A B O R I A
dienoje, o tokių didelę Įstaigų
GYDYTOJAS.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
CHIRURGAS
2
Iki
4
Ir
6
iki
8
v.
v.
Vaikų
ir
visų
chroniškų
ligų
išlaikyt, pataisyt, apšildyt,;
reiefonas Yards 1188
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
IR OBSTETRIKA8
apšviest, prasimaitint, apsi-1
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Šimpa tiltas Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
Ir
chroniškas Ilgu
Kampas
31
Street
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
dengt, mokslo siekti ir moky-,
Mandagia
—
vyrų, moterų ir vaikų
CHIROPRACTOR
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
klų (akademijų) šiek tiek į- į
Geresnis ir Piges
Ofiso Tel. Canal 2118
DARO OPERACIJAS
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12
I
nis už kitų patar-'
GRABORIUS IR
rengti “karališkai” iš 77c.į
4650 South Ashland Avė. į
Namų Tel. Lafayette 0098
Ligonius priima kasdieną nuo
navimas.
BALSAMUOTOJAS dienoje, negalima padaryt ir
Tel. Hemlock 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 7878
Rez. Tel. Prospect 0810
Nedėliomis ir seredomis tik
Turiu automobilius visokiems rel- gana! Kiekvienas sveikai pro
lškalno susitarus
OFISAS
tslams. Kaina prieinama.
taujantis žmogus tų daugiau Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien
Ofisas ir Laboratorija
1900 S. IIALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3319 AUBURN AVENUE
negu supranta. Nėr čia ko
Ned.
10
—
12
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
PAGRABŲ VEDĖJAI
Chicago, Ilk
daug aiškinti. Tik tie to “ne
Rez.
6622
So.
\Vhipple
I
NAMAI:
2130 WEST 22nd STREET
Didysis Ofise*:
I
Gydau šias ligas; dusulį bronchitį, ,
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
supranta”, kurie nenori su- l katarų, slogas ir kosulius,' šlapiigę,
CHICAGO
4605-07 So. Hermitage Avė.
4193 ARCHER AVĖ.

C H I C A G O J E

A. BITINO

D A K T ARAI:

PAMINKLU DIRBTUVĖ

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. R. G. CDPLER

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

į DR. A. L. YUŠKA

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4447

SKYRIUS
So. F&irlhild

S. M. SAUDAS

1742

LIETUVIS GRABORIUS

Avenue

Didelė graži koplyčia dykai

SKYRIUS
1410 So. 40 Ct. Cicero
Tel. Cicero 2794

718 WEST 18 STREET

DR. A. RAČKUS

DR. J. RIMDZUS

STANLEY P. MAŽEIKA

Tel. Yards 1741 h

DR. A. A. ROTH

i epilepsijų,

plasti...

akių

ir

ausų

DR. B. ARON

trubelius, valandos: prieš pietus pagal sutartį.

PRANEŠIMAS

Del visako pakartosim Šiame
.

.

II-tame Seime išduotas
atskaitas.

pūslės ligas, nervingumų, nutukimų, Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
j galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir
I paralyžių, reumatizmų, vidurius, goiTel. Wentworth 3000
j terį, tonsilitį ir k.

DR. M. T. STRIKOL j

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlekos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutarti
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 8641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Rez. Tel. Stewart 819J
PAJAMOS:
SKYRIUS
J. Lulevičius
Nuo geg. 19 <1., 1929, iki į
ADVOKATAI
8201 Auburn Avenue
GRABORIUS IR
Tel. Boulevard 8201
I
BALSAMUOTOJAS I geg. 18 d., 1930 m.
Gydytojas ir Chirurgas
laido-'
TO
Seimo
aukos
$1,502.25.
Patarnauju
Telephonc Central 6926
tuvėse visose mie
(6558 SO. HALSTED STREET
Bazaras, vakarai, piknikas j
S. D. LACHA w ICZ
sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš

