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METAI-VOL. XV

D. Britanijos Valdžia Atsisako Duoti Laisvę Indijai
SAKO, TA! GALĖS ATLIKT! BUSIMOS
BRITŲGLNTKARTĖS
Islandijoj Ruošiamasi Į Dideles
Iškilmes

VOKIEČIAI KATALIKAI
DARBININKAI KOVOS
SOCIALIZMĄ

?| Milžiniškas Potvinis Kaune

■gąSSS!;5 Laly “"T” ”

Gegužės 27 d. Kaunu ištiko lių, taisomas naujas kurortas,
didelis tvanas. Lynoti prade- Tai bus mažylis provincijos
jo nuo pat ryto. Smarkusis' kurortukas su gražiomis apylietus prasidėjo po 6 valandos linkėmis ir svcikH oru. Numaar tęsėsi lieveik ligi 9 vai. Py- tvtus kurortui sklypus matilė tiek smarkiai, kad greit ga-įninkąs jau pradėjo matuoti
tvės paplūdo vandenimi. Da- ipagal Šiaulių miesto valdybos
iug kur nei praeiti nei prava-jnumatytų planų. Jame galės
eiuoti nebuvo galima. Vanduo i gerai pasilsėti ne tik žydai,
užplūdo rusis. Įgulos bažny- bet ir daugelis Šiaulių inteličia buvo apsemta. Į pagalbų įgentų, nes pragyvenimas ten
buvo pašaukti ir gaisrininkai, bus gerokai pigesnis.
“R.”
Pakilus Girstupiui, vanduo ■—.--t—.—...................... — -

BERLYNAS, birž. 14. —
(Vokietijos Katalikų Darbinin
kų Unijų Sąjunga turėjo su
važiavimų Gelsenkirehene. Iš
sprendė iškelti kovų socializ
mui ir jo dėsniams, kas yra
(priešinga Katalikų Bažnyčiai.

Po pastarojo karo Vokieti
jos visuomenės žymioji dalis
nesistengia matyti jokio skir
tumo tarp socialistų ir kata
PRIEŠINGI
PRIPAŽINTI
ISLANDIJOJ RUOŠIAMOS
likų darbininkų organizacijų.
IŠKILMES
INDIJAI
LAISVĘ
užliejo čia esančius namus.
SHARKEY
UŽDAVĘS
Tuo tarpu tas skirtumas aiš
(Nunešė
tris
tiltus,
vienų
beNETEISOTĄ
SMŪGJ
kus taip, kaip tarp ugnies ir
OSLO, Norvegija, birž. 14. vandens, kaip tarp nakties ir
LONDONAS, birž. 14.
,tbninj ir du medinius. Užliejo
idaržus. Išvertė stulpus. Nune NEVV YORK, birž. 13. —
Paaiški, Britanijos darbo pa- — Islandijoje ateinančių va-,“dienos
rtijos ministerių kabinetas,' sarų įvyks nepaprastos iškilšė pylimus. Du namu išjudino Vokiečiui kumštininkui Schme
Organizuoti katalikai darbiišėmus kelis narius, yra prie-[mes. Tos salos, kuri pri^li ,ninkaVtad darbuosis V1SUS su.
Karo laivyno oro stoty Washingtone marininkų la-Ž’ .'irios. I.plėsf dangų, ii ]jngld prjpa£infas pasaulio cašingas Indijai pripažinti bent; Norvegijai, gyventojai min^s pagįndinti su tais skirtumais kūnas kapitonas A. H. Page/orlaiviu Curtiss Hawk lai-!nunese 1 Nemunų baldus.
’mpionatas baigiantis ketvirtųkokių laisvę. Sako gal tai ga- savo parlamento (Alting) tfl- Pndr
_n<r kovos
Vnvns snf)ifl
iistns va
vn mėjo ore lenktynes. Jam pripažinta atatinkama trofeja.
Daug kur sugadinti trotua- jam “round’ui.” Pripažinta,
Podraug
socialistus
Atvaizduojama, ka.p šis atžymėjimas jam įteikiamas.
ra- iSardyti grradimai. Mie.,kad sharUey jam užda'v?s ne.
losianti atlikti kita ar antro kstančio metu sukaktuves.
dus, kurie tarp katalikų darji britų gentkartė. Bet šian
Į iškilmes suvyks daug iš-^bininkų mėgina savo idėjas
ikevičiaus gatvėj užliejo batų teisotų smūgi, ty. žemiau juodie negalimas daiktas.
KARDINOLAS ŠVENTINS dirbtuvę, padarydamas kelias smenio. Nuo to jis skausmuo
landiečių, kurių nemažas skai-[skleisti ir vietomis veda atkaLIGONINĘ
Bet kad apmalšinti indie-'čius gyvena svetimose šalyse, kliu propagandų.
(dešimt tūkstančių nuostolių. se pargriuvęs ir negalėjęs točius tautininkus, valdžia pla- Bus Norvegijos karalius ir
Etninehctja Rar<^n°las^vaiku, manoma, kad jų bus nu
nuoja. ateinantį rudeni sušau- 'ministeriai. Nemažas skaičius ANGLIKONŲ DVASIŠKIS į NAUJŲ LIETUVIŲ* KUNIGŲ)
To neteisoto smūgio niekas
.
t
oii
rr-nrr-M
'
PASKYRIMAS
„
Mundelein,
Chicagos ArittVyS-'j nešęs
kti konferencija Indijos savy-i’bus ir kitų šalių atstovų. Gal NEW YORKE ATSIVERTĖ
vanduo. "
Daug kur čia
tečiau nematė, bet pripažino.
kūpąs, rytoj popiety pasven- ,jįiįnko krantai, gręsdami ir
valdos klausimu. Konferenci- j dar bus švedų ir danų kara- ( KATALIKŲ BAŽNYČION
Kun. Tanias C. Gasparaitis P’ns ligoninę vardu “Little* /namus nugramzdinti Nemu Ir visi tvirtina, kad jei tas
jon bus pakviesti indiečių va- bai
NEAV YORK, birž. 14.
perkeliamas iš Cicero į Die- i'Company ot Mary,” 95 gat. nan. Vienoj vietoj užslinko smūgis buvęs, tai netyčiomis
dai. Kada tas Įvyks, Britani
atliktas.
ja tikisi, kad Indijoj bus grą SUSTOJĘ MŪŠIAI ŠIAU Rev. Dr. Selden P. Delany at- ,Vo Apveizdos par. vikaru./1’ California avė. Ligoninė kalnas ir užtvėrė 2—3 gatves,
sisakė tolesniai būti rektorium Naujai įšventintas kun. Pran jau keli mėnesiai atidaryta. r Į Nerį vanduo nusinešė du
žinta laikinoji tvarka. Bet aRINĖJ KINIJOJ
Sliarkiui pripažinta pirmeKardinolų
pasitiks
Kolum

protestantų
episkopalų Šv. ciškus P. .Juškevičius vikaru
pie dominijos klausinių nebū
nvbė kovoje. Bet čampionatas
/namus.
Vyčiai
ties
95
gat.
ir
VVesbo
SIIANGHAI, birž. 14. — Marijos P. bažnyčioje ir pa į Šv. Antano par., Cicero; ki
sią nei kalbos.
Žaliajame Kalne vanduo te- teko Schmelingui. Visi stebi
tem
avė.
Laikinai nutraukti mūšiai šiau skelbė, kad jis gryžta Kata tas naujai Įšventintas kun. Aupėmis, viską su savim si Sharkio ramiuoju ir šaltu,
SUOMIJA
TYRINĖS
SAVO
likų
Bažnyčion.
rinėj Kinijoj. Nankingo vald
nastazas Valančius į Nekalto
į nešdamas. Į esamų griovį įgrį- užsilaikymu. Sharkey apie sa
PROHIBICIJĄ
žios kariuomenės vadas gen. i Rev. Delany protestantų ta Prasidėjimo par. vikaru,
CHICAGO MAJORAS PRI- zdo daug krantų. Aleksote nu- vo tų “kairiosios” smūgį sa
PAŽJSTA POLICIJOS
Cliiang Kai-shek šiauriniams rpe užėmė svarbių ir Įžymių i Seniau jau buvo paskelbta,
slinko kai kur kalnas, užver kosi nieko nežino. Galėjo būt
NEPAVYKIMUS
14.
__
sukilėliams
pasiūlė
paliaubas,
vietų.
Jis
tarptautiniai
buvo
i,kad
klebonu
į
šv.
Juozapo
paGELSINKI, birž.
tė gatves. Daug namų buvo taip ir kitaip.
Suomijos valdžia išsprendė ir gi patsai išvyko į pietinę Ki plačiai žinomas, kaipo prote-1 rap., So. Chicago, paskirtas yužversta žemėmis. Kai kurie
Chicago
majoras
Thompson
stantų
bažnytinio
laikraščio
1
ra
kun.
Boleslovas
Urba.
niją
kovoti
ten
komunistų
ve

TUŠTI JŲ PROTESTAI
parėdė statistikų biurui pra
jų buvo nunešti tiesiog į Ne
pripažįsta,
kad
policija
netu

vesti tyrinėjimus apie šalies damų armijų, kuri jau senai “American Clmrch IMonthly”
munų. Girstupy pakilęs van
ri
pavykinto
kovoti
piktadaWASHINGTON,< birž. 14.
redaktorius.
Šunes pavojingai sužeidė
prohibicijos padėtį ir apie naikina didelius plotus.
duo nunešė sandėlių ir tvarrius. Jis pranešė, kad gal pa- ‘)tug gu ojkomis, paršais, kiauA— Britanijos ambasada parsii Jis nėra vedęs. Sakoma, vy
žmonių
blaivumo pažangų
mergaitę
skirsiųs naujų policijai virši lėmis ir kitais gyvuliais.
ksiąs į Romų eiti mokslus į j
AMBASADORIUS JA
įsiūzdino svaigiųjų gerymų iš
prohibicijos laiku.
Niles
Central
miestely
šeši
ninkų. Apie tai pagalvosiąs.
katalikų kunigus. Buvo augi-/
PONIJAI
Kapines irgi užplūdo van Anglijos. Sausieji senato atnamas presbiterionu. Eidamas P°l'(‘in’ai sunes, ištrukę is \ieFRANCIJOJ
SUIMTAS
duo. Yra išardytų kapų, iš- stovai sukėlė protestus. PasiITALŲ
KARININKAS
WASHINGTON, birž. 14. mokslus Harvardo Universite-/no užvaro, patojingai sukan-į, Sukoneveiktas pabėgimas griautų paminklų, išneštų graį,r°dė, kad tie jų .protestai be
kalinių
i— Ambasadorium Japonijai te jis beliko protestantų epi-.džiojo daržininko Gustav Meibų. Vaizdas baisus.
^pagrindo. Kas čia gali užgin-,
^kepalų
nariu.
į
er
6
metl
*
žigaitę.
Jos
tėNemune vanduo kyla. Ryto- di svetimų salių atstovams paJolieto senųjam kalėjime
NICE, francija, birž. 14. įprezidentas Hoover paskyrė
,vas vos-ne-vos šakėmis nuvai\V.
Cameron
Forbes,
turtingų
t
_
....
,
susekta kalinių kasami du tu /jaus dienų vanduo pakilęs bu rsisiūzdinti tai, kas jiems rei
— Čia suimtas italų fašistui' r__ ’ I astlikęs dvasiškiu jis pas-'.k(-; gunįs> Mergaitė vargiai la
milicininkų karininkas Fortu- | Uostonietį
neliai. Vienas tunelis prakas vo 1 mtr. Jis naša gyvulių la kalinga.
kiau ieškojo tikrosios šviesos pjks gyva.
nato Volle. Kaltinamas šnipi
tas jau arti kalėjimų apjuo vonus, medžius, šiaudus, bal
ir galų-gale atrado.
Tris šunis pagavo policija,
PASIRAŠĖ
KARO
LAIVY

MOKSLUS BAIGĖ 241
siamos mūro sienos. Septyni dus.
nėjime Italijos naudai. Poli
gi kitus tris — jų savininkas.
NO
SĄMATĄ
cija sakosi pas jį radusi svar
kaliniai surakinti.
KADETAS
Vežikai uždarbiavo, imdami
GINKLUOJAMI MARININbių dokumentų apie Francijos
'po 5 ir daugiau litų už 25 me
KAI NIKARAGUOJ
Bedarbių skaičius Chicagoj
AVASHINGTON,
birž.
14.
ĮVEST POINT, N. Y., birž.
valstybės apsaugos padėtį.
Įkrito ežeran
trų kelionę. Daugelis ponų ir
— Prezidentas Hoover pasi
Iš
atlikto
federalio
cenzo
i Turįs širdies ligų Victor panelių, nusiėmę batus basi 14. — Čia Militarinėj Akade
PANAMA CITY, birž. 14.
rašė
kongreso
pravestų
karo
sužinoma,
kad
Chicagoj
bedaTorsch, 64 m. ebieagietis, lVi- bėgo namo. Vienas policinin mijoj šįmet mokslus baigė 241
VOKIETIJOJ PAPIGINA*
•— Nikaraguoj sukilėliai aprilaivyno išlaidų sąmatų — 380,- mę. Nežiūrint to, nmerikoniS- .irbi« skai,'ius
a
’
’
ie
135
’
’
sconsino vienam ežere meške kas iš autobuso įkrito į balų kadetas. Mokslo įstaigų aplei
MAS PLIENAS
573,000 dol.
(d marininkai ten ginkluoja-,
An*llSki >aikrai«iai pa riodamas įkrito i vandenį ir /ir ko ne prigėrė.
džia visi leitenantais.
nuskendo.
nti. Siunčiama jiems .iaugiauP’™' kart tas
aeHogiauBERLYNAS, birž. 14. —
Provincijoj irgi baisūs vaiz
PANĖRĖ
1,426
PĖDAS'
ginklų
ir
amunicijos.
««•
,oli
didesnio
skai
Plieno pramonės atgaivinimui
JŪRON
dai. Tarp Alytaus ir Virba- PLATINKITE “DRAUGĄ"
,čiaus.
i Proliibiciniai agentai surado
Vokietijoj pramoninkai išspre
liaus nutrauktas susisiekimas
Visgi
tikras
bedarbių
skai

\nlaus bravarų bute, 2108 So.
ndė sumažinti darbininkams
IIAMILTON, Bermuda, bi- BOSTONO GYVENTOJŲ
traukiniais. Bet bendrai pro
PINIGŲ KURSAS
čius dar nežinomas.
SKAIČIUS
VVabash avė.
užrnokesnius, papiginti garny-i rž. 14. — W. Beebe ir Otis
vincijoj buvo mažesnės liūtys,
bų ir pigiau parduoti plieną. L*Barton atatinkamoje plieno
i Metereologijos stotis tvirti Lietuvos 100 litų n..$10.00
Rytoj, birželio 15 d., visoj
prietaisoje (kaipir bolėje) su
BOSTON, Mass., birž. 14. Už žmogaus suvažinėjimą
na, jog tokio lietaus Kaune
Britanijos 1 sv. eteri.
4.86
paly
bus
minima
tėvų
diena.
MEXICO CITY, birž. 14. langais panardyti 1,426 pėdas — Praeitų dešimtmetį gyven
Henry Miklowitz, 17 metų,
niekad nėra buvę.
“M. L.”
Francijos 100 frankų 3.91
— Meksikos valdžia išspren jūros dugnan, kur abu tyri tojų skaičius čia padaugėjo aukštesniosios mokyklos mo
Italijos 100 lirų
5.23
dė ateity cenzūruoti iš Ame- nėjo jūros žuvis ir kitus gy- 27,669 žmonėmis, anot federa- kinys, traukiamas tieson už . CHICAGO IR APYLIN , TAISO BUBIŲ KURORTĄ
Belgijos 100 belgų
13.94
rikos J. Valstybių įvežamas į vūnus. 'Tas tyrinėjimas, sako- ilio cenzo. Šiandie sis miestas žmogaus suvažinėjimų auto KES. — Pramatomas lietus;
Šveicarijos 100 frankų 19.37
knygas ir filmas.
ma, gerai pavykęs.
turi 775,729 gyventojus.
mobiliu.
popiety ar vakare šalčiau.
Bubių miestely, netoli šiau- Vokietijos 100 markių 23.83

KINIJOS VALDŽIA DARBUOJAS UŽ
PALIAUBAS SU ŠIAURIEČIAIS

CHICAGOJE

%

Atbuliems, tlirž. 14 d., ldSO

D R AUGA S
ka, J. Petrauskas, kun. P. Žilinskas, V. Ku
dirka, J. Karosas, J. Romanas, F. Virakas,
Uelna kasdien, Uakyrua sekmadienine
PRENUMERATOS KAINA: Metama — >4-00. Pu M. Žioba ir M. Venis.
tei Metų — |8.60, Trims Mėnesiams — >8.00. Vienam
Šios organizacijos organo “Darbininko"
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija ..03c.
pirmas numeris išėjo tais pačiais 1915 me
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerraMna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunėiama tam tais, rugsėjo 19 d.
’
tikslui pašto lenkių.
Tat, šių sukaktuvių proga sveikiname Lie
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai
kasdien.
tuvių Darbininkų Sųjungų ir jos vadus, lin
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kėdami dar daugiau energijos ir ištvermės
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
dirbant išganingų tautinį ir visuomeninį dal
vai. po piet
bų. Mes linkime, kad L. 1). S. augtų narių
skaičiumi ir turtu, kad nebūtų nei vienos lie
“DRAUGAS”
tuvių kolonijos, kurioj Besidarbuotų L. D. S.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
kuopa.

“DRAUGAS”

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

Rašo:
Republikonų partijos irimo
pavojus aiškus. Antai įžymus
Dr. AL M. Račkus
republikonas Morrow, buvu
2130 W. 22 St. Chicago
Washingtono valstybės re sia Meksikai ambasadorius,
Tel. Canal 6764
publikonų partija anądien su- savo politinėje kampanijoje
važiavime pašalino iš vado- reikalauja ne ko kita, kaip
KAIP GELBĖTI APSINUODIJUSĮ.
vybės partijai federalį senato-Į tik 18-ojo priedo atšaukimų. Į
rių W. L. Jonės ir jo sųjun-’Jis sako, kad jei pateksiųs
Jei kas apsinuodija, tai reik patirti kas per nuodai buginiuku
Po to išsprendė, į senatan, darbuosiųsis proliibi-• vo. Nelaimingąjį visų pirma reik pravemdinti. O kad vemtų,
kad šiandieninė prohibiciją tu-1 ei jos priedų atšaukti. Tai dėl-į tai reik štai kokias priemones vartoti:
ri būt pakeista, nes padėtis į to, kad probibicijos klausi-Į
i) Duoti išgerti garstyčių (muštardos) miltelių vienų
Publlsked Daily, Eacept Sunday.
nepakenčiama.
mas priguli atskirioms vals-J šaukštelį išplakus į stiklinę drungno vandens; pakartoti iki
8UB0CRIPTIONS: One Tear — >6.00. Slx Montbs
>8.60. Three Montbs — >8.00. One Montb — 76c.
AR ŠARKIS PRALAIMĖJO?
Senatorius Jonės yra prie- tybėms ir.federalė valdžia ne- vems; arba
Burope —» One Tear — >7.00. 8ix Montbs — >4.00
2) Duoti išgerti 2 šaukštus druskos ištirpinus stiklinėje
Copy — .08c.
--------------'dinio probibicijos įstatymo turį reikalo į tai maišytis. j
Advertising ln “DRAUGAS" brings best reaulta.
Milionai žmonių nusivylė Šarkio — Sch-į autorius. Einant šiuom įsta- Kongresas be jokio reikalo drungno vandens; pakartoti iki vems; arba
Advartlsing rates on appllcatlon.
3) Duoti išgerti pamuilių; pakartoti iki vems; arba
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago melingo rungtynėmis. Nusivylė ir lietuviai, tymu, nusižengę proliibicijai konstitucijai prisegė tų priedų, ,
kurių tautiečiui taip artimas buvo pasaulio’gali būt baudžiami kalėjimu, AVisconsine, lllinoise ir ki
4) Kutenti gomurį su plunksna.
kumštininkų eampionatas, tačiau jis pralai- penkiais ir dešimtim metų.; tose valstybėse gyventojų di
Kuomet išsivems, tuomet reik duoti antidotų. Antidotas
mėta.
;
Taigi, jis yra sausas kai ra- džiuma nusistatę prieš pro naikina nuodus, lyginai kaip kad vanduo naikina ugnį.
Čia paduodu lentelę, kur aiškiai matosi, kokius nuodus
Bet, jei dėl to yra verta susirūpinti, nu gas. Partijos suvažiavime jis bibieijų. Tadgi tose valstybėj
siminti nėra ko. Ir Šarkis nenusimena. Visi ir-gi buvo ir girdėjo, kaip jis se republikonų partija neten- kokiais antidotais naikinti.
L. D. S. SUKAKTUVĖS.
pasaulio laikraščiai, garsus sporto žinovai ir!ten buvo denuncijuojamas už ka kontrolės. Tik viena repu- Nuodai
Antidote!, k.„!:
r?.?dū3;
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, kuri Bos rašytojai vienbalsiai pripažįsta, kad Šarkis!jo žygius pasitarnauti fanati-|blikonų administracija VVasliAlkogolis
Žiupsnvs druskos; stipri juo
tone išleidžia laikraštį “Darbininkų”, susi vra gers kumštininkas, daug geresnis užjkams. Jis mėgino aiškintis,1 ingtone sausiesiems pataikauda kava.
ja. Kongrese ir Baltuose Rukūrė 1915 metais, birželio 15 d. Reiškia, ry Sclunelingą ir jis tose rungtynėse laimėjo tol, i bet tas jam negelbėjo.
toj ši garbinga lietuvių katalikų organizacija
į Antimoni ja
Aržuolų žievės sunka; stipri
minės savo gyvavimo penkiolikos metų su pasoko aukštyn ir Šarkis netikėtai jam per tatinkamą rezoliuciją suvažia
arbata; juoda
žemai uždavė. Del to vokietys paskelbta lai vime iškėlė’, kaip praneša, kirta įstatymų vykininio rei
kaktuves.
Zlagnezija; valg. aliejus; daug
mėtoju, nors jį nešte nuo arenos turėjo nuneš blaiviausias žmogus. Jis aiš kale komisija prohibiciją už- Aršenikas
Pats L. D. S. organas “Darbininkas” apieno; šildytas sviestas.
ti, o Šarkis taip jautėsi, kad dešimts Sel-ime- kino, jogei patsai nevartoja tariauja, paduoda priemonių,
pie šias reikšmingas organizacijos sukaktu
į
svaigalų.
Bet
proliibicija
to-j
kaip
pasekmingiau
proliibicilingų galėjo dar nugalėti.
ves' taip sako:
Ricinos (castor oil); stiprios
G rybai
Jei Šarkis, ištikrųjų, sulaužė taisykles—jkia, kaip šiandie ji yra, ilgiau J ja galėtų būt vykinama. Taip
kavos; stiklelį vyno.
“Daug yra vandens nuplaukę per tą 15 jis negerai padarė. Bet kodėl anais metais pa negali būt pakenčiama. Šalies elgdamasi komisija pasisako,
metų... Daug visokių įvykių ir perversmų pa daryta išimtis Dempsey, kuris tokiu būdu nu
Krakmolas; kviečių miltai su
į Jodina
1
sauly atsitiko. Niekam tuomet neatskrido gal galėjo Firpo ir Šarkį. Tada teisėjai Dempsiui idžia prohibiciją vykinant. Vi- nuošaliai pasiliekanti
pienu arba vandeniu.
i
von svajonė, kad trumpu laiku Lietuva liks pripažino laimėjimą, o kodėl dabar Šarkiui’suomenėje dideli nepasitenkiŽinoma, kada visuomenė
jKynina
Stipri arbata; juoda kava;
nepriklausoma. Tas įvyko ir L. D. S. laimin- nepadaryta išimtis?
inimai. Praplito veidmanybė pradeda nepasitenkinti viena
truputį snapso; atlėšuota amo(Quinine)
• gai to susilaukė. Šiandien su malonumu mu
Čia yra klausimas, kurio negalima išaiš netolerancija, smurtas ir kito
nija; aržuolo žėvės sunka.
Į
ms tenka pažiūrėti Į tų laimingų praeitį ir
ta kita auga popnlerumu.
l
kinti, nežinant kumštininkų bosų “politikos”. ki biaurūs dalykai.
konstatuoti tą faktą, kad Lietuvių Darbinin
Suvažiavimas sutiko su jo
Sausieji visas laikas naudo-Metalai:
Kiaušinio baltimas, ir išvemi Metalai:
Šis sportas yra surištas su milioniniu
kų Sąjunga, įkurta tokioj kilnioj dvasioj ir
Gina
dink; potam duok lininių sėbizniu. O kur toks biznis, ten neteisingumai, pažiūromis ir priėmė rezoliu- jasi republikonų partija. Ar Ciną
lūdama aukštems idealams, nepailso, ir
ciją,
kad
probjbicijos
įstatyj
jie,
prireikus,
jgęJbąs
parti
menų sriubos; šilti kompresai
Švinas
suktybės, savotiški išrokavimai. Gal Šarkipr
I
"*
au pasirengus savo nusis'isftMoią palaikyti:
ant vidurių; stipri kava.
i Varis ir tt.
I neatėjo laikas čampionatą laimėti, kuris jafiT mas turi būt modifikuotas, t. tai jan kita^Hrfansimas.
dirbti su Dievu ir su sveiku protu ir palai
jau senai priklauso? Gal jis susilaukia truk-j?’- pertaisytas.#
kyti išeivijoj tikėjimą ir lietuvybę”.
Lmnberska druska (Glaubers
Visos
šalies republikonų į Vincas. — Žiūrėk, va eina Į Rūgštys (Acids):
dymų ir kliūčių, kad jis ne airišis, vokietis,
salt); “Epsom” druska; juo
partija, be abejonės, nesutiks mano kaimynas girtas. Ar-gi j Karbolis
Ši organizacija yra grynai idėjinė. o lietuvis ?
da kava; vynas; kiaušinio bal
Del to visą laiką ji tik idėjai ir tedirba.
Bet ateis diena, kaip ir spauda spėja, su VVasliingtonp valstybės par į ne juokas?
tymas; pienas; miltai. AlkoSvarbiausias jos tikslas yra — ugdyti tauti kad Šarkis ir Schinelingų (“susmukusį eam-jtU08 pažiūromis. Ir tas reiks,! Tanias.
Vincai, negalimaj
golis iš viršaus.
nę išeivijos sąmonę, palaikyti tikėjimą, švies pienų”) ir kitus nugalės. Savo tikslo — čarnjkad partija patongva ims ir- juoktis iš girto, nes jis už j
(Daugiau bus)
to darbo žmones ir juos vesti tiesos ir vieny pionato jis pasieks. To mes jam ir linkime. Ai.
gėrimą atlieka bausmę.
1
bėm keliais į šviesesnę ateitį.
L. D. S. per tą' trumpą laiką yra daug
AR SUSITARS?
liau tuo keliu nebegalės eiti ir kad grąso kų sąjunga kitaip jokiu būdu nesutiks įeiti NĖR
padariusi. Ji priklauso prie tos rūšies mūsų
jiems ir pačiai valstybei pavojus, galėjo pa į tą vyriausybę, kuri pamynė po kojų visus DAUGIAU
idėjinių organizacijų, kurių nariai su didžiau
Pasklido gandų, būk Lietuvoje tarp tau siūlyti katalikų partijoms įeiti į jų vyriau valstybės teisėtumo dėsnius. Tai sprendžiame RAUM ATIZM0
iš Lietuvos katalikų spaudos nusistatymo ir Naujos ir Pagerintos Gold
siu pasišventimu dirba tautinį ir visuomeni tininkų ir katalikiškų partijų eina pasitari sybę.
iš to, kad po garsiajam gruodžio 17 d. per Medai Haarlem Oil Capsules
nį darbą.
mai dėl sudarymo koalicinės valdžios. Dau
į
Daug kas klausia, ar tokia tautininkų,
versmui katalikai koalicinį kabinetą dėl to stabdo skausmus ir gėlimą dėl
Lietuvių Darbininkų Sąjungos įkūrėju y- gumai lietuvių tie gandai patinka ir jie norė
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
i krikščionių demokratų ir ūkininkų sąjungos
juk ir apleido, kad tautininkai, paleidę III kos. Ne naujoviškas išradimas,
ra prof. kun. F. Kemėšis, kuris savo darbštu tų, kad jie virstų tikrenybe, kad nors kartą
kombinacija vyriausybėje galima ar ne?
Seimą, atsisakė daryti kito seimo rinkimus, bet virš 200 metų gyduolė dau
mu ir organizatoriaus gabumais per keletą Lietuva susitvarkytų.
geliui ligų.
Malonios vartoti.
Atsakymas į šį klausimą gali būti toks, o pasirinko diktatūros kelią.
metų seRmingai lietuvius katalikus organiza
Gal būt tuose ganduose ir yra šiek tiek
Visose vaistinėse
trijų
dydžių.
Būtų labai gera, jei tautininkų partija at Ieškokite "Gold Medai” vardo
vo ir jiems vadovavo. Jisai buvo pirmuoju tikrumo. Ar šiaip ar taip kalbant, tautinin 1 kad katalikų partijos tik tada sutiks į vy“-Darbininko” redaktorium ir L. 1>. S. vyriau kai šiandien pergyvena sunku vidujinį krizį, įriausybę įeiti, jei tautininkai pažadės tuojau sisakytų savo žalingo valstybei nusistatymo, kiekvienoje dėžutėje.
siuoju vadu. Už tat ir tos organizacijos gar jų partija skįlo j kelias dalis, Voldemaras kė sušaukti Seimą, teisėtai rinkti prezidentą ir sutiktų grįžti i teisėtumo kelią, tuomet ir ka
bės nariu yra išrinktas.
sinasi prieš vyriausybę, kuri jį suima ir padė konstitucijos dėsnių prisilaikant sudaryti vy talikų partijos pilniausia sutiktų įeiti į vy
riausybę.
riausybę. Kol to nebus, joks susitarimas nė
Pirmąją L. D. S. centro valdybą suda tis darosi visai nebepakenčiama.
” HAARLKM OIL
( \P5l
Nei krikščionys demokratai, nei ūkinin ra galimas.
lė: kun. F. Kemėšis, A. Kneižys, J. MažeiTodėl, smetonininkai, matydami, kad to
REPUBLIKONŲ PARTIJA
IR PROHIBICIJĄ.