LIETUVIS GRABORIUS
$3,731.84,
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ka koplyčia veltui.
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauNarių mokesnis $1,048.40.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8103 S. Halsted
■ia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
A D V O K A T A S
Ofiso ir Riš. Boulevard 6913
Si.
Chicago,
III.
Amžini nariai $225.00.
mano darbu busite užganėdinti.
Telefonas Boulevard 1939
X — Spinduliai
Tel. Vlctory 1111
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518
Už ženklelius
(ne uždar 134 Nortli La Šalie Street
Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
Dr. S. A, Brenza
CHICAGO, ILL.
2314 W. 23rd Place
bis)
$20.00.
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
I. J. Z O L P
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso Valandos:
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Chicago, III.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Vajus
visose
parapijose
$5,Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
SKYRIUS:
Avenue
Tel. Republic 7868
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Tel Rcoševelt 8710
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakar.
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
632.26.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
VEDĖJAS
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
Res. 3201 S. WALLACE STREET
Nedėlloj: 10 —- 12 ryto
9:30 vakare
Tel. Cicero 5927
Viso $12,159.75.
1G50 West 46th St.
4608 S. ASHLAND AVENUE
[Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4859
IŠEIGOS:
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Netoli
46tli
St.
Chicago,
Ui.
Tel. Boulevard 5203
Nuo geg. 19 d., 1929, iki
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
ADVfi»ATAS
Nubudimo
valandoje
kreipkitės gufpts
■ h t
AKIŲ
GYDYTOJAI:
AKUŠERIS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Suitc
721
First
National
Bank
Bidg.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Skolų apmokėjimui (visas
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Gydytojas ir Chirurgas
CIIICAGOJE
38
S.
DEARBORN
ST.
4740 Dorcbester Avenue
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
i
Laidotuvėse pa dykai.
vajus) $5,632.26.
Tel.
Yards
1829
Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5
Tel. Drezel 8323
1821 SOUTH HALSTED BT.
tarnauju
goriausia
Kraitis ir naujukių užlaiky Vakarais: 2221 W. 22nd Street
ir pigiau negu kiti
Vai.: 8 iki 10 ryto
DR. G. SERNER
(Su Adv. John Kucbinsku)
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava.
todėl, kad priklau
6-8 vai. vakare
mas $2,288.00.
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.
Valandos 11 ryto Iki I po pietų
sau prie- grabų išLIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Tel. Canal 2552
dirbystės.
Stipendija 16-kai studenčių
6 Iki 8:30 vakar#
UNDERTAKING CO.
OFISAI:
OFISAS
P.
B.
Had
’
.
ey
Lic.
4901
—
14
St.
2924
Wash:ngton
$640.00.
668 West 18 Street
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
Mokyklos
įtaisymai
(siuvi

Tel.
Cicero
662.
Tel.
Kedzie
2450-2451
SKYRIUS: 3238 S.
710 WEST 18th STREET
Halsted Street, Tol.
mo
kambarys,
laboratorija
ir
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Canal 3161
Victory 4088.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
756 West 35th St.
ADVOKATAS
t. t.) $1,829.00.
4729 SO. ASHLAND AVI.
Kampas Halsted St.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tvoros užbaigimas (geleži 11 So. La Šalie St., Room 1701
į Tel. Randolfh 0331-0332 Vai. 9-8
Phon* Boulevard 4139
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Į
SPECIJALISTAS
Rezidencija
nė tvora apie Vienuolynų) Į
Vakarais
Reu.. 2506 West 69th St.,
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
GRABORIUS
I
>241 SO. HALSTED STREET
Tel. Cicero 2888
$4,000.00.
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare
Ofisas
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Tel. Victory 0562
pietų: 7—8:89 vakare
7-9
vai.
vak.
apart
Panedėlio
Ir
3238 S. HALSTED STREET
Rėmėjų įvairiems reikalams
Nedėllomls 19 Iki 12
Pėtnyčlos
Tel. Victory 4088-89
$124.00.
GRABOIIUS
Telef. AIidway 2880
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Viso
išėjo
..........
$14,513.26
Mošų patarnavimu
Tel. Vlrginla 1290
Tel. Kenwood 5107
visuomet sąžiningas ir
Viso įėjo .............. 12,159.75
Tel. Boulevard 1491
nebrangus, nes neturi
Valandos:
Tel. Roosevelt 7632

i

DR. H. BARTON

F. W. CHERNAUGKAS

DR. S. BIEZIS

DR. A. J. BERTASH

DR. ŽMUIDZINAS

J. F. RADZIUS

; DR. P. Z. ZALATORIS
i

BUTKUS

A. A. OLIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. A. DOVVIAT

A. PETKUS

A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, 0. P. D. A. L. DAVIDONIS, M. D.