V

TIKĖJIMUI PRIEŠINGI! KNYGŲ IR
RAŠTU SKAITYMAS,

įpročiams
priešingos knygos Bažny
čios yra uždrausta ypatingu būdu ir
išvardytai. Uždraustųjų knygų su auto
rių vardais bei knygų anraštėmis sąra
šas vadinasi “Uždraustųjų knygų in
1. “Nereikia jokių įrodymų,
kad deksas.” Kas uždraustąsias knygas, ri
kiekvienas katalikas savaime turi ven- mto ir svarbaus reikalo verčiamas, no
ti skaityti tokias knygas, kurios gun- rėtų skaityti, turi gauti iš vyskupo ypa
O prieš šv. tikėjimą. Vengti pavojaus tingą leidimą.
Labai teisingai apie blogąją spau
nusidėti yra bendras dorovės reikala
vimas.” — “Taip pat aukštieji Bažny dą ir skaitymą tikėjimui priešingų bei
čios ganytojai, grynojo tikėjimo sau nepadorių knygų ir raštų yra išsitaręs
gotojai ir atsakingi už tikinčiųjų sielų savo ganytojiškame laiške Rogensburišganymą turi teisę ir pareigą drausti go vyskupas Senestrey:
“Ką mes vadiname blogomis kny
tokios rūšies knygas.”
gomis
ir raštais arba ką mes galime
(Prunner, Moralinė teologija).
2. Bažnyčia, savo teise naudoda pasakyti apie blogąją spaudą? Ar tik
masi, visuomet draudė ir draudžia ti tos knygos bei laikraščiai yra blogi,
kėjimui priešingas knygas ir kitokius kurie viešai kovoja prieš Dievą ir Baž
Raštus. Ji savo naujan įstatymų rinki- nyčią, kur pareiškia savo nusistatymą
Uin (Codex iuris canonici) įrašė tam laisvai ir atvirai? O ne! Ne tik tie raš
tikrus įstatymus, kuriais draudžia vi tai yra blogi, kur atvirai puolama visa
sas knygas, raštus bei laikraščius ne kas šventa, bet ir tie, kurie žmonių
neapykantos
sutinkančius su tikėjimo dėsniais arba širdysna neteisybės ir
įžeidžiančius religiją ir gerus įpročius nuodus pila slapta ir klastingu būdu.
Čia reikia įskaityti visus tuos raštus,
(Kodeksas 1. C., kan. f. 384 ir 1399).
3. Kai kurios tikėjimui ir geriems kurie, prisidengę gražiu mokslo vardu,

Š

niekšiškai
puola ir šmeižia katalikų.
Bažnyčią ir jos mokslą; čia įeina tie
visi romanai ir, taip vadinamosios, dai
liosios literatūros veikalai, kurie vaiz
duoja arba gaivina kūniškąjį gašlumą
ir garbina nuodėminguosius
darbus.
Prie blogosios spaudos pirmoj vietoj
reikia priskaityti ir tuos dienraščius,
kurie, prisidengę politikos vardu, kir
šina katalikus prieš jos Bažnyčią ir jos
valdžią.
“Ir vėl mes kartojame: atmestinos
yra ne tik tos knygos, kurios netikė-;
jimą .ar kokius šmeižtus skleidžia, ne
tik tie laikraščiai,
kurie kiekviename
numeryje plūsta Bažnyčią ir dvasiškiją, bet ir tos knygos bei laikraščiai, ku
rie, lyg pro šalį eidami, užkabinėja re
ligiją arba, neva siekdami gero, žemi
na liaudy dvasiškijos vardą ir t. t. Nuo
dai visuomet ir visur pasilieka nuo
dais...
“Kai kas sako: ar gi galimas daik
tas, kad blogų knygų skaitymas taip
baisiai būtų kenksmingas? Šv. Paulius
apaštalas pirmuosius krikščionis įspėja
šiais žodžiais: “Nesiduokite suvadžio

ti: Piktos šnekos gadina gerus įpro
čius.” (1 Kor. 15, 33.). Jei tais laikais
pasauly būtų buvę tiek daug blogų
laikraščių ir knygų, tai apaštalas tikkriausiai būtų įspėjęs visus tikinčiuo
sius. Apaštalo liudijimu, blogos kalbos
arba santykiavimas su blogais žmonė
mis taip pat yra pragaištingas dalykas.
Tas pakankamai įrodo ir blogų raštų
skaitymo kenksmingumą. Ar gi nėra
tarp knygos ir skaitytojo vidaus sąry
šio? Aišku, kad yra. Skaitytojas visuo
met pasisavina pagrindines knygos tu
rinio mintis, o tos mintys, įsiskverbu
sios žmogaus sielon, pakreipia ir jo nu
sistatymą.’ Visos knygoj vaizduojamos
aistros giliai įleidžia savo šaknis j skai
tytojo širdį. Visai teisingai galime pa
sakyti, kad blogi raštai gadina gerus
papročius...
“Neapsigaukite! įspėju ne tik varg
šus ir neišauklėtus, bet visus: visų luo
mų ir visokio amžiaus žmones. Todėl
nusideda ne tik tie, kurie blogus raš
tus skaito, spausdina ir platina, bet ir
tie, kurie be svarbios priežasties juos
skąito ar pas save laiko.”

2. Viltis.
Ką reiškia pasitikėti Dievu? Pasi
tikėti Dievu reiškia: iš Dievo laukti vi
sa, ką Jis mums dėl nuopelnų Jėzaus
Kristaus yra pažadėjęs, ypač amžinąją
laimę ii priemones, kurios tai laimei
pasiekti yra reikalingos.
Viltis skirstoma trejopai:
1. Mes turime tikėtis amžinojo gy
veninio ir viso to, kas sąryšyj su juo
yra reikalinga ar naudinga,
būtent:
Dievo malonė, nuodėmių atleidimas ir
laikinosios gėrybės, kiek padeda siekti
amžinąjį tikslą;
2. Šios vilties pagrindas yra Dievo
prižadėjimai, kuriuos Jis mums yra da
vęs dėl nuopelnų Jėzaus Kristaus. Tai
gi čia negali būti jokių abejojimų bei
svyravimų;
3. Tačiau negalima
visko laukti
vien tik iš Dievo rankų, iš Jo Apveizdos, bet ir patys turime, Dievo malonei
padedant, dirbti. Dievas savo prižadė
jimus davė tik su sąlyga—jei dirbsime.

(Bus daugiau)
\

\

k
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ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
Bus išlaimėjimų. Kas nusipirks pirma Pikniko dienos, tas turės teisės ir progos prie išlaimėjimų:
Laikrodėlis $20.00, Kodek $18.00, Auksu $5.00 ir t. t.

SEKMADIENY), BIRŽELIO (JUNE) 15 D., 1930
79 Ir Archer Avė., Jiistice, III.

CHERNAUSKO DARŽE,

Įžanga 50c. Asmeniui.

Pradžia 10:00 vai. ryte,

Prašau j Mano Kampelį
Černiausko daržuose tornadai,
kurių padarytus nuostolius
(kičiny ir prie baro) bus ga
lima tik vakare sužinoti. Bridgeporte renkasi balti debe
sys.

Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

Pirmadieny visur sunki at
mosfera — blue mondav ir
;vakarykščio oro prisiminimai.
IVienur vėjai po kišenes švil
pauja, kitur galvos skauda.
Bridgeporte žaibai žibčioja ir
prasideda perkūnija.

New York. — Birželio 12 d.
čia Įvyko kumštynės Šarkio
su Sclunelingu už pasaulini
čempionatų. Kadangi Šarkis
per tris “raundus” Scbmelingų labai apdaužė, o ketvir
tame vos neužmušė (nes pus
gyvį iš “ringės” išnešė),
Sebmelingas pripažintas laimėtojuni. .Jei Šarkis būtų ta
triksų žinojęs, gal, būtų da
vėsis Schmelingui save pri
mušti. Vadinas, viena taisyklė
buvo pamiršta, kad nukentė
jęs visuomet išeina laimėtejum. Bet “bokse” iki šiol vis
būdavo priešingai.

Tikrai ateity kumštynėse
Šarkio oponentą* turėtų bač
kų ant savęs pasikabinti arba
tvora apsitverti, kad išvengus
smarkių Šarkio smūgių.
Visam pasauly nerasi tokių
keistenybių kokių būna Ame
rikoj. Kas girdėjot, kad pus
gyvis žmogus būtų apšauktas
pasaulio kumštininkų čempio
nu ?!

Maskva. -- Stalino suruoš

Maloniai kviečiame ir prašome j Šv. Kryžiaus Parapijos Pikniką visus parapijoms, kaimynus
ir prietelius! Tikrai, čia visi, seni ir jauni turėsite smagų laikų, čia suseisite daug draugų — pažįs
tamų, čia su pasitenkinimu galėsite smagintis ir linksmintis prie smagios Venekevičiaus muzikos,
prie pasistiprinimo ir atsivesinimo stalų.
Klebono Pavaduotojas ir Komitetai.

ves sesis metus, būdamas di- nuoja rengti muzikos ir dai-I rektorium nuo 1922 iki 1928. į nų vakarų.
Namas kainavęs 2.)0,(X)0 litui Taipgi biznieriams svarbu!
Birželio 1 d., Labdarių išvair skolos jau išmokėtos.
p)Ug atsilankyti ir pamatyti
I
I v.
Svarbu tat kiekvienam New piešinį, kurį art. J. Sabaliau-jžiavime, įvyko labai nemaloYorko ir apielinkės lietuviui ska pagamins pasigarsinimui j nūs apsireiškimas, iš priežasPermaina nutarimų.
širdingai Kviečiu!
scenos priešakinėje ufiaidoje.; les vieno westpullmaniečio,
ne parei
Vietinis Bailės Meno Mylč-i da,yvautl siaine
Paren^,ne»
Šiame sekmadienyje, birže
Maloniai kviečia visus apie-;kuris laike žaidimo labai ne
lio (June) 15 d., 1930, įvyks-|tojų Batelis savo rengiamųjį nes vakaras tikrai bus idoDargi tikimosi, kad vie- linkės lietuvius būti šiame kultūriškai pasielgė. Turime
ta Šv. Antano parapijos me-.įvairumų vakarų perkėlė iš mus
tinis parapijos choras, po j surengime, birželio 22 d., 8 pareikšti, kad tas asmuo su
tinis piknikas, Bergmans dar (birželio 15 d., į 22 d.
vadovyste jaunuolio K. Vaš-ival. vak. po num. 568 Brommo, labdariais nieko bendra netuže.
į
Priežastis tame, kad gerb.
iri ir prie kuopos nepriklauso.
kaus dalyvaus. Šis choras pa st., New York.
Širdingai kviečiu ir prašau kun. P. Karalius birželio 15
skutiniu laiku pradeda ener- L.
-------D. M. Ratelio Reng. —
Kom.
Valdyba.
visus Cicėriečius,
bulvariš-įd, su svarbiais reikalais turi
gingiau
veikti
ir,
be
abejo

kius, biznierius, ebieagiškius, į būti Conn. valstijoj, o ratelio
nės, rūdeny galima bus kuo
ir apielinkės lietuvius į mūsų 'nusistatymas būtinai surengti
parap. metinį jomarkų.
'gerb. kun., P. Karaliui prakal- mi nors pasigerėti. Mat, pla

1

CICERO, ILL.

NEW YORK.

Piknike bus visokių įvairu-ibas, vakarų, su įvairiais pa-,
mų, gera Buek Jonės muzi- marginimais. Nors oras jau f*'
Įka, geri ir skardis pietūs. Vi- šiltas, bet kadangi New Yor-1
Pas
čigonę.
šokių žaislų net iš Lietuvos ko Aušros Vartų par. salė yra
kreips dėmesį atsilankiusių-'vėsi, tai tikimasi sėkmių,
Čigone. — Mano panelyte,
jų.
| O svarbiausias dalykas, kad '
jūsų ateitis labai graži, lai
Jūsų atsilankymas duos’gerh- kun- Karalius yra nuo-1 piį||M
minga. Neužilgo išeisi už vyPRAŠAU

NESIJUOKTIi

ro: “jauno, gražaus, turtingo. muins dau" malonumo ir link į^us moksleivijos užtarėjas, j
Kastiumerka - Ubai ačiū, ™io.
IDa vokiečių okupacijos, lai-į

Daktaras

1NISS1S,

Kapitonas

Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Specialistas iš

liuli

' Vr‘U'1 seinerių

Sloan’s

'kais įkūrė Pilviškiuose lietu-,
tik prašau pasakyti, kaip aš
Šv. Antano par. klebonas. vių vidurinę mokyklų ir įreu-i
neteksiu dabartinio savo vy
gė jai būtų. Paskui pastatė j___
ro. .
Į
trijų aukštų muro namus Ky- :
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
bartuose aukšt.
komercijos
Paieškojimas.
i
BARGENUS
mokyklai ir yra jai vadovuVienam laisvamanių laikraš
ty tilpo šitoks laisvas skelbi
mas.
“Paieškau savo pačios, ku
rios vardas Kunegunda. Pabė
go su burdingierium, kurio
vardas Čalis. 'Jei kas žinotų,
kur jiedu randasi, prašau
man pranešti. Arba tu, KuniPaminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Mėty
gundėlė, parašyk man laiškų
ir pranešk, kur randasi mano
Mirties Sukaktuviu
anibrielius ir akiniai”. Seka
— Po Vadovyste —
vardas, pavardė ir adresas.
Kun. H. J. Vaičiūnas,

Liniment

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP EŽSISENEJI SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
Y’RA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijirną kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, ga'vos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patartinas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Cratrford 5573

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių
daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų specijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių
apie musų patarnavimų.

Į LIETUVA

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
4723 W. Madison St.
Chicago, III.

Praloto J. Maciejausko

ANT

IŠGIJIMO

FRENCH

KELIO

■'Peoria, III., April 24. — Daug ken
tėjau nuo aitrumo Ir galvos skaudė
jimo užpakalyj, svaigau ir buvau be
jėgis Pradėjau imti Trinerlo Kartaus
Vyno reguleriat ir dabar žinau, kad
sveikstu.
Mrs. Allee West.”

ta komunistų partijos valy
mo kampanija jau baigta. Iš
valyta laukan 4,000 komunistų
TRINERIO KARTUS VYNAS
ir 10,000 nepartyvių. (Jeigu yra saugiausias būdas pasalinti vi
Rusijoj per vienus mettis ko durių trubelius. Daugelis daktarų jj
rekomenduoja. Visose aptiekose iŠ
munistų partijoj prisirinko Jos. T.riner Co., 1333 So. Ash'and
,
tiek “brūdo”, tai kiek jo yra Avė., Chicago, Iii.
i
pas mūsiškius draugus? Čia
PILNAS EGZAMINAS
pirmiausia reiktų išvalyti ir
I T.V.I
$5.00 TIKTAI $5.00
išvendzyti Cbicagos ir BrookSPECIA L r 8 T a s
lyno ofisai kuriuos sėdį komi Taigi
nenusiminkit, bet eikit pas
sarai t ii proletarų aukas tikrą specialistą, ne pas koki neparyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
čiulpia, o naudos iš jų nei fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
tiek, kiek iš ožio pieno — po
pilno lšegzamlnnvlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų Į
prof. Kamp.).

Ii

laktarų negalėjo pagelbėt jums dėl- !
to, kad Jie neturi reikalingo patyri-;
mo, surėdymui žmogaus kenksmln- ,
ORAS.
gumų.
1 Mano Radlo — 8cops — Raggi. j
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
(Prof. Kampininko meteorolo siškas bakterloiogiškas egsamlnavl- į
nas kraujo atidengs man jūsų tik- |
gijos stoties spėjimai).
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu
lūs gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
šiandie (šeštadieny) nieko vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
įdomaus. Visut be vėjo, ramu, vio, žarnų, inkstų, odos, krkujo, ner
širdies, reumatizmo,
kirminų,
išėmus Bridgeportų (Cbiča- vų,
uždegimo žarnų, silpnų plsučių arbs
gos rajone), kur daugelio gal jeigu turit kokią užslsenėjunią, įsi
gerėjusią, chronišką Ilgą, kur) nsvose audros turi tendencijos oastdavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėltoklt
neatėję pa*
stiprėti.
mane.

LINIJOS

DIDŽIU

IR

GREITU

LAIVU

Ile de France

,

SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas lėlė

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 10 ryto iki
t po pietų. Vakarai! nuo K Iki f

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
po pietų

NAUDOKITĖS MUSŲ PATARNAVIMU

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parū
piname reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugrįžimo.

Petnytioj, Liepos dūly) 11 d. 1930

Siunčiame pinigus j visas pasaulio dalis peilaidfemis ir te
legrafu pigiausiomis išlygomis.

Laivas plauks į Havre, Paryžiaus uostą, kur lie
tuvių ekskursantai bus persodinti į kitą laivą ir
plauks per garsų Kiel kanalą j Klaipėdą.
Laivakortės kaina j abi pusi $186, į vieną pusę
$112, taksų $5.00.

Ekskursija, turėdama vadu gerb. pralotą Maciejauskį, plačiai pagarsėjusį veikėją, bus smagi ir be
sutrukdymų. O FRENCH LINE yra pagarsėjusi sa
vo pasažierių geru aprūpinimu.

Teikiame paskolas ant namų lengviausiomis išlygomis.

Parduodame saugius 1-mus morgičius, nešančius 6%.
Perkeliame jūsų pinigus iš kitų bankų j šią banką su nuo
šimčiais.
Mūsų banko turtas virš $3,500,000.00.

Su visokiais reikalais kreipkitės laišku ar asmeniškai.

Tad visi dėkitės prie didžios ekskursijos.
Užsisakykite vietas dabar kreipiantis prie šių Chicagos agentų:

Metropolitan
State Bank

Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St.
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St.
J. J. Zolp, 4559 So. Paulina St.
Central Mfg. District Bank, 1110 \Y. 35tb St.
ARBA

DR. J. E. ZAREMBA

Ryt (sekmadieny) šventa.
Ryte ramu. Po pietų vėjas
pradeda pusti nuo Cbicagos
į vakarus ir daugelis lietuvių
leidžiasi pavėjui. Bergmano ir

WEST PULLMAN, ILL

C H I C A G O J E

French Line
213 No. Michigan Avė.
CHICAGO, ILL.

2201

WEST

22nd

STR.,

CHICAGO, ILL.

Šiandie Bankas atdaras nuo S vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.

I

DRAUGAS

AKADEMIJĄ BAIGĖ 35 LIETUVAITĖS

Šeštadienį Biiž. U d., 1930

CHICAGOJE

Ketvirtadienio vakare, šv.1 prakalbų pasakė ir diplomus
PAREIŠKIMAS.
Kazimiero Seserų vedamos a- išdūlino gerb. kun. dr. K. Mukademijos auditorium, šimtai talaitis, kapelionas,
1 Vytauto Didžiojo 500 metų
žmonių buvo liudininkais mo |
Gražus programas
mirties Sukaktuvėms
kslo metų užbaigimo, kuria- i ,. , ..
. ,
minėti reikale.
Akademijos mokslo metų
įne 35 lietuvaitės gavo diplo
Birželio 9 dienų š. m., Šv. •
užbaigimo proga, akademikes
I.
.
,
mus.
suruošė gražų programų. Jos Jurgio purap. svet. įvykusiaAukštesniųjų mokyklų už-1 vaidino gražu ir iškilmei ge Įme susirinkime, kuriame re
baigė: Ona
Aukštakalnytė,! rai pr-,ta'iklnta veikalėlį “Šie- prezentuota visiška diduma:

Ona JSaceviėn.tė, Aldonu line- |os j,al.želis>, „„ dainėmis,
d-ylė, Emilė liruktenytė, Ibo-1 ,„uziku
Sokiais. Svarbesnes
nė Kamarauskaitė, Julė Alai.;turfjo. pranė Ka2ulavs.
kiutė, Felieita Nausėdaitė,;
,..(.|icita SaBaWaiU( Ju.
1-ijnša Nausėdaitė, Aldona ,5 Mal.killtfj
ši|.Vaitvtė,
Paliliunaitė, Julė Paukštytė Mal.ijona Ju„zailvl(k Stl?fulli.
Zofija Poškaitė, Jėva širvai- ja Kukl.llvtf.( Bronf paukstvtytė, Valerija Sriubaitė, Ai- tr. ,^.,.,,.„40 Ivniess, Marijona
dona Stalilionytė, Anastazija Lukošiuti-, Stefanija KoneviTebelskytė.
ėjutė, Julė Paukštytė, Alicija

'Bridgeporte esamų organiza-1
vijų, draugijų, pirmininkau-:

jaut vietiniam klebonui, J. M. i

Pralotai M. L. Krušni, žemiau
pasirašęs įgaliotas pareikšti 1
Chicagos lietuvių spaudoje
pritarančioje Didžiojo Lietu-'
vos Kunigaikščio
Yvtauto
•
1
Mirties Sukaktuvėms paminė-'
ti, štai ką:
Komercinius kursus užimi- šanilairaitė, Pijusa Nausėdai- i a) pilno apvaikšč,iojimo pa-1
gė; Marijona Daunytė, Pra-'tė, Silvija Sabonytė, Elena sisekimo delei, Chicagoje Vy- JOS. F. BUDRIKO MUZIKOS KRAUTUVĖ, 3417-21 South Halsted Street Telephone Boulevard 47C5. Su visu Štabu dar
nė Gatelytė, Natalija Grigony-įPetkiutė, Marijona Daunytė, ' tauto Didžiojo Mirties Su- bininkų. BUDRIKO RADIO VALANDOS: Sekmadieniais nuo 1:00 iki 2:00 po pietų iš stoties WCFL. Ketvirtadieniais nuo
tė, Klara Grikštelytė, Bronė!Ona Uzemeckytė, Aldona Sta- jkaktuvėnis suruošti rūpinasi 7:00 iki 8:00 vai. vak. iš stoties AVHFC.
į ne Federacija, bet tam tiks
Gudaitytė, Stefanija Jesulai- (lilionytė.
kad iš maišytų porų susituo
menės susirūpinimų Vytauto visus į jį kvietė. Mes girdėjo iš Crystal Falls, Mieli.
tytė, Aleksandra
Juškaite,! Dainoms ir šokiams akom- lui susiorganizavęs Komite
sukaktuvių
paminėjimu ir me, kad tokio
nusistatymo Pabroliais ir pamergėmis kimai dažnai būna nelaiminJuozapina Klumbytė, Domice ponavo: smuiku Jadvyga Pr tas, vardu; Chicagos Lietuvių Į
taipgi malonu girdėti, kad šv. manoma laikytis ir ateityje. bus tik vien artimieji gimi-i
ie Kungytė, Elena Kungytė,' biūtP, o pianu Aldona Brie- Komitetas Vytauto Didžiojo |
nes: Antanas Lukas, jaunos;
LENKUS PRALENKIA
500 metų Mirties Sukaktu- i Jurgio par. draugijos, inimant
Frances MeGinnis, Zofija Me-ijytė.
brolis,
kuris
salesnionauju'
UKRAINIEČIAI
ir Draugijų Sus-mų, birželio DA VIENOS IŠKILMINGOS
vėins suruošti.
trikytė, Eileen Moore, Elena!
Piano solo skambino: Z.
prie Peoples Furniture Kom- j
VESTUVĖS.
b) . Sekantį susirinkimų šiuo 9 d. susirinkime panaujino sa
Paukštytė, Elena Rieskevi
panijos ir kiti; B. lleliaus-j “'Vilniaus Žodis” praneša,
v. ,. T,į
Ci, v,.
J Poškaitė, A. Paliulionytė ir reikalu šaukti birželio 20 die vo nusistatymų už bendrų
ciute, Elena Stoskiute, tiara,
ii 4.- n
,A. Briedy tė.
nų, 8 vai. vakare, Šv. Jurgio ir vieningų darbų, minint mū I Marąuette Park. — Birže- kas, Josepliine Lukas ir Syl-1 kad ukrainiečiai Lenkijoj iš
Streit, Ona Lzumeckvte,
Ona
laiko 917 liaudies namų dau
.Vertelkaitė, Vladė Žiedaitė. į Ši Akademijos mokslo me- par. svetainėje, Bridgeporte, sų tautos didvyrio reikšmin įlio 22 d. P. S. Gimimo parap. via JoĮtubavičiutė.
Girtina,
kad
jaunieji
lietu

!bažnyčioj, 2:30 vai. po pietų
giau, kaip patys lenkai. Tų
Muzikos skyrių užbaigė: Į tų užbaigimo iškilmė padarė į kurį kviečiamos valdybos gas sukaktuves.
viai
neieško
sau
gyvenimo
(
'įvyksta
iškilmingas
šlubas
pfaktų paskelbė pati lenkų spau
Kiek žinoma, Vytauto Ko
Aldona Briedytė, Jildona Pa-‘gražaus įspūdžio. Valio, Se- arba atstovai visų Chicagoje
Įlės Elenos Lukas iš Marąue- draugo ar draugės svetimtau- J da. •
“R.”
liliunaitė, Zofija Poškaitė. įserys Kazimierietės ir akade- esančių organizacijų ir drau mitetas iki šiol nedarė jokių
ė
Rap.
gijų katalikiškų ir tautiškų. kliūčių bendram darbui, bet tte Park su Jonu Meliauskiu čiu tarpe? Juk senai patirta,į gi.
Šiai iškilmei
pritaikintų mikės!
c) . Jau esančioji sukaktu
vėms rūpintis komisijos val
dyba privalo kreiptis prie
gerbiamų Chicagos lietuvių
klebonų, prašant paraginti iš
sakyklos savo parapijos du
jų valdybas, arba atstovus
Budriko Muzikos Krautuvėje pamatykite naujus
dalyvauti viršminėtame susi
1931 Modelius radios: General Motors, Ahvater Kent,
rinkime, birželio 20 dieną 8
Brunsvviek, Zenitb, Victor ir kitų gerų išdirbysčių. Bu
vai. vakare, Šv. Jurgio par.
driko milžiniškas pirkimas padarė galimu parduoti už į svet. Bridgeporte.
daug pigesnės kainas kaip kitur.
Tokiu būdu manoma praša
linti visus trukumus, neaišku'inus surengimui, vieno milžiVictrola ir Radio krūvoje iniško visos Chicagos lietuviu
i
. -v. .
.
Vytauto Didžiojo mirties su
9 lubų AG visa eleckaktuvių apvaikščiojimo.
trikas už

PRANEŠAME!