EZERSKI

me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

3307 Auburn Avenue

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(Iigonvcžimis) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak
tį.

Tel. Boulevard 9277

i-*

JOHN B. BORDEN

Trūksta .......... $2,353.51
(Daugiau bus)

ADVOKATAS

Antanina Nausėdienė,
A. R. D. Centro Pirm.

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

JOHN KUGHINSKAS
2221 West 22nd Street

1

/
i

Skaudžiai su
žeistus ar su
'f iv’
nkiai sergan
čius švelniausiu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės j,

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Arti Leavitt Street
Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredžiaus ir l’ėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 41Z 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Sukatas

52 East 107-th Street

4-605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Ya**ds 1741 arba 1742

Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 2 Iki 9 vak. Ir Subatomls

'SKAITYKITE IK PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”

Spceialc atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.
Kainos pigesnės,

kaip

DENTISTAI

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Valandos: Nuo 2 — 4 g. p.
7—9 vakare

DR. C. Z. VEZELIS

25 METU PATYRIMO
V

Pritaikymo akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. HERZMAN

LIETUVIS DENTISTAS

Gerai lietuviams ž.inomas per 20
melus kuipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Canal 9211

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WEST 22nd,STREET

Ofisas ir Laboratorija

(Kampas Leavitt St.)

Netoli Morgan Street

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Ik! 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

1025 WEST 18 STREET

I

Boulevard 7589

7091

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakaro

OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių Tel. Cicero 2962

180L S. ASHLAND AVENUE

Gydo staigias
ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay Ir kitokius
elektros prietaisus.

i

DENTISTAS

Hemlock

DR. S. ASHER

IŠ RUSIJOS

f

4448 Bo. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Iiez.

Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Office Boulevard 7942

Telephone Roosevelt 9090
Palengvins akių Įtempimų
kuris
priežastimgalvos
skaudėjimo,1
Name; 8 ik! 9 ryte Tel. Repub. 9600 į esti
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu— | mo, skaudamų akių karštį. Atitai
kreivas akis, nuiinu cataractus.
i sau
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
rtgystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
LIETUVIS ADVOKATAS atsitikimuose, egzaminavimas daro
mus su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

A

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas.

105 W. Adams St. Rm. 2117

■ -4

i F

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

(John Bagdziunas Borden)

Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas
DENTISTAS
Pastcbėkit mano iškabas
Cicero. 111
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo 4901 W. 14 St.
X-Ray Ir Gas
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9
skirtų valandų. Room 3
vai, vak. Sercdotnls Ir Ned. susitarus
Thone Canal 0523

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shorc
2238, arba Itandoiph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 2200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 12 dienų

J
}.

8

O R A U G A S

žMtądienis, Geg. 31 d., 1020

3833E

33

l23:

Labdaringos Sąjungos Ūkio Iškilmingas Atidarymas

RYTOJ

PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ

PROGRAMAS, UŽKANDŽIAI, ŽAISLAI.

Kelrodys — važiuoti Joliet Road Nr. 4 iki Lemont Rd. Čia rasit Lietuvos ir Amerikos vėliavėles.
VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME!
3®

ŽINIŲ-ŽINELĖS

tros šviesas sudėjo elektriki- didelis susiindomavimas Lab
darių pikniku, kurs įvyks birninkas Jurgis Navadomskis.
X Adv. Bagdžiunas, sutei
kęs daržų piknikęliui, busian
GREITAI IR PIGIAI
čiam birželio 8 d., žadėjo pats
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS
dalyvauti ir gausiai paremti, gramatikos, sintaksės, aritmetikos,
knygvedystės, stenografijos
ir kitų
o reikale ir prakalbų pasakys mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
stebėtinai greitai užbaigiama
apie mokslų ir moksleivių gy sistema
pradinį mokslų į devynis mėnesius;
augštesnį mokslų. į vienus metus. Avenimų.
merikos Lietuvių Mokykloje jau tūk
X Visose kolonijose yra stančiai lietuvių įgijo mokslus. At

X Vakar Karolius Vaino
ras, Brigliton Motor Sales au
tomobilių firmos savininkas,
išvažiavo j Indianapolis, Ind.,
pažiūrėti automobilių lenkty
nių. Sako, lenktvniuos virš
150 skirtingų rūšių automobi
lių.
X Katalikų darbuotojas A.
Žvirblis buvo smarkiai susir
gęs. Išgulėjo lovoje visų mėne
sį. Ateinančių savaitę žada pra
3518 So. Halsted Str.
dėti dirbti.
Gražiausias Teatras Chicagoj

Ramova

X A lėk. Urbono namas, 2222
W. 24 St., buvo gaisro ap
griautas. Dabar jį pataisė kon
traktorius J.. Stumbris, elek
Tel. Virginia 2481

A, S. PRECIN :
fPREČINAUSKAS)
Fotografas
Vestuvės - musų speeijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.

(5 durys į vak. nuo Albany)
PAMESTI PINIGAI
Pamestas tamsiai mėlynas
kapšiukas, su pinigais ir ki
tais dalykėliais, Marųttėtte
Parko apylinkėje. Jei kas ras
tų, tai prašome pranešti “Dr
augo” redakeijan. Dovana at
radėjui.

eikite įsirašyti šiandien ir jums pa
dėsime įsigyti abelnų mokfčų. Savo
būvį žymiai pagerinsite,
kai busit
abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

J. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

“ISLE OF ESCAPE”
PIRK AVINNER
Ned. ir Pan. Birželio 1, 2
Pi'.nai įrengtų pristato».i už $310.
“MONTANA MOON”
Super X. The Champion
,
German Boseli Mag. Corbin SpeeDalyvauja geri artistai. Pa , dometer.
Į
Standard
Factory Eųuipment
!
veikslai įdomus.
Vitaphone

Vodevilio

aktai

Jūsų sena
kėjimų.
Taipgi

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

mašina už pirmųįmo- i

50 vartotų

mntorciklių

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

6RAHAM PAIGE

GREEN VAI.LEV

PRODI’CTS
Olsells Šviežių kiauši
■tų. sviesto Ir sūrių

PUIKIAUSI KARAI

DESOTO.REOIR
PLYMOUTH

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard ISO

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA
GENERAL

MOTORS

MARGUETTE JEWELRY PONTIAC IR OAKLAND
& RADIO
Savininkas R. Andreliunas

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas

HEMLOCK

8184

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirklt materijolų, o
aš padarysiu gražių dresiukę pa
ltai naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

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

NAUJI STUBEBAKER

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASI PLIS. Savininkas

LEAVITT STREETGARAGE
Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar'bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown
gazolinas.

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

D. Kl-RAITIS, Sav.
806—8 Wwt 31 Street
Tel. Vletory 1686

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET
Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.
{ Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės į mus

WHITE SOI MOTOR SALES

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

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

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.

JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

1711 ELLEN STREET
Gėlės, vainikai vestuvėms, pagrabams ir kitokiems reikalams.
JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

BIZNIO PROGOS
Va'.gykla, darbininkų
apielinkėj,
gera vieta. $500. 5143 Lake Park.

Sandvičių šapa ir obangeade.
giai. 373 W. Madison St.

Pi

BARGENAS mūrinis 2 flatal, po
penkis kambarius, pirmas flatas su
hot water heat, antras nuo kampo
su 2 karu murintu garadžiu, randa
si Marųuette Park, blokas nuo gat- »
vekarių po num. 7004 S. Campbell
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS

2115 West Coulter Street
Roosevelt 8410

Tuoj reik parduot gražius rakan
dus 5 ka.iib., išvažiuojant.
Pigiai.
Reik tuoj parduot 5 kamb. ply
2734 No. Kedzie.
tų bung 2 karų gar. ir 35x125 p.
lotas. 2924 No. Rutherford avė.