Nerasit daugiau sugadintų, ar pusiau tuščių cigaretų

$95.00
RCA Radiola su viskuo

$38.00
Philco 8 tūbų Dynamic

$48.00
Sparton 9 tūbų Dynamic

$78.00

Šitas gražus Dynamic Radio
9 tūbų, 2 metų guarancija su
tūbomis su
$88.00 Zenitb 1930 model už
viskuo už

Tik 10 dolerių tereikia įmokėti

$98.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nepamirškite Lietuvių programų, duodamų Jos. P.
Budrik Krautuvės kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po
pietų iš stoties \Y(T’L 970 K. Kas Ketvergų iš stoties
WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.
DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET
Telefonas Boulevard 4705

Rex Radio Shop
3343 So. Halsted Street

B. J. Jakaitis,

Redakcijos prierašas. Pi įe
šio pareiškimo turime pa.larv-1
ti keletu pastabų. Būtent: l)j

Chicagoje yra jau suorgani
zuotas bendras visų kolonijų
Vytauto Didžiojo 500 metų
mirties sukaktuvių paminėji
mo komitetus su skyriais vi
sose Chicagos lietuvių kolo
nijose. Komitetas jau ir durbų yra pradėjęs. Jisai tuo
vardu ir vadinasi, kaip šia
me pareiškime pranešama. Chi
cagos Lietuviu Vytauto Komitetas pradžių gavo skaitlin
goje Lietuvių Vakarinių Yalistybių konferencijoj, kuri pri
ėmė ir paminėjimo planus. į
nuolatinę Komiteto valdybų,
Bridgeporto draugijų Susivie
nijimo atstovams oficialiai da
Gyvaujant ir balsuojant, iš
rinktu šie asmenys: L. Šimu
tis, A. Bacevičius, p-ni Bytau
tienė, P. Atkočiūnas, M. Kudzevskis, T. Janulis, B. Ja
kaitis, J. Krotkus, p-ni Nau
sėdienė ir L. Krekščiunas.
2) Praeitam Vytauto Ko
miteto susirinkime, j vykusia
me geg. mėn. 21 d., Aušros
par. salėje, Bridgeporto dele
gatams pasiūlius, kitų susi
rinkimų nutarta laikyti Šv.
Jurgio parapijoje, bet diena
paskirti pavesta valdybai.
Malonu yra matyti visuo-'

The

AIR-COOLED

(Oru

SIŪLOMA

SUSIPAŽINTI

kol dar turime sandėlyjl

vėsinti)

cigaretai

Vienas

pakelis

švelnesni . . švaresni . . šaltesni

NEMOKAMAI

WINGS jau čia—jie aplenkė
A% minių, yra jos pryšakyjel Visai
naujas būdas jiems gaminti —
oru valyti. Toks procesas daro
WINGS cigaretus skaniausiais, šva
riausiais, šalčiausiais rūkyti. Tam
sta dar tokių nemėginai!

su kiekvienu perkamu pakeliu!

Jie gaminami iš tikro turkų, Vir
ginijos ir Burley tabako rūšių, tai
šaltos, švelnios tabako rūšys, atgai
vinančios, kad jų gali rūkyti kiek tik
nori — visų, kiekvienų dienų. Visas
smėlis, dulkės ir erzinu gerklę ne
švarumai, oro proceso IŠVALYTI.
Pagaminti Ralcigh gamintojų

BROWN * WILLIAMSON TOBACCO
CORPORATION, Loukville, Ky.

Naujasis

kišeninis pakelis

Geriausia idėja per daugelį cigaretų gamy
bos metų.
I tikrai savaime patvari ei*
garėtų kiieninė dėželė tvirtos ir ištvermin
gos konatrukcijoa. Saugoja kiekvieną ciga
retė nuo pirmojo iki paskutinio, ir užlaiko
juos tvariai ir gražioj* formoje.

Naujasis dvilypis dešimčių

pakelis

Visiškai naujas dalykas! Du ploni, maži pake
liai, po 10 cigaretų kiekvienam, vietoj senosios
mados—didelio ir nepatogaus bei eikvojancio,
20-tios cigaretų. pakelio. Parankiausias ir pato
giausias savo didumu pakelis. Jis tiks j Tams
tų brusloto mažiausią kiienuką, ar ridikiulj.

Nerasit daugiau sugadintų, ar pusiau tuščių cigaretų
(T) 19.10, Brown

A Wil!iani*nn Tobacco Corporation, T.ouUville, Ky.

t.

T

Šeštadienis, Birž. 14 3., 1930

DRAUGAS

L. Vyčių Centro PIKNIKAS
NEDALIOJE, BIRŽELIO - JUNE 22 D., 1930
STICKNEY GROVE Harlem Avė. prie Ogden Avenue, Lyons, Illinois.

Yra graži pieva, dailūs medžiai, atvykusieji galės linksmai pažaisti, smagiai pasivaikš
čioti ir pakvėpuoti tyru oru. Šokiai, atletiški persiėmimai ir kitokie įvarumai. Tikietas išanksto perkant 35c., darže 50c. Pradžia 11 vai. ryto.
Visus kviečia
KOMISIJA.

C H I C A G O J E

darbų beieškant ir tai su vii i
timi, kail taip ilgai nebus! Reiligijos dvasia — tikra Dievo
mnlonė, kas joje gyvena tikirai bus laimingas.
- -----------------------------{LIETUVIŲ VALANDA PER
I
RADIO.

ten suvažiuos iš viso Town
of Lake’o visas jaunimas.
Prie jų prisidės jaunimas iš
Brigkton Parko, iš Marąuette Parko iš Cbieagos Heights
So. Cbieagos, West Pullmano,
Roselando ir kitų apielinkinių
miestukų. Ten bus visokių gė
rybių, alkaniems užkandžių,
trokštantiems šaltų gėrimų ir
visokių biznių. Toje pat vie
toje liepos 13 d. įvyks dien
raščio “Draugo” metinis pik
nikas. Bus garsi orkestrą iš
Brigliton Parko p-no Simučio
vedama ir
laimingiausysis
gaus puikų radio vertės $295,
imtas iš Peoples Furniture

_______
Sidės barberis, 2224 So. LeaWEST S1DES ŽINIOS.
vitt St., dėl svarbių priežasdalyvauti
X Aušros Vartų mokyklos čių negalėdamas
mokslo metų užbaigos aktas ir linksmame piknikėly studenmokyklų baigusiųjų išleistu to Petro Atkočiūno naudai už
j
vės bus ryt vakare 7:30 va- tikietų prisiuntė $1.00. Taipsvetainėje, I gi M. Jasnuuskas, Gedimino
NORTH SIDE FAILS TO \Y. Petrauskas wJio came from i landų, Meldažio
Pereitų pirmadienį duoda
HALT BRIGHTON
tlie Junior team is catcbing 2244 W. 23rd Plaee.
įSpulkos pirm., su žmona at- mas Peoples Furniture Co. pro
now and lias one kome run te! X Altorių Puošimo dr-jos į siuntė už tikietus $2.00. G ra
LOSE 12 TO 6.
gramas buvo puikus. Pildykis creiiit. J. Moskus kas pi t-1 mėnesinis susirinkimas ryt žus pavyzdis kitiems.
tojais buvo pp. Romanas, Šv. Kryžiaus parapija ateiv Iš Rockfordo musų kle Cliapas ir p-lė Ančiutė, prie nantį sekmadienį birželio 15
Jolinny Zukor won kis tkird eked tke otker vietory for po pietų 4 vai., parapijos
game tljis season by bis dali-.Brigliton and is covering tkird mokykloje,
bonas vakar grįžęs stebėjosi piano p-lė Poškaitė. Visų dai- d. turės metinį didžiulį piknidy pitebing for tke Brigkton base.
: jfĮ'&S
X Julė Markiūtė, westsi- ten įvykusia lietuvių tarpe nininkų dainavimas buvo nia- kų Ckerniausko darže. Ka
K of L Couneil 36 by stop„wn la dangi tas daržas vra didžiauTke otker boys are doing dietė, pereitame ketvirtadie- nepaprasta atmaina. Ten, kur |onufc. j;. visos
ping Nortb Side K of L Coun- good work too.
nyje šv. Kazimiero Akademi- per daugelį metų tik kaupas b(j poĮįbo> p,,, uįį vjs labiau-^.ias ir kadangi tame darže yžemių stovėjo, dabar randasi šia sužavėjo Ančiutės daina ra didžiausia salė žislams, tai Co.
cil 5 by a score of 12 to 6
Puuza
of Nortk
Side pati08 bai«im0 Sav0 diplomą,
rHiizn
oi
norui Diue
mi-r
■
X Su ~
šia savaite........
jau baigia- aukštas, gražus, naujas mū “Anksti rytų”. Puikiai sūdai
for tke leoguo leaderslop eh- eM ,,is
bu, was Bnoble
”
ininating Nortk Side and lea to stop tke kard liitting Bri-Isi Velykinės šv. Komunijos ras: jo apačioje mokosi virš nuotas ir duetas “Mielaširdysšimto vakiučių, o viršuje švie |tė” ir “Kampe tupi”. Reiving yet Cicero tie for first
laikas.
gktoneers.
CUNARD LINIJA LIETUVON
witk Brigkton. A crovd of
X Amerikos Marijonas Tė- si, erdvi su gani,tonus lubo-|kia pripažintjj kad People
Greitas reguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New
Next Sunday June 15tk at
about 1,000 vatebed tke ga
vas Antanas Andriušis šian mis bažnyčia su penkiais širn- 1 Furniture Co. labai gerus
Torko J Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
McKinley Park Diamond I 4
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
me. Botli teams sboved good
dienų Lietuvoje priima šv. tais sėdynių, kurios 40 užbai duoda programus.
o paskui saužemiu Į Kauna.
P. M. Bridgeport K of L
lu iš New Yorko } Kagnį $20S
sportsmansliip and did lieaKunigystės Sakramentų ir grį goje matėsi pilnos žmonių.
Pamatykite Londoną pake
Ir brangiau. Atskiri kamb., er
Couneil 1G vkick vas elimily. Taipgi tiesiai Į Londo
dvi vieta, geras naminis val
Nuo savęs linkiu didžiųjai ną
Nors Roekforde dabar viešpavy liitting. Stanley Kamins
sta Amerikon.
kas Pėtnyčią nauji, alie
gis. mandagus tarnavimas. Del
nated by Cicero vili try to
jų varomi laivai. Trečios
kitų Informacijų klauskite blle
X Vakar Aušros Vartų kle tauja bedarbė, bet kų tik su- Cbieagos lietuvių įstaigai gekas kit kis seeond kome run
klenoa laivakortės j abu gsu
Cunard agento, arba rąžykite
stop Brigkton.
tiesiai pas:
bonas su šv. Sakramentais tinki — vis pirma išgirsti pa- j1'0 pasisekimo, kaip biznyje,
of tke season. Tie plays left
i?
taip
ir
toliau
tęsti
per
radio
j
346 No. Michigan Blvd.
Folio
ving
Sunday
June
22nd
aplankė
senai
liegstančių
Jesigerėjimų savo bažnytėle
field for tke Brigktoneers.
Chioago, m.
Tliis vas tke fourtk strai- Cieero K of L Couneil 14 co įvą Vercinskienę, našlę, 2314. jos naujais altoriais, o tik vė gražius programas.
Klausytojas.
liau kalbama apie rūpesčius
gkt vietory for tke Brigkton mes to McKinley Pk. 4 P. M. ęy 21 Plaee.
K of L Couneil 36 team. So Diamond 1 to play for tke lea ' x Parapijos pikniko Emi
far tkey’ve scored 52 runs gue leadetsliip, bis game a- sijos ir šeimininkių bendras
MES MOKAME CASII
against tkeir opponents 22 lone vili drav about 2,000 posėdis bus antradieny, birž.
UŽ
LIETUVOS 5% BONUS
runs vkick proves tke kard spėctators frofli tlie 10 Cki- 17 d., vakare, parap. mok.
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
kitting done by tke Blighton- eago K of L Couneil.
kambary.
Paskolos teikiamos ant Real E statė
eers. Tkeir fielding is fair.
Red Cherry.
X Kaz. Tamanauskas, West

DIDELIS PIKNIKAS

CUNARD. LINE

$65J

“DRAUGO”

--L

BRIGHTON PARKO RADIO
STOTIS BPG.

X Ponų Žukauskų šeimyna
padidėjo vienu nariu. Garnys
atnešė gražų sūneli. Motina .
stiprėja, sūnus auga.
X Liet. Vyčių 36 kuopa Į
imasi labiau veikti. Mat, su '
kaktuvės 15 metų gyvavimo.
Sukaktuves rengiasi gražiai
paminėti.
X. Draugijos ar kuopos no
rinčios rengti laivu ekskursi
jas į Micbigan City, Indiana,
Milvaukee, Wis., Soutk Haven, Micbigan, arba St. Josepb — Benton llarbor, kreip
kitės j Zig. Vyšniauskų, 2517
W. 43 St. kuris dabar yra agontu Goodrieli Transit lini
jos. .Jis priduos kairias ir vis
lių surengs dėl gražaus pa
silinksminimo.
X Paminėjimui 15 metų L.
Vyčių 3G kuojros gyvavimo,
kita didelė ekskursija įvyks
į Milvaukee, Wis., birž. 29.
Tikietų galima gauti nuo na
rių. Pasiskubinkite dėl rezer
vacijų. Ekskursijų pasitiks
Wisconsino Apskr.
Vyčių
valdyba.
X Birželio mėnesy daugelis
tuokiasi. Mat, merginos noris
būti “Juno Brides”. Taigi R. I
Andreliunas 2650 W. G3 St.,I
turintis “jevelry” krautuvę,
vėlinusios
mados “engagement” ir “vedding” žiedui
parsigabeno. Nori lietuvius j
geriausia patenkinti savo pa
tarnavimu
Rašalas.

KAUFMAN STATE BANK

----------- =

PIKNIKAS

Delko Visi Patyrę Žmonės
Perka

CHRYSLERIO AUTOMOBILIUS?
Dėlto, kad CHRYSLERIO automobiliai yra stipriausi,
gražiausi, smarkiausi, ir geriausi, ką už tuos pinigus
šiandieną galima nupirkti.

124 N. LA SALLE St.,

"E

'g

CHICAGO, ILL.

"

I•

1

r .

Chernausko Darže
y

Justice, Illinois

Sekmadienyje, Liepos 13 d., 1930
Pradžia 1O vai. ryto

NELAUKITE
IKI ATEIS

Kožnai šeimynai nauda (r garbė įsigyti CHRYSLE
RIO automobiliŲ. Darbininkams, biznieriams ir pro
fesionalams didelis pasiskyrimas — visokios rūšfes
ir visokių kainų.
Kainos:

LYTINGA DIENA
PRISIRENK PRIE JOS

Plymoiitli $590. F. 0. B.
Chrysler $790. iki $2995. F. 0. B.

H

Suteiks tikrą

DYKAI

Mes turime aukštai patyrusius gerus tnekanikus. Atvežkite savo automobilių Į mūsų įstaigų dėl pataisymo.
Inspekcija karboratorio, generatorio ir ignition, dykai.