PARSIDUODA bučerne ir
"
VASARNAMIS
grocernė. Biznis per ilgus me
1.1 akerių
Telef.
Republic
5099
i
Prie puikaus ežero, restriktuota,
Mes pervežame daiktus ir į AR NORI PINIGŲ tus išdirbtas. Priežastį patir- 2 mail. į Antioch, III. 1 % vai. į
Chicago, traukiniai busai, kiti ke
kitus miestus.
ANT PIRMU MORGIČIŲ sit ant vietos. Kaina pigi.
liai, maudinės, dideli medžiai, 11
12300 Emerald Avė.
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
Skolinam pinigus ant medi
tra, gar., golfo
lauka,
bažnyčios,
Pullman 3990
jmarketai, $25,000. Sale lotas 130x448.
niu ir mūriniu namu. Komisas
$110 pėda. Rašyk a.r telefonuok, Sav.
tik 2%. Kreipkitės į
PARSIDUODA Pete’s Ice J.. P. Bowles, Stock Yards, Chica
go, Iii. TeL Yards 0442, Rez. Drexel
% raudono roberio
Public Mortgage Exchange Cream Parlor. 4 kambariai 5050.
daržams laistyti paipos Buvo
14c. pėda,
Apt. kamp. Schubert & Lavergue,
S. L. FABIAN, Mgr. pagyvenimui. Geras biznis. 61x125,
dabar 11c. 'pėda.
visi pagerinimai,
$7,700
Kreiptis
cash. A. W. Tellman, 901 Bush St.
809 West 35th St.
Enamel indai buvo
1409 So. 49 Avė.
Cicero, UI. San Franciseo, Cal.
$1.50, dabar 88c.

DIOELIBARGENAI

3 KAMB. MEDINIS NAMAS $3,500

MES

V. PAUKŠTIS

MilUI.

Telefonas Canal 7233

HARDWARE STORE *
2701 West 47 Street
B U I C K
Tel. Lafayette 1237
Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
Pirm negu pirksi automobilių, painė- I
Jei jūsų kas neužganėdina, tai
gink BUICK ir MARQUETTE
'
ARCHER BUICK CO.
atsilankykite į musų krautuvę.
4400 Archer Avenue
Musų patarnavimu pilnai bu
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

MAJESTIC FLORIST

REAL ESTATE

J, MEZLAIŠKIS

AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus Ir kas tiktai
reikalingų
prie mašinos
vlskų
padarom.

MILDA AUTO SALES

3857

J. YUSHKEWITZ

TAISOME

Užlaikau visokių
lukslnlų Ir sldaorlntų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų
Ir t. t
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

A. ALESAUSKAS
ATLAS PHOTO STUDIO
MOTOR EKPRESS
J. W. Staneika
Mes permufuojame-pervežaNaujas Savininkas
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.
Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam
visokį fotografijos darbų.
Taipgi parduodame anglis
4090 Archer Avenue
geriausios rųšies už prieina
Tel. Lafayette 0265
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.
7120 So. Rockwell Street

M. ZIZAS

ROXEE MOTOR SALES

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

BARGENUS

ST. BUKAUSKAS

Man reik žmonių—vyrų ar BRIGHTON MOTOR SALES 907 W. 35 St.
Yards 4500
moterų virš 30 metų amžiaus. Savininkai: J. INC.
Galite
pirkti
Cash
ar
išmokėjimu
Bagdonas, Vainoras
J. Le&kys
Darbas ant visados. Geras už
Tel. Lafayette 7139
Telefonas Lafayette 6066
mokestis. Gali dirbti pilnų lai
3962 Archer Avenue
kų ar pusę. Taipgi ir į kitus
miestus. Atsišaukti:
Kaina $895.00
3133 So. Halsted Street
114 W. S.
Automobilių pirkėjams Ir savinin
Atstovauja
kams pirm pirkimo naujo karo šir
Chicago, III.
dingai prašom atsilankyti ir pama• tyti naujus 1930 Nash automobilus
Įsul vėliausios mados
automatiškais
1 įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
Wm. J. Kareiva ■ kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai
Nash gali papuošti- Už tokias pri
Savlnlnkaa
Del geriausios rųšies einamas kainas pas
Ir patarnavimo. Saukit
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

BIZNIERIŲ

Tel. Humbold 5230
Rez. * Armitage

UŽ PUSĘ KAINOS.
CASH
SKOLINAM
Greitam pardavimui,
Blue Book
Parsiduoda; grocernė ir de- vertės, 5468 Dorchester Avė.
L. R.
PINIGUS
licatessen, taipgi yra visi bu- McDonald, 10 So. La Šalie St. Franklin 4465.
$100 iki $30,000
černės įtaisymai. Biznis ge
GARANTUOTAS NAMAS
ant 1, 2 ir 3 morgičių
riausioj vietoj. Biznio uždėji Pastatysim ant jūsų loto be pini
gų. Maži mėn. išmok., kaip renda.
Fifteenth St. Hardware
mas kaštavo $5,000. Dabar Nieko extra.
J.
NAMON
&
CO.
RIDKER — MORRIS CO.
4938 ĮVEST 15 STREET
parduočiau beveik už pusę. Sa
77 W. Washington Street
6755 So. Westem Avė.
Tel. Cicero 689
Tel. Franklin 5262
vininkų verčia parduoti banCICERO, ILL.
Telefonas Grovehill 1038
krutas. Turi gelbėti narna. BIZNIO LOTAS 25x125, 2344 W.
69 St. Sav. 7032 So. Irving Avė.
Taip-gi norėčiau gauti $3,000 R. Koepke. „
ĮVAIIM5S KON TR A K TO R I AI: ant 2-ro morgičio. Sutikčiau
ŽEMIAUSIOS KAINOS
Drcxel Blvd.
mokėti 10-tų komišinų ir 6
50x169 p.
15 min. ėjimo iki Pasaulinės Pa
nuoš.
rodos 3 aukščių akmens fronto na
2816 W. 63 Street
mas, štymu šildomas 7 lav. 4 maud.,
Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kon trak torius
geram stovy. Sav. BAKER 23 52 E.
Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
PARSIDUODA valgomosios 7 0 Street
kųpia.
damentus saidvokus, taipgi setas, dubeltavo lova ir siu PARSIDUODA naujas 2 flatų mu
7217 S. CALIFORNIA AVĖ
ro namas, 5x5,
dideli
kambariai.
muro darbus, iš medinių pa vama mašina. Geram stovy.
Telefonas Hemlock 5526
Beismentas gražus — moderniškas.
NaAnas randasi prieš Lietuviškų baždarom mūrinius, apmurinam
2543 West 71 Street
I nyčių, Brighton Park.
Parsiduoda
Phone Virginia 2054
labai pigiai, nes savininkė išvažiuomedinį namų po vienų plytų.
Pirmas
floras
iš
užpakalio
’ja Lietuvon. Atsišaukite į
JOSEPH VILIMAS
Atrodo mūrinis, po to jau ne‘DRAUGO” OFISĄ
Namų Statymo
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
reik pentyt. Turim namų ant
Kontraktorins
pardavimo ir mainymo.
I 9 šm. valg. setas, knygų šėpa ir
4556 So. Rockwell Street
i deska. Di. G. Martin, 2538 W. 66 st.
JOKANTAS BROS.
REAL ESTATE
(Tel. Prospect 0140.
Darome įvairius legalius dokumen
LIETUVIS KARPENTERIS
4138 Archer Avenue
švediškas masažas, elektros tryt- tus, apdraudžiame namus, automo
Atlieku visokį darbų, kaip tai:
mentai. Tarnauja moteris. 441 Ful- bilius Lr kitokias nuosavybės.
Tel. Lafayette 7674
taisau namus, porčius, dirbu šėpas
lerton Pkvvy. Diversey 4925.
2433 West 69 Street
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku cimento darbų. Prie namų darbo tu SVEIKATOS KOMISIJONIE
Ąžuolo stalas, 6 kėdės, $15, vie
Telef. Prospect 3140
riu patyrimo per 30 metų.
nam lova, porčių svvingė $3. 8721
RIUS PATARIA UŽLAIKY So. Ada.
CHARI.ES yushas
TĖMYKIT ŠIUOS BAR
2223 W. 23 rd Place
TI
GYVENAMUS
Telef. Roosevelt 2721
GENUS
REAL ESTATE
KAMBARIUS
i,
6 kamb. medinis namas, ge
M. YŪSZKA
Geras vasarnamis ant Post ežero,
SVEIKUS
{kitokių
gerų properčlų
Langlade ras beizmentas, furnace apšil
Plumbing & Heating
Mes pasirengę išgražytl Jūsų kam kauntėj. Iainglade Lanrt Co., Antigo,
dymas, 2 karų garadžius. Ran
Kaipo lietuvis, lietuviams patar barius 10% pigiau už visų darbų. IVis.
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
nausiu kuogeriausia.
66 ir Craivford.
kritai padirbam pagal jūsų norų. I PARDAVIMUI — 5838-52 Michl- dasi netoli
4426 So. Western Avė.
Teisingas ir greitaas
patarnavimas gan Avė. 138x150, didelis kiemas 32 Kaina $4,500.
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip apt. Viskas išrenduota, geram stovy.
Tel. Lafayette 8227
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o Rendų $23,070, Kaina 130.000. Mor6 kamb. medinis namas, 5
mes prlbusim ir apkalnuosim visai gičių $92.500. Labai pigiai.
kamb. beizmente. Visi improdykai. Taipgi padarom ant lengvų
S. YONDORF & CO. INC.
METROPOLITAN
išmokėjimų.
105 West Adams St.
vementai išmokėti. Randasi
ELECTRIC SHOP
A. K. VALIUKAS
TURIM PARDUOT
G. Navadomskis, Savininkas Palmine fi Deeornting Contractor
5 kamb. plytų bung. 2 karų ga arti 63 ir Ashland avė. Kaina
3939 West 65 Place
radžius,
k. v apšild. 7725 Calumet $4,500.
Elektros kontraktorius
Tel. Republic 4139
avė. Kaina $7,900. Lotas 160x30
Taipgi turim naujų mūrinių
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
'
4223 So. Scoville -- 3 kamb. 2
lotai. $1,950. Visi pag. Įnešti $500. bungalow, po 5 ir 6 kamb., ar
| 4257 IV. 22 St.
STANLEY CIBULSKIS
ti Marųuette Parko už labai
Generalis
Kontraktorius
! Pi.rk iš sav. 3-40 p. lotai arba
MOI.IAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperloju, m-oliavoju ir atlieku vi
Budavoju naujus namus ant 4-30 p. lotai, g-vė išbrukuota. 1 i I. prieinamų kainų. Kreipkitės
sokias namų dekoracijos.
ik strytk. Taip-gi 1-40 p lotas, $1,Darbas garantuotas.
orderių. Senus priimu į mai , 800. g-vė išbrukuota. 1 >4 blokas , pas savininkų
5234 S. SEELEY AVĖ.
Bclmont strytk. C. Hamberger, 4 926
J. A. JONIKAS
nus.
Diversey, Tel. Palisade 4230.
Hemlock 0653
6628 So. Maplewood
2453 WEST 71 STREET
Ve.rmllllon Tuke Hczortas pardavi
Hemlock 3699
mui. Rašyk Robett Osterberg. Cook,
Tel. Republic 4537