Šilkinis Lietsargis

kiekviena nauja sąnkaita
— Ateik ir pasirink — lygiai
vyrams ir moterims — gra
žiose spalvose — naujausių
madų
ku

M.J.KIRAS Motor Sales

NEATIDELIOK
Pradėk Lietsargio Sąskaitą
ŠIANDIE

3207-09 S. Halsted St.
Tek C ALUM ET 4589.

Pardavimo departamentas nuo 9/X) vai. ryto iki 9:00
vai. vakaro, kasdieną.

I

Lytingos Dienos Apsaugą

Automobilių turėdamas, norėdamas mainyti ant naujo
— atvažiuok į mūsų įstaigų. Mes duosime teisingų ir
gerų kainų.

Vai. Meknniko: nuo 8:00 iki 5'. 00 kasdieną.
Penkiadieni uždaryta.

Taupomoji Sąskaita
ir Lietsargis

Kiekvienas atsilankiusis į šį pikniką galės visai
veltui dalyvauti laimėjime naujausios mados KIMBALL RADIO No. 2 vertės $225.00, kurį “Draugas”
šiam piknikui įsigijo iš PEOPLES FURNITURE CO.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK
4150 South Halsted Street

Šeštadienis, Birž. 14 d., 1930

DRAUOAS

sišokti. Šįmet turime labai DARBININKAI IR ‘TRAC- •nas žymiausių Amerikos dar- suomenės krypsta už tai, kad
bininkų vadų uoliai stovi už naują sumanymą pagerinti
TION ORDINANCE11
gabų kuopos pirmininką uni
versiteto studentą Kastų Sa
Sumanymas pert vaiky t i priėmimų, Traction Ordinan- Chicagos transportaciją rei
vickų, kuris yra sumanus, Chicagos transportacijos sis ce.
DIEVO APVEIZDOS PAR.
X Parūpijonai apgailestau
kia priimti ir Chicagos mies
draugiškas ir malonus. Pats temų sukėlė kalbų ir ginčų
ŽINUTĖS.
ja turėdami persiskirti su
Taigi nuomonė plačiosios vi tas pradėtų naujų gadynę.
lietuvių kalbų gražiai varto- įvairiose organizacijose
kun. prof. B. Urba, kuris liko
ir
X Parapijos piknikas pra paskirtas klebonu So. Cbicaja ir susirinkime niekam ki- sluogsniuose. Tuomi ypač. sueitą sekmadieni, kad ir lietus goje. Ateinantį antradienį,
taip neduoda kalbėti, kaip tik si interesavo darbininkai,
šiek tiek sutrukdė, vis-gi gra birželio 17 d., jam pagerbti
lietuviškai. Daugiau mums Į Tas dalykas darbininkams
SAUGIAUSIS ŠIŲ DIENŲ PIRKIMAS
žiai pavyko. Žmonių atsilan rengiamas yra išleistuvių va
tokių vadų, o lietuvių kalba svarbus dėlto, kad Traction
Parapijos choras turėjo sa Amerikoje nežus. Bijūnėlis.
kė daug. Smagiai praleidę vi karas. Taigi da bus progos
Ordinance priėmus tuoj būt
są dieną, pakvėpavę tyru lau pasimatyti su mūsų garbės vo paskutinį susirinkimą prieš
pradėti nauji darbai ir bedar
kų oru, pasilinksminę, pažei svečiu ir atsisveikinti. Tiki atostogas, 5 d. birželio. Buvo
LIETUVIŲ VALANDA.
biai gautų darbų. Ten, kur
raportas iš buvusios operetės
dę grįžo į savo namus. Be aš- uos daug svečių.
naujos strytkarių linijos bu
tuoniolikiečių, matėsi daug
X Mokykloje ir svetainėse vakaro. Pelno nemažai pada Nepamirškite, kad Sekma tų nutęsiamos žymiai pakils
veidų iš kitų kolonijų. Tai dabar kasdien skamba muzi ryta. {Susirinkimas išreiškė dieny, birželio 15, lietuvių nuosavybių kainos.
mūsų “old temeriai”, t. y. kos ir dainų balsai. Tai tuo padėkų atsistojimu ir gausiu radio valandoje, kurią duoda
Oscar Hewitt, Chicagos Tri
—r
buvusieji parapijonai, kurie j kiniai uoliai rengiasi prie rankų plojimu vietiniam varg. Jos. Budriko muzikos krautu- būne pasižymėjęs rašytojas ekasmet pasinaudoja šita pro-imokslo metų užbaigos vakaro, N. Kuliui už jo didelį darbų, j vė, iš stoties AVCFL nuo 1 iki konominiuose klausimuose ap
Iš At.sakomingiausių Lietuvių
ga atnaujinti ryšius su savo kuris įvyks sekmad., birželio kuris parašė tų operetę ir gra- 2 vai. po pietų dalyvaus ope rokavo, kad priėmus naujų*
sena parapija. Be mūsų dva- 22 d. Kaip kasmet taip ir šį- *iai sumokino chorų,
ros dainininkas, p. Brunval- sumanymų įvairiems
nau
Krautuvių
sios vadų, da atsilankė į mū- met tai bus gražiausia metu • Taip-gi susirinkimas nutarė das, kurio dainavimu jau pir jiems darbams būt išleista
sų pikniką gerb. pralotas J. programa. Didelis mokinių ’ suruošti choro išvažiavimą ir miau teko daugeliui gėrėtis, virš vieno bilijono dolerių. Į
Maciejauskas, kun. kleb. H. J. būrys baigia aštuntą skyrių išrinko komisijų, kuri nužiu- taipgi dalyvaus mėgiama dai tą sumų ineina tas, ką pasi
Vaičiūnas, kun. P. Vaitukai ir keletą taip pat užbaigs ko-jr^s tinkamų vietą ir dieną nininkė, soprano p-lė Jaseliu- ryžo išleisti transportacijos
tis ir kun. T. Gasparaitis. Vi inercijos kursą. Tą vakarą Į išvažiavimui.
Choro nariai niutė. Bet bus išpildyta žymus kompanijos, miestas ir kitos
siems atsilankusiems svečiams visiems bus suteikti diplomai. prisiruoškit.
reprodukcijos numeriai. Muzi, kompanijos ir privatiški žmo
esame labai dėkingi.
X Praeitų antradienį para North Side žinomi veikėjai ka, kaip visaods bus viena iš nės, kuriems bus išrokavimo
pijos choras buvo surengęs <pp. Vilkeliai yra išvažiavę smagiausių ir šauniausių. Taip naujus dasbus pradėti.
Alderinonas Oscar F. Nel“bunco party”. Dalyvavo di- automobiliu pasigrožėti gra- gi sekančiam ketverge žada
delis svečių būrys. Vakaro žiausiomis šios šalies vieto ma surengti gerų radio pro son, Amerikos Darbo Federa
gramų.
cijos vice-prezidentas, ir vievedėjai gerb. Saboniai su mis ir dabar jau randasi Co-

CHICAGO J E

kė Moterystės Sakramentą p.
Nausėdaitei su lietuviu vaiki
nu iš Brigbton Parko. Šliubas
buvo iškilmingas. Parapijos
choras gražiai sugiedojo “Veni creator”, nes Nausėdaitė
buvo žymi choristė. Jaunie
siems choras linki laimingo
šeimyninio gyvenimo.

NAUJAS

Kimball
Radio
m————

Peoples Furnilure Co.

darbštesniais choro nariais
viską buvo gražiai prirengę.
Daug gražių dovanų teko sve
čiams. Kaikurie turėjo labai
į gerų giliukj. Choras netrūkus
turės savo išvažiavimą — pik
niką.
Aštuoniolikietis.

lorado vai., kur kalnai ski
ria debesis ir amžinas sniegas
viršūnėse viešpatauja. Tikrai
gražus ir malonus “vikeiši
nas ’

Vyčių 5 kuopai šie metai yra labai laimingi, nes kone
per kiekvieną susirinkimą pri
NORTH SIDES ŽINUTĖS. sirašo po narį, bei narę. Tu
ri savo nuosavą radio, kuris
Birželio 8 d. mūsų ba'žny- per kiekvieną susirinkimą įčioje per antras Šv. Mišias taisomas, o po susirinkimo
gerb. kleb. J. Svirskas sutei- kas tik nori gali linksmai pa-

DIDELIS JOMARKAS
Į ciceriečių metinį jomarką,
kufs įvyks nedėlioj birželio
15 du Bergmano darže, bus
labai didelis ir įdomus. Ten
keliaus žmonės važiuoti, pės
ti, raiti, bus visokių kupčių
iš tolimų kraštų, bus daktarų,
kurie tpiks veltui patarimus
apie dvasios ir kūno sveikatą
ir apie skaitymą katalikiškų
knygų ir laikraščių. Tame jomarke galindą bus suseiti su
senais pažįstamais iš Bridgeporto, West Sidės, 18-tosios
kolonijos, North Sidės, Riveri
sidės, Melrose Parko ir kitų
lietuvių kolonijų.
Rudeny,
rugsėjo 24 d. toje turės tokį
jomarką dienraštis “Drau
gas”.

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų-Amerikos Linija

EKSKURSIJA
LIEPOS 5-ta DIENĄ
Laivu FREDERICK VIII
Lietuvon per Klaipėdą
—SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONE—
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

Del visų informacijų, kreipkitės pas jūsų agentą arba į

27 Whitehall Street

DYKAI

_ ItMlk&nkyklte mt«s ikaua- ■
H mala, Reumatlsmu. Bausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
g — rašmenų sukimu; nes akau- 1
dėjimai naikina kūno gyvybs ■

g

• Ir dainai ant patalo paguldo,

_

■

.
1
■

g

g

■
■
B

JustinKulis

g

■
■
■

I

HXu

Ofisas:

su geležte bus duoda
ma dykai su katra tū
ba Par arba Palmolįve Sbaving Cream už

3238 S. Halsted St. JĮ

_ 668 W. 18th St.
Tei. Canal 6174

New York City

2425 West Marquette Road
(Kampas 87-ta Ir Arteslan)

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

1900 South Halsted Street
Pildymą*) Daktarų receptų yra nuisij svarbiaii.sis darbas.

SIOS SAVAITES BARGENAI
Unguentine .................................................................. 45c.
60c Bromo Seltzer ...................................................... 43c.
50c Tootb Brush .......................................................... 27c.
Sųuibbs Tooth Pašte ................................................... 33c.
1.00 Nauja Gillette Oelzete ........................................ 79c.
Akinių nuo saules ..................... 50c. — 75c. — ir $1 00

■

■■■■■■■■■■■■a BE

L
|
L
Į
r

Skyrius:

Tei. Victory 4088

ICK CRIAM CO.

SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITĘ
“New York and Maple Pecnn”

Kvorta plyta šaltos košės

Naujas Kimball Kombinacijos
Radio Mados No. 7
Kuomet perkate Kimball radio gaunate geriausiai
ištobulintą radio markete. Jis teiks garsiai maloniai
švelnų ir gamtišką balsą, kaip dainų taip ir muzikos.
Su juo pasieksite taip lygiai kaip artimas ir tolimas
broadcasting stotis. Jis laikys ilgiau be susigadinimo, nes jie yra saugiausiai padaryti per didžiausius,
atsakomingiausius ir seniausius išdirbėjus, kurie
turi 73 metus patyrimo muzikalių instrumentų išdir-'
bime, W. W. KIMBALL COMPANY.

BET ŠTAI KAS YRA SVARBIAUSIA
RADIO PIRKĖJUI
Kad Kimball radio pirkėjas yra apsaugotas nuo kai
nos puolimo. Nes Kimball radios yra kaipo vienin
teliai radios turinti pastovią vertę ir nėra per aukš
tai apkainuoti ir pirkėjas visuomet gauna pilną do
lerio vertę, kuri pasilieka ant visados. Atlankykite
Peoples Krautuves ir pamatykit naujus modelius
Kimball radios ir Kimball Kombinacijos radios, pa
sirinkimas 4 skirtingų madų už kainą nuo $165.00
iki $310.00 be tūbų.
Išparduodame už labai nužemintas kainas nau
jus radios, nekuriu išdirbysčių už mažiau kaip pusę
kainos, R. C. A. Radiolas, Zenith, Victor, Sparton,
Atvvater Kent, Fada ir kitokių —

45c

85c Jad Salts ............................................................... 69c.
Nyal Žolės nuo vidurių .........
25c.
35c Valerijonų lašų .................................................... 19c.
25c Karbolava. moste .................................................... 17c.
Skruzdelių pauderis .................................................... 17c,
Boyer Veido Miltelai .................. 25c. — 50c. — ir $1.00

■

IMI South Halnted Street

CHICAGO.

5

J. P. RAKŠTIS, Ph. G., R. Ph. VEDĖJAS

Nauja Gillette Britva

I
j
Į

Pigiausias Lietuvis Graborius Cbicagoje

BELSKIS Ir RAKŠTIS

Į Ciceriečių Jomarką

į

J. F. Radžius į

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS

Skaratimn American Line

CAP8ICO COMPOUND moatla lengvai praftallna Tlriml*
nėtaa Ilgas; mums Šiandie dau■ gybė žmonių siunčia padėkaronea pasveiko Kaina llo per
paltų llo arba dvi u* 11.11.
Dukart tvirtesnė 78c.
■
Knyga; “flAITTINTB HVKI■ KAT(»R" augalais gydytlea, kalna II sentų.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dolerių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaikučiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo kito graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patarnavimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

Oficialinė Lietuvių Vyčių

MES NUTAISOME FILMUS IR PADAROME PAVEIKSLUS Į 24 VALANDAS
=^=^^=^4..
4.
g
—B----------- 4.