Kaina $845.00 F. O. B.
Pigus važinėjimas1.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Labai žemos Kainos
pas mus rasite geriausios rųšies au
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
tomobilius už žemų kalnų.
Karų už Labai Pigių Kainų.
Taipgi turime ivairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų.

“PKANEŠIMAS.

TE

PERSKAITYKI-

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

AUTOMOBILIAI
NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

ATYDŽIAI

MORGIČIAI-PASKOLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

šiandie Gegužio 31

želio 1 d. Mat visi įdomauja
pamatyti Labdarių farmų.

Į

sit

užganėdinti.

Pristatom

lis.

į

visas

miesto

da

PETRAS CIBULSKIS
Mnllavojlmo

Kontraktorius

Maliavų ir sleninėa popieros krau
tuvė. Naujas stakas.
2334 So. LEAVITT* ST.
CHICAGO

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados poptera.
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
Reikale telefonuoklt
Lafayette 7654

Farmos bargenas, geriausia žemė,
namai, sodas. Pigini. W. L. Jonės,
pVolverlne, Mich,
Pardavimui 80 ak. gera, lygi že
mė, 47 ak. nauji namai, šulinys, 8
galvijai, 3 arkliai, 150 vištų, 4 poros
Silver Black lapių taipgi renčius 3
pr. 8% mail. Badger. Cllfford Tho
mpson, Padger, Wis.
Pardavimui ar mainymui 60 ak.
8 kamb. namAs. M. P. Mnrtin, 112
\Vilson St. Joliet. III.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