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
Brighton Parke

Marųuette Parke

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

r

f

DBIUOSB

Šeštadienis, Hirž. 11 d., 1930

važiavimų sekmadieny, birže-1 turit pardavę, tai būtinai sulio 15 d., Marųuette Parke, grųžinkit atkarpas, kad nebūprie 70 gatvės ir California1 tų nemalonumų.
GERB PRALOTAS SAKYS kyklos baigimo vakarėly, sa avė., lygiai 12 vai. dienos.
Į
Rengimo valdyba.
kys prakalbų ir dalys diplo
Taigi, nepamirškit, gerbia-į
-------------------PAMOKSLĄ.
mus.
Imieji, atsilankyti. Galėsit link:
X Šiomis dienomis iš M.
Marquette Park. — Sek
smai laikų praleisti ir tyre J. Kirus Motor Sules, 3207-09
VISOMS SUSIVIENYMO
■oro pakvėpuoti šioj gražioj So. Halsted St., pirko naujus
madieny birželio 15 d. per
CHICAGOS
IR
APIEj kolonijoj ir gražių
dovanų gražius automobilius gerb.
sumų lietuvių bažnyčioj gerb.
LINKIŲ
KUOPOMS.
laimėti, nes bus 10 išlaimėjį- j pralotas kun. M. Krušas, kun
Pralotas J. Maciejauskas sa
mų. Taipgi bus įvairių pa Vitkus,
Alt’. Dambrauskas,
kys pamokslų, o 3 vai. po pie
Linksma
girdėti,
kad
L.
IL
i
marginimų.
lvai
p
girdėjau,
tų bažnytinėj salėj bus švėkšp-nia E. Bonsiger ir M. By
K.
S.
A.
Cbicagos
Apskritys
'
bus
ir
Įžymių
kalbėtojų,
kaip
irnes.
niečių susirinkimas. Vakare
gerb. svečias dalyvaus mo rengia didelę gegužinę — iš- dvasiškių, taip ir svietiškių.
Prie progos da turiu pri
minti, kad katros kuopos ir
GRABORIAI:
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
nariai turėjo paėmę serijas,
AKUŠERIS
malonėkit sugrųžinti šiam iš
Telefonas Yards 1122
4740 Dorchester Avenue
Simpatiikas —
važiavime, ypatingai katrie

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

DR. R. G. CDPLER

STANLEY F. MAŽEIKA

Geresnis ir Piges

CHIROPRACTOR

BALSAM UOTO JAS

navimas.

Turiu automobilius visokiems rei

J. F. EUDEIKIS KOMP.

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Tel. Boulevard 7878

Cliicago, III.

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien

PAG Ii ABU VEDĖJAI
Didysis OflZM:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Varde 1741 lt
SKYRIUS
So. Fairttold

Ofiso Tel. Vlrglma 6036
Rezidencijos: Vaa Buren

LIETUVIS GRABORIUS

Avanue

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

1414 80. 48 Ct, Cicero
Tel. Cicero 1794

Tel. Roosevelt 7 532

SKYRIUS

J. Luleviftus

>281 Auburn Avenuą
Tel. Boulevard 2281

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Gydau šias ligas; dusulį bronchitį,
katarą, slogas ir kosulius, šlapi igę,
epilepsiją, akių ir ausų trubelius,
pūslės ligas, nervingumą, nutukimą,
gaivos skaudėjimą, širdies, jaknų ir
paralyžių, reumatizmą, vidurius, goiterj, tonsilitį ir k.

NAUJAS IŠRADIMAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
Kurio svietas per šimtus metų lau
dalyse. Moderniš kė, tai jau yra gatavas.
ka koplyčia veltui.
T. A. D. tonic būdamas vienoj
formoj, -o gydo daug ligų tūkstan
8103 S. Halsted
čiams žmonių pataisė sveikatą, o
St. Chicago, III.
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
Tel. Vlctory 11IB lau
ar sesutė, nekankyk savęs daugaus, o reikalauk tuojaus iš savo
aptiekos arba tiesiai iš
T. A. D. PRODUCTS
3133
So.
Halsted St.
Chicngo, III.
IR LAIDOTUVIŲ

S. D. LACHAWICZ
LISjrUVTS GRABOIUUS
Patarna'iįa laidotuvėse kuopiglau■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooaevelt 2515 Arba 2518

I. J. Z O L P

2314 W. 23rd Place
Chlengo, 111.
SKYRIUS:

GRABORIUS

Cicero, III.

VEDĖJAS

Tel. Cicero 5927

J. F. BADŽIUS

Kampas 46th ir Paulina S ta.
Tel. Boulevard 5203

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHBCAGOJE
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
710 ĮVEST 18tli STREET
Halsted Street, Tek
Canal 3161
Vlctory 4088.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

A. PETKUS
GRABORIUS
Ofisas

A. MASALSKIS

3238 S. HALSTED STREET
Tel.

GRABORIUS
Mošų patarnavimas
riauornet sąžiningas ir
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui
•Myrių..

Nauja, graži
plyčia

Vlctory 4088-89

Res. 4424 S. R0CKWELL ST.
Tel. Vlrginia 1290

EZERSKI

ko

LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

dykai.

4603 S. Marslifield Avenue
3397 Auburn Avenue

Suite 721 First National Bank Bldg.

PETRAS GRYBAS

38 S. DEARBORN ST.

Mirė birželio 12 d,, 1930 m.
15 metų amžiaus. A. a. Pet
ras gimė Chicagoj, III.
Paliko dideliame nubudime
motiną Veroniką po tėvais Vi
sockaitė, tėvą Petrą,
seserį
Stellą, brolį Bronislovą ir gi
mini s.
Kūnas pašarvotas C127 So.
Maplewood avė. Laidotuvės įvyks panedėly, birželio 16 d.
iš namų 8:30 vai. bus atlydė
tas j Gimimo Panelės šv. ba
žnyčią, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bua nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažyst.6mus-mas
dalyvauti
šiose
laidotuvėse
Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, Bro
lis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
bortus Eudeikis Yards 1741.

Tel. Boulevard 9277

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchlnsku)
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

A. A. OLIS,
ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčios

333
Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligonvežiniis) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak
tį.

6558 SO. HALSTED STREET

Ofiso ir

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4G08 S. ASHLAND AVENUE
ClllCagO, III.

Tel. Yards 1829

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742
——■£ —

.

.. i

,

...... .....4 ,-Z

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

Tel. Lafayette 5793

DR, A, J, JAVOIŠ
Nedėlioję

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Ree.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai

DR. A. J. BERTASH

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
8464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
Avenue
Tel. Republlc 7868
pintų Ir 6 iki 8 vai. vakar.
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Res. 3201 S. WALLACE STREET
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTIST AI

Tel. Canal 0367

DR. G. Z. VEZELIS

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED BT.

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

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

Perkėlė

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki II ryto
nuo 1 Iki 9 Takare
Seredoj pagal sutartį

Res. Prospedt 6619

DR. P. Z. ZALATOMS

Office Boulevard 7142

Tel. Canal 6222

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

pagal

DR. S. BIEZIS

5913

4446 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekos

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vak: ryto nno 10—12 nuo 2—4
pietų: 7—8:80 vakare
Nedėliomls 10 iki 12
Telef. Midway 2880

po

Boulevard 7589
Rez.

Hcmlock 7691

Tai. Boulevard 1461

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

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas.

Kainos

pigesnės,

kaip kitur

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

4712 S. ASHLAND AVĖ.

kare. Seredotti3 ir Pėtnyčio

Tel. Boulevard 7589

mis nuo 9 iki 6.

25 METŲ PATYRIMO

J. P. WAITCHUS

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

LIETUVIS ADVOKATAS

JOHN SMETANA, 0. D.

Chirurgu

Ir

Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Valandos: Nuo 2 — 4 Pu
7—9 vakare

SPECIALISTAS

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullman 6950
Nuo 2 iki 9 vak. Ir Subatomlz

Boulevard

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

2221 West 22nd Street

52 East 107-th Street

Rjs.

LIETUVIS DENTISTAS

Spcciale aiyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas
e
--------------

Ofisas ir Laboratorija

Ginče: 44o’J S. California Avė.

DR. G. SERNER

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street

0610

Senas ofisas toj
pačioj vietoj: ,
1601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
9 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
arti.

Palengvins akių įtempimą
kuris
esti
priežastimgal vos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. mo, skaudamą akių karštj. Atitai
Telephone Roosevelt 9090
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
rtgystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

2552

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
lškalno susitarus

i
Prospect

Prospect 1930.

Telephone Randolph 6727

Telefonas Canal

J. F. EUDEIKIS KOMP.

—■—4-

Gydytojas ir Chirurgas

JOHN KUCHINSKAS

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniauA siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

B8=

DR. H. BARTON

DARO OPERACIJAS

10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 1
tos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai" 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel.
...
.
.

LIETUVIS AKIŲ

Arti Leavitt Street

šventadieniais

DR. M. T. STRIKOL

(John Bagdzlunas Borden)

105 W. Adams St. Rm. 2117

IR OBSTETRIKA8
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

PRANEŠIMAS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

CHICAGO

AKIŲ GYDYTOJAI:

BUTKUS

Phons Bentevard 4139

Rez. Tel. Stewart 8191

Telefonas Boulevard 1939

134 Nortli La Šalie Street

DR. A. RAČKUS

DR. B. ARON

Tel. Wentworth 3000

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

i

Republlc 8466

Tel. Canal 6764

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

4193 ARCHER AVĖ.

ADVOKATAS

ir

Tel. Ilumlock 8700
Rez Tel.

Nedėliomls j
Susitarus , Valandos prieš pietus pagal sutartį.
----------------- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

F. W. GHERNAUGKAS

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

OFISAS

CHICALGO. ILL.
Nuo 9:30) "iki
iki 5 vai. vak.
Local Office: 16091 S. UNION AVĖ.
Tel RepjyytsJt 8710
^Netoli 4Gtll St
►- t
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
"1

1G50 West 4Gtb St.
‘

NAMAI:

Telephone Central 6926

I
Antras ofisas Ir Rezidencija

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

0098 Nedėliomls

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ADVOKATAI

3133 S. HALSTED STREET

^VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. ’

1900 S. HALSTED STREET

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

2374

Hemlock

QR J P POŠKA

į

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Aveuue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
Namų Cfisas 3413 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

DR. S. A. DOWIAT

4910

Of. Ir Rez. Tel.

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. L. YDŠKA

A. L. DAVIDONIS, M. D.

|

Tel. Canal 1886

DR. T. DUNDULIS

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayctte

Ofiso Tel. Vlctory 8687

balandos: 8-4 po pietų Ir 7-9 v. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
NedelloJ pagal sunitą-Imą
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Vlctory 6893

5868

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

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Ned. 10 — 12

S. M. SKŪDAS

1741

SKYRIUS

1439 S. 49 Court

4650 South Ashland Avė.

Kertė So. VVeatem Avenas
Tel. Prospect 1621
Recldencija 2269 80. , Leavitt St.

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
ir Ketvergais vakare

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

DR. J. RIMDZUS

GRABORIUS IR

nis už kitų patar

<447

1

1YDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oaklcy Avenue Ir 2 4-tas Street
Telcf. Canal 1713-0241

DR. ŽMUIDZINAS

Mandagu

DR. J. J. KūWARSKtS

Rcz. Tel. Midway 5512

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. HERZMAN

DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. III
Iš RUSIJOS
X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9
Gerai lietuviams žinomu per 20
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chl_ ______________________________ rurgas ir akušeris.

DR. GUSSEN

Gydo staigias
ir chronišku li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay ir kitokius
'elektros prietaisus.

LIETUVIS DENTISTAS

Ofisas ir Laboratorija
'

Netoli Morgan Street

Įsitaisė moderniškų ofisų po
1025 WEST 18 STREET
nuin. 4847 W. 14 St. Cicero,
I. Pirmiau Dr. Gussen ture- nuo
VAL"'6 N^?
S; ?fuo
~. 12 plctų ,r
iki 7:30 vai. vakare.
įo ofisų North Sidėj,” o Cice-1 Tel. ofiso Canal
„
''
3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph esoo.
roj susilaukė tiek pacientų,
Kad North Sidėj skyrių užda
rė.
Gydytojas ir Chirurgas

DR. MAURIGE KAHN

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ
OPTOMETRISTAS
darbui pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
Dr. Gussen ineina j dabartinę
1801 S. ASHLAND AVENUE
Rezidencijos Tel. Plaza 2106
žmonių sunkių padėtį, tai yra
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas
VALANDOS:
Pastebėkit mano Iškabas
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Nuo 10 iki 12 dieną
Vai. 9:30 ryt Iki 8:80 vak. SeredoNuo 2 iki 3 po pietų.
už prieina
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr tarnavimų teikia
Nuo 7 iki 9 vakare.
skirtų valandų. Room 3
Nedil. nuo 10 Iki 12 dieną
mų kainų.
Phone Canal 0523

DRAUGAS

švžtajienis, Biri 14 (L, 19?U

PIKNIKAS ir JOMARKAS
Bus visokiausių įvairybių. Buck Jonės muzika. Kauno vištos, Klaipėdos Trunkai ir ger...... — Reseinių Šalta Košė, etc. Krosnos Byrąs. Du klebonu imsis.
— Ciceros Šarkis ir Jurbarko Mykąs Kumščiuosis.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL.

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JONE) 15 D., 1930 M.

Širdingai kviečiame Visus Ciceros ir Chicagos ir Apielinkes Lietuvius.
Klebonas ir Komitetai.

BERGMAN’S GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILL.
3E

S

C H I C A G O J E

ŽINIĮJ-ŽINELĖS

PRANEŠIMAI.

(Parke, 71 ir California avė.
Į Bus gardžių valgių ir skajiiiij gorimu. Visus kviečiam
atvykti.

0. K.

ATITAISYMAS
“Draugo” 136 numery, ži
nutėj iš Dievo Apveizdos pa-

i lapijos, įvyko maža klaida. 24 d. gegužės, o ne išvažiuos
Sielenis išvažiavo i Lietuva liepos 12 d.
Juozas Blankus.

M0RGI6IAI-PASK0L0S

FAR M O S

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS

2 flatų mūro namas, po 6
kamb. Priimsiu lotų į mainus.
Priežastis — einu į biznį.

Didžiojo
Lietuvos Kuni
X Lietuvos Vyčių “spul-> Iš Dievo Apveizdos Parap.
Parsiduoda farma,
labai puikioj 1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
gaikščio Vytauto Dr-ja laikos” metinis šerininkų susi
vietoj, 80 ak. juodžemis, prie kieto
AR NORI PINIGŲ kelio Indianoj. Mylintieji farmų. ne 2-ros lubos.
Susivienijimo Brolių ir SeĮ]{yS mėnesinį susirinkimų sek«4>ltlhlEWICZ
rinkimas įvyks šio mėnesio
943 Milsvaukee avė arti Ashland
ANT PIRMU MORGIČIŲ praleiskite progos. Del platesnių ži med
serų Lietuvių draugija laikys lliadienyj birželio 15 d., šių
Štaras ir flatas. $9,000, pigiau
nių
kreipkitės:
CONTRACTORS
pabaigoj. ’
JOS.
GAJŽAUSKIS
negu žemė, Tel. Longbeaeh 4033.
Skolinam pinigus ant medi
priešpusmetinį
susirinkimų inetių j va, dienf)> chicagos
X L. Vyčių ekskursija, ku
593® SO. IlOCKWEiT,
niu ir mūriniu namu. Komisas Į
$11,000 akmens frontas. 5-6 kamb.
sekmadieny, birželio 15 d., 1 Lietuvių Auditorijos svetaiGrovchill 0475
eal
estate
k. v. šild. arti Garfield Pk. 505 S.
ri iš New Yorko išplauks lie
tik 2%. Kreipkitės į
valanda po pietų, parapijos nėj, 3133 So. Halsted St.
Trumbull avė.
pos 5 d., Skandinavų Ameri
Statau naujus namus ir-se Public Mortgage Exchange
mokvklos 3 kambarv. Meldžiu Nariai būtinai malonėkite
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Mod. 6 kamb. plytų, Norvvood Par
nus priimu Į mainus.
kos Linijos laivu “Frederik visus draugus(es) susirinkti
ke, furn. šild. g-vė išbrukuota ir
S.
L.
FABIAN,
Mgr.
šunes, kirp. $2, užlaik. $3.50 ir išm. 2 karų gar. išrenduotas, stikl.
2608 WEST 47 STREET
VIII”, išrodo bus labai sėk ir užsimokėti visus mokės-‘' dalyvauti, nes randasi daug
medžiai,
aukšč. Aplank. $2.50. Cicero avė. Bet did. porčius, langinyėios,
809 West 35th St.
svarbių
reikalų
svarstymui,
Tel. Lafayette 1083
minga. P-nas Baltutis plačiai
kru'mai, gesinis pečius, arti strytkaHospital, 715 So. Cicero, Avė.
čius. Be to, girdėsite praneši- Taipgį kurie esate užsilikę
nų, š. v. gelžk. Tigiai $8,250. įmo
žinomas laivakorčių agentas,
Pardavimui pigiai 3 šmotų ra kėti $500. 6465 No. Sayre avė. Tel.
mų kiek pelno liko nuo išvalą mokestimis, būtinai privakandai.
$50.
639
No.
Lomba.rd
avė.
SKOLINAM PINIGUS
Newcastle 0693.
sako, kad tai ekskursijai jau
Oak Park.
z.ia\ imo. (.aibės nariai, kuiie;j0Įe apSjmokėti. K., nut. rast. IŠRENDAVIMUI
$100 iki $30,000
Hessvil'.e, Ind. 2 biznio lotai prie
gerų pradžių padaręs.
Paukščių, triiiškių ir galvijų mais
turite gauti dovanas už net--------- ==Summer st., tarp Colorado ir Delaant
1,
2
ir
3
morgičių
tas. Tiesiai iš dirbtuvės po 500 sva
IŠRENDUOJAMAS
KAMX P-nas M. Zizas, Marųue- mimų pašelpos per 12 metų
ware avė. Cash $1,800 Rašyk F.
rų ar daugau. Dykai sempeliai ir
E. Bush 2 5 South St. New York, N.
BARYS.
J.
NAMON
8c
CO.
kainos.
Balti
Leghorn
vištukai
10
tt'e Parko pagarsėjęs kontrak ateikite į sus-mų. Dovanos
, savaičių ir senesni. Geros dedeklės. Y-_____________________________________ \
Gražioj Marųuette parko kolonijoj,
torius pereito ketvirtadienio yra padirbtos. Kiekvienas at-,
6755 So. Westem Avė.
! Taipgi kurkės, jaunos ir senesnės.
netoli parko, išrenduojamas gražus
Namų pienai, 5 setai 2 fl. ar
% raudono roberio
| Klausk kainų. Albert Angell Jr. Co..
kambarys su
visai3
patogumais.
cott, $10. Taipgi specijališki pigiai,
vakare stengėsi du zuikiu 1 siveskite nors po vienų nauja
Telefonas
Grovehill
1038
daržams laistyti paii 309 So. La Šalie St. Chicago.
Kreipkitės Į "Draugų”, arba telefoAUison Arkitektas. 115 So. Dearpos Buvo 14c. pėda,
nuokite: Hemlock 1006.
nušauti: buvo Bridgeporto tę narį. Vyrai ir moterys dabar
born, Central 0728.
dabar 11c. pėda.
sti derybas su p. Juozapu Ko- priimami lygiomis.
Gražus namas tarp medžių, lotas
Išrendavimui Krautuvė bile
Enarael indai buvo
75x145, dvi j. g-vės front.. ant gra
ĮVAIRŪS
KONTR
AKTORIAI:
$1.50, dabar »8c.
mskiu dėl statomojo jam pui
kokiam bizniui naujam name
žių Bevelry Hills. 10 kamb. 5 mieg.
Valdyba.
Išlaukinė garantuota maliava
2 ugniav., did. porčius. 2 karų gar.
kaus didelio namo prie 71 ir
geroj biznio vietoj. Kreipki
tamsios spalvos, buvo galionas po
mokyklos, bažnyč., štorji 111 strytk.
Brighton Park. — Nekalto $2.80, dabar po $2.00.
Clairmont avė. ir nepraleisti
Rock Island priem. trauk. 2252 W.
tės 2452 W. 69th St. arba teTurim ir kitokių bargenų. At
110 PI. Tel. Bevelry 2563 Barthoioneišgirdus Šarkio kumštynių. Pras. Šv. M. P. moterų ir mer eikit.
lefonuokit Republic 6396.
Namų Statymo Kontraktorius
I
Budavojam naujas naiilUS, mew O’Toole, 8941 Loomis St., Tel.
Statau {vairiausius namus prieinama djrbam cemeiltO darbus - fun- Beverly 7275.
.ginų draugija turės šeiminišSavo tikslų atsiekė.
kaina.
Išsirenduoja 3 kamb. Ba
Pardavimui namai, did. lotas, k.
X . Girdėt, kad daug Brigb- |kų išvažiavimų, 29 d. birželio, j
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi v. šild. 2 ugniavietes, 4 mieg. 2
ltas.
Kambariai
didelį
patogus,
ton Park Vyčių rengiasi vyk- !- vai. P° P^tų, Marųiiette ( Fifteenth St. Hardware
muro darbus, iš medinių pa maud , 2 bloku ik high school, 5
Telefonas Hemlock 5528
štymo apšildymas. $30 men.
mail. j Miehigano ežerų, 2 m. j
ti. į Liet. Vyčių Seimų, rugp.!
j 4938 AVEST 15 STREET
darom mūrinius, apmurinam golfų, pigiai. Mrs. L,- T. tVarren,
3856 Archer Avė.
Tel. Cicero 689
medinį namų po vieną plytų. Three Oaks, Mich.
CICERO. ILL.
Tel. Lafayette 8195
Parsiduoda namas 2 fl. Del
Generalis Kontraktorius
Atrodo mūrinis, po to jau neBANIS STUDIO
mirties šeimynoj
Budavoju naujus namus ant reik pentyt. Turim namų ant ištikusios
AUTOMOBILIAI
3518
So.
Halsted
Str.
Specialistas grupių-vestuvių, į
parduosim pigiai. Namas arti
orderių. Senus priimu į mai- pardavimo ir mainymo.
pavienių ir kitokių fotografi- į
lietuvių bažnyčios 1333 So. 50
nūs.
JOKANTAS BROS.
Gražiausias Teatras Chicagoj
jų. Esu patyręs tame darbe :
Ct. Cicero, 111. Kreiptis
2453 WEST 71 STREET
4138 Archer Avenue
Pčtn. ir Sub. Birž. 13, 14
per daug metų.
4201 Clinton Av. Berwyn 2236
Tel. Republic 4537
Tel. Lafayette 7674
Automobilių pirkėjams ir savinin
“GENERAL CRACK”
kams pirm pirkimo naujo karo šir
3200 SO. HALSTED ST.
ANT PARDAVIMO
dingai prašom atsilankyti ir pama
METROPOLITAN
Dalyvauja John Barrymore
Phone
Virginia
2054
tyti naujus 1930 Nash automobilus
Taipgi didelis pasirinkimas varto sul vėliausios mados automatiškais
Kas norit Marųuette Parke
ELECTRIC SHOP
Tel. Humbold 52 30
karų už labai mažų kainų.
JOSEPH VILIMAS
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir !
Rez. Armltage 3857
Vitaphone Vodevilio aktai tų Norėdami
namų, $3,000 pigesni už bunpirkti pigiai gerų karų kitais ištobulinimais, kokiais tiktai j G. Navadomskis, Savininkas
Namų Statymo
MAJESTIC FLORIST
Kalbantieji paveikslai, dai kreipkitės į mus
galow, rendos $65 men. FurNash gali papuošti- Už tokias pri
Elektros kontraktorius
1711 ELLEN STREET.
einamas kainas pas
Kontraktorius
nos,
muzika,
pasaulio
žinios.
WHITE S0X MOTOR SALES
naee šilima. Tai didis bargeGėlės, vainikai vestuvėms, pagraBALZEKAS MOTOR SALB^j 2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
4556 So. Rockwell Street
bams ir kitokiems reikalams.
nas. Arba kas turit namų su
JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Į
610 West 35 Street
4030 Archer Avenue
STANLEY CIBULSKIS
Savininkas
geru bargenu ar mažų dirha
Tel. Yards 0699
M. YUSZKA
MOLIAVO.1IMO KONTRAKTORIUS
Tel. Lafayette 2082
mų farmų, netoli Chicagos,
Poperloju, moliavoju Ir atlieku vlPlumbing & Heating
A. ALESAUSKAS
į
sokias
namų
dekoracijos.
AUTOMOBILIŲ
CHAMPIONAS
NAUJI GERIAUSI
Kaipo lietuvis, lietuviams patar Kreipkitės
Darbas garantuotas.
MOTOR EXPRESS
AUTOMOBILIAI
nausiu
kuogeriausia.
B U I C K
6602 S. Fairfield Avenue
5234 S. SEELEY AVĖ.
Mes permufuojame-perveža4426
So.
Western
Avė.
Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
2-ros lubos
Hemlock 0653
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
me pianus, forničius ir kito
Tel.
Lafayette
8227
gink BUICK ir MARQUETTE
Y
Savininkas R. Andrellunas
kius dalykus.
NAUDA IR PARANKUMAS
ARCHER
BUICK
CO.
Telefonas
Canal 7233
Užlaikau visokių
Kaina $845.00 F. O. B.
Mūrinis namas, 3 flatai po
Taipgi parduodame anglis
luksinlų ir sida
4400 Archer Avenue
HARDWARE STORE
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai Į
brinių daiktų, vė
6 kamb., maudynes, elektra,
Virgtnia 2400
geriausios rųšies už prieina
liausios mados ra ateik pas mus ir persitikrink, kad
2701 West 47 Street
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
Mallavojlmo
Kontraktorius
pas
mus
rasite
geriausios
rųšies
au

lio, planų rolių,
cem. beismentas, skalbyklos
miausią kainų. Musų patarna
Maliavų ir sieninės popieros krau
JONAS ŠLEGAITIS
rekordų
ir t. t tomobilius už žemų kainų.
Tel.
Lafayette
1237
Taipgi turime ivalrlų {vairiausių
tuvė. Naujas stakas.
beismente, cem. vėla, garažius.
vimas yra greitas, geras ir
Taisau laikrodžius
LIETUVIS PARDAVĖJAS
CHICAGO
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 2334 So. LEAVITT ST.
ir muzikos instru vartotų karų už labai mažų kalnų.
Renda $95.00 į mėnesį, pečiais
nebrangus.
mentus.
PUIKIAUSI KARAI
atsilankykite į musų krautuvę.
BRIGHTON
MOTOR
SALES
šildomas. Šviesus iš visų pu
2650 West 63rd St. Chicago.
7126 So. Rockwell Street
INC.
Musų patarnavimu pilnai bu
Telefonas
HEMLOCK
8888
siu. Kaina tik $7,500. Įmokėti
Telef. Republic 5099
Savininkai: Vainoras, J. La skys
MALEVOJU IR POPIERUOJU
sit užganėdinti.
Telefonas Lafayette 0660
Naujausios
mados
popiera.
$2,(XX), likusius $25.00 į mė
• Mes pervežanie daiktus ir į
Fristatom į visas miesto da Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
3962 Archer Avenue
Wm. J. Kareiva
nesį. Randasi
Bridgeporto
Reikale telefonuoklt
kitus miestus.
lis.
Savininkas
Lafayette 7554
Pigus
važinėjimas.
prie
33-eios
g-vės.
Del gertauslos rųšies
ir patarnavimo, šau
VIENATINĖ LIETUVIŲ
Labai žemos Kainos
S. L. FABIAN & CO.
kit
Didžiausias
pasirinkimas
Vartotų
AGENTŪRA
GREEN VALLEY
809 W. 35th Street
Karų už Labai Pigių Kainų.

R

DIDELI BARGENAI

MES

M. ZIZAS

ST. BUKAUSKAS

456 dd

J. MEZLAIŠKIS

Ramova

i

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO '

GRAHAM PAIGE

V. PAUKŠTIS

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

A. BITINO

PAMINKLU DIRBTUVĖ
3958 West 111 Street

PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

GENERAL MOTORS

MOTOR SALES
PONTIAG IR OAKLAND 907ROXEE
W. 35 St.
Yards 4500
Galite pirkti Cosh ar Išmokėjimu

Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris iš
dirba europiško ir ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
didžiausias,
kainos žemiau
sios.
Pirmas prie
šais šv. Kazivartus.
miero kapinių <

Pasiuvu Dreses

TAISOME

Moterys nusipirklt matcrijolų, o
aš padarysiu gražių dresiukę pa
gal naujausios mados.

AUTOMOBILIUS

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.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Rav.
800—8 Wcst 31 Street
Tel. Vlctory 1080

SUDAUŽYTUS

PETRAS CIBULSKIS
WM. BENECKIS

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ
JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai
nomis.

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

Ypatingai dabar nupiginome kainas ant AVliite
Leatl, įvairių maliavų ir aliejaus.

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,

A. M. BUTCHAS, Savininkas

Phone Yards 1806
Chicago, III.

HARDWARE & PAINTS »

4414 South Rockwell Street
Telefonas Lafayette 4689

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE
Darome {vairius legalius
dokumentus, apdraudžiame namus, autohiobilius
Ir kitokias nuosavybes.

2433 West 69 Str.
Telef.

Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO
REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios
rųšies. Nėra skirtumo apielinkes ir
kur yra ar kas yrai. Perkam notas,
2nd Imortgage ir parupinam 1 ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

t

